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Rad práce s. Ing. Ondrejovi Michalkovi, predsedovi Slovenského úradu geodézie a kartografie
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528.722
ŠMIDRKAL,

J.

EAPTOIlI,

Nové směry v konstrukci
strojů

fotogrammetrických

pří-

GeodetiCiký a kartografický
oh:wr, 24, 1978. ,č. 5,
s. 107-111, 6 obr., 2 tab.
Náčrt tendeincí v unifi'kaci součástí fotogrammetrických fot,okomor a ana,logových vyhodnocovacích
přístrojů. Řešení unifikace a'fi,a1ogovýchfotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojů fy Wild. Popis systému aviomap se 3 tYlPY přístrojů
různé
přesnosti a jejich ,parametry. Nový tY'P kreslícího
stolu - aviotab TA.

TI.

CTaTLll K npOOJleMaTUKe KOHTpOJlllepororpaMMerpU'IeCKRX
npuoopoB
reoneaU'IecKuH
u Kaprorpa<flU'IeCKUH 06aop,
No 5, CTp. 111-117, 10 pUC., JlUT. 5

24, 1978,

KOHTpOJlbHblH Mellon <floTorpaMMeTpU'IecKUX npuoopoB
nJlll CJlyqall, KOTna Tpeoye11C1I<fIopMa'1UCJlOBOroBblCTyna.
I..J;eJlblO STOTO MeTona JlBJlllerCll nOJlY'lUTb naHHble
o KOMnJleKCHOHnOTepe UH<fIOpMaIJ;UH
C BXona no Bblxon,
B npon;ecce TOKa uH<floPMan;uH B npuoope nJlll 06paoOTKU.

528.486.088:624:711.4
HOBAK,

3. -

TIPOXA3KA,

:H.

528.722.089.6

MeTon BpeMeHHLlX TO'leK CTOllHUHu UX TO'lHOCT&

BARTOŠ, P.

reoneaU'IecKuH
u Kaprorpa<flU'IecKuH ooaop, 24, 1978,
No 5, crp. 118-124, 5 pUC., 1 TaOJl., JlUT. 13

Príspevok k problematike
kých prístrojov

testov,ania fotogrametric-

Geodetický a kartografiokýobzor,
24, 1978,č. 5,
s. 111-117, 10 obr., lit. 5
Testo'vacia metóda fotogrametrických
prístro'jov pri
požiada'vke digitálnej
formy výstupu, ktorá má
za cie,l dať obraz o kompl€xnej strate info'rmácií
od vstupu po výstup, po prechode vš>et'kými kana1mi toku informáclí vo vyhodnocovacom prístro:ji.

CTaTbll COnepJKHT paccMorpeHHe rO'IHOCTU KOOpJJ:UHaHT
BpeMeHHblX rO'leK CTOllHUHonpeneJleHHblX IlOj{XonllIIJ;UMU
HaMepUTeJlbHblMU npon;eccaMu C UaObITO'lHblMUHaÓJllOneHUllMU. TIpuBeneHbl TeopeTU'IecKUe <floPMYJlblrpex CaMLIX
nOnXOnllIIJ;UX npOn;eccoB, ux B03MOJKHOCTUrrpUMeHeHHII
Ha TIpaKTUKe u npUHn;UTIbl nJlJl Bbloopa OTneJlbHblX KOMOUHaIJ;HH.

528.722
ŠMIDRKAL, 1.
528.486.088:624:711.4
NOVÁK, Z. -

PROCHÁ~KA,

Metoda přechodných

Neue Richtungen
scher Ge,riite

J.

stanovisek

a JeJI přesnost

Geodetický a kartografický
obzor, 24, 1978. Č. 5,
s. 118-124, 5 ob,r., 1 tab., lit. 13
Článek se zabývá posouzením .přesnosti souřadnic
přechodných
stanovisek určených vhodnými měř.ickými postupy s nadbyteičnýmpo,etem
pozorování. Uvádí teoretic'ké
vzorce tří nejvýhodně'jších
postUiPŮ, jejich využitelnost v praoxi a zásady pro
volbu jednotlivých kombinací.

in der Bauweise photogrammetri-

Geodetický a ,kartografický obzor. 24, 1978, Nr. 5,
S€ite 107-111, 6 Abb., 2 Tab.
AnHihrung der Tendenzen in de,r Vereinheitlichung
der Besta,ndteile photogra!ffimetrischer
BildmeBkammern und Analog,auswertegerate.
Losung der
Vereinheitlichung
der phot'ogrammetrischen
A,oologauswertegerate
Wild. Beschreibung des Systems
der AVÍO!karten mit 3 Geratety,pen verschiedeneor
Genauigkeit
und iihre Parameter.
Ein neuer
Zeoichentisch - Aviotab TA.

528.722
IlIMH,llPKAJI,

528.722.089.6

:H.

HOBLle HanpaBJleHHII B KOHCTPYKlluUepororpaMMeTpU'IeCKRX npuoopoB
reoneaU'IecKuH
u KapTorpa<flU'IecKuH 06aop,
No 5, crp. 107-111, 6 puc., 2 TaOJl.

24, 1978,

OpueHTupHall cxeMa TeHneHn;UHB YHH<fIUKaIJ;UU
'1aCreH
<floTorpaMMeTpU'IeCKUX KaMep u aHaJloroBblX npuoopoB
nJlIl 06paooTKu <fIoTOrpaMMeTpU'IecKUX MaTepUaJlOB. PeIlleHue YHu<fIuKan;Uli aHaJloroBblX npu60poB nJlIl <fIoTOrpaMMeTpU'IeCKOH oopaooTKu Y npuoopOB <fIuPMblBUJlbn.
Onu,caHue CUCTeMbl aapoKapT u 3 Tunbl npHoopoB paaHOH TO'IHOCTUli ux napaMeTpbl. HOBblH Tun '1epTeJKHoro
CTOJla - aBuOTao TA.

BARTOŠ, P.
Beitrag zur Problematik
metrischer Geriite

de'r Testung

photogram-

Geod,etický a kartografický
obzor, 24, 1978, Nr. 5,
Seite 111-117, 10 Abb., Lit. 5
Die Testungsmethode Iphotogr,ammetrischer
Gerate
bei d·er Anford.erung einer digitalen Ausg<l!beform,
mit dem Ziel einer v.eranschaulichung
iibe'r den
komplexen Informati'O'Hsve'rlus,t von der Eingabe
bis 'zur Ausgabe, nach dem Durchgang
durch
samtlic'he Kanale des Info'rmationsflusses
im Auswertegeriit.

52 8.486.088:624:711.4
1

NOVÁK, Z. -

PROCHÁZKA, J.

Methode der freien (voriibergiingIichen)
punkte und ihre Genauigkeit

Stand-

Geodetický .a k.artografioký obzor, 24, 1978, Nr. 5,
SeHe 118-124. 5 Abb., 1 Tab., Lit. 13
Die Albhandlung befaBt sich mit einer Gen.auigkerts'beurteilung
der Koordinaten
fre.ier ['vorilbergiinglicher)
Standpunkte, die mit Hi1fe geeignetel' MeBverfahren
und iiiberschiissiger Anzahl
von Beoibachtungen bestimmt s-lnd. Es we'rden
theoretische Forme'ln der drei vorteilhaiftesten Verfa'hren, ihre Anwendungsfiihigrkeit in der P,raxis
sowie Grundstitze fiir die Waibl einzelner Kombinationen angefiihrt.

Ev,aluation of coordinat·e accuracy of transition
stations determined ;by suitable measuring pro,cedures with redundant
observations.
Theoretical
formulas of the three most suitabIe prooedures,
their appli'oéllbility in practioe and rules for selection of different com1binations.

528.722
ŠMIDR,KAL,J.
Nouvelles tend,ances dans la construction
reils photogrammétriques

528.722
ŠMIDRKAL,J.
New Ways in Construction
Instrume,nts

of Photogrammetric

GeodeUcký a kartografickýolbzor,
24, 1978, No. 5,
pp. 107-111, 6 fig., 2 tab.
An out.line of trends in unificaruon photogrammetri,c camer.as and ,analolge plotting instruments
cQmponents. Solving of unilfication of analoge
photngrammetric
plotting instrurnents art Wi:ld's.
Description of system Avioma:p witlh three t}"pes of
instruI1l€nts o,f different accuracy and their paramet,ers. A new modeI ofp'lotting t,aible Aviotab TA.

d'appa-

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 5,
'pages 107-111, 6 ilIustraUons, 2 plandhes
Croquis des tendances dans l'unification des parties ,comp,osantes deschambres
photogrammétriques et appareils de resti>tution analogues. So'luUon
de l'unLfication d'ap,pareils de restitution photogrammétriques
analogues WILD. Descri'ption du
systemede
oartes aériennes avec trois tYlpes d'appareills d,e ,précision différente. Nou'veau type de
rta'ble a dess!,n - avi,ota,b TA.

528.722.089.6
HARTOŠ, P.
Contribution li la solution du prubleme relatif aux
tests des appareils photogrammétriques

528.722.089.6
HARTOŠ, P.
Contribution to tl1e, Problem
grammetric Instruments

of Testing Photo-

Geodetic'ký a kartografi.cký obzor, 24, 1978, No. 5,
pp. 111-117, 10 fig., 5 'ref.
Testtng method ·of ,photogrammetric
instruments
when digital form of outlput data is sequired. The
aim of the method is to give a comploe'te inform.ation of the complex loss of inform.ation from
input till output, i. e. ,on the passing through all
the information flow channels within the plotting
instrumen 1.

Geodetic'ký ,a kartografický ,olnor, 24, 1978, No 5,
prages 111-117, 10 iHustrations, 5 bibliographies
Méthode employée pour tests d'aJppareils photogrammétriques
pour la ,forrne de sortiedigitale
ayant comme but ,ľ.information complexe sur la
.,perte d'informations depuis l'entrée jusqu'a la sortioedecelles-ci, .a:pres 'pass.arge par tous les canaux
d'inform.ations de l'a:p:pa,reil de restution.

528.486'.088:624:711.4
NOVÁK, Z. -

PROCHkZKA, J.

Méthode des pm:nts d',observation temporaires
sa précision

528.486.088:624:711.4
NOVÁK. Z. -

PROCHÁZKA, J.

Metbod of Transition Sta,tiuns and its Accuracy
Geodetický a ,kartografický obzor, 24, 197,8, No. 5,
~p. 118-124, 1 tab., 13 ref.

elt

Geodetic'ký a karto,gralfic.ký obzor, 24, 1978, No 5,
Ipages 118-124, 5il1ustraUons,
1 'p:IaiI1che,13 bibliographies
L'articloe traite l'examen de Ja p,récision des coordonnées des points d'olbservaUon temporaires détermináes
'par IPTocédé de levé ,a,pprolprié a
'nomlbre excédent d'observaUons. II Iprésente les
fmmules théoriques de trois procédés les plus
av,a,ntageux, 'leur eXlp,loitation prat~que et principes pour l,e 'choix de combinaisons Iparticulieres.

Geodetický
a kartografický
obzor
ročník
24/66, číslo
5/1978
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Prezident Československej socialistickej republiky
s. Gustáv Husák pri príležitosti 1. a 9. mája 1978
prepožičal s. Ing. Ondrejovi MichaIkovi, predsednvi Slovenského úradu geodézie a kartografie Rad
práce, ako ocenenie mimoriadnych výsledkov organizátorskej, riadiacej a politickej práce v rezorte geodézie a kartografie SSR.
Súdruh Michalko sa narodil 10. 1. 1923 vo Važci
pnd Vysokými Tatrami. Pochádza z robotníckej rodiny. Jeho detstvo nebolo bezstarostné najma preto, že v mladom veku stratil obidvoch rodičovo ~udovú školu do roku 1935 navštevoval v rodnej obci,
gymnázium v Liptovskom Mikuláši, kde maturnval
21. mája 1943.
Na jeho vnímavosť a citlivé posudzovanie okolitého života a vývoja politických udalostí v rokoch
pred druhou svetovou vojnou maIi trvalý vplyv rnky štúdia na gymnáziu, ale aj denný styk s robotníkmi cestou vlakom a nakoniec aj domáce skromné pomery. Výchova v duchu ozajstného vlastenectva v rudovej škole a v gymnáziu a nsobná konfrontácia s presvedčením a vierou pracujúcich, ho
počas obdobia vojny udržaIi v istote, že fašizmus
bude porazený, že sa utvorí nová česlkoslovenská
republika, že sa splnia túžby pracujúcich po vytvore ní novej socialistickej spoločnosti.
V tomto duchu vítal v januári 1945 sovietskych
a československých bojovníkov v rodnej obci a informoval
ich o záfudnostiach
pripravovaných
v blízkom okolí ustupujúcimi fašistami.
Od roku 1943 študoval ako štipendista finančnej
správy na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave, kde 25. 6. 1948 štiídium ukončil s vyznamenaním a dila 1. 7. 1948 nastúpil do štátnej
zememeračskej služby. Jeho prvým posobiskom bol

Fotogrametrický
ústav pre Slovensko v Bratislave
v pracovnom zadelení technik-fotogrameter.
lákladnú
vojenskú službu absnlvoval v rokoch
1949 až 1951 zvačša pri odbornej t"otogrametrickej
práci vo Vojenskom zemepisnom ústave. Po ukončení vojenskej služby nastúpil 1. 11. 1951 ako vedúci fotogrametrickej
smeny na povodné pracovisko, ktoré sa od r. 1950 preorganizovalo na Slovenský zememeračský a kartograťický ústav v Bratislave (SLOVZAKU). To je už uznávaný odborník
vo fotogrametrii a ako taký je vybratý v početnej
skupine československých
odborníkov na zvýšenie
si odbornosti a získanie nnvých poznatkov vo fotogramotrii, do Sovietskeho zvazu.
Poctivé a vytrvalé sebavzdelávanie
v odbornej
problematike a súčasné poznávanie správnosti politiky komunistickej strany a s tým spojené aj štúdium politickej literatúry, jeho robotnícky povod
a životné cesty a poznanie, ho nutne privádzajú
r. 1954 do radov členov KSČ. Plne si Ulvedomuje, že
členstvo v sírane vyžaduje viac obetí ako pohodlia,
a preto ho neprekvapia úlohy, ktoré mu spoločnosť ukladá. Plní ich s presvedčením, že sú nevyhnutné, v období budovania socialistickej spoločnosti, ku výstavbe ktorej chce prispieť plnou
silou.
Preto disciplínovane nastupuje na posty, kde treba niečo nové vytvárať, organizovať, budovať. Prvá
jeho zodpovedná úloha, ktorú musel samostatne
zvládnuť, bolo organizovanie a vedenie detašovanej
zložky SLOVZAKOv Modre-Harmónii, kde pracoval
až do roku 1955. Z funkcie vedúceho prevádzky
postupuje do funkcie hlavného inžiniera Geodetického, topografického
a kartografického
ústavu
v Bratislave a v tejto funkcii zostáva aj po reorganizácii a vzniku Geodetického ústavu v Bratislave.
Dňom 1. 4. 1958 nastupuje do funkcie námestníka predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku. Práca na ústrednam orgáne mu umožnila
ešte v širších súvislostiach poznať PQlstavenie geodéúe a kartografie v národnom hospodarstve a taJ{to mohoI plne usmerňovať celsty jej ďalšieho rozvK>ja, orientovlať činnosť orrganizácií na rozhodujúce
akcie 'PfiO rozsiahlej investičnej výstavbe Slovenska.
Túto činnosť úspešne zabezpečoval v ďalších rokoch vo fukcii riaditefa: od 7. 10. 1959 do 31. 12.
1965 ako riaditef GeOdetického ústavu v Bratislave.
Toto obdobie bolo však prerušené prechodom na
splnenie zodpovednej straníckej úlohy: skonsolidovať pracovné, ekonomické a spoločenské pomery
na Ústave geodézie a kartografie pre Východoslovenský kraj. úlohu, ktorá trvala dva roky (1962-1964], splnil úspešn81 v spolupráci so ZO KSS, a to
vďaka jeho objektívnemu, hlboko pnliticky zásadovitému a nekompromisnému
postoju. Pri riešení
úloh Ú'spešne využil poznatky z,o štúdia politickej
literatúry, bol už absolventom Več<1rnej univerzity
marxizmu-leninizmu
a našiel tiež porozumenie a
pomoc v straníckych orgánoch okresu a kraja.
Od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1967 bol riaditefom Kartografického
a geodeHckého fondu v Bratislave.
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V tejto funkcii úsrpešne zvládol organizačné vybudovanie ce,loštátneho ústavu, takže úlohy sa kvalitne zabezpečovali aj v podmienkach, že vedenie
celoštátneho ústavu bole v Bratislave. Funkciu riaditela zastával aj po ďalšej reorganizácii v rezorte
geodézie a kartografie, a to po vzniku národných
[lIOdnikov. Bol riaditelom n. IP. l'rllŽiniersklageodézi,a
v Bratislave až do 6. 2. 1969.
V roku 1968 pri príležitosti 50. výročia vzniku
československého
štátu získava rezortné "Čestné
uznanie za dlhodobú a obetavú prácu v geodézii
a kartografii" a vysoké štátne vyznamenanie "Za
zásluhy o výstavbu" udelené mu prezidentom republiky za mimoriadne pracovné výsledky.
Vláda Slovenskej socialistickej republiky svojím
uznesením č. 22 zo dňa 7. 2. 1969 menovala s. Michalku do čela rezortu geodézie a kartografie, 1<torý sa vyw(}['il v SIovenSlmj 'sociaUstJi'ckej republíke
v rámci federatívneho usporiadania štátu. V tejto
zodpovednej funkcii úspešne doteraz uplatňuje
svoje odborné vedomosti, organizačné a riadiace
schopnosti
a oddanosť
politike
komunistickej
strany.
Pod jeho vedením dosahuje rezort geodézie a
kartografie v SSR neustále velmi dobré výsledky
v plnení úloh plánu a napreduje vo všetkých oblastiach činnosti. S. Michalko venuje osobitnú pozornosť plneniu úlohy vyplývajúcej z uzne,senia
vlády SSR č. 134 z roku 1971 o budovaní a obnove
mapového fondu v SSR, otázkam pomoci nášmu
polnohaspodárstvu,
najma pokial ide o skvalitňovanie evidencie nehnutelností,
o rozširovanie' a
ochranu polnohospodárskeho
a lesného p6dneho
fondu, budovaniu velkých vodných die,l a pod. Pozornosť venuje plneniu úloh na úseku urbanizácie,
oblastného plánovania, tvorby životného prostredia a ochrane kultúrnych a historických pamiatok,
ale aj tvorbe kartografických diel a predovšetkým
včasnému vydaniu významného vedeckého diela
Atlasu SSR. Vo svojej riadiacej a organizátorskej
práci sa osobitne zameriava na zavádzanie automatizácie a progresívnych technológií v rezortných
organizáciách vrátane investičnej výstavby.
S. Michalko popri starostlivosti o rozvoj materiálno technickej základne rezortu venuje osobitnú
pozornosť aj politickému a odbornému rastu pracovníkov. Záujem o rozvoj osobnosti mladého človeka preukazoval už ako externý riadite,l podnikovej školy pre kartografov v Modre-:Harmónii, ako
externý prednášateT na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislava (1959/60). Viac. rokov je
predsedom skušobnej komisie pri štátnych záverečných skúškach na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave. Pri všetke'j tejto činnosti
preukazoval náročnosť na politické a odborné vedomosti pracovnúkov, odovzdával svoje vedomosti,
ale bol náročný aj voči sebe. Svoje odborné vedomosti si zvyšoval okrem individuálneho štúdia aj
špeciálnym štúdiom fotogrametrie
v Moskve, ale
hlavne štúdiom na lnštitúte národohospodárskeho
p,lánovania pri Vysokej škole e,konomickej, kde
r. 1969 získal druhé vysokoškolské vzdelanie titul ekonomického inžiniera.
Súdruh Michalko svojou prácou, zmýšlaním
i vonkajším prejavom osvedčuje svoj hlboký vzťah
k robotníckej
triede a oddanosť komunistickej
strane. Ako "uvedomelý člen strany zachoval svoj
triedny a internacionálny postoj i· v priebehu krízových rokov 1968-1969.
Svoje politické vedomosti
uplatňuje ako aktivista ÚV KSS, lektor ObV KSS,
ale aj v ďalšej svojej aktívnej činnosti v oblasti
spoločenl>kého a politického života. Je členom sek·

