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Geodetický a kartografický obzor

528.02:519.2
KUBAčEK, L.

Statistické porovnanie dvocb meracicb met6d.

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 2,
s. 34-37, 4 lít.

Ma'ematic'ký model problému. Riešenie rovníc
VlierobodJl1osti. Určenie. kovarianČnej martice. Ove-
renie hypotézy o systematických vplyvocb.

528.514/.517.089.6

KUČERA, K.

Etalonni zkoullky optických i elektronických dál-
koměrů a nejúčinnějši etalony.

Geodetický a kartografický obz.or, 20, 1974, č. 2,
s. 38-41, 1 obr., 3 tab., 2 lit.

NormaUzovaný výpočet dálkoměrlIlých konlStant
bud' pro účel kalibI"ace přístroje, nebo pro určení
jeho přesnosti. Studie o nejvýhodnějším rozlože-
ní bodu terénního etalonu.

528.563
BLIZKOVSKÝ, M., NOVOTNÝ, A., PleK, M.

Popis a vlastnosti gravimetru Geodetic Master
Worden.

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 2,
s. 41-46, 8 obr., 3 lit.

Popis přístroje. Praktické zkoušky: obecné po-
ZJI1atky, nellínearita stupnice, periodická chyba
odečítacího bubínku, pozemní měření na základ-
nách, letecké měření na polygonu, geodetická
stupnice. Zhodnocení přístroje.

528.94:681.3

HORO vA, M.

Tvorba tematických map pomor.í výpočetní tech-
niky.

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, č. 2,
s. 46-50, 1 příloha - U!ká71~a tematické mapy.

Statistické metody a tematická kartografie.Tvor-
ba tematické mapy výpočetní technikou: souřad-
nicové sítě, pracovní postup, programování, pří-
pravné práce, vlastní zpracování samočinným po-
čítačem. Reprodukční a tiskové zpracování. Ukáz-
ka tematické mapy v příloze článku.

528.02:519.2

KYEAtIEK, JI.

C:raTHCTHqeCKOe cpaBHeHHe llBYX H3MepHTeJIJ,HldX Me:rO-
;IOB.

feOlle3H'IeCKliH li KapTOrpacl'li'leCKRH 0030p, 20, 1974,
No 2, CTp. 34~37, JIHT. 4.
MaTeMaTR'IecKall MO.lleJIb Boqpoca .PerneHRe ypaBHeHHH
nepollTHocTeH. Onpe.lle,1eHHeKollapRaHTHoH MaTpR~bI.
f1poBepKa rRnOTe3a o cRcTeMaTRqecKRJ:CBJIR!lliRllX.

528.514/.517.089.6
KY'lEPA, K.

3TaJlOHHlde nOBepKH OnTH'IeCKHX H 3J1eKTpOHHIdX.llaJll,-
HOMepOBH naHOOJlee 3~KTHBHlde 3TaJlOHId.
feO.lle3R'IeCKRH H KapTOrpacl'R'IecKRŘ 0030p, 20, 1974,
No 2, CTp. 38-41, 1 pRC., 3 TaOJI., JIRT. 2.
CTaH.llapTH!>IŘpac'Ie:r nOCTOJlHHbIX.llaJIbHOMepa liJIli .llJIll
~eJleH KaJIliOplipOBaHliJl npRoopa UJlH .llJIJl onpe.lleJIeHUJl
ero TO'lHOCTR. HaY'lHall CTaTbll o HaUOOJlee BblrO.llHOM
paCnpelleJIeHUli TO'leK peJIbecl'Horo 3TaJIOHa.

528.563

BJIMJKOBCKll, M.

OnHcaHHe u CBoŘCTBa rpaBHMeTpa Geodetic Master
Worden.

feO.lle3UQecKHH u KapTorpacl'UqecKHH 0030p, 20, 1974,
No 2, CTp. 41-46, 8 pHC., JIUT. 3.
OllHcaHue npHoopa. IIpaKTH'IecKHe HCnblTaHHll; OO~He
CBe.lleHUH,HeJlUHeHHOCTbmKaJIl>I, nepUO.llH'IeCKall omuo-
Ka O.llC'Ie:rHoro oapaoaHa, HaaeMHoe U3MepeHue Ha oa3H-
cax, aBHaH3MepeHHlI Ha nOJIHrOHe, roeo.lle3U'IeCKall mKa-
;Ia. O~eHKa npHoopa.

528.94:681.2

rOPOBA, M.

COCTaBJleHUe TeMaTHqeCKHXKapT npH nOMO~U BldqUCJlH-
TeJlIoHOHTeXHHKH.

feO.lle3H'IeCKUH: u KapTorpacl'H'IeCKHH 0030p, 20, 1974,
No 2, CTp. 46-50, 1 npHJ!olKeHHe - npHMep TeMaTH-
'1eCKOHKapTLI.
CTaTliCTH'IeCKUe MeTOJJ:LIu TeMaTH'leCKall KapTorpacl'Ull.
COCTaBJIeHHe TeMaTH'IeCKOH KapTbl nOCpe.llCTBOMBbI'IHC-
JIHTeJIbHo'I TeXHUKU: CHCTeMbl KOOp.llHHaT, nOCJIe.llOBa-
TeJlbHOCTb paOOTbl, nporpaMMHpOBaHue, noJl.rOTOBHTeJIb·
Hble paOOThI, COOCTBcHHall06paOOTKa Ha 9JIeKTpOBblmHt-
JIHTe.1bHoH MamRHe. Penp0.llyKqUfl u neqaTHaa oopaOOT-
Ka. IIpuMep TeMaTUqeCKOHKapTbl npHBe.lleH B npHJIOlKe-
HUH.

528.02:519.2
KUBAČEK, L.

Statistischer Vergleich von zwei Me8methoden.

Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 2,
Seite 34-37, 4 Lit.
Mathematischels Modell des Problems. L~sung der
Glaubenswiirdigkeitsgleichungen. Bestimmung der
Kovarianzmatr1x. Bestatigung der Hypothese uber
die systematischen Einfliisse.

528.514/.517.089.6
KUČERA, K.

Etalonpriifungen optischer und elektronischer
Entfernungsme8geriite und die 'wirksamsten Ela-
Ione.
Geodetický a kartografit;ký obzor, 20, 1974, Nr. 2,
Seite 38-41, 1 Abb., 3 Tab., 2 Lit.
Normalisierte Berechnung der KonstantéI1 der
En:tfernungsmesser entweder fUr Zwecke der ~a-
Hbrierung des Gerates, oder zu seinerGenaui·g-
keitsbestimmung. Studien uber die- gUnstigste Ver·;
teilung der PUnk!te des Gel1l.ndeetalons.



528.563
BLJŽKOVSKÝ,M., NOVOTNý, A., PICK, M.
Beschreibung und Eigenschaften des Gravimeters
Geodetic Master Worden.
Geodetic'ký a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 2,
SeHe 41-·46, 8 Abb.., :J Lit.
Beschre1ibung des Gerates. Praktische Priifungen:
allgemeine Erkenntmisse, Unlinearitalt delr Skalla,
periodischer Fehlelr der Ablesetrommel, Messung
auf der Erde auf den Basen, MessUlllg mittels
Flugzeugtransport auf dem Polygon. Geodatische
Skala, Wertung des Gerfites.

528.94:681.3

HOROVA,M.
Herstellung thematischer Karten mittels Rechen-
technik.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, Nr. 2,
Seilte 46-50, 1 Anlage - Muster einer thema-
ti'schen Karte.
StaUstische Methoden und thematische Kartogra-
phie. Herstellung der thematischen Karte mittels
Rechente<chnik: Koordinatenne'tze, ~rbeitsver-
fahrelll, Pr'Ogrammierung, Vorbereirtungsarbei,ten,
eigentliche Bearbeitung mit Hilfe automatischer
Rechenanlagell1. Reproduktions- und Druckbe-
arbeitung. Muster einer thematischen Karte in delr
Anlage ZUl' Abhandlung.

528.02:519.2
KUBAČEK,L.
Statistical Comparison of Two Measuring Methods.
Geodet11c1ký a ka,rrografický obZlor, 20, 1974, No. 2,
pp. 34-37, 4 rer.

Mathematwal model of 1Jhe problem. Solving of
prooability eqUJatiOI1lS.DetermmaJt1'on of cbvar!iance
matrix. TeSting tthe hyporthesis of systemat'ic 1In-
Huences.

528.514/.517.089.6
KUČ~RA, K.
Standard Tests of Optical Bud Electronical Distan-
ce Meters Bud the Most Efficient Etalons.
Geodetický a kli'1"tografický obzor, 20, 1974, No. 2,
pp. 38-41, 1 fdg., 3 vab., 2 ref.

Standardized computation of dista!nce meter con-
stants borth fol' 1Ihe oa.Jibootion of the ~ent
and/or fl()[' the delterm1lnJatli.0llof &ts aC'CUIl'acy.
Study Dr the most convenient distri'bution of the
teN'ain etaIOIllpoill1ts.

528.563
BLIŽKOVSKÝ,M., NOVOTNY, A., PleK, M.
Description and Characteristics of gravimeter
"GeodeUc Master Worden".
Geodetic~ý 'a kaT'tograncký obzor, 20, 1974, No. 2,
pp. 41-46, 8 Iig., 3 ref.

Descri.pI1:ionof the i'llstrument. PractilCal tests: ge·
neral C10lllC'lusiOOlS,nonlill1earity of the scale, pe-
riodic eI"rOTof the readin.g drum, surface measu-
rement on the bases, alJrborlne measurements 0Ill
the polygon,. geodetic seale. Evaluation of the in-
strumenrt.

Geodetický a kartografický obzor

528.94:681.3

HOROvA, M.
Creation of Thematic Maps by Means nf Complltors.
Geodeticiký a kaTrtog'raf1ilckýobzor, 20, 1974, No. 2,
PIP. 46-50, 1 annex - s:amp1le of a ťhematic
map.

StatisticaI method:s and themaUc carto,graphy. Crea-
tion of ~hemalt1c maps by computer: co-oroina,te
grid, working pT'ocedure, ~ogl'amming, prapa[:a-
Uon work, ciomputer processing. ReprOdUictilOlllarnd
prin,ting tochllliques. Sample of a thematic map in
the annex.

528.02:519.2
KUBAČEK,L.
Comparaison statistique de deux méthodes diffé-
rentes de levé.
Geodetický a ka[:tográfický ob7Jor, 20, 1974, No, 2,
pages 34-37, 4 bibliographie'S.
Modele mathématique du probléme. Solution des
équation'S ďauthenticité. DéterminatilQn de la
matrice de covariance. Légalisation da l'hypothése
sur les influences systématiques.

528.514/.517.089.6
KUČERA, K.

Essais ďétalonnage des télémetres optiques et
électroniques et étalons les plus efficaces.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No, 2,
pages 38-41, 1 illustratiolll, 3 tableaux, 2 biblio-
graphies.
Calcul no,rmalisé des constantes télémétriques soit
pour calibrage da l'eppareil, soit pour la détermi-
nalti.Onde sa précision. Etude sur la répart1l1:ion la
plus efficace des points de J'étalon de terrain.

528.563
BLlžKOVSKÝ, M., NOVOTNÝ, A., PICK, M.
Description et propriétés du gravimetre Geodetic
Master Worden.
Geodetický a ka[:tografický obzor, 20, 1974, No, 2,
pages 41-46, 8 illustTations, 3 bibliographies.
Descripi1:ion de l'appareil. Essais pratiques: notions
génér8Jles, échelle iJlinéaire, erraur périodique du
tambour soustractif, lavé tenestre sur les bases,
levé aérien sur polygone, échelle géodésique.
Evalualtion de l'appareil.

528.94:681.3
HOROvA, M.
Création de cartes thématiques a I'aide du traite-
ment par ordinateur.
Geodetický a kartografický obzor, 20, 1974, No, 2,
prages 46-50, 1 annexe - spécimen de carte
thématique.
Méthodes statistiques at cartographie rthématique.
Créartion de car1:es thématiques a. l'aide du traite-
ment par ordinateur: réseaux da coordonnées, pro-
cédé da tTavail, programmation, travaux prépara-
toilI'ElI5,traHement pl'opre a. l'aida ďordinateurs.
Traitemoot de reproductionet tJ.'aitement ďlmpres-
sion. Spécimen ďune carte thématiqua dans l'an-
nexede J'artlde·.



Kouba, ,.: Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
v geodézii a kartografU

Gelldetický a kartografický obzor
ročník 20/112, číslo 2/1974 31

Mezinárodní vědeckotechnická spolu-
práce v geodézii a kartografii

Trvalým základem zahraničně politické linie
ČSSR jsou vztahy bratrské spolupráce se SSSR a
ostatními socialistickými státy. V souladu!' tím or-
gány a organizace geodézie a kartografie v našem
státě vynakládají veškeré úsilí k všestrannému roz-
voji vědeckotechnické spolupráce v rámci RVHP.
V duchu politiky mírového soužití rozvíjejí vědec-
ké kontakty s rozvojovými i dalšími zeměmi i s me-
zinárodními organizacemi při respektování zásad
rovnoprávnosti a vzájemných výhod. 20. výročí jed-
notné organizace geodézie a kartografie v našem
státě je příležitostí zhodnotit rozvoj mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce v uvedeném období a
dosažené výsledky.
Vytvoření jednotné organizace geodetické služby

v našem státě bylo impulsem k navázání užších
kontaktů s geodetickými a kartografickými orga-
nizacemi socialtstických stáHL Koncepce ft systém
řízení a organizace naší geodetické služby vychá-
zely z analýzy zkušeností Sovětského svazu. V pra-
xi byly v našich podmínkách realizovány základní
myšlenky V. 1. Lenina o poslání a úloze geodézie
a kartografie, za~otvené v dekretu o zřízení státní
geodetické a kartografické služby.
Na základě mnohostranné spolupráce geodetic-

kých služeb socialistických států byla již v 50. lé-
tech na našem území vytvořena základní geodetic-
ká, topografická a kartografická díla, která SV)'-
mi parametry odpovídají požadavkům vědy, národ-
ního hospod,ířství i geodetické a kartografické
praxe. Tato díla jsou soustavně zdokonalována a
aktualizována.
Mnohostranná spolupráce geodetických služeb

socialistických států se v prilběhu dalších let sou-
stavně rozvíjela. Postupně obsáhla další obory zá-
kladních geodetických prací, např. gravimetrii,
astronornicko-geodetické práce, nivelaci vysoké
přesnosti a interpretaci jejích výsledkll, spoluprá-
ci na úseku fotogrammetrického mapování, karto-
grafie a inženýrské geodézie, přístrojové techniky
a technologie všech hlavních druhů geodetických
a kartografických prací. Vědeckotechnická spolu-
práce geodetických služeh pomohla zabezpečit po-
žadavky našeho národního hospodářství na geode-
tické a kartografické práce, přispěla k dosažení
dnešní technické úrovllě geodézie a kartografie a
přinesla celou řadu nových podnětft pro výzkum
i praxi.
Také v současné době ústřední orgány geodézie

a kartografie zabezpečují účast na mezinárodnich
projektech v ohoru geodetických 7.ákladů, např.
gravimetrie, opakovaných nivelací pro studium re-
centních pchybiL zemské kilry aj., které mohou být
uskutečněny jen za předpokladu závazné mnoho-
stranné spolupráce na mezinárodní úrovni. vý-
znamným příkladem vědeckotechnické spolupráce
socialistických států je mapa světa v měřítku 1:2,5
mil., jejíž vydAní bude v nejbližším období ukon-
čeno.
V souladu se závěry a noporučeními RVHP se

v období posledních let konkretizovala přímá dvou-

Ing. Jaroslav Kouba.
náměstek pl'edsedy Českého

úl'adu geodetického a kartografického

stranná vědeckotechnická spolupráce geodetických
služeb socialistických států. Dvoustranné dohody
o přímé vědeckotechnické spolupráci byly v obdo-
bí uplynulých 4 let uzavřeny s geodetickou službou
SSSR, BLR. PLR, NDR a MLR. Realizace dohod ob-
sahuje plány výměny odborníků ke studiu zkuše-
ností z geodetických a kartografických prací, vý-
měnu publikací a výzkumných zpráv. Spolupráce
zahrnuje zejména obor automatizace mapování
s použitím fotogrammetrických metod, výpočetní
techniky a automatických koordinátografů, úkoly
inženýrské geodézie, kartografie a evidence nemo-
vitostí. Zí'>kané poznatky přispěly ke zvýšení úrov-
ně řízení, organizace a. technologie geodetických
a kartografických prací, pomohly při zpracování
prognózy a koncepce vývoje geodézie a kartogra-
fie, při stanovení perspektiv vědeckovýzku:mné
základny aj.
K urychlení technického pokroku a tempa růstu

produktivity i objemu geodetických a kartografic-
kých prací je v z,ijmu naší geodézie a kartografie
dále integrovat a specializovat vědeckovýzkumné
r;ráce na základě konkrétních vzájemně dohodnu-
tých pláni\. S využitím vědeckovýzkumné základ-
ny geodetických služeb socialistických států lze
důsledně zabezpečit vysoké tempo rozvoje vědy
i geodetické a kartografické praxe v souladu s při-
jatou koncepcí.
Dohoda o přímé vědeckotechnické spolupráci

