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528.721.16:528.936
MAPlllHK,
3.

528.914
LAUERMANN,
Kartografická

L.

rajonizace

při generalizaci

silniční

sítě.

llpHMeHeHHe
,lI;Hq.q.epeH~HaJJbHoŘ
BbmYCKa H 06HOBJleHHlI: KapT.

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, č. 12,
s. 311-318, 7 obr., 4 příl., 3 tab., 5 lít.
Kritéria
rajonizace
silniční sítě. Zpracování
map rajonizar.í
základních
ukazatelů
mapa rajonizace
hustoty
silniční
sítě, mapy rajonizací
počtu smyček a počtu úseků.
Analytické řešení závislosti
mezi ukazateli.

528.721.16:528.936
MARŠíK,

Z.

Aplikace
bu map.

diferenciálního

překreslování

pro

výrohu

a údrž-

reO,ll;eSH'IeCKHH
No 12, CTp.

TpaHcq.opMa~HH

H KapTorpaq.H'IeCKHH
ooso"p, 18, 1972,
3 pHC., 1 Ta6JI., JIHT. 10.

318-323,

I1HTepec 06 HHrerpHpoBaHHble
q.OTorpaMMeTpH'IeCKHe
MeTO,ll;bl. llpHHUHrrbl
TeXHOJIOrHQeCKOH rrOCJIe,ll;OBaTe,'lbHOCTH
(,lI;Hq.q.epeHUHaJIbHOrO TpaHcepopMHpOBaHHlI: rrpH rroMOIUH
rrpH60pa
"Orthophot",
orrpe,ll;eJleHHe pa~Mepa
IUeJIH).
OrrHCaHHe 3KcrrepHMeHTa
BbIIIOJIHeHHOro HaY'IHO-HCCJIe,lI;OBaTeJIbCKHMHHCTHTYTOM reOJIe3HH, TOTIOrpaq.HH H KapTorpaq.HH
B HaU. rrpe,ll;np. Carl
Zeiss
Iena.
BOSMOlKHOCTH rrpHMeHeHHlI: OpToq.OTOKapT.

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, č. 12,
s. 318-323, 3 obr., 1 tab., 10 lít.

528.521.022.12.809.6

Zájem
o íntegrované
fotogrammetrícké
metody.
Zásady
technologického
postupu
(diferenciální
překreslován,í
na
orthophotu,
stanovení
velíkosti
štěrbiny l. Popis experimentu provedeného
Výzkumným
ústavem
geodetickým.
topografickým
a kartografickým
ve VES Carl Zeiss lENA. Možnosti využiti ortofotomap.

Crroc06
nOBTOpeHHlI: C nOJlHoŘ peTHCTpanHeŘ,
KOŘ XOlla nOBTOpeHHlI: H JIa60paTopllblŘ
yrJloBoŘ

KyqEPA,

K.
npOBep3TaJIOH.

H KapTorpaq.H'lecKHŘ
oosop,
18, 1972,
1 pHC., 3 Ta6JI., JIHT. 2.

reO,ll;eSH'IeCKHM
No 12, CTp.

324-327,

YrJIOBOe nOBTopeHHe C HCKJIIO'IeHileM CaMOBOJIbHOrO ,lI;BHlKeHHlI: JJHM6a H C 06pa60TKoH
Bcex KpaTKHx yrJIOB. 'uBe
rrpoBepKH XO,ll;a nOBTOpeHlill:, HOJIeBall: H JIa60paTopHalI,
KOTopble Tpe6YIOT KOMneHcauHoHHHH yr''lOBOH 3TaJIOH.

528.521.022.12.809.6
KUCERA, K.
Repetiční metoda s úplnou
petice a laboratorní
úhlový

registrací,
etalon.

Geodetický
a kartografický
obzor,
s. 324-327, 1 obr., 3 tab., 2 lit.

zkouška

chodu

l'e-

528.92:912(084.3) :528.4
llOJIAqEK,
M.

18, 1972, č. 12,

Úhlová
repetice
s elíminací
samovolného
pohybu
lím!:lu
a s vyhodnocováním
všech úhlových
násobků.
Dvě zkoušky
chodu repetice,
polní a laboratorní,
která
vyžaduje
kompenzační
úhlový
etalon.

POLACEK, M.
kancelářského
mapy.

Geodetický
a kartografický
s. 328-331, 5 lit.

TeXHOJlOrHlI: KaMepaJlhHOH
KO-XOall:ŘcTBeHHoŘ KapTbl.
reo,ll;eaU'IeCKnH
No 12, CTp.

o6pa6oTKH

H KapTorpaq.n'leCKHH
JIHT. 5.

'1HCJleHHoŘ TeXHH06sop,

18, 1972,

328-331,

llOJIHblH 06sop TeXHOJIOrHlI '1HCJIeHHOH o6pa60TKH TeXHHKO-X03l1HCTBeHHOH KapTbI ,lI;JIlI: Bb['1HCJIHTeJIbHOH MaUIHHbl ODRA
1013; 01' rrOJIeBblX 3eMJIeMepHblx pa60T ,lI;0
COCTaBJIeHHlI: rrJIOIUaneH rrapUCJIJI H ,lI;OJIeH SeMeJIbHblX

528.92:912/084.3/:528.4

Technologíe
hospodářské

,lI;JllI:

zpracování
obzor,

číselné

technícko-

Y'lacTKoB.

18, 1972, č. 12,

528.482:528.41

Ucelený přehled
technologíe
číselného
zpracování
technicko-hospodářské
mapy pro počítač
ODRA 1013, a to počínaje polními
měřickými
pracemi
a konče sestavením
výměr parcel
a dílů.

MAPqAK,

ll.

O reo,ll;eaHqeCKoŘ HHTepnpeTa~HH
peaYJlbTaToB npH TPHrOHOMeTpH'IeCKOM HaMepeHHH
ropHaOHT:lJlbHblX
C,lI;BHrOB
nocTpoeK.
reo,ll;eSHqeCKHH
No 12, CTp.

528.482:528.41

PaC'IeT rrepeMeH HarrpaBJIeHHŘ H 3MnHpH'IecKHx
xapaKTepHCTHK TO'lIlOCTH. 06cylK,lI;eHHe KpHTepneB YCTOH'IHBOCTH
orropHblX rrYHKToB. I1HTepnOJIlI:UHlI: pesYJIbTaTOB npH pacCMaTpHBaHHlI CIJ.BHrOB Ha6.'llOiIaeMblx
rrYHKToB.

MARCAK, P.
O geodetickej
lnterpretácii
výsledkov
meraní
vodorovných
posunov
stavieb.

pri

H KapTorpaq.wlecKHŘ
0630P,
18, 1972,
1 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 21.

332-337,

trlgonometrlckom

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, č. 12,
s. 332-337, 1 obr., 2 tab., 21 lit.
Výpočet
změn
směrů
a empirických
charakteristik
přesnosti. Diskuse kriterií
stálosti
pevných
bodů. Interpretace
výsledků
při posuzování
posunů
pozorovaných
bodů.

528.914
JIAYEPMAHH,

JI.

KapTOrpacflllqecKoe
paHoHHpoBaHHe
TH IllOCCeRHI>IX nopor.
reOneaHqecKHH
H KapTorpaqm'leCKHŘ
No 12, CTp. 311-318, 7 pHC.,
JIHT. 5.

B reHepaJlHaa~HH

4

o6aop,
npHJI.,

ce-

18, 1972,
3 Ta6J1.,

KpHTepHH paHoHHpOBaHHlI: ceTH mocceHHblX nopor.
06pa60TKa
KapT paHoHHpoBaHHeM
OCHOBHblX nOKaaaTeJIeH
KapTa paHoHHaaUHH
nJIOTHOCTH ceTH 1ll0CCeHHblX nopor, Kaprbl paMoHHaaUHH '1HCJIa neTeJIb H '1HCJIa Y'IaCTKOB. AHaJIHTH'IecKoe
pellleHHe
aaBHCHMOCTH MelK,lI;Y noKaaaTeJIlI:MH.

528.914
L!\.UERMANN, L.
Kartographische
Rayonisierung
bei
der
Generalisíerung
des Stra8ennetzes.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Nr. 12,
Seite 311-318, 7 Abb., 4 Anlagen,
3 Tab., 5 Lit.
Kriteríen
der Rayonisierung
des Stra&ennetzes.
Dearbeitung der Karten
durch Rayonisierung
der Grundmerkmale
_ Karte der Rayonisierung
der Dichle des Stra&ennetzes,
Karte der Rayonisierung
der Schleifenund Abschnittanzahl.
Analytische
Ltisung der Abhangigkeit
zwischen
den
Merkmalen.

528.721.16:528.936
MARS1K, Z.
Applikation
der Differentialentzerrung
fUr dle Herstellung
und Laufendhaltung
von Karten.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Nr. 12,
seíte 318~323, 3 Abb., 1 Tab., 10 Lit.
Interesse
um íntegríerte
photogrammetrische
Methoden.
Grundsatze
des technologischen
Verfahrens
(Differentialentzerrung
auf dem Orthophot,
Beslimmung
der Schlitz-

Geodetický a kartografický obzor-

griiBe]. Beschreibung
des vom Forschungsinstitut
fiir Geodasie,
Topographie
und Kartographie
im VEB Carl Zeiss
JENA vorgenommenen
Experimentes.t
Nutzungsmbglichkeiten der Orthophotokarten.

528.521.022.12.809.6
KUCERA, K.
Repetitionsmethode
mil vollstiindiger
Reglstrlerung,
lung des Repetitlonsganges
und Labor-Wlnkeletalon.
Geodetický
a kartografický
ohzor, 18, 1972, Nr. 12,
Seile 324-327, 1 Abb., 3 Tab., 2 Lit.

Prii-

der

numerischen

POLAcEK, M.
Technology
01 the Olfice Work at the compllation
01 the
Digilal Technlco-Economical
Map.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No. 12,
pp. 328-331, 5 ref.
General
Information
on the digital compHation
of the
Technico-Economical
Map for Computer ODRA 10]3 starting
wilh the field work and ending with compilation
of computed areas of parcels
and their parts.
528.482:528.41

Winkelrepetition
mit Eliminierung
der willkilrlichen
Limbusbewegung
und mil Auswertung
samllicher
Winkelmultiplikationen.
Zwei Priifungen
des
Repetitionsganges,
im
Gelande
und im Labor, die ein Kompensations-WinkeletaIon erfordert.

528.92:912/084.3/:528:4
POLÁCEK, M.
Technologie
der Hausbearbeitung
schafts-technischen
Karte.
Geodetický
a kartografický
obzor,
o Seile 328-331, 5 Lit.

528.92:912/084.3/:528:4

wirt-

18, 1972, Nr. 12,

Komplexe tlbersicht
der Technologie
der numerischen
Bearbeilung
der wirtschafts-technischen
Karte fiir die elektronische
Rechenanlage
ODRA 1013, und zwar mil den Vermessungsarbeilen
im Gelande beginnend
und mil der Zusammenstellung
der
Parzellenllachen
und
ihrer
Teile
endend.

MARČAK, P.
Geodetlo Interpretatlon
of Results
ln Trlgonometric
Mea·
surlJqJ' of Horlzontal
Dlsplacements
01 Constructlonso
Geodetick9
a kartografický
obzor, 18, 1972, No. 12,
pp. 332-337, 1 ng., Z tab., 21 tet.
Computation
of changes
in angles
and empincal
characteristics
01 accuracy.
Discussion
about the pomts stabilIty.
lnterpretation
of results
for evaluation
of observed
points
stability.
528.914
LAUERMANN, L.
Rayonnement
vartographique
pour
la généralisation
réseau routier.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No 12,
pages 311-318, 7 illustrations,
4 annexes, 3 tableaux,
5 lit.

du

Critěres
du rayonnement
du réseau routier.
Trailement
des
cartes
par rayonnement
des indicateurs
de base la
carte
ctu rayonnement
de la densité
du réseau
routier,
cartes du rayonnement
du nombre de boucles et du nombre de secteurs.
Solution
analytique
de la dépendance
entre les indicateurs.

528.482:528.41
MARCÁK, P.
iiber
die geodiitische
Interprelation
der Ergebnisse
bei
der trigonometrischen
Messung horizontaler
Verschiehungen von Bauten.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, Nr. 12,
Seile 332-337, 1 Abb., 2 Tab., 21 Lil.
Berechnung
der Richtungsanderungen
und der empirischen
Genauigkeilscharakteristiker.
Diskussion
der stabilitatskri·
terien
der Festpunkte.
Interpretation
der Ergebnisse
bei
der Wertung
der verschiebungen
beobachteter
Punkte.

528.914
LAUERMANN, L.
Cartographlc
Area D1vlslon lor Generalization
01 Rcad
Worko
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, NO. 12,
pp. 311-318, 7 fig., 4 encl., 3 tab., 5 ref.

Net

Criteria
for road net work divisioIlJ. Compilation
of di·
vision maps of lundamental
features
- map of road net
work
densily,
maps
of number
of loops and sections.
Analytical
solution
of correspondence
between
given features.

528.721.16:528.936
MARŠíK, Z.
Application
of Differential
Rectilying
Method lor compilation and Up-Datlng 01 Maps.
Geodetický
p kartografický
obzor, 18, 1972, No. 12,
pp. 318-323, 3 fig., 1 tab., 10 ref.
lnteresse
in Integrated
photogrammetric
method.
Principles 01 technology
[differel1tial
rectifying
method
wilh
Orthophot,
determination
of slot dimensionj.
Description
of experiment
carried
out by the Research
Institute
of
Geodesy, Topography
and Cartography
in Prague
in VEB
Carl Zeiss JENA. Possibility
of ortophotomaps
exploilation.

528.521.022.12.809.6
KUCERA, K.
Méthode de répétition
a enregistrement
complet, essal du
lonctionnement
de la répétition
et étalonnage
angulalre
réalisé
au laboratoire.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No 12,
pages 324-327, 1 illustration,
3 table3ux,
2 lit.
Répétition
angulaire
avec élimination
du mouvement
spontané du limbe et a restitulion
de tous les multiples
angulaires.
Deux essais du IOI1lCtionnement de la répétition;
que
nécéssile
ľétalonnage
angulaire
de compensation;
dans le terrain
et au laboratoire.
528.92:912/084.3/:528:4
POLÁCEK, M.
Technologie
de I'élaboratloll
de la &arte technico-économique au bureau.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No 12,
pages 328-331, 5 lit.
Aperl;u cohérent
de la technologie
du traitement
numérique
de la carte
technico-économique
poar
ordinateur
ODRA 1013, a partir des lravaux de levé effectués
dans le
terrain,
jusqu'au
groupement
des répartitions
de lotissements et parties
de terrain.

528.482:528.41

528.521.022.12.809.6
KUCERA, K.
Repetition
Method
01 Angle Measurement
Registration,
Test 01 the Repetion
Runnlng
Angle Etalon.

528.721.16:528.936
MARŠíK, Z.
Applicatlon
dn redressement
différentiel
POUl la fabrlcation et I'entretlen
des cartes.
Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No 12,
pages 318-323, 3 illustrations,
1 tableau,
10 lit.
Intériit
apporté
aux méthodes
photogrammétriques
d'intégration.
Principes
du procédé technologique
[redressement
différentiel
sur orthophoto,
détermination
de, la grandeur
de la fente).
Description
de ľexpérimentation
effectuée
par
ľlnstitut
de recherches
géodésiques
topographiques
et cartographiques
dans I'enterprise
notionale
Carl Zeiss
á Yena. possibilités
ďexploitation
des cartes orthophoto.

MARCÁK, P.
wilh Com plete
and Laboratory

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No. 12,
pp. 324-327, 1 fig., 1 tab., 2 ref.
Angle
repetilion
wilh
elimination
of self-movement
of
the circle and evaluation
of all angle multiples.
Two tests
of the repetion
running:
a fíeld one and a laboratory
one,
using compensation
angle etalon.

Sur l'interprétation
levé
trigonométrique
constructlons.

géodésique
des résultats
pendant
des
mouvements
horizolltaux

le
des

Geodetický
a kartografický
obzor, 18, 1972, No 12,
pages 332-337, 1 il1ustration,
2 tableaux,
21 lit.
Calcul des changements
de direction
et caractéristiques
empiriques
de la précision.
Discussion
concernant
les
crilěres
de stabilité
des points
fixes.
Interprétation
des
résultats
pour .Ie jugement
des mouvement,p
de points
observés.

Lauermann, L.: Kartografická
při generalizaci sžlniční sítě

ra;onizace a
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využití

Ing. Lubomír Lauermann, CSc.,
Vojenská akademie Antonína Zápotockého,
Brno

Kartografická rajonizace
a její využití při generalizaci
silniční sítě

Úspěšné řešení teoretických i praktických otázek
soudobé kartografie vyžaduje dobrou znalost typických charakteristik a zákonitostí rozložení zobrazovaných prvků v různých oblastech mapovaného územi.
Zejména objektivní metody reglementace výběru
v kartografické generalizaci jsou založeny na předpokladu existence oblastí, ve kterýc~ jsou vyčleněny
kvalitativně stejné a z hlediska zkoumaných znaků
dostatečně homogenní jevy.
V tomto směru se kartografie stále více opírá
o výsledky vědeckého bádání geografů, zaměřeného
ve světovém i národním měřítku především na výzkum
životního prostředí a rajonizaci jeho zvláštností v různých územích.
Dosažený stupeň vědeckého poznání je možno nejlépe vyjádřit a zobecnit specifickými metodami kártografické interpretace. Proto výsledky geografických
výzkumů mají převážně formu analytických, syntetických případně komplexních tematických map.
Tematické mapy, mající formurajonizace určitého
jevu, jsou výchozím podkladem pro další vědecký
výzkum příslušného oboru. V kartografii mají být
prostředkem k zvědečtění a hodnotnějšímu vyjádření
a generalizaci obsahu všeobecněgeografických i topografických map. Mnohé z těchto rajonizací je však
třeba pro bezprostřední využití v kartografické praxi
dále upravovat a modifikovat. Složitost je v tom, že
u každého situačního prvku je třeba hodnotit a tím
i rajonizovat obvykle více ukazatelů, včetně jejich
vzájemných vazeb i vztahů k ostatním prvkům.
Aplikace kartografické rajonizace je zde možná pouze
v úzké návaznosti na matematicko-statistické
rozbory daného území a stávající geografická členění. Proto
nabývají stále většího významu územní celky vyčleně.
né speciálně pro potřeby kartografické tvorby. Takovéto účelově zaměřené práce přispívají k uplatnění
analytických metod v generalizaci a jsou tak jedním
z důležitých předpokladů automatizace v kartografii.
V příspěvku jsou naznačeny metody kartografické rajonizace vybraných ukazatelů silniční sítě
z hlediska jejich využití při určování norem generalizace na mapách středních měřítek.

2. Kritéria

rajonizace

silniční

sítě

Má-li kartografická rajonizace silniční sítě sloužit
jako objektivní faktor dalšího analytického řešení
normativních metod výběru v kartografické generali.
zaci, musí se týkat právě těch kvantitativních znaků,
které jsou pro spolehlivé matematické řešení rozhodujíci.
U silniční sítě jde obecně o
~ celkovou délku silnic (hustotu) na jednotku
plochy,
- počet silnic na jednotku plochy.

Uvedené obecné znaky hustoty a počtu mohou mít
různé modifikace a varianty.
Hustota silniční sítě - patří mezi ty kvantitativní
ukazatele, jejichž rajonizace je nutná pro generalizaci
i pro vojenskogeografické hodnocení dopravních poměrů. Podkladem pro zpracování hustoty silniční sítě
v libovolném území jsou obvykle topografické mapy
měřítek 1 : 200000 a větších.
V měřítku 1 : 200000 je silniční síť vyjádřena
ještě v plném rozsahu a kartometrické práce je možno
uskutečnit s dostatečnou spolehlivostí a přesností
odpovídající danému účelu. Je však třeba uvažovat
částečné zkrácení naměřených délek jako důsledek
zevšeobecňování průběhu čar při generalizaci. Při
eliminaci vlivu zevšoobecňování tvarů kolísá velikost
opravných koeficientů se změnou průměrné křivosti
silnic a dosahuje v měřítku 1 : 200000 hodnoty 5 %.
Důležitým činitelem je velikost jednotkové plochy, ke které hustotu silniční sítě vztahujeme. Jako
optimální se jeví rozloha 100 km2• Je v ní možno
dobře zjišťovat všechny ukazatele silniční sítě a vyhodnocovat jejich vzájemné souvislosti. Rajonizace
vycházející z menších plošných jednotek jsou pro
kartografické účely příliš roztříštěné a znemožňují
rychlé vyčlenění větších celků a do jisté míry limitují
možnosti zkoumání vztahů silniční sítě k dalším ukazatelům vztaženým k jiným plochám.
Jednotková plocha musí být vždy menší nebo
maximálně stejně velká jako oblast, kterou máme
samostatně vyčleňovat. V tomto směru je určitým
kritériem velikost oblasti a možnost jejího grafického
vyjádření v odvozené mapě.
Hustota silniční sítě je z hlediska bezprostředního
kartografického využití sice velmi důležitou, přesto
jen dílčí informaci. Při posuzování jejího významu je
nutno přihlédnout ke dvěma okolnostem:
- V oblastech, kde rajonizace není předem hotova, představuje její zpracování časově značně náročnou kartometrickou práci. Dokud nebude k dispozici
vhodné snímací automatické zařízení, je třeba tuto
skutečnost respektovat a počítat s omezenou možností
plného uplatnění faktoru hustoty v analytických
metodách výběru. Různá geografická členění, případně statistické údaje o silniční síti jsou obvykle
vztaženy k větším administrativním celkům, nepřihlížejí ke skutečnému rozložení sítě a nesplňují specifické kartografické požadavky.
- Druhý problém se týká možnosti využití hus.
toty, jako výsledného kritéria normativního způsobu
výběru při kartografické generalizaci silniční sítě. Jde
o teoreticky správnou, v praxi však obtížně realizovatelnou normu výběru, která by předpokládala
v konkrétní aplikaci neustálé měření délek silnic i na
odvozované mapě a jejich konfrontaci s analyticky
určenými hodnotami výběru.
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Jako ukazatelé počtu silnic u silniční sítě přicházejí v úvahu (obr. 1)

Počet smyček charakterizuje nejen členitost sítě,
ale jeho plošný aspekt je v těsném vztahu k hustotě
silnic v daném územÍ.
Z hlediska kartografické rajonizace se ukazují dvě
možnosti řešení:

312

-

počet jednotlivých silnic
P
počet silničních úseků mezi křižovatkami Q
počet smyček silniční sítě
N.

-

Zpracovat mapy rajonizací počtu úseků a počtu
smyček a porovnat je s mapou hustoty silniční
sítě. Z tohoto grafického srovnání vyhodnotit
územní variabilitu obou rajonizací a její příčiny
ovlivněné geografickými faktory.

-

Nezávisle na tom řešit vztahy mezi hustotou D
a zvolenými ukazateli počtu Q a N analyzovat
jejich těsnost a zkoumat možnost dalšího
využití při rajonizaci silniční sítě.

Budou-li závislosti dostatečně těsné, můžeme je.
jich platnost v mezích předem stanovené tolerance
rozšířit i na území obdobného charakteru a určovat
tak husté silniční sítě bez délkového měření. Na příklad silniční síť v České socialistické republice má
obdobnou konfiguraci jako většina států ve střední
a západní Evropě.
3. Zpracování
ukazatelů

Počet silnic P je jednoduchým, rycWe určitelným
kvantitativním ukazatelem. Spolu s nezávisle určenou
hustotou silniční sítě je jako samostatné kritérium
uplatňován v dosud publikovaných analytických ře.
šeních generalizace. Vzhledem k rozdilům v počtu
silnic ovlivněným subjektivním výběrem silničních
tahů není ani zpracování rajonizace celkového počtu
silnic jednoznačné. Z pouhého počtu silnic. lze jen
velmi obecně usuzovat na skutečnou konfiguraci sil.
niční sítě.
Oba znaky PaD
jsou při dalším řešení zákona
výběru čarových prvků s dvojnásobnou závislostí [5]
vstupními hodnotami pro určení počtu silnic na odvozené mapě a měly by být určeny v tomto případě f';lku.
tečně nezávisle. Jeví se proto vhodnější sledovat korelaci hustoty silniční sítě k dalším ukazovatelům
počtu. Těmi může být například počet úseků Q a počet
smyček N.
Jak vyplývá z obr. 1, je úsekem silniční sítě část
silnice L-IIL třídy od jedné křižovatky po následu.
jící křižování se silnici L-IIL třídy. Počet úseků Q
v jednotkové ploše je jednoznačně a rychle zjistitelný.
Představuje rozložení silniční sítě.:.na dilčí "délkové
elementy, které umožňují lépe než u prostého počtu
silnic usuzovat o stupni rozčlenění a konfiguraci sítě.
Vzájemným křižováním silnic vznikají uzavřené
obvody - smyčky silniční sítě. Jejich množství N na
jednotkové ploše považujme za další možné kritérium
počtu silnic. Podle obr. 1 je smyčkou silniční sítě část
ohraničená na svém obvodu silnicemi L-IIL třídy,
případně rámem jednotkové plochy. Na rozdil od
předcházejících ukazatelů P a Q je význam smyček
v tom, že kritérium počtu čarových prvků je vyjádřeno
množstvím (počtem) plošných elementů, tedy k,vantitativním ukazatelem jiné kvality.

map rajonizací

základních

Kartometrické šetření ukazatelů bylo uskutečně·
no na mapách 1 : 200 000, v nichž jsou zobrazeny
všechny silnice. Oproti větším měřítkům zmenšil se
dost podstatně rozsah délkového měření. Stupeň
zevšeobecnění map přitom dovoluje vyjádřit hlavní
zvláštnosti konfigurace silniční sítě.
Pro vymezení jednotkových
ploch 100 km2
a jejich přesnou lokalitu na celém zkoumaném území
byla využita čtvercová síť 10 X 10 km. Usnadňuje
to i vlastní grafickou rajonizaci jednotlivých ukazatelů.

10~
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20

40

1201cl/100 02

Šetření bylo uskutečněno __v -=základním roz boru
788 čtverců, zahrnujících celé území české socialistické
republiky, tak jak to vyžadoval účel práce - sledování
problematiky
kartografické rajonizace. V každém
čtverci byly odpichovátkem s krokem 1~2 mm (podle
charakteru zakřivení) změřeny délky jednotlivých
úseků klasifikovaných silnic od křižovatky ke křižo.
vatce, nebo od křižovatky k okraji čtverce, případně
délky úseků koncových.
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II-II~
(I'"

Označíme-li obecný úsek jako qi a přiřadíme mu
délku di, pak v každém čtverci můžeme určit celkovou
délku silnic (hustotu na 100 km2) ze vztahu
Q

D=

~ di
i

kde Q

=1

= ~qi

Číselné hodnoty všech ukazatelů každého čtverce
byly převedeny na děrné pásky ve dvojkově desítko·
vém kódu jako vstupní údaje pro další zpracování na
počítači Minsk-22.
Vnitřní zákonitosti jevů a rozložení třídních in·
tervalů sledovaných ukazatelů jsou nejvhodněji charakterizovány matematicko-statistickými
metodami.
Velikostní stupně vyplývají z rozboru sumačních
a frekvenčIÚch křivek.
Grafické vxjádření výsledků těchto rozborů formou areálů v přehledných mapách, případně kartogramech se tak stává vhodnou kartografickou rajonizací jednotlivých ukazatelů. Platnost těchto rajonizací
je však ohraničena limitujícím faktorem měřítka
1 : 200000. Uvážíme-li, že na mapě 1 : 200 000 jsou
zobrazeny všechny silnice, je analýza rozložení ukazatelů v tomto měřítku velmi blízká skutečnosti.
V rajonizaci hustoty silniční sítě D není třeba uvažovat
ani vliv zevšeobecňování tvarů, který je vzhledem
k rozpětí třídních intervalů areálů zanedbatelný.
Počty smyček a úseků odpovídají skutečnosti.
Pro potřeby kartografické generalizace umožňují mapy
rajonizací nejen analyzovat rozložení každého ukazatele zvlášť, ale z grafického srovnání určovat i jejich
vzájemnou podmíněnost.

Mapa rajonizaee hustoty silniční sítě
Rozložení hustoty silniční sítě v základním souboru je dobře patrné z grafů na obr. 2. Z průběhu
součtové a frekvenční křivky vyplývá, že normální
obor leží v intervalu (55; 85) kmj100 km2 s typickou
hodnotou 70 kmj100 km2• Představuje to 50 % všech
l:lilnic.

55"

15

tIIf/ffIOKH'

V podnormálIÚm oboru (29 %) se ukazuje podružné váhové zhuštěIÚ v mezích (40; 55) km (18 %),
s typickou hodnotou 47 kmj100 km2• Nadnormální
obor představuje 15 % celkové hustoty.
Rajonizace hustoty silniční sítě na území ČSR
je zpracována v příloze 1. Vymezení areálů je dáno
stranami čtvercové sítě. Jakékoliv zevšeobecňování
by vedlo k subjektivním zásahům. Z vyhodnocení
přílohy I vyplývá, že na území České socialistické
republiky je množství silnic v různých oblastech
závislé hlavně na ekonomických faktorech, na hustotě
osídleIÚ. Přesto je dost zřetelný vliv fyzických poměrů,
které vtiskují charakteru silniční sítě svůj ráz.
Z podrobného studia přílohy I je však zřejmé, že
ani v horských oblastech nejsou rozsáhlejší území
úplně bez silnic. Minimální a malá hustota se dá loka·
lizovat na nejvyšší části horských masivů, isolované
hřbety, lesní celky a často zaplavovaná povodí řek.
Z mapy vynikají souvislejší i lokální oblasti
s velkou hustotou silniční sítě, podmíněné plochým
reliéfem, hustotou osídlení, lidnatostí i ekonomickými
poměry.
Rajonizace hustoty silniční sítě zpracovaná ze
čtverců 100 km2 splňuje tedy základní kartografické
požadavky na odlišení dostatečně homogenních oblastí,
nutných pro analytické řešení reglementace výběru.
Ve svém zevšeobecnění se zásadně neliší od Muchovy
mapy v [1]. Oprávněnost jejího nového zpracování je
v tom, že umožňuje v totožných jednotkových plochách řešení vztahů k ostatním ukazatelům.
Mapa rajonizace hustoty silniční sítě je však
pouze dílčí částí zkoumané problematiky. Bude proto
účelné analyzovat ve stejném měřítku i mapy rajonizace ukazatelů počtu silnic.

Mapy rajonizací počtu smyček a počtů úseků
Stejnou metodou jako celky hustoty silniční sítě
jsou ve stejném měřítku zpracovány i rajonizace smyček (příloha II) a rajonizace počtu úseků (příloha III).
Obě mapy umožňují posoudit shodnost vybraných
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ukazatelú počtu silnic pro účely kartografické gene.
ralizace. Porovnáním s přílohou I múžeme předběžně
vyhodnotit, které intervaly a tudfž i typické hodnoty
počtu smyček a počtu úsekú korespondují s příslušnými
intervaly rozložení hustot silniční sítě. Současně s tím
se dá usuzovat, jak je těsnost vztahú podmfněna cha.
rakterem geografického celku.
Rozložení obou jevú je zřejmé z obrázkú 3 a 4.
Přes mírně asymetrický prúběh se frekvenční
křivka počtu smyček blíží normáhúmu rozdělení. Meze
třídních intervalú z ní odvozené jsou dány hodnotami

4. Analytické
ukazateli

314

mén(než

10 -

20 -

30 -

40 a více.

Porovnáme-li vymezení celkú počtu smyček a celky hustoty silniční sítě, vidfme, že v oblastech s hustotou silnic menší než 40 km/100 km2 je i počet smyček
ve velké většině případú menší než 10. Intervalu
(40; 55) km/100 km2 odpovídá nejčastěji počet smyček
v rozmezí (11; 13), zatímco u normálního oboru hustoty
silniční sítě (55; 84) km/100 km2 se počet smyček
pohybuje většinou mezi 13-20.
Přesto, že intervaly hustoty silniční sítě i počtu
smyček jsou dost široké a nemúže dojít k absolutnímu
ztotožnění, jsou obě členění v hlavních rysech velmi
blízká. Pro kartografii, která potřebuje znát strukturu
a hustotu silniční sítě ve větších celcích, je tedy možná
vzájemná záměna obou rajonizací. Pro uplatnění
v analytických metodách generalizace by bylo účelné
zúžit intervaly rozložení počtu smyček a tím i zpřesnit
výsledky. Analytické řešení závislosti mezi počtem
smyček a hustotou silniční sítě je uvedeno dále.
U počtu úsekú (obr. 4) je nadnormální obor
poněkud výraznější než u počtu smyček. Je to ovlivněno větší závislostí počtu úsekú na množství křižovatek, zejména v sídlech. Meze intervalú rozložení
počtu úsekú určené z grafů na obr. 4

řešeni

závislosti

mezi

Hustotu silniční sítě D lze vyjádřit i jako funkci
zvolených ukazatelů počtu silnic

D=ldQ)
D = 12(N).

Všechny tyto závislosti můžeme nejvhodněji vyjádřit mocninovými funkcemi, které dobře vyhovují
kartografickým rozborům geografických prvků a jejich
znaků.'
Rovnice (1) a (2) jsou potom dány vztahy
D

= a1 Qb'

(4)

D

= a2Nb.

(5)

a pro dvojnásobnou závislost platí
D

=

asQb'. Ne,

(6)

Charakter jednotlivých závislostí je dán rozdflnými hodnotami násobných parametrů a. a mocninQvých

0-18-45-70
jsou pro rajonizaci poněkud široké. Přesto mapa dobře
koresponduje s rajonizací hustoty silniční sítě a může
být vhodnou pomůckou při praktickém rozpracování
generalizačních problémů. Vyžaduje to však hlubší
znalost závislosti mezi počtem úseků a hustotou sítě.
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HUSTOTA ÚSEKŮ SILN. sf~
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parametrů b, a Co, které můžeme určit vyrovnáIÚm. jako
jednoduché, případně dvojnásobné korelace.
Číselné řešení všeoh výše uvedených korelačních
vztahů bylo uskutečněno současně jedIÚm.výpočetním
·programem v programovacím jazyku "Algol" v samočinném počítači Minsk-22.
Jako vstupní údaje byly použity děrné pásky
s hodnotami ukazatelů D, N, Q pro všechny čtverce
základního souboru. Podle programu byly všem
ukazatelům automaticky přiřazeny hodnoty dekadických logaritmů.

Celý výpočet se uskutečnil v logaritmické soustavě
pravoúhlých souřadnio jako lineární jednoduchá, případně dvojnásobná korelace. S ohledem na vyrovnání
v samočinném počítači mají rovnice (4) a (5) při výstupu na široké tiskárně tvar

flfl(JDOf'

KlIIIJ

=

X

g-bllllJ•

KlIIIJ = g-bllllJ•

x, g, v jsou
čet případů,

b
lIlIJ

_
~

V

aritmetické průměry proměnných, n - pobllllJ, bllllJregresní koeficienty dané vÝrazy

~ XóY, - nxg.
~xr-nx2'

b
li.

_ ~ voy, - nvg
~vf-nv2
-

Závislost mezi všemi třemi proměnnými vyjadřuje
dvojnásobná korelace, která má po úpraváoh výsledný
tvar

Při zachování předchozí symboliky potom v rovnici
(9) platí

KlIx

••

= '!J -

b
lIX..

blJU•IIJ

.Jt -

bllx •

blJU""v

_

bllllJ -

bUi1J • blJU

-

1-

bUi1J • bi1JU

bll.-

bi1JU' bllllJ

= ------

l-bUi1J'

blIJ.

Regresní koeficienty bllllJ •• a blJU• lIJ vyrovnané metodou
nejmenších čtverců určují změnu velikosti závisle
proměnné (v našem případě hustoty silniční sítě) na
jednotkové změně jedné z nezávisle proměnných
(počtu úseků Q, nebo počtu smyček N) za předpokladu
konstantní, ale libovolné úrovně druhé nezávisle proměnné.
Kromě výsledných rovnic jsou ve výsledcích vy·
tištěny i korelační koeficienty R a průměrné hodnoty
jednotlivých ukazatelů (tab. 1).
Tab. 1
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0i(Q)

%

I Cetnost %
68
81
89

D(O)I )

O; /15 % D(Q)/ )
O; 120 % D(o)l)

Vezmeme-li v úvahu střední hustotu silniční sítě
66 kmJlOO, km2 je zřejmé, že téměř v 70 % případů se
její hodnota zjištěná z grafu bude pohybovat v mezích
59,4-72,6 kmJ100 km2, což je stále y normálním
oboru. Dokonce i v mezích ±20 % Di(o) budou meze
typické hodnoty (53; 79) kmJlOO km2 stále v mezích
normálního oboru D. Z hlediska účelu - rajonizace
hustoty silniční sítě pro kartografické účely je tato
metoda dostatečně vyhovující.
Stejně jako v předchozím případě byly z grafu určeny
pro jednotlivé hodnoty N, odpovídající hodnoty hustoty silniční sítě DI(N) a vypočteny odchylky O,.

O, =
Srovnáme-li výsledky tab. 1 s grafy na obr. 2, 3,4,
vidíme, že typické hodnoty zjištěné z křivek četnostního rozdělení jsou velmi blízké aritmetickým průměrům. Průměrná hustota silniční sítě 66 kmJl00 km2
je poněkud menší než hodnota typická z grafu. Je to
ovlivněno podružným váhovým zhuštěním kolem
hustoty 48 kmJ100 km2• Protože průměr D leží ještě
blízko středu normálního oboru, nenarušuje jeho použití v korelacích vnitřní charakteristiku souboru.
Obdobně i průměrné hodnoty li a N jsou v rovnicích regresních přímek plně oprávněné.
Vyhodnoťme podrobněji jednotlivé závislosti se
zřetelem k možnostem jejich využití v kartografické
rajonizaci.
Rovnice (7) a (8) byly vypočteny s těmito konkrétními
parametry

=
Yi =

Yi

+ 0,554x, + 0,974 -+ D = /1 (Q)
+ 0,643V + 1,024 -+ D = f2 (N)
i

(10)
(11)

s těsností

I Cetnost
< O; I

9,41 QO,óó4

(12)

D(N)

= 10,57 NO,643

(13)

D,

Rozložení odchylek ve zvolených intervalech ukazuje
tab. 2, Jednotlivé meze jsou zakr(lsleny i go grafu na

obr. 5,

.

% D(Ní/)
D(NlI)
D(Nlj )
D(NlI)

je zřejmá

% ,

52
84

92
97

Skutečné rozložení odchylek na celém území ČSR je
graficky znázorněno v příloze IV.
Z rozboru tab. 3 a přílohy IV. vyplývá, že užití
počtu smyček N pro určení hustoty silniční sítě je plně
opodstatněné. V 84 % případů se rozdíly hustot silniční sítě určených z počtu smyček a hustot skutečných
pohybují v rozmezí ±1O %.
Větší odchylky nad 15 % odpovídají oblastem
s malou hustotou sítě a malým počtem smyček (oblas-

Koeficienty korelací ukazují, že jde o velmi těsné
vztahy opravňující určení hustoty silniční· sítě jako
funkci počtu úseků nebo počtu smyček. Grafické
zná.zornění obou závislostí je na obr. 5 a 6.
Aby bylo možno ověřit použitelnost závislosti pro
kartografickou rajonizaci hustoty silniční sítě na podkladě počtu úseků, byly z grafu na obr. 5 postupně
určeny v jednotlivých čtvercích hustoty silniční sítě
D,(Q) a porovnány se skutečně změřenými hodnotami
D,. Velikost odchylek je potom dána vztahem
Oi = D,(Q) -

5

< O; 110 %
< O; /15 %
< O; 120 %

po odlogaritmováÍi.í

=

D,

Četnost odchylek ve zvolených intervalech
z tabulky 3.

RlI!1J = 0,878

D(Q)

D'(Nl -

-

1972/316

Lauermann, L.: Kartografická
pFi generalizaci silnU5nf sftli

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 18/8D, i!is)o 12/1972 317

rafonizace a feff využití

i

'''lIt

CI 1 i(

11- 100
D

ti horské a lesnaté) nebo územím s nadnormální hustotou silnic. Ve většině případů však jde spíše o isolované
čtverce, souvislejší areály jsou malé a ojedinělé (Hrubý
Jeseník, východní Morava, Podkrkonoší a severovýchodní Čechy). Počet smyček je tedy důležitým
a spolehlivým ukazatelem při rozboru silniční sítě.
Jeho zvláštní význam je v tom, že kritérium počtu
čarových prvků je vyjádřeno množstvím plošných
elementů.
Rozbor přílohy IV. přesvědčivě ukazuje, že z počtu
smyček lze velmi dobře usuzovat na hustotu i členitost silniční sítě.
Neméně důležitým závěrem je i skutečnost, že hustotu silniční sítě (a tedy i její rajonizaci) lze s dostatečnou spolehlivostí určovat prostým spočítáním počtu

,

fO

"

20

i(D I~'

smyček ze vztahu (13) nebo přímo z grafu na obr. 6.
Tím odpadne zdlouhavé měření na mapách.
Proto je rajonizace počtu smyček pro kartografické potřeby plně oprávněná a při konkrétní generalizaci a určování norem výběru prakticky použitelná.
Může nahradit vlastní rajonizaci hustoty silniční sítě,
kterou v případě potřeby lze z počtu smyček lehce
zpracovat.
Formou dvojnásobné závislosti byla počítána
hustota silniční sítě v závislosti na počtu úseků a počtu
smyček.

Rovnice (9) byla vyrovnána
Y.

= 0,436x,

ve tvaru

+ 0,163v. + 0,953

(14)

a koeficientem korelace
RlI",.v

= 0,918

Po transformaci na mocninovou funkci přejde rovnice
(14) ve tvar

Rovnice (15) může dát reálné výsledky pouze tehdy,
budou-li brány hodnoty Q a N v definičním oboru
obou ukazatelů. Tento obor je vymezen zhruba hranicí
korelačního pole.
Pro grafické znázornění dvojnásobné závislosti
byly zvoleny v obr. 7 souřadnicové osy N a Q, závisle
proměnná D byla vyjádřena isoplétami s konstatním
intervalem 10 km.
Isopléty hustoty silniční sítě D znázorňují prostorovou plochu, jejíž sklon se postupně s rostoucími
hodnotami Na Q snIžuje.
Interpolací isoplét D je možno určovat hodnoty
hustot silniční sítě současně na podkladě počtu smyček
a počtu úseků. Proti jednoduchým vztahům v rovnici
(12) a (13) se tím zvětšuje přesnost a spolehlivost
výsledků.
Sklon isoplét umožňuje i eliminovat extrémní
rozdíly v počtu smyček a úseků, které se mohou někde
objevit zejména u čtverců, ~de V "fd,lech převládají
krátké úseky.
.
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Analytické a grafické vyjádření dvojnásobné závislosti mezi D, Q a N při poměrně značné těsnosti se
tak stává významným činitelem rozvíjení optimálních
metod rajonizace hustoty silniční sítě bez předchozího
časově náročného délkového měření. To má bezprostřední význam v generalizaci.
Praktická aplikace je i v tom, že hustotu silniční
sítě, jako délkový ukazatel, můžeme snadno současně
"normo vat " prostřednictvím dvou číselných ukazatelů počtu.

závislé na dokonalé znalosti rozložení geografických
jevů a jejich znaků ve skutečnosti nebo v měřítku
výchozí podkladové mapy. Rajonizaci tak důležitého
prvku obsahu mapy, jako je silniční síť, lze tedy za
určitou formu speciální kartografické informace považovat.
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Aplikace navržených metod muze být bezprostředně využita při odvozování map středních měřítek.
Jedním ze závažných problémů jejich tvorby je generalizace, přesněji řečeno vyřešení objektivních metod
výběru těch skutečností, které jsou z hlediska účelu
mapy důležité. Do popředí kartografického výzkumu
i praxe se dostávají stále více otázky shromažďování
a využívání informací o území. Objektivní metody
v kartografické generalizaci jsou do značné míry

Aplikace diferenciálního překreslování
pro výrobu a údržbu map

ra;onizace
a ;e;í využití
generalizaci
silniční sítě

Literatura:
[I] Atlas Československé socialistické republiky, Praha
1966.
[2] BOČAROV, M. K., NIKOLAJEV,
S. A.: Matematicko-statističeskije
metody v kartografiji, Moskva
1957.
[3] LAUERMANN, L.: Kartografická rajonizace a její
využití při generalizaci silniční sítě a sídel, habilitační práce VAAZ Brno 1971.
[4] MARTINEK, M.: Změna velikostní stupnice v kartografii, Sborník ČVÚT Praha 1961.
[5] SRNKA, E.: Analytické řešení generalizace - habilitační práce, VAAZ Brno 1968.
Do redakce došlo II. 4. 1972
Lektoroval:

Doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Ing. Zbyněk Maršík, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze

nebyl tehdy ještě znám. V článku uváděný výklad
pojmu integrovaná metoda je tedy možno dnes rozšířit na základě novějších poznatků: integrovaná
metoda je fotogrammetrická metoda pro mapování,
při které je současně vyhodnocován polohopis ve
formě diferenciálně překreslených snímků a výškopis
ve formě záznamu výškových profilů (profilové šrafy,
segmenty vrstevnic apod.) sestavou přístrojů, jejímiž
základními částmi jsou stereoskopický vyhodnocovací přístroj, diferenciální překreslovač a přídavné
zařízení pro záznam výškových profilů.

Problematika diferenciálního překreslování, ortofotomap, a nové fotogrammetrické metody zvané integrované vůbec, je předmětem intensivního zájmu
v ČSSR a zejména ve VÚGTK od roku 1967, jak o tom
svědčí řada výzkumných zpráva publikací [I] až [8]
z posledních let. Avšak již dříve byla naše odborná
veřejnost informována o vlastnostech této metody,
např. článkem [9] z roku 1961 nebo výzkumnou zprávou [10] z roku 1965.
Iniciativa bývalé oborové rady vědecko-technicProblémy teoretické, přístrojové, technologické
kého rozvoje v geodézii a kartografii, její fotogrami možnosti aplikace moderní integrované metody, byly
metrické sekce, na zavedení jednotných termínů na
popsány ve výzkumné zprávě z roku 1970 [5]. L:práva
úseku ortofotografie hned v počátku pronikání ponavazovala a doplňovala informace obsažené v někodrobnějších informací o této nové disciplině do naší od.
lika výzkumných zprávách zpracovaných ve VÚGTK
borné veřejnosti, byla velmi prospěšná. V citovaném
článku [1] byl publikován seznam nejdůležitějších čes- v minulých letech [ID], [3], [4]. Všechny tyto zprávy
ve svém souhrnu podávají dostatečné množství infOr_
kÝch a slovenských termínů a byl doplněn jejich vý.
mací potřebných k poznání, že integrovaná metoda
kladem. Byly tam ozřejmeny pojmy ortofotografie,
přináší podstatné zvýšení produktivity práce a že její
ortofotografický snímek. se synonymem diferenciálně
zavedení v ČSSR nelze odkládat, chceme-li udržet
překreslený snímek, dále pojmy diferenciální překreslovállÍ, překreslování v pruzích, profilové vyhodnocení
krok s vývojem mapovacích metod ve světě. Za tím
výškopisu atd. Jako záznam z profilového vyhodnocení
účelem je nezbytné vybavit strojový park některým
výškopisu byly tam uváděny pouze profilové šrafy,
z diferenciálních překreslovačů. Popis přístrojů, kon!tebot přístroj zaznamenávající se~menty vrsteVIŮC strukční přednosti jednotlivých typů, a také výhody
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a nevýhody z hlediska pořízení některého přístroje pro
náš strojový park, byly uvedeny ve výše citovaných
výzkumných zprávách.

ku ve vlastním diferenciálním překreslovači se liší
u jednotlivých typů překreslovačů, u některých např.
je nutno manuálně přenést orientační prvky z vyhodnocovacího stroje. Na diferenciálním překreslovači
orthophot, kde je opticky přenášen obraz přímo z jed.
noho ze snímků ve stereoskopickém přístroji, není
třeba žádné další orientace snímků pro diferenciální
překreslování, kromě nastavení konstanty komory,
příslušného zvětšení a dodatkové hodnoty pro projekční vzdálenost (bz).

S uvazením celé řady technických, ekonomických
i finančních aspektů se jeví nejúčelnější orientovat se
v ČSSR na dovoz přístrojů pro diferenciální překreslo.
vání vyráběných v NDR, a to konkrétně na sestavu
přístrojů TOPOCART, ORTHOPHOT, OROGRAPH
vyráběných VEB Car! Zeiss JENA. Topocart je při.
stroj jednoduché mechanické konstrukce a dá se předpokládat, že bude funkčně spolehlivý. Vlastní diferenciální překreslovač orthophot je založen na principu
exaktního překreslení uprostřed štěrbiny. Umožňuje
překreslování snímků od formátu 4 X 4 cm do 23 X
X 23 cm, poměr zvětšení mezi leteckým snímkem
a překresleným snímkem je možný od 0,7 do 5,0 krát.
Orograph je přídavná hlavice pro záznam výškových
profilů, která se nasazuje na kreslici stůl místo tuhovníku.
Následující úvahy, teoretické rozbory a samozřejmě
i experimenty budou tedy zaměřeny především na
výše zmíněnou sestavu přístrojů Zeiss, nebo alespoň
na přístroje tohoto typu.

1.1 Diferenciální překreslování na orthophotu
Pracovní postup při diferenciálním překreslování
má některé prvky stejné či obdobné jako universální
fotogrammetrické vyhodnocování či konvenční překreslování (orientace snímků), vlastní vyhodnocení
je však velmi odlišné jak od universálního vyhodnocení, tak od konvenčního překreslování.
Orientace
stereodvojice snímků v řídícím stereoskopickém přístroji se rozděluje na relativní a absolutní orientaci a provádí se stejným způsobem jako při
universální fotogrammetrické metodě. Orientace sním·

Velikost štěrbiny
se nastaví na diferenciálním
překreslovači a nastaví se tomu odpovídající šířka vyhodnocovaných pruhů na řídícím stereoskopickém
přístroji. Volba vhodného rozměru štěrbiny se provede
s uvážením členitosti a svažitosti terénu, maximálního
projekčního úhlu a samozřejmě také s uvážením požadované přesnosti překreslených snímků; k tomu lze
s výhodou použít tabulek či diagramů obdobných tabulce a diagramu uvedených v následující kapitole.
S volbou štěrbiny souvisí i stanovení intensity osvětlení tak, aby byl diferenciálně překreslený snímek
správně exponován. Kromě zvolení vhodné štěrbiny
patří k přípravným
pracím
ještě také vložení
filmu či jiného citlivého fotografického materiálu do
diferenciálního překreslovače.
Vlastní vyhodnocení
probíhá v pruzích tak, že
měřická značka se pohybuje plynule (poháněna motorkem) v jedné z hlavních os přístroje (u orthophotu
vose y) a úkolem vyhodnocovatele je udržovat značku
v dotyku se stereoskopickým modelem terénu. Tak
dochází k plynulému sledování výškového profilu
jdoucího středem vyhodnocovaného pruhu, čímž je
plynule měněna projekční vzdálenost překreslovače.
V souladu s pohybem měřické značky se pohybuje
diferenciální štěrbina po překreslovací ploše, a tak
dochází k postupnému exponování překreslovaného
snímku. Fotolaboratorním zpracováním překresleného
snímku je celý pracovní proces ukončen.
.
1.2 Stanoveni velikosti štěrbiny
V článku [8] a výzkumné zprávě [3] byla provedena původní analýza polohové přesnosti pro typ diferenciálního překreslovače, založeného na optické projekci
a užívajícího horizontální štěrbinu. Základní geometrii
diferenciálního překreslování ukazuje obr. 1. Štěrbina
je částí horizontální promítací roviny P; malý element
terénního povrchu je nahrazen skloněnou rovinou T.
Souřadnice z štěrbiny (promítací roviny) je řízena
stereoskopickým vyhodnocovacím přístrojem tak, že
střed štěrbiny a jemu odpovídající bod modelu terénu
mají stejnou souřadnici z. Centrální projekce středního
bodu tedy souhlasí s ortogonální projekcí v tomto
bodě. Avšak ostatní terénní body jsou promítány na
horizontální rovinu s chybou LJR. Byl odvozen originální vzorec
LJR

=

2...
2

tg e (8 sin T + W cos T)
cotg (X ± tg e . sin (T - a)

(1)

uvažující exaktně všechny činitele ovlivňující velikost
zbytkového radiálního posunu LJR při diferenciálním
překreslování (velikost sklonu terénu, směr sklonu
terénu, velikost promítacího úhlu). Ve vzorci (I)
znamená
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délka štěrbiny (šířka překreslovacího pruhu),
šířka štěrbiny,
úhel sklonu terénu,
úhel mezi vertikálou a projekčním paprskem,
vodorovný úhel mezi osou y souřadnicového
systému a radiálním vektorem projekčního paprsku,
úhel mezi delší osou štěrbiny a průsečnicí terénu
s promítací rovinou.

diferenciálního překreslovánl pro
výrobu a údržbu map

Ze vzorců (2) a (3) je zřejmé, že chyba Llr roste s velikostí štěrbiny či uvnitř štěrbiny se vzdáleností jed.
notlivého bodu od středu štěrbiny, kdežto chyba CJr
je po celé ploše štěrbiny stejně veliká. Obě chyby,
tedy i jejich součet, mají charakter chyb nahodilých.
Vzhledem k tomu, že chyba Llr je zpravidla podstatně
větší než chyba CJr, lze obecně očekávat větší zbytkový
radiální posun na styku překreslovaných pruhů (při
okraji štěrbiny) než uprostřed pruhů.
Je možno také napsat jednodušší vzorce namísto
vzorců (2) a (3), jestliže není uvažována proměnlivost
směru terénního svahu. Předpokládejme,
že směr
největšího svahu souhlasí se směrem delší osy štěrbiny,
potom vzorce (2) a (3) přejdou ve zvláštním případě ve
vzorce
-

Llr

8

= 2" tg

s.tg ~

CJr=CJz.tgť1:.

,
,/

,L-~
;,'

<:,~-_ -----._-

Přílišná
slednou
štěrbiny
obrazu.
štěrbiny

w<

- --- --

_- ---./,,'"

%

/

šířka štěrbiny nejeuže evidentně zvětšuje výchybu LlR, ale způsobuje i to, že při okraji
nastává multiexposice a dochází k neostrosti
Konstrukčně lze však vždy zařídit, aby šířka
byla vůči délce zanedbatelná (stačí, jestliže je

~8)
4

a potom vzorec (1) přejde ve vzorec

Llr = .!!.- •
2

tg s. sin l'
cotg~±tgs.sin(1'-O')

(2)

Podle vzorce (2) byly vypočteny hodnoty sestavené do
tabulky 1, udávající maximální přípustnou délku
štěrbiny pro různé typy terénu.
Analýzu provedenou ve výzkumné zprávě [3] je
vhodné rozvést, jak bylo provedeno ve výzkumné
zprávě [5]. V důsledku nastavovací nepřesnosti stereo·
skopického vyhodnocení, zesílené tím, že při diferen·
ciálním překreslování je měřická značka neustále v pohybu, dochází k tomu, že střed stěrbiny a jemu odpovídající bod modelu terénu nemají stejnou souřadnici z. Tento případ je ukázán na obr. 2. Odvozením
. bylo dokázáno, že celkový radiální posun při okraji
štěrbiny jest roven součtu Llr
CJr, kde Llr je rovno
posunu ze vzorce (2) a CJr je radiální posun způsobený
chybou v nastavení měřické značky CJz. Pro CJr platí
vzorec

Šířka štěrbiny 8 je řádově vždy v milimetrech, kdežto
chyba v nastavení měřické značky jen výjimečně může
dosáhnout desetiny milimetru. Zvolme si příklad překreslování snímků zvlněného terénu pořízených nor·
mální komorou (viz tab. 1) a předpokládejme, že chyba
CJz = 0,05 mm. Potom chyba CJr by byla asi desetkrát
menší než Llr, a je tudíž zanedbatelná. Je však třeba
zde hned poznamenat, že toto tVrzení v některých
ojedinělých případech neplatí. Např. přechází-li mě.
řická značka při diferenciálním překreslování přes
vysoký násep, hluboký úvoz, hranu prudkého svahu,
dům či strom na svahu apod., může nastat značně
veliká chyba CJz a potom se uplatní i chyba CJr. Takové
případy však můžeme považovat za ojedinělé hrubé
chyby, mluvíme· li obecně o přesnosti diferenciálního
překreslování, můžeme vliv chyby CJz pominout.
Ve výzkumné zprávě [3] bylo ukázáno, že vzorec
(2) může být nahrazen vzorcem (4), pouze když terénní
svah je menší než s = 15°. Jestliže svah je příkřejší,
musí být uvažována jak příkrost, tak směr svahu,
jinak by mohly být vyřčeny chybné, nebo alespoň
nepřesné závěry při analýze přesnosti diferenciálního
překreslování. Pro představu o očekávané přesnosti
diferenciálního překreslování zde však postačí, použi.
jeme-li přibližného vzorce (4). Diagram na obr. 3 je
grafickým znázorněním vzorce (4) a na něm můžeme
vyčíst očekávané chyby diferenciálního překreslování.
Čerchované čáry na diagramu representují rovnici (4)
poddělenou šířkou štěrbiny 8 pro různé sklony terénu.
Plné hyperbolické křivky ukazují různé hodnoty radiálního posunu Llr. Krátce čárkované přímky omezují
maximální projekční úhly pro komoru normální, ši.
rokoúhlou a zvlášť širokoúhlou. K vysvětlení, jak číst

maximáJni délka. ětěrbiny (v milimetrech)
(přistupný radiáJní posun,dr = 0,2 mm)

+

CJr =

1
CJz -------cotg ~ ± tg s. sin (1'-

0')

(3)

(5)

typ terénu
e

plochý zvlněný
3°
5'

zvlněkopco- horský
nýa
vitý
strže
30°
15°
10°
I

normo komora
širokoúWá
zvlášť šir.
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22
12
7

13
7
4

6
3
1,6

4
2
0,9

1,5
0,6
0,1
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Obr. 3.
v diagramu, poslouží dva příklady (sleduj tečkované
přímky!): příklad I ilustruje případ llřekreslování
snímků pořízených normální komorou při použití štěrbinyo délce 8 = 4 mm. Jestliže maximální sklon terénu
je e = 30°, lze očekávat při krajích překresleného snímku chyby až do velikosti Llr = 0,6 mm. Příklad II
naopak ukazuje, jak určit rozměr štěrbiny, víme-li, že
snímky, byly pořízeny širokoúhlou komorou; maximální svah je e = 15° a dopustná maximální chyba
je Llr = 0,2 mm. Z diagramu je patrné, že délka štěrbiny nemá být větší než 8 = 2 mm.
2. Popis

experimentu

2.1 Posouzení přístrojů
Technická prohlídka přístrojové sestavy pro diferenciální překreslování (topocart, orthophot, orograph)
byla provedena v závodech VEB Car! Zeiss JENA
v dubnu 1971. Ve zprávě o této služební cestě jsou
uvedena hlavní data a charakteristika přístrojů.
Topocart
B je malý universální vyhodnocovací
přístroj s exaktní, meohanicky realisovanou, rekonstrukcí projektivních vztahů. To umožňuje dosažení
přesnosti srovnatelné s velkými přesnými vyhodnocovacími přístroji (např. stereometrograph E). Redukce rozměrů a podstatné snížení ceny (asi 1/2 ceny
stereometrographu) bylo dosaženo na úkor pohodlnějšího ovládání přístroje. Orientace snímků na topocartu
vyžaduje poněkud jiné návyky než při práci na velkých

přístrojích, avšak v principu je stejná a po krátkém
zácviku nikoliv delší než je obvyklé. Orientační prvky
jsou sice vyhodnocovateli na dosah z jeho observačního místa, avšak jsou uvnitř přístroje a nikoliv na čelní
desce jako např. na stereometrographu. Vlastní práce,
vyhodnocení ať grafické či numerické, je zcela stejná
jako na jiných UIůversálních přístrojích.
Obnova paprskovýoh trsů je rozložena do dvou na
sebe kolmých promítacích rovin (xz a yz) a je uskutečněna dvěma páry pravítek. Pohyb snímkových nosičů
ve směrech x, y zprostředkují dvě šroubová vřetena
poháněná ručnínů koly. Pohyb měřické značky ve směru z obstarává šroubové vřeteno poháněné nožním
kotoučem. Pro potřeby diferenciálního překreslování
jsou zaměnitelné pohyby y a z (z nožního kotouče na
ruční kolo, nikoliv však naopak). Lze vyhodnocovat
snímky všech formátů až do rozměru 23 X 23 cm,
konstanta komory je plynule nastavitelná od '50 do
215 mm. Zvětšení pozorovacího systému je 6krát,
průměr zorného pole je 40 mm, měřická značka má
průměr 0,06 mm. Rozsah modelových souřadnic X, Y
je od -240 do +240 mm, Z od +70 do +320 mm.
Půdorys přístroje má rozměry 150 X 98 cm, výška je
130 cm. Sestava přístrojů je vyráběna ve dvou variantách: standardní varianta je dodávána s koordinátografem 60 X 60 cm mechanicky připojeným k topooartu; speciální varianta je dodávána s koordinátografem 90 X 120 cm připojeným k topocartu kabelem
prostřednictvím selsynů. V této variantě má topocart
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dvojí vývody modelových souřadnic - druhých může
být použito pro elektrické připojení registračního
zařízení. Zařízení pro diferenciální překreslování se
přistavuje k přístroji těsně a napojuje se přímo.