cie vedeckej rady Stavebnej fakulty SVŠT. Skúsenosti z predchádzajúcich
funkcií v odborárskych
orgánoch, ale aj vo vedeckotechnickej
spoločnosti
uplatňuje v zmysle osobitnej dohody o spolupráci
aj 'v súčasnosti. Je tiež členom viacerých medzirezortných poradných orgánov.
Vo funkcii predstavitela rezortu geodézie a kartografie v SSR prejavuje sa s. Michalko ako skúsený, rozvážny vedúci pracovník na vysokej politiokej 'a odbornej úrovni. Slvojimi organizátorskými
schopnosťami a vysokou politickou vyspelosťou a
aktivitou zaslúžil sa o organizačné vybudovanie
rezortu a zabe,zpečenie plnenia úloh a poslania
geodézie a kartografie v budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti v es SR. V riadiacej práci velmi dbá na aktívnu spoluprácu s rezortom Českého
úřadu geodetického a kartografického
pri zabezpe,čovaní celoštátnych úloh geodézie a kartografie
a na aktívne rozvíjanie medzinárodnej spolupráce
s geodetickými službami socialistických štátov.
Obet1avá odborná a polHioká práca s. MiC!halku
bola ocenená viacerými vyznamenaniami.
Medzi
ne, okrem už spomínaných, patrí rezortné vyznamenanie, udelené r. 1965 "Najlepší pracovník
ÚSGK", v r. 1974 "Čestné uznanie za zásluhy o roz·
voj geodézie a kartografie" pri príležitosti 30. výročia SNP a 20 rokov rezortu geodézie a kartografie.
Je držitelom viacerých mimorezortných vyznamenaní. Medzi ne patria: v r. 1973 udelené Čestné
uznanie "Za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti
SVTS a technický pokrok národného
hospodárstva"; .v roku 1975 udelená Plaketa ,,3D rokov ZNB
v službách rudu" pri príležitosti 30. výročia vzniku
ZNB; v roku 1975 udelená "Pamiitná medail<! SVŠT"
pri príležitosti 30. výročia oslobodenia našej vlasti; v roku 1976 udelený "Čestný Ddznak vlády ČSSR
a ÚRO" za mimoriadne výsledky v socialistickej
súťaži k 30. výročiu oslobodenia našej vlasti; v roku 1976 udelená pamatná medailia "Za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie"
pri príležitosti
konania X. konfere,ncie' geode,tických služieb socialistických štátov a v roku 1976 udelená pamatná plaketa ,,25 let VTOPÚ Dobruška" za zásluhy
o dlhoročnú dobrú spoluprácu medzi civilnou a
vojenskou geodetickou službou.
Súdruh Michalko má osobitne kladný vzťah
k otázkam medzinárodnej spolupráce geodetických
služieb socialistických štátov. Podporuje integráciu
vede.ckovýskumných kapacít v rámci štátov sociali'stického spoločenstva. Vysoko a1ktívne pracoval
aj počas príprav a v priebehu X. konfe.rencie geodetických služieb socialistických štátov v Prahe.
Ocenenie tejto činnosti našlo odraz aj v tom, že,
s. Michalkovi bolí udelené uznania viacerých geodetických služieb, a to: roku 1971 ocenenie "Najlepší pracovník geodézie a kartografie ZSSR", roku
1972 zlatý odznak "Za zásluhy v oblasti geodézie
a kartografie PER", v roku 1976 titul "Čestný člen
Maďarskej geodetickej a kartografickej spoločnosti" ako uznanie osobných zásluh na širokom rozvinutí vedeckotechnickej
spolupráce a odborných
medzinárodných
stykov medzi geodetickými službami ČSSR a M~R.
Pri príležitosti udelenia vysokého štátneho vyznamenania oceňujeme dlhoročnú záslužnú prácu,
ktorú s. Michalko vykonal pre úspešný rozvoj československej geodézie a kartografie a prajeme mu
do ďalšÍch rokov života dobré zdravie, úspechy
v práci i spokojnosť v o.sobnom živote.
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Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
stavebni fakulta ČVUT Praha

Nové směry v konstrukci
fotogrammetrických přístrojů

Výrobci g,eodetických a flot1ogrammetrických přístrojů již delší lčas sledují možnost unifikace jednotlivých konstrukčních
dílů. Uni'fikace především
snižuje výrobní ná1klady, pr'otože lze pro různě
přlesné přístroje, uspořádané do vhodných 'sestav,
použít většinu stejných konstrukČoních dílů. Kromě
tloho prlo slervisní služby a opravy není třleba udržovat rozsáhlý sortiment náhradních
dílů. Příkladem unifikované
řady může být u geodetických
přrst~ojů s,estava teodolitů řady Theo "A" závodů
VEB Carl Zeiss }ena.
V konstrukci
fotogrammetric1kých
přístrojů
jel
situaCle trochu složitější. Ne'jdále p1olkročila zatím
unifiikaCle dílů u letleckých měřických k,amal'. Většina komor j1e už vy'ráběna tak, ~e na'př. závěs komory, filmová Ikaseta, I'egulábor překrytu i něktlerá další zaříZlení lze ploužít u různých ty,pů těl<es
komor, které se odlišují vzáj'emně délkou Ikonstanty k1omory. Jako příklad uveďme řadu komor MRB
(VEB Carl Zeiss Jena], RC 10 (Wild) anebo RMK
(Opton Dberlmchen).
U analogových
vyhodnocovacích
přístrojů
le
možnost unifikace ještě obtížnější, protlože se i'edná o pomě'rně složité přístroje. P.ouživatel vyžaduje spe,ciální přístroj
pro t1opografic1ké mapování
v malých a 'středních měřítkách, Ikterý by měl být
pokud možno jednoduchý. Pm podrobné vyhodnocení map stř1edních a velkých měřítek požaduje
již přlesnější přístroj a n-8'jpř'esnější ,pro syst,ematicIké digitální vyhodnocení v,e velikých měřítkách a
pro aerotriangulaci.
Poprvé asi podrobnější kalkulaci výI'obních náIkladů proV1edli v závodech Opton už v r. 1972. Počítáme-li výrobní náklady na pořízlení přesného
analogového vyhodlllocovaci1ho přístroje bez registrátoru 'souřadnic a bez připojeného kreslicího st,o_
lu jako 100%, IZle odhadnout
výr'obní ,náklady
u jednotlivých konstru!kčních dílů:
45 % ná'kladů vyžaduj,e výroba základního vybavlení pro obnovlení prvků vnitřní
a vnější
orilentaCle snímků,
15 % představuje
výroba křížových saní pro
v,edení měřické znač1ky po modelu tlerénu, výroba ručních Ikol a nožníhoklotouče
a umístění tuhovníku,
umožňujícího
grafický
záznam
vythodnocení v měřítku modelu,
15 % nákladů je tř,eba vynalložit na zajištění
požadované přiesillJosti přístr0Í'e, tj. na výrobu
v,edení, ložisek, pohybových a měřických šroubů atp.,
15 % nálkladů jle určeno na univlersálnO'st přístrojel, tj. na záměnu pohybů pro vyhodnocování l'et1eckých a pozemních snímků, na vytvoření
p,odmíne'k pro provedení alerotriangulaoe a pro
snímání modelových souřadnic,

10 % se spotřebuje na oelk,ové doplňující vybavení, vzhlled a pov,rchovou úpravu, na 'vhodné
usp,ořádání lovládacích prvků, zajišťujících po'hodInou obsluhu.
Dalších 20 % vÝl'obních nákladů navíc př'edstavuje výroba připojeného Ikreslicího stolu (tzv. externího) s potřebnými
převodovými mechanismy
a dalších 75 % nákladů navíc r,epresentuÍ'e výroba
zařízení pro registI1aci modelových 'SOIuiíadnicvčetně perif1erních zařízení.

-

Z rozlhoru plyne, že např.
unive,rsální přístroj pro grafické a číselné vyhodnooení pozemních a letlec1kých sntmků s registrátoI'em souřadnic a vnějším kreslicím stolem představuj1e asi 195 % Ivýrobních nálkladů
na vlastní vyhodnocovací přístr1oj,
přístroj pw př1esné grafické vyhodnocení map
představuj,e asi 120 % vÝI'obních nákladů,
přístroj PI'O grafické vyhodnooení ma,p středních měřítlelk tvoří asi 80 % výrobních nákladů na 'př,esný přístro.j,
vyhodnocovací přístroj pro topografické mapování v malých měřítkách pak představujle asi
75 % výI'obních nákladů.

Toto r02iděl,ení a srovnání Clen platí eelk'em dobř'8 i při p,oI1ovnávání přístI'ojů ostatních výrobců.
Na pod1kladě rozboru přistoupily v minulosti závody Dpto'll :k výrobě pří'stI'ojů planimat, p~o mapování v,e vielkých měřítkách a pro aerotriangulaci a příst~oj'e planikart IPI'Ovyhodrnooení map středních měřítlek. Pro snížení výrobních ná'kladů bylo
u nich do značné míry 'využito unifikace j'ednotlivých dílů. Tř:etí přístroj, pro mapování v malých
měřítkách, planit'Op, 'SJevšak od prvních dvou značně liší.
V r. 1976 využily podobného
I'ozboru závody
Wild v He1erbruggu a odborné v,eřeJnosti při kongrlesu MFS v Helsill!kách :pi'edvl8dly 'Sl8stavu vyhodllIooovacích přístrojů
AVIOMAP, kt'eré využívají
unifikaci dílů.
Pr,otlož,e v r. 1977, v l'iOoe 100. výročí narození
j,ednO'ho Zleza'kladatelů závodů, H. Wilda, byly tyto
'přístI'oje 'Již v s,eri,ové výrobě a s ohledem na to,
~e při ktOnstrukci bylo p'oužito nělkt1erých zc,e,la nových prvků, nebude snad nezajímavé se jimi poněkud blížle zabývat.
2. Sestava
AVIOMAP

přístrojů pro analogové

vyhodnoc1ení

Sestavu přístrojů, pracujících na principu mechanické pl'iOje1koe,tvoří tři základní vyhl()dnocovací
přístroj1e, líšící se, vzáj1emně univlersálností a pi'esIllostí.
Ne1jjednodušším přístrojem je avlomap AM (obr.
1.), přístroj bez ručních kol, s~edením
měřické

1978/107

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 5/1978

108

zařízení, jako např. profilroskop, uzavřený
průmyslové
televize, počitač sklonú os
v pozemní f:otogrammetrii atp.

značky po modelu terénu volně rukou, s možností
grafického
vyhodnocení
v měřítku
modelu na
vnitřním (interním)
kreslicím stole. Je určen pro
topografické mapování v malých měřítkách a pro
svou jednoduchost
i pro zácviik vyhodnocovatelů.

Přesnějším typem je aviomap AM-H (obr. 2),
pro grafické vyhodnocení map středních a velkých
měřítek a pro aerotriangulaci
z nezávislých mode_
lů. Přístroj je dnplně,n ručními koly pro ovládání
pohybu měřické značlky a lze k němu připojit vnější kreslicí stůl. Pomocí speciálních
nástavců lze
prodloužit konstanty proj1ektorů na 210 mm či 305
milimetrů.
Nejpřesnějším přístrojem tohoto systému je pak
aviomap AM-U (obr. 3) pm grafické i číselné vyhodnocení snímků pozemních i leteckých především při mapování ve velkých měřítkách a při aerotria,ngulaci. Kromě Ikreslicíbo stolu lze připojit
i registrátor
souřadnic řady EK a další pomocná

okruh
záběru

U všech třípřístrojú
lze proužívat měřic1ké snímky
až dlo rozměru 23 X 23 cm, pořízené všemi vyráběnými konstantami komor. Pro usnadnění absolut,ní
orientace lze zavádět společný podélný sklon, jed_
noduchým přepnutím lze vést měřickou značku po
modelu terénu v lose -X-, -y- anebo v obou osách
současně volně rukou. To Je výhodné zejména při
orientaci modelu, připrofilování
a při vyhodnocování map malých měřítek. Pro vyhodnocení map
středních a ve1kých měřítek lze použít podle potřeby rúzného zvětšení pozorovacího systému. Pro
lmmpenzaci distorze objektivu měřické komory lze
použít kovových kompenzačních
desek, Jež rpúsobí
na změnu 'konstanty projektoru. Při aerotriangulaci a při použití snímkú z velkých výš1ek letu s'e navíc kompenzuje i vliv zlakřivení Země a refrakce
na určované výš'ky.
Protože přístroje umožňují vyhodnocování negativú i diapositivú na skle či filmu, jsou vybaveny
i možností přerostření pOZiOrovacrho systému. Na
vnější kreslicí stůl se přenášejí libovolné dvě ffi'Od!elové souřadnice, takže lze vyhodnocovat půdorys, nárys i bokmys. Přístr10je se odlišují od dosud
používaných typů vnějším vzhledem, snadností obsluhy, vysolkou spolehlivostí
v provozu a malou
hmotností. Vy'kazují i velkou stabilitu justáže. Základní technické údaje jsou uvedeny v tab. 1.

Přístrroje řady AM se odlišují od dosud vyuzlvaných analogových přístrojů nejen vnějším vzhl,edem, moderním die'signem, al'e i ně'kterými zvláštnostmi, Ikteré byly v oblasti konstrukce fotogrammetrických přístrojů použity poprvé.
Princip mechanické projekce se velmi osvědčil a
je dnes proto využíván snad všemi známými výrobci přístrojů. Protože však v krajních polohách
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Přístroje

I

AM

I

AM-H

konstanta
projektorů

54 až
144 až
200 až
292 až
23 x

rozměr snímků

AM-U

126 mm
166 mm
219 mm
311 mm
23 cm

rotace snímků
pootočení

",',,,,"

±15g

příčný sklon

5g

00',00"

podélný sklon
cp', cp"
společný
podélný
sklon l/J
základna

rozměry
modelu:
x
y

z

průměr měřické značky
barva značky
rozměry
přístroje:
šířka
hloubka
výška
hmotnost

± 5,5g
± 4g
b

=

35 až j~
180 mm

310
400
z. = 130
260
z. = 60
190

mm
mm
až
mm
až
mm

b", = Oaž 180 mm
by = ±28 mm
b. = ±28 mm

kt,erý tak muze sl,edrovat vyhodnocovaný úsek mapy. U tuhovníku tohoto stolu j:e zárov,eň počitadlo
výše1k a vypinač.e ručních kol. Dál,e j,e tu umístěno i kompenzační z'ařízení pro eUmilIlJaci vlivu zakřiv,ení Země a atmO's,rérické r:e,rrakoe. Při číslelném
vyhodnocení map ve,l1kých měřítek j1e vnitřní stůl
využHelný pro pořízení náčrtu 'v měřítku modelu.
MožlIlJost meehanické
kompenzace
distorze obj'8'ktivu měřiclkékomory
změnou konstanty lprtojektmu byla po,prvé využita závody Officine Galneo.
U sestavy avloomap j1e r,ea1izována v do'konalejší
pod1obě (obr. 4). Plodl,e průběhu dist'orze ,obj,ektivu
měřické k!omory se vyrobí 'k!ovová kOlmpenzační
d,eska. P,O i'ejím povrchu se odvaluÍ'e palec, který
pl.'ostř1ednictvím pák'o'vého mechanismu působí změnu konstanty proj1ektoru. Proti skl1eněným kompo8nzačním_~es~m,
které se Ipoužhllaly dříve, je výI'Oba Ikov'ových j,edn,odušší.