;)yla uzavřena tak6 s geodetickou službou Kuhy.
Obsahuje výměnu dokumentace, výrobní stáže ku-
bánských odborníků v ČSSR, výměnu zkušeností
organizováním studijních cest i pomocí našich od-
borníků na Kubě. Dohoda zahrnuje oblast řízení a
plánování, mapování ve velkých měřítkách, karto-
grafie, evidence nemovitostí, inženýrské geodézie,
využívání výpočetní techniky aj. Díky angažované-
mu přístupu a zájmu pracovníků oboll stran se
plní všechny přijaté závazky a jsou předpoklady
dalšího rozvoje této součinnosti.
Zkušenosti naší geodézie a kartogr8fie oboha-

cené o poznatky získané spoluprací s geodetický-
mi službami socialistických StálLl umožňují rozví-
jet spolupráci i s organizacemi dalších zemí. Naši
geodeti a kartografové se úspěšně podíleli na pří-
pravě a reali:wci rozvojových projektů v řadě stá-
til Afriky a Asie. Tato činnost přispívá k upevnění
spolupráce s geodetick"l11i a kartografickými or-
ganizacemi rozvojových zemí a přináší nové po-
znatkv a zkušenosti pro práci na našem státním
území. Je proto žádoucí tuto činnost dále rozví-
jet, je-li v souladu s politickými a hospodářskými
zájmy našeho státu.
K rozvoji geodetické vědy přispívá spolupráce

akademií věd socialistických států. Pro geodézii
jsou významné práce Komise mnohostranné spolu-
práce akademií věd socialistických zemí o kom-
plexním problému "Planetární geofyzikálnívýzku-
my (KAPG). Zvláště výsledky subkomise pro re-
centní pohyby zemské kůry a subkomise geoctézie
a gravimetrie obohatily geodézii o nové vědecké
poznatky a přispěly k úspěšné realizaci mezinárod-
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ních projektů. Na řešení úkolů KAPG se ve velkém
rozsahu podílejí také vědečtí pracovníci geodetické
služby. Prostřednictvím spolupráce akademií věd
socialistických států se tak rozšiřuje vědecká zá-
kladna geodézie a kartografie.
Úkoly družicové geodézie se zabezpečují v rám-

ci prngramu INTERKOSMOS, který je realizován
spoluprací akademií věd socialisticl{ých států. Ten-
to program zahrnuje výzkum metod pozorování
družic, zpracování výsledků těchto pozorování a
koordinaci mezinárodních programů.
Je žádoucí i v další perspektivě rozvíjet aktivitu

našich vědeckovýzkumných pracovníků v rámci
spolupráce akademií věd socialistických států, a
to zejména na těch úsecích, pro které máme před-
poklady.
Organizace spojených národů u vědomí velkého

významu mezinárodní spolupráce v geodézii a kar-
tografii umožňuje řešit naléhavé problémy různý-
mi formami. Velkou pozornost věnuje pomoci roz-
vojovým zemím a provádění geodetických a karto-
grafických prací oblastního resp. kontinentálního
významu. Podle potřeby organizuje regionální
kartografické konference, jichž se zúčastňují též
geodetické služby socialistických států,
Na základě přijatých usnesení zabezpečuje ČSSR

pomoc a spolupráci s rozvojovými zeměmi formou
výměny dokumentace a map i součinností při za-
bezpečování úkolů a rozvoje geodetických organi-
zací států Afriky a Asie. Řada našich odborníků
působila a mnozí v současné době ještě pracují ja-
ko poradci OSN v rozvojových zemích.
Velký politický a odborný význam má aktivní

účast našich kartografů na práci OSN na úseku
standardi7.ace geografického názvosloví. Jejich
smyslem je mezinárodně zavést jednotný způsob
uvádění geografických názvů na mapách i všech
ostatních publikacích v souladu s politickým a
státoprávním uspořádáním jednotlivý'~h zemí. Prá-
ce v tGmto oboru probíhají také v regionálním
průřezu, kde naše názvoslovná iniciativa je koordi-
nována s obdobnými pracemi socialistických stá-
tiL
Vydávání leteckých map mezinárodně usměr-

ňuje organizace ICAO, v níž ČSSR je zastoupena
orgány dopravy.
Na základě rámcových dohod vědeckotechnic-

kých společností sociálistických států se rozvíjí
součinncst společností v geodézii a karto-grafii. Je-
jich cílem je koordinovat společné úsilí k zabez-
pečení pomoci a aktivní účasti vědeckotechnické
inteligence na rozvoji geodézie a kartografie v jed-
notlivých zemích. Tato spolupráce se rozvíjí na
mnohostranném i dvoustrannfjm principu. Odborné
akce v jednotlivých státech se plánovitě koordinu-
jí a podle zájmu společností se zabezpečuje mezi-
národní účast na projednávání a řešení problémů
zahrnujících celé odvětví geodézie a kartografie.
Vzájemně se také konzultuje součinnost v meziná-
rodních nevládních organizacích. Prostřednictvím
vědeckotechnických společností je v souladu se
zájmy rozvoje našeho odvětví zahezpečována vý-
měna zkušeností me7.i pobočkami podniků a orga-
nizací. K výměně informací přispívá spolupráce
odborných geodetických a kartografických časopi-
sů vydáváných v socialistických státech.
Československá vědeckotechnická společnost za-

stupuje ČSSR v Mezinárodní fotogramrnetrické
společnosti, v Mezinárodní kartografické asociaci
a v Mezinárodní federaci zeměměřičíL Ve všech

těchto organizacích v pl'ůMhu uplynulých let vy-
konali naši geodeti a kartografové mnoho prospěš-
né práce pro naši geodézii a kartografii i pro me-
zinárodní rozvoj těchto obort!. Uveďme například
inciativu ČSSR v oboru fotogrammetrického mapo-
vání ve velkém měřítku, terminologické práce, ře-
šení otázek výchovy a výuky, rozvoj inženýrské
geodézi8 v mezinárodním měřítku aj. Aktivní účast
na práci těchto mezinárodních organizací umožňu-
je získat přehled o současném stavu světové tech-
niky a technologie a dává příle.litost, aby naši gno-
deti a kartografové přispěli svými pracemi k mezi-
národnímu rozvoji.
ČSSR je členem Mezinárodní unie geodetické a

geofyzikální, Mezinárodní geografické unie a Me-
zinárodního komitétu pro výzkum kosmického pro-
storu COSPAR, jejichž aktivita spadá do sféry zá-
jmu geodézie a kartografie. Zájem geodézie v rám-
ci Mezinárodní unie geodetické él geofyzikální se
koncentruje především na práci Mezinárodní aso-
ciace geodetické, která je součástí unie. Předmě-
tem naší pozornosti jsou práce všech sekcí, které
řeší problémy geodetických sítí, měření poloh tě-
les v kosmickém prostoru, gravimetrie, teorie a
zpracování výsledků měření a fyzikální intepreta-
ce. Práce našich vědeckých praco-vníkll v těchto
oborech byly oceněny i v mezinárodním měřítku
a dávají záruky naší další zvýšené aktivity. Na zá-
kladě možností a předpokladí't pro vědeckou práci
u nás je žádoucí zvýšit podíl naší účasti na práci
asociace.

Zájem naší kartografie v Mezinárodní geografic-
ké unii se soustřeďuje především na úsek národ-
ních a regionálních atlasů, terminologii, výuku
zemčpisu, geomorfologický výzkum a mapování aj.
Aktivita našich geografů a kartografů v Meziná-
rodní geografické unii je známa i v mezinárodním
měřítku. V této souvislosti byla příznivě zhodilo-
cena úroveň Atlasu ČSSR, který byl zpracován
v souladu s doporučeními unie. Další práce v rám-
ci unie vedou ke zkvalitnění prací na úseku te-
matické kartografie, školní kartografie a komplex-
ních kartografických děl.
Mezinárodní kOlIdtét pro výzkum kosmického

prostoru COSPAR je meziuniová organizace, zahr-
nující v sobě nejrftznější vědecké obory. Z téma-
tiky pracovních skupin je geodézie angažována
při řešení problémů pozorování a dynamiky dru-
žic, fyziky planet a Měsíce aj. COSPAR je organi-
zací, kde se připravují dohody o mezinárodní spo-
lupráci ve výzkumu kosmického prostoru. Naše
účast v této organizaci umožňuje podílet se na
mezinárodních vědeckých programech a získat in-
formace pro řešení úkolů mezinárodního charak-
teru.

Uplynulé 201etí lze - přes dočasné nedostat-
ky "- charakterizovat jako období soustavného cí-
levědomého rozvoje mezinárodní vědeckotechnic-
ké spolupráce v geodézii a kartografii. Bez této
SOUČinnosti, zejména bez spolupráce v rámci so-
cialistických stáh"t, by nebylo možno zabezpečit
úkoly, které naše geodetická služba splnila. Bilan-
ce 20 let obsahuje velké množství příkladi'l anga-
žovaného přístupu geodetů a kartografů, vědecko-
výzkumn ých pracovníků, řídících i výrobních pra-
covníků k plnění úkolů ve prospěch rozvoje naše-
ho odvětví.
XIV. sjezd KSČ uložil "urychlit tempo vědecko-
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technického pokroku, který se stává rozhodující
pákou vzestupu socialistického hospodářství. Na
prvé míst::> přitom položit požadavek rychlejšího
zavádění výsledkú vědy a výzkumu do praxe, cí-
levědomou obměnu výrobních programú, zvyšová-
ní technické úrovně a užitné hodnoty výroby a vý-
robků. Vědeclwvýzkumnou práci orientovat na po-
třeby společenské praxe při výraznější koncentraci
na rozhodující programy rozvoje národního hospo-
dářství a důslednější koordinaci se zeměmi RVHP.
Realizaci výsledků vědeckotechnického rozvoje uči-
nit osou národohospodúřských plánů a celé řídící
činnosti".

V souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ a s doporu-
čeními RVHP stojí před námi období náročné spo-
lupráce, při níž bude zabezpečena další integrace
výzkumu a vývoje v rámci socialistických států,
dělba práce a společné řešení vědeckovýzkum-
n}'ch úkolú na smluvním základě a společná rea-
lizace výsledkú ve výrobě. K těmto cílflm je žádou-
cí využít všech vyšších forem a možnosti spolu-
práce, aby bylo dosaženo dalšího výrazného efek-
tu v rozvoji geodézie a kartografie, růstn produk-
tivity práce a výroby v souladu s politickými a
hospodářskými zájmy našeho státu.

Ukončení výcviku kubánských fotogram-
metrů

če;ký úřad geodetický a kartografický v listopadu

1972 při příležitosti návštěvy zástupců kubánské geode-

tické služby projednal pomoc kubánské straně v rámci

vědeckotechnické spolupráce.

Tato pomoc se uskutečnila v roce 1973 výcvikem ku-
bánských techniků fotogrammetrů a kartografů. Výzkum-
ný ústav geodetický a kartografický v Praze vypracoval

projekt teoretické a praktické výchovy a výcviku tak,
aby pět kubánských techniků prodělalo teoretický a
praktický výcvik ve fotogrammetrii a deset techniků,
aby prodělalo teoretický a praktický výcvik v průběhu
jednoho roku v kartografii. Organizaci školení a zácvi·
ku prQlVeid!o Obol'QlVé středisko vzdělá:vání p'l'acujícídJ

VOGTK Praha. V základním teoretickém školení z foto-
grammetrie přednášel Ing. Jiří Šíma, CSc., z VOGTK,který
v 60 hodinách přednesl tato témata: Historie a vývoj
čs. fotogrammetrie; topografické mapování v ČSSR;
technicko-hospodářské mapování ve ve-lkých měřítkách;
úče,lové fotogrammetrické mapování ve velkých měřít-
kách; metody aerotriangulac.e a jejich použití v ČSSR;

speciální aplikace pozemní a blízké fotogrammetrie; di-
gitální mapy a modely; analytické metody ve fotogram-
metrii; využití ortofotogrammetrie; fotogrammetric-
ké práce čs. podniků v rozvojových zemích.

Praktický výcvik byl uskutečněn na fotogramme1tric-

kých pracovištích ve VÚ'GTKPraha, v GeodézH, n. p., Pra-

ha a v 'ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandý-

se n. L. pro tyto profese: směnový inženýr, dva vyhod-

Ing. Karel Pecka,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

nocovatelé, vyhodnocovatel na stecometru, fotogrammetr
- analytik (programátor), podle speciálně vypracova-

ných osobních programů.

Veškerá výuka a výcvik byly provedeny ve španěl-
ském jazyce, největší zásluhu na úspěchu zácviku má

Ing. Jiří Šíma, CSc., a pak další instruktoři Ing. Maršík,
CSc., Ing. Charamza, CSc., Ing. Novák, Z. Radvanová
a M. Zeman, OSVP - VOGTK Praha děkuje všem _za

obětavost a plné pochopení při výcviku kubánských sou-
druhů.

Dne 7. prosince 1973 ukončilo pět kubánských tilCh-

niků svůj výcvik závěrečnými zkouškami před komisí,
v nichž jednak obhájili své práce, které v průběhu piH
I'oku zpT'acovali, jednak pTokázali teoretické znalosti z fo-

togrammetrie. V průběhu celého výcviku projevill'kubán-
ští soudruzi neobyčejnou píli a disciplinovanost, která
by mohla sloužit i za vzor našim pracovnikům.

Závěrečné práce byly velmi rozsáhlé, velmi pěkně vy-
pracované a byly vystaveny v průběhu zkoušky pro širší
veřejnost.

Předseda Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho s. Ing. František Koubek, který výstavku navštívil,
vysoko ohodnotil provedení prací i skutečnost, že všich-
ni technici závěrečné zkoušky z fotogrammetrie vykonali
s výtečným prospěchem. Blahopřál všem kubánským tech-
nikům s tím, aby získané zkušenosti využili při budování
geodetické služby na Kubě. Současně poděkoval všem
podnikům a jejich pracovníkům, kteří se podneli na or-
ganizaci a provedení výcviku kubánských fotogrammetrl1.

1974/33



Geodetickt a kartografickt obzor
34 ročník 20/62, l!íslo 2/1974

Kubái5ek, L.: Statistické porovnanie dvoch meracích
metOd

Štatistické porovnanie dvoch meracích
metód

RNDr. Ing. Lubomír Kubál!ek, CSc.,
, Ústav teórie merania SAV,

Bratislava

Každá metóda merania je do určitej miery charakte-
rizovaná štatistickými vlastnosťami výsledkov, ktoré
táto metóda generuje. Menovite ide o štatistickú ne-
vychýlenosť a rozptyl výsledkov, prípadne o vyšetrenie
systematických vplyvov. Nová meracia metóda sa ove-
ruje obvykle pomocou týchto štatistických charakte-
ristik, a to buď na etalónoch. alebo porovnaním s inou
metódou. V ďalšom pojde o druhý prípad.
Ako príklad možno uviesť určenie polohy bodu

v rovine (x, y) metódou geodetickou a fotograme-
trickou. Ak uvážime n-ticu (n> 1) bodov P1, •.. , Pn
a napr. x-ovú súradnicu bodu Pi určenú geodeticky
(fotogrametricky) označíme:&; (xn, v prípade bezchyb-
ného merania musí platiť xl = x~, i = 1, ... , n. Ak sa
v meraní vyskytujú len náhodné chyby s nulovou
strednou hodnotou (metódy znemožňujú posobenie
systematických vplyvov) musí platiť E(~n = E(~~),
kde ~f, resp. ~{je náhodná premenná, realizáciou ktorej
vzniká. číslo :&;,resp. x{ a symbol E(~D značí strednú
hodnotu náhodnej premennej El. Ak jedna metóda
vzhfadom k druhej pripúšťa posobenie systematických
vplyvov, platí napr. E(~D = f(E(~m, i = 1, ... , n, kd
f je funkčné vyjadrenie charakteru systematického
vplyvu.
V ďalšom budeme predpokladať E(~D = bE(~f) + a

a pojde o odhad hodnot a a b a overenie hypotéz a = O
a b= 1, čo znamená overenie toho, že f - metóda
nevykazuje ani aditívny ani multiplikatívny systema-
tický vplyv vzhfadom ku g-metóde.

Nech ~fi je náhodná premenná, realizáciou ktorej
vzniká číslo :&;i'tzn. výsledok j-tého merania i.tej po-
rovnávanej hodnoty, a to g.metódou. Nech ~Iije ana·
logická náhodná premenná pre f-metódu. Predpokla-
dajme, že náhodné premenné ~fi' j= 1, ... , kig, i=1
.... , n a ~Lj = 1, ... , kij, i= 1, ... , n sú štatisticky
nezávislé a normálne rozdelené so strednými hodno-
tami E(~~i) = "'~a EWi) = ",1 a disperziami G2(~~i) = G~
a G2(~{i) = G1 .
Ak platí ",1= a+ b",f, i= 1, ... , n, potom pre

funkciu vierohodnosti ([4] kap. 4) dostávame pri našich
predpokladoch vzťah

L(a, b, Gg, Gj, "'~, , .• , "'~) =

Hodnoty ú, D, Óg, aj, ,a~,... , ,a~,ktoré maximalizujú
funkciu L v (1.1) sú najvierohodnejšie odhady hodnot
a, b, ag, Gj, "'~ ' , . "'~. Ak čísla kij, kig, i = 1, ... , n budú
rásť nad všetky medze, potom kovariančná matic a
odhadov bude sa blížiť k matici (podrobnejšie v [4]
a [2])

kde ~' = (~h,~~2' , •. , ~~kl' ••• , ~~1' ,." ~~kn'

~{1' ., , ~{k , , •• , ~~kn) ,
1

I 02lnL v, . kd" . t 'a symbo -o--e-o-e-.-' znaClmatlCu, enat]-tommles eJe

02lnL
oe

i
ae--;; e1= a, e2= b, .. " e"+4= "'~,

Za horeuvedených podmienok (kij- 00, kig _ oc) má
náhodný vektor e asymptoticky normálne rozdelenie
s vektorom stredných hodnot e a s kovariančnou ma-
ticou (1.2). Ak teda budeme chcieť overiť napr. hypo-

tézu a = O, stačí určiť výraz \ G~) I, kde a(á) je prvý

prvok na diagonále, matice ~e' V prípade \ G~á) \ >

> t ( 1 - ;) hypotézu na hladine (X zamietame, expe-

riment dokázal existenciu systematických vplyvov,

v prípade \ ...áA_1 ~ t (1 -~) nemožeme hypotézu
. G(a) 2

a = Ona hladine (X zamietať (experiment nedokázal prí-

tomnosť systematických vplyvov). Tu t (1 - ;) je

(1 - %-) - kvantil normálneho rozdelenia, pre ktorý

platí

I (1--~) 1 u'

f -~e 2 du= 1-(X.