Numericky byly vyhodnoceny kontrolní body fotogrammetricky signalisované, graficky byly vyhodnoceny vrstevnice v prostoru kontrolních výškových
profilů. Kontrolní body, jež byly dříve určeny fotogrammetricky při podrobném vyhodnocování na stereometrographu v n. p. Geodézie v Č. Budějovicích,
umožnilo posoudit polohovou přesnost topocartu.
Maximální chyba v souřadnici x byla 21 cm, střední
chyba m", = ± 10 cm. V souřadnici y byla maximální
chyba 19 cm, střední chyba my = ±8 cm. Tyto hod·
noty převedeny do snímkové roviny dávají střední
chyby m~ = ±0,0l2 a m~ = ±0,01O mm. Tato praktická zkouška ověřila, že vnitřní přesnost zjištěná při
měření prostorového mřížkového modelu je reálná
a v praxi dosažitelná. Po početním zpracování výškopisného měření metodikou VúGTK (výzkumná zpráva
č. 127 z roku 1963) a po provedení některých doplňujících kontrolních geodetických měření v jarních měsících roku 1972 byl získán další materiál k posouzení
kvality přístroje.

322

Orthophot
je diferenciální překreslovač uskutečňující exaktní vztah mezi snímkovou rovinou a promítací rovinou ve středu promítací štěrbiny. Štěrbina je
pevná, pohybuje se válec s citlivým filmem ve vodorovné promítací rovině. Ovládání přístroje, respektive
nastavení orientačních a operačních prvků, se skládá
z celé řady (25) dílčích úkonů, z nichž žádný nemůže
být opominut. Vlastní diferenciální překreslení se děje
automaticky při sledování měřické značky na topocartu. Zvláštním optickým systémem je promítán
a překreslován přímo snímek umístěný v pravém
snímkovém nosiči stereoskopického přístroje. Citlivý
fotografický materiál je umístěn v kasetě na otočném
bubnu. Maximální zvětšení překreslovače je 5krát,
maximální formát překresleného snímku je 750 X 600
mm. Přístroj má čtyři vyměnitelné štěrbiny velikosti
16 X 4, 8 X 2, 4 X 1 a 2 X 0,5 mm. Rychlost pohybu
štěrbiny je plynule řiditelná od velmi pomalého pohybu
až do 200 mm/vt. v promítací ploše. Půdorysné rozměry přístroje jsou 70 X 200 cm, výška 130 cm. K přístroji přísluší samostatně stojící skříň s elektronickým
zařízením o půdorysu 60 X 50 cm a výšce 180 cm.
Orograph
je přídavná hlavice, která se nasazuje
na kreslicí stůl místo tuhovníku. Současně s diferenciálním překreslováním uskutečňuje orograph záznam
profilových šraf na folň s rycí vrstvou. Konstrukci
vrstevnic usnadňuje trojí síla šraf (0,1 - 0,4 - 0,8
mm). I když tento způsQb záznamu výškopisu je
snadno dešifrovatelný a konstrukce vrstevnic jednoduchá, přesto je to způsob zatím v praxi neobvyklý
a bude třeba nějakého času k zaškolení pracovníků.
2.2 Ověřovací zkoušky
Experimentální ověření spolehlivosti a přesnosti
přístrojové sestavy bylo provedeno v laboratořích
VEB Carl Zeiss JENA v prosinci 1971. Byla provedena pracovní justáž topocartu a orthophotu, proměřen
prostorový mřížkový model, vyhodnocena jedna stereodvojice leteckých snímků na topocartu a diferenciálně překresleny (spolu se záznamem výškových
profilů) čtyři stereodvojice na orthophotu.
Pracovní justáž topocartu není složitější než u jiných univerzálních strojů, i když poněkud odlišná. Pracovní justáž orthophotu a orographu (respektive připojení na topocart) se provádí před diferenciálním překreslením každé stereodvojice.
Na .topocartu byl proměřen mřížkový prostorový
model (po 15 bodech ve třech rovinách Z = 180, 225
a 300 mm) a zpracován podle metodiky vypracované
ve VÚGTK v roce 1967 (výzkumná zpráva č. 240).
Výsledné střední chyby m~= ±0,007 mm, m~ =
= ±0,01O mm, mz = ±0,12 %. Z jsou velmi uspoko.
jivé a ukazují, že topocart je vhodný i pro vyhodnocování map velkých měřítek.
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Ve spojení topocartu s orthophotem a orographem
bylo provedeno vyhodnocení (diferenciální překreslení
a šrafový záznam výškových profilů) jednak téže stereodvojice jako výše zmíněné vyhodnocení numerické
a grafické, takže bude možné na základě stejných
kontrolních bodů posoudit přesnost orthophotu a na
základě geodetických výškových profilů posoudit přenost orographu. Stejné kontrolní body jako v předešlém případě byly použity i pro posouzení přesnosti
diferenciálně překreslených snímků na orthophotu.
Maximální chyba v souřadnici x byla 53 cm, střední
chyba m", = ± 17 cm. V souřadnici y byla maximální
chyba 42 cm, střední chyba my = ± 15 cm. Snímky'
byly diferenciálně překresleny do měřítka 1 : 2000,
tedy tyto hodnoty převedeny do měřítka mapy znamenají střední chyby m~ = ±0,09 mm a m~ =
= ±0,08 mm. Tyto výsledky jsou velmi uspokojivé,
nutno však hned podotknout, že letecké snímky byly
velmi kvalitní, zobrazený terén jen mírně zvlněný a jen
nepatrně pokrytý porostem. Dále bylo provedeno integrované vyhodnocení další stereodvojice, sousední
k výše zmíněné dvojici, v měřítku mapy 1 : 2000, takže
po zpracování vznikne jedna celá fotomapa v měřítku
1 : 2000. Protože v tomtéž prostoru je současně prováděno nové mapování, bude později možné porovnání
nové mapy tradiční, tj. čárové, a ortofotomapy. Dále
bylo provedeno integrované vyhodnocení dvou stereodvojic snímků 1 : 12500 (měřítko modelu 1 : 10000
a měřítko mapy 1 : 5000) tvořících asi 3/4 mapového
listu 1 : 5000. V tomto dalším prostoru bude kartograficky zpracována odvozená mapa 1 : 5000 na základě měření THM v měřítku 1 : 2000 z roku 1964.
Také zde bude později možné porovnání mapy čárové
a ortofotomapy. Zpracované ortofotomapy budou dále
sloužit jako ukázka možností a výhod této mapy nového druhu.

Dále bylo na topocartu provedeno vyhodnocení
jedné stereodvojice snímků pořízených širokoúhlou kOM Ortofotomapy mohou nahradit v řadě případů domorou o konstantě f = 152 mm v měřítku 1 : 8000. savadní mapy čárové, a to nikoliv pouze mapy účelové
Měřítko modelu bylo 1 : 4000 a měřítko mapy 1 : 2000. (lesnické, půdní, geologické, mapy pro územní plánů-
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váni atd.), ale i mapy technicko-hospodářské. Hlavní
výhoda ortofotomap je rychlost a hospodárnost jejich
zpracováni, podle některých zahraničnich zkušeností
až několikanásobná, i proti tak hospodárné metodě
jakou je fotogrammetrická metoda univerzálni. V ČSR
dále mohou vyniknout výhody nové metody při obnově a údržbě map evidence nemovitostí, neboť pomocí diferenciálně překreslených snimků by bylo
možno tyto práce podstatně urychlit.
Předpokládá se, že prvni sestava přístrojů pro diferenciální překreslováni bude do ČSR dodána nejpozdě-ji do konce roku 1972. Vzhledem k tomu, že jde o přístroje zcela nového druhu, jejichž aplikace bude znamenat podstatnou změnu v technologii mapováni, je
potřeba jejich zavedeni do naší praxe výzkumně připravit a experimentálně ověř'it. S ohledem na perspektivu využití ortofotomap v řadě speciálnich, avšak
i konvenčnich, případů je účelné plánovat vybavení
dalších našich pracovišť sestavou přístrojů pro diferenciálni překreslováni pravděpodobně počínaje rokem
1974. Jak již bylo zpočátku řečeno, přichází v úvahu
nejspíše sestava přístrojů topocart, orthophot, orograph vyráběná VEB Carl Zeiss JENA. Předběžně
lze uvažovat asi čtyři fotogrammetrická pracoviště.
Ve výzkumné zprávě [5] uvádí Andrle několik vhod.
ných příkladů využití ortofotomap v podmínkách
mapováni našeho státniho území. Jsou to zejména
údržba map evidence nemovitostí 1 : 2880 a jejich převod do měřítka 1 : 2000, vyhotoveni ortofotomapy
jako podkladu pro přípravu velkoplošných projektů,
zejména pozemkových úprava meliorací, vyhotoveni
podkladů pro podrobné územni plány, pořizováni
a údržba technických hospodářských map. Diferenciálně překreslené snimky jsou neocenitelnou pomůckou pro údržbu a obnovu topografických map; v našem státě je aktuálni především mapa 1 : 10000 obnovovaná resortem ČÚGK. Jsou zmíněny i příklady
možnosti vyhotoveni THM diferenciálnimpřekreslovánim. Všechny jmenované případy jsou doloženy technicko-ekonomickým rozborem a finančni kalkulací na
příkladných lokalitách o velikosti 800 až 1000 ha.
Z těchto rozborů vyplývá, že náklady na vlastni diferenciálni překresleni čini asi 7 až 14 % celkových
nákladů. Proti současně používanému bodovému vyhodnoceni polohopisu a vrstevnicovému vyhodnocení
výškopisu je diferi.mciálni překreslováni několikrát
rychlejší. Obsluha přístrojů je vždy pouze jednim
pracovníkem. Vliv vysokých pořizovacích nákladů na
zařízeni je při plném využití přístroje velmi malý (viz
[5] str. 12). Podíl polnich prací při použití diferenciálního překresleni prudce klesá. Při uvažovaných pracích čini zhruba 10 až 30 %. Podíl obvyklý u obdobných prací, konaných dosud používaným způsobem,
čini 25 až 40 %' Úspora polních prací tkví zejména
v tom, že doměřováni na podkladě ortofotomapy je
velmi rychlé. Zavedeni diferenciálniho překreslování'
podstatně neovlivňuje práce přípravné (zejména vlícováni) a práce dokončovací (kartografické zpracování,
výpočet ploch, dokumentace operátu, tisk mapy),
rozhodně je nezdražuje. Pfitom nový výrobek - ortofotomapa - obsahuje další údaje, které normální
mapa neobsahuje a které uživatel mapy často pracně
~jišťuje pochůzkou.

Závěrem je vhodné zopakovat to, co již bylo řečeno
v úvodu a zdůvodňováno v jednotlivých kapitolách
tohoto pojednáni, a to, že diferenciálni překreslováni
a integrovaná fotogrammetrická metoda jako celek
zejména přináší podstatné zvýšení produktivity práce,
a že její zavedeni v ČSSR nelze odkládat, chceme-li
udržet krok s vývojem mapovacích metod ve světě.
Spolu s tím je účelné provést v našem státě přehodnocení požadavků na obsah mapy a na způsob zobrazování předmětů. Rychlost a hospodárnost pořizováni
ortofotomap je dostatečným důvodem k nastoupeni
této nové a u nás zatím nevyzkoušené cesty, cesty
hledáni a ověřeni nových technologií pořizováni a
údržby map.
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Z činnosti studijní skupiny D
- 6. komise FIG
Členové vedení skupiny D Ing. F. Cálek a Ing. J. Šimek se v rámci XIV. Konference polských geodetů
o městské geodézii v Chorzówě zúčastnili porady polské
sekce D skupiny, která má 19 členů, předsedou je mgr.
inž. Buczewicz a zahraničním dopisovatelem mgr. inž.
Klopo\;zinski. Byl převzat požadavek na aktivní Účast
D skupiny při přípravě příští vědeckotechnické
konference, která má být v říjnu 1973 v Lodži a jejíž tematikou bude zaměřování a dokumentace podzemních vedení
a zařízení na nich. Byl také převzat seznam devíti polských referátů připravovaných na tuto tematiku a přislíbeno informovat o plánované konferenci československé geodety, aby si případní zájemci mohli zajistit účast
a p'řipravit vlastní referáty nebo koreferáty. Bližší informace je možno získat u předsedy D skupiny s. Ing.
K. I\ollara nebe u -autora této informace.
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Repetiční ~etoda s úplnou registrací,
zkouška chodu repetice a laboratorní
úhlový etalon

Ing. Dr. Karel Kučera. CSc .•
Výzkumný ústav geodetický. topografický a kartografický
v Praze

(fl (fn

Dnes je v geodézii přiměřené užívat desetivteřinových theodolitů soudobé konstrukce s jedním mřižkovým mikroskopem (s minutovým dělením), např.
Theo 020, i pro měření paralaktických úhlů při polygonizaci, ovšem jen ve spojení s repetiční metodou.
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Repetice, která se týká úhlů, ale může se vztahovat i na objíždění ploch planimetrem, má při úhlech
po dobu cyklu I podle schématu (1) voleného pro
n = 7 čtených míst (f na limbu

L
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L

P

L

P

Otáčí-li se v řadě střídavých cílení na levý (L) a pravý
(P) směr alhidáda (a) samostatně (n -l)krát,
otáčí se
(n - 2)krát opačným směrem alhidáda spřažená (as)

U zmíněných přístrojů neznamená zvýšený počet čtení
podstatné zpomalení práce. Odhadovat lze na nich
desetiny cent. minut.
Porovnejme nyní přesnost repetiční metody (R2)
při dosavadní registraci pouhých dvou údajů a metody
(Rn) s úplnou registraci. Je-li v rozdílu dvou čtených
údajů střední chyba ma> je při metodě R2 střední chyba
výsledku z (n - 1) násobné repetice

LP

s limbem, a úhel
= (X se přitom (n -I)krát
vynásobí (na schématu je to vyjádřeno podtržením LP).
V geodézii je obvyklé odečítat pro vyhodnocování jen
počáteční čtení L a konečné čtení P, ačkoli je zde možno číst celkem n různých míst (f na limbu. Obvykle se
ještě čte pro hrubou kontrolu první čtení P, takže počet
všech v praxi zavedených čtení je 3. Někdy se doporučuje, [1], str. 246, číst všechna lichá místa (f jako
opatření proti hrubým chybám (jen částečné) -; také
pro vyhodnocování. Je zřejmé, že to je možno provádět
jen při lichém čísle n.

V jednom z n/2 rozdílů di (který je ekvivalentní;

ná-

(je stř. chyba mo, ve výsledku

LI je

sobku úhlu
mL!

=

mo

(X

n
/V~/2

v,
, I dk
, a v k onecnem
vys
e u

(XI

2 A Je
•
= -LJ

n

Repetiční cyklus je možno vyhodnocovat ještě
jinak, a to způsobem vy fyzice známým jako postupná
metoda. Podmínkou je sudé n a čtení na všech n mož-

n

4
6
8
10
12

m,

mn

ma

mo

0.333
0,200
0,143
0,111
0,091

0,354
0,192
0,125
0,089
0,068

Násobek

3
5
7
9
11

Po dosazování sudJch hodnot n > 2 do obou vzorců
vyjde podle tab. 1, že změřené úhly jsou u obou metod
prakticky stejně přesné. K dobru metody Rn však
připadá naprosté zabezpečení proti hrubým chybám
a možnost posoudit měření podle střední chyby ze
vzorce (3). Navíc pak je tato metoda důležitá pro ověřovací zkoušku funkce limbové svorky u repetičního
theodolitu.
Z titulu nežádoucího samostatného pohybu limbu
vyvolávaného podvojnou operaci zapínání a vypínání
svorky je nutné cyklus I doplnit ještě cyklem II podle
schématu (4) (při opačném smyslu otáčení)

ných místech (fl -:- (fn' První polovina pozorování se
postupně podle (2) zapisuje do jednoho sloupce, druhá
do druhého, utvoří se rozdíly di = (f n
- (Ti ,
"2+ 1
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CykluB 1
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=
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PT =

0,06800

+P =
"'T+ PT =

«

0,06804

Bp = -14,500

2,830 81 ± 1,900
2,830 89 ± 1,8

vyhodnocovaným stejně. Jestliže se cyklus I odvíjel
na části Ou -:- (n -1) (X děleného kruhu při poloze I
dalekohledu, bude cyklus II probíhat na části 200u
(n - l)(X -:- 200U, a to v poloze II dalekohledu.
Z tohoto cyklu dostaneme výsledek (XII'
Osamostatném pohybu limbu se předpokládá, že je
úměrný počtu podvojných operací se svorkou, a že na

+

= 0,069 45

+

rozdíl od strhování limbu není závislý na směru otáčení
alhidády, že je tedy jednosměrný. Pak je (XI = (X
e,
(XII = (X e a konečné výsledky

+

kde e je jednotkový systematický posun limbu (chod
repetice). O tom, jak se oba předpoklady splňují, rozhoduje zkouška.

Podle levé části obr. 1 je v bodě R repetiční theodolit
a body 1,2 vzdálené od sebe o délku a zatím pokládejme za jemné cílové značky paralaktické latě normálně
orientované vzWedem k bodu R ve vzdálenosti 8.
Repetičním theodolitem se zaměří cykly I, II, každý
při n = 8.
Jeden příklad záznamu a vyhodnocení polní zkoušky je zpracován v horní části tab. 2. Týká se repe·
tičního theodolitu Zeiss-Theo 020, č. 147172 zkoušeného
28. 9. 1966 na stativu 8 pomocí paralaktické latě ve
vzdálenosti 46 m. Do jeho centrační podložky pak byl
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Cyklus II

Cyklus I
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0,06950

±38

<X= (<XI+ <Xn)f2 = 0,06788

nasazen dvouvteřinový theodolit Zeiss-Theo 010, a jím
změřený úhel v 8 řadách měl velikost IXT' Shodou
.úhlů IX, IXT se potvrdily oba předpoklady nutné pro
eliminaci chodu repetice s, který má pro náš příklad
velikost -3,1 CC.
Pro přesnost měření repetičního je velmi důležité,
aby technika úkonů zapínání a vypínání byla u jednoho
pozorovatele ustálená a pravidelná, aspoň pro čas
trvání obou cyklů. To dosvědčuje druhý příklad
z dolní části tab. 2 s týmž přístrojem, ale s jiným pozorovatelem. První pozorovatel (z prvního příkladu) zacházel se svorkou co nejjemněji, kdežto druhý záměrně
ne, oba však pravidelně. Proti hodnotě s = -3,lcc je
u druhého pozorovatele s = -14,5cc. Přesto nemá
tento rozdíl žádný vliv na přesnost výsledku. U ověřo .....
aci zkoušky je proto účelné, aby se jí zúčastnili
2 pozorovatelé, a aby její program měl rozsah celé
tabulky 2.

kde s > z jsou vodorovné vzdálenosti bodu R od úseček
a, b. O jejich diferenciálech platí
a

2s

,

b

{J = 2 arctg2z-'

"

=-

dlX

4s2

4a

+a

d{J =

2

ds

- 4 Z2

(= _ ~z dS)

,

4b

+ b2

dz.

Při existenci odchylky RT podle obr. 1 se pro vteřinový
theodolit jeho vzdálenost od úsečky a zmenšila o stejnou délku e jako se zvětšila jeho vzdálenost od úsečky
b. V posledních rovnicích proto položíme ds = - dz,
rovnice sečteme a jejich součet položíme roven nule,

+ d{J = (Az

- 4z2 4b)
+ b2

dlX

o

čísle n bylo řečeno, že musí být sudé, a jelikož
n = 2 znamená pouhé měření úhlu v jedné řadě, je
teprve n = 4 použitelné minimum. Na jeho základě
vytvořená observační jednotka je zaznamenána v tab.
3, číselný příklad v ní obsažený je vyňat z dolní části
tab. 2, a to směry 1, 2, 3, 4 (z levé poloviny) pro cyklus
I a směry 5, 6, 7, 8 (z pravé poloviny) pro cyklus II.

= 2 arctg -

IX

dz = O,

abychom tak vyjádřili kompenzační podmínku, za
které oba přístroje naměří stejný
součet úhlů, tj.

Podmínka má buď formu dvou identit z = s, b
nebo kvadratické rovnice

Výměna repetičního theodolitu za vteřinový theodolit
v jedné centrační podložce, jak se to požaduje v odd. 2,
nezaručuje úplnou identitu alhidádových os obou pří.
strojů. V laboratorních dimenzích by neidentita značně změnila velikost kontrolního úhlu IXT' Aby se její
vliv vyloučil, použijeme dvojdílného etalonu podle
obr. 1. Cílové značky 1, 2 a 3, 4 jsou na protilehlýoh
stěnách místnosti a stanoviště obou přístrojů je na
piHři. Přitom je alhidádová osa repetičního theodolitu
v bodě R a vteřinového theodolitu v bodě T, který
zakreslíme na osu úhlů, neboť jeho příčná výchylka
nemá pro naši úlohu význam. O úhlech v obrazci platí

b

(1- VI-A2) ~ a).2,

= ~

A=

= a,

4az
4s2

+a

2

'

). = z/s.
Přibližná obměna vzroce pro b vyhovuje při malých
úhleoh IX, {J, tj. při a, b «: s a při z ~ s. Nelze·li uskuteč.
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nit prvm formu podmínky 8 piliřem stejně vzdáleným
od stěn, je nutno k daným délkám 8, z. a vypočíst podle
(8) délku b.
U kompenzačmho etalonu se musíme ještě přesvědčit aspoň o tom, jaký vliv mají středm chyby ma,
mb vytyčených úseček a, b na výraz
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Součty paralaktických úhlů měřených na takto vytyčeném etalonu z kteréhokoli bodu v dostatečně blízkém okolí bodu R jsou prakticky stejné. Tak např.
přímo z bodu R by se naměřily bezchybným theodolitem úhly
lX

= 4g59C63,56cc,

P=

lX

lX

lXT

=

a
2 arctg2"8

+

2 arctg2" '

= 2 arctg 2(8 ~ e) ~ 2 arctg : (1

+ :).

lXp

lXT

Podle známé řady arctg x

lXT ~

13

( 1 + 8"e) -

= x - ~ x3

3

13

+ '"

= 4g59c77, 7OCc,

pp = 42411,48
+ pp = 88389,18

,
.

je
Laboratorm zkouška chodu repetice se tedy provede na úhlovém etalonu v rozsahu tab. 2, přičemž program její horní poloviny splní pozorovatel X změřemm
úhlu lX mezi směry 1, 2 a program dolm poloviny pozorovatel Y úhlem P mezi směry 3, 4. Potom se přístroje vymění a v 8 řadách se společně zaměří směry
1, 2, 3, 4. Z průměru vypočtené úhly lXT, pp se porovnají podle (7). V klimatizované laboratoři je součet
lXT
pp konstantm a nem nutno jej pokaždé vteřinovým theodolitem určovat. Je také zřejmé, že úhlového
etalonu lze použít pro zkoušky theodolitů vůbec.

3e)

(

4 24 25,62 ,

= 883 89,Í8-----------

a z bodu T vzdáleného od R směrem k a o e = 2 mm
by se (ze vzdáleností 8 - e = 6,498 m a z
e =
= 6,002 m) naměřily úhly

13

=

+P

ITl1 + 8 '

+

P =

b

2Z '

2arctg

pp = 2 arctg

2(

z

b

+ e)

aa = 82 (1 oE

ml:

<

e
22
8Z

8

4

Je zde také vypracována metoda pro zkoušku
funkce limbové svorky z hlediska jejího vlivu na nestálost polohy limbu (zkouška chodu repetice), a to
v pollli verzi a laboratorm verzi ve spojem s laboratormm úhlovým etalonem nevyžadujícím instrumentária.
Zkouška potvrzuje názor [2], že soudobými theodolity s minutovým dělemm lze měřit i paralaktické
úhly.

3a2)

e

V +z

V článku se doporučuje registrace všech násobků při
repetiční metodě a jejich vyhodnocovám způsobem
známým ve fyzice jako postupná metoda. Obě změny
znamenají spolehlivé zabezpečení proti hrubé chybě
a zároveň možnost posoudit přesnost každého měřem.
Nejmenší observačm jednotku pro theodolit s minutovým dělemm představuje tab. 3.

,

482

Do redakce došlo 3. 1. 1972
4

ml'

To znamená např., že při e = 0,001 m, 8 = 6,5 m,
z = 6,0 m a ml = 0,0001 m je ml: < 0,002300, což je
hodnota nepatrná.
Příklad výpočtu délky b pro kompenzační úhlový etalon.
Za délku 8 se voli větší vzdálenost, za z menší. Dáno:
8 = 6,500 m, z = 6,000 m, a = 0,4695 m. Výpočet
podle (8):

A = 0,923077
b ~ 0,4000m.

Lektoroval: Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vyšši geodézie stavebni fakulty ČVUT v Praze

[1] RYŠAVÝ, J.: Geodesie, I, Praha 1955
[2] PODHORSKÝ,
1.: Měření paralaktických
úhlů
metodou násobení, Sborník fakulty zeměměřické 2,
Praha 1957
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Technologie kancelářského zpracování
číselné technicko-hospodářské mapy

Strojové zpracování map velkých měřítek vstupuje
u nás do třetího roku svého trvání. Výsledky tohoto
automatizovaného způsobu zpracování jsou u některých závodů dobré, u jiných zase méně příznivé; vždy
však jsou výrazem přístupu k novému způsobu vyho.
tovení map, ať již ze strany vedení závodů, anebo samotných technických pracovníků.
Castose pochybuje zejména pokud jde o ekonomický efekt strojového zpracování a zajištění kancelářské
práce pro polní pracovníky v zimních měsících. Efektivnost strojového vyhotovení THM nelze posuzovat
samostatně, ale jen z hlediska komplexní automatizace,
jejímž hlavním rysem bude:
1. vysoká kvalita mapového díla,
2. zkrácení výrobního cyklu,
3. vybudování informačního systému a jeho široká
využitelnost i jinými složkami národního hospodářství,
4. číselná údržba a obnova mapového fondu, která
bude ekonomicky vysoce efektivním způsobem vyhotovení mapového díla, odpovídajícího skutečnému stavu v přírodě. Nákladné technicko-hospodářské mapování bude patřit překonané éře graficky
vyhotovovaných map.
Pokud jde o zajištění kancelářské práce pro polní
pracovníky v zimních měsících, patří tento problém
jen počátečním nejasným představám o důsledcích
automatizace. Při zcela automatizované výrobě THM
budou to právě polní pracovníci, kteří v zimních
měsících zdárně vyřeší kontrolu výsledků výpočtu,
rozbor a odstranění závad výpočetního protokolu,
případně předpis kresby.
Nepříznivé výsledky číselného zpracování jsou důsledkem použití nevhodných pracovních postupů. Bude třeba posoudit používané způsoby zpracování a stanovit závaznou jednotnou technologii. Jsa si vědom
této skutečnosti podávám ucelený přehled technologie
číselného zpracování THM (pro počítač ODRA 1013),
a to počínaje polními měřickými pracemi a konče
sestavením výměr parcel a dílů.
Dle [2] je celý zpracovatelský proces rozdělen na
etapy I až XIV:
I. Polní měřické práce
Technologie pro polní polohopisné měření, vedení
polního zápisníku a náčrtu je uvedena v [1] a doplněna
ve [2] a [3].
II. Výpočet souřadnic a výšek podrobného bodového
pole, pevných bodů bodového pole a výpočet
pomocných polygonových pořadů
Tato etapa musí být provedena vždy před výpočtem souřadnic bodů měřické sítě a bodů podrobných.
Bližší viz [2].

Ing. Miroslav Poláček,
Geodézle, n. p., Brno

III. Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů
a výpočet měřických kontrol (I. výpočet)
Výpočet probíhá na samočinném počítači. Vždy
však musí předcházet příprava ke zpracování samočinným počítačem. Návod k přípravě je uveden ve [3]
jako systém kontrol ad II.
IV. Kontrola výsledků výpočtu, rozbor a odstraněni
chyb
Tuto etapu lze dále rozdělit na:
a) kontrolu výsledků výpočtu, analýzu a odstranění chyb v zápisníku a náčrtu,
b) předpis pro opravný výpočet, doplněný
vhodným systémem kontrol a způsobem
značení oprav ve výpočetním protokolu
a zápisníku.
Zpracování etapy IVa ) představuje to nejzá važnější, svým charakterem ryze geometrovské pole působnosti, které vyžaduje od provádějících techniků tu
největší zodpovědnost a zkušenost. V zásadě - pokud
jsou zaměřeny všechny kontrolní oměrné a provedena
kontrolní měření styčných bodů v místech, kde je mě.
ření prováděno pomocí rayonů - lze veškeré protokolované závady odstranit přímo v kanceláři, bez prac.
ného a nákladného přeměření.
Podstata vyřešení závad v kanceláři tkví v analýze
příčin chyb a vyloučení chybných dat, která byla
vzata do výpočtu, dále v rekonstrukci polohy bodů
ze správných nadbytečných kontrolních měr a v následném předpisu opravného výpočtu. Rekonstrukce
správné polohy bodů je často předmětem pouze správné úvahy, dle niž může být předespán okamžitě opravný výpočet. Jinak je třeba vykreslit situaci v okolí
chybného měření, z nadbytečných měr zkonstruovat
správný situační zákres a pomocí této grafické rekonstrukce zjistit a opravit hrubou chybu v zápisu.
Z takto opravených hodnot se předpíše opravný výpočet se všemi měřenými kontrolními mírami, které
byly předmětem protokolovaných závad a které jsou
dle výsledné analýzy správné. Bezchybná protokoláž
následného opravného výpočtu je pak důkazem, že
nově spočtené hodnoty souřadnic rekonstruovaných
bodů vyhovují kriterum přesnosti pro zaměření polohových bodů.
V případě, že není dostatek kontrolních měření,
která by zaručila správnost odsunutých souřadnic
chybných bodů, je nutné provést nové zaměření
v terénu.
Technologický postup pro IV b) je uveden v [3]
jako systém kontrol ad III.
Značení oprav v protokolu a zápisníku je třeba
provádět tak, aby byly při opravách podchyceny
a k dalšímu výpočtu předepsány všechny měřické
úlohy, jež jsou vázány na opravované souřadnice bodů.
Opravy chybných úloh značíme barevně čísly v krouž-
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ku (viz [3] - Systém kontrol ad IIIj4.), shodně ve
výpočetním protokolu i zápisníku. Ve výpočetním
protokolu se u chybné úlohy uvede číslo opravy podlomené číslem strany zápisníku, na které je úloha
uvedena. U první a každé další protokolované chybné
úlohy zjistíme, je-li výpočet úlohy:

uvedeme v podlomení číslo strany
zápisníku, kde je úloha uvedena.
V zápism1m pak bude u kontrolní
oměrné vždy zakroužkováno číslo
prvního bodu oměrné a před typem
úlohy 4 uvedeno číslo opravy v kroužku nebo záznam prázdným krouž·
kem.
Při řešení každé opravné úlohy, uvedené v protokolu dosud jenprázdným
kroužkem, postupujeme opět tak, že
provedeme nejprve analýzu charakteru úloh a dle toho příslušná
řešení ad 1) nebo 2).
Do prázdných kroužků se pak vepíší
jak v protokolu tak i v zápisníku
další pořadová čísla oprav. Do opravného výpočtu vstupující kontrolní
oměrné, uvedené v zápisníku hromadně v jedné skupině, značíme
před typem úlohy 4 jediným číslem
opravy v kroužku. Čísla prvních bodů těchto oměrných jsou opatřena
rovněž kroužkem.
U bodů kontrolně měřených je číslo
bodu v náčrtu i v zápisníku podtrženo. Protokolovaná úloha kontrolního zaměření se opatří v zápisníku
i protokolu dalším číslem opravy
v kroužku, avšak jen v případě, že
příčinou nesouhlasu kontrolního mě·
ření je chybné první zaměření bodu,
vyřešené a očíslované v předcházející opravč, anebo že první zaměření je chybné a ponechává se v plat.
nosti měření kontrolní.

1. neproveden -

2. proveden

pak u ní napíšeme první nebo další
pořadové číslo opravy (po předcházející analýze a očíslování příčinné
chybné úlohy)

-

pak postupujeme při číslování vždy
dvojím způsobem podle toho, je-li
úloha:
a) jen kontrolní (kontrolní oměrné) pak u ní napíšeme (po zjištění příčiny
nesouhlasu kontroly oměrné a případném očíslování opravy příčinné
chybné úlohy podle 2 b) další pořadové číslo opravy;
b) určující (určuje polohu nebo výšku
bodů) - pak musíme nejprve zajistit
nulování touto úlohou chybně spočtených souřadnic a výšek bodů a teprve potom napíšeme u této úlohy
(po případném očíslování příčinné
chybné úlohy) další pořadové číslo
opravy. Dále však musíme zajistit
ve výpočetním protokolu záznam pro
očíslování opravného výpočtu všech
úloh, vázaných na souřadnice těchto
chybně spočtených bodů.
Postupujeme při tom tak, že postupně uvažujeme všechny chybně spočtené body a pomocí náčrtu a zápisníku zjišťujeme (dle čísel sousedních
bodů nebo dle oměrné, značené podélnou čárkou), které úlohy je třeba
předepsat k opravnému výpočtu.
V případě, že jde o iílohu:
ba) určující, pak podle čísla určovaného
bodu zjistíme (toto je vždy vyšší než
číslo chybného, nulovaného bodu),
kde je úloha v zápisníku zapsána
a označíme ji před typem úlohy
kroužkem. Rovněž tak ji označíme
v protokolu v místě její protokoláže
s podlomením stranou zápisníku, kde
je úloha zapsána.
bb) kontrolní oměrnou, pak tuto úlohu
označíme v protokolu buď dalším
číslem opravy v kroužku - následuje-li zápis této oměrné v zápisníku
hned za opravovanou určujíci úlohou
ad 2b) - anebo prázdným krouž.
kem v místě protokoláže této kon·
trolní oměrné. V případě, že se
oměrná neprotokoluje (byla v dovolených mezích), provedeme v protokolu záznam prázdným kroužkem,
vždy však až za registrací úlohy, jíž je
určován koncový bod oměrné, mající
vyšší pořadové číslo. U čísla oprav
nebo záznamů prázdným kroužkem

V. Opravný výpočet souřadnic a výšek podrobných
bodů (II. výpočet)
Je prováděn výhradně samočinným počítačem.
Postup zpracování této části je dán výpočetním programem a návodem na obsluhu samočinného počítače
(viz [2]).
VI. Předpis pro kresbu a výpočet výměr
Technologický návod pro provádění předpisu pro
kresbu a výpočet výměr je zpracován V [4]. Je třeba
uvést, že se v praxi osvědčila kontrola formální úplnos.
ti děrování předpisu. V případě formálních závad
v děrování neproběhne plynule výpočet kreslici pásky
a pásky skupiny na samočinném počítači ODRA 1013,
případně se výpočet vůbec neprovede.
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Kontrolou se zajistí, že děrování:
1. předpisu
skupiny
začíná skupinovým číslem
náčrtu, děrovaným na samostatném řádku, a že
se na konci skupiny opakuje číslo prvního bodu
předpisu skupiny, za kterým následuje na samostatném řádku O.
2. předpisu
bodového
pole začíná skupinovým
číslem, které zpravidla přísluší největšímu počtu
děrovaných bodů. Toto číslo se děruje rovněž na
samostatném řádku a u bodů z téže skupiny se už
neuvádí (na rozdíl od bodů jiné skupiny, u nichž
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se skupinové číslo děruje). Za posledním bodem se
děruje na samostatném řádku opět O.
3. předpisu
parcel
začíná vždy symbolem síly
čáry, za nímž následuje skupinové číslo náčrtu,
děrované na stejném řádku. Na dalším řádku
následuje vždy buď kladné nebo záporné parcelní
číslo s desetinnou tečkou a za ním číslo prvního
bodu parcely, oddělené alespoň jednou mezerou.
Pak se děrnji na samostatných řádcích další čísla
lomových bodů parcely, při čemž TI parcely s kladným parcelním číslem musí být číslo posledního
bodu stejné jako číslo prvního bodu. U záporného
parcelního čísla tomu tak zpravidla není a v případě, že dojde ke shodě čísel prvního a posledního
bodu parcely, je třeba zjistit, nebylo-li omylem
děrováno záporné parcelní číslo místo kladného.
Je-li děrování bez chyby, pak jde o předpis méně
časté uzavřené čárové kresby. Nastane-li v předpisu změna symbolu síly čáry, pak se změněný
symbol děruje před parcelním číslem na samostatném řádku. Předpis každé parcely (s kladným nebo
záporným parc. číslem) musí být zakončen nulou
děrovanou na samostatném řádku. Za nulou,
ukončující předpis poslední parcely skupiny, se
děruje - rovněž na samostatném řádku - znak
"rovnítko" .
Při kontrole děrování předpisu je třeba si uvědomit, že mezi jednotlivými, významově různými
znaky, uvedenými na stejném řádku, musí být
děrovaná alespoň jedna mezera. Nejméně jedna
mezera musí být děrována též před každým znakem crlf. Mezi řádky je dovoleno děrovat pouze
jeden znak lf. Děrování mezer za každým významově různým znakem je zcela mechanická záležitost a zpravidla zde k chybám vůbec nedochází.

je tento bod uveden správně. Pro provedení záznamu
o způsobu odstranění zjištěných chyb se všechny opra·
vy modře vyznačí ve výpisu děrování. Při provádění
oprav v pásce předpisu kresby se pak postupuje dle
vyznačení ve výpisu, kde se opravy průběžně oČíslují.
Stejnými čísly se pak označí příslušné opravy v děrné
pásce předpisu kresby a na konci každého záznamu
o způsobu odstranění chyb na třetí straně formuláře
"Předpis pro kresbu a výpočet výměr".
X. Opravné vyhotovení zobrazovací pá-"lky
XI. Definitivní zobrazení
Bližší je uvedeno v [2]. Po skončení etapy XI. je třeba
provést revizi definitivní kresby. Provádíme ji porovnáním s kontrolní kresbou, kde je opravný zákres
proveden červeně. Případné nově zjištěné chyby, kterých již bývá velmi málo, se opět zaznamenají ve
výpisu předpisu pro kresbu a výpočet výměr a opraví
se zpravidla přímo v zobrazovací pásce.
XII.

kartografické

a

reprodukční

Přehled a podrobný návod je uveden v [5].
XIII. Výpočet výměr
Výpočet výměr sestává:
1. z výpočtu výměr skupin a celého katastrálního
území, nebo jeho zaměřované části, který se provádí přímo z pásek skupin;
2. z výpočtl1 výměr parcel, prováděného ze zobrazovacích pásek.
Před vlastním výpočtem je třeba provést:
1. sestavení
grafického
přehledu
všech skupin, u kterých alespoň jeden lomový bod je bodem katastrální
hranice (hranice zaměřované
části). V tomto přehledu se vyznačí čísly všechny
body na kat. hranici, které jsou minimálně dvěma
skupinám společné. Souřadnice těchto stykových
bodů se porovnají ve výpisu skupin a případně se
opraví v páskách tak, aby měly ve všech skupinách naprosto shodné souřadnice. Zdárný průběh
výpočtu nedovoluje ani centimetrový rozdíl, který někdy vznikne ze zaokrouhlení při výpočtu
pásky skupiny.
2. kontrolu, že ve výpisu každé skupiny sahající až
ke kat .. hranici jsou všechny body kat. hranice
v úseku mezi dvěma stykovými body sousedních
skupin uvedeny číslem bodu a souřadnicemi.
U bodů, které nejsou na kat. hranici, jsou uvedeny
pouze souřadnice bez čísla bodu. Číslo bodu kat.
hranice odpovídá v předpisu skupiny zápornému
znaménku a zaručuje, že souřadnice tohoto bodu
budou vzaty do výpočtu úhrnné hodnoty kat.
území.
.

VII. Vyhotovení zobrazovací pásky pro AK
Popis průběhu etapy VII je uveden v [2]. Vyhotovení zobrazovací pásky má proběhnout na samočinném
počítači bez závad, čehož lze dosáhnout provedením
příslušných kontrol předpisu kresby a jeho děrování,
uvedených výše.
VIII. Kontrolní zobrazení
Bližší.je uvedeno v [2].
IX. Kontrola kresby a odstranění chyb
Bližší je uvedeno rovněž v [2]. Je třeba poznamenat,
že po zjištění příčiny chyb, je nezbytné provést záznam
o způsobu jejich odstranění; tento záznam je nejlépe
provést na třetí volnou stranu obalu formuláře "Předpis pro kresbu a výpočet výměr" tak, že se záznam
průběžně očísluje, doplní poznámkou, zdali se týká
kladného nebo záporného parcelního čísla a uvede se
co a jak má být opraveno. Před každým číslem záznamu se vyznačí buď červený kroužek, modrý křížek
nebo se číslo neoznačí. Červený kroužek znamená, že se
uvedená oprava týká jen bodu předpisu parcel uvnitř
skupiny, modrý křížek značí, že se oprava týká téhož
bodu uvedeného v předpisu více skupin, v nichž se
rovněž provede příslušný záznam. Záznam bez zvláštního označení znamená, že se oprava týká bodu předpisu jen této skupiny; v předpisu stykových skupin

Dokončovací
práce

Program výpočtu výměr pro samo počítač ODRU
1013 má příliš velké dopustné odchylky pro vyrovnání
výměr parcel ve skupině, neboť pro vyrovnání testuje
skutečnou odchylku mezi součtem parcel a výměrou
skupiny až po zaokrouhleni výměr parcel na celé m2
a klade přípustnou mez 0,5 m2 X počet parcel. Dle
zkušenosti z dosud provedených výpočtů jeví se dopustnou odchylkou pro vyrovnání před zaokrouhlením
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maximálně 1 m2. Nad tuto odchylku by měly být
výměry parcel vytištěny nezaokrouhleně a nevyrovnaně.
Nedojde-li při výpočtu k vyrovnání výměr skupin
na úhrnnou hodnotu nebo výměr parcel na výměru
skupiny, je třeba postupovat následovně:
1. provede se kontrola správnosti provedených
oprav chyb zjištěnýchpři
adjustaci kontrolní
kresby, případně rytiny, a zaznamenaných na třetí
straně formuláře "Předpis pro kresbu a výpočet
výměr". Tato kontrola se provede jen u skupin,
které mají uzávěr součtu výměr parcel na výměru
skupiny větší než [I m2.j Přizjištěných závadách
se provede oprava zobrazovací pásky a oprava
výpočtu výměr pracel, případně skupin.
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2. při nezjištěných závadách v opravách chyb
pásek předpisu nebo zobrazovacích pásek se
provede:
a) ve výpisu skupin s uzávěrem součtu výměr
parcel na výměry skupiny větším než 11 m21
kontrola identity souřadnic všech bodů skupi.
ny a jim odpovídajících bodů sousedních
skupin. V případě nesouhlasu se provede oprava chybných souřadnic a dále příslušná oprava
výpočtu VÝměry skupiny.
Zjistíme.li i nadále nesouhlas mezi součtem
výměr skupin a 1Ulrnnou hodnotou, provedeme
kontrolu identity souřadnic zbývajících skupin
s uzávěrem součtu výměr parcel na výměru
skupiny menším než 11 m21, se souřadnicemi
stykových bodů sousedních skupin. V některé
skupině musí být nalezen nesouhlas, jehož od·
straněním se změní výměra skupiny i výměra
součtu parcel ve skupině. Výměra součtu sku·
pin pak musí souhlasit s úhrnnou hodnotou.
b) u skupin, u nichž i po provedených opravách
zjištěných závad zůstává uzávěr součtu výměr
parcel na výměru skupiny větší než 11 m21,
kontrola celého předpisu kresby parcel dle
náčrtu. V tomto případě nebyly do důsledku
zjištěny všechny chyby v předpisu kresby
v kontrolní nebo případně definitivní kresbě.
Kontrolou předpisu kresby musí být zjištěna
závada, která způsobila chybný výpočet zoo
brazovací pásky a tedy i výměry některé
parcely.
XIV. Sestavení výměr parcel a dílů
Sestavení výměr parcel a dílů lze provést z· děrných
pásek výsledků výpočtu výměr; v páskách však musí
být nejprve opraveny chybné výměry parcel, zjištěné
při opravě závad výpočtu výměr.

Technologie kancelářského zpracování číselné, geo.
deticky měřené THM je zcela zvládnutá. Je však třeba
ještě vybudovat vhodný informační systém, který by
umožnil využít výsledků číselného zpracování nejen
jinými mimoresortními organizacemi, ale především
resortními organizacemi na úseku zpracování písemn~ho operátu EN, úddbya obnovy map.

VýstaV!kasovětské kartogralie
10. listopadu 1972 byl,a otevřoolB ve výlStaVl11lchprostoTláJch Nárooního te,chntc~éh'O muzea v Praze výstavka
"Kartogtr,afilc,ká tvorba SSSR", Ikt,erá ipotrvá do konce
TOku 1972. Výstavkia předstaV'Uje v CSSR první komplex·
ní ukázku s'olvětské mapow ,a atlasorvé worby z obl,asti
map p;ro v'eřejnost a školy. O její uspořád,ání se zaslouži'ly Kiafl'tograifie, n. p., Pr,Biha', závodní ,odbočka sCSP
n. p. Kartograf'ie Prah.a >li Náriodní technieké muzeum
v P:raze.
Z,ahá'jení výstav,ky se zúčastnllli s. Ing. A. V.a!lový, vedoucí Úřadu předsedndJctva české vlády, V. Abramov
a G. Kašenilmv, tajemnki ve'1'vysl,anecwí SorvětskéIm sv,azu v Praze, Ing. F. Kowbek, př,edsed,a CÚGK, Ing. J. Kouba, náměstek předsedy CÚGK, zástupkyně ministerstva
ikultury, zástupci vysolk,ý,chškol, obvodního výboru KSC
PJ.'ahy 7, Oblv,odního lIlJálrodníhJovýboru Prahy 7, obvodního výboru sCSP Prahy 7 ,a dallší hosté. ÚV10dlníprojev
přednesil b:lavní riedia~ror n. p. Karoo,graifie Praha s. dr.
IVlOCáslaMka.
Hlamí reda!ktor v,e svém pr'o'jevu se zabýv.aJl vývojem
k,Birtogr.aiIic1kéčinnlOlSti v S.ovětském lSV,arzuod vydání
de'kretu v roce 1919, kterým byl položen základ státní
organiZla,c,e geodetioké ,a 'k,a'l'to,graHcké služby. Tmto
dekretem byla veškeorá geodetie'ká a ikartogr,aďiclká činnost včetně 'vyhot()lvoVlání topografických
map pro národní hospodářství a vydávání jednotnýeh 'lnstrulkd i vý'cb:01vyIkartogr,afl1 podřízeno jednomu ústřednímu orgánu
- Nejvyšší ge1odet'ické správě. V da'lšim seznámrl účastníky s přeil:1ledným výčtem hlavn~ch map'ov~c:h a atlasových děl v jednotlivých obdobíeh výstalVby národního
hospodářství.
VýIS,taVlkla"Kart!o,grafic;ká tVlor'ba SSSR" je UJIl1ístěna
v 15 vitrínách pod'l'e jednontvých t,em,aitickýdh zaměřenL
Oelý komplex je doplněn nBJstěnnými sovětskými mapamL Jedn,a z vitrín je věnována uká'Z'kám sovětské odborné ik,afl't!ografdJckéliteratury. T,aké č,eská 'kartolgoo'fie přispěl,ado jedné Vlitríny. V rám,ci s'Oc'lalisttc!kého závazku
k 50. výročí založení SSSR zpracov,aili a vydali pr,acovníci
n. p. Kartogrlafte Praha třetí rozšíř,ené vydání publikace
"Solvětský sv,az" v 'edtc'l Poznáváme svět.
Zájem o Výstavu, Ikterlá poprvé v CeslkOlS'lov,enskupodálVápřelMed o určité obl,astikartografic'ké
tvorby SSISRod
jednoNivý,ch turistických s,ahéma:t až po vrcholná věde>ck,á dna, svěd'čí o m,aru tohoto kUllturniho počinu ,a
'Odobré prop,agaici ~a['rogra:if,i!e.

Z REDAKCE
Prosíme čtenáře, aby si v č. 10/1972 opravili na str.
264 u článku Šolc, J.: Presnosť nitkového diafkomera datum dodání rukopisu do redakce na 2,7. 9. 1971;
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výsledkov
pri
posunov stavieb

o geodetickej

Doc. Ing. Peter Marlák, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave

1. Úvodné úvahy

metriokú sieť stavby a kvalitné výsledky merania.
Hlavnou prednosťou postupu je jednoduchosť
a rýchlosť. V súčasnosti zavedením moderných metód
interpretácie výsledkov dosahujeme okrem toho vyšší
stupeň istoty pri rozhodovaní a zvýšenie presnosti
na základe odstránenia alebo podstatného obmedzenia
chýb z nesprávnej príp. nepresnej interpretácie.
Otázku interpretácie výsledkov v danej oblasti sme
vyšetrovali v [14]. V predloženej práci zhrnieme
niektoré výsledky.
Pri interpretácii výsledkov pri meraní posunov
stavieb využijeme poznatky z teórie intervalových
odhadovl). Jej aplikácia umožňuje určiť pre odhadovaný parameter 2 hranice a tvrdiť, že jeho skutočná
hodnota leží v týchto hraniciaoh s danou pravdepodobnosťou. Teoretická stránka využitia intervalových odhadov v danej oblasti je spracovaná v literatúre (napr. [1,2,3,5]).

interpretácii
výsledkov pri trigonometrickom
meran í vodorovných posunov
stavieb

Trigonometrická metóda merania vodorovných
posunov je u nás zavedená len pri meraní na priehradách. V iných prípadoch sa používa vefmi ojedinele.
Pretože viaceré pozorované vodné diela boli založené
v nepriaznivých geologických podmienkach (napr.
Orava, Sučany, Žermanice ai.), bolo nutné rátať s tým,
že pevné body trigonometrických
sietí tu budú
častejšie meniť svoju polohu ako v iných podmienkach.
Preto sú na vačšine našich pozorovaných priehrad
vybudované trigonometrické siete, ktoré sa skladajú
z 8-10 pevných bodov (z toho 3-4 pozorovacie
stanovištia) navzájom pospájaných obojstrannými
Eámerami. Vytvorené sú tak siete, ktoré by mali
zabezpečovať možnosť odhalenia event. posunov pevných bodov a určenia smeru a vefkosti ich zmien
polohy.
Posuny pozorovaných bodov by bolo možné vypočítaťtak, že by sme z vyrovnania rozdielov smerov
celej siete podfa metódy najmenších štvorcov určili
súčasne posuny pevných aj pozorovaných bodov.
Tento sposob nemá praktické výhody a jeho nevýhodou je, že je chudobnejší o informácie, ktoré pri
počtársko-grafickej
metóde poskytujú
odchýlkové
(chybové) trojuholnfky. Preto sa v praxi neujal
a používa sa spomenutá počtársko-grafická metóda.
Skor než pristúpime pri vyhodnocovaní k výpočtu
posunov pozorovaných bodov treba vyšetriť či niektoré
z pozorovacích stanovíšť prípadne aj iných pevných bodov nezmenili v danej etape svoju polohu. Táto úloha sa
rieši tak, že vyrovnaním rozdielov smerov medzi
základným a uvažovaným meraním podfa metódy
najmenších štvorcov a Helmertovou transformáciou
určíme vodorovné posuny pevných bodov [6, 8, 9, 12].
Toto riešenie nemusí však v každom prípade dať
uspokojivé výsledky [10, 12, 21].
Spomenutá okolnosť ako aj skutočnosť, že pri
meram na stavbách sa vyžadujú informácie o posunoch (výsledky merania) čo najskor po ukončení
merania a často (napr. pri pInení nádrže, v havarijných pripadoch ap.) sa na prvé miesto kladie požiadavka rýchlosti vyhodnotenia, viedli autora používať
jednoduchý postup vyhodnotenia. Ten spočíva:
1. v skúmaní stálosti pevných bodov,
2. v počtársko-grafickom určení event. posunov tých
pevných bodov, ktoré v danej etape zmenili svoju
. povodnú polohu [11],
3. v určení posunov pozorovaných bodov počtársko.grafiokou metódou.
Roci treba pripustiť, že ani tento postup (pokiaf
Batýka riešenia v bodoch 1 a 2) nemusí dať v každom
pripade úplné uspokojivé výsledky, vystačíme s ním ako potvrdzujú doterajšie autorove skúsenosti v prevážnej vii.čšine prípadov. Pravda, ak máme
k dispozícii s\Íčasnej úrovni zodpovedajúou trjgono-

2. Výpoěet zmien smerov a empirických charakteristik
presnosti
Označme smery zo základného
merania l', l" a ich zmeny:
,1 li

a uvažovaného

= lí -li',

(1)

kde index i značí i-tý smer na stanovišti. Z nich určíme
orientačný posun (za predpokladu, že žiadny z pevných
bodov nezmenil svoju povodnú polohu):

z

= ~Ltli

(2)

n
a výsledné zmeny smerov určíme podfa rovnice:

Lti = z-L11.,

(3)

pričom ~ Lt = O. Empirickú strednú kvadratickú
odchýlku orientačného posunu dáva vzťah:
mz

=

V n;Lt

,11) ,

z čoho pre empirickú štandardnú
zmeny smeru máme:
m,

= m. yr;- =

V~

(4)
odchýlku (jednej)

t! .

,1
n-I

(5)

Pre empirickú charakteristiku
presnosti výslednej
zmeny (3) smeru možeme podfa zákona o hromadení
chýb písať:

1) Pojem "interval spofahlivosti" nazývaný tiež
"konfidenčný interval" (confidence interval, doveritef.
nyj interval, VertraueUElbereich) zaviedol J, NeymaIl
[15, 16].
.
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m', mli -

empirické stredné kvadratické odchýlky zo
základného a uvažovaného merania, určené
z vyrovnania na stanovišti.

3. Diskusia kritérii stálosti pevných bodov
Fundamentálnym
problémom vyhodnocovania
výsledkov meraIÚ je - ako sme naznačili vyššie posúdenie stálosti pozorovacích stanovíšť (príp. aj
ďalších pevných bodov) a určenie eventuálnych zmien
ich polohy. Svedectvom o nezmenenej polohe pevného
bodu je rovnosť smerov pri základnom a uvažovanom
meraIÚ (pochopiterne v medziach presnosti merania).
Skúmanie stálosti preto spočíva v porovnaIÚ zodpove.
dajúcich smerov na pevné body zo základného a uvažovaného merania. Keď pevný bod zachoval nezmenenú polohu, nemali by zmeny smerov LI li vybočiť
z hraIÚc daných presnoswu merania. Pri skúmaní
stálosti treba zistiť, či zmeny smerov LIli sú dósledkom posunov pevných bodov alebo produktom
nevyhnutých chýb merania. Úloha sa rieši tak, že
pomocou intervalových odhadov identifikujeme tie
pevné body, o ktorých móžeme s praktickou istotou
tvrdiť; že v uvažovanej etape zmenili svoju póvodnú
polohu. Ostatné body považujeme za stále, t. j. pred.
pokladáme o nich, že splňujú podmienku stálosti
a vytvoríme z nich referenčnú sústavu na určenie
posunov pozorovaných bodov.
Vieme, že podmienkou reálnosti intervalového'
odhadu je spolahlivo určená stredná kvadratická odchýlka2) (1.11. V súčasnosti by sme túto podmienku mali
splniť bez ťažkosti, pretože v CSSR disponujeme bohatým materiálom z meraIÚ na viacerých vodných
dielach. Pretože podmienky merania sa v jednotlivých
prípadoch neraz významne líšia, sme toho názoru, že
štandardné odchýlky (11) resp. (1.11 by sa mali určiť pre
každú stavbu osobitne.3)
Pri interpretácii výsledkov stačí sa oprieť o pra.
vidlo [2, 14]:
- keď ILlll < (1.11, potom zmena smeru nemusí byť
skutočná,
- keď (1.11 < ILlll s:: 2 (1.11, zmenu smeru povazuJeme
za skutočnú (riziko 27 %),
- keď ILlll > 2 (1.11, móžeme byť prakticky istí, že
ide o skutočnú zmenu smeru (riziko 5 %).
Podfa neho teda považujeme zmenu smeru za sku.
točnú, s praktickou istotou (s rizikom = 0,05), keď
ILlll > 2 (1.11. Okrem toho musíme sledovať, či vzťah
(ILlll > (1Az) neplatí pre va,čšinu smerov, lebo aj to
by svedčilo o zmene polohy pevného bodu. (Situácia
sa móže skomplikovať, keď okrem pozorovacieho stanovišťa zmenia svoju polohu aj ďalšie pevné smery).
V takom prípade móže však riziko nesprávneho roz2) Ďalšou podmienkou je splnenie predpokladu, že
naše výsledky sú zaťažené len chybami s normálnym
rozdeleIÚin pravdepodobnosti.
Tieto otázky sú študované v literatúre [2, 14].
3) Ako sme ukázali v [12], rózni pozorovatelia aj na
tej istej stavbe mažu qostať fOlljdielne odhady parapletfa <TJ,
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hodnutia byť ešte dosť velké. Preto na overenie
správnosti nášho rozhodnutia (pokial ide o pozorovacie
stanovištia) využijeme aj polomery kružIÚc vpísaných
do trojuholIÚkov chýb pri vyhodnocovaIÚ posunov
pozorovaných bodov. Za predpokladu, že sme smer
a verkosť zmeny polohy stanovišťa odhadli dostatočne
sporahlivo, nemali by hodnoty polomerov spomenutých
kružIÚc vybočiť z kritických hraIÚc ěkrlt (s výnimkou
5 % prípadov). Pri ostatných pevných smeroch nám
móže ako kritérium poslúžiť iba interval 2 (1.1 , z ktorého
by nemali (s výnimkou 5 % prípadov) vybočiť orientované zmeny smerov:

z

I

~

{li - (li'

=-------.