60 až 260 mm

45 [Lm
oranžová nebo zelená

162
126
132
500

cm
cm
cm k nosičům snímků
kg

řídících tyčí 'působí nepříznivě jejich vychýlení na
stabilitu přístvoj'e, byly přikonstruovány
pvo každý
projektor j,eště dvě pOl11JOcné,kompell'zační, kratší
řídící tyč,e., uložené ve spirálových pero8ch. Tyto ty6e v 'krajních polohách hlavních řídících tyčí pomáhají ~jišť()IVat stabilitu. snu IkiolmJpenzace lze
nastavit
prostým
pOlotočiením vyvaž,ovacíCh tyčí
v p'er'ech.
Všechny pohyblivé části a řídící tY1če jsou ulož'eny na vzduchových polštářích, nepohybují sle t,edy p10 kul1č1kových ložiskách. A'erostatické ulož,ení
p,ohyblivýCh čá1stí, Ikt,eré se již delší dobu uplatňu}e v 'jiných oblastech strojírenství, bylo u analogového přístoo1j1e použito poprvé. Výroba ulož,ení je
j'ednodušší než vý~oba kuličkových ložisek. Přlesnost vledení j1e vysoká, dána stř'ední chybou vybočení ± 5 ,um. Pře,uaik vzduchu je poměrně malý a
dodává jo8j kompresoI'ek u příst~ojl8. Rozvod vzduchu Í'e reali:ZJOván 'hadičkami z plastiCIkých hmot.
Všechny části na vzduchovém polštáři se pohybují praktieky
bez tření. Aerostaticky
je ulož,en i
vnitřní kreslicí stůl, takže v,e.dení volnou rUlkou je
bez námahy.
S,polehliv1ost provozu 'je vysoká a
pra1kticky bez poruch. Dosaž,ení potř,ebného tlaku
vzduchu indikuj1e zvukový signál.
Vnitřní 'kro8slicí stůl, připojený přímo k základnovému vozíku, je umístěn př1ed vyhodlnoClovat,elem,

Na první p1ohl1ed,poněkud nezvy,kl,e působí uspořádání ručních kol, al,e ji'ž ,při prvním použití ocení vyhodnocovat1el možnosti př'estavení a náklonu
ručních k,ol do polohy, ktlerá nejlépe odpovídá osobě vyhodnocovatele.
Snižuje sle jeho únava a zvyšuj1e psychic1ká stabilita.
ZvětštenípiQIzorovacího
systému j1e. proměnné.
Okuláry 12)e dlosáhnout zvětšení 5,3krát (při průměru obra2!Ovéh,o prole 38 mm), 8krát (25,3 mm) a
11,9krát (16,9 mm). Větší zvětšení joe výhodné p~o
a,evotriangulaci a mapování vle velkých měřítkách.
Pro zácvik vyhodnocovatelů lze K,e všem rpřístvojům dále připojit druhý 'p'o2!O~ovací systém, tzv.
instrukční okuláry.
K 'přístl.'ojům AM-H a AM-U lz€ připojit další
kI'eslicí stůl 'nového typu, Aviotab TA.

Po závod,ech K€rn, kde zavHdli první digitálně řízené Ikrleslicí stloly u vyhoodnocovacích přístrojŮ
PG-2a PG-3, vyrábějí i záVlody Wild podobný ,kr,eslicí stůl. (.obr.5).
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Stůl má v,el'kou plochu 100 X 120 cm s možností
prosvětlení plochy při vyhotovování map rytinou.
Kreslicí plocha je nakloIlJitlelnlá do vhOdné polo~
hy.Pohyby tuhovníku jsou řízeny digitálně, pomocí se,rvozařízení. Polohové souřadnioe Sie indikují
na ,počitadlech. Zvětšení mezi mod,el'em a měřítkem mapy se volí vlelmi jednoduše na indilkátlQru
převodu, plynule, pro každou souřadnici zvlášť, a
to až do lOkrát zvětšení. Ovládací prvky pro činnost
kreslicího stlQlu jsou uspořádány v malé skříňce,
kterou lz,e, umístit přímo před vyhodlnocovavel18m
(-obr. 6).
Stůl umožňuje automatické .přímé spojování nastavených bodů na modelu. Při prvním stisknutí
speciálního nožního spinače zůstane tuhlovník Ikr,eslicího stolu 'stát ve, výchozí nastaverné poloz,e, i když
měřiC'klQu značku př1emístíme Ina další bod přímky.
P,Onastav18ní měřické značlky na koncový bod a po
novém stisknutí nožního spinač18 S18 automaticlky
tuhovník pi'e,'mne ,po přímé spojnici do nové polohy. Ovládární vyžaduj18 kratší zácvik vyhrodnocovatel,e.
Tlačítky lz,e volit kresbu plnou čarou, čárlk,ovaně a č18rchova,ně. Navíc lze body vyzna'črovat symboly, a to kříž,kem, trojúhelníkem
a čtverečk18m
různých vlelikostí.
Pro automatické vynáš18ní čtv,ercové sítě lz'8' volit př1edem vzdálenosti mezi vrcholy čtv,ercové sítě. Manuální přejíždění vle zv.ol1eném směru j1e vel-

~

(AJ

0

[±]

mi rychlé, 0,4 mis. Vnitřní přesnost Ikr18slicího stolu je ± 0,U5 mm. T1echnické údaje jsou zahrnuty
v tab. 2.

Tab. 2. Hlavní technické údaje kreslicího stolu
AVIOTAB TA
Parametr

kreslicí plocha
zvětšení mezi
přístrojem a stolem
vnitřní přesnost
max. rychlost
pojezdu
typy čar
symboly
sklon kreslicí plochy

x

100 cm, y

=

120 cm

I 0,25 x až 10,0 x plynule,

každou
I pro
0,05 mm

souřadnici zvlášt

I

0,4 mis
plně, čárkovaně, čerchovaně
křížek, trojúhelník, .'ítverec
z horizontální až do 80
0

rozměry:

hmotnost

=

I

šířka 144 cm
hloubka 0,96 až 160 cm
podle sklonu kreslicí plochy
výška 98 až 198 cm podle
sklonu kreslicí plochy
230 kg

S:estava .přístrojů aviomap př,edstavuje v současné
době změnu Ikonoepoe výmby f'otogrammetrických
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přístrojů v závodech Wild Heerbrugg. Dokonalé
využití unifikovaných k,onstruikčních dílů u všech
přístrojů stestavy a nové prvky, zejména využití
aerostatického ulož,ení pohyblivých částí je dokladem pr:nnikání poznatků jiných oblorů i do konstrukoe velmi náročných fotogrammetrických
vyhodnooovacích přístrojů.
Autor měl možnost během krátlkého pobytu ve
výrobním závodě se ,ptOdrlObněseznámit s výrobou
a obsluhou přístrojů.
Pl'O vyhodnocovatele
bude
jistě v,elmi potěšitelná snadnost obsluhy a provádění orientací, práce bez jakékolivfyziclké náma-

obzor
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hy i při velkých zvětšeních modelu dtO měřítlka
map. Kloncem minulého roku byla již vyel'p1edována první seri,e přístrtojů, 'o něž j'e ve světě v,elký
zájem, a proto se výroba ostatních přístrojů omezila jen na výrobu autografu A8 a aviografu B8-S,
které jsou využívány pm řr2Jení difterenciálních
překr,eslovačů PPD-8 a avioplanu DR-l.
Do redakoe d,ošl,o: 16. 2. 1978
Lektoroval:
Ing. Jozef Petráš, CSc.,
SVŠT Bratislava

Príspevok k problematike testovania
fotogrametrických prístrojov

Ing. Pavel B,lrtoš,
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

Priestorové vyhodnocovacie prístroje, založené na
principe analógie snímacieho procesu sú v praxi začlenené do jedného, viacmenej plynulého pracovného
procesu, ktorý sa začína projekčno-pripravnými prácami, pokračuje orientáciou modelu cez vyhodnotenie
ku konečnému elaborátu, ktorým mOže byť mapa,
alebo banka dát súradníc. Užívatelia vyhodnocovacích prístrojov chcú va vlastnom záujme poznať ich
súčasný stav kvality z hTadiska presnosti, t. j. poznať
výrazové prostriedky pre vyjadrenie presnosti s akou
je vyhodnocovaci pristroj v stave podať hore spomínané výstupné hodnoty. Vyžadované výrazové prostriedky na vyjadrenie presnosti pristroja získame
jeho testovaním.

-

monokulárne
vymeraním 9 až 25 bodov
mriežky, osobitne pre každý projektor prístroja,
stereoskopicky
- vymeraním modelového bodového poIa v jednej modelovej rovine, alebo
v troch modelových rovinách [4].

Dynamická metóda používa ako prostriedok testovania IubovoTný čiarový obrazec, spravidla jednoduchú matematicky definovateInú krivku. Premietnutím bodov testovacej krivky za snímkového priestoru
do modelového priestoru vyhodnocovacieho pristroja,
sa vytvorí modelové bodové pole testovacej krivky.

Paralelne s rozvojom priestorových analógových vyhodnocovacích pristrojov, sa vyvíjali aj razne metódy
testovania, lišiace sa od seba metodikou, ako aj formou a úplnosťou výsledných informácii. Vo všeobecnosti rozlišujeme statické
a dynamické
metódy
testovania.
Princíp statických metód [1, 4] spočíva v tom, že za
testovací prostriedok použijeme štvorcovú justačnú
mriežku, ktorá v snímkovej rovine vytvorí snímkové
bodové pole (obr. 1). Premietnutím tohoto bodového
paTa do modelového priestoru vyhodnocovacieho pri.
stroja, vytvori sa modelové bodové pole určitej
presnosti, ktorá je parametrom určeni a kvality testovaného pristroja. Vymeranie modelového bodového
paTa je statické (bodové), t. j. v podmienkach akoby
"v pokoji" analógového vyhodnocovacieho pristroja.
Vymeranie mriežok, resp. modelových súradníc

Ym, Zm mažeme vykonať:

Xm,

Obr. 1. Vztah medzi snímkovou
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Vymeranie modelových bodov testovacej krivky je
spojité, t. j. keď prístroj je akoby "v činnosti" a výstup je grafický na kartírovacom stole vyhodnocovacieho prístroja. Presnosť grafického záznamu, ktorú
určíme porovnaním vyhodnotených kriviek s etalónom
teoretickej, t. j. matematicky správnej testovacej
krivky, je faktorom kvality testovaného prístroja
z hradiska jeho grafického výstupu. Uvádzanú dynamickú metódu testovania navrhol Makarovič [3], ktorý
ako vstup použil krivku rozličnej amplitúdy a frekvencie - pseudosínusoidu,
ktorej jedna frekvencia
je vyjadrená symbolom [sin*] (obr. 2). Uvedenú metódu ďalej rozpracoval Waldhausel [5].
výstup
- v danom prípade grafický záznam sa deformuje posobením stochastických
a periodických porúch vyhodnocovacieho prístroja (obr. 3).
Stochastickými
poruchami (obr. 4) sú neistota
v interpretácii "A", necitlivosť snímacieho mechanizmu "l" (trenie, zotrvačnosť v súvislosti s rýchlosťou
vyhodnotenia a reakčná schopnosť vyhodnocovatera)
a poruchy v koordinátografe "L". Rovnice pre ich
výpočet majú nasledovný tvar:

Mi-M~
( V~x - V~in) W~ax

A2 = -------Mi - M~
l2 = ----_W~ax - W~in

[(Mi -

M~)

(V~ax -

V~n)

--------

(V max W min)2 A2 -

L2 = M~ -

V~ax

(1)

W~x

W~in l2,

kde symboly Ml' M2, M3 vyjadrujú deformácie grafického záznamu testovacej krivky sposobené stochastickými poruchami vyhodnocovacieho prístroja.
Periodickými
poruchami sú poruchy v snímacom
zariadení ,;r", poruchy v projekčnom mechanizme
(značkové vozíky), alebo v jeho spojení s koordinátografom "i" a poruchy na kresliacom priestore, vrátane
prevodovej skrine koordinátografu "T". Rovnice pre
ich výpočet majú nasledovný tvar:
í

RI-R2

=

( V max

R -R3

I
i=------

Wmax-

T = R3

--=c---"-::=-V min) W max
(RI

Wmin
-

-

-

(Vmax-

V max W min

í -

R2) V max
Wmax

Vmin)

W min i ,

kde symboly RI, R2, R3 vyjadrujú deformácie grafického záznamu testovacej krivky sposobené periodickými poruchami vyhodnocovacieho prístroja.

ETALÓN

.STOCHASTICKÉ
PORUCHY
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Dynamické poruchy, t. j. stochastické a periodické
poruchy, je vhodné z hfadiska ich pasobenia v sním.
kovom, modelovom a kartírovacom priestore rozdeliť
do troch skupín (obr. 4):
a) Skupina ,,15" obsahuje poruchy
v snímkovom priestore; ich účinok
na výstup je priamo úmerný pomeru mapovej a snímkovej mier·
ky "V".
b) Skupina "d" obsahuje poruchy
v modelovom priestore; ich účinok je priamo úmernýpomeru ma·
povej a modelovej mierky "W".
c) Skupina "D" zahrňuje poruchy
v kresliacom priestore.

•

VIZUÁLNY

SNIMKA
_

••••••••

~i

PRíj

.

••

f,..•.•.•.•.•.•.•••.••••
OPTICKÝ

SYSTtM

,•
t

•••••••••••••••••••••••••

Z rozboru doteraz používaných metód testovania
priestorových vyhodnocovacích prístrojov vyplynulo
vypracovanie novej metodiky testovania uvažujúcej
digitálny výstup vyhodnotenia, ktorá vzhIadom na
pokračujúcu automatizáciu vo fotogrammetrii maže
mať značný význam.
Autor článku sa zameral na skúmanie problému
straty kvality informácií od vstupu
(snímky) po
výstup
(digitálny záznam modelových súradníc)

a rozpracoval osobitnú dynamickú metódu testovania
pri požiadavke digitálnej formy výstupu, ktorá má
za cief dať obraz o komplexnej strate informácií od
vstupu po výstup, po prechode všetkými kanálmi toku
.informácií vo vyhodnocovacom prístroji.
Navrhovaná
metóda testovania
využíva jednu
z predností dynamických metód, t. j. spojité vyhodnotenie testovacieho obrazca. Testovací obrazec pozostáva z vhodne rozmiestnených pseudosínusoid, aké sa
použili pri dynamickom testovaní, ktorých rozloženie
znázorňuje obr. 5. Využitím automatickej registrácie
+yll

,
.. 7+
....

;~:

:.:

&

~

•
-X
+
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rozčlení sa testovací obrazec na dané úseky (dižkový
krok automatickej registrácie), čím sa prechádza na
výstupe k vlastnostiam bodového vyhodnotenia, aké
sa aplikuje pri statických metódach.
Registračné zariadenia, používané aj u nás, (Coordimeter "F" VEB C. Zeiss Jena, EK - 22 Fy Wild)
vystrojené automatickou registráciou, umožňujú plynulé vyhodnotenie čiar, s volitefným časovým, alebo
dÍžkovým krokom (od 0,1-10,0, resp. mm), a tým
je zabezpečená na výstupe identita medzi meranými
a teoretickými modelovými bodmi testovacej krivky.
Vlastný výkon testovania spočíva potom v plynulom vyhodnocovaní čiar testovacieho-obrazca pri súčasnej automatickej registrácii modelových súradníc.
Rozdiely, medzi teoretickými modelovými súradnicami testovacej krivkya meranými modelovými súradnicami testovacej krivky v danom dÍžkovom kroku
automatickej registrácie, sú úplné chyby e"" ev v smere
modelových súradnicových osí X, Y. Hodnota úplnej
chyby ei, vyjadrujúca komplexnú stratu informácie
v smere sprievodičov bodov testovacej krivky v mierke
modelu, je daná vzťahom
ei

= Ve~i

+ e~i

(obr. 6) .

Ak namerané hodnoty chýb e""ev vynesieme graficky,nevytvoria bodový rad, ale plošný útvar, tzv. korelačné
pole (obr. 7). Obr. 7a znázorňuje korelačné pole vytvorené chybami e"" ev meranými na bodoch v intervaloch 0° -:- 7t/2 ... n7t
7t/2 -:- [(n
1)7t
7t/2] testovacej krivky;
Príčinou vzniku korelaěného pofa je to, že hodnota
chyby ev nezávisí len od hodnoty chyby e"" ale že je
ovplyvnená ďalšími náhodnými faktormi (meračské
chyby, rušivé vplyvy - šum). Úlohou je nájsť takú

+

----

+

+

funkčnú závislosť medzi premennými chybami e"" ev,
aby empirická funkcia čo najlepšie vyjadrovala pozorovaný jav. Všeobecné riešenie zvolenej metódy predpokladá, že vzťah medzi meranými chybami e"'i' evi je
približne lineárny a aproximujúcou analytickou funkciou bude vyrovnávacia priamka. Za podmienky vyrovnania obidvoch premenných metódou najmenších .
štvorcov
a rovnakej presnosti merania modelových súradníc
v smere osi X, Y, t. j. merané veličiny majú aj rovnaké
váhy P'" = Pv = 1, vyrovnávacia priamka má tvar:
Yi

+ Vvl = A + B(Xi + v",d

pričom sme použili substitúciu:

a e"'i, evi (obr. 6), vektory úplnej polohovej chybyei sú
rozdiely medzi teoretickými a meranými modelovými
súradnicami testovacej krivky:
.

kde xu, Yti sú teoretické, t. j. matematicky určené modelové súradnice a Xmi, Ymi sú merané modelové súradnice.
V rovnici (4) A je konštanta udávajúca úsek na osi
Y a B je smernica vyrovnávacej priamky (obr. 8):

VSTUP
VÝSTUP
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8a

= ±

V

[dd]

n-2

kde d, je najkratšia vzdialenosť meraných bodov od
vyrovnávacej priamky (obr. 8):

+

+

·X

~------®--~

[dd] = [xx] sin2 ťX
[ÝÝ] cos2 ťX - [ýx] sin

I

(12)

2ťX

Oprava di je produktom meračských chýb a rušivých
vplyvov, ako aj produktom nepresného analytického
typu použitej regresnej funkcie [2]. Uvedenú empirickú strednú chybu 8a móžeme považovať za odhad
vnútornej presnosti merania modelových súradníc
Xmi, Ymi vyhodnocovacím prístrojom.

e

8VY

V ďalšom vypočítame
podIa vzorcov:
8vx

kde Xi, Ýi sú redukované polohové chyby na ťažisko T
(obr. 8):
Xi

=

Xi -

XT;

Ýi

= Yi

-

YT

(9)

8Vy

= ±

=±

V

Jí _
=
V-[VVk·

[vv]y

---

n-2

I

empirické stredné chyby

2

SIn ťX.8a

= cos ťX. 8a = 8vx• cotg

8vx,

(13)

ťX

Rovnice opráv majú tvar (obr. 8)

ktorého súradnice vypočítame z rovníc:
YT

= [Yi]
n

Empirickú strednú chybu náhodnú 8a vyjadruje
rec:

vzo-

Tieto empirické stredné chyby 8vx, 8Vy nevyjadrujú
presnosť merania modelových súradníc Xmi, Ymi, ale
vyjadrujú variáciu rušivých vplyvov, o ktoré neboli
merané súradnice opravené.
Stredná polohová chyba úplná mp sa vypočíta zo vzťahu
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mp

=±

V

I

"2 (m.,2 + mli)2

.