-I (1- ~) V2n
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(
alnL ) 1 n 1 n kiu
--- = - -- ~ kiu + -:r ~ ~ (~, - 14)2 = O
a(Ju (Ju1=1 (Ju i=l '=1

(
alnL ) b kij--- = 2" ~ (xli - a - bf-lY)+
af-lu (Jj ;=1

1 kiu+ --.,-~ (xr, - f-ln =0, i= 1, ... , n
(Jq '=1

čo vzhfadom na ich nelinearitu je numericky ná·
ročné. V ďalšom naznačíme postup pre približné rie·
šenie. Približné hodnoty neznámych parametrov ozna·
číme ao, bo, (Jyo' (Jto' f-l~o, ... , f-l~o a predpokladáme, že
hodnoty (ja = a - ao, (jb = b - bo, ... , (jf-l~= f-l~ - f-l~o
sú natofko malé, že ich druhé a vyššie mocniny možno
zanedbať. Z (2.1) dostávame systém lineárnych rovníc
pre (ja, ... , (jf-l~:

[AU A12 A13] ,
(ja a1 =en+4' l'Au ~2 ~3 (jb a2

A31 A32 A33 (j(Jy a3
(j(Jt a4
(jf-l1Y

AU=f Nt

:i kitf-l~O
1=1

Au= O

2 [NtXt - Ntao - bo :i kitf-l~o] ,
'=1

A" = r - "'~,k", - '"..,k,,<a,+ 2 b,pl,) 1

L - .;.i.,k", - "'..,k" (~,+ 2 b,"':'1

A" = r 2b,p;,V" """k" <x: - 14')1

t 2bo(Juov,,, 2 (Jtokn/ (~ - f-l~o)1
A33= [- (<ř,Jř,ku+ oj',k,,), o, ... , 0]

O , - ((J~ob5k2t+ (J;ok2y) , .. " O

O , O , ,. " - ((J~b5knj + (J;oknu)

n
a1 = NjaO + bo ~ kit f-l~o- N;Xj

1=1

n n n kij
a2 = ao ~ kit f-l~o+ bo ~ kij (f-l~o)2- ~ f-l~o ~ xli

1=1 1=1 i=l ;=1

n kij
a4 = Nt(J; o - ~ ~ (xli - aO - bo f-l~o)a

1=1;=1

an+. = (J~obovn+ (J;oknu(~ - f-l~o)'

1 kly 1 kij
X~=-k ~ xr, xt=- ~ xIi'

iy i=l kit ;=1

kit
Vi = ~ (xt - ao - bof-l~o) = k.dxt - ao - bo f-l~o) .

;=1

Ani riešenie linearizováného systému (2.2) nie je
pohodlné. Ůasto však vystačíme s nasledovným zjed.
nodušením. Približné hodnoty ao, bo, (Juo, (Jto, f-l~o' ,. "
f-l~o zvolíme nasledovne: Hodnoty ao a bo budú vyho.
vovať rovniciam

n
(a1 =) aoNt + bo ~ kit f-l~o - NtXt = O

.=1
n n

(a2 = )ao ~ kitf-lYo+ bo ~ kit (f-lYO)2-
1=1 i=l

n kij
- ~ f-l~o ~ xli = O
1=1 ;=1

1 n kiu
2 _ .•••.' ~ (xl!' U)2

(Juo- Nu i~l ;~1 ii - f-liO
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V tomto prípade

A21= [00 0°]; A23= [0 ,
2bovv

".. , ° 1
"""' 2bovn

A" ~ r~b"'",V" °0:1; a1 = a2= aa= a4 = °
l2boO'oovn, F23= [0, . ".,0]

_o,." .,0

F31= F~3; F32= F~3;
vypočítame nasledovne.
Hodnoty t5a, t5b sú riešením rovníc

n
~ kil (ftfo - bOri (ao+ 2boftro))
i=1 n=rn
~ (kil(ftro)2 - rikif (ao+ 2btftro - iD (ao+ 2bo ft'to))
i=1

T a200f/Okil V' d • h d
U 1\= 2 k 2k' pnpa e, ze o noty a= ao+

0'10 io + 0'0 il ' Ak' maticu ~e rozdelíme na analogické submatice, ako
sme rozdelili maticu F dostávame+ t5a, """' ft~ = ft~o+ t5ft~ nevyhovujú systému (2.1)

je potrebné ich uvážiť ako približné hodnoty a znova
riešiťsystém (2.2). V praxi je však obvykle tento druhý
aproximačný krok zbytočný.

~= ~[n ~12 ~13@

~21 ~[:;] ~23

~31 ~32

>:r~!~

L 10"'n
Pre štatistické porovnanie dvoch meracích metód stačí
poznať maticu

~

1 n
fl1= -2 ~ k, il

0'1 i=l

1 n
-0'2 ~ kilftrt i=1
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b20'; v,
Ak označíme 'Vi= b2k 2 k 2' fahko sa presvedCl'

ijO'u+ iUO'j

(~~:) Fši (F31, F32)=

1 " "
= O'j ~ k;j'Vi, ~ k8jlt~'Vi, O, O

8=1 i=1

" "~ k;j'V~i' ~ k;j (ltf)2 'Vi, O, O
8=1 i=1

O O O , O

L O O O , oj

" "kde L1 = ~ (ltn2kij(1 - kij'Vi). ~ k,j(1 - k,j v,)-
i=1 .=1- L~1ltrkij(1 --'- kij 'Vi)J.

resp.

~[:;] = 10: ;, ,0,1
O O'j-'

Nj

Matica (3.3) spolu so vzorcami pre určenie O'yo, O'jo,bO'y,
bO'j umožňuje posúdiť, ktorá metóda je presnejšia.

4. Overenie hypotézy o systematických vplyvoch

V prípade, že f-metóda vzhfadom ku g-metóde zne·
možňuje posobenie systematických vplyvov, namerané
hodnoty x{i a xri generujú také čísla á, h, ktoré v pravo-
uhlej súradnicovej sústave (a, b) definujú bod nevý-
znamne odchýlený od bodu (0,1). Ze nevýznamnú (na
hladine ex)považujeme oblasť, v ktorej sa empiricky
získaná dvojica (á, o) nachádza s pravdepodobnosťou
l~ex za predpokladu a = O,b= 1 a ktorá je daná vzťa-
hom

(á, 0-1) ~N](~-1)~x~(I-ex), (4.1)

kde číslo X~(I-ex) je l-ex-kvantil x2-rozdelenia s 2
stupňami vofnosti. Ak upravíme favú stranu v (4.1),
dostávame:

" "á2. ~ kij(1 - kit 'Vi)+ 2á(b - 1) ~ kijlt~(1 - kij 'Vi)+
i=1 i=1

"+ (6 - 1)2~ kij(ltn2 (1- kij 'Vi) ~ O'J.xW - ex).
i=1

Táto oblasť má tvar elipsy so stredom v bode (O, 1).
Ak realizovaná dvojica (á, b) sa nachádza mimo tejto
oblasti zamietame s rizikom expredpoklad, že systema-
tické chyby sa neprejavili.
Pri testovaní len hypotézy a= O stačí posúdiť, či

číslo

je vačšie alebo menšie ako číslo t (1 - ;) (pozri za·

končenie 1. Matematický model problému).
Pri testovaní len hypotézy b= 1 posúdime obdobne

číslo

b-l I
V ~kij (1 - kij 'Vi) .

O'j. L1 I

- ~ ltl.kij(1 - kij 'Vi)l

:~: k;,(\ - ku v;) I,

Je potrebné poznamenať, že hodnoty matice (3.2) by
sme mali pri testovaní poznať presne. Z experimentu
dostávame samozrejme len odhady parametrov a, b, O'u,
O'j, ltr, i= 1, ... , n, a preto pri použití hociktorého
z navrhovaných testov je potrebné postupovať tým
opatrnej šie, čím čísla kiy a kij sú menšie.

V práci je popísaná metóda, ktorá na základe od-
hadov vnútornej presnosti dvoch metód a na základe
porovnania odhadov hodnot overovacích parametrov
rozhodne, či metódy nevykazujú vzhfadomksebe syste.
matické tendencie aditívneho a multiplikatívneho cha·
rakteru. Metódu možno po potrebnej úprave samo-
zrejme použiť aj na vyšetrovanie zložitejších prejavov
vzájomných systematických tendencií.
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Etalonní zkou~ky optických i elektronic-
kých dálkoměrů a nejúčinněj~í etalony

V podstatě jde o určení neproměnných parametrů
k, cpřístrojů, kterými se měří vzdálenost s podle obecné
rovnice s = k V + c, kde V je změřená veličina, jejíž
váha jeví určitou zákonitost p = I(s). Úloha má smysl,
i když se právě nehledají velikosti parametrů. Tak je
tomu tehdy, když k úloze přistupujeme z pozice zku-
šebnické, kdy jednorázovou zkouškou určené para-
metry k, c nejsou cílem a jsou jen prostředkem k stano-
vení parametrů přesnostních. V tom smyslu mají od-
díly 2 a 3 článku obecnou platnost pro jakýkoli dálko-
měr a pro váhu p= I/s2, a dají se snadno obměnit při
jiné matematické definici váhy. Kvalitativně jinak se
k úloze přistupuje z hlediska měřického, kdy častěji
opakovanou kalibrací skutečně chceme určovat para-
metry k, c jako její cíl. V dalším textu se budeme za-
bývat dálkoměrem optickým a na poznatky zobecni-
telné poukážeme podle potřeby.
Vzhledem k rozdílnosti obou zmíněných hledisek je

účelné dvojí uspořádání etalonní zkoušky, při společ-
ném dálko měrném etalonu a při jednotném způsobu
vyrovnání, které musí vyhovět i pro optické dálko-
měry s jinou násobnou konstantou než k ~ 100. Stá-
lost délek stabilizovaného přírodního etalonu je ku
prospěchu výpočtům, které se tím zjednodušují.
Pro zkušební účely je vhodné, když dálkoměrná lať

stojí trvale na koncovém bodě etalonu a přenáší se
přístroj. Při takovém uspořádání je jedna nepřístro-
jová složka součtové konstanty, tj. excentricita roviny
dělení lati stálá a nezkresluje přesnostní parametry pří-
stroje vůbec. Druhá taková složka, tj. podélná excen-
tricita stanoviska přístroje se výhodně sníží pozoro-
váním na sdružených stanoviskách. Je to 5 sobě blíz-
kých stanovisek, z nichž 4 tvoří 2 páry bodů souměr-
ných podle středu, kterým je stabilizovaný bod eta-
Ionu. Konkrétně se sdružená stanoviska vytyčí laťkou
podle obr. 1. V bodu 3 je otvor, kterým prostrčená
jehla navazuje na stabilizační značku (na dálkoměrném
etalonu Geodetické observatoře Pecný mají značky
tvar cívky s vyvrtaným otvorem). Jednotlivých pozo-
rování na sdružených stanoviskách se využije k určení
vnitřní chyby při určité vzdálenosti [I]. Průměry z pěti
pozorování pak vstupují do vyrovnání.

3

2 6 4 5
I I 1

c.. s> p I~'" ~ t;
;l

Pro kalibrační účely, kdy je cílem zkoušky získat
dálko měrné konstanty, a kdy se práce zpravidla účastní
2 latě společně, je výhodnější ponechat přístroj 1trvale

Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

na koncovém bodě a latě L přemisťovat podle schématu

1 -+ LI' L2, LI' L2,

L2, LI' L2, LI> +- ...

jen po stabilizovaných bodech. Při stejném počtu n
užitých bodů etalonu a při jedné dvojici pozorování
(koincidence zleva a zprava) na každém stanovisku pří-
stroje, popř. latě, je teoretický poměr velikosti u všech
druhů vyšetřených středních chyb V2/5 = 0,63 ve
prospěch zkušebnické varianty), přičemž 2 je počet latí
při kalibraci a 5 je počet sdružených stanovisek.

V dálko měrné rovnici s = kit + c je při naší úloze s
daná vzdálenost a It je laťový úsek jako zprostředkující
veličina a k, c jsou neznámé. Plynou z ní určující rov-
nicel)

s. č
1t·=T -!é'

které po substitucích (předpokládá se TC ~ 100)

100 x 100 č--r- = 1 -100 ,-lC- = y, 100 i'i.= u. (I)

11.= - 0,01 s.x - y + s.,
kde u je čtená vodorovná vzdálenost. Rovnice oprav
je

- t'.= 0,01 s"x + ly + LI. =
_ a.x+ by+ I •.

104
---p.=--

s~

[pal] = 102 [~ LI],

[pbl] = 102[ I~20 LIJ '[pab] = 102[~]
[pbb] = 102 r1;0l

1) Teoreticky nesprávná je určující rovnice, na jejíž
levé straně je místo zprostředkující veličiny fl (obvykle
L) veličina bezchybná 8 (obvykle D). Nesprávné jsou
pak i rovnice, oprav. Jenom díky tomu, že neznámá
násobná konstanta má z-rr<1vidlavelikost k "'" 100, ne-
jsou následky této záměny nápadné.
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I-=A.,
8.

100_B
2 - •8.

jsou podle obecných vzorcÍ! příslušné determinanty

D = [paa] [pbb] - [pab]2 = 102 (n[B] -100[A]2),

Dx = [pab] [pbl] - [pbb] [pal] = 104([A] [BLI]-
- [B] [ALI]),

Dv = [pab] [pal] - [paa] [pbl] = 102(100[A] [ALI] -
- n[BLI]).

nj(n[B] -IOO[A]2= IX) = P,

100[A]jIX= Q, 100[B]jIX= R, (4)

D = I02IX,
Dx = 102IX(Q[BLI] - R[ALI]),
Dv = 102IX(Q[ALI] - P[BLI]),

_ Dx _ 'IQ, [ALI] I
x - D - 1 R, [BLI] I '

- D,!- _ I-P, [ALI] I
Y - D - [-Q, [BLI] ,

(5)

Dn = [pbb] = 102 [B] = iXR,

D22= [paa] = n= ď

Qn = DnjD= Rj100,
Q22= D22jD= Pj100.

Střední chyby jednotková (hektometrová) a obou ne-
známých jsou

m = V[pvv]j(n-2) ,I
mx = 0,1 mVlr ,
mv= 0,1 mVp
(mxjmv)2 = [pbb]j[paa] ,

vzhledem k tomu, že 5 dvojic je sdruženo k jednomu
bodu etalonu. Přechod od neznámých x, y na k, c podle
vzorců (I) je dán vzorci

10

4 Ik = 100 _ X R:! 100(1 + O,Olx) = 100+ x,

yk
c= 100 R:! y,

Veličiny A, B, P, Q, R jsou pro určitý etalon stálé.

Jde-li o dálkoměr s konstantou Je -=1= 100, stačí v je-
diné rovnici (l3) zaměnit 100 za Je, tedy 11.= kp,•. Za
výsledek u násobné konstanty k je pak nutno považo-
vat (kj100) násobek vypočtené hodnoty.

Při dobrých pozorovacích podmínkách je jednotková
střední chyba m z vyrovnání provedeného s teoreticky
zdÍ!vodněnými váhami nezávislá na celkové délce eta-
Ionu. Zhoršují-li se podmínky se vzdáleností, narůstá
chyba u etalonu delšího. Jelikož je chyba m základem
všech přesnostních parametrů, není žádoucí, aby se
pro délku etalonu volila celá dosahová vzdálenost dál-
koměru, pokud je tak veliká, že pro ni vždycky nejsou
příznivé pozorovací podmínky. Při kratším etalonu se
sice neuplatní celé dělení latě, není však dúvodu
k domněnce, že jeho nahodilá chyba (a jen o ni jde) ne-
ní po celé délce stupnice rovnoměrně rozložena.
Zajímejme se nyní o vliv členění etalonu vyplývají.

cího z rozložení jeho bodú. Užijeme k tomu čtyř devíti-
bodových modelů MI...;-M4 podle tab. 1. Osm vzdále-
ností 8 u Ml tvoří divergentní geometrická posloupnost
od 10m do 180 m. U M4 jsou obráceně psané doplňky
vzdáleností z Ml do 180 m, které tvoří konvergentní
posloupnost v oboru 61 ...;-180 m. Vzdálenosti u Ma
jsou ekvidistantní již od počátku, kdežto u M2 teprve
v oboru 10...;- 180 m. Z délek každého modelu byly
podle (3) vypočteny veličiny A, B a z nich podle (4),
(7), (10) výrazy IX, VRjlO = mkjm, VPjIO = mcjm. Po~
slední dva charakterizují velikost středních chyb obou
parametrú a jsou vyčísleny v tab. 1.
Je známo, že pro přesnost parametru c je nutné, aby

vzdálenost jednoho bodu etalonu od přístroje byla
dostatečně malá a pro přesnost parametru k dostatečně
veliká. K tomu je však nutno poznamenat, že vzá-
jemná závislost obou parametrú ve společném vyrov-
nání má za následek, že nejsou-li zastoupeny obě okra·
jové vzdálenosti zároveň, utrpí tím přesnost obou para-
metrú a to je patrné u konvergentního modelu M".
Z hlediska spolehlivosti výsledkú by také nebylo
správné, kdyby mezi dvěma okrajovými body a sou-
borem všech zbývajících vnitřních bodú byly při okra-
jích větší mezery.
Z hlediska parametru c jsou podle tab. I modely Ml

(divergentní) a M2 (ekvidistantní od 10 m) rovnocenné
a model M3 (ekvidistantní od O) je třikrát horší. Z hle"
diska parametru k se při celkem stejné úrovni řadí mo-
dely takto: M2, Ml> M3• Podle toho by byl model M2
nejvýhodnější pro etalony, u kterých zásadně chceme
využít celý jejich délkový obor, tj. u etalonú s body,
jejichž poloha aspoň zhruba odpovídá nějaké posloup-
nosti. Z hlediska spolehlivosti, o které byla řeč v před.
cházejícím odstavci, však dáme přednost modelu Ml'
a to pro menší interval (5m) mezi prvním a druhým
bodem (u M2 je 24 ml.
Múže však existovat situace (pro velké elektronické

dálkoměry), kde by bylo třeba dlouhého etalonu, jehož
vybudování by bylo nákladné. Pak by bylo výhodné
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I M, I M, I M, I M,

I
Etalon Pecný

I B 8 I A I B

10 10 22 61 9,565 0,10455 1,09302
15 34 45 101 14,504 0,06895 0,47536
23 59 68 128 19,848 0,05038 0,25384
35 83 90 145 33,375 0,02996 0,08978
52 107 112 157 44,238 0,02260 0,05110
79 131 135 165 60,808 0,01645 0,02704

119 156 158 170 79,783 0,01253

I

0,01571
180 180 180 180 99,717 0,01003 0,01006

Pecný: I ~ 0,31545 2,01591
a= 6,17641 P = 1,295 Q = 5,107 R= 32,639

mk!m 1T539 0,449 0,556

I
0,918

I
0,571

mc!m 0,114 0,118 0,282 1,043 0,114

použít jen tříbodového etalonu, konkrétně dvou kon-
cových bodů geodetické základny a ještě jednoho bodu,
kterým by popř. mohl být i stabilizovaný mezibod zá-
kladny. V soustavě našich modelů by tento případ
formálně reprezentoval další model Ms se vzdále-
nostmi 10 m, 180 m. Bližší bod bychom rozšířili např.
na tříčlenný soubor 1O-e, 10, 1O+e a koncový bod na
pětičlenný soubor 180-2e, 180-e, 180, 180+e,
180+2e s přiměřeně malou hodnotou délky e. Pro tento
osmibodový model platí podle (3)

1 1
[A]= 310 + 5 180 = 0,3278,

100 100
[B] = 3 102 + 5 1802 = 3, 0154

a podle (4), (7), (10)

mk/m = 0,475,
mc/m = 0,077 .