+ oz)}

n

Pravda to platí vtedy, keď (1.1 zahrňuje aj vplyv chyby
z určenia zmeny polohy pevného bodu.
Ako ukazujú praktické skúsenosti, nadobúda
niekedy orientačný posun z značné hodnoty. Vysvetle.
nie tejto skutočnosti treba hradať najpravdepodobnejšie v zmenách polohy východiskového orientačného
bodu, príp. v zmenách refrakcie alebo v ich kombinácii.
Za východiskový orientačný bod sa najčastejšie volí
jeden z bodov siete, takže nie je možné zaručiť, že
bude vždy splňovať podmienku stálosti. Pretože meranie sa koná v róznych ročných a denných dobách
a pri róznom počasí, treba rátať, že smer na tento bod
bude ovplyvnený aj zmenami refrakcie.
V takých prípadoch vybočenie zmien smerov LI li
z dvojsigmového intervalu (pokiar zmeny smerov majú
rovnaké znamienko a nie velmi rozdielne hodnoty)
nemusí ešte znamenať zmenu polohy pevného bodu
a móže preto viesť k nesprávnému záveru o jeho stálosti. Z toho dóvodu sme navrhli porovnávať výsledné
(orientované) zmeny smerov (3) s jedno·, resp. dvojnásobkom (1A [Ul
Pre meranie vodorovných posunov platí - podobne ako pri meraIÚ sadania - že len ten posun
pevného bodu považujeme za spolahlivo preukázaný,
ktorý je potvrdený z va.čšiny pevných bodov. V. Staněk
preto odporúča zostavovať, pri skúmaIÚ stálosti, všet.
ky zmeny smerov (1) zo všetkých pevných bodov do
prehladnej tabulky a porovnávať ich s kritériami [19].
Postup V. Staňka
je výhodný, lebo umožňuje
zvýšiť spolahlivosť rozhodnutia o tom, ktoré z pevných
bodov sa posunuli. Aj prístup k určeniu kritickej hranice je velmi blízky súčasným názorom. Základné
meranie odporúča V. Staněk robiť vo vii.čšom rozsahu
ako ostatné periodické merania. Napr. na priehrade
Žermanice vykonali základné meranie v 12 skupinách
(4 trojskupiny), ďalšie merania v 3 skupinách (v jednej
trojskupine). Taký postupodóvodňuje tým, že meranie
je rozvrhnuté na dlhší časový úsek, takže sa vystrieda.
jú rózne podmienky. Tým sa dosiahne, že namerané
hodnoty smerov základného merania možno považovať
prakticky za skutočné hodnoty (li ~ Li). Podobne
možno predpQkladať, že empirické charakteristiky
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Počet smerov

I

nI

n,

P,

1

4
5
6
7
8
9
10
15
20

(ml

I':::!

I

p,=-

budú

3
4
5
6
7
8
9
14
19

Kritické hranice rozdelenia

m.

Va

P,

'" =

blizke

ich

skutočným

hodnotám

a určil hranice, z ktorých by hodnoty ft nemali vybočiť.
Prekročenie hornej hranice považuje T. Lazzarini
za dokaz znieny polohy pozorovacieho stanovišťa.
Naproti tomu zapadnutie do hraIÚc intervalu znamená,
že niet dokazu o zmene jeho polohy. Kritérium (10)
bolo odvodené pomocou strednej chyby empirickej
strednej chyby (strednej kvadratickej odchýlky odhadu smerodajnej odchýlky) a pripomfna Fisherov test
hypotézy o zhodnosti dvoch rozptylov, resp. dvoch
stredných kvadratických odchýlok
(0'1

=

0'2)'

t. j. Ho

(0'1 -

0'2

= O).

Z aspektu pravdepodobnostnej interpretácie treba
poznamenať, že vzorec pre štandardnú odchýlku em·
pirickej smerodajnej odchýlky má asymptotický charakter. To znamená, že začína prakticky platiť až pri
dostatočne vefkých n (prakticky napr. pri n 220).
Preto je vhodný na pravdepodobnostnú interpretáciu
len pri dostatočne vefkom n. Ale aj v takých prípadoch
može dať výsledky zhodné s výsledkami Fischerovho
F-testu len vtedy, keď zvolíme vhodný t-násobok
štandardnej odchýlkyempirickej smerodajnej odchýlky. Tak by totiž bolo možné dosiahnuť, aby sa IX ako
kritická hladina významnosti v obidvoch prípadoch
prakticky stotožnila. Ináč dáva uvedená. aproximácia
v porovnaní s kritickými hodnotami rozdelenia
V=
[2] užšie hranice intervalu (tab. 1) pre ft (10).
Oblasť vymedzená podra ~itéria T. Lazzariniho
dáva interval, do ktorého by hodnota ft mala zapadnúť s pravdepodobnosťou 0,80 < 1- IX < 0,90. Tieto
hranice ukazujú, že riziko nesprávneho rozhodnutia je
tu v~čšie ako 0,10. Z praktického hradiska to znamená,

VF

I

=

m.:

10

%

5

0,46-2,18
0,51-1,96
0,55-1,82
0,58-1,73
0,60-1,66
0,62-1,61
0,64-1,57
0,69-1,44
0,73-1,37

0,39-2,57
0,44-2,25
0,49-2,06
0,52-1,93
0,54-1,84
0,56-1,77
0,58-1,71
0,65-1,54
0,69-1,45

valu voli 2,5 0', resp. 3 '0', t. j. voli hladinu významnosti
IX < 0,01. Okrem toho však odporúča zohradniť vplyv
systematických chýb zvačšením t alebo pri ponechaIÚ t
~vačšeIÚm O' [20). Jedine proti tejto (poslednej) operácií možno mať námietky z hradiska teárie odhadov.
V literatúre [8, 11, 19, 21] nájdeme tiež ďalšie
kritéria na posúdenie zmien polohy pevných bodov
trigonometrických sietí. T. Lazzarini
[7, 8] zaviedol ako kritérium zmeny polohy pomer empirických
hodnot (5) a (7):

o'~), resp. Ho

VFa
'" =

%

-

0,46-1,98
. 0,52-1,80
0,56-1,70
0,59-1,62
0,62-1,56
0,64-1,52
0,66-1,48
0,72-1,37
0,76-1,30

6
8
10
12
14
16
18
28
38

5

4.

3

0'1)' Pri stanoveIÚ hranice konfidenčného inter-

Ho (01 =

=

mLll

mLll

2

4
5
6
7
8
9
10
15
20

presnosti

Hranice pre

Počet stupňov
volnosti
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ct

I

=;

(4.)

(5)

W

W

w

7

8

9

1,30
1,25
1,21
1,19
1,18
1,16
1,16
1,12
1,12

1,10
1,09
1,07
1,07
1,06
1,06
1,06
1,05
1,05

0,91
0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,98

(6)

20 %
6 ~;:~~<;i?>~

0,55-1,81
0,60-1,68
0,63-1,59
0,65-1,53
0,68-1,48
0,69-1,44
0,70-1,42
0,76-1,32
0,79-1,27

že ft može prekročiť hornú hranicu aj v prípade, keď
skutočná zmena polohy pevného bodu nenastala
(riziko nesprávneho rozhodnutia me je zanedbatefné).
V takom prípade by záver nebol v súlade so skutoč·
nosťou. V tab. 1porovnávame kritické hranice T. Lazzariniho pre ft s kritickými hranicami V-rozdelenia.
Znej vidno, že horné kritické hranice pre ftležia medzi
kritickými hranicami V-rozdelenia pre 0,10 < IX <
< 0,20.
Treba však tiež povedať, že kritérium (lO) na·
vrhnuté skor ako pred 20 rokmi prakticky dodnes
nestratilo svoju platnosť. Jeho forma je pre prax vý.
hodná a nepatrnou modifikáciou (nájdeIÚm vhodného
t-násobku) bolo by možné dosiahnúť, aby hranice pre ft
boli prakticky
totožné s kritickými
hodnotami

V=

VF.

Ostáva nám ešte zmieniť sa o najstaršom kritériu
stálosti, ktoré zaviedol priekopIÚk trigonometrického
merania vodorovných posunov priehrad švajčiarsky
geodet W. Lang a ktoré uvádzajú v svojich prácach
mnohí autori (napr. [8, 11, 19, 21]). Kritérium je
založené na porovnaIÚ empirických hodnot (5) a (7).
Keď je m. < mLll svedčí to, podfa W. Langa, o stálosti
pevného bodu. Keď je m. > 2 mLll treba považovať
bod za posunutý. S ohradom na súčasné používané
metády je toto kritérium vefmi zjednodušené.
Zhrnujúc možeme konštatovať, že na skúmanie
stálosti pevných bodov máme v súčastnosti k dispo.
zícii:
1. Modifikovaný postup V. Staňkaspočívajúci
vzosta·
ve1ú orientovaných zmien smerov (do tabillky) a ich
porovnaIÚ s kritériami 1:1, resp. 2 a,
2. Konfidenčný interval pre empirickú hodnotu stred·
nej kvadratickej odchýlky m•• do ktorého s prakt.
istotou (s pravdepod. P = 1X1 - 1X2 = 0,95) zapadne
empirická hodnota m., [2, 14],
3. Fisherov
test hypotézy o zhodnosti dvoch rozptylov resp. stredných kvadratiokých odohýlok,
4. Kritérium T. Lazzariniho

(najma po modifikáoň).

Pre praktioký postup stačí využívať možnosti
uvedené v bode 1 a 2. V prípade potreby máme mož·
nosť overiť si získané závery aj pomocou kritérH
uvedených v bodoch 3 a 4.
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I

euit

Poloosi konfidenčných elips
A"d

I

Stredné kvadratické odchýlky

B"d

a(Llx)

I

"(LIli)

[mml
2

1

G
F

G

F
E

E
D

D

O

O
Oa
Ob

B'
B

B'
B

A'
A

A'
A
Aa
Ab

O

O
1

1

la
lb
2

2
3

3

3a
3b
3c
4
5

4
5

5b
6

6

6b
7
9

7
9

9b
I

-n

0,20
0,19
0,24
0,14
0,15
0,12
0,18
0,13
0,33
0,42
0,40
0,21
0,48
0,20
0,21
0,14
0,39
0,39
0,29
0,27
0,30
0,27
0,27
0,24
0,31
0,28
0,14
0,22
0,20
0,47
0,26

(8)
(8)
(8)
(7)
(6)
(9)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(9)
(9)
(8)
(8)
(9)
(9)
(8)
(8)
(9)
(9)
(9)
(6)
(8)
(9)
(8)
(9)
(8)
(8)
(9)

I

3

\

I

5

6

0,16
0,15
0,15
0,14
0,15
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16
0,18
0,17
0,16
0,19
0,18
0,18
0,16
0,19
0,16
0,15
0,14
0,13
0,15
0,14
0,12
0,14
0,12
0,14
0,13
0,12

± 0,12
± 0,11
± 0,11
± 0,11
± 0,11
± 0,11
± 0,10
± 0,12
± 0,12
± 0,12
± 0,13
± 0,12
± 0,12
± 0,14
± 0,14
± 0,14
± 0,12
± 0,14
± 0,12
± 0,12
± 0,10
± 0,09
± 0,12
± 0,11
± 0,09
± 0,11
± 0,09
± 0,10
± 0,09
± 0,09

0,39
0,37
0,36
0,35
0,36
0,35
0,33
0,38
0,39
0,40
0,43
0,41
0,40
0,47
0,45
0,44
0,40
0,46
0,39
0,38
0,34
0,31
0,38
0,36
0,30
0,35
0,31
0,34
0,32
0,30

0,42
0,39
0,53
0,40
0,49
0,47
0,55
0,53
0,54
0,58
0,64
0,58
0,68
0,56
0,65
0,64
0,58
0,60
0,58
0,54
0,45
0,42
0,53
0,47
0,37
0,44
0,35
0,40
0,38
0,28

1,73
1,27
1,12
1,05
1,15
1,07
1,02
1,10
1,10
1,08
1,06
1,03
0,96
1,11
1,02
0,99
0,91
1,04
1,04
1,02
0,92
0,84
1,06
1,10
0,89
1,15
0,94
1,24
1,76
1,42

0,61
0,43
0,38
0,33
0,36
0,33
0,32
0,35
0,35
0,36
0,36
0,34
0,37
0,37
0,41
0,39
0,36
0,41
0,42
0,41
0,36
0,34
0,42
0,44
0,36
0,46
0,38
0,50
0,70
0,55

0,37
0,32
0,32
0,30
0,34
0,33
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,33
0,29
0,33
0,26
0,26
0,24
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,21
0,19
0,15
0,17
0,14
0,16
0,15
0,11

0,15

0,11

0,37

0,50

1,11

0,41

0,26

4. Interpretácia výsledkov pri posudzovaní posunov
pozorovaných bodov
Horizontá1ne posuny pozorovaných bodov určujeme pri trigonometrickej metóde pretínaním napred
spravidla z troch pozorovacích stanovíšť. Za odhad
zmenenej polohy pozorovaného bodu považujeme stred
kružnice vpísanej do odchýlkového (chybového) trojuholníka a za empirickú charakteristiku presnosti jej
polomer e.
Z aspektu interpretácie výsledkov hrajú doležitú
rolu kritéria, pomocou ktorých by sme vedeli dať
odpoveď na 2 otázky:
1. či hodnota polomeru kružnice e vpísanej do
odchýIkového trojuholm'ka dá sa vysvetliť náhodnosťou chýb meraní, t.j. či neprekračuje kritickú
hranicu, prekročenie ktorej v prípade výskytu len
náhodných chýb meraní s disperziou 0'2 je prakticky
nemožné. Pre praxto znamená odpovedať na otázku,
či sme dodržali· presnosť merania charakterizovanú
strednou kvadratickou odchýlkou 0',
2. či určená zmena polohy je skutočná alebo dá sa
vysvetliť nevyhnutnými chybami merania.

,v súčasnosti

I

4

hranice, z ktorých by príslušné polomery nemali
vybočiť s praktickou istotou (s rizikom lX = 0,05).
V druhom prípade to budú konfidenčné elipsy [4, 12,
17, 18]. Interpretácia je tu taká, že keď zmenená
poloha pozorovaného bodu (stred kružnice vpísanej
do odchýIkového trojuholníka) padne mimokonfidenčnú elipsu, možeme byť praktickí isti, že ide o skutočný
posun (riziko lX = 5 %).
V práci [12] sme porovnali priemery empirických
hodnot e a ich očakávanými hodnotami M (ě) a počet
prekročení kritickej hranice ěkrit. Dosiahnutá vermi
dobrá zhoda nás oprávňovala urobiť záver, že odhad
presnosti (m! R::! O'!) vyrovnaného smeru je v súlade
s kritériom presnosti odvodeným z odchýlkových
trojuholníkov. V uvedenej práci sme okrem toho uviedli poloosi konfidenčných elips a stredné kvadratické
odchýIky O' (LIx) a O' (LIy) x-ovej a y-ovej zložky
posunu.
V tab. 2 zostavili sme, ako ďalší materiál z meraní,
všetky uvedené hodnoty pre Virsku priehradu (obr. 1).
Priemerné hodnoty v stlpci 2 sú však určené z mellŠieho
počtu prvkov (prislušné počty sú v zátvorkách v stipci
2). Vdanom pripade sa nedosiahol zďaleka tak dobrý
súhlas empirických hodnot
a ich očakávaných
hodnot M (ě) ako v predošloIIl prípade. Priemery
empirických hodnot
sú v priemere zhruba o 70 %
v8.čšie ako ich zodpovedajúce očakávané hodnoty
a kritické hodnoty ěkrit prekročilo vyše 20 % všetkých

e

e

také kritéria máme [4, 12]. V prvom
prípade sú to kritické hodrioty ěkrlt, ktoré dávajú
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pri
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polomerov. To by nasvedčovalo tomu, že odhad
strednej kvadratickej odchýlky vyrovnaného smeru m
nie je v súlade s kritériom l?krlt. V čom hfadať príčinu
tohoto nesúladu experimentu s teóriou 1 Pravdepodobne príčin bude niekofko. Medzi ne určite budú
patriť následujúce tri:
1. menší počet meraní (v niektorých
polovičný),

prípadoch

••.••.••••••••

••

-JI

".-"'-Jl"~

2. zmeny polohy pozorovaných bodov v priebehu
merania (merali sme v netuhom modeli) budú
s ohTadom na výšku priehradového múra
podstatne vačšie ako pri objektoch hydro centrály v Sučanoch.
3. mikroposuny pozorovacích stanovíšť, na odhalenie ktorých je presnosť našich meraní nepostačujúca.
Zistený nesúhlas by mohol niekedy skomplikovať
otázku rozhodnutia či ide o skutočný posun pozorovaného bodu alebo nie. Preto v podmienkach podobných
daným sa ukazuje účelné voliť pre konštrukciu konfidenčných elips t > 2.

V predloženej práci sme opísali jednoduchý postup
vyhodnotenia výsledkov pri trigonometrickom meraní
vodorovných posunov stavieb a zapodievali sme sa
interpretáciou výsledkov pri skúmaní stálosti pevných
bodova pri posudzovaní posunov pozorovaných bodov.
V súvislosti s tým bolo treba z hfadiska pravdepodobnostnej interpretácie preskúmať a analyzovať doteraz
známe a používané kritéria stálosti. Okrem toho sme
vyšetrovali zhodu výsledkov merania (experimentu)
s teóriou.
Čitatef si teraz móže položiť otázku, či dnes v čase
vefmi rýchlych samočinných počítačov je potrebné
študovať alebo rozvíjať jednoduché (približné) vyhodnocovacie metódy. Na túto otázku treba odpovedať
kladne. Obidve metódy nestoja totiž proti sebe, ale
navzájom sa doplňujú. Je iste výhoda, keď na riešenie
úlohy máme možnosť použiť približnú metódu, ktorá
dáva rovnocenné výsledky ako metóda najmenších
štvorcov. Pri tom však bežný skrátený výpočet netrvá
viac ako 10-12 hodin [10] a podstatnú časť výpočtových prác maže vykonať zapracovaný technik (na
stolnej kalkulačke, ktorú mažeme použiť priamo na
stavbe). Takto maže illŽinier-geodet odovzdať výsledky
v priebehu 1-11/2 dňa po ukončení merania priamo
na stavbe.
V praxi sa maže stať, že sa podmienky tak skomplikujú, že jednoduchým postupom nezískame uspokojivé výsledky. Potom neostáva nič iné ako pokúsiť
sa určiť posuny pevných bodov podfa metódy najmenších štvorcov a Helmertovou
transformáciou
posunov. Na tento výpočet používáme u nás už výše
10 rokov samočinné počítače. Autor je toho názoru, že
najlepší technický aj ekonomický efekt možno dosiahnuť účelným používaním
obidvoch
metód

23.7.1gS6

_._._._

178.1gS7

_ .. _

10.11.1gS7

-lIUt'-_-

....-

1710.1g58
.. _

1S 4.1gSg
17. 5.

1961

g.6. Ig64

v závislosti od daných podmienok. To bude v súlade
so súčasnými racionalizačnými tendenciami.
Poznámka: Na odporúčanie lektora a 2 členov redakčnej
rady GaKO uvádzam k niektorým termínom
ich doterajšie ekvivalenty (podla [2]):
1. (J - stredná kvadratická odchýlka, nazývaná tiež
smerodajná odchýlka alebo štandardná odchýlka
alebo jednoducho štandard = m - základná stredná
(kvadratická) chyba,
2. m - empirická stredná kvadratická odchýlka, nazývaná tiež empirická smerodajná odchýlka alebo
empirická štandardná odchýlka = m - empirická
(výberová) stredná (kvadratická) chyba,
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3.očakávaná
hodnota M(LJ) = stredná hodnota E(LJ).
V literatúre sa stretneme aj s jednoduchšími symbol.
mi, a to: MLJ a E{J,
4. kritická hodnota {Jkrlt = najvii.čšia pripustná hodnota
11M,
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Vyhodnocení nejlepších pracovníků
resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického V roce 1972

Dne 1. listopadu 1972 se konala v Klubu šk~lství
v Praze konference nejlepších pracovníkll resortu Č'ÚGK,
na níž bylo předáno 18 pracovníkům resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník".
Čestný odznak a diplom předal vyznamenaným. predseda Českého úřadu geodetického
a kartografIckého
s. Ing. František Koubek a člen předsedníctva
'Ústředního výboru Českého odborového
svazu pracovníkll
státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obc~~dU
S. Ing. Karel Houška. Za oddělení zeměd?ISké polltlky
ÚV KSČ pozdravil slavnostní shromážděm S. Ing. Zdeněk Novotný a za ZO KSČ na CÚGK předseda ~. Ing.
Jaroslav Čipera. Jménem vyznamenanýc~ promluvIl soudruh Dalibor Zásměta z n. p. Geodézle, České Budějovice.
Resortní vyznamenání V roce 1972 obdrželi:
Ing. František
Bar ne t, vedoucí SG Rychnov n. Kn.,
nar. 1911,
Geodézie, n. p., Pardubice
Ing. Pavla Beč i č k o V á, vedoucí rajónu EN,
nar. 1938,
Geodézie, n. p., Praha
Ing. Otto Čí ž e k, samostatný odborný referent,
nar. 1910,
Krajská geodetická a kartografická
správa, Liberec
Ing. Zdeněk Han u š, vedoucí SG Ml. Boleslav,
nar. 1920,
Geodézie, n. p., Praha
Ing. Vratislav C h u dob a, vedoucí střediska gravimetrie,
nar. 1914,
Geodetický ústav, n. p., Praha
Ing. Zikmund Jež o w i c z, vedouci oddílu,
nar. 1933,
Geodézie, n. p., Opava
Ing. Karel K a f k a, vedoucí oddílu,
nar. 1911,
Geodézie, n. p., Liberec
Ing. Jaromír K I e c ker,
vedoucí oddílu,
nar. 1913,
Geodézie, n. p., Brno
Božena L u k a čin o v á, pracovni.ce dokumentace,
nar. 1921,
Geodézie, n. p., Praha
Karel M uch k a, vedoucí rajónu,
nar. 1921,
Geodézie, n. p., Brno
František
R 11 ž i č k a, technik,
nar. 1919,
Geodézie, n. p., Praha
Ing. Oldřich S e v e r i n, ústřední odborný referent,
nar. 1916,
Český úřad geodetický a kartografický,
Praha
Otakar S i ň o r, kopista tiskových desek,
nar. 1927,
Kartografie, n. p., Praha
Anna T i c h á, samostatná referentka,
nar. 1927,
Geodézie, n. p., České Budějovice
Ing. Zdeněk T y t I, technicko-výrobní
náměstek,
nar. 1929,
Geodézie, n. p., Plzeň
Ing. Marie V á c I a v í k o v á, vedoucí střediska,
nar. 1936,
Geodézie, n. p., Brno .
Ing. Vratislav V I ach,
vedoucí oddělení,
nar. 1912,
Krajská geodetická a kartografická
správa, Brno
Dalibor Z á s m ě t a, samostatný technik,
nar. 1940,
Geodézie, n. p., České Budějovice
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Vyznamenání byla udělena pracovníkům za příkladnou a obětavou práci pro další rozvoj geodézie a kartografie, zejména za prosazování nových metod práce,
realizaci racionalizačních
opatření, aktivní účast při
rozvoji pracovní iniciativy a politickou a veřejnou angažovanost.
Všem vyznamenaným upřímně blahopřejeme
a přejeme hodně dalších úspěchů v práci i nsobním životě.
Jaroslav

Žiška

II. celostátní konference
o železniční geodézii a kartografii

Ve dnech

10. až 13. října 1972 se konala v Plzni
konference železničních geodetů a kartografů; první konference byla uspořádána před pěti
lety v Žilině. Zahájení v příjemném sále Západočeských
pivovarů, n. p., závod Prazdroj se zúčastnilo více jak
230 účastniků - gendetů a kartografů z 52 organizací
z celé ČSSR, a to nejen organizací z resortu dopravy,
ale i z jiných odvětví národního hospodářství.
Význam konference, jejímž hlavním cílem bylo zhodnotit přínos a ukázat další možnosti ve využití geodézie a kartografie pro komplexní socialistickou racionalizaci v oboru železniční
dopravy, byl zdůrazněn
účastí náměstka ministra dopravy ČSSR s. Ing. Lajčiaka, který také pronesl zahajovací projev. V předsednictvu konference zasedli další čelní představitelé resortu federálního ministerstva dopravy: ředitel odboru
traťového hospodářství FMD s. Ing. Šimůnek, náčelník
Střední dráhy s. Ing. Blažek, náčelník Jiho'západní dráhy s. Šmolík, náměstek
náčelníka
Východní dráhy
s. Ing. Zvonár, náměstek náčelníka Severozápadní dráhy s. Lingr a generální ředitel podniků železničního
stavebnictví s. Ing. Frko. Za ČSVTS uvítal účastníky
konference
s. Ing. Mikšovský, CSc., předseda
ČVTS
Společnosti geodézie a kartografie,
za Krajský výbor
společnosti v Plzni s. Ing. TytI.
Odborné jednání konference bylo předem připraveno
tím, že sborník konference byl zaslán více jak 14 dní
před jejím zahájením všem účastníkům; osmnáct autorů publikovaných přednášek se mohlo proto věnovat
pouze bližšímu vysvětlení a ilustraci svého textu. Tím
získalo jednání konference na spádu a umožnilo i pru,·
slovení velkého počtu odborných diskusních příspěvků.
Po úvodní přednášce garanta konťerence Ing. Kádnera, CSc., hlavního geodeta federálního ministerstva dopravy, o vývoji železniční geodézie a kartografie
od
první konference v Žilině, promluvili o významu geodézie a kartografie při projektování a stavbě tratí pro
vysoké jízdní rychlosti prof. Ing. Dr. Jirsák, M. prof.
Ing. Kodr a Ing. Bitterer, CSc., z Vysoké školy dopravní v Žilině, o metodách vytyčování železničních oblouků a jejich přesnosti přednášel Ing. Novák, CSc., z Českého vysokého učení technického v Praze, o automatických strojích pro podbíjení a mechanizovanou úpravu geometrického
tvaru koleje hovořil Ing. Skalický
z federálního ministerstva dopravy a Ing. Grešík, CSc.,
z Železničního rozvojového střediska. Otázkami racionalizace a automatizace geodetických prací se zabývali
Ing. Meluš z Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě, Ing. Saga z Geodetickéllo ústavu n. p.
Praha a doc. Ing. Šolc, CSc., ze Slovenské vysoké školy
technické v Bratislavě. Fotogrammetrické
metody a jejich přínos pro mapování železnic a pro železniční provoz byly tématem přednášek Ing. Maršíka, CSc., a Ing.
Šímy, CSc., z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze a Ing. Klinerové
z Výzkumného ústavu železničního v Praze. O současném
stavu ve vývoji světových dálkoměrů hovořil doc. Ing.
Nevosád, CSc., z Vojenské al{ademie A. Zápotockého
v Brně. O problémech a úkolech železničních geodetů
v investiční výstavbě promluvil Ing. Slavkovský za Gemerální ředitelství
podniku
železničního
stavitelství
II. celostátní

v Bratislavě a Ing. Tejral ze Správy přestavby železničního uzlu Praha. O práci dUlních měřiču přednášel Ing.
Motyčka ze Železniční
prumyslové
stavební
výroby
v Uherském Ostrohu a o kartografické polygrafii u ČSD
B. Blažek, vedoucí Kartografické polygrafie Geodetické
kanceláře v Praze. O vývojových tendencích železniční
geodézie pojednala přednáška Ing. Vybnánka, náčelníka
Geodetické kanceláře v Olomouci.
Aktuálnost tématu konference potvrdila i bohatá diskuse:
Z dvanácti
diskutujících
jmenujme
alespoň
Ing. Čálka, který pozdravil konferenci za Český úřad
geodetický a kartografický, prof. Dr. Ing. Krumphanzla,
který hovořil o významu řádně prováděných geodetických prací v investiční výs!avbě a o kvalifi~ač~i sk~~dbě geodetu v praxi, Ing. Silara, CSc., ktery prednasel
o informačních systémech geodézie, Ing. Biňovce, který
zduraznil význam vhodné výpočetní techniky, Ing. Lubojackého, který upozornil na možnosti využití zI:~šeHOStí železničních geodetů v dolech, Ing. Bednanka,
který hovořil o železniční evidenci nemovitostí, Ing.
Jindru, který uvedl zkušenosti v železniční investiční
výstavbě, a Ing. Sedláře, který proJ?lu,vil o vý~~edcíc,h
socialistické racionalizace u Geodetlcke kancelare drahy v Bratislavě.
Významnou událostí v programu
konference
bylo
odevzdání čestných
uznání zasloužilým
dlouholetým
pracovníkům v železniční geodézii a kartografii na slavnostním večeru; čestné uznání přijalo z rukou náměstka
ministra dopravy ČSSR s. Ing. Lajčiaka 16 železničářů-geodetů a kartografu.
Doplněním konference
byla prohlídka města Plzně
a pivovaru návštěva představení
ve Velkém divadle
a odborná ~xkurse do kamenolomu ČSD, kde byla ukázána práce dulních měřič u, a návštěva Střediska geodézie v Domažlicích.
Ve zhodnocení konference uvedl náměstek náčelníka
Jihozápadní dráhy s. Ing. Mottl, ŽP. pěkné výsledky jednání konference odrážejí poctivé úsilí železničních geodetu a kartografů o správný rozvoj a využívání geodézie a kartografie v dopravě. Za potěšitelnou je nutno
považovat, řekl, zejména účast železničních kartografU
a důlních měřičů na druhé konferenci; o' tyto obory se
zákonitě rozšířila tematika konference proti předcházející, protože největší pokrok je nutno vidět. v ko:nplexním pojímání úkolu geodézie a kartografIe v zelezniční dopravě .
.úspěšné jednání konference bylo podpořeno i výstavou, uspořádanou sice na skromném prostoru, ale dokazující, že dobrý účinek není závislý n~ množství vystaveného materiálu, ale na jeho cilevedomém zpracování a na sevřenosti jeho ideového pojetí.
Účastníci konference přijali závěrem obsažné usnesení, doporučující směry dalšího rozvoje geodézie a kartografie v oblasti vývoje železničních
geodetických
prací, v oblasti přístrojové techniky, v ,oblasti organi-

Obr.: Předsednictvo
II. celostátní konference
geodézžž a kartografU
při pro;evu náměstka
pravy CSSR s. Ing. La;čiaka.

1972/338

o ?teleznilJni
ministra
do-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 18/60, číslo 12/1972 339

zace, pracovních technologií a nových pracovních metod a v oblasti výchovy a péče o pracovníky.
K pruběhu konference a k diskusním příspěvkům se
budou moci účastníci konference
vrátit při obdržení
dl'uhého dílu sborníku, který požadatelé hodlají v dohledné době vydat.

Z činnosti ČVTS ve Východočeském kraji
528:

061.22 (437.1-11)

VII. geodetická a kartografická
konference zhodnotila svoji činnost zaměřenou k rozvoji naší společnosti
po XIV. sjezdu KSC. Klademe si za úkol aktivní činností
svých členil. na všech úsecích, aby přispívali k dalšímu
upevňování závěru XIV. sjezdu KSC, který vytyčil program rozvoje socialistické společnosti. Chceme co nejúčinněji podporovat plnění úkolu národohospodářských
plánil., hlavně v oblasti s!átní technické politiky.
Na počest 55. výročí VRSR, 50. výročí založení SSSR,
na počest 25. výročí iúnorového vítězství pracujícího
lidu a k II. sjezdu ČVTS se KV společnosti geodézie a
kartografie Východočeského luaje zavazuje zajistit:
- plfavidelně organiz'ovat
poradenský
den k řešení
technických a technologických
problému,
plně se zaměřit a svoji činnost orientovat na pomoc
komplexní socialistické racionalizace,
- přispět k řádnému, včasnému a kvalitnímu splnění
úkolu na pracovištích,
- pomáhat ZP při Geodézli, n. p., Pardubice při převzetí
patronátu
nad k'Olektivem Socialistického
pokroku,
spolupracovat
se ZP plři zvyšování kvalifikace pracovníkil., pořádáním seminářil. nebo školením,
zvýšit počet členu ZP tak, aby v rámci KV byl- počet
členů zvýšen o 20 %.
Plnění tohoto závazku bude kontrolováno
pololetně.
Obdobný závazek předložila KR CVTS v Hradci Králové, ZP při Geodézii, n. p., v Pardubicích
a ZP při
Středisku geodézie v Pardubicích.
KV společnosti geodézie a kartografie
má čtyři závodní pobočky ČVTS, o celkovém počtu 211 členů.
Prosazují politiku KSC a plnění závěru XIV. sjezdu
KSČ v prácí a angažovanosti
svých členil.. Členové ZP
jsou na svých pracovištích nositeli technického pokroku, podílejí se nejen na uskutečňování
racionalizačních opatření, ale sami podávají návrhy na racionální
technologické
postupy, jak to vyplývá z plánu jejich
činností.
Všichni členové ZP budou seznámeni s plánem racionalizačních
opatření, které bylG zpracováno
oddělením racionalizace
Geodézie, n. p., a výborem ZP
v rámci odborný'ch skupin inžený{'skégeodézíe,
kartografie, fotogrammetrie,
evidence nemovitostí, automatizace a mapování.
Zaktivizuje se činnost odborných skupin při ZP zadáváním úkolil. k řešení podle druhů jednotlivých odborností.
Realizaci vyřešených úkolu vědy a techniky budou
na podniku
a správě
zajišťovat
odborné
skupiny
ZP CVTS.
V závodním časopise Zpravodaj bude uveřejněna výzva všem pracovníkům,
aby se ve svých problémech
obraceli na předsedy jednotlivých
odborných skupin
ZP CVTS. Všichni předsedové odborných skupin budou
dostávat k prostudování
odborné časopisy, které docházejí do oddělení racionalizace
Geodézie, n. p.
Na výrobních porarlách hospodářských
středisek budou předsedové jednotlivých
odborných skupin informovat o novinkách, nových pracovních postupech, metodách, nových pomůckách a přístrojích. Clenské schůze budou pořár:lány dvakrát
ročně, budou spojeny
s přednáškami a besedami na aktuální technické téma.
Činnost ZP bude publikována v podnikovém časopise,
Geodetickém Il. kartografickém
obzoru a v denním tisku
při význačných událostech.
ZP Geodézie, n. p., Pardubice navázala družbu s Městským podnikem pro geodézii v Krakově a Hornicko-hutnickou akademií v Krakově, dále pak s VEB Kombinat
Geod1isie und Kartographie, Berlín.

ZP VTOPÚ se bude podilet na plnění realizace závěrů
XIV. sjezdu KSČ, naváže spolupráci s SSM, bude hledat
vhodné populární formy spolupráce v oblasti přípravy
členů SSM pro vědeckotechnickou
práci v oblasti vědeckotechnické
propagandy. Poskytne pomoc učitelil.m
Závodní školy práce. Bude rozvíjet aktivní činnost mezi
vojáky základní služby a absolventy VKVŠ s cilem připravit je na aktivní práci v pobOČkách ČVTS, přijímat
je do ZP a po odchodu do zálohy je převádět do ZP jejich pracovišt.
Spolupracovat a řešit dílčí úkoly z plánu rozvoje racionalizace VTOPÚ. podílet se na vypracování prognóz
technického rozvoje ústavu s uplatněním poznatku získaných při spolupráci s orgány ČÚGK. Organizovat a
zabezpečovat účast na odborných akcích CVTS, získané
poznatky
rozšiřovat
mezi zainteresované
příslušníky
VTOP'Ú. Poskytovat finanční pomoc při zabezpečování
duležitých materiálu pro výpočetní středisko. Nejméně
dvakrát do roka organizovat zájmové shromáždění k vedení vědeckotechnické
propagandy za spoluúčasti SSM
a ROH. Se zhodnocením za pololetí bude seznámeno vedení a výbor KSC. Měsíčně bude vydáván krátký informativní oběžník o plánovaných
akcích a výsledcích
činnosti závodní pobočky.

Dne 31. prosince 1972 se dožívá šedesáti let soudruh
Ing. Otto Ves e I ý, ředitel Krajské geodetické a kar·
tog~af.iC'késprávy ,pro Severomoravský kr,aj.
Po ukoočení studia na Vysoké škole technické, směr
zeměměřicotví v Brně a pp \'ojenské prezenční službě
nasto1.ljpil j,ako smluvní měřický úředníl{ u Ka!téi!St'rá~ního
měřického úřadu 'v Bra,t!~sIiII\'ě,kde pllsobil v oddělení
pro l1JOvéměření aJŽdo ,konce dubna 1939. Od Ikvětna až
do prvé polovirny roku 1946 pracoval na KatasrtTáIním
měř1ckém úřadě v Brně. Po roce 1945 se hlásil k osídlOV8c-fmpl'acím a byl přidělen k Osídlova,cí komisi ministerstva
zemědělství ve Štembe11ku. Po únoru 1948
preov~alve,dellí téte komise. V roce 1949 byl po~řen
tunikcí vedoocÍl1lO zeměměřického
oddělení
býv. KNV
v Olomouci, kde pracoval až do konce rolku 1953. Od
1. ledna 1954 zastával funkci ředitele Oblastnf:ho ústavu
gerodézie a k3['togr,a.fie v Op~vě až do doby zrušení, tj.
cIo konce 'Doku 1967. Po 1. Iednu 1968 by,l jmenován
hlavním geodet,em a v roce 1971 náměst,kem řed'itele
OÚG Brno pl'O Sev'8nomorarvský kraj.
Za vedení soudruha Ing. Veselého dosalli01vall Ústav
geodé.zíe 3 kartogl'afi,e v Opavě sous,tavně dobrých výsledkú a řadil se vždy na přední místo mezi ost1atními
ústavy. V roce 1957 bylo ÚGK v Opavě uděleno vyznamenání "Za zásluhy o vý,stavbu" a Ing. VElSIelýdostal
státní vyznamenání
"Za vynikJající práci". Stejně obětarvě ,a odpovědně praoo~ral a pl'8cuje soudruh Ing. Vese'lý i v dia'lších vedoucích místech až dodmes, kdy zastává funlkci ředitele Knajské geodetické a k1a'rtogl'afické
správy pl'O Se'\'eromo!rHvský kraj.
Od května 1945 zas1tá'v,alruzné významné funkce stTa,.
nické a ve spo~ečenrských orga:nil!acIch. V kritickýeh
letech 1968 - 1969 zastával vyhDaněný třídní la politický
postoj, který přisprěl k zajišťování úkolů v tomto období.
V rSoučHlsnédoběpfisobí jrakoa:ktivist,a OV KSC v okrese
Op'avaa If,alkéjako ,aktiv~st,a KV KSČ na zemědělském
ús'eku. Dále je členem předsednictv,a
KV ČVTS společnooti geodézi,ea
,ka,rtogl1afie a krajské Teal'i'zač:ní
komíse pro řešení otázek integrl'ace a koqpeM,ce v zemědělství. Jeho úspěšná poli1tickár a hospodářská činnost
byla oceněrl1Ja řadou dalších čestných 1.1Ím1ánía Itéž pamětní mediai:lí k 50. výročí založení KSC.
Jubil:anrt je př~kllatdem ooud~a,
který SVlOjíoibětavou
pDací se zasloužÍ'! o rozvoj goodézi,e a kartogl1afie.
Do diadších 'let mu přejeme hodně zdreví a dalších
úspěahil. v jeho práci.
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Na pořádaných seminářích pomáh:tl ~ešit p.roblematiku
EN a THM. Je stoupencem pok.rokových metod, které
soust'a'vně na pl'ilcovišti p'l'Qpagujea uvádí v život.
Iěži,ště jeho pracovní a žrvotní činnosti ,patří především městu Brnu. Příkladná je zejména jeho spolupráce s orgány NV města Brna.
Dlouholetá veřejná činnost bvla oceněna radou Národního výboru města Brna v r. 1(:)72 uděl'lním "čestného
uznání za Zásluhy".
Pracovní kole'ktiv, ktell'ý po léta vedl, byl v soC'ia>listické '~outěži několikl'ált vyhodnocen
jako nejlep:ií.
SO si vyměňuj1e Iz:kušenosrti s SO pro hl. m. Prahu
v l'ámci 'pěstované družby od r. 1958. V r. 1962 !byl SO
udělen čes,tný název "Kolektiv XII. sjezdu" za mumořádnou pracovní iniciativu. V r. 1062 získalo SO titul
"Bl'igád'a sociultstické práce". V r. 1965 obdlržel kolektiv "č'estlné uzmání za výsl edky v sociJa]]~tické soutěž!
na počest 20. v)iTočí osvooo'zení Československa Sovětskou armádou" s pliakatou od ÚV KSČ, vlá1dy ČSSR
a ÚRO. Na SO byla v r. 1971. založena sklljpina SSM.
S. Ing. Hlaváčovl bylo v 11'.1968uděleno "čes'tné uznánI z;a dlouhole'toua
obětavou práCI v geodéziia
kal"
tografii k 50. výročí vzniku ČSR" od ÚSOK a ÚstředníhO
odborového svazu stálíních orgánll.. V r. 1970 obdržel
čestný odzruak "Za pracovní zásluhy" od Českého úřadu
geodetického a kartlOg,I'Iafiakého.
Do dalších let :přejeme jubilantovi hodně zdmví, kterého nikdy l1'eIl1lěl'l1wzbyt,osobní spokojenosti i nových
úSlp'ěohův další činorodé práci ve prospěch geod·ézie
a s'polečnosti.

Dne 7. 12. 1972 se dožívá ži:v1()ltníhojubilea 60 let
soudruh Ing. F~a'ntišek Hlaváč.
Rodák z Mo['a'''~s.kéhoSl,ováck,a maturo'val v r. 1931
na reálném gymnasiu v KyjOV2. Již za středoškolských
studií pro,jevDv,alširší zájmy ve směru veř'ejném a kultl.lil1llím,jak p,atrno z almanachu ,,70 let gymnasia v Kyjově" z r. 1968.
Vysokou šk.olu - obor zeměměřiok§' ukončil v r. 1936
na České vyso,ké škol,e technické v Bmě s vyzname-

náním.
V r. 1936 vstoupil dio sMtnízeměměřické
služby u pozemkovéhJo kat,astru na Morave, u kat'élJSlt,rálníchměřických úřadilv Mor. Krumlově, Ž~dlochOiVidcha v Brně.
Potom pr,acoval u Zemského fin. ředitels'tví, v Archivu
maj katastrálních v Hrně a na technickém referátu KNV
v Brně.
V r. 1951-1g53
bvl ex!tel1nímučitelem na nově zřízemap katastrálních
Brně na technickém referátu KNV
v Brně.
V r. 195'7 byl pověřen funkcí vedoucího S'třediska
li;8odé2lieBrno-město a v létech 1969-·1971 funkcí hlavního geodeta p~o město Bmo.
Při služebních povinnostech nezapomtna:l na činnost
veřejnou. Je členem výoo['u ZP ČVTS a členem krajského výboru ČVTS - odbo['né' skupiny geodézie v Brně.

v

Z TISKÁRNY
Tiskárna prosí autora i čtenáře o prominutí následujícího nedopatření: V 11. čísle GaKO na str. 301 (Šmidrkal, J.:
Testování stereokomparátoru
STEKO 1818), byla omylem uvedena tab. 2. Tato tabulka nepatří k článku J. Šmldrkala. Správnou tabulku k článku J. Šmidrkala uvádíme nyní.
Tab. 1.
STEREOKOMPARÁTOR

systematické

"a

hodnota

hodnota

stř. chyba

-0,0015
+0,001l
+0,000012
-0,000044
38,8"
14,8"

±0,0012 mm
0,0012 mm
0,000022
0,000022
±4,5"

-0,0078
+0,0018
+0,000020
+0,000030
39,4"
25,2"

±0,0021 mm
0,0021 mm
0,000076
0,000076
±15,7"
15,7"

4,5"

stř. chyba

hodnota

chyba

-0,0019
+0,0005
+0,000035
-0,000081
1,5"
21,7"
18,4"

dxo
dyo
dm",
dm"
ax

,,'
a"

metoda -

±0,0007 mm
0,0007 mm
0,000002
0,000002
±3,5"
3,5"

měření

pravý

chyba
dpo
dqo
dmp
dmq
",ff

-(Xv

","

-

-CXq

Ctp

hodnota

stř. chyba

-0,0027
-0,0051
-0,000060
+0,000164
41,2"
3,0"

±0,0006 mm
0,0006 mm
0,000029
0,000088
±18,1"
6,0"

3,5""

osobní chyby měření měření

25 bodů mřížky

systematické chyby
nosič

levý

,

stereoskopické

pravý

stř. chyba

navrhovaná

monokulární

25 bodů mřížky
chyby
nosič

levý

dxo
dyo
dm",
dm"

1818, č. v. 213 014

STEKO

Hal1ertova metoda -

20 x nastavováno

na 1 bod

m'x = ± 3,3 p.m

m'=

m~ = ± 2,8 p.m
m1J = 2,2 p.m

m~
mn

1972/340

"

± 3,4 p.m

=
=

± 2,3p.m
± 2,5 um

Z e len s k í j, A. M.: Zkušenosti
strukcí
jeřábu,
str. 36-39
F fl r y,
N. I o 6, 1.: Odvození absolutních
pohybll zemské kůry v Maďarsku, str. 1-5
H a I m o s, F.: Dalši výzkum polygonových
nýmí směry v jejich středu, str. 6-13
P I a t t h y,
banky dat,
K o r e n,
str.

M.
str.

P.:

Fo n t,

Gy.:

hodnot

pořadů

Ovahy

o

svislých

s

zříz.ení

oríentova·
pozemkové

14-25

Sjednocení

evidence

městských

inženýrských

sítí,

26-29

S o m I 6, I.:
ďarsku, str.
B a log h,
dálkoměru

Zhotovování
29-32

a obnova

Gy. P i k I i,
Di-ID k měření

U g r in,

N.: Metody

E ji r y,
pesním

K.: Základní
počítači, str.

map

velkých

měř1tek

v Ma-

snímků,

str.

35-42

geodetické
42-50

výpočty

na

elektroníckém

S z e n t e s i, A.: Výstava a vědecká
nýrská
geodězie",
str. 55-58

konference

na

R o ma n o v s k i j, G. V.: Analytický
zpětného
protínání
s třemi danými

S u k e n i k, I. la.:
Zkušenosti
historicko-biografického
atlasu
str. 58-63

téma

str.

ns

k i,

W.: ,,;,kladní

sítě

Šel

-

směry

pokroku

ach

in,

P. 1.: Vstřic

a rozvoje,

3-5
P i a n k o,

E.:

Směry

rozvoje

informatiky

Ty m o w s k i, S. I.: Porada
o informatice
v geodézii
a kartografii
a 2. plenární
zaset\ání
Klubu uživatelů
elektronické
výpočetní techniky v goodézii, str. 8
ni e n k o w s k i,
A.: Použití
elektronické
výpočetní
v městské
geodézii
současný
stav a perspektívy,
,

l! o I e j k o,
str. 11-13

K.: Nov,;

elektrooptické

dálkoměry

S z t u k i e w i c z,
W.: Projektování
a realizace
stavebních
pozemků ve městech,
str. 14-18
Zi e I i ns k i ,
str. 18-18

A.:

Náklady

No w o s i e 1 s k i,
E.:
pozemků,
str. 19-20

spojené

Poznflmky

k

se

W e r e s z c z y n s k i.
s použitím
navigačních

I.:

techniky
str. 9-lIl
TELEMETR,

výškových

pozemků,

způsobu

ocnúovánI

jako zúklad
str. 20-21

wmědělského

Poznámky
k určování
polohy na
umělých
družic Země, str. 21-22

n r a mor s k i.
K.: Několik
poznámek
k požadované
měření gyroskopickými
přístroji,
str. 23-25
G r y g o r c z u k,
L i n sen bar
t h,
kongresu
FIG, str.

sZ.:

úprav

scelováním

novému

K o z i o I,
F,: Využití důlních
odpadlI
hospOdLli'ství ve vytěžených
oblastech,

typu

Nové

geodetické

práce,

A,: Fotogrammetrické
34-39

str.

moři

přesnosti

25-27

reminiscence

ze

XIII.

C Y t o w s k i, H. W.: Zkrácená
barevná
stupníce
pro tisk carových a půlt6nových
prvků - úvahy o modernizaci.
technologii
a ekonomice
kartografické
predukce,
str. 40-44
Wa i r a k,
metrických

CZ.: Elektronická
údajů, str. 47-48

zařízení

pro

K a z a n s k i j, P. N.: Socialistické
soutěžení
úloha při výchově pracujících,
str. 1-8

registraci

fotogram-

v podniku

a

jeho

Nové podmínky
všesvazového
socialistického
soutěžení
kolektivů
podniků
a organizací
Hlavní
správy
geodézie
a kartogral'ie,
str.

10-14

Br y k i n, 'Po A.: O chozrasčotu

v podnicích

Med v e d s k i j, V. 1.: Sestrojení
kosmické
kově úhlovou metodou.
str. 20-25
Raj z m a n, G. P.: o
refrakce,
str. 25-33
I van o v, lu.
a úhlu mezi

některých

zákonitostech

S.: Komparace
gyroteodolitů
nimi, str. 31-32

D i a n o v a, V. A. aj.: Modulace
nového laseru Jlomocí krystalů

GUGK, str.

14-20

geodetické

sítě

koeficientu
pomocí

dvou

o

organizací
životě
a

se svisjednotli-

mačkách,

zohra·

prací
při přípravě
díle V. I. Lenina,

V, A,: Mezinárodní

XV. sjezdu

S i n dej
pokroku

str,

sympozium

72

kombinované

C hit r o v,
vzdálenosti,

hyperbolického

l' a v lov,

B. F.: K řešení
str. 23-28
V. F.: Použití

systému

S.: Protíná ní
str. 30-35

zpětného

geodetické

n I j u min a, A. M.: Zkušenosti
ním výškopisného
geodetického
pování v měřítku
1: 10000, str.

protínání
protínání,
s

str.

na
str.

17

velké

28~30

použitím

jednoho

komunikaci

s fotogrammetrickým
zhušťová·
podkladu
pro topografické
ma39-41

ne z n o s i k o v, N. G.: Zkušenosti
při fotogrammetrickém
mapování
až 44

se signalizací
pevných
bodů
ve velkých
měřítkách,
str. 41

G voz d e v, A. V.: K přesnosti
iotografické
kých snímků podle čarových prvků starých
S e r d j u k O v, V.
fototeodolitu,
str.

1-4

sítě,

G r o m o v, le. V. - O s t a pen k o, P. 1.: Mapov;,oí
ph těžbě nalezišť nafty a zemniho plynu, str. 35-39

M.: Optimální
49-51

transformace
fotoplánů,
str.

ohnisková

vzdálenost

letec·
44-4H
komory

S t a rod y n o v, V. S. - Rod i č k i n, N. 1.: Zvláštnosti
mace čarových
prvků mapy ohlouky kružoic
a úsečkami,
až 55

aproxistr. 52

II a š I a v i n a, G. N, S a m o j lov,
kartografie
školních
map. str. 55-80

rozvoje

A f r e m o v a, R. A.: Redakce
ních atlasech,
str. 80-65
P a v lov
až 88

a, A.: Některé

Med v e d ev,
P.
dění Mezinárodní

otázky

J.

1.: Perspektivy

geologických

map

z matematické

světa

v komplex·

karlografie,

str,

P.: Výsledky
práce
XV. generálniho
geodetické
a geofyzikální
unie, str.

B a hne r t, G.: Ke vlivu
šek, str. 441-444

refrakce

na

trigonometrické

65

shromáž59-75

měření

vý-

Ho f f ma n n, F.: K problému
automatické
generalizace
grafických
lineárních
prvků na příkladu
říční sítě, str.

karto445-447

R e p p c h e n, G.: Studium variant
pro vytvoření
systému
deformací
vyrovnávací
nádrže
přečerpávací
elektrárny,
až 451

měření
str. 448

C Y r k I a i f, G,: Kontrolní
měření na sovětském
věžovém
jeřábu
••BK 1000" a 40tunovém
portálovém
jeřábu,
str.
S c h li d I i c h, M.:
čtvercových
sítích,

Li e ber
směry

šíření
chyb
str. 455-458

ve

schematických
jazyka

M e i e r, S.: Odhad
sunů, str. 468-488

směrů

D e gen h a r d t,
str. 489-470

K.:

vzdálenosti
Nástavný

bodu

pro

záměrný

otočném
452-455

vektorových

ALGOL 60 s přiklady

a s c h, R.: Odvození kritérii
pro použití
jako vytyoovacích
sítí, str. 483-485

svisW

vyzařovaného
paprsku helium·neoniobálu lithia, str. 32-35

SSSR, str.

gyroteodolitem

n o nit z, P.: Úvod do programovacího
jeho použití v geodézii,
str. 459-482
dél·

odborů

C v, A. A.: K určeoí efektivnosti
vi!·
v topograficko·geodetické
výrobě,

Lít v i n O v, B. A.: Vyrovnání
až 23

N o vos a d, V.
pevného bodu,

G li z d z i c k i. I.
v geodézii, str. 5-'1

způsob řešení
prostorového
body, str. 39-47

••inže-

str. 1-2
i

s

kon-

ka-

c h u ta,
S.: Úkoly polských
geodetů
po VI. kongresu
polských technik;.
a VI. sjezdu Polské sjednocené
dělnické
strany,

1\ r zem

nosných

Ma rty n e n k o, A. I. - Š č erb a k o v, P. A.: o metodě
zení reliéfu a možnosti automatizace,
str, 52-58

R r y k i n, P. A. deckotechniekého
str. 12-17

pa

posunů

S a m r a t o v, U. D.: Analytická
bloková
aerotriangulace
lými snímky s použitím
metody postupné
transformace
vých modelů, str. 47-51

K a š i n, L. A. P o I j a k o v a,
o aerotriangulaci,
str. 83--70
I' o Ion s k i j, V. L: O smluvených

K.: Použití Wi1dova elektrooptického
důlních
prorážek,
str. 32-35

překreslování

s měřením

sítí

geodetická
štítek

s měřenými
měření

po·

Theo

010,

pro

Re i c h a r d t, G,: Vybudováni
a vyrovnání
polygonových
určování
trigonometrických
měřických
bodů v NDR. str.

sítí pro
470-474

~QUOPTR
PRRHR

OPRAVUJE

SPOLEHLiVĚ

• Theodollty a nivelační přístroje (velké)
• ve své opravně na

Sběrny:
36 - Praha 4, Na Pankráci 2

31 - Praha 2, Žitná 48

41 - Liberec, tř. 5. května 32

32 - Praha 1, Vodičkova 30
33 - Praha 1, Jungmannova

42 - Plzeň, Tylova 11

14

34 - Praha 5, Janáčkovo nábř. 15

43 - Ostrava

35 - Praha 3, Táboritská

45 - Olomouc, tř. Osvobození

16

I, Milfčova 4

~QUOPTR
PRRHR
,

,

PROVADIOPRAVY

JANÁČ

•

nivelačních přístrojů

•

a theodolitů

KOVO

ve svém závodě 11

NÁBŘ.

1S •

PRAHA

S

27

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY
Rev. Geod. Gad. Org,aniz. Terlt., 15, 1971, č. 1, s. 19-24,
1 tab., lit. 5.
Techni,cko-materiální
zabezpečováni top,ogr,aficko-geodeUckých, f,otogr,ammetrických ,a k,artogr,afi,cko-reprodukčních pr.ací se navrhuje pwvádět na matematickém základě s využit!m t'eo'rie očekávání. Tím je umožněna stabiliza,ce systémů údržby měři,cký,ch a reprodukčnich
strojů la p,olffiů,cek.Jde např. o st,abiliz,aci: potřeby oprav,
příčin zjištěných defektů, délky 'ŤrtVánioprav atd. Tš/Pe

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze
528 GEOD2ZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VSEOBECNE
528(485)=84

VOGTK 28249

GÁZDZICKI, J.
Aktuálne prace geodezyjne w Szwecji. (Současné geodetické p-ráce v-e Švédsku.]
Info-rmator lGiK (V,aršav.a], 15, 1970, č. 6, s. 62-74,4dbr.
Zpr,áv-a ze služebni cesty uskutečněné v r. 1970 ve Švéd·
sku, podávajíci přehled výrobních a vědeckovýzkumných
pr-ad švédských g,eodetů. Zvláštní pozornost je věno-vána
otázkám _automatického zpra,cování geodeUckých dat, zejména použiti el,ektroni,cké výpočetní te'chniky a foto~
grammetrie
k projektováni
dopr,avnich ,cest. Okoly
3 švédských instituci "Rikets Allmlinna Kartwerk", "Statens Vligverk" 18 "Kung!. Latmllteristyrelse:n": Z,aměřováni
nové astronomicko-geodetlcké
sítě. Výroba map. Pr-oJektováni silnic. Bank-a sUničnkh d,at. Automatizace výpočtl1
a kartografické
kresby. Počitač GlER. AutomaUcký koordinátograf KINGMATlC. Nová technika pořizování let,ec'kých snímků. Bankia k,atastrálních dat. Použit! počítačů firmy Phillips ve Švédsku.
Tš/Pe
528:330.413(497.1] ,,1971/1975" = 861

VOGTK 10586

PROGRAM
Program radova Geolletske uprave SR Hrvatske za period
1971-1975. (Progr,am praci GeodeUcké sp'rávy Oharvátské federativni republiky na lét-a 1971-1975.)
Good. list, 24, 1970, č. 4-6, s. 85-92, 1 tab.
Cíle geodetických prad při zaměř-ovální ia evidenci půdy.
Souč-asný stav těchto priací v Charvátské federativni
republice. Progr,am prací týkajících s-e zaměřov,áni půdního fondu, pozemkového k,at,astru lakomasad
na léta
1971-1975. Přehled rozsahu praci, Jež maji být realizoVlány podle tohoto programu
v jednotlivý,ch obdch
Charvátské feder,ativni republiky a přehled nákladů na
tyto práce. Ohrnná k,alkulace fin,ančníclh nákladů n.a
realizaci programu pr,ací.
Tš/Pe
GI6wny UUQll Geodezji i Kartografii wykonal zadania
planu 5-letniego. (Hlavní úi'.ad geodézie a kartografie
splnil úkoly pětHetého plánu.]
Informator lGiK (Varšava], 15, 1970, Č. 6, s. 80-82,1 obr.
Stručná lnfo'rmace {} realizaci 51,etého pMnu resortu
polské geodézie ,a k,artogr,afie na léta 1966-1970, který
byl splněn 4 mělsice před stanQlVeným terminem. Tématický přehled základnich resortnich úkolů 51etého plánu.
Faktory, které měly vliv na předčasné splnění úkolů,
jako např. zvýšeniproduktlvity
prá1ce, zvýšeni kl.'allfikace kádrů ,a využivAni no'vé te,chnl.ky. Přehled ukazatelů
char,akterizujídch
e.konomické rela,ce Mhem let 1965 až
1970.
Tš/Pe
528.01/.08 MERICKE METODY. V'fPOCTY. pRESNOST
528.01= 590

VOGTK 20 423

RADU, I.
Aplicalii ale teoriei a~teptlirii in organizarea ,i planilicarea asigurarii tehnice a lucrarilor topogeodezice ,i
de cartoreproducere.
(Použit! teorie očekáváni při organizaci a plánováni te,clhnického zabezpečení topogr,afi,ckogeodetických a ,kartograficko-reprodukčnich
pracf.]