---.....
-~

Tento vzťah vyjadrnje skutočnú presnosť merania
modelových súradníc a charakterizuje komplexnú
stratu informácie vo vyhodnocovacom prístroji (snímka - modelové súradnice).
Stredné chyby úplné
hov:

- ±
m.,-

V

m."

mli

'-./

/'

,~

Po

vypočítame podfa vzťa-

[S.,s.,] .,

n

'X

I/,.

~

z celého súborn meraných modelových bodov. Vyjadrnjú skutočnú presnosť merania modelových súradníc x, y a charakterizujú komplexnú stratu informácie v smere modelových osí X, Y.
Extrémne empirické chyby náhodné
me nasledovne:
Se =

± V [sese]

: (n -

1)

s'1

\

...-/ I

\

I

.

I
I

\

,

',\'1.

I

Se, s'1 vypočíta-

I

+ +Y

+Y

V

= ± [s,h : (n - 1) ,
(17)

Stredná chyba polohová (náhodná) sa vypočíta
[sese]

= [8#.,] cos2 <X + [8#11] sin

2<x

+

+ [8v811]sin2 <X
[S'1S'1] = [8#.,] sin2 <X - [8#1/] sin 2<x
+ [8v81/] cos2 <X •

Sn

+

Z obr. 9 vyplýva, že uhol pootočenia súradnicových osí
je smernicou vyrovnávacej priamky B = tg ex.

=

±

V

I

"2 (se + s'I).
2

2

Je irejmé, že pri navrhovanej metóde je vhodné
použiť výpočtovú techniku, a preto sa zostavil výpočtový program pre malý počítač WANG 2015. Pro-

1978/116

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 5/1978 117

gram je zostavený tak, že počítač počíta teoretické
modelové súradnice bodov testovacej krivky v danom
dfžkovom intervale automatickej registrácie v snímkovej rovine. Vypočítané snímkové súradnice prepočíta do modelovej roviny podfa známych vzťahov:
xl.h
fp ,

X=--'

y'.h
fp

y=--.

Rovnice pre výpočet snímkových súradníc testovacich kriviek vyplývajú z obr. 10, a ich tvar závisí od
ích orientáoie v snímkovej rovine
a) pri orientáoii v smere osi XI majú tvar:

+ Rj. cos tj,i
Yi.i = Y~ + Rj.sin tj,t
xi,i = xi + Rj. oos tj,t
YJ,t = y~ + Rj.sin tj,t
Xi+l.i = Xi+l + Rj+1' cos tj+l.i

Xi,i

=

xJ

YJ+1,t = y~ -

Rj+1' sin tj+1.i

xJ+1,t = xi+1

+ Rj+1' cos tj+1,i
Ri+1·sin tj+l,i

yJ+1.i = y~ -

} t E (0° -

1t/2)

} tE(1t/2-1t)

} t E (1t -

3/21t)

} t E (3/21t -

21t)

b) pri orientácii v smere osi YI majú tvar

+ Rj.sin tj,t
yi.t = YJ + Rj. cos tj,t
XJ,i - x~ + Rj.sin tj•i
YJ,i = YJ + Rj. cos tj,i

xJ,t = x~

XJ+1.i = x~ -

X.1+1.i= x~ yJ+1.i

} t E (0° -

1t/2)

I
I

(22)

} tE(1t/2-1t)

Rj+1 . sin tj+l,i

+ Rj+1'

YJ+1,i = y.1+1

cos tj+l.i

} tE(1t-3/21t)

cos tj+1,i

LlTERATÚRA:
} t E (3/21t -

21t)

kde ti je dÍžkový interval
EjE1t Rt
j+1

E 1t

} (24)

Rj+l

tcc je uhlová hodnota dÍžkového intervalu

t

CC

i

tni

= f.I'lCC

}

11'"

= ti+1 p

Cc

Navrhovaná metóda dáva obraz o kvalite vyhodnocovacieho prístroja, ktorá je vyjadrená strednou polohovou chybou určujúcou presnosť merani.a modelových
sÚradníc. Možno povedať, že táto stredná chyba vyjadruje komplexnú stratu informácií vo vyhodnocovacom prístroji. Vzhfadom na pokračujúci rozvoj
automatizácie
fotogrametrických
vyhodnocovacích
prác sa ukázala potreba skúmať testovacie metódy
z hradiska digitálneho vyhodnotenia, kedy je častou
formou výstupu digitálny záznam, ktorý sa potom
použije napr. ako vstup pre automatické koordinátografy, riadenie ortofotografických zariadení, tvorbu
digitálneho terénneho modelu a pod. Uvedená metóda
túto požiadavku primerane spfňa. Potvrdilo sa to súborom experimentov na dostupných analógových
vyhodnocovacích prístrojoch vystrojených automatickou registráciou.
Predložená metóda skúma celý vyhodnocovací
postup ako spojitý systém v rovnakých podmienkach,
v akých sa vlastné vyhodnotenie vykonáva. Preto aj
výsledky testovania získané touto metódou, ktorá
rieši všetky vzájomné články vyhodnocovacieho procesu v súvislosti, sú pre potreby praxe preukazné.
Vzhfadom na komplexnosť metódy sa možno domnievať, že metóda nájde svoje uplatnenie pri testovaní komplexu vyhodnocovacieho zariadenia najma
pri automatických postupoch fotogrametrických vyhodnocovacích prác.

(23)

Rj+1 . sin tj+l,i

= YJ+1 + Ri+1'

potrebujeme čas 1'10"-2'20". Na vymeranie testovacieho obrazca (10 testovacích kriviek) v dvoch projekčných vzdialenostiach potrebujeme
čas 1-1,5
hodiny. Spolu aj s výpočtom 2 hodiny s použitím
počítača.

(25)

•

OptimáJ.ny čas vymerania jednej pseudosínusovej vlny
je 10-20 B (frekvenoie 400-200 p,m). Testovaoia
krivka tohto frekvenoného rozsahu má 7 pseudosínusovýoh vÍn, čiže na vymeranie jednej testovacej krivky

[I] BORMANN, G. - HASLER, A.: Tests mr Analog-1\!-Iswertegerat. Kommission II, Ottawa 1972.
[2] BOHM.: J. - RADOUCH, V.: Vyrovnávací počet.
Praha CVUT, 1974. 551 s.
[3] HEMPENIUS,
S. A. - MAKAROVIČ, B. - Van
der WEELE, A. J.: Techniques for Conducting
Comparative Test of Restitution Instruments. Delft
ITC,1964.
[4] RŮŽE K, M.: Zkoušky fotogrammetrických
vyhodnocovacích přístrojů.
Geodet. a kartogr. obzor,
19{61, 1973, č. 2, s. 40-48.
[5] WALDHÁ USEL,P.: Ein dynamisches Priifverfahren
mr Kartiergerate. Kommiss. II ISP. Lausanne 1968.
Do redakcie došlo: 7. 12. 1977
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Metoda přechodných stanovisek
a její přesnost

Nová měřická technika (elektronické dálkoměry), ale
zejména výpočetní technika (kapesní programovatelné
kalkulátory) umožňuje při vytyčovacích pracích použití nových efektivnějších technologií. Jednou z možností je i metoda přechodných stanovisek, jejíž prinéip
je?nám ze zahraniční literatury [12], [13].
U nás se využitím této metody zabýval VÚGTK
a také katedra speciální geodézie stavební fakulty
ČVUT v Praze. O výsledcích výzkumu VÚGTK byla
geodetická veřejnost informována článkem [7] a obšírněji [8]. Výzkum katedry speciální geodézie byl zaměřen na zhodnocení přesnosti výchozí vytyčovací sítě
zaměřené polární metodou [6], dále zhodnocení přesnosti přechodného stanoviska zaměřeného různými
měřickými postupy a jejich využitelnost v praxi [1]
a konečně zhodnocení polohové přesnosti, rozměru
a tvaru objektu vytyčeného polárně z přechodného
stanoviska [9]. Výsledky výzkumu pro staveniště
menších rozměrů jsou zpracovány v uvedených diplomových pracích. Na základě zkušeností z tohoto
výzkumu byly vytypovány nejvhodnější měřické postupy pro zaměření přechodných stanovisek a odvozeny vzorce pro stanovení základních středních chyb
v jejich souřadnicích mx, my (popř. základní střední
chyba souřadnicová mX,y), které slouží k volbě vhodných kombinací vyhovujících požadované přesnosti,
jakož i k hodnocení výsledků měření. Cílem tohoto
článku je seznámit geodetickou veřejnost s teoretickými rozbory přesnosti metody přechodných stanovisek.

Vzhledem k tomu, že uvedená problematika je podrobně zpracována v [7] a [8] bude uveden pouze stručný
princip metody a její zhodnocení.
Rozdíl a přednosti této metody proti dosud užívaným technologiím se nejlépe ukáže při jejich srovnání.
Při dosavadních technologiích se vytyčuje ve třech
etapách. Nejprve se buduje poměrně hustá vytyčovací
síť, která se nákladně stabilizuje. Z této sítě se pak
vytyčuje hlavní polohová čára nebo hlavní body
trasy, které jsou podkladem pro podrobné vytyčení
objektu,
Při metodě přechodných stanovisek se buduje výchozí vytyčovací síť velmi řídká a zpravidla mimo
prostor výstavby, Z této sítě se pak zaměřují tzv.
přechodná stanoviska (stabilizovaná pouze dočasně)
a z nich se vytyčují body hlavní polohové čáry objektů
(popř. provádí podrobné vytyčení) nebo zaměřují další
body tzv. zhušťovací vytyčovací sítě. Souřadnice
přechodných stanovisek se počítají přímo v terénu
a z nich okamžitě vytyčovací prvky pro body hlavní
polohové čáry, popř. podrobného vytyčení, na programovatelných kapesních kalkulátorech,
Z tohoto nástinu ihned vyplývají přednosti uvedeného postJlPu. Získává se značná časová a finanční

úspora při budování vytyčovací sítě, Body výchozí
vytyčovací sítě nejsou ohroženy stavební činností
jako je tomu u dosud používaných technologií a není
tedy narušována homogenita trvale stabilizované vytyčovací sítě a znehodnocována její přesnost. Přechodná stanoviska je možno volit v bezprostřední blízkosti
vytyčovaných objektů, čímž se usnadňuje a zjednodušuje vytyčení. Vzhledem k tomu, že vytyčovací
prvky se počítají přímo v terénu, zjednoduší se tvorba
vytyč ovacích výkresů.
Jak již bylo naznačeno ve srovnání dosavadní a navrhované technologie, volí se nejprve mimo obvod
staveniště velmi řídká tzv. výchozí vytyčovací síť
(podle velikosti staveniště a viditelnosti alespoň 5 až 6
bodů) na vyvýšených místech nebo stávajících objektech, a to tak, aby bylo možno na tyto body (ve většině případů) umístit odrazné hranoly pro měření vzdáleností. K určení souřadnic bodů výchozí vytyčovací
sítě se používá úhlového nebo délkového měření s využitím v geodézii obecně známých metod. Ty jsou
voleny s ohledem na požadovanou přesnost bodů výchozí vytyčovací sítě, která souvisí s projektovanou
přesností podrobného vytýčení [4] popř. [5]. Přitom
je samozřejmě nutno přihlédnout k rozloze zájmového
území. Body se stabilizují a signalizují obvyklým způ.
sobem popř. na budovách cílovou značkou navrženou
v [7].
Přechodná stanoviska jsou vlastně body zhušťovací
vytyčovací sítě, trvale nestabilizované. Z nich se vytyčují body hlavní polohové čáry, popř, i další podrobné body objektu (podrobné vytyčení) a někdy
i další body zhušťovací vytyčovací sítě, které jsou
však trvale stabilizované. Tyto body se volí tehdy,
když postupující zástavbou se omezí viditelnost tak,
že body výchozí vytyčovací sítě již nestačí k určení
polohy přechodných stanovisek. Body zhušťovací vytyčovací sítě se volí s výhodou na trvale vybudovaných objektech a signalizují nejlépe rovněž cílovou
značkou navrženou v [7], umožňující signalizaci pro
úhlové měření i umístění odrazného hranolu pro délkové měření.
Přesnost přechodných stanovisek by tedy měla být
zhruba stejná jako přesnost bodů výchozí vytyčovací
sítě, tak aby byla zachována homogenita přesnosti
celé sítě. Přesnost vytyčovací sítě je závislá na druhu
zástavby a je uvedena v [4] a [5].
Přechodná stanoviska je možno zaměřit mnoha měřickými postupy, Aby byl postup zaměření efektivní
je nutné, aby se měřilo pouze na určovaném bodě. Tím
se ušetří čas s přecházením z jednoho stanoviska na
druhé, jako je tomu např. u polygonového pořadu.
Tímto požadavkem se podstatně omezuje počet vhodných postupů. Dalším požadavkem běžným v geodé.zii
a předepsaným [3] je kontrola měření. Tedy měří se
nadbytečný počet pozorování. Jelikož k určení polohy
přechodného stanoviska je možno použít úhlového
nebo délkového měření, přichází v úvahu, při dodržení
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vyse uvedených požadavků, tyto čtyři měřické postupy:
Při úhlovém merem Je to protínání zpět, prlCemž
je třeba použít alespoň pěti směrů na dané body,
z nichž se vytvoří dvě kombinace. (Při použití pouze
čtyř směrů, kdy dva směry jsou společné, je nebezpečí
chybného určení polohy bodu dosti velké).
Při délkovém měření je to protínání z délek. Zde
postačí měřit tři délky, z nichž se vytvoří opět dvě
kombinace. V obou případech se vyrovnané souřadnice určují obecným aritmetickým průměrem s vhodně
volenými váhami.
Při kombinování úhlového a délkového měření je
možno použít rajónu s orientací na konci, kdy pro dvě
kombinace je nutno měřit délku a dva úhly a výsledná
hodnota bude opět určena obecným aritmetickým průměrem. Výhodnější při tomto způsobu měření bude
vetknutý polygonový pořad o dvou stranách (kdy
jsou měřeny dvě strany a sevřený úhel). Při tomto
postupu je měřeno jedno nadbytečné pozorování a dochází k vyrovnání. Jiný postup je řešení trojúhelníku,
ve kterém jsou dány tři strany (dvě měřené a jedna
vypočtená ze souřadnic daných bodů) a jeden sevřený
úhel. Potom se vypočte délka spojnice daných bodů
jednak ze souřadnic 8., jednak kosinovou větou z naměřených veličin 8m. Délky se porovnají a vypočte se
koeficient q = 8s/8m, kterým se násobí obě měřené
vzdálenosti a s takto vyrovnanými délkami se vypočtou souřadnice určovaného bodu.