Poskytuje nejmenší střední chybu mc, nepřispívá však
k poznáni váhové funkce I(s) = p, k čemuž u jiných
modelů vede analýza výsledků ze sdružených stano-
visek (viz odd. 4).

V posledním sloupci tab. 1 je (pod s) uvedeno rozlo-
žení bodů u stometrového dálkoměrného etalonu G.
O. Pecný. Jeho charakteristiky v poslední řádce se
téměř neliší od charakteristik modelu Ml' Prvky IX, P,
Q, R uvedené v tabulce se týkají jen tohoto etalonu.

Etalonem na Pecném jsou vzdálenosti mezi bodem 013
a osmi body B, O, D, F, G, H, OH, 25. Tyto vzdálenosti
s jsou v prvním sloupci tab. 3. U zkoušeného dálko-
měru Zeiss-Redta se za dále nedělitelnou pozorovací
jednotku (dvojici) považoval průměr ze dvou koinci-
denci (zleva, zprava). Dálkoměrná lať stála na bodě 013
a měřilo se na sdružených stanoviskách podle obr. 1.
Příklad zpracování dvojic je proveden u bodu 25
v tab. 2. Konči průměrem a střední chybou m" jedné
dvojice pro vzdálenost 99,7 m. Na všech bodech
013 -;- 25 etalonu byly takto vyšetřeny střední chyby
m" = 0,006 0,004 0,005 0,009 0,004 0,013 0,008 0,013,
které se pro každý typ dálkoměru registrují a po vhodné

době se stanou jejich kvadratické středy, vypočtené
pro každý bod etalonu samostatně, podkladem k stano-
vení nejvhodnější funkce pro váhy p užité ve vyrov-
nání.

Bod 25

Sdruž. I StaničenÍ I Rozdíl
stanoVÍska

I změí'cné I naorient. I •pravé

I
99m

1 0,000 0,420 -0,007 +0,007
2 0,150 0,566 0,139 + 11
3 0,290 0,718 0,291 - 1
4 0,430 0,854 0,427 + 3
.5 0,580 1,029 0,602 - 22

~ 1,450 3,587 1,452 - 2
Prúměr =0,717 [u] = 664.10-·

m"= V[u]/4= ± 0,013 m

Vyrovnání s teoretickými váhami p = 104/s2 je podle
odd. 2 provedeno v tab. 3. Všechny číselné údaje vysá-
zené antikvou jsou pro užitý etalon stálé. Výchozí data
A, B pro prvky P, Q, R prvních sloupců v determinan-
tech neznámých podle (5) a (4) jsou v posledním sloupci
tab. 1.

V článku se normalizuje výpočet dálko měrných kon-
stant při váze pozorování p = 104/s2 formulářem s ma-
lým počtem úkonů. S pomocí čtyř modelů Ml -;- M4
(tab. 1) se demonstruje vliv rozložení bodů dálkoměr-
ného etalonu na přesnost určených konstant a vyvozují
se kritéria pro volbu etalonu. Při etalonní zkoušce
přesnosti se pozoruje na sdružených stanoviskách.

Pro ověření vnitřní přesnosti velkých elektronických
dálkoměrů a po určení jejich součtové konstanty se
doporučuje etalon ve formě geodetické základny, kte-
rou lze vždy snadno upravit na tvar příslušného mo-
delu Ms.
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V
-0,0251
0,01",

+ 0,000352

8 u A

I
B

(1)

9,565 9,587 0,1045 1,0930
14,504 14,524 0,0689 0,4754
19,848 19,865 0,0504 0,2538
33,375 33,388 0,0300 0,0898
44,238 44,245 0,0226 0,0511
60,808 60,809 0,0164 0,0270
79,783 79,782 0,0125 0,0157
99,717 99,717 0,0100 0,0101

361,838 361,917

(5)

Dálkoměr: Zeiss-Redta, č. 120 453
Lať: A Dat.: 8. 8. 1966
k= 100+ x= 100,035
mk= 0,57 m= ± 3
c= y = - 0,025 m
mc=O,l1m=± 1

Hektom. stř. chyba dvojice
měření:

mo= mV5 = ± 0,013 m
(Předtištěná čísla ve sloupcích
a v determinantech platí jen pro
etalon Pecný)

I
5,107, [AL1] I

x = 32,639, [BL1]

x = + 0,0352

= 1-1,295, [AL1] I
y -5,107, [BL1]

Y = - 0,0251

Konstanten von Fadenentfernungsmessern, Zeitszhr. f.
lnstrumentenkunde 1930, str. 180 ...;-184.
[2] KUČERA, K.: ~eglaubigung der Dimension astr.·

geod. Net?e der CSSR u. UdSSR aus Messungen mit
dem Geodimeter NASM-2A, Studia geodet. et geoph.

1973,č.4

[AL1]
+ 0,005086

[BL1]
+ 0,039405

U-8
v+ 0,01"'8 +

+,1

,1 -v P
(2) (4)

+0,022 0,000 109
+ 20 O 47
+ 17 - 1 25
+ 13 O 9
+ 7 - 3 5
+ 1 - 3 3
- 1 + 2 2

O + 10 1
--

+0,079

[pvv] = 0,000205
m = V[pvv]/6 = ± 0,0058 m

Lektorovali:
Ing. Jii'í Adámek, CSc., VÚGTK v Praze,

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Popis a vlflstnosti gravimetru
Geodetic Master Worden

Ing. Milan Bližkovský, Ing. Antonín Novotný, Geofyzika,
n. p., Brno,

Ing. Miloš Pick, DrSc., Geofyzikální ústav ČSAV, Praha

Koncem roku 1972 zakoupil n. p. Geofysika Brno
u firmy Texas Instruments Inc. geodetický gravimetr
Master Worden výr. č. 923 pro účely měření opěrných
gravimetrických sítí v ČSSR i v zahraničí. Jedná se
o první přístroj tohoto typu v ČSSR a o jeden z prvých
dovezených do zemí RVHP. Považujeme proto za
vhodné poskytnout širší odborné veřejnosti základní
informace o jeho konstrukci a o jeho vlastnostech.

Konstrukce gravimetru Worden je schematicky zná-
zorněna na obr. 1. Na obr. 2 a 3 vidíme ovládací panel
a celkový pohled na přístroj. Vlastní měřící křemenný
systém, který je uložen ve vakuu 8mmHg, je v principu
stejný, jako u gravimetrů Oanadian OG-2, běžně uží-
vaných v ČSSR. Zmíníme se zde proto jen o hlavních
znacích, odlišujících oba typy gravimetru.

Jednou z velkých předností gravimetru Worden
Master, hlavně při měření v členitějších terénech je po-
měrně velký přímý měřický rozsah. U zkoušeného pří.
stroje dosahuje 224,2 mgl, což je zhruba dvojnásobek
než je tomu u gravimetrů Oanadian OG-2.

Přístroj je vybaven termostatem umístěným
uvnitř Dewarovy nádoby, takže měřický systém mů-
žeme udržovat v konstantní teplotě (v našem případě
85°F "-' 29 °0) a kontrolovat ji pomocí teploměru pří-
stupného z horního krytu panelové desky. Termostat
je napájený čtyřmi samonabíjecími nikl-kadmiovými
články po 1,2 V, zapojenými v sérii a uloženými v kom-
paktním estetickém pouzdře, lehce zasouvatelném do
tvarované vnější části obalu gravimetru. Kapacita ba-
terie vydrží na celodenní měření.

Poněkud odlišné oproti gravimetru OG·2 je Umís-
tění osvětlovacích monočlánků a konstrukce mikro·
metrické stupnice, která dovoluje odečítat na vernieru
s přesností 0,01 mg!. Zorné pole okuláru je uspořádáno
podle obr. 5. Příslušenství gravimetru Worden Master
sestává kromě standardního vybavení běžného u kaž-
dého přístroje tohoto typu ještě z náhradní sady nikl.
.kadmiových článků, nabíječky na HO Vj4,5 V a 12
Vj4,5 V, transformátoru 220 VJHO V, časového spinače
a z voltmetru (obr. 4).

Geodetická verze gravimetru Worden Master se
liší oproti standardnímu typu možností odečtu na pří.
davné stupnici velkého rozsahu, jejíž osu je možno za-
sadit do otvoru užívaného pro přestavování rozsahu
(obr. 2).
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Obr. 2 Pohled na horní panel gravimetru
1 - okulár - 2 mikrometrická stupnice malého rozsahu -
3 mikrometrická stupnice velkého rozsahu - 4válcovlÍ
segment s odečítad ryskou - 5 libely - 6 otvory pro rekti-
fikaci libel - 7 těleso osvětlovací žárovky - 8 teploměr -
9 osvětlovací články - 10 vypinač - 11 gumové těsnění -

12 baterie napájející termostat

Obr. 4. Gravimetr s příslušenstvím - 1 nikl-kadmiové ba-
terie - 2 nabíječka 110 V /4.5 V - 3 časovlÍ spínač - 4 trans-
formátor 220 V/110 V - 5 voltmetr - 6 otvor pro umístění
nikl-kadmiových baterií - 7 kontrolní žárovka termostatu

1974/42



Bližkovský, M., Novotný, A., Pick, M.: Popis a vlastnosti
gravimetru Geodetic Master Worden

Geadetickt a kartografickt obzor
roěník 20/62, ěíslo 2/1974 43

Obr. 5. Nitkový kříž okuláru
1 nulová ryska - 2 geodetický odečítací bod

Velká kruhová stupnice o poloměru 35 mm je vy-
robena z průsvitné umělé hmoty. Na její vnější straně
jsou vyleptány paprsky, vycházející z centra stupnice.
Celý tento kruh je rozdělen na 100 dílků. Válcovitá
obvodová stěna je využita pro vlastní stupnici, sestá-
vající z ekvidistantní šroubovice osmi otoček vertikálně
rozdělených na 100 dílků. Odečítací index je umístěn
na plechovém segmentovém krytu přiléhajícím k pří-
davné stupnici (obr. 2). Jelikož stupnice je průhledná,
promítne se do zorného pole okuláru vždy alespoň jeden
paprsek, který se pootočením přivede na odečítací bod
(tj. na křížek vyrytý v zorném poli okuláru - obr. 5).

Postup při čtení geodetické stupnice je tento:
Pomocí šroubu velké stupnice se přivede světelný index
zhruba do středu zorného pole a jedna z paprskovitých
čar stupnice se promítne do odečítacího bodu (obr. 5).

Přesná nulová poloha světelného indexu se doladí ode-
čítacím šroubem malé stupnice. Postup se několikrát
opakuje, až jsou čtení na malé a velké stupnici v dobré
shodě. Výrobce udává přesnost měření při použití velké
stupnice v mezích± 0,2 až ± 0,3 mglj5 000 mgl. Tento
údaj jsme mohli potvrdit jen na velmi malém tíhovém
rozsahu; dostávali jsme přesnost o něco vyšší, asi
± 0,1 mgl.

Doporučený měřický rozsah gravimetru Geodetic
Master Worden SN-923 je od 976,6 galů do 983,2 galů,
čímž je zajištěno jeho univerzální celosvětové použití až
do nadmořské výšky 6600 m na rovníku.

Vlastnosti popisovaného přístroje byly ověřovány la·
boratorními zkouškami, dále s ním bylo měřeno na
gravimetrických základnách Dobruška - Šerlich, Žele-
šice - Mikulov, na leteckém polygonu Krakov - Buda-
pešť - Bukurešť, a konečně byl nasazen do zkušebního
provozu na podrobné tíhové mapování a na mčření
vertikálního gradientu tíže k prospekčním účelům.

Z naměřených výsledků byl vždy vyloučen chod
př'ístroje a byly zavedeny korekce na slapy. Při cejcho-
vání jsme ještě zaváděli korekci na nelinearitu stup-
nice.

Přesnost odečtení u popisovaného gravimetru je
zdánlivě horší, než je tomu u přístroje Canadian CG-2.
Na noniu odečítáme desetiny nejmenšího dílku stup-
nice, což představuje setiny mgl. Vezmeme-li však
v úvahu lepší tlumení pohybu svčtelného indexu a jeho
podstatně zřetelnější a užší obraz, pak srovnání s gravi-
metrem Canadian dopadne mnohem příznivěji. Střední
chyba v odečtení se u gravimetru Worden pohybuje při
pečlivém čtení v mezích ± 0,01 mgl. Přesto je nutno
připomenout, že mikrometrická stupnice gravimetru
Canadian se odečítá pohodlněji.

Chod přístroje během čtyřmě-
síčního zkušebního období nikdy

-18·(·C) nepřesáhl hodnotu 0,05 mgljhod. při
O'('F)

zapnutém termostatu. Průměrně se
pohyboval okolo 0,02-0,03 mgljhod.
Měl většinou lineární, mírně klesa·
jící, a po několika hodinách měření
opět stoupající tendenci.

Používáme-li při měření pouze
malé mikrometrické stupnice, slouží
k přestavování rozsahu šroub, který
je opatřen samosvorným mecha-
nismem, podobně jako u gravimetrů
Canadian CG-2. Při zkušebních mě-
řeních bylo zjištěno, že chody pří.
stroje po přestavení rozsahu nemění
svůj charakter. Je třeba však použít
výrobcem doporučenou metodu otřá-
sání (shaking down) k odstranění
pnutí uvnitř systému (po přestavení
rozsahu se přístroj několikrát jemně
nazdvihnea opět položí na stativ).

Velikost chodu gravimetru do
značné míry závisí na udržování te-_
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plotního režimu systému v ustáleném stavu. S vytá-
pěním přístroje je třeba podle návodu začít alespoň
12 hodin před začátkem měření (praktické zkoušky
ukázaly, že v letních měsících jsou dostatečné
již 3 hodiny). Jakýkoliv zásah, který vyžaduje částečné
odkrytí vytápěných částí přístroje (např. rektifikace
libel, výměna osvětlovací žárovky, a pod.) způsobuje
po dobu asi 1 hodiny nepřiměřeně velké chody. S tím
je třeba počítat a provádět údržbu přístroje v době,
kdy se neměří. Samotn;í. výměna žárovky způsobuje
navíc otřes systému, mající za následek skok asi 0,1
mgl, který se během půl hodiny dopruží. Závislost
konstanty přístroje na teplotě je patrna z obr. 6.

Gravimetr Worden je citlivější na vítr, než je tomu
u přístrojů Oanadian. Za silnějšího větru je třeba použít
ochranného deštníku.

Střední chyba měření, vypočtená na 60 kontrol-
ních bodech, činí + 0,02 mgl, což je srovnatelné s nej-
lepšími přístroji typu Oanadian OG-2, které pracují
v ŮSSR.

K přesnému ocejchování přístroje bylo třeba znát
odchylky stupnice malého šroubu od lineárního prů-
běhu. V sovětské literatuře jsou tyto odchylky značeny
f(N). K určení nelinearity bylo použito postupu [1].
Označme K(x) skutečnou hodnotu dílku stupnice gra-
vimetru, vyjádřenou v mgl na dílek stupnice, a x nechť
je příslušné čtení na stupnici. Potom rozdíl tíhového
zrychlení bg mezi body Xl a X2 bude dána integrálem

"'.
bg= f K(x).dx

Místo skutečné hodnoty dílku K(x) použijeme střední
hodnotu Kp, v intervalu <p, r>:

1 Xr

Kp,= ---f K(x).dx.
X,-Xp Xp

Pokud je interval <p, r> dostatečně malý, můžeme

položit Kp, "" K(x), kde X = ~ (xp +x,). Body PaR

nechť jsou koncovými body pomocné tíhové základny,
jejíž tíhový rozdíl není třeba znát. Tato základna
(v našem případě šlo o přízemí a osmé patro výškového
domu) byla proměřena n-krát v různých bodech stup-
nice gravimetru tak, aby celý roz-
sah gravimetru byl rovnoměrně po-
kryt. Tím jsme dostali soubor rozdílů xr-xp

94.0
(3) (x, - xp);, i= 1, 2, 3, ... , n .

Z nich vypočteme průměr Llxo =
= 2

1
~ (x,-xp); a dále zvolíme při-
i=l

bližnou hodnotu dílku stupnice Ko 93.5
(např. podle továrního pasportu).
Pro libovolný naměřený rozdíl (x, -
- xp); pak platí vztah

(4) bg = (x, - xp);.K(xi) "'"
= Llxo.Ko .M,

kde hodnota M = K(xo)fKo = konst. převádí přibliž.
nou hodnotu dílkuKo na skutečnou hodnotu K(xo),
vztaženou k určité souřadnici xo, k níž se vztahuje
i rozdíl Llxo.Konstanta M bude určena později.
Skutečnou hodnotu dílku K(x) vypočteme z rovnice

Veličinu Koznáme natolik přesně, že můžeme prozatím
položit M"" 1. Dosazením do rovnice (1) pak dostá-
váme

"'. ( b b2 )
(6) -Ko f Llx

o
- Llx~ + .,. dx,

""

kde b = (x,-xp) -Llxo. Ůleny vyšších řádů lze
zanedbat. Vyčíslení integrálu (6) provedeme nejrychleji

graficky. Souborem bodů A; r~= ~ (xp + x,), 'YJ =
= (x, - xp)] proložíme hladkou křivku (viz obr. 7),
a integrujeme lichoběžníkovým pravidlem s krokem
5 otáček stupnice.

Položíme-li v rovnici (6) bod Xl totožný s počátkem
stupnice přístroje, pak pro libovolný bod x na stupnici
gravimetru dostaneme změnu tíhového zrychlení vzhle-
dem k nulovému bodu

kde q(x) je vypočtená oprava vůči nelinearitě stupnice.
Aby opravy q(x) byly co nejmenší, vyneseme si gra-
ficky křivku y - q(x) a zkusmo volíme polohu vyrov-
návací přímky tak, aby tato přímka procházela počát-
kem a aby se co nejvíce přimykala křivce y - q(x).
Místo rovnice (7) pak můžeme psát

kde Ko je směrnice vyrovnávací přímky.
Zbývá určit konstantu M. Ta se zjistí proměřením

vhodné tíhové základny. Pro m bodů této základny do·
staneme (m-1) rovnic
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M,.= G(Xi+1) - G(Xi) ,ť5 ť5 i=I,2, ... ,m,
g(Xi+1) - g(Xi)

kde G(Xi) je známá hodnota tíhového zrychlení na
i-tém bodě tíhové základny, ť5g(Xi) je hodnota tíhového
zrychlení v tomto bodě vypočtená podle rovnice 8.
Odtud pak

M
= 1 m-1

--- ~ Mi-
m-I i=1

V našem případě jsme použili Llxo - 93,69944, Ko-
- 0,10174. Opravy Q(x) jsou vyneseny na obr. 8. Je
vidět, že téměř v celém rozsahu stupnice gravimetru
jsou opravy Q(x) menší než 0,015 mgl a že jsou tedy
vesměs zanedbatelné. Stupnice přístroje je tedy s dos-
tatečnou přesností lineární.