528.14:528.33:681.3= 82

VOGTK 34723

GRINBERG, G. M.
Primenenije elektronno-vyčisliternych
mašin pri uravnivanii triangul jacii i poligonometrii.
(PoužiU elektronl.ckých po-čítačů při vyrovnání triangul,ace a polygonometri'e.]
Ve: Problemy ,astronomii i geodezii. Moskva, Nauk,a 1970,
s. 115--121, 3 Obr., 1 pří!., lit. 2.
Uveden princip k-ontroly výsledků vyrovnáni trigonometrických ,a polygonových sítí p'omod počHače s použitím dv'o'jklh souř,adni,c: předběžný,ch a libovolně pozměněnýlch. mavní kroky a 'blokové schema !Výpočtu.
Pos·tup byl ověřen při vyrovnání menší trigonometrické
sítě na počH.ači BESM-2M, přičemž bylo dosaženo shod·
ných výsledků j.ako při dosud běžně použivaném výp,očetním postupu.
vi
528.14.528.38=590

VOGTK 20423

TlTRON, M.
Unele specte ale folosirii teoriei grafelor in compensarea retelelor de nivelement (masurari indirecte).
[Některé ,aspekty použití teorie gr,a'fů při vyrovnání nivel,ačních sítí (nepřímá p'ozowvání].]
Rev. Geod. Gad. Org,anlz. Terit., 15, 1971, č. 2, s. 17-26,
2 obr., 2 tab., lit. 11.
Teorie griafů j-a,ko jedn,a z metod moderni matematiky
mášir,o,ké upl,atnění !Vrůzných odvětvich vědy a telchniky. Rovněž je vhodná k optimalizaci prací při projektování geod,etických sítí, při řešení systémů normálních
wvni,c, při studiu přesnosti geodetický.ch měřeni ,atd.
Dok,azuje se, ~e vyrO'vnání nivel,ačnkh sítí s použitím
teorie grafů může být efektivní a dostatečně přeSné.
Početní příkl,ad.
Tš/Pe
528.412

VOGTK 34 937

ZŘIzovÁNI
TECHN-P
Zřizováni a evidence zhušťovacích bodit Technologický
postup.
Praha, ČOGK 1971, 22 s., 17 přU.
Te,chnologický postup pro zřiz,O'váni ,a evidenci zhušťov,acích bodů vy'chází~e směrni,ce ČOGK č. 2450/1970-2
ze dne 7. 7. 1970. Obsahuje podrobný popis některých
dílčí,ch 'o'~er;a.cí a jednotlivý,ch čá,stí el€'borlátu, které
směrni'Ce stanovi nebo upr,avuje pauz,e rámc,o'vě. SouMsU
telchnologického postupu jsou i přílohy, které tvoří např.
některé méně použív,ané tiskopisy (pro astronomic;{á
měření], výpoč,etní n,omogr,amy a d,alši, včetně seznamu
v~e'ch nejdilležitějšíclh použív,aných tiskopisů při zhušťovacích pracích.
Tš/Pe
528.45.015= 82

VOGTK 34 723

LO'SEV,K. A.
Issledovanije ustojčivosti reperov v gorodach. (Výzkum
stálosti geodeUcKých znaků ve měst,e,ch.]
Ve: Problemy astronomii i geodezii. Moskv,a, Nauk,a 1970,
s. 150-158, 3 ,obr. 2 t,ab.
Studium pohybů geodetlcký,ch bodů v zastavěných část€'ch vlilvem místních pi'ičin netektonického
pl1vodu. Na
zákl,adě analýzy sledováni stálostl geod,etických znakl1 se

Přehled

navrlhuje provádění organizačních opatření pro ochrana
měřl,cký,ch hodil .a ustavení geodetické služby ve měs·
t'ech, na st,avbách a velký,ch prilmyslových závodech.
V z,aGMvěný,ch částech se doporučuje měřlcké body stablllzov,at v,e stěnách,
kde je menší pr,avděpodobnost
po,škození nebo zničení. Pro polygo:nové body se osvědčilo z,ajlštění pomocí 2 stěnový,ch boodil, z nichž jeden
je výškově přlp,ojen nlveI.a:cí.
vI
528.46= 84

VÚGTK34 891

FRELEK, M. - FEDOROWSKI, W. - NOWOSIELSKI, E.
Geodezja roIna. [Z,emědělská geodézle.)
Warsz,aw.a, PPWK 1970, 606 S., 168 obr., čet. t,ab.
ZákI.adní p,ojmy z oblasti zemědělské geodézle. Zemědělské pozemky ,a jejich gr,aflc'ké znázmnění. Stanovení
pozemkový'ch hr,anl,c. C1har,akterlstlk,a map pro pozemkové úpr,avy. Evidence pozemkil ,a budov. Vyhotovenf
měřlckého
operátu
pro založení ,evloden,ce p,o'zemkil.
Operát 'evldenoe po'zemkil. Provádění evidence p'Dzemkl'i.
Doplňov,ad měření při elVldend p-o'zemkil. Územnf plánováni. Příprav,a vý,chozích materlálil pro úpravy zemědě'ských po'zemkli. Technlk,a geodeUckého projektování
p'řl pozemkových úpr,avá,ch. Dělení nemovitostí. Scelování
a směna p-ozemkil. Projektování
venko-vskýr.h sídlišť.
Územní organlzaoe velký,ch lhoOspodářství. Vyty čof!nípr'ojektu pozemkových úpr,av v terénu. Geo'C!eUckádokumenMce při pozemk'clVých úpravá1ch.
TŠ/Pe
528.46:711.163:347.235.11(498) = 590

VÚGTK 20423

GIURGEA, C.
Introducerea
cadastrului
funciar la unitlitile agricole
socialiste concomitent cu organizarea teritoriului.
[Z,a-vádění pozemkového katalstru do soclallsUckýeh zemědělských poodnlkil současně s mg,anlz:ldpozemkil.)
RclV.Geod. Gad. Organlz~ Terlt., 15, 1971, Č. 2, s. 62-65
Na zákl,adě dlre'ktlv X. sjp.zdu Komunistické strany Rumunsk,a bylo stanoveno, že v letech 1970-1973 má být
do vš'ech socl,allstlických zemědělský,ch podnl'kil zaveden
pozemk,ový 'kat.astr ja,ko první et,apa prací prováděaých
v rámci <JTganlzace pozemkil.Př,ehled
úkolil, které je
nutno ř,ešlt při Ulskutečňovlání toh<Jto progr,amu, přičemž
potřebné topogrMlcké podkl,ady mají být získány oSpoužitím fotogrammetrlckýclh metod.
Tš/Pe
528.48.614.8[438) = 84

VÚGTK 8055

KOWALSKI, J.
Czy Bohdan St~pieií - asystent projektanta byl winien
swej iimierci? [Byl Bohdan St!1pletí, ,asistent projektant,a,
vlnen svou smrtí?)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 4, s. 163-164.
POpis ,a ,analýz,a příčin triagldé události, při níž 24letý
pr,a,covník, vykonáv,ající v r. 1970 měřir.ké práce na
viaduktu, přlošel o život. Tato tr,aglc'ká událost má být
vážným varováním pro všechny inženýry, techniky ,a měřiče vykonáv,ajld prá,ce v oboru Inženýrské geodézi,e.
Vzhledem k t<Jmu je zapotřebí neustálého zdokon.alování
metod bezp'ečnostl ,a hygieny práce, metod v pro.cesu
dozoru a při osvo'jování sl bezpečnostnkh
předpisů, při
vybavOlVránípr,acovníkil příslušnými ochrannými prostředky, oděvem ,apod.'
Tš/Pe
528.482= 82

VÚGTK 34 723

BRAJT, P. 1.
Geodezičeskije metody nabljudenij za osadkami sOoruženij. (Geodetické metody měření sedání st,aveb.)
Ve: Prob1emy astronomll I geodezli. Moskva, Nauka 1970,
s. 135-147,17
obr., 1. tab.
V článku se uvádějí přeMedně druhy d'e'Íormací staveb,
rněřl,ckých metod k určovánf deformacf
[geometrická
nivel,aee, hydrostatická
nivel,a,ce, ster1eo-fotogrammetrle,
speciální metody], ,a drulhy pevných ,a pohybll'výeh geodetických bodil ,a znafkil a p-oužívaný,ch geodeti'ckých
přístrojil. Uvedeny jsou pr,aktlcké příkI.ady určování de-

zem~m~Fickd
ročník

literatury

25, č/slo

1

f.ormad ,admlnlstr,atlvní budovy ,a dvou skeletolVých budov v Moskvě a bud,ov se společnými hlubinnými základy
,a pr-aktícky jsou ověřeny odeformaee p,anelovéh<J domu na
sed,avém podkladu.
dl
528.482= 82

VÚGTK 34 723

KAZANČJAN, P. P.
Differencia1nyj metod opredelenija sostavIjajuiíčich gorizontarnoje smeščenije toček zemnoj poverchnosti. (DIferenciální met·oda určení složek horlzontálnkh
posunů
hodů zemského povrchu.)
Ve: Problemy ,a:stronomll I geodezli. Moskva, Nauka 1970,
s 129-135, 2 obr., 2 Mb.
Určování horizontálních
posunil inženýrs'ký,clh staveb
a hodil zemského po'vrehu metodami protínání vpřed
a polygonometrleky.
Vy's1větlena podstata obou metod
,a výpočet rel,a:Uvních horizontálních
posunil bodů zemskélho povr1chu n.a základě opakmraných ge'odetických
měření dlfer'enclálně-,analytlc'kým zpillsobem. Dlskut<Jvány
oMzky určení př,esnostl výchozích úd,ajil, sestavení projektu, st,abillzace pevný'ch ,a určov,aných bodil, metodika
úhlových ,a délkovýeh měření v pravidelných
cyklech.
Uvedeny výpoč,etnf vzorlce a prakUcké příkl,ady iVýp-očtu
horlz,onMlních posunil.
di
528.482:627.8+624.8. [497.1) = 861

VÚGTK 10586

JANKOVIé, M.
Inženjerska
geodezija u realizaciji energetsko-melioracionih projektata.
[Inženýrs'ká geodé'zle při realizaci
energ'etlcko-me-Ilorační,ch projektil.)
Geod. List, 24, 1970, č. 7-12, 5. 135-153, 10 obr., lit. 6.
Přehied geodetldých
pmcí prováděných
při pr<Jjektování ,a stavbě hydr'O'teclhnlekých ,objektil se zřetelem na
problém využití vodní energie v kr,asový,ch obJ,astech.
Některé Ichar.akterlstlky Jugoslávského kr,asu. Char,akterlstlky přívodních štol vkr.asové
obl,asti. Ge,odetlcké
podkl,ady ,a metody vytyčování tr.asy št'oly. Energetlcko-mellor,ační proje'kty v <JbJ,asti 'ř'e<kGetlny ,a Tr'ebišnlce.
PřílVodní štol,a vodní elektrárny Split. Energetlcko-melloorační řešení povodí řeky Treblšnlce.
Tš/Pe
528.489.621.311[497.1) = 861

VÚGTK 10588

REJDŽIé,N.
Geodetski radovi na termo-elektrani Kakanj. (Ge'odetické
prá1ce při budování tepp.lné elektrárny Kak,anj.)
Geod; list 24, 1970, 'č. 4-6, s. 70-79, 4 obr.
Popis 3 et,ap geodetlcký,ch p'r,ací při st,avbě tepelné elektr,árny K,ak,anj: 1. etap-a [od r. 1948): přípr,avné ge'odetlcké práce, 2. 'et,ap,a (od r. 1952): vytyčenf základního
polygonu ,azalo'žení pomolcné sftě, 3. eMpa [od r. 1958):
rozvinutí ,a st,ablll'z,a1cečtvercové sftě pro přenesenf projektu jednotlivých objektil do terénu.
Tš/Pe
528.489:624.97:621.397(438) = 84

VÚGTK 8055

WASILEWSKI, A.
D~BROWSKI, W. - GRALIŇSKI, M.
Badanie pionowósci masztu TV w OIsztynie. [Výzkum
svl6lostl teloevlzní věž,e v Olštýně.)
Przegl. geod., 43, 1971, č. 4, :8. 157-160, 6 obr., 4 tab.,
lit. 9.
Bylo provedeno měření svislosti telelVizllf věže vysoiké
333 m 5 použitím metody přímých záměr. TMo metoda
je jednoduchá ,a rychlá. Na zrákl,adě dosažené přesnost!
byl,o proklázáno, že při z,aclhování přlj,atý,ch podmfnek
měření lze této metody použít v příp,adě velmi vys'okých
st,aveb.
vI
528.489:625.42[439.1) = 30

VÚGTK 11 200

SIPOS, S.
Vel'messungsarbeiten
beim Bau der Budapester Untergrundbahn.
[Geodetl,c'ké práce při stavbě budapešťs.ké
podzemní dráhy.)
Vermessungstechnik,
19, 1971, Č. 4, s. 130-134, 8 obr.,
Ut. 4.

PFehled zem~m~Fžck~
ro(Jnfk 25, člslo 1

literatury

Je podán přehled inZenýrsko-geodeUcký,ch prací prováděných při ražení štol podzemní dráhy: budování sítě
pevný'ch bodfi nad povrchem, orient,ace ,a připojení podp-ovrchových měř'l'mí, měření hloubky š,achty, kontrola
raZení štooJ štítem, měření sedání.

528.489:625.5=30

VúGTK 11200

KRASTEV, J. I.
Vermessungsarbeiten
bei Projektierung und Bau von
Seilschwebebahnen.
[Geodetické práce při projektQiVání
visutých lanový-ch drah.)
Vermes,sungste<chnik, 19, 1971, Č. 4, s. 135-138, 5 obr.,
1 tab., lit. 2.
Historie výstavby lanových dr.ah v Bulharsku. Výčet
předností, které mají lanové dráhy ve srovnání s pouliční ,a železniční dopr-avou. Volba tr-asy lanové dráhy
na podkladě
přesné
top-ogr,aHcké mapy v měřítku
1:25000 a 1:5000. Určení souřadnic výchozího, koncového a mezilehlých bodfi trasy J.anové drálhy. Sootrojení
podélného pro.filu trasy l_anové dráhy. Ge·odeUcké práce
při montáži ocelových konstrukcí n·osných sloupfi l,anoIVédráhy. Kontrolní měři,cké prá,ce j,ako např. zjišťov,ání
maximálního z;atížení nosného lana ,apod.
Tš/Pe
528.489:725.353=861

VúGTK 10586

SKOKO, D.
Kontrola čelične konstrukcije skladiline hale "A" u OKI-u
Zagreb prilíkom izvOdjenja. [Kontrola montáže D'celové
konstrukce skladištní haly "A" OKI Záhřeb.)
Geod. list, 24, 1970, Č. _4-6, s. 80-84, 7 obr.
Popis geodetickýclh prací při montáži ocelové konstrukce
skladištní h,aly: z,aměř,ení polohy a výšky zákl,adních pi1ířfi, na ni,chž jsou upevněny nosníky ocel-o,vé konstrukce;
určení r,ozpětí nosníkfi oC'elové konstrukce;
kontrolní
měření svislého .směru a výšky zákl,adnkh pilířfi.
Tš/Pe
I

528.5.089.6(439.1) =20

VúGTK 34544

DRBÁN, A.
About the instrumental research and test equipments
of GRL. [K výzkumu přístrojfi oB zkuš:ebn~ch z;ařízení
Geodetické výzkumné l,abo'r,ato·ře.)
Ve: Fifteen years geod. and geophys. research laboratories of the Hung. A,c·ad.of
Sciencoo in Sopron.
Sopron 1970, s. 31-36.
Problémy spojené se zavedením metodoJ.oglckých a přístrojovýclh labor,Bwrních zkoušek. Základní koncepce
a funkce nových zkušebních přístrojfi: ,adjustační kolimátor,kolimátoor
pr·o zkoušky kvality obr,azu dalekohledu, optický simulátor,
,automatický zkoušp.č libeJ,
polo,automaUcký zkoušeč libel, zkoušeč pro diagramové
a tangenciální
tachymetry.
UrolVnání přístrojfi
pro
zkoušky.
Tš!Pe

528.7[084.3-11/(71)

=20

VúGTK 34 712

T~CHNICAL
Technical specifications for 1/1250 topographic mapping
fOr the Rideau River, Ottawa, Ontario. (Technická kritéri,a pro mapov,ání v měřítku 1 : 1250 podél řeky Rideau
v okrese OUawa, Ontaria.)
.
OUaw,a, Nat. Gapital Commission 1969. 13 s., 2 pří!.
Popis prací, týkajkích se pořízení snímkfi, p'D'třebných
výškopisných ,a poloh-opisnýeh podkladfi, ,aerotri,angulace
a číselnÉIh,o vyrovnání. Návrh metod, z;ařízenía prfiběhupr,acL Dozor nad prováděním prací. Požadavky n.a mapování, jímž má být z,aručeno zřetelné znázornění vše,ch
topografických detallfi v měřítku 1: 1250. P,ožad,a!Vkyna
pi'oonost mapy.
Tš/Pe

528.7:621.375.826 = 84

VúGTK 8055

WÓJCIK, S.
Wykorzystanie laserów przy pracach fotogrametrycznych - stan aktualny i perspektywy rozwoju. [Využití
],aserů při fotogr,ammetrických
pr,ackhsoučasný sta.v
a perspektivy rozvoje.)
Przeg!. geod., 43, 1971, Č. 4, s. 175-180, 7 obr., lit. 14.
P·oužití l,aserových z,ařízení pw určení prvkfi vnější
orientace. Vyznačování bodfi na lete,cký,ch snímcích pomoci l,a:seru. Perspektivy p-oužití Ia,serfi při autom.atiz;ael
pwcesfi vyhodnocení letecký'ch snímkfi lB zhotovo'vání
map. Využití koherentních
zdrojfi světla pro záznam
a reproduk,ci fotogr,afiekélho 'o,br,a-zu (1108Iografie). Fotointerpret,ace
letec'kých snímkfi v koherentním
světle.
TŠ/Pe
528.716.2.021.6:621.396.969= 20

VúGTK 34710

AIRBORNE
Airborne profile recorder, MK 5. [Letecký rádlový profHograf MK 5.)
Tor,onto" SPAR 1971, 8 s., 5 obr.
lnstruk,ce pro instalaei a použití leteckého rádiového
profHogr.afu MK 5 vyrábčného firmou Sp,ar Aerospace
Produets Ltd. v K,anadě ,a sklád,ajkího se ze dvou základních systémfi:z
velmi přesného r,adaN>vého výškoměru ,a z ,citlivého barometri;ckého !Výškoměru. Popis,
technické údaje a funk,ce hlavních součástí promografu
APR MK 5.
Tš!Pe
528.716.2.021.6:621.396.969(71) = 20

VúGTK 34711

SMITH, W. P.
The Aden survey 1959. [Mapování v Adenu v r. 1959.)
Kanada 1960, 20 s., 9 obr., 2 tab., 7 pří!.
Zpráv,a o let,e,ckém mapování prostoru c,c,a18000 čtv. mil
v západním Adenu provedeném z;a účelem zákresu vrstevnic s intervoBlem 50 m. Popis metody, při níZ bylo použito snímkfi [v měř. 1: 80 000) a polohopisu z existuj!cí zákl,adní mapy zhotovené v měř 1: 100000. Výšky
byly určeny lete'ckým rádiovým profilogr,afem APR Mk 5.
Měřické letadlo a jeho vybavení. Výšk,a letu. Program
letu. Polní op'er,a,ce. F,otogrammetri,cká oBnalýz,a. Pokus
s leteekým rádio~ým profilogr.a!em. dopplerovská a jiné
metody sloužkí ok mapování s omez;eným ge,odetlckým
p.adkladem anebo bez něho.
Tš/Pe
528.722.65:912(084.3): 528.932.3.681:3= 20

VÚGTK34 716

NUMERICAL
Numerical surfacetechniques
and contour map plotting.
[Č~selné techniky určování ploch ,a -automatické zhoto~
vování vrstevni,cový,ch map.)
IBM, 1963. 36 s., 18 obr., lit. 23.
Určování ploch ,akr,esba
vrst'evni:c. FilOlSofie kresby
vrstevnie.
Hodn,ota mapy s ,automatickou
kresbou
vrsteIVnic. Zobr.azovad z;ařízení. úvahy o určování plJoCh
a aut·omatické kmsbě vrstevnic. Automatické vyhodiloco"vání ,a z,ázn,am j,Bko dfiležité grafické funkce vyskytují'c! se při kresbě vrstevnic. MožnOlSt dos,ažení značnýchč,asovýclh
úspor při zpr,a,cování velkého množství
dat.
Tš/Pe
528.735.2.063.9=20

VÚGTK 34544

ALPAR, Gy. ~ SOMOGYI, J.
Connection of indepenIlent models by aerotriangulation.
(Sp-oj:ení nez,ávislý,ch modelfi pomocí aerotrl:anguJ.a,ce.)
Ve: Fifteen years ge.ad. ,and geophys. reseoareh l,abor·atories of the Hung. Acad. of Sci'e<nces in Sopron. Sopr,on
1970, s. 11-18, llt.6.
Rozvojem ,analytických metod se nesnížil význam pi'ístrojoo'vé,a'erotrLangulace, neboť menší fotogr,ammetrlcké podniky nemají k dlsp,ozici velké po,čítače oBsnaží se proto
'O optimální
!Využití existuj~cích vyhoctnovacich pi'ťstrojQ.

Pl'ehled zeml}ml}ř/cké literatury
ročník 25, čtslo 1

Metody aer,otriangul.ace
s nezávislými
modely nebylo
v poslední době využíváno především -z pr,akUcký,ch
důvodů, poněv,adž 30 % překryt mood,elů znesnadňoval
spojení modAlů pomod modelových souřadnic
,a bylo
prot,o nutno použít ta'k'ového mnoŽJStví vlícov,acích hodů,
,aby pro k,aždý model mohl.a být provedena absolutní
orient,ace. Tento nedost<atek je odstr,aněn použitím semianalytlc'ké metody. Hl,avní výlhody ,a rotbor seminalytické met'ody, jejímž použitím Ise zvýší pi'esnost spojení
modelů.
Tš!Pe

f-ot,o'grammetrie j<ako mlkrofotogr,ammetrie
,a její použití
při studiu, dokumentaci ,a konzervování různý-ch umělecký,ch předmětů. Přednosti a nedostatky oBI"chitektonlcké
fotolgr,ammetrte.
Řešení prakUckého
příkladu
použití
ar,chHektonické fotogrammetri'e k pořízení snímku a vyhoto,vení plánu fasády Národního divadla v Bělehradě.
T!l/Pe

VÚGTK 20423

aUTU, A.

528.913+528.927=84

Unele rezultate privind urmiírirea prin metode fotogrammetrice a deformatiilor
la pilierii de sigurantii in exploatarea de sare gemii. (Některé IVýsledky fotogrammetrického sled,o'vání deformad ochranný,ch pilířů při těžbě
k,amenné soli.]
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit., 15, 1971, Č. I, s. 38-42,
2 obr., lit. 5.
Analýza 'přesnosti dos,aŽ8né při zkušebním
fotogr,dmmetrickém měření deformaeí ochr,anných pilířůzpůso·
bený,ch vlivem těžby k,amenné soli. Přehled fotogr,ammetrických přístrojů, jejichž použit,í ke sledování deformací
ochr,anných pilířů v dO'Íech vyhovuje p,ožadov,ané přesnosti. Přednosti foto-grammetri,e použité při získávání
informačního materiálu tolhoto' typu.
Tš!Pe
528.74:625.7:338.23(71] =20

VÚGTK 34715

MAC LEOD, M. H. - DADE, C. E.
Evaluation of the photogrammetric
methodology with
a view toward the future and automation.
(Hodnocení
r.otogr-ammetrické metodologie se zřetel-18m nabudoucnost ,8 automatizaiCi.]
Toronto, Ont,arj,o Highway Dep,artment 1969. 24 s., 3 obr.,
1 tab.

Běžná fotogr,ammetrická metoda j>evelmi efektivní v porovnání skl,asi,ckými měřiekými metodami, ,avšak zeela
neefektivní j,a'k,osystém uIV,ažov,anývzhl'edem k dnešním
možnostem ,automatiz,ace. Pr,oto se navrhuje
zavedení
automatizace do fotogr,ammetrických
metod použív,aný,ch
v Ont,ariu při stavbě silnic. Uvedeny jsou důvody pro
z,avedení ,automaUz,ace do fotogr,ammetrie, ,analýz.a běžné fotogr,ammetrické met,odologie a automatizov,ané fotogrammetrické
metodologie
vč,etně jeji'ch vzájemného
srovnání. Studium tohoto problému na vzorovém projektu.
Tš!Pe
528.74:711.7=590
CRITESCU, S. S. -

OSOWSKI, F. -

VÚGTK 34936

BROKMAN, L.

Elementy kartografii.
(Zlákl,adyk,artografie.

Redagowanie i reprodukcija
Red,akce ,a reprodukce map.]

map.

Warsz,aw,a, PPWK 1970. 179 s., 46 obr.
Redak,ce topografických
map: 1. úvodní pojmy z kartogr,afie (dějiny k,artogr,afie polskýclh zemí, k,artogr,afická
zobr,azení, 'klasiHkace
map], 2. redakční
zpracování
mapy (přípr,avné prá,ce, metodik,a výzkumu k,artografický,ch materiálů, r,ed8'kční plán, kartografleká
generall~ce, vyh,otovení a reIVtze r,ecLakčního originálu],
3. &rafi.ckézpr,acová'ní
mapy
(vyhotovení
vydavatelského
originálu a jeho revi'ze]. K,artograflcká reprodukce
(zákl,adní p-ojmy, podmínky pro r,eprodukci, základy foto·
gr,afle, popis map, kopír,ování, fotoreprooukční
stroje a
techniky.].
Tli

KOTOVA, T. V. -

MASLENNIKOVA, V. V.

Ob izobraženii prirodnych
javlenij po dolinam rek na
meikomasštabnych
kartach prirody. (O zobr,azení přírodních jevů podle koryt řek na přírodních mapách malých
měřítek.]
Geod. i K,artogr.

(Molskv,a], 15, 1970, s. 61-64,

4 obr.

Zároveň s šir,okými 'k,artogr,aflckými projekcemi přírodnklh map různých j:evů souvisejících s koryty řek, jsou
zdůr,azňovány nedostatky
v gener,aliza,ci říčních koryt
v 5-ouladu s hydr,ogr,afi.c-k,ou sítí. Kriticky jsou rozebíl'1ána různá řešení této otázky IV ,atlasech okolí B.ajkalu,
Sa-ch,a1inské ,a Leningradské 'oMasti. N,avrhují se cesty
pro odstr,anění uvedený,ch nedostatků
při sestavov,ání
přírodních map méllých měřítek.

VÚGTK 20423
CRITESCU, R. S.

Folosirea
fotogrammetriei
in solutionarea
circulatiei
,i pietonale in aglomeratii
urbane. (Použití fotogrammetrie pro řešeníproblém'Ů
cirkul,ace vozidel a clhodců
v městské aglomer,aci.]
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit., 15, 1971, Č. 2, s. 27-38,
6 obr.
Použití fotogr,ammetri€ Jako ry,chlé ,a e'k'onomické meto·
dy ke studiu dopralVního ,a pouličního ruchu ve městech,
zejména v jejich centrech. PřeMed rů-znýeh pr,oblémů
systemati~alce městského
dopr,avního ruchu, které je
možno ř,ešit pomocí lete,cké fot,ogr,ammetri,e ve velkém
měřítku. Popis jednotlivýeh postupů z,aložen'0ch na fotointerpret,aci
,él na sestr-ojení stereof,otogrammetri,c,kélho
modelu.

Informationswissenschaften
und thematische
Kartographie - Beziehungen und Miiglichkeiten der Nutzung von
Erkenntnissen.
(Inf<O'rmační vědy a tematická -kartografle - vztf.lhy ,a mo'žnosU využití poznatků.]
Verme'ssungstechnik,

19, 1971,

Č.

4, 5. 149-153,

lit. 14.

Informační te,oorie jako odvětví moderních věd. Informace ,a kre1slení, informační t€ori,e, semiotik,a. Porovnání
poznatků získ,aných ze studií Boooreva, Gaebleora a Ogriska se zkušenostmi
zlískanými při výrobě tematických
map.
Tš!Pe
528.946:912(084.3]:312=82

VÚGTK 15937

STAROSTlN, Je. S.

VÚGTK 10 586

Perspektivnoje
napravlenije
sociafno-ekonomi/leskogo
kartografirovanija.
(Perspektivní směry vyhotovování sociálně-ekonomických
map.]

MITle, S.
Architektonska
fotogrametrija.
(Ar,chite'ktonická
fotogr.ammetrie. ]
Geod. List, 24, 1970, č. 7-12, s. 162-167, 2 obr.
Stručná histo'rie ,architektoni,cké
rotogr,ammetrle.
Mož·
nosti využití architekt,onické
foto-grammetrie.
Pozemní

Na zákIadě zkušeností s vyhotovo'Váním map pro plánování se n,avrhují ,cesty zdokonalování sociálně-eko~omickýcjl- map,odráž€jících
t,akzvanou infrastrukturu
ob·
lasti nebo obyodlenýeh míst. Lo,k,allzované diagramy jednotHvý,ch slOžek infr,astruktury.
vI

528.74:72=861

Geod. i- Kartog. (Moskv,a), 15, 1970, s. 58-61,

7 obr.

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze
<

oceT

347.235.11 EVIDENCE NEMOVITOSTI. KATASTR
347.235.11:681.3 (438) = 84
VOGTK 8055
CYWIŇSKI, A.
Udzial Zakladu Elektronicznej
Techniki ObIiczeniowej
w prowadzeniu
ewidencji
gruntów.
(Účast StJ:'ediska
eiektronické
výpočetní te1chniky pJ:'ievidenci pozemku.)
Pr-zegl. geod., 43, 1971, Č. 6, s. 241-245, 5 obr-., 3 tab.
Přehled mo<žností využití služeb Střediska elektronické
výpočetní techniky pJ:'i evidenci pozemků, zejména při
sestavování pozemkových rejstříku a výkazů v libnvo'lných termínech, bez pntřeby většíhol počtu pracovníl<ů
a zp,ůsobem umožňujícím pravidelné kontroly. Základní
problémy evidence pozemků. Projekt e.vidence pozemku
s využitím automatického
zpraco,vání dat na počítači
ODRA 1103. Struktura adresy. Index po<zemkových rejstJ:'íku. Kódy a názvy jednotlivých okresu. Druhy zemědělských pozemků. Evidenční skupiny. Využití dosavadních pozemkových rejstJ:'íků a výkazů jako primárních
zdroju. Formuláře a jejich vyplňování v etap,ě zakládání
kartntéky děrných štítkfi jako nnsitelů informací. Aktualizace a využití této kartotéky.
Tš!Vá
528 GEODÉZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VŠEOBECNĚ
528:06:681.3(438) =84
VOGTK 8055
PIANKO, E.
Elektroniczna
technika
obIiczeniowa
w Warszawskim
Przedsi~biorstwie
Geodezyjnym. (Elektronická výpoče1tní
technika ve Varšavském geode,tickém podniku).
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 5, s. 195-198, 2 obr., 3 tab.,
lit. 6.
Popisuje se organiza:e
a činnost oddělení elektronické
výpo,četní techniky ve Varšavském geodetickém podniku. Technické a personální vybavení oddělení elektronické výpo<četní techniky, rytmično'st a hodnota p'wdukce, zásady ndměňování, ukazatelé využití počítače
GEO-2, dálnopisu a programových
systémů.
vI
528:330.116.21=82
FELDMAN, I. A. -

OLŠEVSKIj, V. I. -

VOGTK 1593'7
PINSON, V. I.

O vybore optimalnych kompleksllv. (O výběru optimálních komplexů.)
Geod. i Kartogr., (Moskva), 1971, 15, Č. 6, s. 11-'-18,
2 tab.
jeden ze zásadních směrů nové ho,spodářs,ké politiky je
racionální koordinování
práce. V po'lních geodetickotopografických
pracích je toto obsaženo v použití rozličných variant komplexní organizace práce. již v podmínkách jedné expedice muže jich být velmi mnoho,.
Pro J:'ešení úlohy výběru nejvhodnějších
o,ptimálních postupfi komplexní organizace práce se používá lineárního
programování. je uvedena definice "komplexu" specifika matematického
modelu. Popis podmínek při výběru
"komplexfi", zp.ůsob a postup pro,gramování, vzorce pro
řešení některých dílčích oper-ací apod. Závěrem uvedena tabulka s možnými komplexy.
Ho
528:330.401.72(47)=82
KIMEL'MAN, S. A. -

VÚGTK 15937
REŠETOV, E. A.

Nekotorlje itogi vnedrenlja 1 osnovnyje napravlenlja soverlenstvovanlja
SPU v predprljatijach
GUGK. (Něktéré
Výsledky zavádění a základní směry zdok·onalování použití síťových graffi v organizacích
Hlavní sp,rávy geodézie a kartografie.)

Geod. i Kartngr. (Moskva), 1971, Č. 5, s. 24-29, 1 obr.,
lit. 7.
jednou z me,tod vědeckého řízení práce v geodézi! je
používání sfťových graffi. V pJ:'edkládaném článku je
popsán pOlkus použití s1tových graffi v organizacích
GUGK. Zkoumají se cesty jejich používání a hodnotí se
přínos pro řízení. Použití síťových grafů v rozllčných
expedicích v posledních 2-3 letech. Dosavadní síťové
grafy jsou málo pJ:'izpfisobeny sp,eciálním podmínkám
geodeticko-topografických
polních prací, grafy JSOU dosud nekomple~ní, malá část se podrobuje časové analýze. Navrhuje se nový způsob zlepšení. jsou uvedeny příklady, doporučení, které dokumenty a jaké dílčí kroky
se mají dělat p,ři sestavování. Závěrem je popsáno, které
výhody přinese jejich použití.
Ho
528:331=30
BERNATZKY, K.
Zu einigen berufsspezifischen
Aspekten des wissenschaft1ichen Arbeitsstudiums.
(Některé oborově specifické aspekty vědeckého studia pracovní činnostL)
Vermessungstechnik,
19, 1971, Č. 5, s. 180-182, 1 obr.,
lit. 5.
Při studiu pracovní činnosťi zaujímá člověk jako hlavní
výrobní síla klíčové postavení; studují se jeho rozmanité vztahy k práci a prostředí za účelem zvýšení efektivnosti p,ráce a optimálníhO' uspoJ:'ádání pracovního prostředí. V článku se ukazuje na specifické organizátorské komponenty, které se objevují při zkoumání psychických podmínek polních a vyhodnocovacích
prací.

.

528:331.734:330.413(438) =84

Ra

VÚGTK 8055

SZYMAŇSKI, J.
Projekt metodyki ustalenia llczby 1 struktury kvallfikowanej kadry geodezyjnej w planach perspektywicznych.
(Projekt metodiky pro odhad počtu a str-uktury kvalifilwvaných geodetických kádrfi v perspektivních plánech).
Przegl. ge,od., 43, 1971, Č. 6, s. 227-230.
Odhad potJ:'eby kvalifikovaných
geodetických kádrfi má
velký význam p'1'OstJ:'ední a vysoké geodetické školství.
Provedena je analýza 4 metod určení potJ:'eby geodetických kádrfi a na základě jedné z nich je učiněn odhad
počtu
geodetu,
kteréhO' bude zapotřebí
v Polsku
v r. 1980.
vI
528:331.876 = 82

VÚGTK 15 937

PISKUNOV, V. A.
Nekotoryj
opyt organizaci!
rabot i socialistlěeskogo
sorevnovanija v ekspedicli. (Některé zkušenosti s or-ganizo,váním práce a socialistického
soutěžení v provozech pro polní práce.)
Geod. i Kartogr., (Moskva), 1971, Č. 7, s. 21-24.
Dobře organizovat socialistickou
soutěž - to znamená
mobilizovat kolektivy na úspěšné sp,lnění .výrobního plánu a pro řešení dalších úkO'lů, sto,jících před kolektivem v nové pětiletce. je popsáno, jakým způsobem je to
prováděno v provoze Č. 204. Velký důraz se klade na
vypracování organizátorsko-technolO'gických
plánů práce. jsou vyjmenO'váni pJ:'ední pracovníci, kteJ:'í se zasloužili při přípravě socialistické soutěže. Závazky, které si
jmeno,vaný kolektiv vzal na sebe při plnění plánu.
Ho
528.01/.08 MĚŘICKf: METODY. VÝPOCTY. PŘESNOST
528.063.9(94] =20 VÚGTK 15936
HUMPHRIES, B.
The computer and the surveyor...
ln perspectlve. (Počítač a geodet ..• v p,erspektlvě.)
Aust. Surveyor, 23, 1971, Č. 5, s. 280~302, 1 obr., lit. 5.
Nástin historického
vývoje výpočetní techniky od mechanických počítacích strojů až k elektronickým
počítačil.m současné úrovně. jednoduchým a srozumitelným

Přehled zeměměřické literatury
ročník 25, číslo 2

způsobem jsou popsány různé funkční složky počltače.
Uvedena nejdůležitější
hlediska posuzování efektivnosti
výpočetních postu pil. Clánek více vzdělávacího a informativního než technického
charakteru
si klade za cíl
pomoci geodetilm porozumět úloze, kterou by zpr-acování dat na p,očítačích mohlo hrát v úspěšném zavedení
"Intelgrovaného
měřického
systému" v Novém Jižním
Wale,su.
di

528.063.9:625(439.1] = 945.11

VÚGTK 9 133

CSURI, O. - KOVAcs, L. - HuszAR, J.
EIetkronikus számit6gép az UVATERV geodéziai gyarkorlatábau. (Elektronický
počítač v geodetické
praxi
Ústavu pro projektování silnic a železnic.]
Geod. és Kartogr., 23, 1971, Č. 1, s. 34-38, 3 obr.
Geodetická kancelář Ústavu pro projektování
silnic a
železnic se kromě zaměřování
silnic, žele,znic, kanalizace apod. zabývá také vytyčováním, topografickými
pracemi v te1rénu, úpr-avami terénu a vyvlastňováním
pozemků. Potřebné výpočty pro projektování se provác:lějí na elektronických
počítačích.
Programy různých
výpočtil byly pojaty do programového
systému, což
umožňuje, že u všech p'rogramil může být použito výsledků již dříve existujících
programil. Nemůže-li být
ce'1ý program zpracován v jedné etapě, je možno detailní výsledky přenést na děrnou pásku, aby jich mohlo
být použito při pokr-ačování ve výpočtech. Vhodným zařazením programil mohou být podle nich provedeny výpočty vyvlastňovacích
proje1ktů, p,rací ústřední pozemkové knihy, evidenčního
měření Maďarských státních
drah, silničního katastru, měření a vytyčování v průmyslových oblastech, jakož i projektování železnic a silnic. Pro programy se předVídají takové tištěné záznamní lístky, kterých lze zárov·eň použít jako měřických
protokolil, a jejich výsledky budou tak vytištěny, aby
obsahově i formálně odpovídaly projekčním předpisilm.
vI
528.063.9:681.3.06=20

VÚGTK 13221

MCLELLAN, C. D.
Computer progra'm GALS. (Výpočetní program GALS.)
Canad. Surveyor, 25, 1971, Č. 2, s. 124-130, 5 obr., lit. 3.
Celko,vý popis programu GALS (Goographic adjustment
by least squares] pro vyrovnání geo·grafických souřadnic určených· triangulací,
trilaterací,
polygonometricky
nebo kombinací uvedených metod metodou nejmenších
čtverců. Vstupními daty jsou souřadnice daných bodů,
přibližné souřadnice
určovaných
bodů, měřené dél'ky,
azimuty a směry s příslušnými vahami. výstup obsahUje
vyrovnané souřadnice všech bodil, opravy, kovarianční
faktory pro vybrané body a parametry chybových elips
vzhledem k určitému pevnému bodu či bodům. Program
je sestaven v jazyce Fortran IV nezávisle na použití počítače určitého typu. Může být použit také pro návrh
trigonometrických
sítí.
di

528.063.9:681.322(438] =82
GAZDZICKI, E.
VyčisIitelnaja maliina GEO-2 i jeje primenenija dlja avtomatizacii geodezičeskich rasčetov v Polliei•. (Samočinný
počltač GEO 2 a jeho použití pro automatizaci geodetických výpočtů v Polsku.]
Geod. i. Kartogr-. (MoskvaJ, 1971, 15, Č. 6, s. 32-34, 2 obr.
Historie vývoje s"močinných počítačů v Polsku. Zlepše,ný
model samočinného počítače GEO 2, výrobek Varšavského polytechnického
institutu a Institutu geodézie a kartografie.
Stručná charakteristika
počítače. Výpočetní
bloky. p.oužitelné pro geodetické výpočty, stručný popis.
Též je možno použít speciální bloky pro potřeby inženýrské geodézie. Schematické vyznačení jejich umístění
a po,stup práce. Síť g'eodetických výpočetníCh center
v Polsku (koncem roku 1971 jich bUde dvacet]. výpočetní .p'r.Qgramy limituj!. použití výpočetní techniky .. Ho

528.44:330.455= 30
VÚGTK 13 689
HAUPT, E.
Dle KoutrolIfuuktiou des Vorgesetzten bei modernem
Fiihruugsstil. (Kontrolní
úloha vedoucího p,racovníka
v mode,rním zpilso,bu řízení.]
Nachr. Niede,rs1ichs. Vermess. -u. Katasterverwalt.,
21,
1971, Č. 1, s. 7-16, lit. 12.
Nedostatky tradičních
řídících metod. Charakteristika
moderního způsobu řízení, které spočívá v rozšířeném
delegování úkolů, pravomoci a odpovědnosti na podřízené pracovníky. Kontrolní úloha vedoucích a její základní formy, tj. kontrola Výsledků a ve vyjírnečných
příp,adech namátkové kontroly. Význam zpětného toku
informací v moderním zpťísobu řízení. Kontrolní úloha
vládních orgánů v zeměměřické a katastrální správě.
PeNá
528.44:681.3.07
VÚGTK 2332
WOLF, D.
Koordinateuspeicher uud Programmsysteme im Vermessungswesen.
(Ukládání
souřadnic
a programátorský
systém v zeměměřictví.)
Allg. Vermess. - Nachr., 78, 1971, Č. 9, s. 349-361, 6 obr.
Zpráva o vývoji a použití systému ukládání souřadnic
v přístroji na zpracování dat IBM 1130 v zeměměřickém
úřadě v Hamburku. Autor podrobně popisuje zavedení
systému programování,
jeho organizaci
a využití pro
po,třeby katastrálního
úřadu. Uvádí konkrétní příklady
činnosti banky dat.
Ra

528.441:681.3.01=30
VÚGTK 7992
BACHMANN, W. K.
La classification des poiuts en mensuration cadastrale
numérique. (Klasifikace bodil v číselném katastrálním
měřenL]
Schwe,iz. Z. Verme,ss. Photogram. Kulturte>chn., 69, 1971,
Č. 6, s. 157-180, 9 obr., 1 sch., lit. 3.
První zpráva švýcarské komise pro automatizaci navrhuje klasifikaci charakterizující
hodnověrnost určení bodů
číselného měření. Zjišťuje se, že třída 4. jednou určených bodů, kontrolovaných
jednou nebo více nezávislými mírami, nedává dostatečné záruky, neber-eme-li v úvahu účinnost kontrol. Chybová elipsa umožňuje stanovit
geometrickou konfiguraci kontrolního měření a zavést
mezitřídu mezi třídy 4.0 a 5.0.
vI
528.475:681.3.01= 60
VÚGTK 17392
BROWN, A A.
Compilación de datos de levantamientos hidrográficos
con métodos automatizados. (Automatické
zpracování
dat hydmgrafického
měření.]
Re,v. Cartogr., 19, 1970, Č. 19, s. 75-89, 5 obr.
Hydrografická
data získaná za dobu 2 let s použitím
měřických lodí námořní oceanografické
služby USA byla
během 6 měsíců graficky zpracována na automatickém
vyhodnocovacím stroji CALCOMP. Nyní byly vypracovány programy, které podstatně sníží čas a náklady potřebné na s~strojení situačních plánů, sítí a projekcí,
jakož i mnohých dalších časově náročných úkolů, dříve
pmváděných manuálními me>todami. Nyní se studují aplikace., které mají umožnit kombinaci vyhodnocovacího
stroje se systémy sběru dat přímo na palubě měřických
lodí, čímž by byly značně urychlený procesy sběru a
zpracování dat. Diskutuje se současný stav a další směry vývo,je těchto programťí.
vI
528.475:681.3.01=60
SPINNING, J. N.

VÚGTK 17392

Técuicas automatizadas de levantamientlls hidrográficos.
(Techniky.automatizace
hydrografických
měření. )
Rev. Carto,gr., 19, 1970, Č. 19, s. 111-127, 9 obr.

Přehled zeměměřické
ročník 25, číslo 2

literatury

Rychlé šíření podrobných hydrografických
informací je
důležité pro provádění úspěšných vojenských a obchodních námořních operací. Pronikavý růst nákladů na
sběr, zpracování a šíř,ení hydrografických
dat vyvolává
naléhavou potřebu vypracování nových systémů a technik, které by urychlily a zhospodárnily příslušné práce
(p,roce,sy) v této oblasti. Touto problematikou se zabývalo výzkumné a vývojové oddělení námořní oceanografické služby USA. Diskutuje se metodo,logie automatizovaného měření jako základní aspekt této problematiky.
Podrobně je popsán nový systém HYDRA, vybavený digitálními jednotkami p1ro velmi rychlý sběr hydrografických dat ve spojení s počítači pro automatické zpraco.
vání dat.
vI
528.59-503.55"=84
GAZDZICKI, J.

VÚGTK 8055

Nowy koordynatograf
automatyczny Instytutu Geodezji
i Kartografii. (Nový automatický koordinátograf
Ústavu
geodézie a kartografie.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 8, s. 351-352, 4 obr.
Mo,žnosti využití automatu KART 2, který je univerzálním zařízelním určeným k automatizovanému
zpracování vstupních informací v číselné a grafické formě. Popis
konstrukce
a funkce automatického
koordinátografu.
Příklady p'rogramování. Počátky praktického využití tohoto, automatu.
Tš/Vá
528.59-503.55:06(430.1) = 30
DEKAAT, H. C.
Die automatische
Zeichenanlage-Coragraph
- bei der
Bezirksregierung
in Diisseldorf. (Využití automatickéllo
kreslícího zařízení Coragraph - v krajském vládním
úřadě v Diisseldorfu.)
Nachr. Mf. Vermess. - Dienst Nordrhein-Westfallen,
4,
1971, Č. 3, s. 158-167, lit. 3.
Význam a praktické využití automatického
kreslícího
zařízení Coragraph. Kreslící zařízení sestává z vložního
koordináta,grafu a různých pracovních jednotek. Kreslící zařízení, rycí přístroj, tečkovací zařízení, úhlový mikroskop, psací stroj, děrovací a čtecí zařízení pro děrné
štítky, zařízení proelektronitké
ovládání kreslícího
přístroje a počítače s číse'lnými vstupy a výstupy. Te,chnické parametry
a popis činnosti jednotlivých
částí
kreslícího zařízení.
Pa/Vá
528.7 FOTOGRAMMETRIE
528.711.7(71) =20
GREGORY,A. F.

528.722.65:535:338.23=20

VÚGTK 9988

KRULIKOSKI, S. J. - KOWALSKI, D. C.
Automatic Optical Profilling. (Automatické optické profilování.)
Photogram. Engng, 37, 1971,č. 1, s. 76-84, 10 obr., lit 4.
Ko<herentní optické mnohokanálové techniky, využívajíci
Fourierových transformačních
hologramů bylo použito
k měření x - paralaxy na stereoskopických
snímcích.
Bylo<zkonstruováno speciální zařízení k plynulému měření a 'zobrazení x - paralaxy. Pro jakýkoli y-ový pás
v p,rostoru stereoskopického
zobrazení korelátor umožl'íuje měření a zobrazení x - paralaxy jako funkcel y-ové
souřadnice. Je popsáno zkonstruované
zařízení a dosažené výsledky ve. výzkumném středisku U. S. armády.
Sk

528.722.81.087.4-523.8= 867
KACARSKI, I. - ANTONOV, D.

VÚGTK 30052

Preobrazuvane na izchodnata informacija ot koordimetara v koda ESM Minsk. (Převod výstupní informace
z koordimetru do kodu počítače "MINSK".)
Geod.. Kartogr. Zemeustroj., 10, 1970, Č. 6, s. 13-17,
6 obr., 1 tab., lit. 7.
Dělení fotogrammetrických
soustav. Vysvětlení a příklady na fotogrammetrickou
soustavu prvého a druhého
typu. R'ozdílnost k6dů registrace a počítače. Jedna z možností odstranění rozdílů v k6dech je p'ředložena v tomto článku ce.stou vytvoření programu p,ro převod informace z jednoho kódu do druhého k6du. Převod me.zinárodního
k6du telegrafního
M2 do k6du počítače
MINSK 22. V jaké posloupnosti pracuje. program.
VK

VÚGTK 13221
528.9 KARTOGRAFIE

Remote sensing: A new look at the Canadien environment. ("Remote sensing": Nový pohled na kanadské
životní prostředí.)
Canad. Survey,or, 25, 1971, Č. 2, s. 131-143, 4 obr., 1 tab.
"Remote sensing" (dále RS) je t,ermín používaný pro
studium předmětů umístěných ve velké vzdálenosti od
snímacího citlivého zaříz,ení. Přehled různých systémů
RS, používajících letecké snímky, radar, ihfračelrvené
snímače, multispektrální
snímače atd. Uvedeny a porovnány dva způsoby p,rovádění RS-leteckýa
orbitální.
Výzkum metod a ,systémů RS v Kanadě. Plánovaná účast
Kanady na proje1ktech NASA. Budoucí využití RS a je1ho
význam p,ro řešení regionálních a globálních problémů,
týkajících se využití a ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí.
di
528.721.222.063.3/.4:681.322=82
METELKIN, A. I.

Pro urč,ení kubatur zemin se dosud převážně používalo
geodetických
metod. Rozvoj fotogrammetrie
dovoluje,
použít p,ro tyto úče,ly ster,eofotogrammetrii.
Je připomenlH analytický způsob Ivanova a Puzanova z let 1957
až 1959. Př'edpokládaný způsob analytického určení kubatur Je založen na tak,ovém rozdělení SOUřadnic, ž,e,
další op,erace při výpočtu kubatury jsou ,elementární. JB<
nutno zachovat pouze dvě podmínky: geodetické připojení a vypuštění mrtvých prostorů. ,Pro zpracování se,
hodí jak snímky letecké, tak i pozemní fotogrammetrie.
Analytický způsob se skládá z těchto oper,ací: změření
souřadnic sterB<okomparátorem, výpočet kubatury. Je naznačena metoda práce v obou operacích a diskutována
jejich přesnost. Analytická metoda je jednoduchá p1ro
malé oblasti, ale složitá pro větší, a proto je nutno
použít elektronkové samočinné počítače. Schéma algoritmu pro počítač Razdan.
Ho

VÚGTK 15937

AnaIitičeskij sposob opredelenija
ploAčadej i objemov
s primeneniem stereofotogrammetrii
i ECVM. (Analytický způsob určení kubatur s použitím stereofotogrammetrie a číslicového počítače.)
Ge,od. i Kartogr. (Moskva), 1971, 15, Č. 6, s. 73-78,
3 obr., 3 tab., lit. 2.

528.9+ 91:681.327.4=30
HANLE, A.

VÚGTK 13171

Die Lochkarte und ihre Anwendung im geographischkartographischen
Arbeitsbereich.
(Děrný štHek a jeho
použití v oboru zeměpisu a kartografie.)
Kartogr. Nachr., 21, 1971, Č. 2, s. 58-62, 2 obr.
Děrný štHe,k je výbomá p,omůcka při sestav,ováni statistických
přehledů,
rejstříků,
seznamů Z€měpisného
názvosloví i p,ři sestavování map, protože zachycuje
dlouho neměnné údaje. Stanovení optimálního pwgramu s ohl!!dem na pozdější využiH kartotéky. Obvyklá
náp,lň: jméno objektu, přepis jména, vztahový štHe,k,
označení řeči a státu, s,ouřadnicB<,charakteristika. Zvláštní náplň: číselné údaje a definice. Způsob děrování jmenovaných údajů a vznikajicí problémy._
Vj
528.9:330.401(47) =82
OSTANIN, N. I.

VÚGTK 15 937

Ob organizaci ji ritmičnoj raboty cecha. (O organizaci
pravidelné p,ráce provozu).
Geod. i Kartogr., (Moskva], 1971, č. 5, s. 62-66,_ 2 obr.
Otázky zavádění pravidelnosti v pracovním procesu zabraňující nerovnoměrnému přísunu materiálu na praco-

Přehled zeměměi'ick/§ literatury
ro{:nfk 25, {:lslo 2

viště, zvyšující pracovní výkony a plánovité využívání
výrobních zařízení. Příklad rozboru vlivu rytmičnosti
v pracovním . procesu organizovaný
v ucelené pracovní
jednotce (provozJ, be,z ohledu na hmotné stimuly a rozdíly druhu práce. Rytmičnost práce přináší racionální
metodu vnitřního plánování prací, pravidelný přehled
množství vykonané práce a efektivní kontrolu p'ln,ění
stanovených ú.kolfi mapové produkce.
Hl'

Na technické universitě v Drážďanech byla vypracována koncepce systému pro automatické zhotovování kartogramu a automatickou
přípravu vstupních statistických dat. Popisuje se program pro automatickézhotovování p,lošných kartogramů na podkladě čtvercové sítě.
Podán je přehled charakteristických
vlastnosti tohoto
programu. Rovněž je uveden výsledek zkoušky programu na příkladě kilometrové sítě.
.
Tš/Vá

528.9:338.23 = 20
MONTAGANO, G. A.

528.93:338.23 = 30
HERBECK, R.

VÚGTK 34 929

Automated Cal'tography
Development
at the Surveys
and Mapping Branch.
(Automatizace
kartografických
prací v geodézii a kartografii.J
Surv. and Mapp. Branch, 1970, Č. 11, s. 1-28, 18 obr.
Výzkum geodetického
a kartografického
týmu pracovníku v souvislosti s početní a grafickou studií k rychlejší produkci a doplnění map. Aplikace výpočetní techniky a testování počítačových pro-gramfi k získání výsledkfi pro "Cartographi:
Automated
System". Popis
automatické
kartografické
techniky. Kódování kontur
v mapě, digitálizace, redukce dat a grafické vyjádření,
otázky
kartografické
terminologie.
Produkce
map
1:50000 během studijního
období dokazuje správno-st
vyvíjeného systému.
Hl'
528.9:681.301=30
SATZINGER, W.

VÚGTK 2332

Numerische
Kartographie.
(Numerická
kartografiel.)
Allg. Vermess.-Nachr., 78, 1971, Č. 9, s. 361-369, 2 obr.
V soustavě elektronického
zpracování dat v kartografii
stojí v popředí otázka vybudování informačního systému. Ekonomika soustavy, platové otázky i personální
obsazení ovlivňují stup,eň uplatnění nume'rické kartografie.
Principy
a prac,ovní způsoby elektronickéhu,
zpracování dat, možnooti využití digitalizace v kartogram. Potiže rozsáhlé mechanizace kartografických
pracovních postupu. Přístroje a zařízení k zpracování dat,
technologie
vyjádření kresby jak numerickou
hodnotou, tak různým grafickým znázorněním.
Otázky možnosti přechodu k numerické kartografii a použití me:tod
a technologií v souvislosti s vývojem přístrojů a zařízení.
Hl'
528.932:681.322=82
VERGASOV, V. A.-VASMUT,

VÚGTK 15937
A. S.-PRUGALOVA, N. A.

Ob opytach poluěenija obuěajušl!ej vyborki dlja zadal!
raspoznavanija tipov reľjefa s pomoll!ju EVM. (O zkušenoot,ech se zíllkáním výběrových dat s cílem určení typů
reliéfu pomocí elektronických
počítaču.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 16, 1971, Č. 7, s. 60-67.
Analýza tvorby ka,rtografického obrazu Země při vytváření 'sestavitelských
originál(\ ukazuje, že zpracování
prvků obsahu mapy je z velké části výsledkem logických ú.vah. Otázky v souvislosti s využívánímeleiktronkových počítaču v procesu sestavení
topografických
map, zeměpisných map malých měřítek a speciálních
map. Problémy v oblasti kybernetiky a číselného zpracovál).í dat ,objektl1 a jevů, vyskytujících se na mapách.
Zp'ůsob strojového rozlišení reliéfních
typu. Určování
základních kartometrických
charakteristik
tvarů reliéfu.
Příklad strojového řešení sestavení typu reliéfu při do·
statečném mno,žstv! kartografických
a statistických
číselných podkladů - tvar funkce při srovnání rl1zných
statistických
charakteristik.
Hl',
528.94(084.3-35J:338.23
KOCH, W. G.

=30

VÚGTK 11200

Ein Programm
zur automatischen
Herstellung
von
FllichenkartogrammeiJ.
(Pr,ogram pro automatické
zhotovováni pl,ooných kartogramfi. J
Vermessungstechnik,
19, 1971, Č. 5, s. 176-178, 2 obr.,
lit. 4.

ZUl' Automation in der topographischen
Kal'tographie.
[O automatizaci v topo,grafické kartografii.J
Nachr. oH. Vermess. - Dienst Nordrhein-Westfa!en,
.j,
1971, Č. 3, s. 143-149, 2 obr., lit. 8.
Problém automatizace
topografické
kartografie
tkví
v generalizaci. Popis tvorby topografické mapy 1:25000
s použitím všech současných technických moŽno,stí. Aplikace provedená v zeměměřickém ú.stavu Severního Po- l;ýní-Vestfálska. Model automatizace prací. Otázky generalizace. Výběr vhodného značkového klíče. Dlgitalizace. Automatické kreslení. Hodnocení výsledku, hospodárnost. Výhledy další aplikace v praxi.
Vj
528.9:338.23=945.11
KLINGHAMMER, 1.

VÚGTK 9133

A térképkészítés
automatizálásának
lehetiiségei.
[Možnosti automatizace ve výrobě map.)
Geod. és Karto,gl'., 23, 1971, Č. 1, s. 39-45, 2 obr., 3 tab.,
lit. 9.
Špptný stav topografického
zo,brazení zemského povrchu. Velký rozvoj tématické kartografie.
Automatizace
v procesu výroby map. Technické možnosti a systémy
(1. Digitalizace map a projekcí počítačem, 2. Elektronické zpraco,váni dat z oblasti karto'grafie, topografie
a hydrografie, 3. Zpracování vydavatelských
originálu,
programovými
koordinátografy-plottery.
4. Ukládání a
zpracování názvosloví, automatizace
fotosazby a umístění
zeměpisných
názvů). Stav automatizace
v Evropě a
v USA. Automatizace v 'oblasti tematické kartografie.
Postup digitální transformace.
Technologie kresby. Vj,
528.9:338.23:551.46 (73 J = 60
PARRINELLO, J. - SINCLAIR, R. E. -

VÚGTK 17392
VAN NESS, K.