3. Odvozeni teoretických vzorců pro výpočet základnich střednich chyb
Jak již bylo v úvodu naznačeno slouží základní střední
chyby k výběru pracovního postupu, k výběru vhodných kombinací a k hodnocení správnosti měření.
Vychází se přitom z předpokladu, že je známa požadovaná přesnost přechodného stanoviska daná mezními odchylkami v souřadnicích ~'" a ~Y' Stanovení
těchto mezních odchylek v návaznosti na [4] popř. [5]
je další zajímavou oblastí výzkumu, která však přesahuje rámec tohoto článku.
Při volbě pracovního postupu se vypočtou základní
střední chyby v souřadnicích přechodného stanoviska
m"" my, z dále uvedených vzorců pro různé postupy
určení přechodného stanoviska. Hodnoty potřebné
k výpočtu (tj. úhly a délky popř. směry) se vypočtou
ze známých souřadnic bodů výchozí vytyč ovací sítě
a přibližných souřadnic přechodného stanoviska, nebo
se odměří graficky z mapy. Dále je nutno k výpočtu
použít základních středních chyb měřenýéh veličin.
Pro elektronické dálkoměry lze uvažuvat hodnotu
ms = 0,5-1,0 cm podle použitého typu dálkoměru
(prakticky bez ohledu na vzdálenost) a pro úhlové
měření hodnotu m", = lOee (úhel měřený v jedné skupině dvouvteřinovým teodolitem).
Jinou možností je výpočet základních středních
chyb přímo na přechodném stanovisku (tedy v terénu)
s využitím přímo měřených veličin. Výhodou tohoto
řešení je možnost přizpůsobení okamžité situaci na
stavbě (viditelnost).
Vypočtené základní střední chyby se porovnají
s požadovanými mezními odchylkami ~'" a ~11' Splnění
nerovností

ověřuje správnost volby pracovního postupu a kombinaCÍ. V nerovnosti (1) je uvažován koeficient spolehlivosti t = 2.
Po zaměření určujících veličin se počítají souřadnice
přechodného stanoviska obecným aritmetickým průměrem s váhami p",.~ = 1 : m~.,
py. t = 1 : m~..
Z oprav
t
t
k vyrovnaným hodnotám se vypočtou empirické (výběrové) střední chyby m"" my, které se porovnají se
základními. Tím je hodnocena přesnost měření i správnost výpočtu. Jsou-li splněny vztahy
m", ~ 2m",

a

my ~ 2my

je možno měření pokládat za vyhovující.
U vetknutého polygonového pořadu o dvou stranách je správnost měření a výpočtu hodnocena porovnáním základních středních chyb v souřadnicovém
uzávěru mXB" myB, , s dosaženými souřadnicovými odchylkami 0x, Ov' Je-li

je měření v pořádku a je možno vypočíst vyrovnané
souřadnice přechodného stanoviska.
3.1 Protínání

zpět

Předpokládá se, že osnova směrů bude měřena dvouvteřinovým teodolitem typu Zeiss Theo 010 A nejméně na pět daných bodů. Z mnoha možností budou
vybrány dvě vhodné kombinace k určení vyrovnaných
souřadnic přechodného stanoviska (viz obr, 1). Postup
odvození základních středních chyb v souřadnicích
z jedné kombinace je uveden v [10].

CA

B~

I

"Spo.

'Src

\
I

Základní střední chyby v souřadnicích přechodného
stanoviskn určeného z jedné kombinace protínání zpět
jsou:
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3.2 Protínání

(1po,

Po výpočtu základních středních chyb v souřadnicích bodu určeného druhou kombinací mXP2, m!lP2 z analogických vzorců a výpočtu souřadnic určovaného
bodu P1 (z první kombinace) a P2 (druhá kombinace)
vypočteme vyrovnané souřadnice obecným aritmetickým průměrem:

x _

PXI,XP1

P -

kde váhy

PXI

PXI

=~

1

a

+ PX2,XP2
+ PX2
PX2

mXPI

y _
PYI

PYI'

YP1
PYI

=~

z délek

Použití protínání z délek předpokládá vybavení
elektronickým dálkoměrem odpovídající přesnosti (dle
požadované mezní odchylky). Délky z přechodného
stanoviska jsou měřeny na tři body výchozí vytyčovací sítě. Z nich se sestaví dvě vhodné kombinace pro
.výpočét vyrovnaných souřadnic určovaného bodu
(obr. 2).

'

1

(5a)

mXP2

P -

kde váhy

= ~'

Vyrovnané souřadnice určovaného bodu, včetně
jejich základních a empirických středních chyb, je
nutno vypočíst na programovatelném kapesním kalkulátoru typú HP-67, pro který je sestaven program
na katedře speciální geodézie. Program je nahrán na
dvou štítcích a obsahuje přes 300 kroků. Po nahrání
programu ze štítku do magnetické paměti kalkulátoru
a vložení vstupních hodnot do příslušných pamětí,
vypočte přístroj přímo vyrovnané souřadnice určovaného bodu, jejich empirické a základní střední chyby.
Celý výpočet (po vložení vstupních hodnot) trvá cca
120 sekund.
Po vypsání výsledných hodnot je nutno ověřit
splnění úlohy porovnáním základních středních chyb
s požadovanými mezními odchylkami (nerovnosti (1))
a základních středních chyb s empirickými (nerovnosti (2)).
Poznámka:
Použije-li se k určení přechodného stanoviska pouze
pěti směrů, zanedbává se při výpočtu základních
středních chyb vyrovnaných souřadnic mx, m!l vzájemná závislost obou kombinací.

SPB .sin (1PA) ,

+

COI

;

(1PB) ;

SpA.

(co1

SPB.sin

(1PB -

(1PB) ;

(1po-sPo·sin

(SPA .sin (1PB -

sPo.sinco1

CO2

)

-2

mx.!I

+

P

-2 )]
mx.!I'O

A

O =

COI

+

(-2ma,SPB
2
2

je základní střední chyba měřeného směru,
je základní střední souřadnicová chyba daných bodů výchozí vytyčovací sítě
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Dále se vypočtou základní střední chyby v souřad·
nicích vyrovnaného bodu P ze vzorců:

Nakonec se určí empirické (výběrové) střední chyby
v souřadnicích z oprav dosažených měřením:
mxp
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VXi

=
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Odvození základních středních chyb v souřadnicích
vychází z rovnice kružnice [11]. Vzorce pro skutečné
chyby v souřadnicích X a Y jsou převzaty z [11]
str. 54, vzorce (2, 129):
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1
(cs4P .sin aBP + cXA. cos aAp·
smYl
.

CXPl = -

+ cYA.sinaAP.sinaBP

• sinaBP
-

-~.
--

-

==

csBp.sin aAP-

2

CYB.sin aBP.sin aAP) ,

cXB.COS aBP.sin aAP -

Po přechodu na střední chyby za předpokladu
my! == mX,y a ms! == ms se dostane:

1

= - -. --

cYPl

smYl

. cos aBP -

(-csAP,cos

aBP -

-

+

+ cXB.cosaBP.cosaAP + cYB.sinaBP.cosaAP.

-\I

myp

Vzhledem k těmto rovnicím je možno zvolit váhu
jednotlivých kombinací následovně:
_

1 -'-- . 2
Pi - --=2 - sm Yi,
mi
PXi

=

PYi

=

Pi

= sin2 Yi

(i

= 1,2) .

Ve zvolené koncepci je jedna strana ze tří společná
pro obě. kombinace. To způsobuje jejich podstatně
větší vzájemnou závislost, než je tomu např. u protínání zpět (při použití minimáhIího požadovaného
počtu směrů), kde z pěti měřených veličin je společná
pouze jedna. Při odvození základních středních chyb
v souřadnicích vyrovnaného bodu, určeného protínáním z délek, je tedy nutno tuto vzájemnou závislost
uvažovat.
Vychází se z rovnice (5a), (5b) pro výpočet vyrovnaných souřadnic obecným aritmetickým průměrem.
Vztahy pro skutečnou chybu vyrovnaných souřadnic
jsou:
sin2 Yl,cXPl + sin2Y2,cxP2
cXP = ----------(9a)
sin2 Yl + sin2 Y2
sin2Yl.CYPl + sin2Y2,cYP2
_.
sin2 Yl + sin2 Y2
.

CYP=

(9b)

Do rovnic (9a), (9b) se dosadí za skutečné chyby

-1

+ cXA.cosaAP.sinaBP

aBP

3.3 Vetknutý
nách

=-'

+ CXB.COSaBP.A + cYB.sin
-

+
+

A

aBP.A-

sin Y2(escp.sin aBP + cxc.cos acp.sin aBP

+ eyc.sin
CYP =

acp.sin

-1
2
sin Yl + sin2 Y2

.{-sin

+
(lOa)

aBP)}'

Yl(CSArcos aBP

+

+ eXA.COSaAP. cos aBP + cYA.sin aAP'COS aBP) +
+ esBP(sinYl.cosaAP-sinY2'
cosacp) +

--

+ cXB'COS aBP.B

+ eYR.sin aBP.B

+ sin Y2(CSCp'cosaBP + cxc.cos
+ cyc.sin

.

B

+

acp.cos aBP

acp.cos aBP) .

+

aBP)' cos aAP-

(lIb)

(aBP-aCp).cosacpp].

polygonový

pořad

o dvou

stra-

Použití vetknutého polygonového pořadu k určení
souřadnic přechodného stanoviska předpokládá vybavení dálkoměrem odpovídající přesnosti a dvouvteřinovým teodolitem. Měří se z přechodného stanoviska
délky 8AP, 8BP na dva body výchozí vytyčovací sítě
A, B (předpokládá se možnost osazení odraznými
hranoly) a sevřený úhel w (obr. 3).

+

+ cYA.sinaAP.sinaBP)

+ eSBP(~inY2.sinacp-sinYl.sinaAP)

-2 +-2
mx.'11 ms
. [2
( . 2
+.
2 )2' cos aBp· sm Yl
sm Yl sm Y2

(lIa)

Po výpočtu vyrovnaných souřadnic se vypočtou
empirické střední chyby v souřadnicích ze vzorců (7a),
(7b) s váhou Px! = P'II! = sin2 y!.
Celý výpočet, včetně určení základních a empirických středních chyb v souřadnicích, se provede na
programovatelném kalkulátoru. Program sestavený
pro HP-67 obsahuje cca 280 kroků a je nahrán na
dvou štítcích. Po vložení vstupních hodnot do pamětí
počítače, přístroj vypočte vyrovnané souřadnice určovaného bodu, jejich empirické a základní střední chyby. Celý výpočet po vložení vstupních hodnot trvá
cca 75 sekund.
SphIění úlohy je nutno ověřit podle nerovností (1)
a (2).

indexy) a dostane se:

= sin2 Yl + sin2 Y2 .{sin Yl(csArsin

acp) .sin acp-

aBP)' sin aAP}2] ,

= (. 2

-sin

cXP!' cXP2' cyp!, cYP2 vztahy (8a), (8b) (s odpovídajícími

cXP

sin (aAP -

+ sin2 Y2) + {sin (aAP -

(8b)

tedy

+-2
ms
[ . 2
( . 2
+.
2 )2' sm aBP· sm Yl +
sm Yl sm Y2
mX,y

= (. 2

+ sin2 Y2) +{sin (aBP -

cXA.COS aAp·

cYA .sin aAP' cos aBP + csBP' cos aAP

-2

mxp

(8a)

mx! ==

+
(lOb)
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Při použití klasického způsobu vyrovnání
z rovnic:

+
+

= XA

Xp

Yp

YA

=

8AP'COS

vyjdeme
(12a)

aAP,

8AP.sin

(12b)

aAP'

(13a)

tg

Y'B

-8BP

= --

OAB

= --------

X'B

. sin

=

oY

+
• +

sinaAR.{EYR.sinaAB-EYA.sinaAR

EXB'

cos a AR

+

EXA . cos a AB -

-

+

cos ťX

EsAP'

ťX)-Ew.8PR.sin

EsBp'COS (W-

ťX)}.

(w -

(18b)

Odtud vypočteme základní střední chyby v uzávěru
pořadu, které budou kritériem k posouzení správnosti
měření (popř. k posouzení správnosti vložení vstupních hodnot do kalkulátoru):

w

8BP'COSW

8AP -

Odchylky v souřadnicových uzávěrech o"" Oy vyrovnáme např. podle instrukce THM úměrně velikosti
souřadnicových rozdílů:
ILlXAPI
ILlX.4pl
ILlXPB!

+

'

(14a)

ILI YAPI
ILI Y APi + ILI YPBI·
(14b)
Z rovnic (12), (13) dostaneme po úpravě rovnice pro
skutečné chyby souřadnic bodu pr před vyrovnáním:
sin

= EXA +Es,p.cosaAP-8AP'---·

Exp'

•~

. {cos aAB(EYB
+

-EVA)

+

(w -

.

+

EXpo

+

=

kx.ox

8AP

(EYR-EYA)

.cos

+ k x.cos

aAB

EXA) +

.sinaAI'.sin

+

ťX)

(15a)

.sin

+ kX.cos

2

aAB

aAP.sin

kX.cos2

aAR -

aAB]

+
+

aAB]

aAp.

8AB

+

aAB.Sln.] aAB

.

--·_·.sm

[

aAP

ťX)},

(w -

ESAp·slnaAP

-

=

EXp

8AB

aAB(ExB

E"Bp.sin

Ew.8BP'COS

+

= EYA

Eyp'

+

ťX

ESAp.sin

sin

-

Skutečné chyby v souřadnicích vyrovnaného bodu P
dostaneme z rovnic (15a), (15b) připojením příslušné
opravy (rovnice (14a), (14b)). Po úpravě dostaneme:

EXB'

[8...-AP

EXA

A
8 P_.
8AB

[1[cos

EsAP'

aAP-

cos aAB
8AP·----·

8AP.
---.SlnaAP.sm

8AB

.

k X.cosaAB'COSťX
]

ťX-

•

8AB

+

8AR

. {oos aAB(EYB
+

-

+

sin

EYA) -

ESAp.sin

+

ťX

aAR(EXR

EsBp.sin

Ew.8BP'COS

(w -

-

EXA) +

+

+

ťX)

ťX)}.

(w -

Dále musíme odvodit skutečné chyby v souřadnicovém uzávěru pořadu o", a ov, Vyjdeme přitom z následujících rovnic:

= XB -XB,

Oy

= YB

-

=

EXB -EXB',

(16a)

YB, =

EYB -EYR'·

(16b)

Skutečné chyby v souřadnicích koncového
pořadu Br odvodíme diferencováním rovnic:
XB,

= XA

+

+

8BP.sin

+
+

=

.sin

EsBP'cos

aAB -

(w -

8AP.sin

(aAP+

+

J +---.
P
Ew·8BP

ťX)-

(w -

kx.cos

[

8AP
---o

8AB

ťX)].

(w -

aAR.sin

(20a)
Eyp

=

.sin2

aAP +

sin

w-200g).

EYA.sin aAB
ťX)-

aAP'COS

)
ťX

8AP . cos aAp.cos
8AB

EYA.[l-

+

aAB]

EYB.[

aAB-

8AP . cos aAP.
8AB

ky.

cos aAB

+

8AP'COS aAP +

cosaAB.{EXB.cosaAB-EXA.cosaAR

EYR.sin

. (
aAp.Sln
w-

8AB

bodu

Po dosazení do rovnic (16) a úpravě dostaneme
vzorce pro skutečné chyby v souřadnicovém uzávěru:
0x

8..11'.
---.sln

kX.cosaAB'cos(W-ťX)

+

YB' = Y ..1+

[

(15b)
+

Ox

EsBP'

-

+
ESAP" cos

Ew.8PB.sin (w -

ky.sin2

aAB -

aABJ-

+ --

ky.sin

8AP

+

aAB'COSaAR]

.
cos aAI'.Sln
ťX-

[sin

EsAP'

k' y.Sln aAR'COS

aAP +

]
ťX

+

8BP

+

+

ťX

AP

EsBP' [8

.cos
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(w -

aAP.sin

+

ťX)

8AB

. cos (w-ťX)

]

ťXl),
(18a)

EXA) [!...AP . cos aAp.
8AB

(EXB -

.cos (w -

ťX)-

Ew·8BP
+. ----,

[8AP

p

ky.sin

ky.sinaAB'

--.cosaAI"
8AB

aAB

.sin (w -

ťX)). (20b)
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m"'i ~

: Po přechodu na střední chyby za předpokladu
• mYi = m""y a mgi ~ m. dostaneme:

mh = 2m~,y.[0,5 + kx.cos2

+

8AP
8AB

.sin

-2
m..

[(

+

G~P'( 8AP • sin GAP 8AB

cos GAP -

8AP.
--.
8AB

1Xy +

(kx,cos

. cos GAB'COS
8AP.

- --.sm

.
GAp.sm

.
SIn GAP, sIn

(w -

1X)

AP

.
, [8--SmGAP'coS

(

)2] +

W-1X)

8AB

m}p

=

2m~,y.[

0,5

(w -

GAB.sin

+ ky.sin

2

, [8

-

k X.

1X -

1X)-

2

m~
-2-.8PB'

P

+

1X)J,

GAB (ky

-I)

.cos

-

1X)f] + ::

GAP'COS (w -

.8JE.

1X)-

8AB

+

GAB)]

GAB'COS (w -

8AB

+ kx.cos

sin

AP

+

-I)

GAB (kx

+ ky.sinGAB'COS(W

(21a)

+

ky.sin GAB.sin(W-

1X)J

(21b)

Výpočet vyrovnaných souřadnic přechodného sta.
noviska vetknutým polygonovým pořadem, včetně
výpočtu základních středních chyb v souřadnicovém
uzávěru m"'B', mYB' a základních středních chyb v souřadnicích vyrovnaného bodu m",p, myp je nutno provést
opět na programovatelném
kalkulátoru. Program
sestavený pro HP-67 obsahuje 280 kroků na dvou
štítcích. Výpočet trvá cca 75 sekund a automaticky
porovnává základní střední chyby v souřadnicovém
uzávěru S dosaženými souřadnicovými odchylkami
o"" Oy podle nerovností (3). Ke splnění úlohy musí
platit ještě nerovnosti (I).
Na obr. 4 je graficky znázorněn průběh čar o stej.
ných základních středních souřadnicových chybách
mX,y.