Q (x)
mgl
0.05

10

otočky

Obr. 8. Nelinearita stupnice gravimetru

Konstanta M byla odvozena z tíhové základny
u Mikulova. Chod gravimetru byl určován početně po-
lynomem druhého stupně a do měření byly zaváděny
opravy na slapy [2]. Slapové korekce pro území CSSR
byly vypočteny pro každý den a každou hodinu roku*).

c) Periodická chyba odečítacího bubínku

Periodická chyba odečítacího bubínku byla zjišťo-
vána způsobem, který je modifikací metod určujících
periodickou chybu děleného kruhu teodolitu [3]. Pe-
riodickou chybu hledáme ve tvaru Fourierova rozvoje

Numerické hodnoty koeficientů a, b, ... jsou velmi
malé, z výsledků měření jsme dostali

Periodická chyba odečítacího bubínku gravimetru je
tedy ve srovnání s ostatními chybami přístroje zcela
zanedbatelná.

d) Pozemní měření na základnách

Konstanta mikrometrického šroubu malého roz-
sahu byla prověřena cejchováním na základnách Do-

*) Zájemci o tyto tabulky se mohou obrátit na n. p.
Geofyzika Brno.

bruška - Šerlich a Želešice - Mikulov. Výsledky obou
měření se poněkud liší (viz tab. 1). Protože základny
byly zatím proměřeny jen několikrát, nelze vyloučit
menší nepřesnosti v jejich hodnotách.

Tab. I: Přehled výsledků cejchování

Základna I Teplota I k=

Želešice-Mikulov 85° F 0,10180
Dobruška-Deštné 85° F 0,10175
Krakov-Bukurešť 85° F 0,101863
Tovární, absolutní 85° F 0,10193
Tovární, kyvadlová 85° F 0,10217
Tovární, absolutní 75° F 0,10186

e) Letecké měření na polygonu Krakov -
- Budapešť - Bukurešť

Měření bylo provedeno po úse-
cích Krakov-Žilina-Nové Zámky
- Budapešť - Szeged - Bukurešť.
Každý úsek (s výjimkou úseku
Szeged-Bukurešť) byl proměřen
dvakrát (ve dvou dnech) čtyřná-
sobným stepem. Úsek Szeged-Bu-
kurešť byl změřen dvakrát trojná.
sobným stepem. Tíhový rozdíl činí
více než 500 mgl, proto menší nepřes-
nosti v měření nebo v určení bodů
již nemohou mít větší vliv. Výsledky
jsou opět v tab. 1.

Největší váhu patrně budou mít
23 měření na leteckém polygonu Kra-

kov-Bukurešť. Kromě našich mě-
ření jsou ještě uvedeny tovární
konstanty.

f) Geodetická stupnice

Hodnota dílku geodetické stupnice byla určena
výrobcem. Mění se v závislosti na čtení od 8,353 mgl
(pro čtení O) do 8,356 (pro čtení v mezích 250 až 600)
a opět klesá na 8,354 mgl (pro čtení 880).

Měli jsme možnost si ověřit tato data na poměrně
malém tíhovém rozsahu. Odchylky byly vždy menší
než 0,1 mgl, což je v dobré shodě s přesností udávanou
výrobcem (± 0,3 mal).

Gravimetr Geodetic Master Worden je přístroj vyni-
kajících kvalit, vhodný pro přímé měření tíhových roz-
dílů do 220 mgl s reálnou přesností 0,01-0,02 mg!. Při
přímém měření větších tíhových rozdílů je přesnost
zhru ba o řád menší.

Přístroj je spolehlivější a výkonnější než u nás
běžně používané gravimetry Sharpe Canadian. Předčí
je především dvojnásobným rozsahem, menšími chody,
menší nelinearitou stupnice, prakticky nulovou perio-
dickou chybou bubínku a nezávislostí čtení na teplotě.
Měřické práce jsou v porovnání s gravimetrem Sharpe
Canadian o něco rychlejší, Worden je však citlivější
na vítr a vyžaduje zkušeného observátora.
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Tvorba tematických map
pomocí výpočetní techniky Ing. Marie Horová,

Kartografie, n. p., Praha

Řízení národního hospodářství vyžaduje aktuál-
ní a graficky názorné, územně pomocí kartogra-
fických zobrazovacích prostředků lokalizované sta-
tistické informace, především ekonomické nebo
demografické, zachycující diHežité jevy a ukazate-
le k určitému datu nebo v časových řadách.
V posledních letech dochází ke stále rychlejší-

mu růstu disproporcí mezi společenskou potřebou
názorných grafických informací a mezi možnostmi
jejího uspokojování klasickými metodami, které
jsou jak časově tak i ekonomicky náročné. To je dů-
vodem i skutečnosti, že dosud nejsou graficky zpra-
covány potřebné informace způsobem, který by vy-
hovoval a uspokojoval požadavky plánovacích a ří-
dících institucí.
Hlavním důvodem této situace je náročnost na

sestavitelské zpracování statistických údajů, na
kresbu event. rytinu kartografických vyjadřovacích
prostředků, včetně vylepování číselných a názvo-
vých údajů. V neposlední řadě velkou úlohu hraje
i problém personálního zabezpečení těchto čin-
ností.
Téměř na všech stupních řízení čs. ekonomiky

patří grafickému vyjádření informací nejvýznam-
nější role a je proto žádoucí rozvinout v rámci in-
formačního systému geodézie a kartografie vý-
zkum kartografických metod a prostředků na mo-
dernizované úrovni.
Kartografie, n. p., Praha se zabývá problemati-

kou tvorby tematických map pomocí výpočetní
techniky v souvislosti s racionalizací kartografic-
kých pracÍ. Prvou etapou řešení je dílčí výzkumná
zpráva, která je zaměřena na ověření vhodnosti
tvorby kartogramů ze statistických údajů pomocí
počítače a automatického koordinátografu včetně
využití šrafovacího programu v návaznosti na ra-
cionální polygrafické zpracování.

2. S t a t i s t i c k é m e t o d y a tem a t i c k á
kartografie

Pohotové a rychlé vyhotovování a zpracovava-
ní tematického obsahu map výpočetní technikou
předpokládá maximální využívání statistických
metod. Je proto nutné zabývat se i otázkou tvorby
skupin ve statistické kartografii a některými je-
jími metodami v návaznosti na tematickou karto-
grafii se zvláštním zřetelem ke strojovému vyho-
tovení výpočtů, ale i kresby event. rytiny choro-
pIetních map.

2. 1. Spojité a nespojité jevy v prostorové
struktuře

Jevy, které se kartograficky znázorňují, jsou více

nebo méně nestejnoměrně rozmístěny na zem-
ském povrchu. Vytváří buď

plošně nebo prostorově měřitelné spojité pro-
středí, jehož hodnoty se v matematickém smys-
lu plynule mění od místa k místu (např. te-
plota vzduchu J; totéž platí i pro geometric-
ká kontinua jako vzdálenost nebo časová do-
sažitelnost jednoho místa z jiných míst, nebo
tato kontInua jsou více či méně isolována
a bodově rozmístěna (např. sídla J.
Statistické práce spočívají ve třech hlavních fá-

zích: statistické zjišťování, statistické zpracová-
ní a statistické rozbory. Grafickým výsledkem sta-
tistických prací jsou řady absolutních nebo rela-
tivních čísel, vztahujících se obvykle k admini-
strativním územním jednotkám, nejobvyklejší je
tabulkové uspořádání, obsahující časové řady;
z vybraných číselných údaji'! se sestavují názorné
grafy, diagramy, kartodiagramy, které mají zlep-
šit vizuální představu o rozložení statisticky sle-
dovaných jevů.
Statistické údaje jsou většinou zjišťovány k ad-

ministrativním územním jednotkám; v našich pod-
mínkách se vychází z nejmenších jednotek, tj.
obcí a slučováním se dochází k vyšším typům, tj.
k okresllm, krajům a konečně ke státnímu celku.
Protože administrativní hranice jsou předem

uměle vymezeny, vztahující se statistické údaje
k takto vzniklým plochám se nespojitě mění na
těchto hranicích a tím dochází k určitému skres-
lování při znázorňování mnohých jevů, pro něž by
bylo výhodnější hranice administrativního členění
nerespektovat.
Z kartografického hlediska je proto nutno res-

pektovat rozdíly mezi spojitostí a nespojitostí.
Spojité změny uvnitř spojitého prostředí lze jedno'-
duše a jednoznačně kartograficky vyjádřit pomocí
izolinií. Aplikace této metody na nespojitě pro-
měnlivé jevy formou tzv. pseudolinií je z hlediska
kartografické metodiky pochybná. Jestliže jsou
pro znázorněné hodnoty, které platí pro celou
vztažnou plochu, ale jsou koncentrovány na jeden
bod (střední hodnota, těžiště], vloženy kresbou izo-
linií všechny mezistupně, které se ve skutečnosti
nevyskytují, podle vzoru vrstevnicové mapy nebo
mapy teplot, zkreslí se sémantický obsah. Ne-
správné rozšíření "pseudoliniových" map stoupá
v posledních letech zvláště s využíváním elektro-
nického zpracování dat a automatických koordi-
nátografů.
Aplikace automatické kresby vrstevnic, isoterm

a všech podobných spojitých čar je oprávněná.
Spojité změny lze přibližně vyjádřit matematic-
kými funkcemi a tak transformovat do programu
zpracování dat.
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2. 2. Statistické soubory
V otázce zpracování statistických podkladových

materiálů. vykazují statistika a tematická kartogra-
fie zásadní metodické přístupy.
Statistiku zajímají především odvětvové, podle

možnosti hluboce diferencované globální hodnoty
pro velká území, správní celky, oblasti, státy apod.
Tematická kartografie naopak soustřeďuje svůj zá-
jem na podrobné prostorové členění, vychází z jed-
notlivých obcí, často z městských bloků nebo přes-
ně určených stanovišť apod. Tematická kartogra-
fie tedy vědomě staví proti statistickým průměrným
hodnotám, spočívajících na velkém množství hod-
not pro neměnné ohraničené makrorajóny, prosto-
rovou individualitu jednoho místa nebo malé plo-
chy. Důkazy, že ta či ona metoda je správnější ne-
jsou přesvědčivé. V podstatě je třeba vycházet
z rozdílných vztahových systémů, ve shodě s geo-
grafií, ve kterých pracuje statistika a tematická
kartografie. Důsledky metodických rozdílů sahají
daleko. Při statistických způsobech jsou jednotli-
vé údaje apriory vytrženy z prostorového svaz-
ku, jsou řazeny a tříděny bez ohledu na jejich
polohu v prostoru jako statisticky neměnné nebo
proměnné soubory podle neprostorových forem
třídění a uváděny do vztahll podle formálních mo-
delll, vyvinutých matematickou statistikou.
V současné době sílí ve statistice tendence k re-

prezentativním zjištěním, které však mohou nalézt
uplatnění v tematické kartografii jen v omezené
míře.
V zásadě jsou metody, které používá statistika

neprostorové. Odstraněním původních prostoro-
vých vztahů nemohou vyloženě statistické metody
nalézti uplatnění v tematické kartografii tak dlou-
ho, dokud se nepodaří přeměnit je v prostorově
specifické metody.

2. 3. Kartografické vyjadřovací metody a stanovení
velikostních stupnic ve statistické kartografii

Aplikace výpočetní techniky v kartografii vyža-
duje nový přístup k hodnocení a používání karto-
grafických vyjadřovacích metod vhodných zvláště
pro kartografické zpracování statistických údajů
a územně lokalizovaných informací o vývoji čs. ná-
rodního hospodářství. Obecně je možno rozdělit
zobrazovací metody v kartografii do těchto skupin:
a) metoda bodových map;
b) metoda značkOVých map;
c) metoda isolinií;
d) metoda ohraničených ploch (areálů);
e) metoda kartogramll;
f) metoda kartodiagramů;
g) metoda lokalizovaných diagramů;
h) metoda barevného tónování;
i) metoda směrových čar.
K nejdůležitějším rozhodnutím před zahájením

tvorby tematické mapy náleží volba velikostních
sk~pi~ (~tupňů, tříd), protože počet a šíře skupin
vYládrenych barvou nebo rastrem je rozhodující
pro vizuální formu a pro vyjadřovací hodnotu tema-
tické mapy a naposledy i pro její porozumění
a možnost interpretace.
Zpravidla se volí aritmeticko-ekvidistantní stup-

nice, i když nejsou neznámé vzestupné stupnice
hodnot geometrické nebo logaritmické škály.
Oblibě se těší rovněž četnostní stupnice, také
označované jako "přirozené", dělené na základě
extrémních hodnot nulových funkcí bodů zvratu
nebo histogramy. Všechny metody volby stupni~

jsou však více nebo méně ovlivňovány subjektivním
názorem.
Poměrně zřídka jsou používány dvojité stupnice

pro dva znaky, které jsou nezávisle na sobě děle-
ny podle četnostního rozdělení na skupiny. Také se
používají dvojité stupnice pro jeden znak s pod-
dělením na dva časové úseky. Častější je tvorba
stupnic na základě trojrozměrných souřadnic, dia-
gramfI rozptylu, sumačních křivek apod.
Obecně však při všech postupech jsou hodnoty,

které mají být znázorněny, nejprve vyňaty z pro·
storových svazkll a soustředěny v neprostorový sou-
bor, který je dělen neprostorovým způsobem práce.
Teprve v dalším jsou výsledky pomocí rastrů nebo
barevné stupnice, které mohou být opět nejedno-
zn~čně přiřazeny k hodnotám stupňů, promítnuty
zpet do prostoru, tj. přeneseny do mapového pod-
kladu.
Při běžných způsobech tvorby skupin se bere

?hled p?d~e statistických způsoblI vždy jen na po-
cet statIstických administrativních jednotek, např.
na počet obcí v určité velikostní skupině. V mapě
,;e naopak nevyskytuje vizuálně číslo, ale plocha
příslušných jednotek. Snad by tedy mělo více smys-
lu nahradit při diagramech četnosti počet jednotek
jejich plochou.
Pr::o tematickou kartografii by bylo přijatelnější

zanest hustotné nebo třídící hodnoty, které mají
být znázorněny, do mapového podkladu, např. do
n:apy s administrativními hranicemi ploch, na kte-
re se vztahují statistické hodnoty a potom shrnout
sousední stejné nebo podobné hodnoty do prostoro-
vých skupin.
A~!oř_i tematického obsahu mají možnost volby

rozlIcnych metod pro stanovení skupin. Přestože
existuje celá řada klasifikačních systémů, speciál-
ně pro demografické mapy, zbývá k řešení otázka
týkající se možnosti přesnějšího určení statistic-
kých základů, použitých pro tvorbu skupin, z hle-
diska posuzování již hotové mapy.
Je všeobecně známé, že v mnohých kartografic-

kých dílech jsou intervaly stupnic tvořeny intuicí
nebo namátkovými, částečně matematickými i gra-
fickými zkouškami. Objektivní metoda volby inter-
valu skupin je však možná jen na základě matema-
ticky definovatelných forem, které umožňují lep-
ší využitelnost i pro vědecké účely, neboť přesně-
ji definují výchozí statistický soubor.
Obecně lze formovat základní požadavky tvorby

skupin do těchto bodů:
a) skupiny musí obsáhnout celou oblast uva-

žovaného souboru;
b) skupiny se nesmí překrývat a žádná skupi-

na nesmí zůstat neobsazena;
c) mU.:'íbýt zvolen optimální počet skupin, který

by zarucoval využití výchozích údajů a zachová-
vání jejich přesnosti;
d) při stanovení skupin je nutné přihlížet k čet-

nosti výskytu jevll;
e) volba intervalů skupin musí, pokud možno,

odpovídat matematicky definovatelným formám;
f) ph opakovaných statistických šetřeních je

nutné přihlížet k časovým řadám s ohledem na
srovnatelnost.
Na otázku stanovení skupin je však třeba nahlí-

žet i z hlediska ekonomického. Jemnější volhou in-
tervalů skupin sice zpřesníme zobrazené skuteč-
nosti, ale nezřídka tím zvýšíme i výrobní náklady.
Kromě účelu mapy ovlivňuje počet intervalů sku-
pin i
- kvalita podkladových statistických materiálů;
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měřítko mapy;
grafické a tiskové podmínky;
vizuální rozlišitelnost.

Na rozdíl od kvality podkladových materiálů
a měřítka mapy, které se případ od případu liší,
je možno pro grafické a tiskové podmínky a vizuál-
ní rozlišitelnost vyvodit některé všeobecné závěry.
V kartografické praxi se zcela běžně uplatňuje při
diferenciaci velikostních stupňů zásada stoupající
gradace od světlých k tmavým tónům v závislosti
na vzrůstající kvantitě zobrazovaných jevů.

Vlastnostem lidského oka, možnostem jeho vní-
mání je třeba také přizpilsobit optickou stránku
zobrazovaného jevu. Diferenciace barevné Škály se
zvyšuje i použitím čarových nebo bodových rast·
r11, často se používá kombinací odstínů více než
jedné barvy.

K vystižení prostorového rozdělení do skupin lze
zvolit některou z četných teoreticky propracova-
ných metod. V zásadě existují tři typy velikostních
stupnic:

a) s konstantním intervalem;
b) s intervalem závislým na systematicky využí-

vaných matematicky definovatelných tvarech;
c) s nepravidelným intervalem.

3. T vor b a tem a t i c k é map y v Ý poč e t n í
technikou

3. 1. Souřadnicové sítě
V kartografii je zcela samozřejmé, že dvě sou-

sední obce o nestejné rozloze mohou být srovná-
vány podle hustoty obyvatelstva. Přitom je však
třeba si uvědomit, že se tím nerespektuje rozdíl
mezi čísly absolutními a např. čísly poměrnými.
Právě tak je problematické spojit dvě nestejně vel-
ké a ve své struktuře rozličné obce, jestliže spolu
sousedí a náleží témuž stupni hustoty. Nerespektu-
je se tím rozdíl mezi statistikou a kartografií. Ve
statistice se porovnávají velikosti ve shodě se zá-
konem velkých čísel, kdežto v tematické kartogra-
fii se jedná o problém malých čísel. Předností te-
matické kartografie oproti statistice je v možnosti
srovnání a přezkoušení jednotlivých statistickýcb
hodnot v geografické realitě. Praktickým požadav-
kem je, aby na mapě byly bezprostředně zjistitel-
né plochy administrativních jednotek nebo veli-
kostní skupiny byly udány na vedlejší doplňkové
mapce, aby uživateli byla problematika prostoro-
vého srovnání jasná.