Progresos en la cartogl'afia automatizada en la Oficina
Oceanografica NavaI de los estados unidlls de America.
[vývoj automatizace kartografickýcli
prací v US Naval
Oceanographic Office. J
.
Rev. Cartogr., 19, 1970, Č. 19, s. 13-28, 7 obr.
US Naval Oceanographic' Office udělal velký pokrok na
poli automatizace kartografických
prací. Pro tyto práce
používá dva nové "Automatic Cartographic
System" a
vyvinul potřebné pracovní postup,y, techniky ,a operační
metody. Používáním nových Mo,dul E-103 a E-108. System
dosáhnu I schopnosti digitalizace
a grafického
znáz,orllěllí liniových ú.tvarl1, tyto automaticky
zaznamenat
a později umístit rl1zné údaje a symboly na mapě. Dále
byl vyvinut unikátní automatický fotosázecí přístroj pro
Sys.tem E-108, umožňující získat p,roměnnou sílu čáry
a ruzné symboly přímo v citlivé fotografické vrstvě. Pro
plné využití je ještě zapotřebí sestavit unikátní výpočetní programydovolujíc!
manipulovat s informacemi o pobřežní čáře v rl1zných měřítkách.
Ho
528.96:528.422 (084.3-11 J [083.133 J .
ZAMEŘovANI
Zaměřováni zmlln pro mapy velkých mllfitek. (Návod.)
Praha, ÚSGK 1968. 10 s.
Účelem návodu je stanovit zásady pro takové zpQsoby
zaměřován! změn, které umožnI automatizované
zpra·
cování čÚlelných ú.dajii, jehož výsledkem jsou vfměry
nově utvořených parcel, souřadnice všech lomových bodů zaměřených hranic a wbrazenI změny ve zvoleném
měl'ltku.
TšNá

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

v

.n
PRAHA

Mitt.-Bl. DVW Bayern, 23, 1971,

Č.

1, s. 33-40,

1 tab.

Zpráva pracovníka vyslaného v rámci technické pomoci
vývojovým zemím přednášet
na stavební inženýrskou
fakultu do Bagdádu. Jeho informace se týkají zeměměřických prací (triangulace, výškové sítě, topografické
mapy, katastruJ, zřízení zeměměřické správy, budoucích
perspektiv zeměměřictví a výuky zeměměřičil.. Sch/vá

528.021.6/.7= 30
347.235.11:338.23(436J

VÚGTK 34913

ZACHHUBER, E.
Automatizace v rakouském písemném katastrálním operátě.
Praha, VÚGTK 1971.
Orig.: Automation im osterreichischen
Katastral-Schriftoperat. Vermess.-techn. Rdsch., 32, 1970, Č. 12.
Přehled informací o stavu, rozvoji a organizaci automatického zpracování a vedení rakouského písemného
kastrálního operátu. Uvedení dil.vodil., jejichž dil.sledkem
byl přechod rak. státní zeměměřické služby na automatizaci v této oblasti jeho činnosti. Porovnání dosavadního zpil.sobu vedení s mechanizovaným. Popis jednotlivých fází.
Sch/Vá
347.235.11:681.3.07:528.236

KUNTZ, E.-MOLLER,

O,

G1eichzeitige elektronische
Entfernungsmessungen
mit
Licht- und Mikrowellen. (Současné elektronické měření
vzdáleností se světelnými a rádiovými dálkoměrY.J
Allg. Vermess.-Nachr., 78, 1971, č. 7, s. 254-266, 5 obr .•
5 tab., llt. 5.
Srovnání rozsáhlého souboru měření vzdáleností v testovací sít! Karlsruhe ukázalo, že měření Tellurometrem-8
dává větší hodnoty délek než měření Tellurometrem
MRA4. Tyto délkové rozdíly byly v pril.měru 2,5.10-6
a byly přisouzeny zbytkovým systematickým chybám meteorologických
prvkil.. Bližší zkoumání tohoto problému ukazuje, že lze tyto systematické teplotní vlivy za
jistých okolností odhalit a zlepšit výsledky měření. Navrhuje se postup, kterým se zvyšuje přesnost na 1.10-6.
Ra

VÚGTK 34915

WALLNER, H.
Katastrální lokalizace statistických dat pomoci souřadnic.
Praha, VÚGTK 1970. 6 s.
Orig.: Gadastral positioning of statistical data by the
Co-ordinate method. The Swedish Central Board for Real
Estate Data.
Potřeba zavedení objektivní a matematicky deftnované
lokalizace
informací.
Vypracování jednotného
zpil.sobu, který by vedl k lepšímu popisu polohy a přehled
podmínek, kterým musí vyhovovat. Souřadnicová metoda. Návrh výboru pro katastr na souřadnicovou evideI!ci. Výsledkil. hromadného zpracování dat mil.že být později využito buď k vyhotovení map na automatickém
koordinátografu,
nebo mohou sloužit jako tabelační výpisy ve formě seznamil. nebo tabulek.
Sch/Vá
528 GEOOÉZIE,FOTOGRAMMETRIE
A KARTOGRAFIE
VŠEOBECNE:

528.063.9(438 J = 867
GAZDICKI, J.
Elektronnata izčislitelna maiina GEO-2 i nejnoto izpolzvana pri avtomatizacijata na geodezičeskite izčislenija
v Polia. (Elektronický počítač GEO-2 a jeho využití při
automatizaci geodetických výpočtil. v Polsku.J
Geod. Kartogr. Zemeustroj., 11, 1971, Č. 1, s. 25-28,
4 obr.
Ovod. Základní údaje o počítači GEO-2. Výpočetní programy počítače GEO-2. Vybavení počítače GEO-2 standardním programem
(systém PP J a taktéž 5 systémy
geodetických programil. [PG 1, PG 2, PG 3, PG 4 a MAPA 1 J. Síť geodetických výpočetních středisek v Polsku,
jejich vybavení počítači.

528.063.9:681.3.06

VOGTK 34919

528(55J =20

CHARAMZA,F.

PROGR

COCKING, A. V.

Program LINSYST pro řeiení soustav lineárních algebraických rovnic na samočinném počítači OORA 1003.
Praha, VOGTK 1971, 35 s., 1 tab., 1 příl., lit. 6.
Stručná charakteristika
programu. Metoda řešení. Některé věty o vlastnostech reziduovaného
vektoru. Příprava vstupních dat. Obsluha programu a tisk výsledkil..
Příklady.
Sch/Vá

Surveying in Iran. (Mapování v Íránu.J
Surv. and Mapp., 29, 1969, č. 4, s. 655-660, 6 obr.
V r. 1965 byl kalifornskému
zeměměřickému
podniku
Geotronics zadán projekt v hodnotě 1300000 dolaril. týkající se zmapování území v severní části Íránu o p,řibližně stejné rozloze, jakou má Kalifornie. Práce se
skládaly z přesného
zaměření polygonových
pořadil.
o celkové délce 3750 km elektronickými
dálkoměry,
z určení astronomických
poloh I. řádu a Laplaceových
azimutil., ze zaměření pořadil. 3. řádu o celkové délce
4400 km a z určení polohy 250 vlícovacích bodil. pro
fotogrammetrické
mapování. Veškerý materiál, zařizení a perSonál dodal podnik Gelotronics. Popisuje se
pril.běh prací, včetně řešení ril.zných problémil. při uskutečňování tohoto projektu.
Tš/Vá
528:378(567J =30
MOLLER, P.
Das Vermessungswesen und die vermessungstechnische
Ausbildung in Irak. (Zeměměřictví a výuka zeměměřičil.
v Iráku.J

528.063.9:681.322=30

VOGTK 15451

SPECHT, A.
Kleinrechnersystem 9100. (Malý počítač 9100.J
Vermessungstechniker,
43, Hi71, Č. 3, s. 89-90.
Stolní počítač 9100 firmy Hewlett-Packard
vhodný pro
řešení zeměměřických
úloh byl již podrobně popsán
v ril.zných časopisech. ještě jednou je podán stručný
výčet charakteristických
vlastností tohoto počítače. Firma Hewlett-Packard rovněž vypracovala výpočetní programy pro řešení zeměměřických
úloh, jako je např.
výpočet centrací, protínání vpřed, zpětného protínáni.
polygonového pořadu, transformace
souřadnic. výpočet
podrobných hodil., ploch, trojúhelnfkil., kruhových obloukil. a klotoid.
Tš/Vá

Přehled zem~m~řick~ literatury
ročník 25, číslo 3

528.5:061.4(494] =30
VON
528.14:528.33:681.3.06= 30
EHLERT, D.
Rechenprogramme
fiir die Ausgleichung kleiner Dreiecksnetze. (Výpočetní programy pro vyrovnání malých
trojúhelníkových srH.]
Frankfurt a. M., Bayer Akad. d. Wiss., 1970, 143 s., lit. 18.
Práce obsahuje programy "Vyrovnání malých sítí" a výpočet několika příkladil.. Jsou to pomocné programy skupiny "Vyrovnání trojúhelníkové sítě" a mají sloužit pro
kontrolní výpočty a pro kontrolu vah pozorování; dostačují pro vyrovnání malé sítě maximálně s 85 novými
body. VstupUjící pozorování jsou nezávislé směry, Laplaceovy azimuty a délky.' Souřadnice bodil. sítě mohou být
svázány lineárními podmínkovými rovnicemi.
Ra
528.14:531=40

VÚGTK 8096

CHARLOT,P.
Dn mode de compensation a disque pendulaire appIiqué
II la géodésie. (Vyrovnávací metoda pomocí zavěšeného
kotouče, aplikovaná na geodézii.]
Geometre, 1971, Č. 7, s. 20-32, 23 obr. Pokrač.
Metoda vyrovnání, založená na pirincipech mechaniky.
Jedná se o prostorový model, zhotovený podle skutečných pozorování, kde vyrovnaná hodnota se dostane
jako poloha středu zavěšeného kotouče, který je vy·
chylován olovnicemi, procházejícími
tímto kotoučem,
a upevněnými v jistých místech prostorového modelu.
V prvé části článku je popsán princip, mechanismus
metody a srovnány vzorce klasické metody řešení (Doolitle] s rovnicemi popisované mechanické metody. Ra
528.33:681.3=20

VÚGTK 10553

SHMUTTER, B. - ADLER, R.
Computer simulation as a basis for investigating major
geodetic networks.
(Simulace pozorování na počítači
jako podklad ke studiu větších geodetických sítí.]
Surv. Rev., 21, 1971, Č. 160, s. 68-73, 2 obr., 1 tab.,
lit. 5.
Popis postupu vhodného ke studiu geodetických srH na
základě digitálního modelu vyvinutého použitím řady simulovaných chyb pro bezchybovou sít. 'Praktický příklad použItí sImulace pozorování na počítač!.
vi
528.44(73] = 20
YOUNGS, C. W.
Coordination of priJperty surveys in an Integrated system.
(KoordInace katastrálních měření v Integrovaném systému.]

Surv. andMapp., 29, 1969, Č. 4, s. 687-690.
Struktura katastrálního měření, která dříve velmi dobře
sloužila danému účelu, dnes již nevyhovuje požadavkil.m
vyplývajícím z Integrace s jinýmI údajI zpracovávanými
na počítač!. Zejména se to projevuje ve zhoršení fyzické
evIdence hraničních znaků. Přehled řešení těchto problémil. v provincii Alberta.
vi
528.44:330.116.1=20

VÚGTK 13221

MC LAUGHLlN, J.
Modelling techniques
for the desigD of land survey
systems And some initial cODclusioDs. (Techniky modelování při projektování systémil. katastru a některé počáteční závěry.)
Canad. Surveyor, 25, 1971, Č. 1, s. 49-53, 2 obr., lit. 6.
V Novém Rrunswlcku se provádí výzkum, jehož cílem je
lepší pochopení povahy a funkce systémil. katastru v dynamickém rozvojl společnosti. Uvádějí se některé z vypracovaných koncepcí a popisují se techniky modelování užité při tomto studIu. Rovněž jsou předloženy některé z požadavkil. na systém katastru.
vi

VODder Feldaufnahme iiber das Biiro zur ReproduktiuD.
[Od polního měření přes kancelář k reprodukci.]
Vermessungstechnike,r, 43, 1971, Č. 3, s. 82-84, 1 obr.
Popisují se dojmy z výstavy GV 71 uspořádané v r. 1971
v Churu [Švýcarsko]. Charakteristické
vlastnosti geodetických přístrojů vyráběných firmami Wild Heerbrug
AG a Kern & Co. Ag, Aarau. Některé zajímavé typy nábytku pro kresličskou kancelář vyráběného firmou Grab
a Wildi AG, Curych a Urdorf. Stručná informace o firm~
Collioud & Co., Bern, v níž se poukazuje na možnosti
moderní :fotomechanické reprodukce plánů.
Tš/Vá
!i28.59-503.55
NIKLOVÁ, B.
Automatické kreslení.
Jemná Mech. Opt., 16, 1971, s. 144-146, 8 obr.
Stručný přehled vývoje automatických koordinátografil..
Soustava systému. Programování. Automatické kres.lení
v zeměměřictví. Kreslicí stroj při stavbě lodí. Strolové
kreslení v ostatních oblastech.
Sch/Vá

528.711.112= 40
MEIER, H. K.
Les chambres de prise de voes moderDes Carl Zeiu
Oberkochen, leur cODtrílle et leur étaloDDage. [Moderní
snímací komory firmy Car I Zeiss Oberkochen, jejich
kontrola a jejich komparace.]
BulI. Soc. fran\;. Photogram., 1970 č. 39, s. 29-40,
12 obr., Ut. 14.
Autor vychází z podmínek, které má plnit moderní
snímací komora a podává zprávu o vývoji výroby a parametrech 'komor firmy Carl Zeiss Oberkochen. Dále
jsoU uvedeny cbronologlcky používané objektivy a jejich modifikace. V druhé části jsou popsány metody
kontroly a komparace používané pro fotogrammetrlcké

~mm~
528.711.112=40

~
V;ÚGTK24131

RUSINOV, M. M. - šACHVERDOV, A. Š.
Les objectifs photogrammétriques
soviétiques.
[Sovětské fotogrammetrické
objektivy.]
Bull. Soc. fran\;. Photogram., 1970, č. 39, s. 41-62,
16 obr., 2 tab., Ut. 16.
V článku se nejdříve vytyč ují požadavky na fotogrammetrické objektivy a provádí se teoretický rozbor jejich
vlastností. Dále se probírají optické soustavy použité
u leteckých fotogrammetrlckýcb
objektivil., jejich sestavení a komparace. Na závěr článku se uvádějí některé
fotogrammetrické
objektivy sovětské výroby a jejich
charakterlstilky
jsou přehledně
uvedeny v tabulkách.

Ra

528.711.112=40

VÚGTK 24131

WORTZ, G.
Les Objectifs a haut reDdemeDt des chambres aéropho-'
togrammétriques
Carl Zeiss JeDa et l'étaloDDage des
chambres. [Vysoce výkonné objektivypro
aerofotogrammetrické komory firmy Carl Zelss Jena a .komparace
komor.)
Bull. Soc. fran\;. Photogram., 1970, Č. 39, s. 5-16, 9 obr.,
3 tab., lit. 7.
Autor popIsuje vývoj výroby aerofotogrammetrických
komor firmy Carl Zeiss Jena. Od ro'ku 1957 do 1968 Jsou
to typy MRB 21/1818, MRB 11,5/1818, MRB 15/2323 a
MRB 9/2323. V další části uvádí používané objektivy,
jejich vlastnosti a charakteristiky.
Dále je popsána
komparace komor pomocí multikollmátoru
vybaveného
17 kollmátory. V závěru se uvádl střední chyba dlstorze
(vnějšl přesnost] pro ril.zné typy komor.
Ra

'

Přehled zemi§měřick~
ročník 25, číslo 3

literatury

528.711.1:771.5:778.6 = 20

528.722.31.067.4= 40

THOMPSON, R. E. - ARNOLD, J. S.
McDonell aerial color negative system.
systém leteckého barevného negativu.)

rŮPPLER, J.
(Mc Donetllův

Ve: Papers from the 1970 ACSM- ASP Technical Conference nf American Society of Photogrammetry
and
American Congress on Surveying and Mapping, October
1970, Denver, Colorado, s. 456-474, 3 obr., 4 tab., lit. 3.
Jako McDonellův systém leteckého barevného negativu
se označuje metoda vyvolávání leteckého barevného filmu
a nikoliv jako průhledného diapozitivu. Metoda zpraco~
vání je rychlejší ve srovnání s inversním procesem, přičemž však zachovává stejné množství informací pro interpretační účely. Z hlediska taktického je použití tohoto systému výhodnější jak z hlediska času, tak i hospodárnosti. V článku jsou uvedeny receptury a způsoby
zpracování, včetnědenzitometrických
měření.
Sk

Ollelques problemes de redressement différentiel (orthophotographie).
(Některé problémy diferenciálního
překreslování - ortofotogr:afie.)
BulI. Soc. f'ran. dp. Photogram., 1969 č. 36, s. 5-13,

528.735.2:528.1=30
VÚGTK 33874
ACKERMANN, F. E.
Fehlertheoretische
Untersuchungen úber die Genanigkeit
photogrammetrischer
Streifentriangulationen.
(Rozbor
chyb týkající se Ipřesnosti řadové aerotriangula:ce.)

528.721.087.4 - 523.8 = 20
MURPHY, L.P.
Digital image processing for terrain pattern recognition.
[Použití digitálního vyhodnocení snímků pro studium
prvkd terénu.)
Ve: Papers from the 1970 ACSM- ASP Technical Conference of American Society of Photogrammetry
and
American Gongresson
Surveying and Mapping, October
1970, Denver, Colorado, s. 324-354, 12 obr., lit. 6.
°l"opografické laboratoře americké armády vypracovaly
a ověřily prototyp systému pro automatický rozbor prvků
terénu z leteckých snímků. Systém má následujíci součásti: počitač, registrátor údajů do děrné a magnetické
pásky, dálnopisný psaci stroj, analyzátor snimků a vyhodnocovaci přistroj. Zkoušky celého systému ukázaly,
že hlavni prvky terénu byly dobře identifikovány a rozlišeny. Pro získání podrobnějši charakteristiky
terénu
je třeba dále celý systém zdokonalovat.
Sk

MUnchen, Bayern, Akad. d. Wiss. 1965. 140 s., 44 obr.
4 taib., lit. 61.

K teorii aerotriangulace
a vyrovnání snímkO'Výchřad.
Obvyklé matematické a stochastic~é modely 'prostorové
ae>rotriangula'ce. Teorie vyrovnáni snímlkových i'ad podle
Vermeiraa
metody interpolace. Pi'lprava vzorcd a kritéMí přesnosti. Přesnost podle teorie Vermeira exaiktně
vyrovnaných řad. Přesnost i'adO'Véhovyrovnání polynomy.
Sch/Sk

Photogrammetrie und Bahndynamik fur die Vermessung
des Mondes. [Fotogrammetrie a dráhová dynami!ka pro
měřeni Měsíce.)
Allg. Vermess.-Nachr.,

528.722.65.087.4:528.932.3 = 20
OLSEN, R. D.
Accuracy versus economy using digital data for aut~
contouring. [Problémy přesnosti a hospodárnosti automatického vyhotoveni vrstevnic z digitálnich údajů.)
Ve: Papers from the 1970 ACSM - ASP Technical Conference of American Society of Photogrammetry
and
American Congress on Surveying and Mapping, October
1970, Denver, Colorado, s. 355-378, 13 obr.
Provedeno porovnáni ručně a automaticky vyhotovených
vrstevnic. Pro zkoušku bylo použito analytického vyhodnocovacího přistroje AS-llB/C-TU. Přesnost automaticky
vyhotovených vrstevnic byla stejná jako ručně vyhotovených, přičemž rychlost prvé metody byla větši. V důsledku vysoké ceny počítače však hospodárnost
automatického zpdsobu byla nižši. V budoucnu však bude
výhodnějši automatický
způsob, neboť je založen na
bance číselných dat, která má mnohonásobné využiti,
zejména ve spojeni s ortofotomapami.
Sk

528.722.31.067.4=30

7 {)Ibr.

Popis systémll přístmjií Topocart, Otrhophot a Orograph
firmy Zelss Jena, u nicl1ž je použita metoda dife'renciálního překreslování pomoci automatic:ké změny z'větŠ6ní
s čelní projekci. Podle ní je vysvětleno z:he,tovováni 'a
další zpracování Iprofilových šraf, které jsou současně
vyhotovovány na Orthophotu. Průzkum možnost! interpretace ortofotoplánd a oblasti jejich 'budoucího lPOužiU.
vi

VÚGTK 2514

BRUCKLACHER,Wo
Zur Frage des optimalen Bildma8stabes bei der Herstellung von Orthophotokarten.
(K otázce optimálního
měřítka při zhotovování ortofotomap.)
Bildmass. u. Lunbildnes., 38, 1970, č. 3, s. 188·-193,2 obr.,
3 tab.
Za účelem plynulého pracovního postupu při :zhotovO'Vání
ortofotomap jsou udány vzorce pro určení optimálnrho
měřitka snimku a délkového překrytu vZlhle:lem !k měřHku mapového listu, k rozsahu přístrojů, tolell"anci dráhy letu a reliéfu terénu.
vI

78, 1971, č. 5, s. 187-190,

lit. 10.

V protikladu
k leteckéfotogrammetrii,
pi'ikteré
se
snímky zhotovují z letadel, jejichž dráha je nepravidelná, jsou podmínky pro družicovou fotogrammetrii
jiné. Zde je fotogrammetrická
komora nesena družicí,
'která krouži kolem nebeského tělesa a l'ídi se Newtonovým gravitačnim
zákonem. Zvláštni podminky jsou
dány pro Měsíc, který nemá atmosféru, takže dráha
uměié družice Měsíce je určována pouze pi'itažllvosti.
Clánek se sousti'eďuje na tyto otázky: současné určení
tvaru a tfhového pole Měsíce, fotogrammetric'ké
vybavení pro Apollo a možnosti vyhodnocování.
Ra

528.74:528.93:681.3.07= 30
SCHMIDT -

VÚGTK 16459

FALKENBERG, H.

Znsammenhlinge zwischen Datenspelcherung
in der Topographie nnd antomatischer
Kartenherstellnng.
(Souvislosti mezi uchovávánim dat v topografi1 a antomatiokou výrobou map.)
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes.,
s. 25-62, 10 obr., Ut. 23.

Frankfurt,

1970, č. 45,

V článku jsou diskutovány možnost! automatizace pracovního postupu při tvorbě topografických map na podkladě zkušenosti ze získávání a uchováváni dat při fotogrammetricko-topografickém
mapování. Ukazuje se, že
tendence bude pi'echázet na digitaUzaci topografického
leteckého fotoplánu
[Ortofoto) a na automatické vyhodnocování
leteckých snímkd. Krátce se pOjednává
o uchování souhrnu kartografických
dat a o automati·
zaci popisu map.
Na závěr práce se ukazuje principiální technologický
postup pi'i plnoautomatlc!ké výrobě topografických map.

Ra

Přehled

528.74:634.0:629.783= 20

VÚGTK 34442

ALDRICH, R. C.
Space photographs
in forest inventories.
(Družicové
snímky pro inventarizaci lesů.)
Ve: Technical Papers from 36th Annual Meeting American Society of Photogrammetry', March 1970. Washington, ASP 1970, s. 521-423.
Infračervené barevné snímky, pořízené osádkou družice
Apollo 9 při letu v březnu 1969, umožnily získat dobré
informace o lesních porostech. I když z družicových
snímků mohly být získány údaje o lesních porostech
s menší přesností (lesíky o rozloze menší než 1 ha
nebylo možno rozlišit vůbec), než je tomu při póužití
leteckých snímků, přesto se však ukázalo, že pro určité
účely tato přesnost postačí, přičemž náklady na inventarizaci se podstatně sníží.
Sk

zeměměřlcké literatury
ročník 25, Nslo 3 .

ného měření pro obnovu památky. Výběr metody - klasická, topografická, technická fotogrammetrie.
Nevýhody. Speciální přístrojové vybavení památkového úřadu
ve Vídni. Zájem o zhotovování šikmých snímků. Využití
fotogrammetrického
vybavení pro šikmé snímkování.
Rentabilita. Statistické údaje. Přesnost. Vlícovací body.
Restituce. Příklady vyU2ití fotogrammetrické
soupravy
v nejrůznějších podmínkách.
Ml

528.9= 20

VÚGTK 29 210

SALIŠČEV, K. A.
The subject and method of cartography: contemporary
views. (Obor a metodika kartografie: současné názory.)

528.74:711.4(430.1) =20

Canad. Cartographer,

ZIEMANN, H.

Analýza současných názorů (zejména sovětských)
na
obor a metodiku kartografie se zvláštním zřetelem na
definici tohoto oboru, pocházející z r. 1954. Přehled různých dil.ležitých změn, kterými prošla kartograf1e od
mapových projekcí až po geografické mapy. Kritické
hodnocení posledních sovětských a západních definicí
o kartografii. Vyšetřování některých negativních jevil.
v použití nové geografické mapy. Z hlediska marxisticko-Ieninské filosofie a technicko-metodologických
zlepšení je obor kartografie definován jako proměnný prostorový aspekt objektivní reality
(společenské
vědy
v přírodě) a kartografická metodika jako graficko-symbolické modelování ,(kartografické zobrazování). Diskuse
struktury a skladby jako vědy.
Sch/Vá

Recent developments in urban surveying and mapping
in West Germany. (Současný rozvoj městského vyměřování a mapování v záp:-Německu.)
Ve: Papers from the 1970 ACSM- ASP TechnicalConference of American Society of Photogrammetry and American Congress on Surveying and Mapping, October 1970,
Denver, Colorado, s. 514-543.
Systematické městské vyměřovaní a mapování v Německu začalo po r. 1806. Města se zbavovala svých hradeb
a rychle plošně rozvíjela. Tak např. Hannover měl v f.
1859 plochu 3 km2 a o 100 let později již téměř 150 km2•
Městské mapování a vyměřování se v záp. Německu po
II. světové válce rychle rozmáhalo, zejména v souvislooSti
s výstavbou zničených měst. Požadavky na rychlé mapování mohly být uspokojovány jen díky použití fotogrammetrických me,tod. Mapy v měř. 1: 1000 JSOU vyhotovovány z měř. snímků 1: 2720, pořízených širokoúhlou
komorou formátu 23 X 23 cm. Střední souřadnicová chyba signalizovaných bodil. je v rozmezí 4-6 cm. V po.slední době zavedla řada měst do praxe číselný katastr, který umožňuje automatizovat řadu op,erací S ním
spo,jených.
Sk
528.74:719(436) = 20
FORAMITTI, H.
RationaIized surveying: Photogrammetry used in Austrian
monument protection.
(Racionalizace v měření: Fotogrammetrie používaná v Rakousku pro ochranu pamá. tek.)
Ve: Technical Papers from 36th Annual Meeting American Society of Photogrammetry, March 1970. Washington, ASP 1970, s. 306-334, 3 obr., lit. 52.
V Rakousku bylo dosaženo velkého rozšíření fotogrammetrie p,ři zaměřování památek. Dřívější, méně přesné metody, umožňovaly rakouskému spolkovému úřadu
pro ochranu památek zaměření ročně cca 3000 m2 fasád. Fotogrammetrické
metody pak, při stejném počtu
zaměstnancil., cca 400000 m2 ročně .. Používá se speciálních komor pro snímko,vání a též i speciálních vyhodnocovacích přístrojil., jako SMK 120, SMK 40, Planimat,
atd. Autor doporučuje, zejména malým státil.m, postupovat při organizaci
p.amátkové péče obdobně jako
v Rakousku.
Sk
'528.74:72 = 40

SÚPPOP 22421/0 2031

FORAMITTI, H.
Expériences dans l'appIication courante de la photogrammétrie
au service des monuments
historiques.
(Zkušenosti a aplikace běžného využití fotogrammetrie
ve službách památkové péče.)
Wien, Bundesdenkmalamt

1968, 19 s.

Vznik fotogrammetrického
v Rakousku. Předcházející

oddělení památkového úřadu
studie. Běžný případ nezbyt-

528.9 : 539.37/.38=

7, 1970, č. 2, s. 77-87.

84

BROKMAN, L . SKURZAK, A.
Sposoby usuwania deformacji kartograficznych
materiaMw mapowych. (Způsoby odstraňování
deformací ma·
pových materiálů.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 1, s. 45-50, 5 obr., 3 tab.,
lit. 3.
Přehled deformací map uchovávaných
v archivech, jež
jsou způsobeny vnějšími vlivy, jako je teplota, vlhkost,
ale i způsob skladování, např. rolování mapových listů
apod. Rozdělení těchto deformací na proporcionální
a neproporcionální
deformace. Způsoby odstraňování
těchto deformací: 1. nové kartografické zpracování ma·
py na podkladě existujících měřických a výpočetních
operátů , 2. proporcionální
prodloužení nebo zkrácení
obrazu mapy fotografickou
cestou. Popis fotografické
metody navržené pro odstraňování
deformací mapy,
která je založena na použití korekčního rámu umístěného ve fotografické komoře. Zkušenosti B praktickým
využitím navržené metody.

'í211.913
=945.11

VOGTK g 133

Hl:)NYI, E:'. ml.
Az idegenforgalmi
várostérképek
szerkesztésének
elvi
kp.rdései. (Zásadní otázky redakce plánil. měst určených
pro cizinecký ruch.)
Geod. és K>artogr., 21, 1969, č. 4, s. 272-276.
Turistický plán města !není vhodný pro měřické účely,
neboť zdůrazněné znázornění turistické tematiky klade
požadavky na zkreslení měřítka plánu. U dobrého turistického plánu města se· maximálně využívá plochy pal,íru, skládání listů je jednoduché, kresba je zřetelná,
mapový popis je jednOduchý a dobře čitelný a titulní
list je výrazný. Cizinecký ruch vyžaduje mezinárodní
zjednodušení smluvených značek. Dil.ležitá je volba vhodných barev - u plállli měst určených pro cizinecký
ruch se doporučuje použití nejméně 4 barev. Zkušenosti
s red1akcí těchto map v Maclarsku.
vI

PŘEHLED
ZEM~M~ŘICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze
528 GEOOUIE, FOTOGRAMMETRIEA KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ
528.002(438) = 84
VOGTK28 249
BYCHAWSKI,T.-tUCZyflSKA, A.
Informacla techniczna i ekonomiczna w przedsi,biorstwach geodezyjnych.
(Technické a ekonomické informace v geodetických podnicích.)
Inf;):mator lGiK (Varšava) 16, 1971, Č. 1, s. 5-21.
Přehled výsledků průzkumu provedeného v letech 1968
až 1969 Odvětvovým střediskem technických a ekonomických informací polského výzkumného ústavu geodetického a kartografického
(Instytut Geodezji i Kartografii) v ně·kolika podnicích podřízených polské Hlavní správě geodézie a kartograf1e za účelem získání obrazu o činnosti základních informačních středisek (ZOI) a o stupni
využívání informací shromážděných
v ZOI pracovníky
těchto podniků. Směrnice pI'O práci ZOI vypracované na
základě výsledků 'provedeného průzkumu.
Tš/Pe
528:007
KIS 1536
SLABOCH,V.
Úloha geodézie a kartografie při budováni inf~rmai!nich
systémů.
Ve: Sborník ze symposia o aut·ůmatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 21-30.
Rozdělení informačních systémů na tři relativně uzavřené skupiny: geodetic'ké informace, informaée o evidenci
nemovitostí a kartografické informace. Obsahová náplň
těchto skupin z hlediska automatického' informačního
systému. Otázky kartografické generalizace, jako vědecké metody zobecnění. Možnosti automatické tvorby a
aktualizace map, digitální archivace kartografických informací, využití jiných informačních systémů pro tvorbu
tematických
map, poskytnutí souřadnicové
lokalizace
prvků informačního systému s přesností a podrobností na
úrovni map středních a malých měřítek.
Hr
528:007
KIS 1536
SRB, V.
Potřeba geodetických a kartografických informaci v jedootném systému sociálně-ekonomických
informaci.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci geodézie akartografie.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 47-54.
Důležitost
geodetických
a kartografic.kých
informací
v jednotném systému ekonomických info'rmací. Konkrétní
využití těchto informaci a problémy s tím spojené. Informace o stavu prací na soustavě populačních registrů
v ČSSR a možnosti propojení informací z oblasti geo'detické a kartografické s ekonomickými. Ovahy o jednotné evidenci pracujících, problematika populačního registru.
Hr
528:007=82
VOGTK 17951
KONUSOV,V. G.
Nekotorije voprosy optimizacii geodezii!eskich postrojenij. (Některé otázky optimalizace geodetických prací.)
Izv. vu:wv, Geod. Aerofotosj., 1970, č. 4, s. 3-6, 1 obr.,
lit. 11.
Charakteristickým rysem kyberneUky je uznávání pouze
takových úloh, ve ,kterých je jasně formulován cíl. Teorie systémfi je klíčovým bodem kybernetiky. Pod pojmem
.,systém" se rozumí llbovolný objekt reálného světa,

např. základní geodetická síť. Systém musí obsahovat
všechny nutné informace o zkoumaném objektu a charakterizují jej parametry. Strukturální schéma základní
geodetické sítě SSSR jako příklad systému. Parametry
této sítě, optimallzace při zpracování této sítě. Strukturální schéma slouží jako podklad pro řešení řady úloh
při konstrukci, vyrovnání a zhodnocení přesnosti.
Hd
528:622.1:338.23
KIS 1536
SOTTI, J.
Mechanizácia a autID;matizácia v banskom merai!stve.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartograf1i.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 61-70.
Faktory ovlivňující uplatnění
snah po mechanizaci a
automatizaci, např. výv·dj elektroniky a samočinných počítačů, rozvoj kybernetiky a další. Otázky současných
možností a požadavků na automatizaci a mechanizaci
měřických prací. Oblasti měřických prací s možným
uplatněním
automatizace,
např. automatické
urovnání
indexů, automatické určení vzdáleností u elektrooptických dálkoměrů, automatické určení převýšení hydrostatickým nivelačním přístrojem apod. Ve zpracovatelské etapě možnost jak digitální, tak analogické formy
vyhodnocení v číselném zpracování výsledků, jako je výpočet souřadnic polygonů atd. Celkový po'hleď na současný stav I'ozvoje automatizace
měřických prací a
z něho vyplývající poznatky.
Hl'
528:338.23(437)
KIS 1536
VALKA, O.
Automatizace v aplikované geodézii v CSSR.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geo'dézii a kartografii.
Praha, CsVTS,1971, s. 5-19, 2 tab.
•
Měřítka možností uplatnění automatizace
v geodézii.
Přehled úseků geodézie, ve 'kterých je použito nebo je
plánováno použití výpočetní a zobrazovací techniky. Koncepce automatizace v ČSSR na úseku tvorby a údržby
map a operátů. Nové zásady měření při tvorbě a údržbě
map velkých měříte·k a jejich zdůvodnění. Tabulkový
přehled celkové koncepce mechanizace s dílčí automatizací na THM a při údržbě map a písemných operátů.
Hr

528:681.3.07:347.235.11(437)
KIS 1536
MICHAL, J.
Registr evidence nemovitosti
- základ informai!niho
systému geodézie a kartografie.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 147-164, 1 obr., lit. 3.
Etapy postupného zakládání registru evid·ence nemovitostí v rámci informačního systému geodézie a kartografie. Založení a vedení registru EN a jeho spojení s jinými funkčními oblastmi. Tvorba informací jak technických, tak právních v registru EN a získání informací,
jednotlivě i hromadně. Přehled údajů obsahu registru
EN, integrační klíče, rozsah a členění údajů potřebných
pro územní plánování. TechniC'ké předpoklady k realizaci těchto plánů.
Hr
528:681.322=20
VÚGTK 17139
BLAIKIE, A. G.
Report in the application of elektronic desk top calculators in sllrveying. (Zpráva o použití špičkových elektronických stolních počítačů v geodézii.)
New Zeal. Surv., 28, 1971, č. 5, s. 485-498.
První stolní elektronický
počítač se objevil na Novém
Zélandu v roce 1968. Od té doby je na trhu dosažitelný
velký výběr těchto přístl.'ojŮ různých značek a parametrfi. Autor provádí sl.'ovnání mechanických
stolních
počítacích strojů (s ručním i elektrickým
pohonem)
s elektl.'onickým1. Hlavními výhodami elektronických
počítačů jsoU veIká rychlost výpočtů, bezhlučnost, mechanická
nepohyblivost, volba desetinné čárky, zna-

Přehled zeměměřické literatury,
ročnfk 25, číslo 4

ménko výsledku, automatické odmocňování a umocňování, použití pamětí, velký rozsah desetinných míst.
Spič,kové stolní počítače pracují podle pro'gramu a mají
zařízení pro tisk výsledkií. Většina přístrojií je v cenovém rozsahu 300-1500 dolarií.
di
528: 681. 322=30
EBENFELD, D.
DarsteIlung von Kleinoo.mputersystemen.
[Přehled malých počítačií.)
.
Vermessungsingenieur, 22, 1971, Č. 3, s. 94-97.' Pokrač.
Jelikož zájem o malé počítače stále vzriístá a produkce
je mnohostrannější, je přehled o stavu na trhu v této
oblasti velmi obtížný. Je podán přehled těchto přístrojií
podle firem s uvedením druhu, rychlosti, cen apod.,
který není zcela ú'plný a nemá být hodnocením. Jsou
uvedeny přístroje fy Dlehl [Combltron, Combltron S),
fy Olivetti (ProgrammalO1, 102, 203), fy Nixdorf (prvky
do stavelmicových počítacích strojií, 820/30), fy RUFPRAETOR (prvky do stavebnicových počítacích strojií),
fy NCR [NCR 446), fy Wang [WANG 700, serie 100, system 370) a fy Hewlett-Packard (9100 A, 9100 B).
.
Sch/Pe
528:711:007
KIS 1536
svITEK, M.
Oloha geodetických a kartografických
informací v informaěních systémech územního plánování.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografi1.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 55-60.
Zpracování územního plánu vyžaduje daleko větší počet
informací, než je možno současnými metodami sběru a
zpracování poskytnout. V prvním případě je to otáz'ka
časové náročnosti a v druhém pří'padě faktor času vyvolává požadavky na změny a případně celou revizi
územního plánu v souvislosti se shodou s objektivní
skutečností. Myšlenky propojení sféry územně-technických evidencí v tzv. integI'o'vaný informační systém
o t1zemí. Povaha t1zemně-technických informací odtl.vodňuje potřebu geografic,ky orientovaných informací.
528:711:681.3.07
KIS 1536
WALLNER,H.
Nová banka dat o půdě ve Svédsku.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 31-46.
Problematika výstavby tnformačního systému pro městskéa územní plánování a pro další účely. Otázka integrace při tvorbě informačních systémií a územního plánování, jednotné koncepce, prostorové Idkalizace. Filosofie banky dat o' piídě a její vypracování v souvislosti se
zahájením provozu systému, základní myšlenka této filosofie. Výstavba banky dat, operační systém, rozdělení
bang dat. Souřadnicová metoda při zajišťování polohové
lokalizace všech údajií a praktické aplikace souřadnicové meto'dy. Mapy jako součást katastru, ukládání grafických údajií. Čtvercové nebo izpčarové mapy, jako nejvhodnější výstup z počítače z hlediska jasnosti a přehlednosti.
Hl'
528:930.25(438) = 84
VŮGTK 8055
BROKMAN,L.
Powiatowe skladnice dokument6w geodezfjnych i kartograficznych w službie informatyki. [Okresní archivy geodetic.ké a kartografické dokumentace ve službách informatiky.)
Przegl. geod., 43, 1971, Č. 10, s. 412-414.
Podány jsou návrhy organizačních opatření
v oblasti
archivování geodetické a kartografické dokumentace, vyvolaných současnými potřebami při realizaci projektií
v rámcj intenzifikace zemědělství. Tato opatření mají
být vstupní etapou při zavádění. mechanizace a autoJmatizace do systému shromažďování, úschovy a využívání
geodet1c'kých a kartografických informačních materiálií.
,
Tš/Pe

528.143:528.38:519.14= 590
VŮGTK 20423
TIRON, M.
Unele aspecte ale folosirii teoriei grafellor in compensarea rete1elor de nivelment [miisudiri conditionate).
[Některé aspekty použití teorie grafů. při vyrovnání nivelačních sítí podle pozorování závislých.)
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit., 15, 1971, Č. 4, s. 42-48,
5 obr.
Proveden je rozbor. přesnosti vyrovnání nivelačních sítí
podle pozollování závislých s použitím teorie grafů.. Na
základě provedeného rozboru bylo zjištěno, že přesnost
vyrovnání niv,elačních sítí s použitím teorie grafií odpovídá pol'tadavkiím praxe. Použití teorie grafů. je demonstrováno na početním příkladě.
TŠ/Pe
528.44.063.9:681.322(931) = 20
ELECTRONIC
Electronic computing at Head orfice Department of lands
and survey. (výpočty na elektronických
počítačích
v Hlavním úřadu Oddělení pro piídu a vyměřování.)
New Zeal. Surv., 26, 1971,

Č.

5, s. 521-524.

Geodetická praxe vyžaduje velký objem výpočetních
prací. S tím souvisí zavádění moderní výpočetní techniky, zejména elektI'o'nických počítačií. Na Novém Zélandě
byly první geodetické výpočty na počítačích prováděny
na stroji IBM 650. Později byl zakoupen Elliott 503, pro
který byly sestaveny některé standardní programy běžn9ch geodetických výpočtií, např. vYllovnání sítí a polygonometrie, řešení soustav lineárních rovnic, transformace souřadnic, proHnání, aerotriangulace, harmonická
analýza slapií a další. Jsou uvedeny stručné charakterIstiky těchto progr-amií. Diskutovány výhody a nevýhody použití velkých počítačií.
di
528.45:681.322=397

VŮGTK 9286

RANSGARD,A.
Pelkatorer ioom stadsmitningsviseodet.
[Sto1ní elektronické počítače v městské měřické službě.)
Svensk LantmlHeri-Tidskr., 1970, Č. 6, s. 454-460, 2 tab.
Vlastnosti stolních elektronických
počítačií. Možnosti
výpočtií na základě programií. Technické výpočty se člení do dvou skupin: A. Často se vyskytující na sobě nezávislé výpočty, B. výpočty, při nichž výsledek je zcela
nebo zčásti ve vzájemné souvislosti. Skupina A je vhodná
pro použití stolních počítačií. V přiloženém přehledu jsou
uvedeny vlastnosti 6 riízných stolních počítačií, vhodných pro městskou zeměměřickdu slul)bu: Olivetti P 102,
Olivetti P 203, Se.iko S-301, IME 86-S, Hewlett-Packard
9 100 B, Wang 700 B. Uvedeno použití počítače HewlettPackard ve spojení s elektrooptickým dálkoměrem Reg
Elta 14. Popis některých počítačii, možnosti využití programií kombi[lace počítače s psacím strojem u Wanga
700. Mol)nostl raclonal!zace polních prací pomocí rádia.
Uvedeny nové modely: Mael 4000, Monroe 1655, Cintra
Scientist 909, modifikace IME 86 S aj.
Sd
528.45:912[084.3):625.78:681.3.01

KIS 1536

HERDA, M.
Digitálni technická mapa města a jeji vyulití v projekěni
pI'8xi.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Fr-aha, ČsVTS, 1971, s. 71-80.
Rozvoj nových zpiísobií ukládání a zpracování informací
a využívání těchto možnosti u technické mapy města.
V21nikkoncepce digitální mapy města s prvními Výsledky experimentálního
ověření. Základní charakteristiky
digitální mapy města a oblasti jejího' využití ve výstavbě. Charakteristika digitální evidence podzemních vedení. InfO,rmace o vlastnost'ech piídní Vl'stvy - inženýrská
geologie.
Hl'

Přehled zemi!mi!řicld! literatury,
ročník 25, číslo 4

528.46:711.163:681.3.01= 30

VÚGTK 13 138

EISELE, W.
Neue Moglichkeiten der Datenverarbeitung in der Flurbereinigung. (Nové možnosti zpracování dat při úpravě
pozemkfi.)
Vermessungsingenieur, 22, 1971, Č. 3, s. 80-84, 1 obr.
Moderní výpočetní tech:ni,ka nabízí ve spojení se současnou a budoucí formou organizace ústředí pro zpracování dat nové možnosti zpracování údiljfi při úpravě
pozemkfi. Přehled těchto možností, vyplývajících ze současného stavu moderních elektronických počítačfi a při
stupni automatizace ve správách pro úpravy pozemkfi.
Aby bylo možné v novém uspořádání pfidního fondu, jež
se stává stále naléhavějším, lIešit v požadovaném čase
množství melioračních úkolfi, které se provádějí v rámci pozemkových úprav, je třeba bezpodmínečně použít
těchto rozsáhlých možností výpočetní techniky.
Sch
528.59-503.55
KIS 1536
PECKA, V.
Zkuiienosti z provozu automatického
koordinAtografu
z hlediska vlivu na technologii 'zpracovAní map.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, CsVTS, 1971, s. 223-229, 1 obr.
Systémové zavádění strojového zpracování map velkých
měřítek s předpokladem využívání automatického k.oordinátografu CQragraph. Obsahem referAtu je souhrn zkušeností z té části systému, ve které se přímo projevuje
funkce koordinátografu,
počínaje kontrolní kresoou se
zvláštním zřetelem na z toho vyplývající technologické
změny. Kontrolní kresba a její revize. Definitivní-kartografické-JObrazení polohopisu technikou rytí do negativní neoo pozitivní vrstvy. Potíže při kresbě koordinátografem v oblasti smluvených značek. Výškopis se zobrazuje bodováním; používání symoolfi. Vliv strojového
zpracovAní na technologii kartografiokých a reprodukčních praci. Zobrazení ve více měřítkách s předchozí redakční přípravou kvantitativní generalizace.
Hl'
528.59-503.55(084.3-11)
KIS 1536
KURZ, A.
Automatizace zobrazovacích prací map velkých měřítek.
Ve: Sborník ze sympozia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, CsVTS, 1971, s. 213-222, lit. 3.
Technologie využití automatického koordinátografu
pro
vyhotovení a údržbu map ve v,elkých měřítkách. Reálnost navrženého postupu byla v letech 1969-70 ověřena
poloprovozně a .od poloviny roku 1970 aplikována provozně. Etapy zpracovatelského
postupu a charakteristika pro~esu. Zpfis.ob kontroly obsahu zápisníkfi, výpočet
souřadmc a výše,k na počítači Odra, IGT, příp. Minsk.
Zhodnocení zkušeností z hlediska kvality mapového díla,
časových úspor a dalšího využívání systému. Přehled ne.dostatkfi t.ohoto způsobu. Perspektlvya
vÝvoj stro'jQvého
zpracovAní v nejbližším období. Instalace dalšího automatického koordinátografu
ve výpočetním středisku koncem roku 1971. Programové a personální vybavení k zajištění úkolii početních středisek.
Hl'

528.7(203):681.3.01=30
VÚGTK 2332
MOLLER,B. G.
Elektronische Datenverarbeitung
bei der Luftbildmessung. (Elektronické zpracování dat v letecké fotogram-'
metrii.)
Allg. Vermess.-Nachr., 78, 1971, Č. 10 s. 377-391 3 obr.
lit. 25.
"
,
Při bodovém vyhodnocování se již dávno s úspěchem
používá elektronického
zprac'dvání dat. Vzhledem na
optimální tok dat;- nejvyšší přesnost a nejlepší využití

vyvíjející se výpočetní techniky vznikají stále, univerzálnější programové systémy. Elektronického
zpracování
dat se používá i v oblasti grafického vyhOdnocování leteckých snímkii. K tomu účelu je však třeba prošetřit
některé organizační a metodické otázky. V tomto ohle"
du lze dQsáhnout pokroku i v oblasti přístrojii.Další
možnost i použití fotogrammetrie v kartografii a územc
ním plánování.
. vl
528.711.1:771.4=84
VÚGTK 15007
KONIECZNY,J.
Automatyczne wyrównanie kontrastu negatywów lotniczych przy uiyciu kopiarki ELCOP. (Automatické vyrovnání ,ko'ntrá.stu leteokých negativii s použitímkoprrky
ELCOP.)
Pr.lnst. Geod. Kartogr., 18, 1971, Č. 1, s. 105-118, 2 obr.,
1 tab., lit. 3.
.
Uveden je popis prfiběhu a výsledky zkoušek elektroI!ioké k.opírky ELCOP vyráběné firmou VEB C. Zeiss Jena.
Učelem těchto zkoušek bylo zjistit, v jaké míře je možno
provést vyrovnání kontrastu celého leteckého negativu
jakož ik.ontrastu
menších podrobností získaných z to:
hot.o negativu a zoboozených na pozitivním fotomateriálu
polské výro'by se zřetelem na podmínky procesu kopírování s použitím chemiokých reagend vyráběných pouze
v Polsku. Rovněž je uvedena řada vývodů týkajících se
ekonomických aspektii kopírování.
'.
Tš/Pe
528.716.1.021.6:681.3.06=82
VÚGTK 15937
BALANDIN,V. N.
Kompleks programm dlja' vyěislenija na. EVM koordinat
tlaěek, fotografirovanija
po rezultatam
radiogeodeziěeskich izmerenij. (Komplex programfi pro výpočet na elektl'onických
p'očítačích souřadnic
bodii fotograf·ování
z výsledků radiogeodetických měření.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 16, 1971, Č. 9, s. 47-48.
V roce 1970 byl vypracován vědecko-výzkumnou laboratoří hornického ústavu společně s laboratoří leteckých
metod oceánografiokého institutu komplex programii pro
zpracování měření provedených radiogeodetickými systémy. Programy jsou v jazyce Algol-60 a jsou určeny pro
počítače M-220, BESM-3, BESM-4, BESM-6. Clá:nek hodnotí výhody těchto programii.
Ra
528.722.63:778.3:535= 20
VÚGTK 9988
MIKHAIL, E. H.-GLASER, G. H.
Mensuration Aspects of Homgrams. (Měřické vlastnosti
hulogramfi. )
Pllotogram. Engng, 37, 1971, Č. 3, s. 267-271, 5 obr.,
lit. 10.
Měření hologramů je mofué pro určité aplikace, je-li
pl'edmět pevný. Autograf A7 je přizpůsoben pro' měření
bologramii použiUm vláknové opUky při vytváření měl'ické mačky. Bodová přesnost v X a Y (rovnoběžných
s holoogramem) je 0,003" a v Z přímo měřená bez pozorování holografického obrazu, 0,012". Studie ověřené laooratorními měřeními ukazují, že zkreslení zpiisobená
úchylkami v rekonstruovaném trsu až do 4°, byly dostatečně lineární, aby mohly být nahramny
:konformní
transformací se 7 parametry. Zásadní možnost použití
hologramů pro map0'vání je závislá na kvalitě hologramů
a možnosti použití fotogranl.metrických postupii pro hologramy.
JO
528.722.65.087.4:681.3.06= 20
VÚGTK 29 696
KONECNY,G.
PMgramming of the analytical plotter. (Programování
analytického dešifrovacího stroje.)
Acta geod. geophys. montan. Acad. Sci. hung., 5, 1970,
Č. 3-4, s. 435-447, 13 obr., lit. 5.
V článku se autor zabývá problémem programování analytických dešifrovacích
systémů (konkrétně
AP/CI. se
zřetelem na jejich využití na universitě v New Brunswicku. Na závěr článku se ukazuje na výhody spojení
systému AP/C s elektronickým po"čítačem IBM 360-50.
R'!

PFehled zeměměFžck~literatury,
ročnlk 25, číslo 4

528.722.65.087.4:681.322=20

VÚGTK9988

WHITESIDE, A. E., LIPSKI, D. B.
Computer Simulation of Automatic Stereoplotters.
(Simulace automatického vyhodnocovacího přístroje na počítač!.)
Photogram. Engng. 37, 1971, Č. 3, s. 285-291, 3 obr.
Vý'kon automatického
stereoskopického
vyhodnocovacího přístroje závisí na mnoha charakteristikách
snímku
a vyhodnocovacího přístroje a na vzájemných vztazích
těchto charakteristik.
Ukazuje se vhodné pro zjištění
možnosti přístroje
použít matematického modelováni.
Takového zpiisobu bylo použito při přípravě automatického vyhodnocovacího přístroje AS-11B. Ukázalo se výhodné použít matematického
modelování pro všechny
druhy operací. Simulace může být využita pro stanovení
hraničních možnosti systému, pro stanovení použitelnosti pro speciální použití a zhodnocení možného zlepšení konstrukce.
JO

528.9 (520) ,,1967/1969"=20

lení kartografic'kého kódu do kategorií informačních
elementii, jejichž skladbou se vytváří základní informace.
Podstata mapy, jako prostředku předávání chorologic'kých informací, dvě základní funkce informací: přehled
o vzájemném umístění a rozložení prvků mapy a informace o obsahu zobrazovaného jevu. Kartografický kód
splňuje obě funkce. Zásady tvorby systému smluvených
kartografických značek, konkrétnl ukázky tvorby.
Hr
528.93:625.7:681.3.07(485J

VÚGTK30866

SVITEK, M.
Poznámky o tvorbě silničních bank dat v Norsku a
Svédsku.
Územní plánování, 5, 1971, Č. 3, s. 20-23, 2 obr.
Poznámky o přípravě silničních bank dat v Norsku a
Švédsku. Jako podkladové mapy pro V'Olbuuzlových bodii
a pro přidělení souřadnic bylo použito Švédské topografické vrstevnicové mapy 1:50 000. Přesnost mapy a souřadnic byly pl'ostudovány na speciálních testech. Vyzkoušena meto'da automatického zakreslení komunikační
sítě v kreslícím přístroji. Ve spojení se zpracováním na
počítači bylo provedeno komplexní programování a časové studie.
Hr

VÚGTK 24780

CARTOGRAPHIC
Cartographic Works in Japan, The Period 1967-1969.
(Kartografické práce v Japonsku za období 1967-1969.)
Bull. Geogr. surv. Inst., 16, 1970, č. 1, s. 1-16, 9 tab.
Národní zpráva o geodetických a kartografických pracích v Japonsku, přednesená na 6. regionální kartografické konferenci pro Asii a Dálný východ, konané v říjnu
a listopadu 1970 v Teheránu. Většina geodetických a
kartografických prací v Japonsku je řízena a kontrolována státními organizacemi. Odborné práce }e možno
rozdělit do dvou skupin: základní geodetické práce, které jsou prováděny Geograficko-zeměměřickým
institutem Japonska a ostatní práce zeměměřické a kartografické pro veřejnost. Tyto jsou prováděny státními a veřejnými organizacemi, jako jsou Hydrografický úřad,
Lesní úřad, Agentura pvo ekonomiku plánování, Státní
železniční úřad, Stavba dálnic a jiné místní organizace.
V článku jsoU přehledně popsány práce v obou skupinách, které byly provedeny v Japonsku za období let
1967-1969.
Ho
528.91=30
TOPFER, F.
Die Bedeutung von Modellen fiir die Erforschung von
Gesetzmii.ssigkeiten kartographischer
Pl'lDZesse. (Význam
modelii pl'O zkoumání zákonitostí kartografických
pl'O'cesii.)
Vermessungstechni'k, 19, 1971, č. 7, s. 271-274, 6 obr.,
lit. 15.
Význam pojmu "model". Účel a význam modehi ve vědě,
jejich charakter. Modelování v kartografickém výzkumu.
"Mapa = model". Organizační a strukturové modely. Modely uspořádáni. Grafické modely. Matematická formulace zákonitostí. Modely jako podklad pro výzkum zákonitostí komplikovaných zobrazovacích problémů. Model
kupy jako pomůcka při výpočtu a generalizaci vrstevnic.
Vj

528.93:003.62=84
RATAJSKI,L.
ZasaÍly logiczno-semiotyczne uporz,!dkowania i standartyzacji znaków kartograficznych. (Zásada logicko-semiotického
uspořádání
a standardizaeoekartografických
smluvených značek.)
Przegl. kartogr. 3, 1971, Č. 3, s. 106-115, 8 obr.
Autor předkládá zásady pro tvorbu systému smluvených
kartografických značek. Používá při jejich zpraoování
formální logiku a semi'o'Uku a vychází z analýzy podstaty jazyka mapy. Proveden rozbor jazyka mapy a rozdě-

528.93:778.14
KOSAŘ, K.
Určení parametrů reprodukční
schopnosti mik~negativů topografických map.
Voj. topogr. obz., 1970, Č. 1, s. 58-63, 4 obr.
Praktické využiti mikrodokumentace topografických map,
umožňující vozmnožování map při velké úspoře času.
Přehled parametrů nutných k realizaci mikrodokumentace topografických map. Způsob jejich určen'l za podmínek totožných s podmfnkami 'obvyklými při mikrodokumentaci. Návrhy vhodného filmu pro mikrodokumentaci vzhledem k formátu map a rozměrům filmů. Pro
rozmnožování topografických map v polních podmínkách
jsou přijatelné pouze repl'ografické metody, a to přímá
nebo nepřímá elektrografie. Experimentální výsledky dokazují, že použití mikrodokumentace
topografických
map lze realtwvat jen při splnění těch parametrů, které
v ní byly stanoveny.
Hr
528.932:681.3.01

KIS 1536

ŠILAR, F.
Digitální model terénu a jeho některé aplikace.
Ve: Sborník ze symposia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 81-94, 2 obr.
Přechod od grafického Vyjádření t,erénnl plochy k číselnému tvaru pomocí samočinného počítače. Základní poznatky o digitálním tvaru modelu terénu na základě teoretického výzkumu a i na základě praktického ověření.
Aproximace terénnl plochy a interpolace výšek. Přesnost
interpolace výšek. Použití digitálního modelu terénu pro
účely kubatur zemních těles.
Fr
528.936(084.3-11):681.3.01

KIS 1536

SOUČEK, Z.
Cfselná tídržba map velkých měřítek.
Ve: Sborník ze sympo'sia o automatizaci v geodézii a kartografii.
Praha, ČsVTS, 1971, s. 107-119, 1 tab.
Odlišnost vyhotovení a údržby map z hlediska automatizovaného zpracováni.
Nové zásady pl'O zaměřování
změn, jejic1iž cílem je plánovité budování sítě pevných
bodů podrobného pole, především v prostorách častých
změn. Rozdělení a číslování bodů, zápisník pro automatické zpracování dat. Záznam podrobného měření změn
a automatizace zpracování záznamů. Výstupnl sestavy
počítače, automatizace zobrazo'vacích prací, dokumentace. Schéma dílčí automatizace
údržby map evidence
nemovitosti.
Hr

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY
v seznamu a k aktualizaci informací v seznamu. Přitom
informace v seznamech mohou být obecně alfanumerické a nemusí mít konstatní délku v rámci jednoho seznamu. Seznamy mohou být rozmístněny jak v operační
paměti, tak na magnetické pásce. Jako vstupního media
se užívá děrných štítků, magnetické pásky nebo děrné
pásky. Podprogram je sestaven v jazyce APS.
vI

Vyzkumny ústav
geodeticky,
topograficky
a kartograficky
v Praze

347.235.11:681.3.01(430.1) =30
VÚGTK 6 266
SIMMERDING
Grundbuchfiihrung
mittels
elektronischer
Datenverarbeitungsanlagen.
(Vedení pozemkových
knih pomocí
zařízení pro elektronické zpracování dat.)
Z. Vermess.-Wes.,
96, 1971, Č. 9. s. 414.
Komise ustavená u ministerstva financí se zabývala přestavbou vedení pozemkových knih na elektronické zpracování dat. Článek obsahuje závěry této komise, které by
měly sloužit jako podklad pro další rozpracování a zkoumání společné rozšířené skupiny zástupci't zemí Bavorska,
Hessenska a Porýní-Pfalzu.