+

AP
8AP .COSGAP.(8
• cos GAP-COSGAB)]
8AB
8AB

+ m~ •[(Sin GAP +
-

ky

sin

GAB'

cos 1X)::' +

8AP
8AB

+

Pozn.: Ve vzorcích jsou omylem vysazeny
kými písmeny mís:,o malými.

indexy vel-

cos GAP.sin 1X-

AP
(8
. cos GAP .sin (w 8AB

Použité základm' střední chyby;

1X)

+

Pro porovnání tří zkoumaných postupů byl zvolen
konkrétní příklad (obr. 5), který alespoň částečně dává
př~dstavu o přesnosti jednotlivých postupů, vlivu
podkladu a měřených veličin na velikost základních
středních chyb. V příkladu byly zvoleny základní

ms= 10mm
mxllOmm
řň~·lOcC

1978/123

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 5/1978

124

Vliv stř. chyby
1\1čHcký postup

Kombinace
dan~'ch bodů

myl'

I

podkladu

mxp
cm

I

mx,vp

Vliv stř·. chyby
1TiVp

1,02
0,44

Proto
zpět

ABO
EAO

ODE
DAB

1,07
0,65

Proto
z délek

AB
OD

BO
DE

0,91
0,69

0,91
0,91

~:~tJ

0,91
0,69

Vetkn.
pořad

BE
AD

0,81
I 0,71

0,81
0,81
0,77 I 0,74

1,06
0,49

0,73 I 0,92
0,71
0,68
-----'---

I

střední chyby měřených (popř. daných) veličin takto:
střední chyba v délce ms = I cm,
střední chyba v úhlu
mw = lOee,
střední chyba ve směru ma = 7ee,
střední chyba podkladu mx,v = I cm.
Uvedené základní střední chyby odpovídají současnému stavu měřické techniky a způsobu měření.
Na obr. 5 je zobrazena situace výchozí vytyčovací
sítě s uvedením délek stran a velikosti úhlů vzhledem
k určovanému přechodnému stanovisku. Protože se
pro ověření využívalo stávajícího bodového pole,
které slouží pro výuku, je výchozí vytyčovací síť ve
zvoleném příkladu rozsáhlejší, než lze předpokládat
při praktickém vytyčování na sídlištích.
Pro každý měřický postup byly zvoleny dva vhodné
případy a vypočteny základní střední chyby souřadnic
přechodného stanoviska, způsobené vlivem podkladu,
vlivem měřených veličin a konečně souhrnným vlivem
obou složek. V tab. I jsou uvedeny dosažené výsledky.
Z výsledků v tab. I vyplývá, že při použití vhodných kombinací je přesnost přechodných stanovisek
u všech tří postupů zhruba stejná a asi o čtvrtinu nižší
než přesnost bodů výchozí vytyčovací sítě.
~
Bod určený vetknutým polygonovým pořadem má
nejmenší požadavek na počet daných připojovacích
bodů. K měření je nutný teodolit a dálkoměr odpovídající přesnosti.
Protínání z délek je náročnější na počet připojovacích bodů. Pokud lze dálkoměrem získat přímo vodorovné vzdálenosti, není nutný teodolit.
Protínání zpět je postup velmi citlivý na volbu
kombinací a má poměrně značný požadavek na počet
určovacích směrů. Předností je použití pouze teodolitu
a možnost trvalé signalizace daných bodU..
Pro úplnost jsou dále uvedeny známé zásady pro
volbu kombinací v jednotlivých měřických postupech.
1. Protínání zpět:
a) dané body a hledaný bod nemají ležet blízko
kružnice,
b) vrcholové úhly w jsou vhodné kolem 90° a nemají
být příliš ostré,
c) lépe vycházejí kombinace, kde délky stran na
dané body jsou kratší (sta metrů) nikoli však
velmi krátké (desítky metrů).
2. Protínání z délek:
a) je vhodné volit kombinace s vrcholovým úhlem
y kolem 90°,
b) nepříznivé výsledky se dostanou, blíží-li se vrcholový úhel y 0° nebo 180°.

I

měř'. veličin

~:t I

řňx,vp

I

Stř'cdni chyba souhrnná
řňvp

I

iiixp
cm

řiixv,p

I

1,06
0,89

1,04
0,70

1,48
0,80

1,29
1,18

1,39
1,01

0,90
1,09

0,91
0,91

1,28
0,98

1,27
1,54

1,28
1,29

1,29
0,77

1,18
0,65

1,:33
0,86

-

----I

------

----

1,52
1,09

1,43
0,98

3. Vetknutý polygonový pořad o dvou stranách:
a) vrcholový úhel w by měl být v intervalu (90°;
270°), nejlépe 1800 (nikoli 00),
b) délky stran jsou vhodnější kratší (sta metrů)
nikoli velmi krátké,
c) poměr délek stran by neměl být menší než I : 5.
Shrnutím výše uvedených poznatků vyplývá, že
všechny tři postupy najdou své uplatnění v praxi
s ohledem na konkrétní podmínky (přístrojové vybavení pracoviště, rozlohu staveniště, konfiguraci výchozí vytyč ovací sítě, viditelnost atd.). Výhodou metody přechodných stanovisek je kromě jiného skutečnost, že poskytuje okamžitou informaci o splnění
předem stanovených požadavků.
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Směr geodézie la l~artogDafLe 'stav:elmí f,akulty ČVUT a
OS 1701-inženýrská geodézie ČVTS-GK uspořádaly
dne
2. 2. 1978 v budově ČVUT, Husově ul. při příležitosti
70. narozelIlin soudruha pmf.ing.
Dr. Václa~
KrUiIIlphanzla seminář o inženýrské geodézii, na němž byly
předneseny následující referáty:
Doc. ing. O. Vosika, CSc.: Výchova studentů v inženýrské geodézii na ČVUT v Praze
Prof. ing. O. Michalčák, CSc.: Výchova studentů v inženýrské geodézii na SVŠT v Bratislavě,
Ing. Fr. Šilail', CSc.: Činnost geodetů Ina metru v Praze
Ing. J. Zámečník: vývoj funkce odpovědného geodeta
Ing. M. Klimeš: Přínos československé geodézie v 6. komisi FIG
Doc. ing. Z. Novák, CSc.: Metoda přechodných stano!visek
při vytyčování
Ing. M. Švec, CSc.: Měření posunů přehrad
Seminář, na němž bylo přítomno 60 účastníků z obou
republik
se stal důstojnou oslavou životního jubilea
prof. ing. Dr. VácJ,aVlaKrulIIlpha:Il'Zlla.
ČVTS-GK,

OS 1701 - inženýrská

geodézie

Sympózium "Ochrana a tvorba
polnohospodárskej krajiny"

dieckých sídlisk so zreterom na zlepšenie obytného a
pracovného prostredia, technickej vybavenosti, ako aj
kompozičného stvárnenia sídelných celkov a ich harmonického zladenia s okolitou krajinou.
Ďalšia skupina referátov bola venovaná otázkam kra·
jinárskeho a biologického plánovania, vplyvu pozemkových úprav na formovanie krajinného
prostredia, ako
aj ekologickým stránkam organizácie podneho fondu a
využívaniu fotointerpretačných
metód v tejto oblasti.
Štvrtá skupina ll'efe,rátov zaobell1ala sa základnými zložkami prírodného prostredia, najma problémami ochrany
pody, využívania a čistoty vodných zdroj ov, ako aj otázkami vzťahu vodohospodárskych
a melioračných
stavieb k životnému prostrediu.
Ďalšie dva re'feráty boli zamerané na štátnu ochranu prírody a krajiny v SSR a na jej podiel v ochrane a tvorbe pornohospodárskej
krajiny.
Piatu skupinu prílspevkov tvorili referáty
zaob8'l'ajúce sa problematikou
rekreácie
a cestovného ruchu.
Pre rekreáciu v prírode, ako bole konštatované, má osobitný význam polnohospodárska
krajina hlavne z dovodov čistoty a estetickej príťažlivosti prostredia, pestrých terénnych morfologických podmienok, potrebného
zastúpenia lesov, trvalých trávnych porastov, množstvd,
kvality vody, vodných ploch a pod.
Poslednú skupinu referátov
tvorili prlspevky venované otázkam vegetačných úprav a vplyvu zelene na
ochranu a tvorbu pornohospodárskej
krajiny. Cielom vegetačných úprav je dosiahnutie určitej stability a rovnováhy v krajine, ,akoaj účinného 2lakonpoJlJoviania ,technických zásahov do okolitej krajiny.
Z príležitosti sympózia bol vydaný zborník v rozsahu
236 strán. Protože tematika
publikovaná
v zborníku
rieši velmi široký okruh problémov a dotýka sa mnohých činností nášho vidieka, može ako cenný materiál
dobre poslúžiť riadiacim orgánom viacerých rezortov,
národným výborom, pornohospodárskym
podnikom, výskumným ústavom, školám, ochráncom prírody a krajiny pri ich práci v uvedenej oblasti.
Katedra

SVTS - polnohospodár~a
- Odborná sIwpi[[]a pozelIIlkových úprav a životného prostredia spolu s Ministerstvom pornohospodárstva
a výživy SSR, Ministerstvom
výstavby a techniky SSR, Slovenským zvB.zom ochrancov prírody a krajiny a Domam techniky S~TS Banská
Bystrica usporiadali v Lipt. Mikuláši v dňoch 4. a 5. okt.
1977 sympózium na tému "Ochrana a tvorba polnohospodárskej krajiny".
Sympózium sa zaoberalo vermi významnou a zložitou oblasťou životného prostredia, na ktorom odznelo
27 referátov popredných odborníkov z celej ČSSR. Prednášky boli tematicky začlenené do 6 celkov (blokovJ:
1. pornohospodárska
verkovýroba a jej dopad na ži\lotně prosrt:redie. Koncepola ocbrany a tvOO'by ~i~tného prostredia,
organizačné a právne otázky životného
prostredia
2. Plánovanie, výstavba a prestavba vidieckých sfdlisk
3. Plánovanie a územná prestavba polnohospodárske1j
krajiny
4. Ochrana a tvorba základných
zložiek krajinného
prostredia
5. Využívanie pornohospodárskej
krajiny na rekreačně
účely
6. Problematika
zelene v polnohospodárskej
krajine'.
V 4 referátoch z prvého telmatického bloku boli riešené problémy súvisiace s koncentráciou
rastlinnej
a
živočíšnej výroby, najmB. problémy, ktorě prináša chemizácia a koncentrácia
živočíšnej výroby v zne'čisťovanf
vodných zdrojov a v zhoršovaní hygieny prostredia.
Osobitná pozornosť bola venovaná národným výborom, ako nezastupiterným
orgánom štátnej moci a správy pri zabezpečovaní právnej ochrany v oblasti čistoty
ovzdušia, čistoty vod, ochrany pody, lesov apod.
V druhom tematickom celku v 6 referátoch bola rozve·
dená problematika plánovania, výstavby a prestavby vi-

mapovania

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
a pozem. úprav SvF SVŠT, Bratislava

Seminár O využití automatických
zobrazovacích zariadení v geodézii
a kartografi i

Odborná skupina (OSJ pre automatizáciu geodetických
prác SllOlveookejgeodeticko-kartogmfickej
SIpOloonosti za
Slpolupráce pobočky SVTS pri Geodetickom ústave, n. p.,
Bratisllallna,uspol1iadalla dňa 13. októibl1a1977 v Dome techniky v Bratislave jednodňový seminár "Využitie automatických zobrazovacích zaTiadení v geodézii a kartografii".
Seminár otvorila a viac ako 90 účastníkov privítala
predsedníčka OS pre automatizáciu
doc. ing. Irena M it á š o v á, CSc. Pod j1ej vedeníim Ipotom prebiehala prvá
člasť semináJra, ~ Iktorej úlV'odnýil'ef,erárt:prednieso[ vedúci technického odboru SÚGK ing. Michal Š a 1 a p a. Zameral sa hlavne na doterajšie plnenie dlhodobého programu automatizácie v rezorte a na niektoré pe1rsp'ektívne úlohy, ktorě sa budú v najbližšom období realizovat.
V hlavnom referáte potom ing. Jozef Ma l' e k, praoOlnnl!k Geodetického úSllaw, n. IP. v HratiSilave, urobil
pl1ierez šk.állQIU
zobl1azovacíoh a digttaliZJačných za,riadeTIJi
:nielen u nás využívaných, .ale laj zaujímavejšíoh typov vyráJbal1Jýchv Európe a záJmorí. PrelII1JiHl'andediapozitívov
sprevádzaI údajlIThio 'prl!strojorvých pal1aimetroch, prednosti ach, nevýhodách 181m aj o moifulooUach vY'užitia v lIIašom odbore.
Prvá časť seminára bola uzatvorená príspevkom ing.
Márie Ma l' k o v e j z GeodeUckého ústavu, n. p., Bra-
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tislava, v ktorom zoznámila účastníkov s možnosťami
programovania automatických zobrazovacích zariadení.
Po prestávke, počas ktorej si účastníci seminára prezreli malú panelovú tematickú výstavku, pokračoval seminár pod vedením ing. Juraja K a d I i c a z VÚGK v
Bratislave, diskusiou. Diskusné príspe-vky, ktoré možn~
označiť ako koreferáty, nadvazovali na prednášky z prvej časti.
Ing. Juraj P r ach á r z SVŠT Bratislava, zoznámil
účastníkov s programovým systémom THM pre počítač
EC 1010 a Digigraf.
Ing. Davorín G a š par
z Geodézie, n. p., Ži!ina, hovori] o automatizačnej
linke s počítačom Hewlett-Packard
a Digigrafom.
Ing. Mikuláš Fa r k a š a ing. Mária G o g o vázo
Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava sa dotkli niektorých problémov súvisiacich s automatizáciou
kartografických informácií.
Ing. Anton BI'aško, pracov'l1í:k n. ,p., Geodé'zi!a B,ratislava, poukázal na výhodnosť automatizovaného
vyhotovovania konštrukčných
listov pre ZM 1:10000.
V ďalšom zaujalo prítomných premietnutie farebného
inštruktážneho
filmu o kartografickom
interaktívnom
automatizovanom systéme.
V závere zhodnotil ing. Tibor Bar t o v i c, vedúci oddelenia SÚGK, obsah a priebeh seminára. Vyzdvihol
aktuálnosť témy, dobrú úroveň prednášok a celkovej
organizácie podujatia a vyslovil nádej, že podobné užšie
tematicky zamerané semináre budú aj v budúcnosti vhodnou formou výmeny názorov a konfrontácie
skúseností
a to nielen pre otázky automatizácie, ale aj v ostatných
probtlélmooh nášho oboru.
Geodetický

ústav,

Ing. rozet Marek,
n. p., Bratislava

Program každého kongresu FIG, které se konají v tříletých cyklech, lze charakterizovat
především z následujících hledisek:
- závěry jednání z devíti odborných komisí,
závěry a usnesení ze zasedání Valného shromáždění
a Stálého výboru F.I.G.,
poznatky z "firemní" výstavy,
poznatky z "národní" výstavy,
poznatky z exkurzí.
ČSSR byla na kongresu zastoupena poměrně početnou delegací, představující
průřez geodetických pracovišť různého charakteru. Celkem byla desetičlenná, zahrnující zástupce ČSVTS (statut. zástupce),
SÚGK (1),
ČVUT Praha (3),SVŠT Bratislava (1), VŠT Košice (1),
PÚDIS Praha (2), PÚHMP Praha (1).
Aktivita československých geodetů se projevila především ve vysokém počtu referátů,
které byly v rámci
jednání předneseny. Celkem bylo v komisích publikováno 11 referátů. Dalším projevem angažovanosti čs. delegace byla účast na národní výstavě, pro kterou ČSSR
připravila tři panely, věnované následující tématice:
I. Evidence nemovitostí v socialistickém
II. Přesun gotického kostela v Mostě
III. Mezinárodní geodetická konference
lého výboru FlG 1979 v ČSSR.

hospodářství
a zasedání

Stá-

Československá delegace se dále aktivně účastnila všech
jednání Stálého výboru FIG, kde přispívala k prosazení
pokrokových tendencí v dalším rozvoji FIG.
Současnou úroveň vývoje české a slovenské geodézie
dokumentoval soubor čs. národních zpráv, kterými byli
vybaveni účastníci zasedání. Současně byla mezi delegáty distribuována
pozvánka k účasti na Mezinárodní
geodetickou konferenci a zasedání stálého výboru FIG
1979 v ČSSR.
Výsledky jednání jednotlivých odborných komisí lze
stručně charakterizovat asi takto:
Komise 1 - Odborná praxe
Jednání komise se dosud nevymanilo z jednostranné
orientace na samostatně pracující geodety a soukromé
firmy. Hlavní pozornost
byla věnována kvalifikační
struktuře geodetů, nutnosti spolupráce geodetů a odborníků ostatních profesí, byl prodiskutován
návrh
etického kodexu geodetů předložený
francouzskými
zástupci. Pro XVI. kongres FIG si dává komise za
hlavní téma: "Postavení geodetů ve službě společnosti".

Zatím .poslední kongres Mezinárodní geodetické federace (F.l.G.), který byl v pořadí již patnáctý, se konal od
6. do 14. června 1977 v hlavním městě Švédska Stockholmu. Vzhledem k tomu, že jde o významnou akci
jak z hlediska odborného, tak i organizačního a společenského, mají jeho výsledky svůj nesporný význam
i pro české a slovenské geodety.

Komise 2 -

Odborná výchova

Podle usnesení předchozího kongresu se komise zaměřila na problematiku
postgraduálního
studia, na
mezinárodní výměnu studentů, aktualizaci
vydaného
přehledu o systému vzdělávání geodetů v jednotlivých
zemích z roku 1974, na všeobecné problémy vzdělávání. Zvláštní pozornost je orientována na vzdělávání
geodetů rozvojových zemí při rozšiřování a zkvalitňování výuky vlastních odborníků.
Ukazuje se, že další vzdělávání geodetů je v některých
zemích včetně ČSSR legalizováno i když dodnes existují ještě i v Evropě země, které nezřídily ani samostatné
geodetické studium [Itálie, Španělsko).
ČSSR byla zastoupena

třemi referáty:

O. Jeřábek, J. Šolc: Historie výuky geodézie na území
Čech, Moravy a Slovenska
S. Michalčák:
ní geodetů

I
I

'.'