Odstranění srovnávacích nepřesností způsobe
ných různě velikými administrativními jednotkami
je možné použitím pravidelných rastrů souřadnico-
vých sítí, které pokryjí plochu území místo admini-
strativního členění. Velikost sítě (čtvercové, šesti-
úhelníkové, trojúhelníkové) musí být měnitelná
a přizpůsobitelná měřítku mapy. Z topografických
map lze sejmout hodnoty souřadnic x a y rohových
nebo středových bodů objektů, uložiti je na magne-
tickou nebo děrnou pásku, děrný štítek apod. a sou-
středit do banky dat. Mohou být potom přiřaze-
ny buď k síti nebo administrativní jednotce. Ten-
to systém odpovídá plně nárokům tematické
kartografie, protože zaručuje objektivní prostorové
rozdělení nezávisle na administrativním členění
a jeho změnách.

Elektronickým zpracováním dat lze pomocí kres-
licích zařízení připojených na počítač vyhotovit te-
matické mapy. Kresba map se poněkud liší od tra-
dičních map, ale i obtížnější formy sítí budou brzy

uživateli akceptovány. Tím se ovšem netvrdí, že
tradičně zhotovené mapy budou zavedením auto-
maticky kreslených map přebytečné, zvláště bu-
dou-li automaticky zpracovány dosud ještě převlá-
dající analytické mapy a tematická kartografie se
bude potom více věnovat syntetickým a vývojovým
mapám. Těžiště automaticky kreslených map bude
spočívat především v průběžném aktualizování
pravidelně užívaných map a spotřebních map
a v možnosti tyto mapy měnit zavedením dalších
dat, v pořizování Simulačních map jako modelů
procesu. Lze rovněž automaticky vykreslovat ne-
pravidelné linie - administrativní hranice, bloko-
vé čáry a do těchto ohraničených ploch vykreslo-
vat např. pomocí šrafovacího programu předem
určené čarové rastry podle skupin velikostní stup-
nice.

3. 2. Pracovní postup při vyhotovování ukázky
tematické mapy

Vyhotovení tematické mapy s použitím automa-
tického koordinátografu vyžaduje podrobné a p,řes-
né rozpracování následujícího postupu:
1. stanovení účelu mapy, který je tvorbou a vydá-

ním sledován;
2. opatření statistických údajů a mapových situač-

ních podkladů, jejich hodnocení;
3. vyhotovení redakčního plánu se zásadami pro

matematickou konstrukci, podrobnými směrni-
cemi o obsahu mapy a pokyny pro automatické
vyhotovení tematického obsahu;

4. zpracování závazného technologického postupu;
5. vymezení způsobu a časové spolupráce jiných

institucí, které se budou podílet na tvorbě a vy-
dání, harmonogramy redakčních, strojových,
kartolitografických a polygrafických prací.

Pro vyhotovení ukázky"Hustota a zaměstnanost
obyvatelstva", která je součástí tohoto článku, byla
využita situace příruční školní vlastivědné mapy
okresu Kolín v měřítku 1:100000. Zaměstnanost
obyvatelstva je vyjádřena počtem ekonomicky ak-
tivních obyvatel podle obcí pomocí lokalizované-
ho terčového diagramu. Lokalizované diagramy
jsou rozděleny na tři výseče podle procentuální-
ho podílu ekonomicky činných obyvatel v průmys-
lu, zemědělství a ve službách (včetně dopravy).

3. 3. Programování automatického koordinátografu
CORAGRAPH

Automatický koordinátograf CORAGRAPH, insta-
lovaný v Geodetickém ústavu v Praze, provádí au-
tomaticky kresbu na plastickou fólii nebo papír
a rytinu do rycí vrstvy. Vstupní údaje pro tyto čin-
nosti jsou sdělovány děrnou nebo magnetickou
páskou, které v případě, že se jedná o druh čin-
nosti častěji opakované v rámci rozsáhlejšího sou-
boru prací, je výhodné získávat přímo ze samočin-
ného počítače. Úloha samočinného počítače je tedy
"naprogramovat" činnost CORAGRAPHu.

Činnost CORAGRAPHu je řízena malým samočin-
ným počítačem CORA, a je proto možné s výhodou
využívat knihovny tzv. kreslicích programu, které
jsou výrobcem dodávány současně se strojovým
zařízením.

Pro kresbu 10kal1zovaných diagramfi vhodných
pro tematické mapy je výhodnější používat obec-
ný kreslicí program (OKP), tvořený soustavou jed-
notlivých podprogramu.
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3. 4. Přípravné práce pro vstup do samočinného
počítače, digitalizace podkladových prvků,
děrování vstupních dat

V současné době nejsou zatím k dispozici ulože-
né lokalizační údaje [souřadnice], v našem pří-
padě souřadnice průběhu administrativních hranic.
Byla proto prvním krokem digitalizace grafického
podkladu.

Grafickým podkladem bylo administrativní čle-
nění vlastivědné mapy okresu Kolín. Hranice ad-
ministrativních jednotek obcí byly generalizací
přetvořeny na n-úhelníky [maximálně 15) a uvniti'
jednotlivých jednotek byly vyznačeny středy lo-
kalizovaných terčových diagramů s ohledem na
velikost a tvar plochy jednotlivých obcí.

Numerickým podkladem pro výpočetní práce
byly statistické údaje definitivních výsledků sčítá-
ní obyvatel, domů a bytů z roku 1970 pro okres
Kolín.

Pomocí poloautomatického souřadnicového sní-
mače DIGIPOS, instalovaného v TERPLANU,byl digi-
talizován grafický podklad, tj. hranice obcí a vý-
stupní záznam uložen na děrnou pásku a proveden
kontrolní výpis pomocí psacího stroje. Výsledná
děrná páska byla vstupním médiem pro samočinný
počítač a tím i pro vytvoření zobrazovací pásky
proCORAGRAPH.

Druhým vstupním souborem do samočinného
počítače byla na děrovaná data z censu 1970. Údaje
pro jednotlivé obce se děrovaly do děrných štítků.
Jeden děrný štítek obsahoval údaje vždy pro jednu
obec.

Pozn.: Orgány federální statistiky zákonně vy-
jádřily povinnost používat při práci s výsledky
censu 1970 pořadový kód obcí, kterým je v podstatě
pěticiferná identifikace obce a odpovídá abeced-
nímu seřazení všech základních sídelních jedno-
tek a jejich pořadovému očíslování.

Na základě kooperace mezi TERPLANem Praha
a orgány FSÚ jsou do Integrovaného systému
o území (ISÚ], projektovaného v TERPLANu, pře-
dávány výsledky censu po jednotlivých okresech
a ukládány do databanky ISÚ. Klíčem, na jehož zá-
kladě jsou tyto výsledky agregovány a který slou-
ží k přímému přístupu k těmto datům, je právě
pořadový kód obce.
Praktickým přínosem, v případě vazby na ISÚ, je
vyloučení jakékoliv přípravné práce s obstarává-
ním statistických údajů, jakož i jejich opisování,
kontrolování, uspořádávání apod. v případech, kdy
se využívají výsledky censu. Postačí pouze zadat
číslo okresu a specifikovat požadovaná data v je-
jich absolutní nebo relativní podobě.

3. 5. Vlastní zpracování samočinným počítačem
Zabezpečení procesu zpracování vstupního děr-

nopáskového a děrnoštítkového souboru je pro-
vedeno programy pro:

vytvoření zobrazovací pásky pro rytinu loka-
lizovaných terčových diagramů;
vytvoření zobrazovací pásky pro vyšrafování
ploch jednotlivých obcí podle velikostní stup-
nice;

- vytištění sumačního grafu hustoty obyvatel na
1 km2 okresu Kolín.

Vstupním médiem do prvého programu je děrná
páska získaná digitalizací administrativního čle-
nění podkladové mapy ve formě výše popsané.
Druhý program zabezpečuje vstupní zobrazovací
pásku do CORAGRAPHus tím rozdílem, že nepracuje

s příkazy obecného kreslicího programu, ale se
speciálním účelovým šrafovacím programem. Ten-
to program dodává firma CONTRAVES do software
koordinátografu. Uspořádání zobrazovací pásky je
tedy dáno požadavky šrafovacího programu.

Aby tematická mapa maximálně aproximovala
skutečné geografické rozmístění uvažovaných
jevů v daném území je nutné, aby hranice skupin
velikostní stupnice se určovaly na základě statis-
tické řady s ohledem na parametry rozmístění.
K tomu lze využít graficko-analytický způsob.

Samočinný počítač sestrojí podle zadaného pro-
gramu graf variační řady podle pořadí růstu veli-
kostí znaků a tak názorně zobrazí body spojitosti
a rozpojitosti křivky, tj. výrazné změny ukazatelů,
charakteristické body ohybů a také intenzitu na-
růstání a rozsah.

Konstrukce distribučního sumačního grafu
umožňuje po jeho určitých úpravách, tj. po vyhla-
zení a pro ložení plynulou křivkou, získat graf dis-
tribuční funkce ve tvaru spojité součtové křivky.
Grafickou nebo číselnou derivací této funkce ob-
držíme křivku frekvenční, na základě které lze
posuzovat kolektivní koncentraci prvků a určit
charakteristické hodnoty pro tuto koncentraci.

Tisk součtového grafu na počítači se provádí
parametrizovanou procedurou, vyvolávanou
v hlavním programu. Pracovní princip v tomto
programu je následující: hlavní program vymezu-
je v paměti samočinného počítače pole, ve kterém
má uloženy statisticky uspořádané hodnoty zobra-
zovaného jevu. Jsou to v případě mapové ukázky
počty obyvatel podle obcí na 1 km2 okresu Kolín.

Po vytištění grafu tiskne procedura navíc hod-
notu udávající celkový počet zpracovaných hod-
not a jejich celkový totál. V každé řádce se rovněž
uvádí počet výskytu hodnot ve zvoleném intervalu
a jejich procentuální podíl z celého souboru
[okresu Kolín).

Počet intervalů četnosti výskytu není omezen;
počet hodnot je dán šíří tiskárny, která činí 132
znaků; po odečtení pozic vyhražených pro tisk
spodní a horní hranice každého intervalu, počtu
výskytu a procenta, zbývá místo pro 110 hodnot.
Jestliže se vyžaduje zpracování většího množství,
tiskne graf v několika pruzích, které lze jednoduše
sestavit k sobě.

4. R e pro d u k ční a t i s k o v é z p r a c o v á n í

Důležitým faktorem tvorby přiložené ukázky
tematické mapy je skutečnost, že výrobních prací
se nezúčastnily sestavitelské složky redakčního
útvaru.

Způsob a míra generalizace mapových podkladll
jsou určovány v návaznosti na tematický obsah
případ od případu. Je-li tematický obsah mapy vy-
jádřen formou karto gramů v rámci hranic admi-
nistrativníhočlenění, je třeba polohopis a názvo-
sloví mapy redukovat jen na ty mapové prvky,
které jsou nezbytné pro přesnější prostorovou lo-
kalizaci prvků tematického obsahu, a dále na ty,
které jsou nutné pro doplnění tematického obsa-
hu. Přiložená ukázka "Hustota a zaměstnanost
obyvatelstva" obsahuje v mapovém podkladu jen
hlavní vodní toky s popisem, silniční a železniční
síť, signatury sídel a jejich popis a administrativní
členění obcí.

Ze situačních prvků původní podkladové mapy
byly odstraněny výškopisné údaje včetně vrstev-
nic a lesy.
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Generalizace a úpravy čarových prvků a ná-
zvosloví byly provedeny v kresUčském provozu
podle pokynů odpovědného redaktora. Současně
zde byly vykresleny vysvětlivky a vylepeny po-
třebné údaje. Rytina nebo kresba terčů a výsečí,
kresba situace, kresba nebo rytina rastrů v plo-
chách obcí odpadla.

Výsledek automatického zpracování byla rytina
na plastické fólii lokalizovaných terčových diagramii
s výsečemi, s absolutními hodnotami počtu obyvatel
podle pokynů a rytina rastrových výplní hustoty
obyvatel v obcích podle stanovené stupnice.

Polygrafický provoz provedl úpravy tiskových
podkladů včetně technické retuše a tisk ukázky.

5. Z á věr

Předložený článek i ukázku je třeba považovat
za úvod do problematiky řešení tvorby tematic-

kých map výpočetní technikou. Zkušenosti, které
vyplynuly z průběhu zpracování praktické ukázky
i zprávy naznačují další směry, jimiž py se mělo
vyvíjet následující řešení v této oblasti v česko-
slovenských podmínkách.

V dalším výzkumu bude třeba soustředit se na
vypracování návrhů obecných i speciálních tech-
nologií pro zpracování různých tematických map
uvedeným postupem a to pro jednotlivé jevy i pro
soubory sledovaných jevů s ohledem na technic-
ko-ekonomická kritéria.

Nezbytnou součástí řešení celého komplexu
těchto otázek je i včasná příprava odborně kvali-
fikovaných kádrů v zainteresovaných institucích
pro automatické vyhotovování tematických map.
Do redakce došlo 1. 11. 1973

Lektoroval: Ing. Aleš Hašek, ČÚGK

Mezinárodní kurs
o laserové technice v geodézii

1. Úvod

Ve dnech 5. až 7. září 1973 konal se ve Stockholmu
mezinárodní kurs na téma "LaSlJrová technika při mě-
ření a konstrukci", pořádaný Vysokou školou technickou
pod vedením prof. Arne Bjerhammara. Cílem kursu bylo
informovat účastníky o současném stavu využití lasero-
vé techniky při konstrukci geodetických přístrojů a se-
známit je s praktickými zkušenostmi a laserovými geo-
detickými přístroji, zejména s elektronickými registrač-
nhni tachymetry typu AGA 700. Kursu se zúčastnilo přes

BO účastníků, z nichž asi po:ovinu tvořili zahraniční
delegáti.

Během kursu bylo předneseno 20 odborných předná-
šek a dalších 5 referátů bylo předloženo v písemné for-
mě. Přednášky se týkaly problematiky využití laserů při
konstrukci geodetických přístrojů a praktických zkuše-
ností s nasazením laserových přístrojů v geodetické
praxi. Po každé přednášce byla možnost diskuse. Sou-
částí kursu byla výstava laserových geodetických pří-
strojíl různých fj['em.

2. Obsah pi'ednáliek

Podrobná náplň jednání kursu vyplyne ze stručného
obsahu jednotlivých přednášek.

1. E. Ingelstam: Některé základní vlastnosti laseru.
Přednáška vysvětlila princip laserového záření, zesilo-
vacího prostředí a resonátoru a popsala vlastnosti ply-
nových laserů i laserů pevného skupenství.

2. B. Tengroth: Bezpečnostní problémy s lasery. V před-
nášce byly obsaženy informace o působení laserového
záření na lidské oko. Vyslovené poznatky se opírají
o Výsledky experimentálního výzkumu na zvířatech. By-
lo řečeno, že laserové záření vyvolává krátkodobé de-
formace sítnice oka, jejichž velikost a doba trvání závisí
na intensitě záření. Dlouhodobé účinky a následky ozá-
ření oka laserovým paprskem se dosud zkoumají. Pro
práci s lasery byla ve Švédsku vyhlášena tato bezpeč-
nostní opatření: nedívat se přímo do laserového záření,
podrobovat se pravidelným kontrolám zraku, okamžitě
hlásit každou zdravotní nehodu, používat ochranné brýle.

3. I. Brook: Zkulienosti s vysoce pi'esnými laserovými
dálkoměry. Autor popsal pracovní postup a zhodnotil
dosažené výsledky rozsáhlých měření, provedených ve
Švédsku s laserovými dálkoměry typu AGA-4D a AGA-B

Ing. Boi'ivoj Delong, CSc.
i'edltel Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze

po roce 1967. Součástí těchto měření bylo trilaterační
spojení ostrova Bornholm se švédskou pevninou, zpřes-
nění rozměru nové národní triangulační sítě a zaměření
skandinávské části západoevropské základny kosmické
triangulace Tromso-Catania.

4. H. R. Schwendener: Vytyčování tunelu pomocí la-
serového theodolitu Wild. Přednáška popisovala lasero-
vý theodolit firmy Wild a metodu jeho použití. pro vy-
tyčování a kontrolu směru ražení tunelu.

5. N. Suda: Laserová měi'ení pili stavbě 54 km dlouhé-
ho tunelu v Japonsku (Seikan). Přednáška pojednáva-
la o použití laserového geodimetru AGA-B při stavbě
podmořského 54 km dlouhého tunelu spojujícího japon-
ské ostrovy Hokkaido a Honshu. Přístroje bylo použito
k zaměření trilaterační sítě spojující oba ostrovy, je-
hož účelem bylo určit polohu obou koncových a dalších
kontrolních bodů tunelu s relativní přesnosti 1. 10-6
a zjišťovat eventuální pohyby zemské kůry. V pojed-
nání byla zevrubně popsána opatření učiněná v zájmu
dosažení požadované přesnosti a uvedeny Výsledky mě-
ření.

6. P. Gerber: Projektování a geodetické nasazení la-
serového měi'ení délek ve vytyčovací síti gotthardského
tunelu. Autor se zabýval projektováním vytyč ovací sítě
nově plánovaného gotthardského tunelu dlouhého asi
50 km z hlediska možnosti nasazení laserových dálko-
měrů. Podal chybově teoretické úvahy pro optimalizaci
geometrie sítě, předložil návrh sítě a výsledky předběž-
ných výpočtů pro posouzení projektovaných měření,
navrhl organizaci a technologii práce a zhodnotil zku-
šenosti z praktických měření v roce 1972, při kterých
bylo použito laserového geodimetru AGA-6BL. V přednáš-
ce byl vysloven poznatek, že díky laserovým dálkomě-
rům může mít vytyčovací tunelová síť velmi protáhlý
tvar s malým počtem bodů.