347.235.11:681.3.01(498) = 590
VÚGTK 20 423
POPA, A.
Rezultatele experlmentiirii
fiicute de O.C.O.T. Tiimi, la
intocmlrea registrelor cadastrale la ma,ina electronica
IRIS-50. (Výsledky experimenti't
Katastrálního
úřadu
v Temešváru se sestavováním katastrálních
rejstříki't na
elektronickém počítači IRiS-50.)
Rev. Geod. Cad. Organiz. Terit, 15, 1971, Č. 5, s. 59-67,
4 obr.
Přehled
katastrálních
rejstříki't _ zpracovávaných
na
elektronickém počítači IRiS-50 v oblastním výpočetním
středisku v Temešváru
(Rumunsko).
Technické údaje
počítače IRIS-50. Programování prací pro počítač. Zpracování prvotních dokladu. Údržba operáti't pozemkového
katastru na počítači IRIS-50. Rozbor potřebného času a
nákladů vynaložených na práce spojené se zaváděním
pozemkového katastru.

347.235.11:681.3.06
VÚGTK 35 130
VnK-Z-448
VÁLKA,O.
Zpracování evidence
nemovitostí
na počítači MINSK.
Dílčí zpráva o realizaci.
Praha, VÚGTK 1971. Přeruš. str., čet. pří!.
Sdělení o výsledcích realizace výsledki't výzkumu řešení
líkolu 10,5 z r. 1967 až 1970 a dále vypracovaný návod
k aplikaci základního
souboru programi't podle stavu
k 30. 10. 1071. Ke zprávám pro ČÚGK, SSGK a VÚGK jsou
připojeny též opisy základních programu.
vi

528 GEOD2ZIE,

FOTOGRAMMETRIE A
VŠEOBECNĚ

KARTOGRAFIE

528:681.3.06
VÚGTK 35 134
CHARAMZA,F, - WITTINGEROVA, E.
VnK.-Z-450
Podprogram SEZNAM-T1 pro zpracování seznamt'i na počítači TESLA 200.
s
Praha, VÚGTK 1971. 48 s., 5. obr., lit. 5.
Programová dokumentace nového podprogramu pro zpracování jistých informačních souborii, tzv. seznamii, na
počítači TESLA 200. Podprogramu lze užít např. ke čtení
seznamu vstupním zařízením počítače a jeho uložení
v paměti, k doplnění seznamu dalšími informacemi, k vyhledání informací v seznamu, ke zrušení
informací

528.065:778.14
VÚGTK 35 137
BARTÍK, B.
VýZK-Z-449
Technologický
postup pro mikrofilmovou
dokumentaci.
Praha, VÚGTK 1971, 43 s., 22 pří!.
Návrh technologického postupu pro zakládání a vedení
mikrofilmového archívu písemných elaborátii ve všech
třech stupních dokumentace.

528.066:681.327.12= 30
VÚGTK 13 138
STRAUSS, R.
Einsatz des Handschriftbeleglesers
im Vermessungstechnischen Bereich. (Nasazení čtecího zařízení pro ručně psané záznamy v technicko-geodetickém
oboru.)
Vermessungsingenieur,
22, 1971, Č. 3, s. 84-88,
4 obr.,
lit. 1.
Doposud se běžně prováděné
záznamy na stanovisku
musely převádět do formy vhodné pro zpracování elektronickým strojem. Zařízení pro čtení ručně p'saných
záznamii dovoluje bez zvlášůních pomiicek zaznamenávat data ve formě, vhodné jak pro člověka tak i pro
stroj. Výhody jsou ve značném šetření lidské práce, prostoru i inventáře. Nevýhody spočívají ve značných nárocích na čistotu záznamů. Popisují se dva typy záznamů s normovanýml symboly.
Ra

528.14:681.3.01=20
VÚGTK 16 459/b
EHLERT, D.
The forming of normal equations for the adjustment of
observation
equations by E. D. P. methods.
(Odvození
normálních
rovnic pro vyrovnání výsledků observace
metodou E. D. P. (elektronic data processing). Nachr.
Kart. u. Vermess.-Wes., 1971, Č. 28, s. 11-14, lit. 4.
Článek ukazuje několik cest k optimálnímu využití vnitřní paměti počítače při vyrovnání korelovaných observačních hodnot ve velkých trigonometrických
sítích. Je
aplikována metoda Choleského na váhové matice v kombinaci s vahami v observačních rovnicích a s eliminací
paměťových vahových matic. V procesu formování normálních rovnic mohou býti eliminovány neznámé hodnoty jako jsou orientační oprava úhlu, proměnný délkový faktor a souřadnice
pomocných bodii. Konečně je
naznačeno vytváření paměťových elementů nižších trigonometrických matic normálních rovnic ve vektorové
formě a inverse těchto rovnic ve vlastní paměťové lokalizaci.
vi
528.48:016:681.327.4= 82
VÚGTK 15 937
JEFREMOV, K. I.
Maket perlokarty dlja kartoteki
"Inženernaja· geodezlja". (Maketa děrného štítku pro kartotéku "inženýrská geodézle".
Geod. I Kartogr. (Moskva), 16, 1971, Č. 10, s. 67-70,
1 obr., lit. 3.
Popis principu a použití kartoték vyhotovených a systematicky doplňovaných
ve vědeckovýzkumném
ústavu
užité geodézie NIIPG. Tyto kartotéky obsahují záznamy
z uveřejněných prací o inženýrské geodézli a inženýr-

Přehled

ské fotogrammetrii
na štítcích s dvouřádkovým okrajovým děrováním typu K-5. Zdrojem materiálu pro kartotéky jsou referátové časopisy VINITI, bibliógrafické seznamy a další materiály.
Tš/VK

VÚGTK 35 050
528.486:69.057
VÝZK-Z-431
HERDA, M.
Vliv vytyčení na přesnost geometrických
parametrů
montovaných konstrukcí.
Praha, VÚGTK 1971, 19 s., 4 obr., lit. 35.
Postupy určení přesnosti
vytyčení montovaných konstrukcí. Kriteria přesnosti vytyčování. Poměr mezi tolerancí podrobného vytyčení a stavební tolerancí. Vztah
mezi tolerancí a střední chybou vytyčení. Rozdělení odchylek. Výpočet odchylky, spáry. Meze platnosti stanoveného poměru mezi vytyčovací a stavebni tolerancí.
Hodnota poměru mezi vytyčovaci a stavební toleranci
v normách a v odborové literatuře a jeho hodnoceni.
Způsob vyznačeni
vytyčených
geometrických
prvků.
Kontrola vytyčených geometrických prvků.
Sch/VK
528.489:621 + 624 = 30
VÚGTK 13 138
SOEST, H.
Vermessungen
im Maschinenbau und konstruktiven
Hochbau. (Vyměřování ve strojírenstvi a inženýrském
pozemnim stavitalství.)
Vermessungsingenieur,
22, 1971, č. 5, s. 186-190, 2 obr.
Vyměřování ve strojirenstvi a v inženýrském pozemnim
stavitelství. Celkový rozsah použití měřických technik
v obou oblastech použití se členi následovně: 1) Seznam
pro účely plánování, 2) Vytyčení návrhu v terénu, 3) stavební dozor a určení toleranci, 4) konečná kontrola před
uvedenim do provozu, 5) spolupůsobení
na udržování
stávajícich zařízení. Průmyslové podniky pověřují dnes
zeměměřické
inženýry
řešenim
odborných měřických
problémů, na něž nestačí měřické možnosti stavebních a
strojních inženýrů.
Sch/VK
528.489:625.7:330.401.72= 30
VÚGTK 11 200
FARBER, P.
Dle Planung vermessungstechnischer
Arbeiten am Investobjekt einer Autobahn-Neubaustrecke mit Hilfe der
Netzplantechnik (CPM-Verfahren). (Plánování měřickotechnických praci na novostavbě dálnice pomoci siťového diagramu metodou CPM.)
Vermessungstechnik,
19, 1971, č. 8, s. 297-301, 3 obr.
Na síťovém diagramu projektu, na ukázce seznamu druhů praci a činností, doby jejich trvání, na ukázce grafického vyjádřeni vytíženosti měřických skupin při možných a nutných terminech zahájení a ukončeni jednotlivých druhů prací a činností je ukázána aplikace metody
CPM pro plánování praci na novostavbě dálnice. Metoda
sHového
plánováni je podkladem
pro kvalifikované,
perspektivní
a spolehlivější
rozhodování
a umožňuje
vstup vědeckých metod do řídicího procesu. Nenahrazuje však činnosti, které vyžadují technické, ekonomické
nebo politické
rozhodováni
a nesnimá z pracovnika
osobni odpovědnost v řidícím procesu.
Pe

528.489:69.057=84
VÚGTK 10 816
WOLSKI, B.
Dokladnošé prac geodezyjnych przy kontrolimontazu
budowli z elementov
wíelkowymiarowych.
(Přesnost
geodetických prací při kontrole montáže staveb z pre"fabrikátů velkých rozměrů.)
Geod. i Kartogr. (Varšava], 20, 1971, Č. 4, s. 319-335,
12 obr., 7 tab., lit. 5.
Dosavadni geodetické metody" praktikované při kontrole
montáže staveb z prefabrikátů byly založeny na pravděpodobnostnim principu sumarizace toleranci. Předložena
je nová, zcela odlišná koncepce, dotýkajic[ se otázek
statického
odporu. Jak vyplývá ze statistické
analýzy

zeměměřžcké literatury
ročník 25, číslo 5

rozsáhlého materiálu pozorováni, slouži odchylky jako
základ pro výpočet koeficientu
bezpečnosti
staveb ni
[wnstrukce, přičemž tyto odchylky tvoři proměnné s normálnim rozdělenim. Se zřetelem na tuto zákonitost
je
čiselně určena tolerance pro koeficient
bezpečnosti a
odvozeny jsou vzorce pro výpočet přesnosti
geodetických praci při kontrole montáže staveb z prefabrikátů
velkých rozměrů.
Tš/VK
528.59-503.55 = 861
fENKO, M.
Avtomatska risalna míza "Coradomat".
koordinátograf
"Coradomat".)
Geod. List, 25, 1971, Č. 4-6, s. 106~108.

VÚGTK 10 586
(Automatický

V řijnu 1971 dodala
švýcarská
firma Coradi AG jugoslávské geodetické
službě automatický
koordinátograf
Coradomat, který se od ostatnich koordinátograffi
tohoto druhu a liší větší přesnosti a universálností. Popisuji
se jednotlivá zařizeni tohoto koordinátografu
a poukazuje se na široké možnosti jeho uplatněni v kartografii.
Tš/VK

528.59-523.8:528.932=20

VÚGTK 21 512

YOELI, P.
An experimental electronic system for converting contours into hill-shaded relief. (Pokusné elektronické zařizení na transformaci vrstevnic ve stínovaný relief.)
Ve: Int. Jb. Kartogr., Giitersloh,
Kartogr. Inst. Bertelsmann 1971, s. 111-114, 5 obr., lit. 5.
Digitalisace vrstevnic se uskutečňuje bud obtahovánim
čar nebo "ohmatávánim" profilů. V obou připadech jde
o ručni práci. Článek pojednává o plně automatické
metodě pomocí fotobuňky. Pro tento účel se vrstevnice
kresU ve dvou barvách. Pokles a stoupání terénu vyjadřuje měnici se sna elektrického
impulsu. V druhé
části článku je popis přeměny digitalisovaných vrstevnic
pokusného kuželu ve stínovaný obraz přímým přenosem
"on-line" pomocí počítače a katodové trubice.
vi

528.711.1:77:058= 20

VÚGTK 9988

HOHLE, J.
Reconstruction of the Underwater Dbject. (Rekonstrukce
předmětů pod vodou.)
Photogram. Engng. 37, 1971, Č. 9, s. 948-954, 8 obr., lit. 12.
Při fotografováni
předmětů pod vodou se setkáváme
s různými, velmi odlišnými podminkami, vzhledem k počtu prostředí, ktelrá musí světelný poprsek procházet.
Analytické metody umožňuj[ nejvyšší přesnost, poněvadž
lze snadněji odstranit
systematické vlivy a výpočet je
dostatečně pružný, při volbě použité komory. Často požadované plynulé vyhodnocení vyžaduje použiti analogového vyhodnocovacího
přistroje. Nejvhodnější by byl
analytický vyhodnocovaci přístroj, s úspěchem však byl
použit i dvojitý projektor se speciálním zařizenim. Příklady aplikací zahrnuj[ - měřeni vodikových bublin
v nádrži, kalibraci komor pro fotografování pod vodou a
zaměřeni starého lodniho vraku.

BERKEFELDT, P. von
Versuche zur Herstellung, Rekonstruktion und Ausmessung von Hologrammen. (Pokusy s vyhotovenim, rekonstrukcí a proměřovánim hologramů.)
Bildmess. u.Luftbildwes.,
39, 1971, č. 6, s. 270.
Stručné teze disertační práce předložené na universitě
v Hannoveru. V prvnich dvou kapitolách se autor zabývá principem holografie a základní pojmy. V násl edujicích kapitolách jsou popsána použitá zařízení a při-

Přehled zem~m~řické literatury
ročník 25, číslo 5

stroje, které jsou sestaveny skoro výlučně z n~rmálně
dostupných
optických a mechanických
součástI. Dále
jsou popsány praktické
zkušenosti z vlastních pokusů
zhotovení hologramů, jejich rekonstrukce
a proměřování. Pro pokus byl vybrán hliníkový profil rozměru 30 X
80 X 100 mm. Bodovým proměřením bylo dosaženo střední polohové přesnosti mL = ± 0,177 mm a střední prostorové př'esno:sti mp = ±0,207 mm, což bylo považováno
vzhledem k daným možnostem za dobrý výsledek. Závěr
obsahuje doporučeni pro konstrukci potřebných zařízení.

ni fototeodolitem. Diskutují se různé metody matematického zpracování výsledků měření. Poukazuje se na skutečnost, že při proměřování fototeodolitových snimků na
stereokomparátoru
1818, v závislosti na metodice kontroly prvků orientace a zpracováni
výsledků měření,
může být náklon určen s relativni
střední
chybou
1/6000 + 1/30000 v poměru k výšce stavby.
vI

Jo
528.711.18:681.3.01=30
VÚGTK 2514
KRITIKoS, G.
Einige Verfahren der digitalen
Bi1dverarbeitung. (Některé způsoby digitálního zpracování snímků.)
Bildmess. u. Luftbildwes., 39, 1971, Č. 6, s. 24, 14 obr.,
lit. 6.
Digitálním zpracováním snímků pomocí jednoduchého,
místního vyhodnocení, mohou být zjištěny informace pro
speciální použití. Rozdílným stupněm zčernáni je napodoben ekvidensitní
film. Ekvidensity 2. stupně mohou
být získány dodatečným použitím prvních, přímo z originální předlohy. Ekvidensity smišeného řádu, které jsou
kombinací prvního a druhého stupně, budou získány
zvláštním postupem, z diferenciace
snímků a přiřazení
dodatečných podmínek. Využití známého psychologického efektu dovoluje pseudoskopické zobrazení snimků.

Jo
VÚGTK 35 155
VýZK-Z-444
MARŠIK, Z.
Použití fotogrammetrie
pro tvorbu a údržbu digitálních
map.
Praha, VÚGTK 1971. 18 s., 3 pří!., lit. 7.
Výzkumná zpráva je určena pro ten okruh odborníků,
kteří se zabývají koncepcí informačního
systému geodézie a kartografie
všeobecně a koncepci digitalizace
map velkých měřítek speciálně. Výzkumná zpráva má za
účel poskytnout okruhu odborníků informace o možnostech aplikace fotogrammetrie při řešení výše zmíněných
koncepcí. Takový druh informací obsahuje předevšim
část 1. této výzkumné zprávy; část 2. ukazuje některé
další možnosti použiti fotogrammetrie pro digitálni vyjádření terénni plochy.
vI
528.74:634.0:681.3.01=20
VÚGTK 9 988
LE SHACK, L. A.
ADP of Forest Imagery. (Automatické
zpracováni
dat
zobrazení lesů.)
Photogram. Engng, 37, 1971, Č. 8, s. 885-896, 11 obr.,
lit. 8.
Vykonané předběžné práce ukazují na možnost využiti
analysy spektra pro automatické
zpracováni leteckého
dálkového průzkumu
(Airborne remote sensing), pro
identifikaci porostů. Byl použit mikrodensitometr s modrým, zeleným a červeným filtrem pro vyhodnoceni spektrozonálních leteckých diapositivů čtyř rozdílných tropických" lesů a jednoho v Nové Anglii, věčně zeleného.
Byla vzata v úvahu i spektrálni odrazivost porostů, jeji
údaje sloužily k rozlišeni nejasnosti mezi těmito pěti
lesními celky. Popsaná technika se zdá použitelná a
umožňuje zpracováni pomoci analogových počitačů.

Jo
528.74:69.032.22-82
VÚGTK 26 795
SERDJUKoV, V. M.
Opredelenije krena vysokich sooruženij fotogrammetrii!eskim sposobom. (Určeni náklonu výškových staveb
fotogrammetrickou
metodou.)
Geod.Kartogr.
Aerofotosj., 1969, Č. 9, s. 78-91, obr., 5
tab., li t. 4.
Uvedeny teoretické základy určeni náklonu výškových
staveb fotogr<l!mmetrickou metodou, spočivajici na měře-

528.9:007=20
VÚGTK 21 512
BALASUBRAMANYAN,V.
Application of information theory to maps. (Použití teorie informace na mapách.)
Ve: Int. Jb. Kartogr., Giitersloh, Kartogr. Inst. Bertelsmann 1971, s. 177-181.
Stupeň užitečnosti
mapy závisí na mnoha faktorech.
Značky (symbolika) a výběr jsou velmi důležité prvky.
Generalizace je funkce výběru, určovaná zobrazovaným
územím určením mapy a znalostmi kartografa. Při kvantitativní analýze mapy je žádoucí systemizace generalizace a procesu výběru. Autor analyzuje někter~ .topografické mapy Jižní Indie měřítka 114 palce:1 mIl!. Závěry. Generalizace a výběr lze do urči.tého stupně o~jasnit, co umožňuje
logicky a systematIcky
automatické
sestavování malých měřítek.
vI

528.9:007=20
VÚGTK 21 512
GERLACH, A. C.
Visual impact of thematic maps as a communication
medium. (Vizuální působení map jako prostředků komunikace.)
Ve: Int. Jb. Kartogr., Giitersloh, Kartogr. Inst. Bertelsmann 1971, s. 194-199.
Metody, kterými lze dosáhnout l~pšího vizuál~ího pů,sobení tematických map, jako' napr.: POUŽIti vymluvnych
nadpisů, vypouštění nepodstatných údajů, volba měřHka
vhodného pro účel mapy, vypuštění rozptylujícich rá~ů
a mimorámových údajů, použití bílé jako barvy (ne ja:
ko podkladu),
čitelné a smysluplné
značky, omezen!počtu typů a velikosti písma, použití kartogramů, kdyz
vyjadřují jev lépe než mapa" vyjádření dyna.miky a v~voj v čase, způsob sestavovám map, který nejlépe a nejpůsobivěji vyjádří svou tematiku.
vI

528.9:007= 20
KoEMAN, C.
The principle of communication in cartography.
(Princip komunikace v kartografii.)
Ve: Int. Jb. Kartogr., Giitersloh, Kartogr. Inst. Bertelsmann, 1971, s. 169-176, lit. 9.
Cesta autora k definici mapy. Funkce mapy v nejširším
smyslu je komunikace. Kartograf poskytuje informace
o prostorovém umístění jevů - jeho úkolem je pracovat
s přiměřenými prostředky. Proto musí znát zásady komunikace. Obecně platná zásada komunikace je: "Jak,
co a komu sdělit". Pravidla komunikace pomocí grafických značek jsou nejlépe popsány v Bertinově knize
"Sémiologie graphique". O nutnosti naučit uživatele mapy grafickým značkám.

528.9:007:681.3.06
VÚGTK 35 138
PLACHÝ, O.
VÝZK-Z-433
Výzkum metodiky a programováni kartografického zobrazeni prvků informačních systémů.
Praha, VÚGTK 1971. 33 s., 11 pří!., lit. 3.
Dílčí výzkumná zpráva pojednává o optimálnich kartografických zobrazovacích
prostředcích
určen~ch pro
zobrazeni prvků tématického
obsahu map. Ph volbě

Přehled zem~m~řlCk~ literatury
ročník 25, číslo 5

optimálních zobrazovacích
kartografických
prostředků
bylo přihlédnuto k jejich způsobilosti pro předpokládanou automatizaci
kartografického
procesu. V dalším
výzkumu se předpokládá pokračování
řešení metodiky
programování a automatizace zobrazení prvků informačního systému.
vi
528.9:333:681.3.07=20
VÚGTK 21 512
ANDERSSON, A.
Maps and Map-Information in a New Computer System
for Real Estate Data. (Mapy a mapové informace v ner
vém výpočetním systému pro údaje o skutečném stavu.)
Ve: Int. Jb. Kartogr., Giitersloh, Kartogr. Inst. Bertelsmann, 1971, s. 264-273, 1 obr., lit. 1.
Vzrůst poptávky po přesných údajích o společnosti musí
býti uspokojen používáním moderních technických prostředkfi jako je automatický informační proces (Automatic data Processing/ADP.) Banka dat o půdě je založena na existující pozemkové a držebnostní
evidenci,
která je nepřetržitě
doplňována.
Souřadnice jsou registrovány pro všechny skutečně
existující parcely a
všechny budovy. Příklady možného výpočtu z pozemkové banky dat a dalších přidružených registrů jsou: rozdělení populace do tzv. čtvercové sítě, lokalisace osob
podle bydliště a pracoviště, doprava mezi těmito dvěma
okrsky atd. Mapy jsou užity jako dílčí registry pro podchycení takových informací, jako jsou hranice a identifikační body skutečného stavu, zastavěná plocha, kde
je zástavba plánována atd. Z mapy dostaneme rychle
informaci prostřednictvím
kreslicího zařízení samočinného počítače, ale mapy musí býti digitalizovány a uloženy v paměti počítače. Mapa je pravděpodobně jedinou
cestou, jak registrovat výsledky výpočtů z pozemkové
banky dat.
vI
528.9:608.4=867
KOEN, B.
Kartografija i teorija
teorie modelování.)

VÚGTK 19 496

formací s jinými údaji o prvcích území. Koncepce metody využití informačních podkladfi správcfi prvkfi území pro cyklickou aktualizaci o'bsahu základních map,
která je podmínkou jejich aplikability v současné i budoucí praxi.
528.9:912[084.3-11):528.45
VÚGTK 35167
HERDA, M.
VnK-Z-427
Výzkum digitální (číselné) technické mapy. 3. část.
Praha, VÚGTK 1971. 41 s., 12 tab., čet. pří!., lit. 9.
Výzkumná zpráva řeší podrobně organizaci a technologii tvorby jednotlivých registrfi digitální technické
mapy měst a obsahuje základní technologické zásady
jejího' zpracování.
528.927:771.26
KIS 4313/7141
DVOŘÁK, K.
Optimalizace strojního vybaveóí.
Ve: Sborník ze semi'náře o problematice reprodukčních
praoovišť oboru geodézie a kartografie, Opava, CVTS,
1971, 16 s.
Problemati'ka vybavení reprodukčních
pracovišť, která
se zabývají převážně polygrafickým zpracováním výsledkfi geodetických a kartografických prací, a to především
pracovišť zajišťujících reprodukci a tisk map pro hospodářskou výstavbu, vydávaných v menších a středních
nákladech.
Vlastnosti a technické
parametry
strojfi
vhodných pro resortní polygr,afická pracoviště. Případy,
jak mohou uvedené vlastnosti stro'jů a zařízení příznivě
nebo i nepříznivě ovlivnit výsledky práce. Popis fotoreprodukčních
přístrojů, fotosázecích strojfi, kopírovacích zařízení, tiskových str,ojů, knihařských
zařízení.
Význam reprografie pro reprodukční pracoviště.
528.932.063.9= 590
CAZAN, C. - BELEI, I.

na modeliraneto.

(Kartografie

a

Sbor. Stat. Kartogr. Sofija, 1969, Č. 11, s. 9-12, lit. 7.
Charakteristika posledních let v hledání nových metod a
technologií v kartografii. Zavádění nových metod do
praxe. Co ukazuje současný rozvoj vědy, její současné
možnosti. Definice mapy. Teorie modelování.
VK

528.9:778.3:535
CAPEK, R.
Hologramy a jejich využití v kartografii.

VÚGTK 7 006

Sbor. čs. Společ. zeměp., 76, 1971, Č. 4, s. 313-314, 1 obr.
Princip holografie, kterou lze vyjádřit trojrozměrně určitou krajinu, vytvořením zdánlivého modelu. Zdánlivé
modely mohou být jedno nebo více barevné a jejich velikost odpovídá holografovanému
předmětu. Pro kartografii by přicházelo v úvahu zhotovení hologramů modelů v souvislosti s možností
snadnějšího
skladování
hologramu než plastického modelu. Hologram lze pořídit
na plexisklo nebo i film. Výhledově lze uvažovat o použití hologramů
jako výborné
orientační
pomůcky
v terénu, což ovšem předpokládá možnost pozorování
hologramů při slunečním světle, na které se v současné
době pokusně pracuje.
Hl'
528.9:912(084.3) :528:007
VÚGTK 35131
VnK-Z-464
NEUMANN, J.
Vztah souboru základních map a informačního systému
geodézie a kartografie.
Praha, VÚGTK 1971. 26 s., 5 obr., 4 pří!.. lit. 3.
Specifikace budoucí úlohy soubdru základních
map
v perspektivní struktuře informačního systému geodézie
a kartografie, kde se uplatní jako základní vstuphí sou~
bor informací a jako důležitý výstup systému. Z tohoto
výhledovéhd poslání základních map se vyvozují návrhy
na obsahovou modifikaci základních map, jejíž realizací
je podmíněna efektivní slučitelnost kartografických
in-

Digitalizarea modelului teren. [Digitalizace modelu terénu.)
Re,v. Geod. Cad. Oraniz. Terit., 15, 1971, Č. 3, s. 40-46,
4 obr., 1 tab., lit. 5.
Podmínky pro 'číselné znázornění terénu. Dva způsoby
získávání dat pro konstrukci digitálního modelu terénu:
1. na koordinátografu,
2. fotogramrnetrlckou
cestou.
Přesnost digitálního modelu terénu. Digitální model terénu a jeho použití.
Tš/Vá
528.936:912[084.3) :347.235.11:338.23

VÚGTK 34 822

VOGL, K.
Automatizace při vedení katastrálních
plánů.
Praha, VÚGTK 1971. 5 s.
Orig.: Automatislerung in der Fortfiihrung von Katasterplllnen. Ve,rmessungstechniker, 1969,č. 1, s. 2-3.
Použití automatického kreslicího přístroje CORA 1 vyrobeného firmou CONTRAVES při provádění změn na
katastrálním listě. Pracovní postup pro provádění těchto změn. Přehled hledisek, jež bylo třeba respektovat
při vypracování programu pro přístroj CORA 1. Parametry a funkce tohoto přístroje. Návrh programu.
Sch/Vá
VÚGTK 35133
528.936.681.3.06
VÝZK-Z-447
SOUCEK, Z.
Využití číselné tídržby pro obnovu map.
Praha, VÚGTK 1971. 16 s., 5 tab., 7 pří!.
Popis provedené práce v roce 1971. V přípravných etapách pro vlastní řešení technologického postupu v r. 1972
byly číselně zpracovány geometrické plány ve zvolené
lokalitě okresu Praha-východ, navržena a zaměřena poIygonová síť pro připojení plánů do S-JTSK a vyhotoveny
podklady pro náčrty šetření. V dalších etapách byl
upraven základní program pro číselnou úpravu map,
vyhotoven program pro transformaci
místních soustav
do S-JTSK a prováděno metodické vedení číselné údržby.

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze
528 GEODÉZIE, FOrOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ
528:007
VÚGTK 35160
ŠILAR, F.
VÝZK-Z-429
(ISGK), náInformační systém geodézie a kartografie
vrh základní koncepce struktury, výzkumu a realizace.
Praha, VÚGTK 1971, 47 s., čet. pří!.
Zpráva je vypracovaná pro průběžnou oponenturu a podává přehled o koncepci, na které je založen výzkum
Informačního systému geodézie a kartografie a o jeho
předpokládané
struktuře.
Je uvedeno základní členění
systému a pop~án účel jednotlivých částí. Základní záměry pro realizaci jednotlivých částí úkolu a předpokládaný přínos řešení úkolu. Řešení jednotlivých dílčích
úkohl tohoto státního úkolu je dokumentováno
samostatnými výzkumnými zprávami Č. 451, 452, 453, 454,
455, 463.
vi
528:33U.515.2:62.001.5= 84
RODKIEWICZ, R. - DEREZINSKI, J.
System oceny ekonomicznej efektywnosci badaií naukowych i post@pu tcchnicznego w geodezji. (Systém odhadu ekonomické
efektivnosti
vědeckého výzkumu a
technického rozvoje v geodézii.]
Informator IGiK (Varšava), 16, 1971, Č. 5, s. 95-105,
2 tab., lit. 1.
Popis systému odhadu ekonomické efektivnosti vědeckého výzkumu a technického rozvoje v geodézii, vypracovaného polským Výzkumným ústavem geodetickým a
kartografickým
(IGiK J. Dvojí odhad ekonomické efektivnosti vědeckého výzkumu a technického rozvoje: 1. kvalitativní (popisný] odhad, 2. kvantitativní
(výpočetní]
odhad. Odvození vzorcli pro výpočet ekonomické efektivnosti vědeckého
výzkumu a technického
rozvoje.
Praktický příklad výpočtu ekonomické efektivnosti.
Tš/Pe
528:3:11.86(430.2 j = 30
VÚGTK 11200
ROTflE, H.
Die Weiterentwicklung
der Berufsbildung in. Geodiisie
llnd Kartographie der DDR. (Další rozvoj výchovy a výuky v oboru geodézile a kartografie v NDR.]
Vermessungsteclmik,
19, 1971, Č. 10, s. 369-371.
Trvalý růst produktivity práce a dOsažení odpovídajících cílů závisí na schopnostech lidí činných ve výrobním procesu. Získání vědomostí a schopností, které vyžaduje intenzifike-ce a racionalizace
výrobního procesu
v geodézii a karto'grafii v příštích letech, umožňuje výchova a výuka při zaměstnání. Zajištění takového typu
výuky je třeba vybavit kvalitními odbornými silami a
zajistit je plánem výuky. Přitom je třeba problém řešit
komplexně, jak z hlediska perspektivy rozvoje a potře.
by odborných pracovních sil, tak i z hlediska ekonomického.
Pe
528:331.86:681.3.01= 30
GDHLER,

H.

EDV-Ausbildung fiir Ingenieure der Geodiisie und
Kartographic.
(Ke 'Vzdělání inženýrů-geodetů
a kartografťt v oboru elektronického
zpracování dat.]
Vermessungstechnik,
19, 1971, Č. 9, s. 321-324, 1 obr.,
lit. 5.
Eleh"'tronické zpracování údajů je již 10 let neodmyslitelnou součástí geodézie a kartografie.
Všeobecným
ZUl'

učebním a výchovným cílem studijního programu vzdělání v oboru eleli:tronického zpracování dat musí být
poznání společenské
nutnosti používání zařízení pro
elektronické zpracování dat při plánování, řízení a produkci ve smyslu socialistické racionalizace.
Ra
528:347.235.11:711.4;007

VÚGTK 35 163

BOL'UA, K.
VÝZK-Z-463
Studie obsahu registru evidence nemovitostí ve vztahu
na integrovaný informační systém o tízemí a integrované městské iuformační systémy.
Praha, VÚGTK 1971. 24 s., lit. 7.
Rašení dílčí problematiky související se zapojením Informačního systému geodézie a kartografie
(ISGK] do
jednotné soustavy integrovaných
informačních systémů
ČSSR. Revize dosavadního obsahu evidence nemovitostí,
zaměřené dosud jednostranně
na potřeby řízení zemědělské výroby a některé další účely. Rozpracování požadavků na registr evidence nemovitostí (REN] z hlediska územního plánování a statistiky územně technických prvků území a sociálně ekonomických jevů. Jedná
se předevsím o digitální určení polohy nemovitostí,
o vedení identifikátorů
uživatelů a vlastníků, o ukazatele funkčního využW nemovitostí a o hodnotové uka.
zatele na jednotku Výměry.
vi

KUBALA, F.

Zřizováni pracovÍšť pro přípravu dat k automatickému
zpracování.
lG Zpravodaj (Praha], 1971, č. 2, s. 25-29.
Rychlý rozvoj výpočetní techniky se projevuje i v resortu ČCiGK,a proto bylo rozhodnuto vytvořit v krajích
střediska pro pHpravu dat k automatickému zpracování.
Poslání a funli:ce střediska. Množství a rozsah prováděných prací. Technické vybavení. Předpokládané vybavení. Pracovní prostředí a personální obsazení. Směnnost a
organizační začlenění střediska.
Sch/Chv
528:681.3.01 (430.2 J = 30

VÚGTK 11 200

ZACHER, G.
Die Anwendung der EDV in eínem Betrieb des Vermessungswesens. (Zpracování dat na počítači v geodetickém
podniku.]
VermessungRtechnill:, 19, 1971, Č. 10, s. 377-378.
V posledních letech se stalo zpracování dat na počítači
velmi cennou pomllckou v produkci geodetických
a
kartografických
podniků NDR. Přehled zkušeností se
zaváděním tétu techniky v jednom z geodetických podnikfi NDR. Vybudování podnikového výpočetního střediska. Prosazování techniky zpracování dat na počítači
a její další rozvoj v podmínkách podniku. Oblasti použití technill:Y zpracování dat v podniku.
Tš/Chv

528.112.024.1=20
VÚGTK 5958
SHERURAH, G. K.
Analysis of remanent systematic error effects on circuit
closures in geodetic spirit levelling. (Rozbor účinků
zbytkové systematické chyby ina uzávěry polygonů při
geometrické nivelaci.]
Rull. géod., 1970, č. 95, s. 71-85, 1 obr., 1 tab., Ut. 15.
Výtah z nepublUkov,ané'ho 'člárrku, ;který má naznačit
kompletní řešení vl'i'vu systematicikých chyb při přesné
nivelacl pomocí matematlc1l:é stat1stLky. Je použito tzv.
"statistiky
nezávislé na rozložení", která nevYŽJaiduje
přesnou znalost rozložení použitých souborů. Hodnota
očeká'v8'né systematic'ké chyby je na kt'e'rémkoliv daném
úseku vyčleněna z cel'kové odchylky vzájemně nezávis-

Přehled zemi!mi!řtck~ literatury,
l'očntk 25, č. 6

lých nivelačních měření, což usnadňuje věrohodné vyrovnání geodetické sítě metodou nejmenších čtverců.
PJ'oblém vah je U'va,žová'ns ohledem na statistické zkoušky. Kompletní matematiClké odvoz9ní není v tomto výtahu
uvedeno.
vi
528.414.089.3=84
ViÚGTK8055
KUCKIEWICZ,W.
Sposóby oceny dokladnosci poligonizacji na podstawie
odchylek kQtowych i liniowych w ciQgach. (Metody
hodnocení přesnosti polygoniza'ce na zá'kla'dě úhlových
a délkových odchylek v pořadech.]
przegL geodez., 42, 1970, č. 4, s. 152-155, 4 tab.
DakBlzuje se, že posuwvání p'ř9snosti polygonÍ'zace na
zálklaoděodchylek v jednotlivý'c'h pořadeoh je ne,spolehlivé a ne,jisté. Pomocí ,analýzy dvou polygonových sítí s 18
a 56 pořady je 'ruavržena metoda hodnocení přesnosti,
a to nikoliv jednotlivých pořadů, nýbr.ž celých 'polygonových sítí.
vI
528.422.088.3:528.932.5=30
VÚGTK 11200
LANG, H.
Die Hiihengenal1igkeit tachymetrisch bestimmter unvermarkter Punkte in Ireier Feldlage liir die Ableitung
gro8ma6stiblicher
Hiihenschichtlinienpliine.
(Výšková
přesnost tachyrmetricky určených neosazP-llých bodů 'Ve
volném terénu pro odvození vrstevnicových plánů 'Velkých měřítek.)
Vermessungste'chnilk, 18, 1970, 'č. 3, s. 96-98, 1 taib., lit. 6.
ROzlbor!příčin chyb majícíC'h napřrznivý vliv na výšlkOlVé
údaje v 'plánech velkýc'h měřítek IPořtzovaných pro pl'OjektOlVání melioračních,
dopravních a jiných Zlad'ízení
převážně tac'hymetric'kou metodou. Porovnání výsled,ků
ro~boru chyb s údaji získanými pr,ruktrckým měřením.
Sc'h/Vá
528.44:681.01=30
VÚGTK 7992
BOVIER, J.R.
Informatique et mensuration cadastrale. (InformaUka a
katastrální měření.)
Schwelz. Z. Verm. Photogram. u. Kulturtechn., 88, 1970,
Č. 5,R. 110-111.
Výsledky zkušenostíza'ložených
na pětiletém zpracovávání informací 'katastrálního měření samočinným 'Počítačem a automati,c1l:ým kooJ'dinátografem. Nové možnosti
informací v nejbližší budoucnosti.
Sch!Vá
528.46:711.163:338.23(430.1] = 30
VÚGTK13138
ROLL, W.
Die Automation in der Flurbereinigung
ln BadenWiirttemberg. (AutomaU2lace při pozemkových úpra'Vách
v Baden-Wiirttembersku.)
Vermessungsingenieur,
21, 1970, Č. 3, s. 81-106, 16 ObT.
Automatizace při pozemkovýchúpravá'ch
se velmi osvědčila. Přispěla v posledních letech podstatně ke zvýšení
hektarových výnosů Bádenska-Wiirttemberska. ZlWedením
automatizace bylo dosaženo Jednotné,ho pracovnlho ~ůsobu u všech te,chnický,ch pr'éI!cOlVnílků
v úiladech 'pro
pozemk,ové úpravy. 'Přeclhod k zpracování údajů a technickýprůběh lpozemkových úprav ovlivnil azměll'il mnoho pracovnfch postupů. Pop~s zpracování dat pomocí
dllrných štít!kd. Zfízení a strojní vybavení geodetických
výlpočetních stanic. Příklad llpracovánf pozemkových
úprav. Další vývoj.
SC'h/Vá
528.48:380.13=30
VÚGTK 11200
380.123:528.48
SCHULZ, F. - PERL, E.
Probleme
der Marktforschung
uDd MarktarbeituDg.
[Problémy průz'kumu trhu 'a 2lpra,cování jeho výsledků.)
Vermessungstechnik, 18, 1970, s. 153-155, lit. 3.
Prvky 'polJitiky odbytu pro inženýrskou geodézii. Funkce
ai<tivního průikumu trhu. Návl'h na prospekt odvětví
k orienva'ci spotřebitele.
vI

528.48:65.012.2= 30
VÚGTK11200
ZACHER, G.
Die Anwendung der Netzplantechnik zur Auftragsorganisation im Ingenieurvermessungswesen.
(Pou'žití techniky síťového plánování korglarnlzacl I/;'akázek v Inženýrské geodézii.)
Vermessungstechni'k, 18, 1970, č. 4, s. 146-149, 2 obr.,
3 t,ab., lit. 3.
Objasnění standa,l'dního síťového plánu pro zakázky Inženýrské geodézie. Sestavení bylo provedeno podle MPM
metody (metoda potenciálů p,ro automatický výpočet).
Tato metoda je, podle autora mnohem vhodnější než dosud 'používaná metoda CPM.
vi
528.489:624(430.2) =30
VÚGTK11200
HEINZE, K. Ilj.
MeRtechnische Unterschungen
wli.hrend des Gleitprozesses am Objekt Interhotel "KongreS" Karl-Marx-Stadt.
[Měřic;kotechni-cká zkoU!lllání v průběhu ,prací na 'stavbě
s ,posuvným bedněnfun na objelktu Interhotelu "Kongres"
v Kal'l-Marx-Stadtu. j
Vermessungstechnik, 18, 1970, č. 4, R. 136-140, 5 obr.,
lit. 6.
Objasnění komplexního postupu pro kontrolu svislosti
staveb s posuvným bedněním. Vyhodnocení prov'ažování,
měření deform1ací, polygonálních měření a: torze dodávají v 'krátké době vyčerpávající údaje o ohováTIí posuvného bednění v prostoru.
vi
528.489:624=30
VÚGTK11200
JAKOB, G. - MOLLER, H.
Strenge Bestimmung der geometrischen
Gesta1t von
Fertigteilen. (Pi'esné určování geometrického tv8J'U stavebních prefabrikátů.)
Vermessungstec'hník, 18, 1970, č. 3, s. 89-92, 3 obr.,
1 tab., lit. 5.
V jednotném prostorOlVém souřadnicovém systému jsou
vymezené plochy stavebnfho pr~ku měřeny v diskrétních
bodech. Vyrovnání prostor,ové skupiny ,bodů pomocí hranolu. Výpočet měření.
vi
528.489:625.7=82
VÚGTK 29084
CHIMERIK, Ju. A.
Topografičeskije Izyskanija trass avtomobilnych dorog
sposobom věroobraznych lučej. (Topografic:ké průzkumy
tra's 'silnic způsobem vějířovitých sv,azků zéměr.)
Inž. Geod., 1969, č. 6, s. 83-88, 2 ,obr., 4 tab.
Rozbor topografic'kých prťtzkumů tras. Použití metody
vějířovitýcth záměr na trasách Isilnic. Možnost využití
tohoto zpusobu pro trasy jiného významu. Vý2lkumy prováděnépomocí teodol'itu TT-4 a dál'koměru DD3. Uvedeny
výsledky měření. Mimo teodolitu TT-4, pro navrhOlV'aný
způsob, je možné ,použití i jIného teodolitu, II{terým je
možno měřit horizontální a vertikální 'Úhly s 'Odpovfdající
přesností, a u kterého průměr objektivové části dalekohledu dovo~uje použití dálkoměru DD3.
VK
528.489:625.78=84
V'ÚGTK8055
SOtTYS, M.
Wyniki badan doSwiadczalnych lokalizatora typu LR-l
(Výsledky ověřovacích zkoušek p,řrstroje LR-1 'pro vyhledávání ,podzemních vedení.)
Przegt geodez., 42, 1970, Č. 4, s. 158-161, 7 obr., lit. ;3.
Provedeny zkoušky přístroJe LR-l, ul'če!llého pro 'Vyhledávání tras podzemních vedení a ~tanOlVeníjejich hloubky. Průměrná střední chyba přístroje činí: při určení
polohy vedení ± 10 cm a při určení hloubky ± 22 'cm.
Přfstroj ,LR-l se vy'značuje poměrně malou vahou (vysHa'č 3,5 kg, lp'řijLmač 1 kg).
vI
528.489:69=82
VŮGTK 29084
TAUENIS, A. M. - FEL'DMAN, F. D.
K voprosu sozdanija jedinoj naučno obosnovannoJ sisti!my dopuskov SNiP. (K otá'zce vytvoření jednotného, vědecky zdůvodněnéthc systému toÍeooncí SNiP.)
Inž. Geod., 1969, č. 6, s. 7-10, 1 obr.

Přehled zemlJmlJřické literatury
ročník 25, č. 6

Klade se otázka na vytvoření Ijednotného systému stavebních tolerancí, protože existující stavební normy a
předpisy neodrážejí metodiku a Ipřesnost gelJdeUc!kých
prací ve st,ave'bnictvi. Uvedeny přLklady stavebních norem, Ikde si jednotHvé ustanovení 'vzéjemně odporuji.
Př~kla:dy výpočtu přesnosti.
VK
528.489:697.8= 30
CYRKLAFF, G.
Technologie fiir Schornsteinmessungen.
měření komínů.)

(Te'chnologie pro
••

Ver'lllessungstec'hnik, 18, 1970, č. 3, .,. 86-89,

.~obr., lit. 4.

Použití způsobu stavby
komínůvyžadll!je nové
vytyčovéní a stavební
pr,adch, je'ž je ,třeba
měření 'komínů".

s posuvným bedněním při stavbě
metody inženýrské geodézie p'ři
kontrole. nda,je o geodetický'ch
;provést. Návrh na "Technologii
vI

528.517.089.6(430.2)=30

VÚGTK 11200

PAULI, W.
Erprobllng des EDK 2000 aul der Potsdamer Basis.
[Z!koU'ška EOK 2000 na postupimské kompa,rfrční ~ákl~dně.)
V8'Nllessungstechni1k, 18, 1970,
lit. 7.

Č.

3, s. 105-108,

6 obr.,

PopIs zkou~ky 'přístroje EOK 2000, od VEB Carl Zeiss,
Jena s ohledem na přesnost mě'ření a 'vyhodnocení. P.ro
vzdálenost od 1 km byla zjištěna vnitřní přesnost
± 4 mm IR vnější 'přesnost ± 6 mm.
Sc'h/Vá

528.7(091)=20

VÚGTK 17022

THOMPSON, E. H.
The development of photogrammetry
in the seventies.
(Rozvoj fotogrammetrle v sedmdesétých letech.)

MAYER, A.
Multiband and multispectral
photography for the Natural environment
research
council. (Vícepásmová a
multispektrální fotografie pro Radu výzkumu přírodního
prostředí.)
Photogram. Rec., 7, 1971, Č. 38, s. 248-250.
Rada výzkumu přírodního prostředí ve Velké Británii
se zabývá studiem použití různých druhů citliVých foto·
grafických materiálů pro účely těžby nerostů, hydrologie, využití a ochrany půdy, studia lesních porostli a
plidní vlhkosti. Různé druhy fotografických
materiélů
- vícepásmové fotografie [s použitím rl1zných filtrů),
multispektrální fotografie s různými emulzemi v komorách pracujících současně a infračervené fotografie byly vyzkoušeny při pořizování leteckých snímků dvou
zkušebních oblastí (ve východní Anglii a na ostrovech
Hebridách) v létě 1971. Účelem pokusl1 bylo porovnání
fotografických materiélů citlivých na různé části spektra pro výše uvedené účely.
di
528.72:528.735.2=84

VÚGTK 28249

JANISZEWSKl, S.
Kompleksowa metoda analityczno-nllmerycznego opracowania zdj@é lotniczych. Dgólne založenia i charakterystyka procp-su technologicznego.)
(Komplexní metoda
analyticko-číselného
vyhodnocení
leteckých
snímků.
Všeobecné principy a charakteristika
technologického
postupu.)
Informator lGiK [Varšava), 16, 1971, Č. 5, s. 18-28, lit. 5.
Všeobecné principy metody. Struktura technologického
postupu. Charakterizace
jednotlivých etap technologického postupu: projektování fotogrammetrického
letu a
geodetickýrh podkladi't leteckých snímki't, projektování
kancelářských
prací, vyznačení vlícovacích bodl1 na
snímcích, vyhodnocení snímkl1, kontrola proměřených
souřadnic .geodetického podkladu, vyrovnání blokové
aerotriangulace,
výpočet terénních souřadnic bodů.
Tš/Pe

Pohled na současný stav vývojP. fotogrammetrických
metod a přístrojl1. Zvýšení snímkové aerotriangulace vidí autor ve zlepšení kvality leteckých snímkl1. Jsou uvedeny možnosti automatizace vyhodnocovacích postupl1.
Výhledy ortofotografie. vývoj ana1ogových a číslicových
vyhodnocovacích přístrojiL Možnosti využití snímkování
zemského povrchu z umělých družic. Využití fotogrammetrie v dalších oborech - lékéřství, architektuře atd.
Závěrem je konstatováno, že sedmdesátá léta zriamenají
velký rozvoj fotogrammetrie
pro negeodetické účely,
přičemž uživatelé si část fotogrammetrických
prací budou provádět sami.
vI

528.722=20
VÚGTK 17022
THOMPSON, E. H.
A new photogrammetric
plotter: the CPI. (Nový fotogrammetrický vybodnocovací přístroj CPI.)
Photogram. Rec., 7, 1971, Č. 38, s. 157-181, 16 obr., lit. 2.
Je popisován nový typ fotogrammetrického
vyhodnocovacího přístroje, sestrojeného a pracujícího na základě
vzorcl1 prvního typu. Od jiných přístrojl1 se liší zejména tím, že má zařízení na eliminaci paralexy ve směru
y, všech vlivu konvergence os snímki't a chyb v měřítku
výšek, přičemž geometrické chyby ve výškách se nezvětšují s rostoucí výškou terénu. Podle uvedených principů byl zhotoven a vyzkoušen prototyp přístroje, který
je poměrně levný a robustní.
di

528.7:061.3(73)=20

528.735

Photogram. Rec., 7, 1971,

Č.

38, s. 195-200.

VÚGTK 17022

NEWTON, f.
The application of photographic methods to problems
of acourate measurement.
[iPoužití fotografických metod k problémlim přesného měřenL)
Photogram. Rec., 7, 1971,

Č.

38, s. 247-248.

'25. 5. 1971 uspořádalo Oddělení pro obchod a průmysl
ve spolupráci s Manchesterskou universitou jednodenní
symposium o aplikacích fotografických metod pro přesné měření. Po úvodní přednéšce o teoretických a prak. tických základech geometrických měření v prostoru pomocí stereofotogrammetrie
metody "moiré fringe"
následovala tři jednáni. První mělo téma "Geometrická
měfení ve skutečných a zmenšených měřítkách". Druhé
jednání bylo věnováno mikroskopickým a rentgenovým
měření, třetí se týkalo automatizace a výpočtů. V referátech ukázali přednášející na široké možnosti využití fotografických metod při řešení rozličných probléml1 v mnoha oblastech lidské činnosti.
di

VÚGTK 35092

VÝZK-Z-426
MARŠfK, Z.
D některých problémech aerotriangulace.
Praha, VÚGTK 1971, 26 s., 4 obr., čet. příl., lit. 8.
Výzkumná zpráva má dvě hlavní části. V části A je
popis hlavních zásad zvoleného aerotriangulačního
postupu a zpfisobu a je uveden přehled vzorců. Tato část
je zvolena spíše pro ty čtenáře, kteří se zajímají více
o praktický výpočetní zpfisob. Část B obsahuje popis
odvození a sestavení vzorců podrobně zejména v těch
procedurách, ve kterých přináší autor některé původní
myšlenky k řešení.
vI
528. 74:528.48
VÚGTK 34986
ŠlMA. J.
Blízká fotogrammetrie - účinný prostředek k racionalillaci některých prací v oboru inženýrské geodézie.
lG Zpravodaj (Praha), 1971, Č. I, s. 22-27, 2 fot.

Přehled zem~m~řickil
ročník

Při řešení inženýrsko-geodetických
prací v priimyslu,
stavebnictví, hornictví, památkové péči a experimentálních výzkumech na modelech je možno práci usnadnit
pomocí fotogrammetrie.
Až do minulého roku byly fotogrammetrické oddíly a pracoviště na vysokých a středních odborných školách vybaveny pouze fototheodolitem fy Car! Zeiss Jena PHO'l'EO s konstantou asi 200 mm
a formátem snímkii 13 X 18 cm. V minulém roce byla
vyplněna mezera v přístrojovém
vybavení pro blízkou
fotogrammetrU dovozem dvojitých stereometrických
komor fy Zeiss Jena, a to komory o základně 120 cm pro
snímkovtí.ní od 4 do 25 m a komory o základně 40 cm
pro sním kování od 1,5 do 11 m. Je uvedena funkční
činnost obou přístrojii a možnosti jejich použití v praxi.
Sch/Chv

528.9:002:681.3.01
VÚGTK 35 162
NEUMANN, J.
VÝZK-Z-451
Koncepce subsystému kartografických
informací.
Praha, VÚGTK 1971, 96 s., 30 obr., lit. 13.
Analýza problematiky charakteristik
míst území. Lokalizační informace, jejich poslání a rozdělení. Kartografické informáce, jejich využití a vlastnosti. Koncepce
subsystému kartografických
informací jako optimálního
prostředku
uspokojování
společenských
požadavkii na
daném úseku. pojednaná jednak souhrnně na plánovaném toku informací a jednak detailně v jeho principiel·
ně nových úsecích získávání informací, jejich číslicového zpracování,
vytváření fondii digitálních
kartografických informací a ve sféře jejich aplikací.
Sch/Chv
528.9:338.23= 20
VÚGTK 27589
IRWIN, M. StG.
Developments in Automated Cartography at the Ordnance Survey. (Pokus s automatizovaným mapováním v britském Vojenském zeměměřickém ústavu.)
Cartogr. J. 8, 1971, Č. 2, s. 133-138, 4 obr.
Pracovníci britského Vojenského zeměměřického ústavu
se pokusili pro'věřit, jaké výhody by jim poskytla aplikace nové techniky při tvorbě map. Ústav spolupracoval se Skupinou experimentální
kartografie (ECU). K práci byly použity: digitalizátor,
počítač a automatické
kreslící zařízení. Postup práce. Otázky generalizace při
přechodu z měřítka do měřítka. Popsání experimentu,
při kterém bylo automaticky
zpracováno
území 10 X
X 10 km. Nedostatky, které se vyskytly. Pro účely Ordnance Survey je automatické mapování zatím příliš nákladné.
Vj
528.9:338,23=20
VÚGTK 27589
KADMON, N.
KOMPLOT "do-it·yourself"
compllter cartography.
(Program KOMPLOT automatizované
mapování "svépomocí".)
Cartogr. J., 8, 1971, Č. 2, s. 139-144, 4 obr., lit. 7.
Aby "Atlas of Israel" mohl být vydáván každých 5-7
let v revidovaném vydání, bylo rozhodnuto automatizo·
vat tvorbu a aktualizaci tematických map. Byl vypracován program KOMPLOT, jehož podstata
je priiběžná
transformace dat do grafické formy. O estetice automatizovaného grafického vyjádření. Jednoduchost a použitelnost KOMPI,OTu.
Vj
528.9:338.23= 30
VÚGTK 11 200
MEIER, S.
Analog-Digital- und Digital-Analog Wandlung linienformiger Kartenzeichen nach dem Abtasttheorem der Nachrichteniibertragung.
(Analo,f5ově digitální
a digitálně
analogová transformace
čarových mapových značek podle snímacího teorému přenosu informací.)
Vermessungstechnik,
19, 1971, Č. 10, s. 365-368, 4 obr.,
lit. 7.

literatury,
25, Č. 6

Diskutuje fe analogově digitální transformace
čárových
mapových značek jako problém snímání signálii. Předpokladem je popis čar jako realizace nahodilých funkcí.
Zkoumají se podmínky, (při nichž mohou být opět vyhotoveny digitalizované nahodilé křivky z množství jejich
snímaných hodnot, aniž by byla překročena chyba v kartírování.
vI
528.9:681.3.01= 20
VÚGTK 17951
SUCHOV, V. I. - MYŠEVA, I. A.
Poisk kartografil!eskich
istoěnikov sposobom kljul!evých
slov na EVM. (Vyhledání kartografických
pramenii metodou klíčových slov s využitím elektronických
počítacích stroj ii.]
lzv. vuzov, Geod. Aerofotosj. 1971, Č. 2, s. 67-71, 1 tab.,
lit. 5.
Metoda klíčových slov předpokládá
indexování' dokumentů pomocí' slov vyplývajících z objektivní analýzy
obsahu dokumentu. Na katedře redakce a sestavování
map byl proveden experiment k určení ukazatele pro
permutovaný rejstřík pro kartografii s využitím elektronického počítacího stroje "Minsk 22". Etapy v procesu
zpracování informací metodou klíčových slov - 1. výběr kl1čových slo\', 2. vyznačení vybraných údajii o dokumentu (titul, autor ... ) na děrné štítky, 3. vstup děrných štítkii do počítacího stroje, 4. alfabetické třídění
kHčových slov, tisk podle předepsaného
programu.
Otázka optimálního počtu klíčových slov. Rozbor strojového i nestrojového zpracování přípravy záhlaví dokumentu. Perspektivně vstup infoL'mací do počítacích strojů bude nejen na základě děrných štítkii nebo děrné
pásky, ale cestou optického čteni.
Hr
528.91:518=82
VÚGTK 17951
BERLJANT, A. M.
Ispofzovanije informacionnych
funkcij pri analize kart.
(Využití informačních funkcí při analýze map.)
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1970, Č. 5, s. 97-102,
4 obr., 1 tab., lit. 3.
Některé pozoruhodné vlastnost! funkcí entropie umožňují jejich použití k charakteristice
nestejnorodosti
kartografického
zobrazení. Entropii lze vyčíslit pro jevy
vyjádřené na mapě absolutní nebo relativní číselnou
charakteristikou
i pro jevy bez číselné charakteristiky.
Vzorec pro vymezení plochy stejné pravděpodobnosti.
Výpočet funkce entropie pro výsek geologické mapy a
karto gramu s kroužkovým vyjádřením jevu. Společná
entropie dvou jevii vzájemně souvisejících i nesouvisejících. Informační
koeficient.
Aplikace při zkoumání
závislosti areálii na mapách piidy a rostlinstva. Sestavení tzv. informačních tabulek pro vyjádření vzájemného
vztahu pravděpodobnosti
dvou map.
Vj
528.924=82
VÚGTK 17951
GALKIN, V. M.
O technologii
gravirovanija
kart melkich maslUabov.·
(O technologii rytí map malých měřítek.)
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1970, č. 5, s. 109-111.
Nová technologie vypracovaná r. 1968 v CNIIGAiK především pro mapy tzv. "skládačky".
Sestavování
mapy zárovel'í s rytím pro vydání. Rytina diiležitých prvkii je na samostatných
podložkách, ostatní prvky společně na jedné, a po zhotovení diapozitivní kopie se
originál rozbarvuje
speciálním vodním koloidem. Názvosloví se vylepuje na 3 samostatné originály. - Samostatné rytiny podle jednotlivých barev a vylepování
kompletního názvosloví na jednu papírovou podložku
mělo nedostatky: potíže s lícováním, všechny názvy a
smluvené <mačky jsou na jednom originále bez ohledu
na barvu. Při nové technologii se lícování zabezpečuje
prováděním rytiny prvkii na podkladě prvkii již vyrytýeh. Názvy se lepí na jednu papírovou a dvě priihledné
podložky. Příprava opakovaného
vydání. Znovu se
ryjí jenom opravy a nové čárové prvky a na starých
originálech se tyto prvky retušují. Postupným skopírováním nových a starých originálii se zhotoví hliníkové
tiskové desky. Názvosloví na 1 papírové a 2 priihledných podložkách. - Nové postupy jsou velmi hospodárné.
Vj

PŘEHLED
ZEM ĚMĚŘICKÉ
LITERATURY
528:62:002 (494) = 30

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

347.235.11

EVIDENCE NEMOVITOSTI, KATASTR

347.235.11 (437) : 338.23 = 82

VÚGTK 35081

MICHAL, JA.
Registr ui!eta ze mel' i problemy svjazannyje s ego proekUrovnnijem. (Avtomatizacija kadastra v CSSR). (Evidence a problémy spojené s projektováním operátil automatizace nemovitostí evidence).
Ref. (CSSR) z: Mezinárodní konf. o výpočetní te,chnice
v geodézii.
Sofia 1971, sv. 4, s. 25-51, 3 pří!., lit. 7.
Autor zjišťuje nutnost správných rychlých a objektivních informací pro rozvoj
společnosti. Z evidenčních
systémii se jeví nejobjektivnější
zajišťovat informační
vztahy souřadnicemi na mapách. Tím se stávají geodetické údajp-, dIla evidence nemovitostí dilležitým prvkem
moderního informačního systému. V referátu se nazna. čují cesty ke zvládnutí této problematiky v geodézl1 a
kartografii v CSSR. Po objasnění systémové analýzy a
metód užitých v evidenci nemovitostí se poukazuje na
ná '/rhy automatizovaného
systému EN a na zavedení
automatického zpracování dat o katastru a na diskutovaný zpiisob připojení operátil EN na informační systém
geodézie a kaItografie v CSSR.
KI

528 GEOof:ZIE, FOTOGRAMMETRIEA KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ
528 : 330.401.72 = 82

VÚGTK 35081

BRYKIN, P. A. - KIMEL'MAN, S. A.
Vozmožnosti primenenija setevogo planirovanija i upravleni ja ISPD) na polevych geodeziěeskich i topografičeskich rabotach. (Možnosti užití síťového plánování a řízení (SPR) Vii polních geodetick'ých a topografických
pracích.J
Ref. (SSSR) z: Mezinár. konf. o výpočetní technice
v geodézii.
Sofia 1971, sv. 1, s. 35-51, obr., 1 tab., lit. 8.
V úvodu autor zjišťuje, že v posledních letech je v SSSR
II geodézíi
a kartografii věnován mimořádný zájem na
zdokonalení
řídících a organizačních
forem výroby.
Jednou z nich je využití síťových grafll pro výrobní modely, zejména pro zjišťování ekonomického efektu, který
je závislý na zachycení všech zvláštností polních topograficko-geodetických
prací.
KI
528: 614.8 (4:::8) = 84

VÚGTK15451

FRISCHKNECHT, A.
Technorama der Schweiz. Das Projekt eines modernen
informationszentrums
uber
Wissenschaft
nnd Technik geht seiner Verwiklichung entgegen. (Technorama
Švýcarska. Prcjekt moderního informačního
střediska
vědy a techniky se blíží k realizaci.)
\'ermessungstechniker,
43, 1971, Č. 7, s. 200-207, 4 obr.