XV INTERNATlONAl CONGRESS Of SURVEYORS
XV CONGR~S INTERNATlmlAl DES GÉOM~TRES
XV INTERNATIONAlER KONGRESS OER
VERMESSUNGSINGENIEURE

~n.l
f.t

Modernizace

vysokoškolského

vzdělává-

J. Mitášová: Elektronické zpracování dat a výuka.
V dalším období se bude ,komise zabýv1at vzdělá'lnacími systémy oboru geodézie na všech úrmmíoh se zvl.
:z:aměiiením na 'IlJOVOU
met.odUru výuky na techlIlice
v dánském Aalborgu, přímým kontaMem se '!>p,ocia],i'sty
ostatních komisí propracuje měnící se nároky na výchovu odborníků oboru, zvl. dalším vzděláváním dospělých. Pozornost a přímá pomoc bude věnována podpoře
mezinárodní výměny studentů.
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Komise 3 - Odborná literatura
Komise zpracovala a vydala Seznam členských společností FIG (Directory of Member Societies), a to na
základě rezoluce předchozího kongresu. Seznam obsahuje souhrnnou informaci o každé členské organizaci,
tedy i o ČSVTS, zahrnující její historii, obory působ[losti, typy členstv,í, statUlt a vydávané
'pubHlkace.
Zvl. pozornost byla věnována problematice sběru dat
do informačních systémů, jejich zpracování, uložení a
sdílení. K této problematice přispěli delegáti Švédska,
Velké Británie, Švýcarska a USA. Zvláštní pozornost
čs. delegátů zaujal nizozemský referát o informačním
thesauru pro geodety, analyzující dřívější návrhy Ing.
Šilara, CSc.
Komise 4 - Hydrografická měření
Úkoly stanovené předchozím kongresem zahrnovaly
specifikaci odborné výchovy hydrografů, tvorbu přístrojových souborů a metod pro učení polohy a automatizované zpracování dat.
Pro další období je práce komise zaměřena na spoIUlpráci 'S MeZlináJrDldní hydrogI1aHclwu organi1zací
I.H.O.], opět na ikv,alifikační pří'pravu hydoogil1afů,
novinkou je orientace 'na pmbilémy hlloUlbkovýoh anomáLií, neměřitelných běžnými metodami.
Komise 5 - Přístroje a metody
Odborný záběr komise na kongresu představoval širokou paletu problémů, v nichž dominovaly především
otázky integrovaného víceúčelového měření. Vychází
z komplexní automatizace geodetických prací, podložené př'edevším úspěchy v rozvojii techllli,ky. Jde 'např.
o novou konstrukci digitálních elektronických
tachymetrů s regisWací dat, zabUJdovráJnímgyrotJheodoU,tů do
automatizovaných
geodetických
systémi'1, rozvojem
Dopplerovy metody pro určování polohy geodetických
bodů a pro orierutaci sítí, vý'voj automatický oh kreslících zařízení se zvýšenou rychlostí 'kiresby. Další nce},enou pI1oblematikou, pI1oj,eldnáv!anouv 5. kOlIDisi,bylo
vytváření infOI1mačníOh systémů o půdě, což bylo dokumentováno na příkl,adeoh ze ŠvédSlka, Fm'll'cie, NSR,
Hol,andsk,a, USA a ČSSR.
Pro další období se práce komise orientuje na problematiku automatizace geodetických prací, na rozvoj
numerických metod při řešení geod. sítí, na realizaci
informačních systémů o půdě, jejichž záldadem je báze dat evidence nemovitostí (katastru), na automatizaci tvorby map velkých měřítek a na intenzivní výzkum
aplikace báze dat v uživatelské sféře, samozřejmě při
současném sledování efektivnosti.
Komise 6 - Inženýrská geodézie
Českoslovenští geodeti již tradičně zaujímají v pracl
6. komise významné místo. Z padesáti vyžádaných
referátů z této oblasti bylo plných devět z ČSSR:
J. Flégr: Nové přístroje a metody pro určování podzemních předmětů z vodivých a nevodivých materiálů
J. Cirbus: Vlllv otřesů na st1abiUtu adičlllí konstanty
gyrotheodolitů
M. K,ašpar: Určování deformací
pomocí laserových
metod
K. KoUar: Problematika digitalizované evidence podzemních vedení (zpráva za stud. skupinu D)
Z. Nádeník: Teoretický výzkum přechodnic
J. Šimek: Předpoklady pro zavedení evideince ,podzemních vedení
J. Šiitti: Přímé určení vektoru prostorové deformace
J. Siitti: Určení bodů pomocí gyrotheodolitů
O. Vosika: Vliv vytyčovací chyby a chyby vytyčení na
tvar vytyčeného objektu
Od doby, kdy vedení komise bylo v československých
rUlkou (předseda s. prof. V. Krumphanzl, sekre,tář s.
Ing. M. Brychta) je práce komise organizována
ve
studijních skupinách, což se prokázalo jako velmi
účinná pracovní metoda.
Usnesení komise pro nejbližší období předpokládá
v oblasti stavebních tolerancí užší spolupráci se stavebními odborníky (skup. A], podobně při určování
kubatur nejužší vazbu s příslušnou skupinou Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti - ISP (skup. B),
p_ro určování deformací se předpokládá rozpracování

metody plynulého měření a tomu odpovídajícího zpracování (skup. CI. k zaVádění evidence podzemních
vedení se zpracovává kompendium poznatků ze všech
z8lrní,k:teré se touto ev'idencí již z,abývají (skup. D)
a konečně pro aplikace, gyrotheodolitů
se provedou
další optimalizační studie pro použití gyrotheodolitů
zvýšené přesnosti při úhlovém měření a bude podporováno vyšší využití gyrotheodolitů jak v důlním měřictví, tak při pracích inženýrské geodézie (skup. E).
Výčet zajímavých a ekonomicky přínosných nových
aplikací inženýrské geodézie se vymyká tomuto přehledu. Za uvedení jistě stojí nová oblast geodetických
pr,ací na základnách ,pro těžbu nafty nla otevřeném
moři, při stavbě dlouhých podmořských tunelů ap.
Úspěšnost československých geodetů v oblasti inženýrské geodézie lze dokumentovat mj. i tím, že studijní
skupina D - evidence podzemních vedení byla ponechána i nadále pod československým vedením, ve
skupině E - gyrotheodolity byli do vedení dvou subkomisí navrženi českoslovenští delegáti.
Komise 7 - Katastr a pozemkové úpravy
Komise se zabývala především třemi základními okruhy, a to: pozemkovým katastrem, pozemkovými úpravami a ochranou půdního fondu a přírodního prostředí.
Jde o široký záběr problémů, který se navíc protíná
s náplní komise 5, kde bylo jednáno o informačních
systémech o půdě apod. a dále s komisí 6, která zahrnuje problematiku evidence vedení v zahraničí obvykle uváděnou pod názvem "katastr podzemních vedení".
Komise se zabývá mj. budováním víceúčelového katastru, zakládáním pozemkového kata str u v rozvojových
z8lmích, v'1ivem scello\!ání a zúrodnění půdy na k,atastr,
SlOuborným řešením životních podmínek venkovského
'prolstiíedí, technickými předpoklady pozemkové reformy atd.
Pro další období si komise dává do programu zaváděni informací o vlastnickém a užívacím vztahu do katastru, numerický katastr jako báze pro obecné informační systémy, shrnutí současných legislativních
trendů při využití půdy zemědělských oblastí. Další
pracovní zasedání komise se koná v roce 1978 v Paříži.
Komise 8 - Územní plánování
Období mezi kongresy bylo věnováno studiu následujících témat: určení vlivu omezených energetických
zdrojů na plánování, vliv životního prostředí na plánování a rozvoj území, omezení při realizaci územních
plánů, podíl geodetů na plánování. Pro další období
j'sou stanovena následující témat,a: konflikty mezI administrativními
a sociálními aspekty, vlivem životního prostředí
a územním plánováním,
zveřejňování
územních plánů a vliv veřejnosti na jejich provádění,
územní plánování v rozvojových zemích.
Komise 9 - Oceňování pozemků
Komise kromě jiných problémů zpracovala a bude nadále specifikovat návrh definice zeměměřického povolání, které v mnohých zemích v sobě zahrnuje také
povinnosti spojené s oceňováním pozemků.
Předmětem
byla široká
spojených s
Všimněme si

tří pracovních zasedání Stálého výboru FW
škála problémů organizačního charakteru,
chodem tak velké mezinárodní organizace.
v dalším alespoň několika hlavních:

FIG má v současnosti 46 členskýCh společností z 41
zemí. Kongre:su se ,poprvé účastnili zás,tupCi Rumunska, jehož členství bylo Valným shromážděním při
tomto kongresu potvrzeno.
Termín XVI. kongresu FIG se přesouvá z roku 1980
na rok 1981, aby se předešlo termínové kolizi s fotogrammetrickým kongresem ISP. Tématem XVI. kongresu FIG je "Internacionální
poslání FIG" a kongres
se bude konat 9.-19. 8. 1981 ve švýcarském Montreux. XVII. kongres v roce 1983 připravují bulharští
geodeti do Sofie.
XVIII. kongres FIG v roce 1986, který bude konán
v kanadském Torontu, bude pravděpodobně uzavírat
řadu kongresů pořádaných v 3letém cyklu před pře-
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chodem na čtyřletý, umožňující bezkolizní střídání
fotogrammetrických
kongresů
ISP, kartografických
kongresů ICA a geodetických kongresů FIG.
Místa dalších zasedání
Stálého výboru FIG jsou
schválena takto: 1978 Paříž (Francie],
1979 Brno (ČSSR], 1980 - Edinburgh
(Velká Británie],
1982 - Kuala Lumpur (Malajsie]. Pro rok 1984 byla
podána přihláška Polska a Japonska místo bude
určeno v roce 1978 na zasedání Stálého výboru v Paříži.
Pro období 1979-1981 bylo schváleno nové byro FIG
ve složení: H. Matthias (CH] prezident FIG, A.
Bourci (F], L. Linder-Aronsson
(S], V. Pejevski
(BG] - vícepresidenti FIG, Oiitschler (CH) - generální tajemník, Bregenzer (CH] - hospodář, Jaquet
(CH) - ředitel kongresu FIG v r. 198!.
V rámci cyklické obměny předsedů komisí a místopředsedů, byli pro období 1978-1981
zvoleni místopředsedové, kteří v dalším nahradí předsedy komisí:
kom. 1 - J. Tassou (F], kom. 2 - A. 1. Allan (GB],
kom. 3 - S. Andersson (S], kom. 4 - M. Nagatani
(Jap], kom. 5 - Ch. Wheer (CNO], kom. 6 - H. Feldman (USA], kom. 7 - de Leeuw (B], kom. 8 - H. Rak
(PL], kom. 9 - W. Seele (O).
Navázána úzká odborná i organizační
spolupráce
s Mezinárodní společností důlních měřičů, jejíž předseda byl účasten jednání celého kongresu.
Kongresová cena soutěže pro mladé geodety byla
udělena J. Branfordovi (GB) za práci: Geodet a měnící se životní prostředí.
Zasedání Valného shromáždění, kterým byl 6. června
kongres slavlllosmě zaJhá}en, mělo skutečlně repre'zenta:tivní obsazení. Po slavnostním otevření švédským králem
Carl Gustafem XVI. následovaly projevy Bo Turessona,
ministra dopravy a spojů, předsedy švédské geodetické
společnosti, Elvy Olssonové, ministryně pro výstavbu a
územní plánování, prof. Gunnara Hambraeuse, ředitele
královské švédské akademie technických věd. Kulturní
program byl věnován jednak švédské symfonické hudbě, jednak starým skandinávským
písním v podání orchestru Švédského rozhlasu a operní pěvkyně Busk Margit Jonsson.
V rámci časových možností se členové delegace účastnili vybraných exkurzí, z nichž některé znamenaly podstatné doplnění znalostí o úrovni švédské geodézie a
kartografie.
a) Švédská geodetická služba (STATENS LANTMATERIVERK), Gavle, Lantmaterigatan
2
založena v roce 1974 sloučením Geodetického úřadu, existujícího od roku 1628 a Zeměpisného úřadu,
založeného v roce 1894, do nynějších nově vybudovaných objektů v Gavle se služba soustředila
v roce 1975,
- současný počet pracovníků
je 2700 z toho 800
v Giivle
- organizační struktura:

ústředím je pnmo nzeno 24 krajských geodetic'
kých organizací a metodicky stejný počet krajských katastrálních úřadů; nejnižším organizačním
článkem je 87 okresních pracovišf a 26 specializovaných pl'aoovišť pro urbanistický rozvoj,
vydávaná státní mapová díla:
hospodářská
mapa
1: 10000

m.!.)

a

mapa
1 : 50 000
(649
mj.)
1 : 100 000 (41 mJ.),
generální mapa 1 : 250 000 (43 mJ.), 1: 500000
1: 1 000000

a

(11 700

1 : 20 000 (1100 mJ.],

topografická

-

vedle státního mapování je zajišťována tvorba map
v měřítkové řadě 1: 400 až 1: 20 000 pro územní
plánování, tvorbu životního prostředí, řízení lesního hospodářství, projektování
komunikací,
vodohospodářské výstavby apod.
speciality z produkce LMV:
•

geodetické
polohopisné
základy
na celém
území státu budou vybudovány za 12 let (1968
až 1980) při maximálním využití trilaterace
s délkami měřenými elektrooptickými
dálkoměry (geodimetry AGA typ 6],
• při budování nivelační sítě se široce používá
motorizované nivelace podle zkušeností z NDR,
• nové vydání map 1: 10 000 a 1: 20000 je tvořeno na základě ortofototechniky,
• zdrojem růstu produktivity je především automaU2lace pomocí zobra2lO·vacít.echruiky Kongsberg Kingrnatic a digitalizátorů
Bendix, napo}ených u.a kallmlátQ['Y Wang,
• LMV rozšiřuje v posledním období práce v zahraničí (Západní Afrika, Střední Východ, technická pomoc OSN atd.)
b) Státní ústav
holm, Fack

dopravy

(STATENS VAGVERK], Stock-

organizace se zabývá projektováním, vlastní realizací a údržbou dopravních staveb, v rámci organizace má vybudováno vlastní geodetické oddělení,
vybavené fotogrammetrickým, výpočetním, digitalizačním apod. zařízením,
při geodetických pracích jsou měřické skupiny
trvale napojeny pomocí terminálů
na centrální
počítač, terminál je instalován ve speciálním vozidle, umožňujícím přímé napojení na geodetické
stroje,

-

použitá metodika geodetických měření umožňuje
digitální projektování, které je v široké míře také
praktikováno,
organizace
se podílí na řešení dopravy Stockholmu, který má v současné době 52 mostů, spojujících 14 ostrovů, na kterých se město rozkládá.

Poradní skupina
pro mapování

Administra ti vní
útvar

Útvar pro
nemovitosti

Útvar pro plánování
a výzkum

Útvar státního
mapování a polních
prací

-

-

- geodetické odd.
-- fotogrammetrické
odd.
- kartografické
odd.
- odd. pro styk
s obranou

-

osobní oddělení
ekonomické odd.
odd. řízení výroby
archiv

-

odd. pro scelování
odd. oceňování
nemovitostí
odd. evidence
nemovitostí

a
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c) Geodetická
správa
města
Stockholmu
(STOCKHOMS STADSBYGGNADSKONTOR STADSMATMINGSAVDELNINGEN):
- Správa je odpovědná za všechna geodetická měření na území města Stockholmu; má zákonné
povinnosti v oblasti evidence nemovitostí,
d) Skupina švédských
konzultantů
(SWECO], Stockholm 5, Linnégatan 2
skupina sestává z osmi členských organizací, specializovaných v různých oblastech techniky, architektury, plánování a projektování,
členské organizace působí ve Skandinávii individuálně, vůči ostatnímu zahraničí jako kolektivní
firma s cca 2100 odborníky,
pracovní zaměření je orientováno na energetiku,
vodní hospodářství, bydlení, komunikace, potravinářský průmysl, strojírenský
průmysl, a to vše
včetně nezbytných průzkumů
a geodetické
přípravy,
- pro každý projekt se formuje maticovým způsobem pracovní tým expertů (tzn. včetně geodetů),
skupina geodetů je asi padesátičlenná
a zahrnuje
mj. i odborníky se zaměřením na evidenci nemovitostí, fotogrammetrii, kartografii apod.,
některé významné projekty posledního období:
• projekt
nového města
Tenth of Ramadan
(Egypt), pro půl milionu obyvatel
• projekt rozvoje oblasti u jezera Sua (Botswana],
•
•

projekt hydroelektrárny
Kafue George (Zambie),
projekt elektrárny Kidalu (Tanzanie) atd.

e) ESSELTE MAP SERVICE, StoCi~holm, V.asag,aMu 16
kartografický
závod založený před 140 léty, zahrnující složku zpracovatelskou,
vydavatelskou
a
polygrafickou, který údajně patří svými 100 kartografy a kresliči mezi největší v západní Evropě,
průměrná roční produkce závodu zahrnuje
cca
1000 různých zakázek v tiskovém nákladu od stovek po milión map,
příklady ze současné produkce: topografické mapy, silniční atlasy 1: 400 000, orientační
mapy
měst, letecké mapy, školní atlasy, nástěnné mapy,
tematické mapy, diapozitivy 20 X 20 cm pro školní
výuku,
současná největší zakázka pro zahráničí: národní
atlas Lybie v nákladu 250000 výtisků (z toho
200000 v arabské a 50000 v anglické verzi)
f) AGA
-

rprá'V'ěpřed 30 léty zk,O\IliSt'l'uovalEri'k Be1rgsul'and
první elektrooptický
dálkoměr, jehož tovární realizace v závodě koncernu AGA dala základ ke známé řadě geodimetrů,
vzhledem k prolínání vojenského a civilního programu firmy se celá exkurze odehrála
pouze
v trvalé výstavní expozici bez možnosti pořízení
fotodokumentace
apod.,
podíl výroby elektrooptických
dálkoměrů na celé
výrobní kapacitě firmy je zřejmý i z faktu, že
z celé výstavy byl této problematice věnován pouze
jeden panel.