7. R. Schiildstriim: Geodimetr AGA 700. V této před-
nášce zástupce firmy AGA objasnil princip činnosti
laserového elektronického registračního tachymetru

. AGA 700 ve spojení s Geodatem 700 a informovalo vý-
početních programech pro kontrolu a další zpracování
výsledků měření registrovaných automaticky na děrné
pásce.

B. B. Hallmén: Technické a ekonomické aspekty po-
užiti laserových tachymetrů s automatickou registrací
v inženýrské geodézii. Přednáška pojednávala o použití
laserových elektronických registračních tachymetril pro
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zaměřování bodového pole, určování digitálního mode-
lu terénu, vytyčování objektů a kontrolní měření a po-
dala zhodnocení výhod a nevýhod těchto přístrojů z tech-
nického a ekonomického hlediska. Autor konstatoval, že
použití laserových tachymetrů je ekonomicky výrazně
výhodné zejména při kombinaci s automatickou regi-
strací a při dobré organizaci práce, která by umožňova-
la podstatně vyšší výkon než klasická tachymetrie.
9. A. Schmid: Zkušenosti s vytyčováním a kontrolou

vtškovtch staveb pomocí laserů. V přednášce bylo po-
psáno laserové zařízení i pracovní postup, užitý pro vy-
tyčování a kontrolu stavby chladicí věže v NDR.
10. S. J. Halme: Družicovt laserovt systém. Přednáška

se zabývala využitím laserů pro konstrukci laserového
družicového dálkoměru. Byl popsán princip činnosti toho-
to zařízení, uvedeny možnosti jeho využití pro vědecké
účely v geodézii i v jiných oborech, odvozena teoretic-
ká přesnost měření, podán jeho blokový technický popis
a naznačen měřický postup. Přednášející se ve svém vý-
kladu pochvalně vyjádřil o laserovém družicovém dálko-
měru vyvinutém v ČSSR (ASÚ ČSAV).
11. W. Fischer: Srovnání laserovtch a rádiovtch (mi-

krovlnntch) dálkoměrů. V přednášce bylo hodnoceno
srovnání výsledků měření týchž délek laserovými a rá-
diovými dálkoměry. Autor došel k závěru, že v rovin-
ném území dávají oba typy přístrojů shodné výsledky,
kdežto v hornaté obiasti jsou výsledky měření u obou
přístrojů zatíženy různými systematickými chybami mě-
řítka, vyvolanými nepřesností fyzikální redukce měře~
ných délek. Celkově je přesnost laserových dálkoměrů
vyšší než přesnost rádiových dálkoměrů.
12. S. Eliasson: Použití laserů v přístavu Gothenburg.

Přednáška obsahovala souhrnnou informaci o použití la-
serových přístrojů a zařízení při zajišťování výstavby
a provozu v přístavu Gothenburg.
13. A. Chrzanowski a kol.: Samonaváděcí laserovt

detektor - nový přístroj v geodézii. Obsahem přednáš-
ky byla konstrukce indikátoru laserového paprslm, kte-
rý se automaticky působením fotoelektricky řízeného
motorku nastavuje na střed laserového záření. Před-
náška dokumentovala princip činnosti tohoto zařízení,
jeho popis včetně blokového schématu, analýzu přesnos-
ti a výsledky ověřovacích zkoušek. Přesnost indikace je
1 mm/1 km, dosah zařízení je 5 km. Během přednášky
byl předveden funkční model samonaváděcího detekto-
ru v součinnosti s laserovým theodolitem Wild. V disku-
si byly konstatovány velké možnosti aplikace tohoto
zařízení, např. při nivelačních přechodech přes vodní
toky.
14. N. Abramson: Laserová holografie při měřeni.Před-

náška vysvětlila princip a široké možnosti uplatnění ho-
lografie (znázorňování jevů pomocí světelných obrazů)
při zjišťování deformací, měření vibrací, kontrole ro-
vinnosti a jiných tvarů a v interferometrii. Zásluhou
monochromatických laserů praktický význam holografie
značně vzrostl.

15. R. SchiHdstrom: Geoplan AGA 300. V přednášce
byl ob;asněn princip činnosti laserového nivelačního
přístroje firmy AGA zvaného Geoplan AGA 300. Z vlast-
ního nivelačního přístroje je vyzařován rotující laserový
paprsek vytvářející vodorovnou rovinu. Na nivelační lati
je přimontován ručně posuvný laserový indikátor se stup-
nicí udávající přímo výšku bodu. Přístroj má dosah do
250m a přesnost ± 2 mm/60 m a váží 8 kg.
16. E. Kohlen: Praktické zkušenosti s použitím lase-

rového nivelačního přístroje Geoplan AGA 300. Přednáš-
ka pojednávala o zkušenostech s použitím Geoplanu AGA
300 při proměřOlVání je,řábových drah, při 'konrtrole ro-
vinnosti komunikací, při vytyčování úrovně podlaží a při
plošné nivelaci. Dosažená přesnost byla ověřována nive-
lačním přístrojem Ni 2 a potvrzuje údaje výrobce.
17. A. Bjerhammar: Určení rychlosti světla. Autor po-

dal historický přehled experimentálních prací k určení
rychlosti světla ve vakuu pomocí světelných dálkoměrů
a podrobněji popsal a analyzoval výsledek svého po-
kusu, uskutečněného ve spolupráci s Finským geodetic-
kým institutem pomocí laserového geodimetru AGA 8

v roce 1971. Výslednou hodnotu c = 299792,4 ± 0,1 km/s
autor doporučil přijmout a použí'vat pN zpracovávání
výsled'ků měření elektl'oniokými dálkoměry.
18. T. Parm: Určení rychlosti světla pomocí laserového

geodimetru. Autor popsal několik experimentů Finské-
ho geodetického institutu k určení rychlosti světla ve
vakuu pomocí geodimetru AGA 8 a na základě jejich
analýzy odvodil výslednou hodnotu c = 299792,48 ±
±0,05 km/s.
19. S. Terentieff: Užití laserů při přesných měřeních.

Přednáška se zabývala možnostmi využití laserového
interferometru firmy Hewlett-Packard pro přesná měře-
ní, jako např. určování roztažnosti, změny délek a úhlů,
kontrola přímosti, rovinnosti, rovnoběžnosti a čtverco-
vosti, měření nepravidelnosti čepů apod. Přístroj lze dále
využít s dosahem několika set metrů pro zjišťování vi-
brací a vytyčování a pro komparaci měřických pásem
o délce 50 nebo 100 m. Přesnost inte,rfe'l'ometru je řádu
10-7 až 10-8 m.
20. C. Barca: Laserové profily a aplikace. Přednáška

popisovala některé geodetické aplikace laserů firmy
Spectraphysics, jako měření přímosti potrubí do vzdá-
lenosti 300 m, vytyčování přímého směru v podzemí, vy-
tyčování vodorovné nebo svislé roviny, měření de~orma-
cí konstrukcí, měření terénních profilů apod.

3. Náplň výstavy

Náplň výstavy, uspořádané ve velké laboratorní míst-
nosti Vysoké školy technické ve Stockholmu, tvořily ex-
ponáty těchto firem:
1. AGA (Švédsko):
Laserové dálkoměry typu geodimetr AGA-6BL, AGA-76
a AGA-8, laserový elektronický tachymetr AGA 700
s automatickým registračním zařízením Geodat 700 a
laserový nivelační přístroj Geoplan 300.

2. Kern (Švýcarsko):
Vysoce přesný elektrooptický dálkoměr Mekometr ME
3000 a nástavný elektrooptický dálkoměr DM 500.

3. WiId (Švtcarsko):
Laserový theodolit a nástavný elektrooptický dálkoměr
typu distomat 01-3.

4. Spectraphysics (USA):
Různé typy laserových přístrojů vhodných pro geode-
tické účely, např. vytyčovací laser Dialgrade, stavební
laser Rotolite, laserový theodolit model 611, vytyčo-
vací laser Transitlit~ LT-3.

Všechny uvedené přístroje byly na výstavě předvede-
ny v činnosti.

Mezinárodní kurs o laserové technice v geodézii,
uspořádaný z iniciativy a pod vedením prof. Arne Bjer-
hammara na Vysoké škole technické ve Stockholmu, byl
velmi užitečným a aktuálním počinem. Kurs poskytl uce-
lený přehled o současných možnostech využití laserové
techniky v geodézii, a to jak při konstrukci geodetic-
kých přístrojů, tak i při praktických geodetických mě-
řeních. Jednání kursu přesvědčilo účastníky o tom, že
laserová technika představuje pokrok v geodézii a že její
využití umožnilo a ještě dále umožní zvýšit stupeň auto-
matizace řady geodetických prací.
Z hlediska úkolíl naší geodetické služby má prvořadý

význam zejména tzv. laserová tachymetrie, která dovolu-
je automatizovat proces polních měřických prací a pře-
klenout tak nejslabší článek celkového procesu automa-
tizované tvorby map velkého měřítka. Pro inženýrskou
geodézii budou mít stále větší význam laserové vytyč o-
vací přístroje a laserové theodolity. Při budování přes-
ných geodetických základů se významně uplatní lasero-
vé dálkoměry včetně laserového družicového radaru.
Kurs přinesl velké množství ucelených a systémově uspo-
řádaných informací o laserech v geodézii a ukázal je-
jich nejlepší využití v geodetické praxi. Texty přednášek
a prospekty vystavených přístrojů jsou uloženy v knihov-
ně VÚGTK.
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Sympózium Medzinárodnej geodetickej
asociácie (International Association
of Geodesy - IAG) o výpočtových
metódach v geometrickej geodézii
v Oxforde

V diíoch 2.-8. septembra 1973 sa konalo na Univer-
zite v Oxforde Med z i n á rod n é s y m p ó z i li m
o v Ý poč t o v Ý c h m e t óda c h v g e o m e r i c-
k e i g e o d é z i i. Program sympózia pripravil organi-
začný komitét na čele s dr. A. R. Rob b i n s o m a
s vedeckým sekretárom dr. V. A s h k e n a z i m v spo-
lupráci s vedúcimi špeciálnych študijných skupín, kto-
rými sú:
prof. H. Mor i t z, prezident IV. sekcie JAG a ve-

dúci špec. štud. skup. 4.31 [Matematické met6dy vo
fyzikálnej geodézii],
prof. M. O d I a nic k i - Po c z o b u t t, ved. špec.

štud. skup. 1.21 [Numerické výpočty rozsiahlych trigo-
nometrických sietí],
prof. W. B a a r d a, ved. špec. štud. skup. 4.14 [Apli-

kácia štatistických met6d v geodetických sieťach],
M. H. M. O u f o u r, ved. špec. štud. skup. 4.35 [Rie-

šenie velkých systém ov lineárnych rovníc],
prof. M. M e i s s I, ved. špec. štud. skup. 4.38 [Tech-

nika elektronických výpočtov v geodézii).
Na symp6ziu sa zúčastnilo 96 delegátov z 22 štátov

celého sveta. Odznelo na ňom 38 referátov, vypracova-
ných temer výlučne na požiadanie usporiadatelov [i n-
vited papers).
Predmetom odborných referátov a diskusie boli na-

sledujúce okruhy problémov:
Využitie s t o c hla s t i c k Ý c h procesov v analýze

dát,
spracovanie velmi r o z s i a hly c h s Ysté m o v

rovníc,
plánovanie a optimalizácia g e ode t i c k Ý c h s i e t í,
problematika spojenia t e r e str i c k Ý c had r u-

ž i c o v Ý c h s i e t í,
výskum programovacích j a z y k o v a a I g o r i t-

mov.
Tematicky symp6zium nadvazovalo na predchádzajúce,

konané v r. 1966 v Brussf'li pod názv·om Med z i n á-
rod n é s y m p ó z i u m o g e ode t i c k Ý c h v ý-
poč t o c h. Zaznamenalo od toho obdobia v proble-
matike geodetických výpočtov špeciálne zameraných na
geodetické siete výrazný pokrok. Možno ho charakteri-
zovať - okrem iného - snahami a významnými teore-
tickými prácami v oblasti riešenia problémov rozsiah-
lych sietí, ktoré umožňuje maticový počet a existencia
počítačov a najma úspešnými pokusmi o vytvorenie IDO-
delov a zavedenie výpočtov optimálnych sietí netradič-
nými matematickými met6dam1. Tento problém na sym-
p6ziu v r. 1966 ešte nebol nastolený. Podstatným cha-
rakteristickým znakom vačšiny referát ov bola ich vy-
soká teoretická úroveň s nárokmi na znalosti moder-
ných prvkov matematiky, často presahujúcimi úroveň
znalostí absolventov štúdia geodézie.
Účastníci u s por i a dat e f s k é ho štátu predniesli

6 referátov [Weightman: O geometrickom význame vy-
rovnania kombinovanej geodetickej siete, Ashkenazi:
Kritériá optimalizácie. Určenie p·ostupu vyrovnania vol-
nej geodetickej siete v praxi, Bomford, Davies a další).
Vačším počtom referátov boli zastúpené USA [Dracup
a Gergen: Vyrovnanie rozsiahlych geodetických sietí
podfa met6dy najmenších štvorcov, Saxena: Technika
vyrovnania bez explicitného tvaru normálnych rovníc,
Walker: Vyrovnanie trojrozmernej trilaterácie, Pope:
Použitie "priestoru riešenia" v analýze vyrovnania geo-
detickej siete a ďalší). Z NSR prednášali: Schmitt
[Chyby zo zaokrúhlov·ania pri riešení rozsiahlych systé-
mov lineárnych rovníc], Grafarend [Vyrovnanie volnej

Ing. Ján Kukuča, CSc.,
riaditer Výskumného ústavu

geodézie a kartografie v Bratislave

siete a problém geodetickej optimalizácie], Kube a
Schniidelbach [Postup testovania singularity normálnych
rovníc v·o volných geodetických sieťach], Ehlert [Vy-
užitie He.lmerto>vej me1ódy skupinového vyrovnania) a
ďalší.
R a k ú s k o sa na symp6ziu prezentovalo 4 refe-

rátmi [Borse a Meissl: Využitie te6rie náhodných blú-
dení [random walk) při analýze určitých geodetických
sietí, Borre, Krarup a Meissl: Spektrum geodetických
sietí, Moritz: Metóda lokalizácie podla najmenších štvor-
cov v geometrickej geodézii, Schwarz: Kombinácia prie-
storových sietí s použitím odhadovej kovariančnej ma-
tice]. Po dvoch referátoch mali: Č S S R [Kukuča a
Kubái!ek: Problémy štatistickej analýzy geodetických
sietí, Šiitti: Kovariančné funkcie meracích stochastic-
kých procesov], P r: R (Ney: Niektoré výpočtové problé-
my. súvisiace s výskumom geodetických sietí, Gaždicki:
Zmeny súradníc bodov v nezávislých sieťach) a H 0-

I a n d s k o [Baarda: S-transformácie a kritériové mati-
ce, Alberda: Plánovanie a optimalizácie geodetických
sietí. Niekolko všeobecných úvah.) Účasť s jedným re-
ferátom mali tieto štáty: Br: R [Christov: Využitie po-
zorovaní umelých družíc na vylepšenie astronomicko-
geodetickej siete. Predniesla N. Petrova], Mr: R [Hal-
mos, Kádar, Karsay: Lokálne vyrovnanie filtráciou po-
dIa metódy najmenších štvorcov], Š v é d s k o [Ussisoo:
Cesta k spoločnéJi,u vyrovnaniu kozmickej a terestrickej
triangulácie], Ta 1 i a n s k o [UnguendoH: Výpočet ze-
mepisných súradníc pomocou normálneho rezu], F r a n-
c ú z s k o [Dufour: Vlastnosti symetrických lineárnych
rovníc odvodených z ich spektrálnej formy], Ar g e n-
t í n a [Christensen a EHas: Programy na vyrovnanie
sietí 1. G. M.) a K a nad a [McLellan: Využitie hori-
zontálnej kontroly geodetických sietí v Kanade).
Okrem prednesených referátov boli na sympóziu v pí-

somnej forme zverejnené referáty nezúčastnených auto-
rov, vcelku osem, medzi nimi referát Kubái!ka a Páz-
mana z ČSSR na tému Optimálne siete.
Súčasťou sympózia bola panelová d i s k u s i a o po-

čítačoch a e x k u r z i a ve výpočtovom laboratóriu
Oxfordskej univerzity.
Na záver boli schválené tieto rezolúcie:

1. Sympózium, vychádz,ajúc z potreby typických geodetic-
kých testovacích sietí na porovnanie účinnosti roz-
nych metód vyrovnania geodetických meraní, žiada,
aby špeciálna študijná skupina 4.38 vyvinula také
siete a sprístupnila ich všetkým zainteresovaným
organizáciám, ktoré o to požiadajú.

2. Sympózium konštatujúc, že geodetickej verejnosti by
velmi prospela úplne volná vzájomná výmena potreb-
ných programov pre počítače, vrele odporúča, aby sa
- kdekolvek je to možné - informácie o nich odo-
vzdávali alebo vymieňali zdarma, prípadne len za
náhradu výloh na prácu a materiál, ak ide o čiastočnú
úhradu výdavkov za informáciu poskytnutú univerzite
alebo univerzitou alebo in ou nezárobkovou inštitúciou.

3. Symp6zium so zretelom na fundamentálny význam
algoritmov na riešenie rozsiahlych a riedkych systé-
mov lineárnych rovníc vyskytujúcich sa v problema-
tike sietí odporúča obeh procedúr pre automatické
ri·adenie prvkov kv6li zVýšeniu praktickej účinnosti
týchto metód.

4. Sympózium, berúc do úvahy záujem praxe o rie~enie
lineárnych systémov Householderovou met6dou a se-
miiteračnými met6dami [konjugované gradienty alebo
rezíduá], odporúča systematický výskum vývo;a. vý-
konných praktických algoritmov pre tieto postupy
v geodézii.
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5. Sympózium, berúc do úvahy praktický význam vlast-
ných vektor ov a charakteristických čísiel pri riešení
rozsiahlych geodetických sietí, odporúča, aby budúce
teoretické štúdie sa zamerali na ich určujúce vlast-
nosti a použitie.

6. Sympózium vyslovuje vďaku Královskej spoločnosti,
Univerzite v Oxforde, univerzitnému internátu sv.
Anny a organizačnému komitétu za to, že sa pričinili
o skvelý úspech sympózia a osobitne vyjadruje po-
chval u dobrej organizácii.