VÚGTK 8055

SZYMCZYK,W.
Ochrona pracy w geodezji. (Ochrana práce v geodézii.)
Prz~g!. geod., 43, 1971, Č. 12, s. 490-491.
Přehled polských předpisii upravujících otázky bezpečnosti a hygieny práce (BHP) v resortu geodézie a kartografie. Diskuse některých, dosud nevyřešených problé··
mů BHP, týkajících se nedodržování předpisů BHP, školení v BHP li geodetů pracujících v jednotkách jiných
resortii apod. Návrh, aby trvalá onemocnění, vzniklá vlivem ztížených pracovních podmínek v terénu, byla považována za nemoci z povolání. Dilležitá úloha služby
ochr'my práce organizované při odborech a Společnosti
polských gp.odetii při zlepšování pracovních podmínek
v geodézíi.
Tš

Zpráva o blížící se realizaci projektu moderního informačního střediska vědy a techniky, které bude vybudováno ve švýcarském městě Winterthur na ploše cca
50000 m2• Na této ploše budou vybudovány výstavní haly a víceúčelové budovy s informačním pracovištěm, knihovnou, archivem, dílnami, přednáškovým sálem, kancelářemi správy střediska atd. Středisko bude sloužit veřejnosti, priimyslovým podnikiim, výzkumným ústavům
a ul~ilištím, kterým bude poskytovat aktuální informace
o vědě a technice. Rovněž bude organizovat výstavy a
podporovat pedagogickou
činnost. Poukazuje se na
některé geodetické přístroje,
které jsou již součástí
sbírky tohoto střediska.
Tš
528:681.3.01 (485) = 30

VÚGTK 35081

OJBORN, L.
Datenverarbeitung
im Vermessungswesen,
in der
Administration und Raumordnung.
(Zpracování dat ve
švédském katastru a při řízení a plánování geodetických
prací.) Ref. (Švédsko) z: Mezinár. konf. o výpočetní
technice v geodézii.
Sofia 1971, sv. 4, s. 147-178.
V referátě se autor zabývá otázkami spojenými s budováním geodetického informačního systému ve Švédsku
a je toho názoru, že mnohé problémy mají i v ostatních
zemích společný charakter. V závěru se dotýká některých problémů dalšího vývoje a končí poukazem na lidské aspekty při využívání techniky zpracování dat. KI
528:681.3.07 = 30
LUKÁCS,

VÚGTK 35081

T.

Die Rolle der Datenbanken
in der Geodiisie. (úloha
banky dst v geodézii.)
Ref. (MLR) z: Mezinár.
konf. o výpočetní
technice
v geodézii.
Sofia 1971, sv. I, s. 117-135.
V referátě jsou uvedeny některé
problémy z oblasti
zpracování dat, jsou to zejména: informační základna
a výpočetní středisko, popis sítě k zajištění výměny informací a pod. Při zřizování geodetické banky dat navrhuje se vytvoření šesti základních evidenčních seznamů (registrii) informací: evidence souřadnic, evidence
map, evidence změn (změny pozemkil), archiv leteckých
snímků, jmenný rejstřík pozemkové knihy, evidence topografické mapy.
Kl
528.01/.08

MERICKt METODY, Vt'POCTY, PRESNOST

528.063.9 = 20

VÚGTK 35 081

MITEI:MAN, E. JA. - IODIS, JA. JA.
Technologia geodezičeskich vyěislenii na EVM. (Technologie geodetických
výpočtii na elektronických
počítačích.]
Ref. (SSSR) z: Mezinár. konf. o výpočetní technice v geodézii.
Sofia 1971, sv. 4, s. 13-23.
Referát se zabývá novou technologií geodetických výpočtii zaměřenou na úplné využití počítačii, vypracovanou v CINIGAiK. Nositeli informací jsou děrné štítky; dokumenty dodávané organizacemi
provádějícími
geodetické práce musí být jednotné. Výpočetní práce se dělí
na tři etapy: přípravné práce, vyrovnání a katalogizaci.
V závěru se zdůrazňuje, že uvedená technologie zajišťuje
strojový přechod informací z jedné etapy do druhé; je tím
dána možnost přesného přenosu a zpracování informací.

KI

Přehled

zeměměřické
literatury
ročník 25, č. 7

528.063.9 = 30

528.46:711.163:681.3.01= 30

SCHLIEPHAKE,G.

KOBYLAŇSKI,J. - KICIŇSKI, J.
Anwendung der elektronischen Datenverarbeitungstechnik zur Liisung éines Kommasations-Projektes
mUtels
elektronischen
Digitalrechners-ODRA 1013. (Užiti elektronického zpracování dat k vypracování projektu scelování na počítači ODRA 1013.)
ReL (PLR) z: Mezinár. konL o výpočetní technice v geodézii. Sofia 1971,sv. 4, s. 83-116, 15 tab.
Článek obsahuje popis souboru programů pro výpočet
měř. údajů, ploch, odhadních cen a dalších údajů o pozemcích, a to pro jednotlivé pozemky, skupiny pozemků i katastrální území i po scelování.
Kl

Einsatz von Rechenautomaten
flir iikonomische Rechnungen im Vermessungswesen.
(Užiti počítačfi při ekonomických výpočtech v geodézii.)
ReL (NDR) z: Mezinár. konL o výpočetní technice v geodézii, Sofia 1971, sv. 1., s. 99-113, lit. 18.
Pojednává se o úloze a významu systému řízení výrobního procesu v geodézii a kartografii v NDR, k jehož
realizaci je důležitým předpokladem elektronické zpracování dat. (EDV - Elektronische
DatenverabeHung).
V článku se zdůrazňují cile a předpoklady úplného zpracování dat.
Kl

528.5 (091) = 30

528.28:522.41 = 30
SANDIG, H. U.
Das Zeiss-Astrolab: ein neues Feldinstrument zur Ortsbestimmung uod Erkundung. (Zeissův astroláb - nový
polní přístroj pro určování polohy a průzkum.)
Jenaer Rdsch, 16, 1971,

Č.

6, s. 362-364, 4 obr., lit. 4.

Firma Carl Zeiss Jena vyvinula nový astroláb, který při
svých malých rozměrech (30x30x15 cm) o váze 10 kg
umožňuje dosáhnout vysokou přesnost a rychlost pozorování a snadnou přepravu. Při určování zeměpisné šířky a délky metodou stejných výšek je dodržení konstantní výšky cile zaručeno konstrukcí dalekohledu s několikanásobně lomenou optickou osou a představeným
rovnoramenným
hrano lem spojeným s kyvným zrcadlem. Astroláb je vhodný rovněž pro průzkum míst pro
instalaci stacionárních astrometrických přístrojů.
Sk

528.421 = 40

VÚGTK 13 220

BAETSLÉ, P. L.
Quelques problemes élémentaires ďoptimalisation
dans
les levés planimétriques.
(Některé základní problémy
optimalizace v polohopisném mapování.)
BulI. trim. Soc. belge Photogram.,
21 obr., lit. 6.

1970,

Č.

102, s. 3-54,

Teorie některých základních pojmů. Rešení problémů
protínání trojúhelníka (3 měřené úhly); bilaterace (dvě
měřené vzdálenosti), protínání v rovině při 3 daných
bodech. Použití tří optimalizačních kritérií, založených
na elipse chyb: minimalizace součtu čtverců os, minimalizace největší osy a minimalizace prostoru elipsy.
Kromě těchto kritérií je použito též stochastického modelu. Několik všeobecných závěrů, zdůrazňujících důležitost volby obou optimalizačních
kritérií, včetně stochastického modelu. Předpokládá se, že některé problémy optimalizace nebude
vůbec možno. řešit anebo
u některých problémů se bude jejich řešení lišit od popsaného způsobu.
'vI

528.46:711.163 = 40

VÚGTK 35081

VÚGTK 16488

PESCHEL, H.
Entwicklung und Perspektive des modernen geoditischen Geritebaues. (vývoj a perspektivy stavby moderních geodetických přístrojů.)
Jenaer Rdsch, 16, 1971, Č. 3, s. 159-161.
Na příkladech některých úloh z historie teorie a praxe
geodézie se zdůvodňuje potřeba neustálého zdo,konalování původních konstrukcí nebo tvorby nových geodetických přístrojů. Důležitým mezníkem ve výrobě geodetických přístrojů je proniknutí elektroniky a počítačů do
této oblasti. Uvedeny jsou charakteristické
vlastnosti
některých moderních geodetických přístrojů zkonstruovaných v posledních letech firmou VEB Carl Zeiss Jena
ve spolupráci s Technickou universitou v Dráždanech
a Geodetickou službou v Lipsku. Rovněž jsou naznačeny
perspektivy rozvoje geodetických přístrojů do r. 2000.
Tš

528.521:621.375.826= 84

VÚGTK 8055

TATARCZYK,J.
Teodolit laserowy Kern DKM 2-A. (Kernův laserový teodolit DKM 2-A.)
PrzegI. geod. 43, 1971, Č. 12, s. 515-517, 4 obr.
Popis laserového teodolitu DKM 2-A vyráběného firmou
Kern, který vznikl kombinací vteřinového teodolltu s plynovým laserem. Možnost použití teodolitu DKM 2-A jako
samostatného
teodolitu
bez laseru,
jako laserového
teodolitu využívajícího pouze laserových paprskd a jako
kombinace obou uvedených případů. Systém odečl:táni.
Kompenzátor svislého kruhu. Technické údaje teodolitu.
Technické údaje laseru.
Tš
528.531 = 30

VÚGTK 16 488

DREFENSTEDT, H. J.
Die geoditisch-technologischen
Vorteile der Kombination
DahIta 010 mit Kartiertisch.
(Geodeticko-technologické
přednosti kombinace redukčního tachymetru DahIta 010
s kreslicím stolem.)
Jenaer Rdsch, 16, 1971, Č. 3, s. 177-180, 2 obr., 1 tab., lit. 8.
Stále rostoucí potřeba map a plánů v měřítkách od
1 : 500 do 1: 2 000 pro řešení národohospodářských
úkolů. Vhodné použití kombinace redukčního tachymetru
DahIta 010 a kreslicího stolu Karti 250 k tomuto účelu.
Měřická a zobrazovací přesnost bodového pole ve vydavatelském originálu. Porovnání produktivity práce a
nákladů tohoto postupu s jinými měřickými postupy.
Zlepšení dosavadních technologických postupů.
Tš

LUDOT, J. P.
Modele pour l'ělaboration
ďun projekt optimal de re·
membrement. (Model pro vypracování optimálního projektu scelování pozemků.)
Géometre, 115, 1971,

Č.

12, s. 32-45, 5 obr., 5 tab.

Národní zpráva pro komisi 7 FIG. Ve zprávě se posuzuje
a popisuje matematický model pro vypracování optimálního projektu scelování pozemků. Odpovídající program
je dokonale propracován a připraven pro použití; článek nezabíhá do technických podrobností a do popisu
algoritmu. V přiloze je uveden konkrétní příklad aplikace a kritika použití.
Ra

528.548:622.1:621.375.826= 84

VÚGTK 8055

WOJCIECHOWSKI,W.
,Zastosowanie
laserów w slu:i:bie geodezji
górniczej
w swieUe najnowsczych badaií. (Použití laserů v důlním měřictví z hlediska nejnovějších výzkumů.)
Przegl. geod. 43, 1971, Č. 12, s. 509-515, 16 obr.,
1 tab., lit. 9.
Diskutuje se vhodnost použití laserů v důlním měřictví. Popisuje se zařízení pro vynášení vodorovných směrů a zařízení pro provažování
bodů nebo vynášení
svislých směrů.
vI

Přehled zeměměhcké
ročník 25, Č. 7

literatury

528.58.016.4430.2) = 30

VÚGTK 16 488

528.722.6.087.9-503.55 = 82

DEUMLICH, F.

ALESNIKOV, E. F. -

Zur Anwendung des TSG 200 bei geodiitischen Arbeiten
in der DDR. [K použití světlometu TSG 200 při geodetických pracích v NDR.)

Avtomatizirovannyj
vvod
informacii s koordimetra
v EVM Odra 1013. (Automatizovaný
vstup informace
z koordimetru do počítače Odra 1013.)

Jenaer Rdsch, 16, 1971,

Izv. VUZov, Geod. i Aerofotosj.,
2 obr.

Č.

3, s. 192-193, lit. 3.

Nedostatek prvních světelných signálů heliotropťi,
spočívající v závislosti na slunečním světle. Jejich nahrazení světlomety, viditelnými do vzdálenosti 30-40 km
a vyžadujícími značné množství napájecí energie. Použití nového typu světlometu TSG firmy VEB Carl ZeissJENA při triangulaci
vyšších řádů na vzdálenost do
100 km, který oproti jiným světlometům kromě většího
výkonu spotřebuje k napájení daleko menší množství
energie.
Tš

528.7 FOTOGRAMMETRIE
528.711.11.089.6 = 30
KOLBL, O.

Autokalibrace je nový postup, umožňující kalibraci komory bez speciálních pomůcek v podmínkách praktického měření. Stačí vyfotografovat
prostorový objekt,
na němž jsou dobře identifikovatelné
body, ze tří stanovisek. Z podmínek průseků odpovídajících
paprsků
jsou vypočítány prvky relativní a vnitřní orientace. Potom mohou být zjištěny modelové souřadnice užitých
měřických bodů. Obyčejným fotoaparátem se tak podaří
v jednom pracovním postupu kalibrovat komoru a zaměřit bodové pole (až na měřítko). Přesnost postupu
odpovídá metodám kalibrace na zkušebních polích. Pro
neměřické komory může být postup užít bez zvláštních
nároků na stabilitu.
vI
VOGTK 35081

ZAFIROV, P. - SANOJEV, I. - GRIGOR'JEVA,N. - aj.
Kompleks programm dIja obrabotki forogrammetrii!eskoj
informacii i avtomatii!eskoje
vyi!islenije popravki za
rel'jev. (Komplex programů pro zpracování fotogrammetrických informací a automatický výpočet topografických
korekcí.)
Ref. (BLR) z: Mezinár. konf. o výpočetní technice v geodézii, Sofia 1971, sv. 5, s. 31-51, 5 obr., lit. 9.
Podán přehled programů používaných při zpracování fotogrammetrického
měření (výpočet orientací, transformace modelových souřadnic). Hlavní pozornost je věnována způsobům fotogrammetrického
vyhodnocení okolí
gravimetrických bodů s ohledem na automatizovaný výpočet topografických korekcí. Stručná zmínka o digitálním modelu terénu.
Sk
528.722 = 30

1970,

Č.

6, s. lOG-Hl,

Děrná páska vystupující z Zeissova
koordimetru
by
mohla být s výhodou využita pro výpočet na počítači
Odra 1013. Přímému vstupu do počítače však brání odlišné čtení desetinné čárky, kterou Odra 1013 čte jako
mezeru. V článku jsou rozebrány tři možné varianty
přepracování
informací z děrné pásky do tvaru vhodného pro vstup do počítače. JSou to: mechanický způsob překódování s reperforací a překódování bez reperforace.
Sk
528.722.65 = 82

VOGTK 2514

Selbstkalibrierung
von Aufnahmekammern.
(Autokalibrace fotokomor.)
Bildmess. u. Luftbildwes. 40, 1972, Č. 1, s. 31-37, 3 obr.,
2 tab., lit. 9.

528.72.061.3:681.3.06 = 82

TIMOFEJEV, J. S.

VÚGTK 34478

KONDRATENKO, V. T.
"Topokart" - DOVyjuniversal'nyj pribor dlja obrabotki
aero- i fototeodolitDoj s'jemki. ("Topokart" - nový universální přístroj pro vyhodnocování
leteckých i pozemních snímků.)
Ve: Doklady Aerosj. i Fotogram., 1969,

Č.

7, s. 139-143.

Popis nového vyhodnocovacího přístroje 3. řádu závodťi
Carl Zeiss Jena, označeného názvem "Topokart". Konstrukce přístroje, pracujícího s mechanickou projekcí,
dovoluje zpracovávat snímky zvlášť širokoúhlé a normální. Je určen ke zpracovávání jak leteckých (do rozměru 23x23 cm), tak i pozemních snímků. Jsou uvedena data přístroje.
JO

ZAFIROV, P. -

MINČEV, S.

Digitale Auswertung und Erneuerung geodiitischer Pline durch Bearbeitung
photogrammetrischer
Bildkoordinaten. (Digitální vyhodnocení a obnova geodetických
plánů zpracováním fotogrammetrických
snímkových souřadnic.)
Ref. (BLR) z: Mezinár. konf. o výpočetní technice v geodézii, Sofia 1971, sv. 5, s. 141-157, 3 obr., lit. 8.
Technicko-hospodářské
podmínky a technologie digitálního vyhodnocení;
automatizovaný
fotogrammetrický
systém pro analogovou fotogrammetrii
(technologie digitálního vyhodnocení pomocí analogové fotogrammetrie I; automatizovaný fotogrammetrický
systém pro analytickou fotogrammmetrii
[technologie digitálního vyhodnocení pomocí analytické fotogrammetrie).
Měření
a zpracování fotogrammetrických
snímkových souřadnic; pořadí měření a indikací; průběh výpočtu.
Sk

VÚGK 2514

SCHWEBEL, R.
PlaDicart E 2 - eiD neues Stereokartiergeriit.
[Planicart
E 2 - nový vyhodnocovací přístroj.)
Bildmess. u. Luftbildwes. 40, 1972, Č. 1, s. 41-46, 4 obr.,
2 tab., lit. 3.
Firma Carl Zeiss, Oberkochen, představuje nový vyhodnocovací přístroj PLANICART E 2. Jednoduchý, pevný a
cenově výhodný přístroj s vestavěným vynášeclln stolem a s pohybem pomocí ručního kola a vřetena, je
určen hlavně pro vyhotovení a údržbu map středních
a středně velkých měřítek při 3,5n{lsobném zvětšeni
modelu. Přístroj umožňuje dosáhnout výtečné přesnosti
při vyhodnocování výšek. Je možné také vnější napojení
dalšího kreslicího stolu. PLANICART E 2 se řadí k přesnému vyhodnocovacímu
přístroji PLANIMAT D2 a doplňuje řadu moderních Zeissových vyhodnocovacích přístrojů pro důležitý úsek fotogrammetrie
- fotogrammetrické mapování.
vI

528.9:528.235 = 40
BAETSLÉ:,P.L.
Optimalisation
(Optimalizace

ďune
représentation
cartographique.
kartografického
zobrazení.)

Bull. trim. Soc. belge Photogram.,
5 obr., 1 tab., lit. 8.

1970,

Č.

101, s. 11-25,

V článku se rozebírají některá kartografická
zobrazení
ze zorného úhlu vhodnosti použití pro inženýrské práce. Jako optimální se autorovi jeví Lambertovo ekvivalentní zobrazení v úpravě Lorgna, které má tyto výhody:
délkové zkreslení je minimální ve srovnání s azimutálními zobrazeními; plochy zachovává nezkresleny. Nevýhodou je nemožnost přímé transformace
z konformních do navrhovaného zobrazení, je nutný přechod přes
zeměpisné souřadnice.
Ra

Přehled

Nové pomůcky používaně v kartografické
kresbě. Rycí
soupravy domácí i zahraniční výroby. Automatizace zpracování polohopisu map velkých měřítek - koordinátografy Aritma Coragraph. Mechanizace zpracování popisu - fotosazba a suché obtisky.

528.9 : 930.25= 30

WACHTER, O.
Dle Konservlerung von Gioben und Landkarten.
(Konservace glóbů a map.)

528.914. 063.9= 30

Bad Godesberg, Bundesforschungsanst. f. Landeskunde
u. Raumordung 1968. 52 s., 11 obr., lit. 36.

BECK, W.

Přehled historického vývoje Institutu pro restaurování
rakouské státní knihovny. Popis činnosti tohoto ústavu.
Příčina a druhy poškození globů. Různé způsoby restauračních prací na glóbech a mapách tištěných na papíře.
Restaurace map na pergamenu. Předpoklady institutu
pro výchovu nových kádrů.

528.9:330.116.1= 30

VÚGTK 34 607

TOPFER, F.
Die Bedeutung der Modelle fiir die Erforschung von Gesetzmissigkeiten
kartographischer
Prozesse.
(Význam
modelfi pro vyšetřování zákonitostí kartografických procesů.)
Ref. (NDR): Zweite Nat. Fachtagung I. Kartographie.
Po,tsdam, Kammer d. Technik 1970. 2 s.
Obecná definice modelu. Mapa jako grafický, event. kartografický model terénu. vývoj metod modelování v oblasti organizace a řízení. Využitf modelfi při studiu kartografických problémů a procesfi cestou grafického znázornění nebo matematické
formulace systémů, vztahů
atd. Několik příkladťl. matematické formulace kartografických problémťl. a procesťl..
Tš(Vá
528.9:330.401(430.2) = 30
BAAR, S.
Organisationswissenschaft
zační věda v kartografii.)

in der Kartographie.

zeměměřické
literatury
ročník 25, Č. 7

(Organi.

Ref. (NDR) z: Zweite Nat. Fachtagung f. Kartographie
Potsdam, Kammer d. Technik 1970, 4 s.
Další rozvíjení společenského systému socialismu v NDR
je spojeno s řešením otázek vědeckého řízení a organizace. Při tom se využívá takových 'vědeckých disciplína metod, jako je věda o cho,vání člověka a skupin
lidí, jejich vzdělávání, psychologie, sociologie, pedagogika, kytJernetika
a vytváření komplexních
systémů,
operační výzkum, elektronické
zpracování dat, státní
a hospodářské právo. Podán je přehled úkolťl. a problémů, které je možno řešit s využitím těchto discipHn
a metod při organizaci a řízení kartografické produkce,.
Tš(Vá

Generalisierung
und automatische
Kartenherstellung.
(Generalizace a automatické zhotovování map.)
Allg. Vermess ...Nacr., 78, 1971, Č. 6, s. 197-204, 4 obr.,
2 tab., lit. 8.
Generalizace v souvislosti s automatickým zhotovováním map předpokládá exaktní analýzu, pokračující standardizaci a matematicko-geometrickou
formulaci postupu. Jsou rozlišeny tři druhy generalizace: selektivní,
integrovaná a simulovaná. Vyšetření se soustřeďuje na
první druh, protože je možné jej snadno vyjádřit matematicky, systematicky normovat ,a lze jej i dalekosáhle
využívat. Přizpůsobení tohoto zpťl.sobu automatickému
postupu zhotovování map je ukázáno na 4 příkladech.
Výhoda je v tom, že kvalita map, získaných automaticky, nemá výkyvy.
Ra

528.923.3:528.59.503.55

VÚGTK 35 061

SCHRADER, B.
Die automatische
Herstelluns
VOD Hiibenlinienpliinen.
(Automatické sestrojení vrstevnicového
plánu.)
Ref. (NSR) z: Mezinár. konf. o výpočetní technice v geodezii, Sofia 1971, sv. 5, s. 125-140, 5 obr., lit. 3.
Pro automatickou konstrukci vrstevnice z obecně rozložených výškových bodů byl vypracován program podle
následujících předpokladťl.: terén je nahrazen mnohostěnem, jehož stěny jsou tvořeny rovinnými trojúhelníky.
Body vrstevnic se lineárně interpolují na stranách těchto trojúhelníkťl.; interpolační
trojúhelníky
se realizují
podle zvláštního algoritmu. Zaměřené body terénu jsou
nejdříve roztříděny a začleněny do mřížové sftě, aby se
zkrátilo vyhledávání bHzkých bodfi. VrstevnIce jsou vykresleny na automatickém koordInátografu.
Program je
zvláště vhodný pro vyhodnocení tachymetrIckých měření provedených tachymetrem s automatickou regIstrací.

Sk

528.93 (084.3-13) :681.3.01 (71)

=

20

VÚGTK 29210

Kartologie, ein System theoretischer
Kartographie.
logie - systém teoretické kartografie.)

(Kar-

HARRlS, L. J.
An approach to automatic cartography for topographic
mapping in Canada. (Přístup Kanady k automatizované
kartografii
v topografickém
mapování.)
Canad. Cartographer, 8, 1971, Č. , s.290-295, 1 pří!.
Autor pojednává o myšlenkách, které předcházely aplIkaci automatizované kartografie při tvorbě pětibarevné
kanadské úřední topografické mapy 1 : 50 000. Vymezuje
objem úkolu, hovoří o třech ·stupních problému - dIgItalizaci, zpracování dat a kresbě, a o jejich řešení v Kanadě. Na závěr uvádí návrh některých zlepšení.
vi

Ref. (PLR) z: Zweite Fachtagung f. Kartographie.
dam, Kammer d. Technik 1970. 2 s.

Pots-

528.932:681.3.06 = 20

528.91:007=30
RATAJSKI,L.

Definice pojmu kartologie z hlediska kartografického
přenosu informací jako systém teoretické kartografie.
Použití kartologie k vyšetřování procesu získávání informací o jevech v prostoru a k volbě vhodných pravidel
a metod, které mohou vést k optimalizaci kartografického přenosu informací. Popis tří logických modelů:
1. modelu kartografického
přenosu informací, 2. modelu kartologie, 3. modelu kartografie.
Tš(Vá
528.913(084.3-11) :338.2
MIKŠOVSK"2",
M.
Mechanizace
a výhledy automatizace
kartografických
prací při zpracování map velkých měřítek.
Ve: Sbor. z konI. o kartogr. a reprod. zprac. map. Pardubice, ČVTS 1970, s. 27-28.

VÚGTK 29210

BROOKS, D. - PINZKE, K. G.
A computer program for three-dimensional
presentation
of geographic data. (Program pro počítač k trojrozměrnému vyjádření geografických údajfi.)
Canad. Cartographer, 8, 1971, Č. 2, s. 110-125, 8 obr., lIt. 1.
PLOT3D je mnohostranně použitelný program pro počítač, pomocí kterého lze konstruovat z dvojrozměrných
údajů trojrozměrný
obraz v jakékollv orientacI nebo
perspektivně.
Program má 15 varIabilních
parametrťl.,
z kterých lze 14 měnit podle projektu. Osm parametrů
určuje dimenze, šest určuje orientaci a převýšení. Konečný
produkt je buď trojrozměrná
histogramová mapa nebo
izarytmický kartogram (na obrázcích jsou výsledky rťl.zného použití programu). Program je v jazyce Fortran
IV, byl použit počítač IBM 360/40 s kreslícím zařízením
CaIcomp 563. Výzkum probíhal na Státní universitě
v lndianě.
.
vi

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

S28 GEOotZIE, FOTOGRAMMETRIEA KARTOGRAFIE
VSEOBECNĚ
528 (47) = 82
KUTUZOV, I. A.

VÚGTK 17951

528:331.876(47) =82
VÚGTK 15937
OČEREDNOJ
Očeredlloj XIV sjezd profsojuza.
(XIV sjee:d odborťi.)
Geod. i K,artogr. (Moskva), 16, 1971 č. 12, s. 5-7.
V článku je podána informoa,ce o odborovém sjezdu pracovníkťi geoIogicko-prťizkumný,ch prací kon.aném v Moskvě 18. února 1972. Na sjHzdu bylo sděleno, že GUGK za
uplynulou pětiletku splnil značný objem pra.cízaměřených na uspokojení potřeb hl,avníclh hoopodái'ský1ch ministerstev topogr,afic:kými mapami a geodetiC'kými daty.
úloha odborťi se přitom projeviloa v zajišťováni šir,o'ké
tvťirčí inidativy pr,a,cujícich t. j. org,aniW'váním sodalistický,ch soutěži, odhalováním rezerv, zlepšováním pracovnkh podmíne'k i kulturních ,a bytových podmínek pracujících. Odbory se podílely na zvyšování výstavby bytťi
i sociálnkh z,ařízenL Dosaženým fu?pěchťim pomohly i pořádané všesvawvé veřejné přehlídky. V období přelhlídek
bylo podáno mnoho návrhťi na využití rezerva dosaženy
podstatně ekonomické úspěchy. V závěru se zdťir,azuje, že
před 'Všemi organiza1cemi odborťi stojí úloha: S'Oustředit
pozornost na nevyřešené problémy, na odstranění nedostatkťi 'Vprá,ci a na zvýšeni úlohy odbo·rťi v životě poctnikový,ch koIektivťi.
KI

Zadači sovetskoj geodezii i kartografU na 1971-1975 gody. (Ú'koly sovětské geodézie ,a k,artografi.e v letech 1971
až 1975.)
Izv. VUZov, Geod., Aerofotosj., 19'71, č. 3, s. 3-14.
528:681.3 = 84
VÚGTK 8055
Stručný přehled plněni· upi ynulého pětiletého plánu.
GAZDZICKI, J. - iPIANKO, E.
Re],ativníčísla
o rťistu objemu pra,ci v nové pětiletce
zvlášť pro topograficko-geodetické
práce a pro kartogra- • Kierunki rozwoju informatyki v geodezji. (Směry rozvoje informatiky v geodézii.)
fickou výrobu. Dťisledky rozvoje rťizných vědních oborťi
pro praxi. Zvyšování kvality. Zavádění vědecké organiPrzegl. geod., 44, 1972, Č. 1, s. 5-7.
zace práCfJ, vý['oby a řízení. Otálky standardizace.
VěPopisuje se rozvoj informatiky v geodézii z,a léta 1961 až
deckotechnické
informace. Spolupráce vědeckovýzkum1967, 1968-1971, jakož i tendence dalšího rozvoje. Tyto
ných ústavu. Úkoly vyplývající z dalšího
výzkumu
se 'Vyznačují předvídaným použitím progr,amových počíkosmu.
tačťi, minipočHačťi a 'Vytvořenim větších výpo,četních systémťi prozpr,acovláni různý,ch údajťi. Předvidá se zavedení ·ele1ktronické číselné techniky dokonstrukd
měřidch
přístrojů, kódováni obsahu leteckých sním'kťi a map, tvor528.007
ba map na 7Jákladě číselnýich údajťi ,a vytvořeni tzv. banSVITEK, M.
ky dat.
Koncepce integrovaného informačního systému o území.
Ve: Sborník referátťi. 3. Mezi'nár. seminář o informačních systémech. Praha, Terplan 1971. S. 2-9.
Analýza současné situace na úse'ku s:běru a zpflacování
informací .o území. Řešení otázky pri-ority prakUckého
'528.2:629.783:621.375
..326 = 590
VÚGTK 20423
projektu informačního systému v rámci řídiciho systému.
RADU, I. - BALU, V.
Postup při zpracování projektu a realizaci informačního
systému o území. VI,astní projekt informačního systému
Technica LASER in geodezia cosmica. Laserová technika
o území: 11 Analýza informací. návrh toku informací, 2)
v kosmické geodé·zii.)
návrh systémťi progroamťi, 3) návrh výpočetního systému,
Rev. Geod. Gad. Org,aniz. Terit., 15, 1971, Č. 6, s. 47-56,
4) ailJ.,a,lýzoa
k,artogr.aHckých problémťi, '5) návrh org,aniza4 obr., 4 Mb., lit. 4.
ce informačního systému, pers'Onální otázky. ZáJs,ady inZákl,adní principy a typy laserťi. Charakteristiky laserotegrovaného informačníIho systému .o území (ISÚ). Hl,avní
iVých p,aprsků. Schéma konstruk'ce ·a 'zákl,adní parametry
prvky systému navržené koncepce ISÚ. Možnost třidimenlaserového d,álkoměru. Výpočet 'Vzdáleností měřených iasionálni struktury uložený,ch informacL Systém souřadserovým dálkoměrem k druži,ci. Atmosféri-cké vlivy na lanicmTé evidence prvkťi území. Atomi'~á strukturia sběru
sermTá měření. Použiti laserových systémťi v kosmi'cké gea uchování informací. Spojeni graHcký,ch ,a číselných inodézii.
Tš,Pe
formací. Přinos realiz.3,ce IiSÚ pro spole-čnost.
528.45:912/084.3-11/:711.4 = 83
VÚGTK 35/376
RAUM, F.
528:061.3(438) = 84
VÚGTK 8055 Novejšie technoIogii upotrebljennyje v tečenii vnutrikvartarnych sjemok i ich rezurtaty. (Nejnovější technologie
PACHUTA, S.
používané pro vnitroměstské mapování a jejich 'Výsledky.)
Zadania i rola geodet6w polskich po VI Kongresie Technikow Polskillh i VI Zjéždzie Polsldej Zjednoczonej Par·
Mat. z: Mezinár. symp. 00mapáclh 'Vel. měř. a geod. pratii Robotniczej. ('Úkoly ,a 'Úloha poolských goodetťi po VI.
ce,ch při prťizkumu, projektování ,a při výsta'vbě, VarŠ08va
kongresu polský,ch techni'kťi ,a VI. si-e'zdu Polské sjedno1971. Budapešt, GZiKUU 1971. 11 s.
cené dělnické strany.)
Ry·chlý rozvoj sidlišť dává neustále nové úkoly pro plHPrzegl. geod., 44, 1972 č. 1, s. 1-2.
novánL Projektování sidlišť a vytváření pMnťi r'ozvoje je
nyni 'V Moaďarsku hlavnim úkolem. Pr.acuje se na komPřelhled ú,kolťi p'Olský,ch geodetťi vytyčený,ch pro období
plexnich p'rojektovýeh plánech a protože jejich2'Jákladem
přechodu od prťimyslové k vědeckotechnické revoluci.
je map,a, patří prOblém vnitroměstského
mapování k záTyto úkoly s,e týk,ají dOkončeni změn v org,anizační strUkv.ažným zá'kl.adním problémťim. V článku j,e proveden potuře služeb ·08 podnikťi, zaváděni moderníeh technologií,
pis technologi,ckých procesťi a jejich Mzí, rozbor dosažezlepšováni jakosti produkce, zvyšováni produktivity a
ný,ch chyb při mapování měst. V závěru ,autor hodnotí
zlepšoVláni organizace prá,ce, značně lepšího využívání
možnosti automatizace
a ekonomické porovnání foto-'
lidského potenciálu a přístrojl"!, jakož i prohlubování
grammetrické metody s ostatními.
účasti čhmů Společnosti polských geodetů na realizaci
programu vědeckotechnického
rozvoje.
Tš/Pe

Přehled

528.482:624.97.397 = 82
VÚGTK 15937
RAINKI'N,V. j,a.
Opredelenije
vertikalnosti
Ostankinskoj
televizionnoj
bašni. [Určení svislosti ootankinské televizní věže.)
Geod. i Kart. [Moskva), 16, 1971, č.11, s. 26-30, 2 obr.,
3 tab.
Diskutuje se metodika, výsledky a přesnost geodetických
měření při určování svislosti ostankinslké televizní věže.
Geodetická měření byla provedena optickými teodolity
se sázecími libelami ze dvou geodetických bodů pomocí
značek osazených na stavebním objekm. Odchylka značek od geometrické osy stavby se určuje jako roZdíl
mezi směrem na značku a polovinou součtů směrů na
tvořící přímku.
528.482:627.8 = 40
LAUDYN,I.
Mesures de déplacements du hlH"llllge.Poids ,pendant la
construction et le remplissage de la retunua. [Měření posunů přehrady. Zatížení během stavby a během plnění
nádrže.)
Géométre, 115, 1972, Č. 1, s. 42--54, 16 obr.
Popis geodetických
prací prováděných
během stavby
jedné z největších polských přehrad. Zá'kladní technické údaje o přehradě, nádrži, elektrárně a geologických
podmínkách základové půdy. Metody 'použité pro měření deformací přehrady. Poznámky k výsledki\.m posuni\.
zjištěných ri\.znými metodami. Rozbor výsledki\. posuni\..
Sch/Pe
528.482:778.3:535 = 20
VúGTK 30211
SHIBAYAMA,K. - UCHlYAMA, H.
Measurement of ,three-dimenshmal displacementlr by hologram interferometry. [Měření třírozměrQ'Vých deforma.::í proměřováním hologramí'l interferenční
metodou. J
Appl. OptiCtS, 10 1971, Č. 9, 5. 2150-2154 7 ob!'., 2 tab.,
lit. 4.
Prostorové deformace a 'posuny lze určit pořízením ho!ogramů ze tří různých směrů a interferometrickým
proměřením jednotlivých odpovídajících si bodi't zkoumané
plochy. Princip metody, popis měřické aparatury a výsledky pokusných měření. Teoretické a naměřené hodnoty deformací vykazují dobrý souhlas. Uvedeny zdroje
měřických chyb.
di
528.436:528.531.087.4-523.8= 30
V('JGTK 2332
RUOPP, M.
Abstecken 'mU elektronischen Tachymetem. [Vytyčování
elektronickými tachymetry.)
Allg. Vermess. - Nachr., 79, 1972, Č. 2, s. 76-79, 2 obr.,
lit. 3.
V článku se dovozuje, že elektronický tachymetr kombinovaný programovým stolním počítačem instalovaný" do
auta představuje maximum automatizace při zaměřovacích a vytyč ovacích pracích. Na geodetickém ústavě university ve Stuttgartě byl pořízen program pro stollní počítač WANG 700 a připojen na elektronický dálkoměr
Zeiss Reg EHa 14. Uvádí se schéma programu pro vytyčování hodů určených souřadnicemi. V závěru se tvrdí,
že plná automatizace přináší mInimum chyb a není zapotřebí kvalifikovaných pracovníků, nýbrž jen zaučených
sil.
Kl

o

528..189'721.011. 28:621.375.826 = 30
VÚGTK 2332
TRANTOFSKY, P.
Ein Bau-Laser fiir Vertikalbauten.
r Stavební laser pro
výi:kové stavby.]
Allg. Vermess.-Nachr., 79, 1972, Č. 2, s. 87, 1 obr.
Autor sděluje, že fmy Spectra-Physics, Darmstadt a GenFeinmechanik, Kettwig vyrábějí laserovou olovnici Lat-Laser LL 132 - pro 'kontrolu. svislosti staveb komínů,
šachet a pod .. Popisuje konstrukci přístroje, zejména zařízení k rychlému uvedení paprsku do svislice. Pri\.měr
paprsku ve 100 m vzdálenosti je 20 mim a je zřetelně
ohraničen. Cílová značka je tak uspdřádána, že světel-

zememěřické
literatury
ročník 22, číslo 8/1972

ná stopa stojí přesně v osovém kříži a při pokračování
stavby ji stOpčl sUile sleduje. Přístroj spoří čas a náklady a poskytuje Sltálou a spolehlivou kontrolu směru.
KI
528.516 = 30
VÚGTK 2332
FELLETSCHIN, V.
Erf8lhrungen mU dem elekltrooptischen Kurzdistanzmessgerat Tellurometer MA 100. [ZkuŠ8nooti s elektrooptickým
dálkoměrem
na
krátké
vzdálenosti
Tel'lurometrem
MA 100.)
Allg. Vermess.-Nachr., 79, 1972, Č. 2, s. 59-64, lit. 4.
Autor informuje, že pro zhušťování geodetiokého bodového pole IV. řádu a polygonisaci jsou dnes s úspěchem
užívány elektronické dálkoměry na krátké vzdálenosti,
které vyhovují přesností a hospodárností stávajícím měřickým metodám. Popisuje funkci přístroje Tellurometer
MA 100, prarpeny chyb, zkoušky přístroje a měření na
cvičné geodetické síti ve Furtwangen ve Schwarzwaldu,
provedené v rámci hlavních geodetických cvičení geodetického Institutu v Karlsruhe, která potvrdila parametry
přesnosti udávané výrobcem.
Kl
528.521 =82

VÚGTK 35380

KLINGE, W.
Novaja serija teodolitov Geomat A n. p., ,.Karl Cejss
Jena::- [Nová serle teodolitů Geom.at A firmy "Car'! Zei5s
Jena .)
Mat. z.: Mezinár. symp. o mapách vel. měř. v geod. pracech při průzkumu, projektování a při výst<;lvbě,Varšava
1971. 9 s.
MoIderní doba klade na geodetickou službu stále rozmanitější a odpovědnější úkoly. Kolektiv firmy Carl Zeiss
Jena vyvinul sy'stém nových geodetických přístroji\. sérii teodolitů Geomat A. Geodetické přístroje této série
představují maximum technické dokonaloSlti s využitím
společných prvků pro všechny přístroje řady. Jednotný
kons'trukČDí princip zaručuje pohodlnou technickou obsluhu a je předpokladem rychlé výměny náhradních dílů. V článku jsou uvedeny technické charakteristiky
jednotlivých příslrojů.
Ra

528.715+528.72 = 82
VÚGTK 15937
AKOVECKIJ, V. J. - KORNEJEV, JU. N.
GeometrU!eskije osobemiosti postrojenija
panoramnogO
aerlJ[oizobraženija. [Geometrické zvláštnosti konstrukce
panommatického aerofotogrammetrického
zobrazení).
Geod. i K,a'rtogr.'tMoskv,a), 16, 1971, Č. 12, s. 42-48,
5 obr., lit. 5.
Uvádějí se základní typy panoramatických leteckých fotokomor a matematické tvary pro vztahy mezi souřa(Inice:ni boM] terénu a panoramatického
snímku se zřetelem na zkreslení. Geometrické zvláštnosti panoramatického zobrazení a odvozené vztahy 'Souřadnic terénních
bodi\. a panoramatického
snímku mohou být využity při
zpracování těchto sním'ků pro kartografické práce.
Kl
528. 721.16:528.93 =

82

VÚGTK 15937

GUTKIN, V. L.
Opyt sozdanija krupnomasltabnych
planov selskych naselennych punktov differe'ncirovannym metodom. [Zkušenosti s tvorbou pláno. venkovských sídlišť ve velkých
měřítkách diferenciální metodou.)
Geod. i Karůogr. [Moskva) 16, 1971, Č. 11, s. 48-52,
2 tab., lit. 4.
Popis a výsledky experimentálních
prací provedených
v SSSR 'při mapování venkovských sídlišť v měřítku
1 : 2000 s intervalem vrstevnic 0,5 m s použitím diferen-

Přehled

7eměměřické
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ciální metody. Základní principy diferenciální
metody
leteckého fotogrammetrického
mapování ve velkém měřítku. Hodnocení ekonomické efektivnosti
provedených
prací.
Tš/Pe
528.722.6.087.4 = 84
VOGTK 8055
WAJRAK, CZ.
Elektronirzlle urzQdzenia rejestrujQce dane fotogrametryczne. [Ele'ktr·onická zařízení pro registraci fotogr,ammetrických úd,ajíLJ
Przelg. geod., 1972, Č. 1. s. 47-48, 4 obr., 1 tab.
V rámci dosavadního využívání elektronických počítačfi
ve fotogrammetrii
se hOdnoty souřadniC nebo paralax
proměřovaných na vyhodnocovacích přístrojích odečítají
na mechanických počítadlech a zapisují se do formulářfi, odkud jsou přebírány k dalšímu zpracování. Po dodatečném zpracování se tyto hodnoty děrují do děrné
pásky nebo do děrných štítků. Poněvadž tento postup
je velmi pracný a zpfisobuje vznik rfizných chyb, přikročili výrobci fotogrammetrických
přístrojfi ke konstrukci zařízení pro automatickou registraci těchto údajfi na
děrné pásce nebo děrných štítcích. Uveden je princip a
blokové schéma automati'cké regtstrace fotogrammetrických údajfi, jakož i pi'eh'led několika nových typfi elektronických zařízení pro registraci těchto údajfi.
Tlí/Pe
528.735.2:528.14.063.9 = 82
VGTK 15937
GRINBERG, G. M.
Opyt uraVDiv,anija bloěnoj seti prostranstvennoj fototrianguljacii. [Zkušenosti s vyrovnáním blokové aerotri,angu1,a,ce.J
Geod. i Kartogr. [Moskva), lB, 1971, Č. 11, s. 32-42.
5 obr., 5 tab.
.
Popisuje se program vyrovnání blokové aerotriangulace
pro elektronický počítač BESM-6 a uvedeny jsou výsledky jeho studia. Program předpokládá využití údajfi statoskopu, rádlového výškoměru, výsledkfi rádlogeodetických měření, prvkfi vnější orientace a ne'Vyžaduje určité vymezené měřítko snímkfi, výšku a směr snímkového
letu, úhel sklonu, veličiny příčného a podélného překrytu snímkfi, počet a rozmístění bodfi jak na snímcích,
tak i v bloku. Na základě provedených zkušebních prací j'sou uvedeny pokyny pro analytické sestrojení a vyrovnání sítí prostorové aeratriangulace.

528.9:912[084.3-11J:711.4+347.235.11[438J

= 82

V'ÚGTK35 372
MONNICH, W.
Osnovnyje techničeskije
pOlolenija krupnomasštabnych
kart primenjajemych pri issledovanijach i projektirovanli a takže dlja zemelnogo učeta. [Hlavní tedhniocké rysy
map velkých měřítek využí'Vaných při průzkumu, projektování a v evidenci nemovitostí.J
Mat. z.: Mezinár.
symp. o mapách vel. měř. a geod. pracích při prfizkumu,
projektování a při výstavbě, Varšava 1971. Warszawa
GUGK 1971. 25 s.
Souběž. text v něm.
Uveden přehled mapových podkladfi, používaných IV PLR
pro prfizkum projektování a pro potřeby evidence nemovitostí. Jsou to především mapy 1: 500 - 1: 5000, nazývané inženýrsko-hospodářské
mapy. Univerzální charakter v této skupiné map má tzv. základní mapa, která
slouží kromě jiného též jako podklad pro vyhotovování
dalších druhfi inženýrsko-hospodářských
map. Hlavní pozornost je 'věnována právě této základní mapě; podrobně
jsou rozpracovány hlavní technické rysy mapy: měřítko,
přesnost, obsah mapy, grafické vyjádření a postup vyhotovení.
'

528,9:912 [084.3-11) :711.4 + 347.235.11 497.2J = 82
VOGTK 35369
OSNOVNYJE
Osnovnyje charakternyje čerty krupnomasiítabnych kart,
lIrimenjajemych pri issledovanii i projektirovanii a dlja
otčota zemli. [Zákiadní charakteristické
rysy map vel·
kých měřítek využívaných při prfizkumech, projektování
a evidenci pMy.]
Mat. z: Mezinár. symp. o mapách vel. měř. a geod. pracích při prfizkumu, projektování a při výstavbě, Varšava 1971. Sofia GuGik, NRB, 6. s.
V BLR se v současné době vyhotovují následUjící druhy
map velkých měřítek: 1. Katastrální mapy měst a obcí
v měř. 1: 500 a 1: 1000. 2. Plány podzemních vedení a
zařízení IVobcích v měř. 1: 500. 3. Plány stavenišť. 4.
Státní topografická mapa velkého měřítka v měř. 1 : 5000
a 1 : 10000. 5. Speciální mapy a plány. Je uvedena stručná charakteristika
map a plánfi v jednotlivých skupinách.
Sk
528.9:912[084.3-11J :711.4 +347.235.11[ 498J = 82
VÚGTK 35375
GSNOVNYJE
Osnovnyje techničesk,ijecharakteristiki
kart kmpnych
masštabov. ispor zujemych pri issledovanii, projektirovania idlja zemelnogo kadastra v socialističeskoj republike Rumynii. [7ftkládání technické charakteristiky
map
velkých m~řítek, využívaných při pr'fiZkumu, projektování a v evidenci nemovitostí v Rumunské socialistické
republice.)
Mat. z: Mezinár. symp. o mapách vel. měř. a geod. pracích při prfizlmmu, projektování a při výstavbě, Varšava 1971. Bukurest, Servlciul Geod. R8R. 8 S., 4 tab.
Mapy 'velkých měřítek, vyhotovované pro zabezpečování
různých potřeb národního hospodtťřství, nazývají se v Rumunsku topografické p'lány. Topografické plány je možno rozdělit do dvou skupin: 1. Základní topografický
plán státu. 2. Ostatní topografic'ké 'plány. Je podána stručná cha.rakteristika a způsob plánů obou skupin.
528.91[084.3-11J [438J = 82
VOGTK 3539?
RÓZANKA,S.
Metody snstavlenija krupnomasštabnych
kart na osnove
opyta VOZP. [Met·ooy vyhotovování map velkých měřítek
na základě zkušeností VOZ'P.J
Mat. z: Mezinár. symp. o mapách rvel. měř. a geol. pracích při prfizkumu, projektování, a při výstavbě, Varšava 1971. Warszawa, WOPM 1971. 20 s., čet. obr.
Souběž. text v něm.
Pozornost je věnována analogovému zpfisobu vyhotovování map velkých měřítek ve Varšovském obvodním
zeměměřickém podniku. Všeobecná charakteristika metody užíIVané ve VOZP. Letecké snímkování. Geodetické
základy. Fotogrammetrickézáklady.
Polní práce. Vyhotovení sestavitelSkých originálfi. Reprodukce map. Přesnost fotogrammetricky
vyhotovených map. Ekonomický
rozbor nákladů na vyhotovení a rozbor délky výrobního
cyklu. Závěrem jsou 'zkušenosti podniku formulovány
do 5 bodfi.
.
Sk
528.913[084.3-11] :338.23 = 82
VÚGTK 35378
HANKE, P. - NASER, K.
Vozmožnosti častičnoj avtomatizacii sozdanija krupnomasštabnych kart. [Možnosti částečné automatizace tvorby map velkých měřítek. J
Mat. z.: Mezinár. symp. o mapách vel. měř. a geod. pracích při prfizkumu, projeoktování a při výstavbě, Varšava 1971. Berlin, VGK 1971. 9 s., 4 sv.
Proces tVQrby map velkých měřítek jako proces zpracování tnformací se mfiže rozdělit na částečné pl'ocesy:
shromažďování informací, přetváření informací a výstup
informací. Nové technické možnosti, speciálně' metody
číselného
zpracování
informací,
umožňují částe'čnou
automatizaci celkového pl'ocesu. Autor v článku provádí
rozbor možností automatizace jednotlivých fází tvorby
map vel'kých měříte'k.

Přehled

528.913 + 528.936 [084.3-11 J[ 439.1] = 82
VOGTK 35374
SOMLO, J.
Sozdanije i obnovlenije krupnomasiitabnych kart v Vengrii. [Sestavování a obnova map velkých měřítek v Maďarsku.]
Mat. z.: Mezinár. symp. o mapách vel. měř. a geod. pracích při priizkumu, projektování a při výstavbě, Varšava 1971. Budapest, GZiKU 1971, 12 s.
Mapy velkého měřítka v Maďarsku byly sestavovány od
roku 1856. Systém těchto map nese stopy částečné ná~
slednosti a postupného vývoje. Změna tohoto stavu se
chce dosáhnout utvořením nového' systému map velkých
měřítek a vydáním závazné instrukce pro mapování po,
dle jednotných zásad. V článku jsou uvedeny diiležité
prvky obsahu základní geodetické mapy, dopustllé c'hyby
při mapování a na závěr se popisují hlavní používané
technologie pro základní geodetic'ké mapy.

zeměm~řžck~ literatury
ročník 22, číslo 8/1972

jednotných typů pro popis map velkých měřítek. Možnosti mechanizace tisku map velkých měřítek a využití
reprodukčních
metod pro mechanizaci geodetických a
kartografických
prací v oblasti vyhotovování podkladů
p,ro polní náčrty, fotomechanického
způsobu vyhotovování matric a při montáži různých mě~ítek, příp. zobrazovacích soustav.
Hr

528.927:667.5 = 84
CYTOWSKI, H. W.
Skrócone skal o kolorów druhll kreskowego i pationowego. Rozwazania o nowoczesnoiici, technologii i ekonomice produkcji kartograficznej.
[Zkrácená barevná škála
tisku čarových a půltónových prvků. Ovahy o modernizaci, technologii a ekonomice kartografické
produkce.)
Przegl. geod., 44, 1972, č. 1, s. 40-44.

528.92 = 82
VOGTK 17951
SERGUNIN, Je. G. - OKNIN, Ju. A.
Nekotoryje tendencii razvitija sovremennych kartoizdatel'skich prlJcessov. [Ně'které tendence rozvoje současných výrobních postupů v kartografickém
nakladatelství. ]
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1971, č. 3, s. 91-96, lit. 10.
PlánOVitý rozvoj výrobních postupů v kartografickém
nakladatelství
SSSR v současné době je možno shrnout
do těchto přehledů: 1. Zdokonalení a automatizace metod fotochemic'kého výtaž'kování polot6nových a čarových vícebarevných originálů; 2. Široké zavádění plastických materiálů stálých rozměrů a zkrácení objemu
běžných fotografických prací; 3. Na'hraz,ení halogenidů
stříbra a chro'mových vysokomolekulárních
sloučenin
novými světlocitiivými látkami na základě organických
sloučenin [diazosloučeniny, fotopolymery, fotopolovodiče]; 4. Zdokonalení metod výroby bimetalických tiskových desek.

528.924:338.2

VOGTK 34610

SCHIRM, W.
Dle Weiterentwicklung
des Gravierverfahrens
zur Erhiihung der Mechanisierung und Einfiihrung automatischer Verfahren im kartographischen
HerausgabeprOizess. [Další rozvoj techniky rytí pro zdokonalení mechanizace a zavedení automatizace do k,artografického výrobního procesu.]
Ref. [NDR] z: Zweite Nat. Fachtagung f. Kartographie.
Potsdam, Kammer d. Technik 1970. 3 s.
V různých zemích se podle specifických podmínek při
tvorbě map používá dvojího způsobu rytí, a to do vrstvy
na skle, nebo na fólii z umělých hmot. Uveden je přehled způsobu rytí používaných při tvorbě map v NDR.
Po delší dobu se zde již používá techniky rytí do vrstvy
na skle, která přinesla značný vzestup produktivity práce. Nového po,kroku bylo dosaženo použitím techniky
rytí na fólifch z umělých hmot. Dalším zdokonalením
této techniky je fotomechanické rytí, jímž je umožněno
efektivní řešení automatizovaného procesu tvorby map.
Tš/Vá
528.927[084.3-11] :338.22
LOFELMANN, J.
Mechanizace prací při reprodukci map velktch měřítek
a využiti reprodukčních
metod pro mechanizaci geodézie a kartografie.
Ve: Sbor. z konf. o kartogr. a reprod. zprac. map. Pardubice, ČVTS 1970, s. 39-47.
Návrh nových postup,ů a technologií při tvorbě map velkých měřítek. Možnosti mechanizace reprodukce v souvislosti s přípravou tiskových podkladů např. zavedením inversního kopírování na film Autoreversal, kartografické zpracování rytím do pozitivní vrstvy, otázky
související se zajišfováním sazby s návrhem zavedení

Nová technika a te'chnologie grafického a polygrafického zpracování map a celková mechanizace a fotomechanizace grafického zpracování v etapách sestavitelských
a vydavatelských prací a v reprodukci. Otázky požadavků na kvalitu prací v souvisIosti se stavem modernizace
stro'jového parku v kartografické tiskárně. Otázky stínování map, metoda zkrácených š'kál v tisku, půltónové
[rastrové] techniky tisku a srovnání s čarovou technikou, metoda "bodOVá", charakterisHka
čarových a půltónových předloh, pří'klady tisku typu čarového i zkrácené škály v produkci kartografického
nakladatelství.
Hodnocení tlsk'dvých metod a využiti pro tisk 'barevných map. Využití barevných triád, otázky lfcování ba~
rev a faktory působící na kvalitu Iícování, 'kontrola tiskových procesů, využití automatizace.

528.94:629.783 = 82
VINOGRADOV,B. V. -

LIPATOV, V. B.

Televizionnyje izobraženija severo-zapadnoj časti SSSR,
polučennyje s ISZ ESSA stan cijej ART Leningradskogo
universiteta i ich interpretacija.
[Televizní snímky severozápadní části SSSR získané z družic ESSA po'mocí
stanice automatického přejímání snímků na Leningradské universitě a jejich vyhodnocování.)
Vest. Leningr. Univ., Sel'. Geo!. Geogr., 1971, vyp. 4, č.
24, s. 107-114, 4 obr., lit. 8.
Systém družic ESSA poskytuje globální i lo'kální televiznísnímky
Země v měřítku asi 15-10 10-6• Lokální
televizní snímky z družic ESSA jsou přejímány automatickým zařízením Leningradské university od r. 1966.
Data získaná z letních snímků lze využít pro integrovanou interpretaci
jevů na meteorolo'gic'kých, ocean~
logických a hydrologických mapách.