O firemní a národní výstavě bude podána zvláštní
zpráva, proto ji lze z tohoto článku vypustit.
Závěrem nutno zdůraznit, že XV. kongres FIG přinesl
takové množství nových informací a poznatků, že jejich
:zJpraco:v,á'nísi vyžádá delšiího období.
Yeš!<erá dokumentace je předána do knihovny OSVTEI
při VUG~K Praha. Geodézie za poslední 3 roky zaznamenala znacný pokrok v oblasti technologie
konstrukce
nových přístrojů i organizace práce.
'
Zji~tění, že ani geodeti v ČSSR nejsou mimo tento in 0vačm proud, je nejen potěšitelné, ale i zavazující.
Ing. Milan Klimeš,
Československý
geodetický
komitét pro FlG

ZO ZAHRANIČIA

II. vedecké sympózium
o pozemkových úpravách
v Olsztyne-Waszete v PL'R

V dňoch 14.-16.
okt. 1977 konalo sa v Olsztyne-Waszet8 II. vedecké sympózium "Nové tendencie pozemkových
úprav v teórii i praxi", poriadané katedrami pozemkových úprav vysokých škol vo Waršave, Wroclave, Olszt~·
ne, Krakowe, Pofským zviizom geodetov (NOT) a KraJským výborom geodézie a pozemkových úprav.
Sympózia sa zúčastnilo okolo 250 pofských ge0l!etov
a dvaja zahraniční hostia (z Belgie a ČSSR). Z GSSR
SH sympózia
zúčastnil autor príspevku.
V prvý deň sympózia rokovanie prebiehalo v pléne,
na ktorom odzneli tieto hlavné referáty:
Aktuálne ekonomické problémy pozemkových úprav prof. dr. hab. MareJk U r ba n.
Aktuálne problémy rozvoja a stabilizácie
odborných
kádrov pozemkových úprav v Pofsku - doc. dr. Boleslaw Kr ó I, dr. ing. Michal Ž a k.
Organizácia a riadenie geodetických prác v pofnohospodárskom sektore - mgr. inž. Czeslaw K li r 1e n d a.
Aktuálne problémy komplexných pozemkových úprav doc. dr. hab. Andrzej Ho p f e r.
V druhý deň rokovanie sympózia pokračovalo v troch
sekciách:
1. Teoretické
a praktické úlohy pozemkových uprav
2. Priestorové plánovanie vidieckých oblastí (rajónov)
. 3. Technické a technologické problémy súvisiace s projektovaním pozemkových úprav.
V tretej sekci! odznel aj referát "Úlohy čsl. pozemkových úprav v období, výraznej koncentrácie pofnohospl)idárskej výroby", prednesený autorom príspevku.
V záverečný derl rokovanie opat prešlo do pléna, kde
boli prijaté závery k zásadným otázkam pozemkových
úprav v Pofsku. Súčasne boli zhodnotené aj úlohy a
ciele prijaté na I. sympóziu.
Počas sympózia bola inšta10vaná výstavka úspešných
prác pofských geodetov z odboru pozemkových úprav,
ktorá vefmi vhodne doplnila rokovaciu časť a zámery
sympózia.
Pre účastníkov sympózia organizačný výbor pripravil
dve exkurzie· (skanzen v Olsztyniku a prírodné múzeum
z bojov na hore Grunwald) a spoločenské
streltnutie
s kultúrnym programom, ktoré zabezpečili poslucháči
Akadémie Rolniczo-Techniczne1j z Olsztyna.
Z príležitosti sympózia bol vydaný dvojzviizkový zbornik prednesených referátov v rozsahu cca 600 strán.
Katedra

mapovania

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSc.,
a pozem. úprav SvF, SVŠT Bratislava

DELONG, B.: Vědeckotechnický
venské geodézie a kartografie
letech a jeho nové úkoly
KARSKÝ, G.: Nová technika
naše možnosti

rozvoj českoslov uplynulých 30

kosmické

geodézie a

VYSKOČIL, P.: Příspěvek k prohloubení dosavadních pozuatků o dynamice Českého masívu
ŠMIDRKAL,
bách VB
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1948. V tomto období, pracoval ing. Vičar v měřickém
oddělení na polohovém (územním) plánu města Brna a
na dílčích parcelačních
a' zastavovacích plánech jako
autorizovaný zeměměřický inženýr a urbanista. Tuto činnost vykonával převážně i po osvobození v rámci stavebního odboru MěstNV v Brně.
Kromě vlastní úřední činnosti provedl tyto významnější odborné práce:
- v roce 1929 vypracoval plánové podklady [mLstopis a výškopis) pro regulační soutěž města Žiliny,
- v roce 1949 s ing. J. Filkukou provedl přesnou nivelaci městyse Šlapanice (příměstské obce! s částečným
záborem pro letitště),

K pětašedesátinám
prof. Ing. Dr. Bedřicha Chrastila

Dne 27. května 1978 oslaví prof. In!. Dr. Bedřich Chrastil, nositel státní,ho vyznamenání "Za zásluhy o v.ýstavbu", své šedesáté páté narozeniny.
Když jubilant před pěti lety slavil své šedesátiny
připomněli jsme v našem časopisu jeho životní dráhu,
úspěchy ve vědeckopedagogické
práci, trvalou stranickou a veřejnou aktivitu. Především však byly vzpomenutv jeho dlouholeté zásluhy o rozvoJ vojenského studia
geodézie a kartografie na VAAZ v Brně.
V uplynulých pěti letech prof. Chrastil tuto svoji činnost dále úspěšně rozvíjel. Dnem 1. února 1974 odchází
z funkce náčelníka katedry do zálohy a na katedře
dále pracuje jako civilní vědeckopedagogický pracovník
- řádný profersor geodézie. Protože již není zatěžován
bezprostřední odpovědností za činnost ce,lé katedry, může se v daleko většL míře věnovat odborné práci a této
možnosti také plně využívá. Postupně zpracovává jednotlivé díly základní učebnice geodézie pro posluchače VAAZ a kromě svých normálních
pedagogických
povinností aktivně působí jako člen vědecké rady li
různých komisí, řešících problémy výchovné a metodické práce' na celé VAAZ.
Ve funkci předsedy komise pro obhajoby kandidátských disertačních
prací v oboru geodézie na VAAZ,
předsedy habilitačnÍ,ch komisí i jako oponent řady prací
významně přispívá ke kvalifikačnímu růstu mladší generacer geodetů na VAAZ i jiných vysokých školách. Je
také i nadále členem státních zkušebních komisí v oboru geodézie a kartografie na ČVUT Praha, SVŠT Bratislava i VUT Brno.
Prof. Chrastil i při tak rozsáhlé odborné činnosti
neustává ani ve velmi aktivní veřejně politické práci
'2a katedře i v místě bydliště, kde je předsedou ZO
CSPB a v ua KSČ vedoucím stranického vzdělávání.
Upřímně prof. Chrastilovi k jeho narozeninám blahopře'jeme a do dalšÍlch let mu přejeme hodně zdraví a
úspěchů v odborné i pedagogické práci.
Redakčná rada

Dner 25. května t. r. dožívá se v plném zdraví a svěžesti
životního jubilea 80 let zeměmě'Iílč, urbanista a hiSltori,k
ing. Oldřich Vičar.
Narodil se v Brně, kde také maturoval a absolvoval
zeměměřické studium na České vysoké škole technické.
V roce 1921 vstoupil do služeb stavebního úřadu tehdy
statutámíno
zemského h],a~ruho města Brna, kde pod
externím vedením prof. Dr. B. Kladivy bylo započato
s budováním nivelační sí,tě Velkého Brna. Po skončení
této práce zúčastnil se vyhotovení 'výškopisu na ce,lém
území města a potom triangulace IV. a V. řád-u pro připravované nové katastrální
měření v měřítku 1:1000
ve spolupráci se státní finanční správou.
Podrobné nové měření, dotované ze strany státu i města omezenými finanč:n:ími prosti'edky,postupova'],o 'pomalu a bylo dokončeno až po druhé světové válce v roce

- v roce 1950 vypracoval pro Stavoprojekt p'lán Brna
a širokého okolí s výškopisem v měřítku 1:10000,
- v letech 1950-1952
kartometricky vyšetřil a zhodnotil soubor 18 starších brněnských plánů, pocházejících z obdobL 1646 až 1825 a uložených v Městském muzeu a v Archivu města Brna,
- v roce 1952, spolu s prof. Dr. ing. arch. B. Fuchsem a Dr. C. Hálovou instaloval v Městském muzeu výstavu stavebního vývoje města Brna, v níž převážná vět·
šina vystavovaných exponátů byla jeho dílem.
Tyto dvě poslední mimořádné práce přivedly jej k zálibě o zeměměřickou a kartografickou
historii, k níž
cele přilnul a zůstal jí věren až dosud.
Většinu prací z tohoto úseku, které jsou svým obsahem
originální, také publikoval, buď jako samostatné články
v časopisech a sbornících, nebo jako součást děl jiných
autorů -histO'fiků.
Je třeba vyzvednout zejména historicko-vědné
práce
- Kartometrické vyšetření starých plánů Brna [Zeměměřictví 1952), - Místopis Brna v polovici 14. století
a) uvnitř hradeb, b) v předměstích
V této rozsahem největší autorově práci [88 stran),
publikované ve Sborníku Brno v minulosti a dnes VII
a VIlI, 1965, 1966, je rekonstruován
podrobný plán
brněnských městišť uvnitř hradeb k roku 1348 v měřítku 1:2000, včetně písemného operátu [tj. plošných výměr
městišť, ocenění a jmen vlastníků), a v druhé
části plán s předměstími 1:5000.
Uvedená původní historicko-vědná studie, o níž se další autorovy práce opírají nebo na ni navazují, byla příznivě posouzena jak v GAKO, 1966 č. 3, tak i v jiných vědeckých periodikách,
z nichž některé závěry recenzentů buďtež ocitovány:
a) z Československého časopisu historického, Praha 196':L
"Brno má tak z našich měst moderní vědecky uspokojivě provedenou rekonstrukci staré topografie"
b) z téhož časopisu v roce 1967:
"Brno jer nyní, naším jediným městem, které má ve
vyhovující míře zpracovány topografie vlastní i svého
bližšího okolí"
c) z Historického časopisu 1972, Bratislava, souhrnné
hodnocení v článku Prehlad badania o moravských mestách:
"Pre štúdium topografie mest sú prínosom dve štúdie
Vičarove\ zamerané na Brno, v ktorých sa kombinujú
metody zememeračské s historickými"
Závěrem hodnocení dosavadního životního díla ing. O.
Vičara možno ří~i, že veškeré jeho práce vyvěrají z hlubokého studia historických pramenů, které všude cituje,
a je-li na pochybách, neopomene to zdůraznit nebo zdůvodnit. Ve všech jeho pracích, vedených snahou za popoznáním historické pravdy, snoubí se charakteristická
důslednost badatele-historika
až s puntičkářskou
dllkladností zeměměřiče, který výsledky bádání doveder graficky zpracovat a srozumitelně vyjádřit. Jsou proto jeho
práce historiky uznávané jako původní a věrohodné, ale
také jako zvláštní až ojedinělé, neboť v našich řadách
mají málo následovatelů. Proto i ze strany zeměměřické
veřejnosti jest k jeho záslužné činnosti, prováděné v po·
kro čilém věku, projevit vážnost a úctu.
Děkujeme jubilantovi, brněnskému zeměměřiči-historikovi, za dosud pro společnost vykonané životní dílo
a pře'jeme mu, aby i nadále mu sloužilo dobré zdraví
a zdárně dokončil všechny práce!, které si předsevzal
a má na svém stole rozpracované.
Mnogaja ljetal
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Hazay, I.: Vyrovnání
nivelačních
sítí a výpočet
rychlosti svislých
pohybů
zemské
kůry
s ohledem
na
zrychlení,
s. 317-322.
Hoványi, L. Koloszvári,
C. 5zarka, Z.: Určení deformací
nadzemních
velkých
naftových
nádrží
geodetickými metodami,
s. 322-331.
Inczédi, J.: Zařízení
pro zkoušení
liLel Michelsonovým
interferometrem,
s. 332-334.
Halmos, F· - Kádár, 1. Karsay, F.: Vyrovnání
místních sítí s filtrací
metodou
MNČ, s. 335-341.
Ecseri, F.: Měření svislosti
věžové budovy,
s. 341-343.
Kis - Papp, L. - Márkus, B.: Automatizace
generalizace vrstev nic, s. 343-346.
Balázs, L.: Současná
a budoucí
činnost
oddělení
geodetického
dozoru,
s. 346-352.
Balla, C.: Historické
školní nástěnné
mapy v Maďarsku,
s. 352-357.
Divényi, P.: Organizační
úkoly v oblasti
kartografie,
s.
358-364·
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Dimitrov,
D.J.: O stavu a vývoji geodetických
rádiových
dálkoměrů,
s. 3-7.
Kacarski,
1.: Nová
technologie
pro
semianalytickou
aerotriangulaci,
s. 7-10.
Minčev,
5.: Vyhotovování
ortofotoplánů
v měř.
1.500
a 1:1000, s. 11-13.
Janev, R.: Polární
metoda
pro vytyčování
a výpočet
souřadnic
v geodetické
vytyčovací
sítě na staveništi,
s. 14-16.
Andre;ev, M.: Získání
variant
perspektivní
válcové
projekce při proměnných
vzdálenostech
středu
zobrazení, s. 16-17.
Dimov, L.: Vyrovnání
nivelačních
sítí postupnou
aproximací
metodou
zprostředkujících
pozorování,
s. 18-20.
Colev, G.: O vypracování
katastrálních
plánů fotogrammetrickou
metodou,
s. 21-24.
Zimmermann,
R. Hopter, A.: Rekultivace
orné půdy
v Polsku, s. 24-29.
Vučkov, P.: Základní
problémy
organizace
území zemědělských
výrobních
komplexů,
s. 30-32.
Sto;čev, T.: 100 let od geodetických
prací ruské
osvobozenecké
armády
v Bulharsku
1877-1978,
s. 33
až 34.
Petrova, Z.: Mezinárodní
astronautický
kongres
v Praze,

s'. 35.

5tange, L.: Měsíc předmět
geodetického
výzkumu,
')
s. 397-399.
Buschmann,
E.: Ohlédnutí
za 20 lety sovětské
kosmonautiky
- nová etapa řešení
kosmických
úloh, s. 400.
Kautzleben,
H.: 'K otázce
geofyzikální
interpretace
plenární
dynamiky
Země, s. 401-404.
5andig,
H.U.:
Komplexní
astrometrické,
geodetické
a geofyzikální
observatoře
nový požadavek
pro
řešení
úloh
planetární
geodynamiky,
s. 405-408.
Topter,
F.: Etapy
automatizovaného
rozmístění
názvů
na mapě, s. 408-411.
Krakau,
W.: Elektronické
vyčleňování
barev
a rastrování
v kartografických
technologiích,
s. 411-413.
Deumlich,
F.: Ke stavu
vývoje
optických
teodolitů,
s. 414-416.
Bahnert, G.: Výpočet trigonometrických
převýšení,
s. 417
až 420.
Bothe, H. Neye, H.: Technická
zlepšení
pro vytyčování podlaží
polární
metodou,
s. 420-422.
Elstner, C.: Wilhelm
Schweydar
- 100 let, s. 422.
Bonau, U.: Vědecké
základy
pro kvalitativní
akvantitativní
požadavky
na
geodetické
práce
v
oblasti
meliorací,
s. 423-425.
Lieberasch,
R.: K problematice
přesnosti
vel,koměřítkových
map, s. 425-426.
Schwiebert,
K.: Zeměměřické
práce
pro výstavbu
zemědělských
cest, s. 427-428.
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Ádam, J. Czobor, Á.: Výsledky
prvních
dopplerovských
družicových
měření
s geodetickou
přesností
v Maďarsku,
s. 397-407.
Niklasz, L. ;un.: Použití báze dat le digitálnímu
systému
registrace
souřadnic
bodlI
geodetických
základů,
s. 407-413.
Odor, K.: Projektování
inžen)'rsko-geodetické
sítě pevných bodů, s. 413-418.
Riegler, P.: Zkušební
měření
elektrooptickým
dálkoměrem typu Hewlett-Packard
3800 B, s. 418-422.
Mihály,
5.: Nástup
vědeckotechnické
revoluce
v geodézii, s. 422-428.
Hrenk6, P.: Stará
mapová
znázornění
města
Csongrad,
s. 428-435.
Lovász, C.: Znázornění
hustoty obyvatelstva,
s.436-440.
Egri, A.: Veřejná
autentifikace
vedení
evidence
nemovitostí,
s. 441-449.
Homor6di,
L.: Geodetická
služba
Svédska,
s. 461.
Fé;es,
1.:
Francouzské
středisko
geodynamického
a astronautického
výzkumu,
s. 462-464.
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konferenci u

v Banskej
Bystrici.
Ideové zameranie
sa nesie mottom:
"Kartografia
a spoloče,nský
po'kro,k".
Tematický
obsah tohoto
podujatia
je rozvrhnutý
do týchto skupín:
výsledky
a úlohy československejkartografie, výuka
kartografie,
kartografická
semiológia
a komunikácia
kartografických
informácií,
automatizácia
v kartografii,
tematická
k.artografia,
kartografická
poIygrafia,
technika
a technológia.
Okrem prednáškového
cyklu usporiadatelia
pripravili
panelovú
diskusiu
v hoteU Lux, prehJi.adku
mes~a a Pamatníka
SNP. Na záver konferencie
bude tematická
exkurzia do Nízkych
Tatier.
Prípravný
výbor
konferencie
vydá
súčasne
zborník
referátov.
Okrem toho Výzkumný
ústav geodetický,
topografický
a kartografický
v Prahe pripravuje
osobitný
zborník
so zameraním
na tematiku
konferencie.
Aj náš
ĎasOIpis sa p,ripravuje
pozdraviť
I'Oko'vanie kartografov
tým, že v Č. 8 uverejní
niekorko
vybraných
príspevkov.
Odborn)'m

garantom

konferencie

Doc. Ing. Milan Háj €o k, CSc.,
Katedra
mapovani-a
a pozemkových
Stavebná
fakulta
SVŠT
Starohorská
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