528.946:62 = 82

VOGTK 15937

DOBROVOnSKAJA,N. V.
Primenenije sposobov kartografirovanija
dlja otobraženija razvitija promylilennosti.
[Tvorba map ve vztahu
,k vyjádření rozvoje průmyslu.)
Geod. i Kartogr. [Moskva], 16, 1971, č. 12, s. 57-61,
8 o'br.
Otázky využití jednotlivých metod tvorby map k vyjádření l'ozvoje průmyslu: metoda smluvených značek s dalšími možnostmi grafi'ckého vyjádření smluvených
značek podle tvaru, barvy, kresby, rozměru, podle možnosti dělení značek na části, podle spoj()'vání do větších
celků; metoda využívající směr pohybu; metoda barevné stupnice; využití karto'diagramů; využiti diagramů a
metoda izočar. Hodnocení metod a návrhů použití jednotllvých metod k vyjádření struktury průmyslu, dynamiky jeho rozvoje, absolutních údajů nebo relativních
ukazatelů.

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKé
LITERATURY
Dis'kutuje se význam socialistického soutěžení v podnicích a organizacích sovětské geodetické a kartografické
služby pro výchovu pracujících. V této souvislosti jsou
uvedeny zkušenosti sovětských geodetických a kartografických podniků se zabezpečováním technickéh-o' a politickéh-o rfistuzaměstnanců
na základě systematického
školení prac-o~níkfi podnikfi a -organizací, jejich vzájemné
výměny praktic'kých zkušeností, jejich účasti v kroužcích a seminářich a jiných forem zvyšování kvalifikace.
Tš/Chv

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

347.235.11 EVIDENCE NEMOVITOSTI. KATASTR
347.235.11:681.3.07 = 397

528.338.23 = 30

VÚGTK 9286

LINDf:N, B.
Inskrivningsregisterreformen.
(Refoma vedení pozemkového registru.)
Svensk Lantmiiteri Tidskr., 1971, č. 3. s. 174-180.
Registraci nemovitostí provádí zvláštní oddělení soudů,
Zápisy provádí ručně. Objem prací neustále narůstá,
v roce 1960 bylo provedeno 496 000 zápisů, li' roce 1968
již 938 000. Podle návrhu z roku 1969 budou všechna
data vztahující se k registru pozemků uložena v národní
bance dat, ,která bude udržována v souladu se skutečností. Stávající psané registry již nebudou ud'ržovány.
Použití termLnah1 propojených na banku dat telekomunikační síti umožní všem úřadům pro evidenci pozemků přístup k obsahu banky dat. Počet úřadů bude
klesat, zůstanou však stále součástí soudit
Sd
347.235.11:!l81.3.07:719 = 397

VÚGTK 9286

HJELMf:R, G.
Databanken och naturvilrden. (Banka dat a ochrana přírody.)
Svensk Lantmllteri Tidskr., 1971,č. 3, s. 238-240.
Registr pozemkfi udává řadu údajfi, nová pozemková
banka dat je rozsáhlejší a obsahuje také data, která
vznikla výnosem o ochraně přírody. Informace tohoto'
druhu nabyly v posledních letech zvláštní dfiležitosti
a mimo jiné je třeba včlenit do banky dat tyto údaje:
založení národních parkfi, příl'ooních reservací, ochrana
památek, ochrana břehů a pobřeží, předpisy o zbourání
nebo opravác'h objektfi atd. Vyznačení předpisfi o ochraně příl'ody dává možnost ,rychlé a přesné informace
o opatřeních ovlivňujících užívání pozemkfi pro určité
rayony.
Sd
528 GEODÉZIE, FOTOGRAMMETRIEA KARTOGRAFIE
VŠEOBECNÉ
528:330.403.1/.5(47)

=

82

VÚGTK 15937

BRYKIN,P. A.
O chozjajstvennom
rasi!ete vpredprijatijach
GUGK.
(O chozrasčotu v podnicích GUGK.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 17, 1972, Č. 1, s. 14-20.
Hlavní správa geodézie a kartografie (GUGK) při radě
mmistrů SSSR v prfiběhu po,sledních let připravuje zavedení nových metod hospodaření v resortních podnicích. Při přecházení podniků GUGK na novou metodu
plánování musejí být jasně zformulovány základní principy chozl'asčotu, 'které jsou: hospodářskooperati~ní
samostatnost, efektivní výroba a její rentabilita, hmotná
odpovědnost a hmotná stimulace. Článek si všímá těchto
základních principfi v podmínkách práce podniků GUGK.

Ra
528:331.876:331.86(47) = 82

VÚGTK 15937

KAZANSKIJ,P. N.
Socialistii!eskoje sorevnovanije v predprijatii i '1'01 v vospitanii trudjaliiHchsja. (Socialistické soutěžení v podniku
a jeho úloha při výchově pracujících.)
Oeod. i Karto'gr. (Moskva), 17, 1972, č. 1, s. 1-8,

5 obr.

VÚGTK6 266

HEKTOR, E.
Probleme der Automatisierung
im Vermessungswesen.
(Problémy automatizace v zeměměřictví.)
Z. Vermess.-Wes., 98, 1971,č. 10, s. 421-429, lit. 32.
Automatizace se nyní využívá ve všech odvětvích geodézie. Problémy, ,které se vyskytují při automatizaci pl'Ocesfi pro různé aspekty geodézie, jsou velmi rfiznorodé
Ve zprávě je rozebrána vybraná skupma takových problémfi a předložena možnost řešeni; jedná se o obory
katastrálniha: mapování, trigonometriokého měření, fotogrammetrie a 'kartografie.
vi

528:622.1:621.375.826 = 945.11

VÚGTK 9133

TIKÁSZ, E.
A lázerkitiizo geodéziai alkalmazása.
(Využití laserových paprsků v ge-odézii.)
Geod. és Kartogr., 23, 1971, č. 6, s. 458-461, 2 obr.,
lit. 11.
Diskutují se různé možnosti využití laserových paprsků
v geodézii, například při měření deformací svislých šachet, při měření krátkých vzdáleností v dolech, při vytyčování stavebních objektů, při k,ontrolních měřenich
jeřábových dl'ah atd. Kromě toho je stručně popsáno
několik přístl'ojů používaných v geodézii, u nichž je
využito laserových p.apl'skfi, jako např. je lasel'Ový nivelační přístroj s automatickou registrací apod.
Tš/Chv

528.001.5:330.131 = 82

VÚGTK 15937

BRYKIN,P. A. - SINDEJEV, A. A.
K opredeleniju effektivnosti naučno-techničeskogo
progressa v topografo-geodezičeskom
proizvodstve. (K určení efektivnosti vědeckotechnického
pokroku v topografick-o'-geodetické výrobě.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 17, 1972, č. 2, s. 12-17, 2 tab.
Při zajišťování intensifikace geodetic'ko-topografické výroby je často nutné použít doplňujicí kapitálové investice. Z tohoto dfivodu je nutné včas rozpl'acovat ekonomický ro'zhar efektu, který lze očekávat od zavedení
nové techniky. V článku se navl'huje metodika určení
ekonomické efektivnosti :kapitálových investic při zavádění nové techni'ky, která spočívá ve výpočtu řady
ekonomic'kých ukazatelů.
Ra

528.063.9:681.3.06 = 945.11
VÚGTK 9133
REMETEY-FOLOPP,G.
Egy 6j geodéziai programrendszer, a GEOPS. (Nový geodetický pl'ogramovací systém GEOPS.)
Geod. és Kartogr., 23, 1971, č. 5, s. 370-374, 1 obr., lit. 7.
Diskutují se charakteristické zvláštnosti a struktura geo'detic'kého progl'amovacího systému GEOPS, 'který obsahuje 6 administrativních
a 16 geodetických progl'amfi.
Použití progl'amovacího jazyka FORTRAN IV. Přesno.st
pl'ogramovaciho systému. Přehled administratiVlních a
geodetických programfi.
Tš/Chv

Přehled

MEMIER, A.
Gestion de l'information topographique dans les villes
existantes ou a créer. (E\,n~dence topografických informací v existujících a zakládaných městech.)
(Bul!. Com. fram,;. Cartogr., 52, 1971, Č. 4, s. 402-409.
Clánek provádí I'ozbor situace, do které se dostávají
'pracovníci při tvorbě a užívání urbanistických
plánů.
Zejména potíže se získáváním
topografic'kých
údajů
o S1kutečném stavu a nejistota v zajišMní podzemních
sítí vyvolaly potřebu tohoto I'ozboru. Autor vycházi z kritiky tradiční topografie a soustřeďuje pO:liOrnostna důležitost realizace topografické kartotéky, která by byla
nejen účinná, ale i ekonomická a trvanlivá.
Ra

CYRKLAFF,G.
Kontrolmessungen
an sowjetischen
Turmdrehkranen
"BK 1000" und an 40·t·Portalkranen.
(Kontrolní měření
na S()větském věžovém otočném jeřábu "BK 1000" a 40tunovém portálovém jeřábu.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 12, s. 452-455, 7 obr.,
2 tab., lit. l.
Použití moderní stavební a montážní teclll1olo'gie při
stavbách ele'ktráren v NDR je možné jen s použitím
výkonných věžových otočných jeřábťi a portálových jeřábů. Přehled geodetických prací, potře'bných pro. použití sovět'ského věžového oto'čného jeřábu "BK 1000" při
stavbě elektrárny. Pro montáž a kontrolu jeřábové dráhy
při stavbě 40tunového portálového jeřábu byla vyvinuta
ra'CÍonalizační metoda, která stavebnímu podniku zaručuje montáž jeřá'bové dráhy s potřebnou přesností a
ušetří inženýrské geodézii 'časově náL'!1fná opakovaná
měření.
Sch/Ch v

528.482:627.4/.8 = 82

VOGTK17951

DONSKICH, I. E.
Opredelenije gorizontarnych
smeiičenij gidrotechničeskich saoruženij po sposobu obratnych bipoljarnyeh zaseček. (Určení hortzootálních posun'Ů hydrotechnických
staveb bipolárním promítáním zpět.)
Izv. vuzo'v, Geod. AeI'ofotosj., 1971, Č. 1, s. 18-25, 1 obr.,
lit. 3.
Při určování výchyld<y bodu vzhledem ke spojnici dvou
pevných bod'Ů je možno použíti bipollární protínání zpět
- změřit jeden úhel na určovaném bodě (přibližně
180°) a ,dvě délky spojující určovaný bod s body pevnými.
V článku je odvozen výpočetní postup a provedenfl. p'odrobně chybová analýza celé metody.
Ho

528.482:627.8 = 30

VOGTK 11 20a

REPPCHEN, G.
Variantenuntersuchungen
zur Anlage eines Delormationsme6systems
liir Oberbeeken
bei Pumpspeicherkraftwerken.
[Studium variant pro vytvoření systému
měření deformací vyrovnávací nád·rže přečerpávací elektrárny.)
Vermessungstechnik, 19, 1971, Č. 12, s. 448-451, 3 obr.,
5 tab., lit. 4.
Vzhledem !k charakteristické
poloze vyrovnávací nádrže
přečerpávací elektrárny nemohou být deformace měřeny
běžnou trigonometrickou
metodou, nýbrž pomocí olovnice s plovákem. Měření směrů a současné provažování
udávají skutečný posun hráze. Ur~ení posunů vyrovnáním základním
[nUllov'ýohj a simultánních
měření:
mx
my
± 2,9 mm - trilat~rac~ Mekometrem III:
J1lx-y
0,9 až 1,2 mm,
VI

=

=

=

zeměměřické
literatury
ročník 22, číslo 9/1972

BJERHAMMAR,A.
LB deuxÍllme génération des télémetres électro-optiques.
[Druhá generace elektro-optických telemetrů.)
Géométre, 115, 1972, Č. 2, s. 40-48, 12 obr.
Historický přehled vývoje elektrooptie>kých t'ellemetrů
pbčLnaje francouzským fyztkem Fize.auem (1849) a jeho
principem ozubeného ko'la jako modulátoru světla, přes
zákonitého vynálezce I. Wolffa (1939). Jsou uvedeny
další principy, které urč·ovaly vývoj v jednotlivých fázích. Přehled a stručný popis nových typů telemetrů,
vyvinutých významnými výrobci jako Wild [Distomat),
Zeiss, Oberkochen [Reg Elta 14 a SM 11), Telluromete'r
Corp (MA100), Spectra Physics (Geodolit), CarroI a
Reed (Akkuranger) a Hewlet Packard [3800 Aj. Většina
přístrojů Ina trhu do'voluje přímé čtení. Rozlišují se tři
druhy automatizace: kutomatický číselný indikátor, automatické atmosférické opravy a automatická redukce
vodoro\nných vzdáleností. Otázka optimálního výMru světelných zdroj'Ů. Perspe,ktivy budoucího vývoje.
Sch/Ch

PARRY, J. T. - TURNER, H.
Infrared Phota.s for Drainage Analysis. (Infračervená
fdtografie pro analýZu vodních toků.)
Photogram. Engng, 37, 1971, Č. 10, s. 1031-1038, 5 obr.,
2 tab., lit. 14.
Vědečtí pracovníci zabývající se zkoumáním povrohu
zemského, si zvolna uvědomují význam použití speciálních druhů letecké fotografie. Ve zprávě je srovnáváno
použití infračervených
a panchl'omatických snímk'Ů ve
středním měřít'ku, při rozlišování vodní sítě V' lesním
území New Brunswicku ve vých. Kanadě. Na infračervených snímcích bylo bezprostředně
ro'zpoznáno 73 %
řečišť [oproti 39 %) prvého řádu. Pro' malá povodí od
prvého do čtvrtého řádu, dovolil infračervený materiál
fOIzlišení o 37 % toků více ·oproti panchromatickému materiálu. Infračervené snímky 'se dále osvědčily jako výhodnější při zjišťování mělkých řečišť v písčmác'h,
v identifikaci mělčin a jejich okraj'Ů, v rozlišení porostlých a nezarostlých písčin, v identifikaci vodní vegetace
a zjištění zamokřených půd.
JO

EYRE, A. L.
High-Altitude Color Phlltos. [Barevná fotografie z velkých výšek.)
Photogram. Engng, 37, 1971, Č. 11, s. 1149 -1153, 5 obr.,
1 tab.
Speciální snímky na barevném a infračerveném materiálu s vysokou rozlišitelností pořízené z výšky 18 km,
pře.dstavují nový a užitečný podklad pro regionální analýzu. Protože za ideálních láborato,rrrích podmínek lze
dosáhnout rozlišení rozměru 4 m a snímky zaujímají
ro'zlohu 22,5km2, dávají tyto podmínky předpoklad pro
přesno'u analýzu. Použití takových snímků pro zjištění
změn, v rychle se rozvíjejícím území jižní Floridy za
13 let ukazuje, že snímky mají řadu předností, pokud se
týká mnoha předmětů.
)0

KIEFER, R. W.
Effeets of date of photography On airphoto Ínterpretation using color and color-Ínlrared
films. [Vliv doby
fotografování na tnterpretaci barevný·ch a spektro'wnálních snímků.)
.
Ve: The 1970 International Symposium on Photo~raphy
aod Navigatiou. Columbus, Ohio 1971, s. 100-117, 26
Qbr., lit. 13.

Přehled zeměměřické
literatury
ročník 22, číslo 9/1972

V době od května do listopadu 1969 bylo pořízeno přes
3000 barevných a spektroZOl11álních snímkú vybraných
typo'vých území ve WiscO'l1sinu pvo účely zemědělské
Lntepretace. Snímkováno na kinofilm 35 mm. Zkoušky
ukazují, že exis,tuje určité optimální období pro snímkování a že pvo rlizné účely interpretace se mohou tato
období lišit.
Ko
528.711.112 = 397

VÚGTK 8286

HALLERT, B.
En ny svensk miitkamcra. [Nová švéd'ská měř. komora.l
Svensk Lantmateri-Tidskr., 1970, č. 5, s. 387-402.
Kvalita komory Hase:lblad asnímko'vého
materiálu pro
nejnovější cestu na Měsíc byla př,e'zkoušena na KTH královské vysoiké škole technické. Je vybavena třemi
objektiv'y,a sice Biogonem f = 60 mm, Planarem f =80
milimetrii a Planarem f = 100 mm. Práce byly provedeny
podle usnesení mezinárodních konferencí pro fotogrammetrii. Podrobně jsou popsány výsledky z,kO'lišek.
Sd
528.711.7 = 30VÚGTK

4913

LEBERL, F.
"Remote-Sensing" - neue Entwicklungen zur Wahrnehmung auf Abstand. Eine geometrische orientierende Einfiihrung. ["Remote-sensing - nová technilM vnímání na
dál1ku. Úvodzaměřemý na geometric'ké aspekty.)
Ost. Z. Vermess.-Wes., 59, 1971, č. 6, s. 178-189, 5 obr.,
lit. 8.
Popis základních
prtncipii
technIky "remote-sensing"
včetně přístmjii používaných v této oblasti. Jde o systémy SLAR a SoNAR, které jsou založ'cny na O'zvěll')vém
měření, dále o systémy IRLS a MSS, založené na optickomechanickém snímání, jakož I o noční zobrazovací~ystěm, kde se používá snímacího mi,krovlnnél1n rádiometru. Zvláštrlí powrnost
je věnována geometrickým
aspektiim tétd nové metody.
Tš/Chv
528.722.31.067.4:55(73) = 20

VÚGTK 9988

HUGHES, T. A. - SHoPE, R. A. - BAXTER,F. S.
USGS Autllmatic Orthophoto System. [Automatický nrtofotografický systém Geologické služby US.)
Photogram. Engng, 37, 1971, Č. 10, s. 1055-1062, 7 obr.
V Geologic,ké službě US byl vyv'inut a konstruován .depšený systém vyhotovující ortdfotografické
sním'ky. Systém sestává ze zařízení pl'O odvození pcofi!I"Jze stereo~
skopického modelu powrovatelem,
nebo automaticky.
Profil je sledován automaticky a vyhodnocení se přenáší
na připo'jený ortofotoskop. Analog,ové zařízení "Analog
Profiler" je určeno pro ruční ovládání a grafic'ký
záznam pvofHii. Vyhodnocování se provádí na přístroji
typu multiplex. Ve vývoji je automatizování tohoto procesu. "Autoline" [automatic,ké, elektronické zařízení pro
sledo'vání čar) řídí, sledováním vyhodnoceného protnu,
práci "ocJ:Ithofotomatu". orthofotomat
je jednotlivÝ' projektor, který j<akodoplňikové zařízení zhotovuje ortofotosnímky.
Jo
528.74:528.44[430.1) = 3D

VÚGTK 23293

BRETTSCHNEIDER,U.
Eln Belspiel zum Einsatz der Pltotogrammp.trie in der
Katastervermessung.
(Příklad použití fotograrnmetrle při
katastrálním vyměřování.)
Mitt.-Bl. BDVI, 23, 1972, Č. 2, s. 25-33, 4 obr., lit. 6.
Popis prací prováděných Institutem pl'O fotogrammetril
při universitě ve Stuttgartu spolu s vel\ejně oprávněným
zeměměřickým inženýrem při Lávěrečných katastráln~ch
měřeních při výstavbě nové sHnice a při přeložení řeky
Brenz v Giegen a. d. Brenz. Oblast měření se nachází
v údolí v rovinatém kraji, takže je letecky přehledná.
Fotogrammetrická
koncepce. Pozmnní práce. Fotogrammetrlc'ké a výpočetní práce. Kontrolaknmbinací
fotogrammetrických
a pozemních měření. Hlavní cíl fotogrammetriepři
k'ata'str~lním vymIHov!lní. Náklady.
Sch/Chv

528.74:711.6:912[084.3-11] :681.3.04

VÚGn: 353lJ8

PICHLIK, V.
VÝU':·Z-443
Vyhotlavenl digitální mapy zastavěné tratě v měi'ítku
1:1000 fotogrammetrickou metodou.
Praha, VÚGTK 1971, 41 S., 5 obr., 10 při!., lit. 12.
Cíl realizačních
prací, popis užitého technologického
postupu při fotogrammetr!ckém digitálním mapování zastavěných tMtí v měřítku 1:1000, požadavky na úpravll
výpočetního programu
pro mapování
místních tratí
v měřítlku 1:1000 a úvaha o možll1ostech zvýšení efektivnosti fotograJmmetric'ké meto'dy při technickohospodářském mapování polnídh prací.
vI

528.9:528.59-503.55[430.1]

= 30

VÚGTK16459

APPELT, G.
Betricht iiber die Arbeiten des Bayerisclten Landverme'lsungsamtes zur Automation in der Kartographie
seit
Herbst 1970. [Zpráva o pracích Bavorského zeměměřického úřadu týkaj,Ících se automatizace kartografie od
podzimu 1970.)
Nachr. Kart. u. Vermess.-We's., Reihe 1., 1971, Č. 52,
s. 5-6, 2 o'br.
Nové přípravky na rytí dvojitých 11 trojitých čar na
Coragraphu. - Polkus sdigitalizací.
Automatické rytí
map velkých měříte,k na Coragraphu. Digitalizace probíhala z mapy 1:2500, rytí v měřítku 1:2500, 1:5000 a
1:25000. Bylo dosaženo dobrých výsledki'!.
Vj
528.9:528.59-503.55

[430.1] = 30

VÚGTK 16459

MATHES, W.
Automatisch zeicltnen und messen. [Autcmatic!{y kreslit
a měřit.)
Naohr. Kart. u. Vermess.-Wes., Reihe 1., 1971, Č. 52,
5.39-41.
Referát zástupce firmy Aristo o přístrojídl, které firma
vyrábí a které lze použít pro automatizaci v kartografii.
Jejich stručná chara,kteristika, p9.rametrj' a cena. Automa'tic:ká rycí zařízení, digitalizátory, koordinátografy atd.
lj

528.91:528.235 = 82

VÚGTK 15 937

PAVLoV, A. A.
Nekotoryje voprosy matematii!eskoj
kartografii.
[Některé otázky v matematické kartografii.)
Geod. i Kartogr. [Moskva), 1972, Č. 2, s. 6j-68, lit. 10.
Předloženy dvě metody získání kartograf;ckých
zobrazení. Prvá metoda tzv. "náčrtová" SPOČíViiv aproxirr.aci
pravoúhlých souřadnic uzlových bodli urcených z náčrtů
pomocí mocninových po'lynomii dv,ou proměnných - šíř·
ky a délky. Metoda je v praxi poružf\'ánJ pro stanovení
wbrazení map malých měřítek. Druhá, nejobecnější metoda získání wbrazení je založena na !'ešení tzv. reciproké úlohy matematické kartografie - soustavou diferenciálních rovnic EuleM-Urmajeva. Na principu této
meto'dy jsou teo,reticky založeny nové typy zobrazení.
Otázky možnosti rozvoje klasických metod získání zobrazení - metoda geometrická [perspektivní) a anaiytická.
Nutnost zavedení typizace a sta'!1darthzace zobrazel;Í,
podporující intenzifikaci kartognfické
výroby a řešící
automatizaci transformace 'kartogranc'kého obsahu z jednohd zobrazení do druhého.
Hr
528.932.6:338.23

82

VÚGl'K 15 937

MARTYNENKo, A. I. - ŠCERBAKoV, P. A.
Ob odnom sposobe izobrazenija reljefa i vozmožnosti
jego avtomatizacii. [O metodě zobrazení z:eliefu a možnosti jeho automatizace.)
Geod. i Kártogr. [Mdskva), 17, 1972, Č. 1, 5.1:)2-58, 9 obl'.,
lit.

S.

:

Přehled

Metoda osvětlení vrstevnic spočívá v tom, že na šedém
pozadí papíru se ze strany světelného zdroje jeví bílé
vrstevnice na přechodu do stínu ztenčené a přecházejí
ve slabou černou čáru, která se v nejtemnějš[ch místech
stínu zesiluje. Pro objektivní znázornění reliefu je vypracovaná na matematickém základě myšlenka aJlaly·
tického stínování, umožňující plnou automatiz'lci. Podstata je v určování intensity osvětlení elementárních
částí ploch mapy. K číselnému zpracování formou zápisu na magnetickou pásku se p.ouŽívá elektl'Onicko-počítací stroj, tónování se uskutečňuje
pomocí katodové
trubice a fotokamery. V současné době je rozpracována
metoda pro automatickou kresbu vrstevnic se změnou
síly čáry v místech různé světelné intenzity. Možnosti
využití efektivnější metody - kresba vrstevnic barevným paprskem na fotografickém základě. Nevýhody výše uvedené metody hlavně v oblasti ztížené čitelnosti
ostatních prvků mapového obsahu, možnost využití pro
kartografické zpracování např. povrchu Měsíce.
Hl'
528.932.3:681.3= 20
VÚGTK 27589
CONNELLY, D. S.
An experiment in contour map smoothingon
the ECU
automated centouring system. (Experiment s generalizací kresby vrstevnicové mapy pomocí automatického
systému ECU.)
Cartogr. J., 8, 1971, Č. 1, s. 59 -66, 4 obr., lit. 8.
Britská Skupina experimentální kartografie (Experimental Cartography Unit - ECU] provedla pokus, při kterém byla pomocí gravitačních
anomálií zkonstruována
vrslevnice v různých stupních generalizace. Automatický systém ECU byl zpracován na středním počítači
PDP-9. Pcstup práce. Uvedený systém je přizpůsobivý,
tvůrčí a interpretační;
dovednost kartografa
se může
v něm uplatnit volbou vhodného stupně generalizace.

528.935(084.3-14/15]:681.616

zeměměřžck~ literatury
ročník 22, číslo 9/1972

= 30

VÚGTK 16459

JOHANNSEN, T.
Einsatzmiiglichkeiten
programmgesteuerter
Setzanl3gen
fiir die Kartenbeschriftung.
(Možnosti použití progl'amově řízených sázecích strojů pro' popis mapy.)
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes. Reihe 1., 1971, Č. 52, s.
29-37, 8 pří!., lit. 5.
.
Na sázecím stroji IBM Gomposer řízeném magnetickou
páskou, ,který je užíván v Institutu užité geodézie (Fral\kfurt/M.] k sazbě textu publikací, byl proveden pokus,
který měl ukázat vliv automatizace na popis map a kvalitu popisu při použití typů podle vzorníku sázecího
stroje. Na třech výsecích topografické mapy 1:200000
a jedno'm výseku letecké mapy ICAO 1:500000 byl nahrazen všechen popis a srovnáván s úředně předepsaným
Z!působem popisu.
\·1

528.94:311:681.3.06 = 30

VÚGTK 16459

SCHAFER, H.
Betricht iiber erste Erfahrungen in der Automation statistisch-thematischer
Karten im Institut fiir Landeskunde.
(První zkušenosti s automatizovanou
tvorbou statistic'kých map ve Vlastivědním institutu.]
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes., Reihe 1., 1971, Č. 52, s.
53-56.
Popis minimálního strojového vybavení, které bylo k dispozici. Použity byly 2 programy v řeči ALGOL. Automatizace tvorby statistických map odkrývá dosud nepoznané možnosti. Problémy tkví ve sféře tvoroy programil.
Problémy "hardware" jsou sekundárního-finančního
charakteru.
Vj

Vj

528.932.4:338.23=82
VÚGTK 17951
LOSJAKOV, N. N.
K perspektivam avtomatizacii svetotenevogo izobraženija reljéfa.
(K perspektivám
automatizace
stínovaného
terénu.]
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1971, Č. 2, s. 77-79, 2 obr.
V poslední době informuje zahraniční tisk o experimentech s tzv. analytickým
stínováním. Rovnice určující
v analytickém
stínování
osvětlení malých
plochých
elementů mapy. Zaokrouhlené hodnoty intenzity osvětlení každého elementu plochy můžeme vyjádřit v grafické formě pomocí automatického
koordinátografu
se
zvláštním zařízením, např. automatický koordinátograf
"Cer-ber" (USA). Důležitost určení optimálního směru
osvětlení povrchu programováním na základě mapových
údajů nebo komponentfl získaných na stereomodelu.
Formulace zákonitostí rozdělení světla a tmy vysokohorsktho reliéfu k zákresu do mapy. Výsledek celkového
analytického stínování reliefu a jednotlivých částí reliefu skalnatého
vyžaduje ruční dotvoření odborníkem
s cílem pudtlhnout
charakteristické
geomorfologické
prvky.
Hl'
528.932.4:528.722.31.067.4= 20
MARŠIK, Z.
Automatic relief
rénu.]
Photogrammetria,

shading.

VÚGTK 6722
(Automatic'ké

27, č. 2, s. 57-70,

stínování

te-

7 obr., 1 tab., lit. 7.

Podán matematický základ stínování terénu, vyjadřující
závislost intenzity stínu na úhlu dopadu světelných paprskii. Za předpokladu, že nejbližší okolí každého bodu
terénu miiže 'být nahraženo geometrickou
plochou, je
sestrojen jednoduchý přístroj
k automatickému stínování, pracující na základě upravených matematickfch
vztahii. Výsledky se liší jen nepatrně od výsledkii získaných aplikací přesných matematických
vztahfi. Je podán popis stťnovacího zařízení NRC, spojeného s vyhodnocovacím přístrojem pro ortofotografické
snímky.
di

RHlND, D. W.
The production of a multi-colour geologir:al map by
automated means. (Tvorba vícebarevné geologické mapy
pomocí automatizace.]
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes., Reihe 1., 1071, č. 52, s.
47-51, 1 obr., 2 příl.
Popis experimentu provedeného v Experimentální kartografické jednotce (ECU J v Londýně. Pokus měl a] Zjistit
mo'žnosti tvorby ,kvalitní geologic'ké mapy z dat získaných při polních pracích (v analogové formě), hl s~anovit čas potřebný ke zpracování téže m:r-py a srovnflt
ho s časem potřebným pro ruční zpracování, (;1 vytvořit data z dané oblasti pro banku dat ECU. Zhodnocení. Další využití. Výsledkem pokusu byla první mapa
svého druhu běžně prodávaná a používaná v praxi.
Vj

528.94:681.327.54 = 30

VÚGTK 13 171

BRASSEL, K.
Darstellungsversuche
mit dem datengesteurten
Schnelldrucker. (Pokus o znázornění dat rychlotiskem.)
Kartogr. Nachr., 21, 1971, Č. 5, s. 182-188, 5 obr., lit 5.
Oblast použití rychlotiskového
zařízení počítače (Line
Printer]
a jeho grafické tiskové možnosti. Přednosti
před sázecím strojem, při standardním
vybavení počítače, praktická příprava dat a program zpracování dat.
Pokusné práce byly provedeny ve výpočetním středisku
University v Zlirichu pomocí IBM 1620 pro mapu využití
půdy v původním měřítku 1 : 25000. Pomocí rastru 1 mm,
který byl přiložen na mapu byly údaje sejmuty a zaznamenány do děrných karet. Grafické možnosti a hranice
znázornění
symbolů rychlotiskem,
ukázky kombinací
a volby symbolů,barevné
vari'ice. Otázky ostrosti čar,
barvy a tvaru variabilních symbolů, jejichž kombinací
je možno graficky vyjádřit počítačem všechny statistic-

~nmos~

~

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICK~
LITERATURY
kosmické lety, laserová technika apod., které ovlivňují
řadu oborů včetně geodézie. Tento vliv se projevuje
v podobě změněných postupů a technologií a otvírá
nové možnosti pro řešení úloh v oblasti teoretické a
praktické geodézie.
Ra

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528.4:681.3.06= 20
528 GEODÉZIE, FOTOGRAMMETRIE A KARTOGRAFIE
VŠEOBECNĚ
528(083.133J =30

VÚGTK 11200

DREFENSTEDT, H. J.
Zur Technologie des Vermessungs- und Kartenwesens.
[K technologii v zeměměřickém a kartografickém
oboru.J
Vermessungstechnik,
20, 1972, Č. 2, s. 41-44.
Rozvoj národního
hospodářství
v letech 1971-1975
předpokládá
účelné využití stávajícich výrobních kapacit, intenzifikaci
společenské výroby, zrychleni vědeckotechnického
rozvoje, zkvalitnění výrobního procesu zavedením nových nebo zdokonalenim již uživaných technologií, prosazení vědeckotechnického
řízení
výrobního procesu. Výklad pojmu "technologie". Technologie v zeměměřickém a kartografickém
oboru. Její
subjektivní a objektivní složky a specifické zvláštnosti.
Tvorba technologie. Ekonomické zhodnoceni technologie. Perspektivní
úkoly pro přípravu
dokumentace
k tvorbě technologii.
Pe
528:331.86=30

VÚGTK 6266

DINGLER, J.
Evolution de l'Organisation et de la Formation Professionnelles. (vývoj organizace a vzděláváni odborn~ků.J
Z. Vermess.-Wes., 96, 1971, Č. 12, s. 532-536.
Základni referát, přednesený 2. 9. 1971 na XIII. kongresu
FIG ve Wiesbadenu. Autor formuluje ve svém projevu
povinnosti zeměměřiče
přizpůsobovat
se neustálému
pokroku společnosti a přitom umět se vzdát i řady návyků, které brzdí převzetí nových metod do praxe. Jako
jeden z důležitých součástí moderního vývoje vidí pravidelné informace a další odborné vzdělávání odborníků a zde vidí jednu z podstatných úloh FW.
Ra
528:338.23[437.6)

VÚGTK 35486

KOCIÁN, J.
VÝZK-Z-1/B
Stádia o stave automatizácie v rezorte SSGK a návrhy
na opatrenia.
Bratislava, ViÚGK1970, 36 s., 1 sch., 1 pří!., lit. 13.
Přehled zavádění mechanizace v odvětví geodézie a kartografie na Slovensku. Přehled zavádění automatizace.
Rozbor kladů a nedostatků v mechanizaci a automatizaci. Další výVOj automatizace v odvětví geodézie a kartografie na Slovensku. Opatření na zabezpečení dalšího
vývoje automatizace. Přehled investičních nákladů potřebných pro zabezpečení dalšího rozvoje automatizace.
Rozšíření automatizačnich
prostředků a jejich obnova
v dalších pětiletkách.
vi
528:62.001=30

VÚGTK 6266

RINNER, K.
Der Einfluss der allgemeinen technischen Entwicklung
auf das Vermessungswesen. (Vliv obecného technického
vývoje na zeměměřictvi. J
Z. Vermess.-Wes., 96, 1971, Č. 12, s. 536-545.
Základni referát, přednesený 2.9. 1971 na XIII. kongresu
FW. Technický výVOj dnešni doby se opírá o pojmy
jako automatizace,
:tpracováni dat atomová energie,

VÚGTK 5958

GREVE, C. W.
Design of' survey systems using nonlinear programming
methods. (Návrh mapového systému s použitím nelineárních programovacích metod. J
Bull. Géd., 1972, č. 103, s. 31-45, 6 obr., lit. 3.
V článku je diskutována teorie a výsledky pokusu využití nelineárních
programovacích
metod k dosažení
optimálního - ve smyslu ceny - návrhu mapovacího
procesu. Jinými slovy, metoda určující různé nejvhodnější mapové procesy pracujících s požadovanou přesností za předpokladu minimálních nákladů. JSou diskutovány teoretické základy procesu, předloženy různé
metody používané ve fotogrammetrii
a v jiných vědnich oborech, jsou uvedeny různé, již dříve publikované
metody a na číselných příkladech ukázána jejich ekonomika. Pro číselné zpracováni jsou vybrány rozsahem
malé, ale typické mapovací procesy.
vi
528.44:681.3.07:778.14= 30

VÚGTK 34 233

WECKE, G.
Einrichtung und Organisation eines Mikrofilm-Gebrauchsarchiv mit Hilfe der Datenverarbeitung.
(Zřízení a organizace provozního archivu mikrofilmů automatickým
zpracováním dat. J
Nachr. Off. Vermess.-Dienst
Nordrhein-Westfalen,
5,
1972, s. 9-23, 9 obr., lit. 5.
Katastrální úřady zhotovují mikrofilmy měřických nákresů za účelem zajištění originál ni sbírky. Pro provozní archiv mikrofilmů jsou snímky kopírovány a montovány na mikrofilmové děrné štítky a lze je zpracovávat
na počítači. Provedena ukázka, jakým způsobem může
být využito strojového zpracování s mikrofilmem pro
zřizování, údržbu a běžnou potřebu zfilmovaného archivu výkresů. Dokumentací mikrofilmu ve strojně zpracovaných a udržovaných seznamech je urychlen přistup a usnadněn přehled a uspořádání.
Sch/Chv
528.46:711,163:330.413(4'1J=40
VÚGTK 8096
RICHARlJ, R.
Vila prospective
de I"économie fonciere
en France.
(Pro~n6zll pozemkové ekonomie ve Francii.J
Géometre, 115, 1971, Č. 11, s. 65-69.
Stručný historický přehled a počátky vývoje pozemkové I3konomie. Jednotlivé etapy vývoje. Progn6zy, týkající se společenských pozemkových úprav venkova, městských renovací, obnovy dědických nemovitostí apod.
Závěry vyplývajicí z této progn6zy pro státní zřízení a
požadavky vůči investorovi.
Sch/Chv
528.48.004.68:338.23= 30

VÚGTK 12 896

KRENZ, A.
Rationalisierung in der Ingenieurvermessung:
Vom vollautomatischen Messen bis zum datengesteuerten
Zeichnen. [Racionalizace
v zeměměřických
inženýrských
pracích: Od plnoautomatického
měření k číslicově i"ízenému kresleni. J
Verm.-techn. Rdsch, 34, 1972, Č. 1, s. 1-7, 1 obr. 3 tab.
Jako všechna ostatní odvětví, také inženýrská geodézie
řeší otázku racionalizace. Článek ukazuje na problémy,
se kterými se setkáváme při automatizaci
některých
prací inženýrské geodézle a ukazuje na modernich automatických měřících a kreslicích stroJich jejich přinos
pro racionalizaci oboru.
Ra

Přehled

528.489:624.132=867

VÚGTK 30052

BATKOV,A. 1. - DARZANOV,K.
Viirchu proektiraueto na niveletata pri nadliižnite prolili. (K projektování nlvelety při podélných prof1lech.)
Geod. Kartogr. Zemeustroj., 11, 1971, Č. 3, s. 23-24,
2 obr., Ut. 2.
Kdy a kde se s projektováním nivelety setkáváme. Charakter terénu a podélný profil. Rozebrán případ, kdy
mají body nlvelety mezi sebou konstantní vzdálenost.
Výpočet střední k6ty. Výpočet konkrétního
příkladu.
Určení objemu přemístěné hmoty. Rozdíl oproti výše
uvedenému projektování, když vzdálenosti mezi body
podélného prof1lu jsou rí'lzné. Odvozené vzorce jsou
poUŽity při výpočtu konkrétního příkladu. Autory provedený závěr.
VK
528.489:625.42(437.11)
VÚGTK 34986
HLUBUCEK, J. - KITTLER, O.
In!enýrsk6 geodézie Praha a metro.
lG Zpravodaj (Praha), 1971, č. 2, s. 21-24, 1 obr., 1 fot.
Pro projekční práce na stanicích metra vyhotovuje lG
Praha n. p., mapové podklady v měřítku 1:200. Obsahová náplň těchto jednoúčelových map je velmi rozsáhlá. Tyto podklady zahrnují i plány přízemí a všech
menších podlaží těch objektů, které budou nějakým způsobem zahrnuty do projektů výstavby metra. Sledování
poklesí'l a deformací objektů nad metrem lze rozdělit
do tří typ!!: 1. čtvrtletní periodické měření, 2. týdenní
kontrolní měření, 3. každodenní bezpečnostní měření
téhož rozsahu jako měřent kontrolní. Stručná zpráva
o použité metodě milánských stěn.
Sch!Chv
528.489:625.78=82

VÚGTK 35494

GAN'SIN, N. V. - LAPINA, T. A. - KUDRJAKOV,V. M.
S'jemka i obsledovanije podzemnych in!enernych setej
na dejstvujnJeich promyiilennych predprijatijach
i ploiii!adkach. (Zaměřování a prí'lzkum podzemních Inženýrských sítí v prostoru prí'lmyslových podnikí'l, které jsou
v provozu.)
Moskva, Nedra 1971, 89 s., 8 obr., 15 tab., lit. 42.
Všeobecné pojmy a přípravné práce: stručná charakteristika prí'lmyslových podnlkí'l, druhy podzemních sítí,
existující topgraflcké materiály, volba měřítka mapování. Geodetické podklady: přesnost bodí'l geodetické
a měřlcké sUě, projektování geodetických podkladí'l, vytyčovací sít. Zaměřování a prí'lzkum podzemních sítí:
organizace prací, rekognoskace a zaměřování podzemních inženýrských sítí, přístroje, prl1zkum podzemních
komunikací, technika bezpečnosti práce. Kancelářské
práce při zaměřování a prí'lzkumu podzemních inženýrských sUí.
Tš/Chv
528.489.024.4-187.4:627.8=82

VlÚGTK17951

PISKUNOV, M. E. - NGUEN VAN DAU
Metod vysokotoi!nogo trigonometrieeskogo
nivelirovanija korotkimi (do 100 Ml lui!ami. (Metoda velmi přesného trigonometrického nivelov6.ní krátkými (do 100 m)
záměrami.)
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 15, 1971, č. 6, s. 37-48,
2 obr., lit. 12.
Zdokonalením metody trigonometrického
nivelování se
v poslední době zaměstnávají mnozí vědci jak v SSSR,
tak I za hranicemi. Současné práce jsou zejména zaměřeny na zvýšern přesnosti měření vertikálních t1hll1
a na vliv vertikální refrakce. Usiluje se o zmenšení
vzdálenosti přístroje a záměrného cíle. V článku jsou
vyloženy teoretické problémy metody velmi přesného
trigonometrického nlvelování vzhledem k využití v podmínkách budování velmi výkonných vodních děl. Uvedeny jsou Výsledky pokusí'l', rozbory a četná doporučení.
KI
528.5=84

VÚGTK 12654

SZYMO~SKI, J.
Instrumentoznawstwo
geodezyjne. (Nauka o geodetických přístrojích.) 2. Mst, 2. vyd.
Warszawa, PPWK 1971, 530 S., 348., 55 tab., 11t. 24.

zeměměřick~ literatury
ročník 22, číslo 10

Základní optické součásti a soustavy. Základní mechanické součásti a soustavy. Odečítací systémy. Dělené
kruhy (limby). Všeobecné charakteristiky,
klasifikace
a popis jednotlivých druhl1 teodolitl1 a nivelačních přístrojl1. Zkoušky a výzkum geodetických úhloměrných
přístrojl1. Základní pojmy z geometrické optiky.
TŠ/Pe
528.59=30

VÚGTK 11200

MARCKWARDT,W.
Der Zelchenkopf mil Mehrfachfunktion
(ZKM) als Bestandteil des datenverarbeitenden
Systems CARTIMAT.
(Víceúčelová kreslicí hlava ZKM, jako součást systému
pro zpracování dat CARTIMAT.)
Vermessungstechnlk, 20, 1972, č. 1, s. 5-7, 6 obr.
Kreslení map pomocí automatických
koordlnátografů
vyžaduje uchovávání grafické dokumentace. Diskutuje
se víceúčelová hlava, která řeší tuto úlohu pomocí mechanické paměti. Struktura příkazl1 spočívá v tom, že
vstupní údaje, získané fotogrammetrlckýml
vyhodnocovacími přístroji firmy Carl Zeiss JENA se prostřednictvím coordlmetru
provádějí na děrné pásky, aby
mohly být přímo graficky zpracovány jako výstupní
údaje. Rozměry kartografických
značek se při tom mohou měnit.
Tš!Pe

528.59-503.55=20

VÚGTK 2S 210

FOUND, W. ,Co
The electrouic map-coordinate
digitizer. (Elektronický
souřadnicový dlgltalizátor.)
Canad. Cartographer, 7, 1970, Č. 2, s. 132-136, 4 obr.
Casově náročnou metodu manuálního určování souřadnic lze nahradit elektronickým dlgltal1zátorem. Přístroje
zvlášť vhodné pro kartografické práce mají na zeměpisné fakultě yorské university. Souřadnice mohou být zaznamenávány automaticky na děrné štítky, magnetické
pásky nebo jiná zařízení. Takovéto systémy usnadňují
vytvoření banky dat, v níž jsou data shromažďována
podle zeměpisné polohy, a prí'lzkum prostorových vztahí'l, který je z hlediska výpočtí'l velmi náročný. Tato použití jsou ve velké míře závislá na vhodném programování počítače.
Sch/Vá

528.59-503.55 = 30
DOMSCHKE, P.
Neuzeutliche automatische
Grosskoordinatographen
ihr Aufbau und ihr zweckmissiger Einsatz in Forschung
und Industrie. (Současné velké automatické koordlnátografy, jejich konstrukce a jejich účelné využití ve výzkumu a prí'lmyslu.)
Ve: Kompendium Photogrammetrle,
s. 371-406, 2 obr., Ut. 12.

Bd 9, Jena

1971,

V dí'lsledku stále intenzívnějšího pronikání systémCl pro
zpracování dat do nejrClznějšího odvětví vědy, výzkumu
a prí'lmyslu nabývájí také koordlnátografy
stále více
na svém významu.' Proto je nutno považovat koordlnátografy za součást systéml1 pro zpracování dat. Diskutují
se konstrukční a funkční principy současných automatických koordinátografCl, včetně možnost( jejich vhodného využití v různých odvětvích vědy a prl1myslu.
Tš!Pe

528.7:778.3:535=20

V'ÚGTK9988

CORNACCHIO,J. V.
Holographic
graf11.)
Photogram.
lit. 15.

Resolution.

(Rozlišovací schopnost

Engng., 38, 1972, č.2,

s. 135-145,

v holo13 obr.,

Přehled zeměměřické
ročnfk 22, l5fslo 10

literatury

Některé problémy spojené s použit1m klasické teorie
rozlišovací schopnosti byly ap Ukovány na holografický
zobrazovacf proces. Základní dfiraz je dán na rozdělení
předmětové fáze pro případ, kdy rozlišení je sledováno
bud při reakci emulze, nebo konečném rozměru hologramu. Použito bylo dvou metod zjišfování, Kellyho modelu a reakce emulze na impuls určené R. C. Jonesem.
Rozdíly jsou ukázány v grafech. Při hodnocení bylo použito Rayleighova rozdělení. Výsledky ukazují, ŽP. nelineární vztahy mezi předmětem a Intenzitou obrazu,
což je charakteristické
pro koherentní zobrazovací systém, mají významný vliv na skutečný stav rozlišení.

JO

AGNARD, J. P. Tolerance

BRANDENBERGER,A. J. -

in Holography.

(Tolerance

Vermess.-Inf. Geod.-Photogram.,
3 obr., 2 tab., lit. 5.

1971,

Č.

23, s. 18-23,

Diferenciální překreslovač Orthophot B a zařízení pro
zákres profilovýrh šraf byly zkonstruovány jako doplňkové přístroje k topografickému
stereoskopickému
vyhodnocovacímu přístroji Topocart B, určenému pro vyhodnocování dvojic leteckých snímků středních a malých měřítek. Oba přístroje značně zvyšují možnosti použití a efektivnost Topocartu B. Použitím metody diferenciálního
překreslování
a určováním výšek pomocí
profilových šraf lze dosáhnout vysokého stupně racionalizace a urychlení tvorby map. Popisuje se konstrukce a funkce této přístrojové kombinace a diskutují se
otázky jejího praktickéhmo využití.
Tš/Chv

BOIVIN, A.

v holografii.)

Photogram, Engng, 38, 1972, s. 1, s. 51-53,
4 obr.,
3 tab., lit. 4.
První generace hologrammetrických
problémfi spočívala
v získání trojrozměrných měřických hodnot holografických obrazfi. Tyto otázky, I když jsou stále ještě řešeny
a pokračuje se v jejich vývoji, lze v zásadě pokládat
za vyřešené. Druhá generace problémfi holografie se
týká určení deformací zpfisobených chybami relativní
orientace mezi referenčním
svazkem a holografickou
deskou. Autoři se zabývají těmito otázkami. Bylo by při
nejmenším bezcenné, provádět přesná měření hologramfi, kdyby vzniklé deformace obrazfi byly větší než
přesnost měření.
fO
528.721.15:681.3.01= 20

STAROSCZIK, H.
Das Coordimeter E, eine Regístrieranlage
litr Stereokartiergerlitll und Komparatore. (Koordimetr E, registrační zařízení pro stereoskopické
vynášecí přístroje
a
komparátory. )
Ve: Kompendium Photogrammetrie,
Bd 9. Jena 1971,
s. 237-257, 11 obr., lit. 7.
Diskutují se charakteristické
vlastnosti koordimetru
E, tj. univerzálního, elektromechanického
registračn1ho
zařízení pro fotogrammetrické
vyhodnocovací přístroje.
Zařízení je vybaveno čtyřmi počitadly a mfiže být připojeno jak ke stereokomparátorfim,
jako je stekometr,
tak i ke stereoskopIckým vyhodnocovac1m přístrojům,
jako je stereotrigomat, stereoplanlgraf,
stereometrograf,
stereoautograf
1318, topokart a přesné koordinátografy
EL, jakož i ke všem vyhodnocovacím př1strojfim ovládaným měřickým šroubem. Popisují se jednotlivé části
přístroje a jejich funkce.
Tš/Pe

KAMIYA, R.
An introduction
to
digitáln1 fotomapy.)

the

digital

photomap.

(Úvod do
STAROSCZIK, H.

Tokyo, Asia AIr Survey Co. 1971, 8 s., 2 obr.
Ref. (Jap.) z: Symp. 3. komise Mezinár. fotogram.
Londýn 1971.

spol.,

Zásady tvorby nového typu fotomapy, tzv. digitální fotomapy, vyznačující se tím, že se místo vrstevnicové mapy
používá originál snímku, na který se přímo nanese digitální aspekt. Charakteristiky digitální fotomapy. Schematické znázornění jednotlivých etap procesu její tvorby. Vhodné využití této mapy pro projekční účely v civilním Inženýrství.
Tš/Pe
528.722.31 = 30
HESS, K. -

WEIBRECHT, O.

Rectimat - ein neues Prlizisionsentzerrungsgerit.
timat - nový přesný překreslovač.)

(Rec-

Ve: Kompendium Photogrammetrle,
s. 151-165, 10 obr., 1 tab., Ut. 3.

1971,

Bd 9. Jena

Podmínky rozvoje moderního přesného překreslovače,
které musí být splněny, jestliže má být používán jako
periferní přístroj pro analytickou fotogrammetrii a při
vyhodnocování ve velkých měřítkách, zejména pro překreslovánL Popis základních vlastností nového přesného
překreslovace
Rectimat. Princip automatického
řízení
použitého v přístroji pro splnění podmínek zaostřováni
obrazu a podmínek perspektivy.
Tš/Pe
528.722.31:528.722.61/.63=30

VÚGTK 15061

SZANCOLIES, K.
Anwendung von Topocart, Orthophot und Orograph litr
die Auswertung von LuftbiIdern in mittleren und kleioen Masstlben. (Použití přístrojové kombinace Topocart
- Orthophot - Orograph pro vyhodnocování leteckých
snímkfi středních a malých měřítek.)

Topogrnphisches Stereokartiergerlt
Topocart B. (Topografický stereoskopický
vyhodnocovací přístroj Topocart B.)
Vermess.-Inf. Geod.-Photogram., 1971, č. 23, s. 1-9,
6 obr., 2 tab., lit. 8.
Popisuje se přístroj Topocart B, který podle všeobecně
uznávané klasifikace lze označit za topografický stereoskopický vyhodnocovací přístroj pro tvorbu map středních a malých měřítek. Je vhodný pro velmi přesné
vyhodnocování leteckých snímkfi formátu 23 X 23 cm
s kalibrovanými ohniskovými vzdálenostmi mezi 50 a
215 mm nad1rovými vzdálenostmi do 7g. Mohou se na
něm vyhodnocovat také pozemn1 sn1mky poř1zené dvojimi komorami nebo fototeodoUty. Připojením diferenciálního překreslovače Orthophot B lze docílit efektivní přístrojovou kombinaci pro tvorbu ortofotomap.
možnosti jeho praktického využití.
Tš/Chv

528.722.63(21 ) = 30
STAROSCZIK, H.
Technocart, ein neues Stereokartiergerlt
lfir die terrestrische Photogrammetrie.
(Technocart, nový stereoskopický vyhodnocovací přístroj pro pozemní fotogrammetrii.)
Vermess.-Inf. Geod.-Photogram., 1971, Č. 23, s. 24-28,
9 obr., lit. 4.
Technocart
je stereoskopický
vyhodnocovací
přístroj
pro pozemní fotogrammetrH, který vzhledem k velkému rozsahu konstant komory od 50 do 215 mm a maximálnímu formátu snímkfi 23 X 23 cm, jakož vzhledem
k možnosti vyhodnoc"ování vertikálních, horizontálních
a bočních projekcí má univerzální uplatnění. Popisuje
se konstrukce a práce tohoto přístroje a diskutují se
možnosti jeho praktického využití.
Tš/Chv

Přehled

528.94.338.23= 20
528.236(73)

528.722.65=82
DRDBYŠEV,F. V.
Kompleksnoje ortoprofilirovanije.
[Komplexní ortoprofilovánL)
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 15, 1971, Č. 6, s. 67-71,
3 obr.
Uvádí se krátký popis ortofototransformátoru
a přizpůsobení k stereografu pro komplexní využití. Popisuje se
nGvý způsob vyhotovování ortofotosnímků, založený na
využití ortofototransformátoru
pracujícího
podle programů sestavených při vykreslo·vání vrstevnic na stereografech. Drtofototransformátor
s programovým zařízením dovoluje zvýšit produktivitu práce.
KI
528.722.65:681.3.06:621.396.697= 20

VÚGTK 9988

NORVELLE, F. R.
AS-11A Radar Program. [Radarový program pro AS-llA.)
Photogram. Engng, 38, 1972, Č. 1, s. 77-82, 4 obr.
Pro počítač
spojený
s vyhodnocovacím
přístrojem
AS-llA byl sestaven program přizpůsobený
geometrii
radarových snímků. Programem je získán matematický
model pro transformaci
modelových
[nebo geodetických) souřadnic s ohledem na snímkové souřadnice
sdružených
radarových
obrazů. Snímkové souřadnice
jsou převedeny na elektrický signál, kterým jsou snímky orientovány pro stereoskopické pozorování a vyhodnocení mapového originálu. Byly vyvinuty postupy relativní a absolutní orientace, jako pomoc vyhodnocovateli při vytváření radarového
stereomodelu.
Článek
je doplněn dvěmi ukázkami vyhodnocení.
JD
528.735.2= 20

zeměměřické
literatury
ročník
22, I5ls1o 10

VÚGTK 9988

VÚGTK 14 360

WILLIAMS, R. L.
Proposed eoordinatos for
-seale thematie maps of
souřadnicového
systému
tematických map malých

maehine eompilation of smaIlthe lower 48 states. [Návrh
pro automatické
sestavování
měřítek 48 států USA.)

Surv. and Mapp., 31, 1971,

Č.

4, s. 589-591,

2 obr.

Sférické koordináty [zeměpisná šířka a délka) nejsou
vhodné pro přímé použití v automatickém mapování. Je
žádoucí zvolit jiný jednotný systém pravoúhlých souřadnic. Návrh pravoúhlé sítě pro Albersovu stejnoplochou kuželovou projekci, používanou pro území 48 států
USA. Zdůvodnění návrhu. Transpozice zeměpisných souřadnic do souřadnic x, y, pomocí přibližné rovnice.
Střední odchylka je pro většinu území méně než 0,1 mm.
Vj

BECK, W.
Die Zukunft

der Karte. [Budoucnost

Kartogr. Nachr., 22, 1972,

Č.

mapy.)

1, s. 1-10,

Ut. 11.

Možnosti současné techniky urychlit
produkci map.
Změněné možnosti při změně struktury mapy a sladění
jejího obsahu s požadovanou kapacitou a produktivitou.
Autor uvažuje o možnostech použití leteckých snímků
- ortofotografie,
analogické a analytické metody lete,cké i družicové fotogrammetrie
- i o automatizaci
tvorby map. Na závěr pojednává o kombinaci analytické interpretace
leteckých
snímkfi a automatického
zpracování dat.
Vj

DERENYI, E. E.
Triangulation
with Super-Wide
Anglo Photographs.
[Triangulace se zvlášť širokoúhlými snímky.)
Photogram. Engng, 38, 1972, Č. 1, s. 71-76, 2 obr., 5 tab.,
lit. 13.
Aerotriangulace
ve 4 řadách zvlášť širokoúhlých snímků, po 8 modelech, byla řešena analyticky a semi-analyticky. Měřítko snímků bylo asi 1:70000, rozloha území 3000 km2• Výsledky obou triangulací byly vyrovnány polynomicky a simultánně metodou nejmenších čtverců. Uvažujeme-li střední kvadratické chyby zjištěné na
vlícovacích bodech, bylo při jednotliVých metodách dosaženo následujícího
zvýšení přesnosti v poloze a ve
výškách, je-li za základ vzata semi-analytická
triangulace s polonomickým vyrovnáním. AAT s polynomickým
vyrovnáním 12 a 15%, SAAT se simultáním vyrovnáním
21 a 17 %, AAT se simultáním vyrovnáním 45 a 54 %.
Všechny dosažené výsledky postačují
pro mapování
v měř. 1:50 000 s 50ti stopovými vrstevnicemi.
JD

GOTTSCHALK,H. J.
Versuehl! zur G1iittung und Komprimierung der Daten
digitalisierten
Linienelemente.
(Zkoušky vyhlazování a
zhušťování dat digitalizovaných
čárových prvků.)
Nachr. Kart. u. Vermess.-Wes.,
s. 5-13, 6 obr., lit. 3.

1971, Reihe

1,

Č.

50,

Pro zpracování na mapách zobrazených informací pomocí počítačů je zapotřebí vyjádřit tyto informace digitálně. V článku se rozebírá problém zpracování čárových prvků na mapách; tyto prvky po převedení do číselné formy a znovu zobrazeny nedávají hladkou čáru,
ale různě lomený polygon. Pro vyhlazení tohoto polygonu se v článku uvažuje použití normálního mocninového polygonu nebo trigonometrického
polygonu. Jsou
popsány Výsledky zkoušek.
Ra

528.952 = 867
TANEV, T.
528.9:338.23= 82
SUCHOV, V. 1.
Avtomatizaeija v kartografii.
Tendeneija i perspektivy
razvitija. [Automatizace v kartografii. Tendence a perspektiva rozvoje.)
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 15, 1971, Č. 6, s. 71-81.
Přehled současných metod automatizace
kartografické
informace. Selekční metody. Zkoumání kapacity map
pomocí teorie entropie. Výpočet číselné charakteristiky
kapacity mapy umožňuje plánování systému na uchování kartografických
informací, vyhodnocení optimálního kódování i zápisu v číselné formě na reálném podkladě. Tendence rozvoje a perspektivy
automatizace
kartografie na základě automatického zpracování informací.
vI

Za našeto proizvodstvo
plastických map.)

na plastiěni

Geod. Kartogr. Zemeustroj.,

karti.

11, 1971,

Č.

[Naše výroba

3, s. 36-37.

S rozvojem výroby plastických hmot v Bulharsku, začala i výroba plastických map. V současné době, i přes
některé nedostatky,
dosáhla výroba plastických
map
v Bulharsku značné úspěchy. Nedostatky při výrobě
plastických map lze shrnout do pěti skupin - 1. Nedostatečná kvalita plastických fólií, 2. nedostatek v souladu mezi mapOovoukresbou a tvarováním reliéfu, 3. při
zhotovování
plastických
map dochází k nestejnému
stupni tvarování v údolích a vrcholů, 4. nevhodnost
používat hypsometrickou barevnou stupnici z neplastických map [nutnost tvorby speciální hypsometrické stupnice, která by odpovídala trojrozměrovému
zobrazení),
5. věnovat vyšší pozornost vývoji plastických map a jejich propagaci.
Hr