Pracovní zasedání a schůze III. komise
ICA Doc. Ing. Erhart Srnka, CSc.,

VAAZ Brno

Ve dnech 21.-25. srpna 1973 se konalo v Budapešti
pracovní zasedání a schůze III. komise [automatizace
v kartografii) Mezinárodní kartografické asociace. vý-
znam pracovního zasedání byl zdůrazněn přítomností pre-
sidenta ICA - A. H. Robinsona [USA), tajemníka ICA -
F. J. Ormelinga [Nizozemí) a dalších významných funk-
cionářů asociace. Kromě čestných hostů se zasedání Zú'
častnilo 32 delegátů a 27 pozorovatelů z 19 států Evropy,
Ameriky a Asie [ze socialistických států CSSR, SSSR,
NDR, MLR, PLR, RSR). Z CSSR byli jednání přítomni jako
delegáti: doc. Ing. Erha,rt SI'nka, CSc., Ing. Jan Neumann,
CSc., RNDr. Joze!f Kr'cho a jakio pozorovatelé: Ing. Albert
Kelemen, PhDr. Ondřej Roubík, Jaroslav Holakovský.

Zasedání řídil předseda III. komise ICA - G. E. Stine
[USA). V průběhu tří dnů bylo předneseno 22 referátů.
Dalších 9 referátů, jejichž autoři nebyli na zasedání pří-
tomni, bylo delegátům předáno jen v písemné formě. Ces-
koslovensko bylo zastoupeno přednesenými referáty E.
Srnky, J. Krcha a J. Neumll.nna.

V referátech účastníků zasedání byly uvedeny nejno-
vější poznatky a zkušenosti z teorie a praxe automatizace
kartografie.

K problematice vytváření kartografických informač-
ních systémů a data bank bylo předneseno 6 příspěvků.
Referující vesměs uvedli zkušenosti z vytváření systémů
kartografických informací ve svých zemích. V. M. Lozi-
nova [SSSR] informovala o hlavních zásadách informač-
ního systému IRS [Information Retrieval System), vyvíje-
ného CNIIGAiK v Moskvě. W. Weber [NSR) hovořil o ná-
vrhu banky dat při Institut fUr angewandte Geodasie ve
Frankfurtu n. M. J. Neumann [CSSR] sdělil základní
údaje o koncepci subsystému kartografických informací,
budovaného v rámci československého informačního sy-
stému geodézie a kartografie. Další údaje k této proble-
matice měli ve svých referátech J. Deněgre [Francie),
R. T. Aageenbrug [USA), R. C. Gardiner-Hill [V. Bri·
tánie].

Na zasedání byla velká pozornost věnována otázkam
informačního obsahu map, přenosu kartografických infor-
mací a matematickému modelování generalizace. Řešení
těchto otázek bylo zahrnuto v 9 příspěvcích. V referátech
F. Hofmanna, F. Topfera, A. Frankeho [všichni NDR]
byla uvedena teoretická řešení kartografické generaliza-
ce, založená na různých aplikacích počtu pravděpodob-
nosti, nebo empiricky vyvozených vzorcích. Obdobný teo-
retický základ měly i příspěvky A. V. Borodina [SSSR]
a F. Karsaye, I. Kádára [MLR). E. Srnka [ČSSR] popsal
princip matematicko-Iogického modelu generalizace
a možnosti jeho využití v praxi. L. Stegena [MLR] ve svém
příspěvku vysvětlil matematický základ teorie filtrů a kó-
dů při generalizaci. Rovněž referáty H. J. Gottschalka
a T. Johannsena [oba NSR], i když byly z větší části vě-
novány problémům digitalizace, se též zabývaly využitím
jednoduchých funkcí při matematickém řešení generali-
zace vrstevnic a vodních toků z mapy měř. 1 : 50000 do
měř. 1: 200000.

Kromě zmíněných dvou referátů, byla digitalizace ma-
pových prvků obsahem dalších 4 příspěvků. F. Christ
[NSR] popsal postup digitalizace topografické mapy
1: 50000, užitý v Institut fUr angewandte Geodasie, E. P.
J. Williams [V. Británie) uvedl metodu digitalizace úda-
ju z map měř. 1 : 1250 a 1 : 2500 u Ordnance Survey a J.
Deněgre [Francie) zhodnotil digitalizaci břehové čáry

z map 1: 5 000 000. Metoda automatického zpracování
map ze vstupních údajů získaných geodetickými, foto-
grammetrickými nebo kartografickými metodami, byla
popsána v příspěvku P. Hankeho [NDR].

Obecnějším popisem nebo rozborem celkových systému
automatizace v kartografii, buď již vybudovaných nebo
uvažovaných, se zabývali ve svých příspěvcích L. V. Zuy-
len [Nizozemí), U. Franke a kol. [NDR), D. T. Edson
[USA], V. P. Sharma [Indie], K. Lengfeld [NDR] a Kling-
hammer, Á. Papp-Váry [MLR].

Speciální tematiku měly příspěvky: J. Krcho [ČSSR] -
al,ltomatizace tvorby izočarových map, V. M. Boginskij
[SSSR] - automatické řešení transformace souřadnic, A.
A. Rasbolozenskij [SSSR] - deformace obrazců a mode-
lování deformačnícn sítí, G. M. Gaits [V. Británie] - po-
pis systému Linmap-Colmap a A. Ransgaard [Švédsko],
M. B. Aase [Norsko] - popis systému Konsberg.

Celkově bylo možno z referátů usuzovat, že u řady států
bylo docíleno dalšího pokroku v automatizované karto-
grafii. Zůstává však stále mnoho nedořešených teoretic-
kých, praktických i ekonomických problémů.

Po skončení pracovního zasedání se 24. srpna konala
schůze III. komise ICA, za účasti 9 řádných a 5 dopisu-
jících členů ze 13 států. Za CSSR se zúčastnil schůze
dopisující člen komise E. Srnka. Projednány byly tři
okruhy problémů: terminologie a bibliografie v oblasti
automatizace v kartografii a příprava VII. technické kon-
ference ICA, která se má konat 29. 4. - 4. 5. 1974 v Mad-
ridu.

K problematice terminologie byl předložen seznam ná-
zvů, zpracovaný v USA. Seznam prošel již předběžnou
oponenturou. V diskusi se však ukázalo, že seznam bude
třeba i nadále upřesňovat. Problematická je zejména otáz-
ka, do jaké míry má seznam zahrnovat i termíny z ob-
lasti samočinných počítačů.

Bibliografii v oboru automatizace kartografie zpraco-
vává španělský kartografický komitét, pod vedením R.
Núneze. Práce zatím nepostoupila příliš kupředu, neboť
členské státy ICA nedodaly potřebné podklady.

O přípravě VII. technické konference ICA informoval
členy komise R. Núnez. Jednání konference se má zabývat
touto tematikou:

1. Turistická kartografie.
2. Využití informací, získaných z prostorových [druži-

cových] programů v kartografii.
3. Urbanistická kartografie a databanky.
4. Pokroky v kartografické technologii.
5. Zdokonalení letecké a námořní kartografie.
6. Metody zvyšování grafické kvality map, odvozených

pomocí počítačů.
7. Kartografie ve věku výzkumu.
Pořadatelská země vydala k připravované konferenci

první informační prospekt.
Na závěr schůze komise bylo dohodnuto, že další schů-

ze III. komise ICA se bude konat den před jednáním kon··
ference v Madridu.

Součástí zasedání III. komise ICA byla i výstava, vě-
novaná automatizaci v kartografii. Spadala do cyklu vý-
stav, pořádaných v Budapešti každoročně již od r. 1962.
Výstavy se zúčastnilo 40 institucí ze 17 států.

Z expozic jednotlivých vědeckých ústavů, vysokých
škol a různých jiných institucí zaujaly pozornost zejména
ukázky map, u nichž některé prvky obsahu byly zpraco-
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vány s pomocí samočinných počítačů a automatických
koordinátografů.

Geopraphic Survey Office (Švédsko] vystavil ukázky
digitalizace mapy měř. 1: 10000 a odvození mapy měř.
1 : 50000 s pomocí koordinátografu Kingmatic MK III.
Canadian Hydrographic Service (Kanada] předvedl ukáz-
ky automatické kresby mapových rámů a sítí na mapách
různých měřítek s udáním potřebných časů na zpraco-
vání. Landvermessungsamt Nordhein-Westfallen (NSR]
ukázal digitalizaci základní mapy 1 : 5000 a automatické
vyhotovení odvozených map 1: 10000 a 1: 25000. Před-
vedl též poloautomatickou obnovu mapy 1 : 50000 na pod-
kladě digitalizace leteckých snímků. Instituto Geográfico
y Catastral (Španělsko) vystavil 2 listy mapy 1 : 50000,
částečně zpracované automaticky a doplněné ruční kres-
bou. Division of National Mapping (Austrálie J předvedl
strojové zpracování vrstevnic z ortofotomapy měř.
1 : 40000 do mapy měř. 1: 100000. Laboratory for Com-
puter Graphics and Spatial Analysis (USA) ukázal mimo
jiné digitálně zpracované znázornění terénu. Geological
Survey (USA) v rozsáhlé expozici předvedl digitální zpra-
cování map výzkumů v Antarktidě. Ordnance Survey
(V. Británie) měl vystavenu řadu ukázek, např. digitálně
zpracovanou geochemickou mapu měř. 1 : 126720. Labo-
ratoire de Cartographie (Francie) vystavovala schematic-
kou mapu Evropy v měř. 1: 10000000, strojově transfor-
movanou a vykreslenou v různých zobrazeních.

Zcela samostatné expozice měly čtyři firmy, zabývající
se výrobou výpočetní techniky a polygrafických mate-
riálů. Byla to firma CALCOMP (California Computer Pro-
ducts inc. - USA), která předváděla v provozu bubnové
zapisovače, firma AS Konsberg Vapenfabrik (Norsko]
s ukázkami rytiny map na fóliích, dále firma K+E (Keuf-
fel & Esser Co. - USA] s ukázkami plastických fólií
a rycích i sloupávacích vrstev a konečně firma Contraves
(Švýcarsko] s obrazovým materiálem svých výrobků.

Na výstavě byla též ukázána řada stro;ově zpracova-
ných kartogramů (NDR, Švýcarsko, Polsko, V. Británie,
USA, Francie, Nizozemí) a výsledky různých studijních
a vývojových prací (ČSSR, MLR, NDR, Indie].

V rámci pracovního zasedání III. komise ICA připra-
vila pořadatelská země pro zahraniční delegáty dvě ex-
kurze. PI'vní se uskutečnila do Maďarského geodetického
a mapovacího ústavu (BGTV], druhá do Kartografického
ústavu University Etitvos Loránd.

Pracovní zasedání III. komise ICA přineslo účastníkům
řadu cenných poznatků o současném stavu automatizace
kartografie ve světě. Poznatky mohou být vhodně využity
při,přípravě kádrů, v orientaci dalšího výzkumu a vývoje,
i při perspektivním plánování vybavení kartografických
pracovišť moderní technikou.

Z celopražského aktivu
vědeckotechnické inteligence

Městský výbor KSČ spolu s městskou radou ČVTS v Praze
svolal na den 2. 10. 1973

CELOPRAŽSKÝ AKTIV
VĚDECKOTECHNICKÉ INTELIGENCE.
Ve velkém sálu Domu kultury kovoprůmyslu v Praze na
Smíchově se sešlo na 700 delegátů. Hlavním bodem pro-
gramu bylo projednání rozvoje vědy a techniky a úkoly
pražské vědeckotechnické inteligence při realizaci závě-

rů XIV. sjezdu KSČ a rozvoje hlavního města Prahy.
Aktivu se zúčastnili člen předsednictva ÚV KSČ a ve-
doucí tajemník MV KSČ v Praze Antonín Kapek, vedoucí
oddělení ÚV KSČ Vladimír Mička, ministr výstavby a tech-
niky ČSR prof. K. Ltibl, a další hosté.

Za ČSVTS se aktivu zúčastnili místopředseda ÚR
ČSVTS a předseda R-ČSVTS prof. ing. dr. R. Bretschnei-

der DrSc., vedoucí tajemník ÚR ČSVTS dr. J. Filo, vědec-
ký tajemník ÚR ČSVTS ing. J. Čermák, vedoucí tajemník
R-ČVTS J. Berdych, předseda MR ČVTS v Praze ing.
J. Volný (který aktiv řídil) a další funkcionáři ČSVTS.

V diskusi vystoupilo 9 soudruhů, 21 dalších přihláše-
ných odevzdá své diskusní příspěvky písemně, aby MR
ČVTS Praha mohla v nejkratší době vydat z aktivu sbor-
ník pro potřeby všech odborníků na závodech, výzkum-
ných a vědeckých pracovištích.

Zástupci podniků Avia, Praga, VÚ motorových vozidel
a Pražských mlýnů a pekáren odevzdali na aktivu ve·
doucímu tajemníku MV KSČ A. Kapkovi sdružený socia-
listický závazek.

Účastníci aktivu přijali na závěr výzvu, která je při-
pojena.

Před vydáním sborníku z aktivu pro urychlenou infor-
maci dalších městských a krajských orgánů ČVTS
a SVTS byl pořízen tento opis zprávy o aktivu, jak o něm
a o předneseném hlavním referátu s. Kapka informovala
Večerní Praha dne 3. 10. 1973.

Z myšlenek hlavního referátu předneseného s. Kapkem
vyjímáme:

Dělnická třída a její komunistická strana jako vedoucí
síla společnosti mají velký zájem na tom, aby socialis-
tická inteligence sehrála svou progresívní úlohu v úsilí
o vědeckotechnický pokrok. Vědeckotechnický pokrok se
stává jedním ze základních pilířů výstavby socialistické
společnosti a předpokladem pro uskutečňování závěri'1
XIV. sjezdu KSČ v ekonomické, sociální a politické ob-
lasti. V tom nabývá spojení revoluční dělnické třídy a je-
jího předvoje, komunistické strany, s pokrokem vědy
a techniky charakteru životní nutnosti. Dochází k cíle-
vědomému přetváření struktury společnosti, ke vzniku
nových vztahů mezi lidmi na vědecké základně marxis-
mu-leninismu. Tento proces zahrnuje všechny společen-
ské složky a je přirozené, že inteligence vzhledem ke své-
mu postavení ve vědeckotechnické revoluci musí sehrát
odpovídající roli.

Orientace na vědeckotechnický rozvoj
V našem hlavním městě tvoří vědecká a technická in-

teligence velmi početnou složku obyvatelstva. Armáda
nejbližšího spojence dělnické třídy v Praze - vědecko-
technická inteligence - se blíží číslu 180000 pracovníků
proti 262000 dělníků. Jde tedy o to, jak nejlépe využít
tento ohromný potenciál v zájmu celé naší společnosti
i v zájmu rozvoje hlavního města. Hospodářská strategie
naší strany spočívá v dalším rozvoji vědy a techniky,
v komplexní racionalizaci a ve zdokonalování řízení
a organizace a na tomto základě v dosažení toho, aby
sedmdesátá léta byla obdobím, kdy se dovrší přechod od
extenzívního k intenzívnímu vývoji ekonomiky a aby léta
osmdesátá byla dobou, v níž budou intenzívní faktory
a zdroje dominovat. XIV. sjezd KSČ vyzvedl do popředí
jako prvořadý politický úkol orientaci na vědeckotech-
nický rozvoj. Naléhavost tohoto úkolu je dána zejména
tím, že československá ekonomika v podstatě již vyčer-
pala možnosti opírat svůj další rozvoj výroby o exten-
zívní rozšiřování zdroji'1.

Růst kvalifikace a vzdělal;Iosti
Stále většího významu nabývá otázka kvalifikace práce

a využití tvůrčích schopností pracujících. Urychlený pro-
ces zavádění nové techniky i její kvantitativní růst vyža-
dují růst vzdělanosti - dosažená úroveřl však zatím ne-
stačí pokrýt současné požadavky na vzdělání pracujících.
Např. z celkového počtu míst s požadovaným vysokoškol-
ským vzděláním je obsazeno vysokoškoláky jen 57 pro-
cent, z míst s požadovaným úplným středním vzděláním
jen 57,5 procenta a z míst s požadovaným středním od-
borným vzděláním jen necelých 32 procent. Proces orien-
tace nové techniky na maximální úsporu živé práce musí
být proto napříště doprovázen růstem kvalifikace pra-
covníků.

Školní vzdělání a praxe jsou však pouze předpoklady.
Ty, kteří je získali, však zavazuje k vyšší odpovědnosti
a náročnosti. Jsou na ně kladeny vyšší nároky a právem
se také od nich očekává, že se jich dokáží se ctí zhostit.
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Stupeň této náročnosti prověřují a budou prověřovat ko-
nečné výsledky ve výrobním procesu a v rozvoji naší
společnosti. Musíme si uvědomit, že až dosud byla naše
společnost mnohdy až příliš tolerantní vůči polovičatosti,
malé zodpovědnosti, vůči teoretickému a technickému di-
letanství. Dnešní současná orientace na intenzívní rozvoj
ekonomiky - při dynamickém růstu technických objevů
kvalitativně měnících strukturu výrobních procesů -
vyžaduje hluboké vzdělání, tvrdou a usilovnou práci, mno-
ho pevné vůle, houževnatosti a ideové zakalenosti.

Zdaleka ne se vším můžeme být spokojeni
Klíčový význam vědeckotechnického pokroku pro vý-

stavbu rozvinuté socialistické společnosti a požadavky na
rozvoj její materiálně technické základny musí nalézt
odraz nejen v zaměření, rozvoji a řízení technických věd-
ních disciplín, výzkumných a vývojových prací a proce-
su jejich zavádění do praxe, ale též v oblasti společen-
ských věd, zejména pak ekonomických. Nelze nevidět, že
naše ekonomická věda zůstala v minulosti mnoho dlužna
potřebám vědeckého zpracování problematiky spojené
s obdobím výstavby rozvinuté socialistické společnosti,
uskutečňované v podmínkách rozvíjející se vědeckotech-
nické revoluce. Nemůžeme být spokojeni ani s účinností
čs. výzkumné a vývojové základny.
Neuspokojivá je také situace v realizování výsledků vý-

zkumu a vývoje do praxe. To se projevuje v nedostatečné
obměně výrobních programů, v neúměrně dlouhých lhů-
tách od výzkumu až po zavedení do výroby, v nedosta-
tečné podpoře vědeckotechnického rozvoje, a to jak z hle-
diska systému plánování, tak i z hlediska stimulů hmotné
zainteresovanosti. Rozvoji tvůrčí iniciativy vědeckotech-
nické inteligence, výzkumných a vývojových pracovní-
ků, inženýrů a techniků chybí masovost i p'ropojení na
socialistické soutěžení pracujících ve výrobě a účelné
spojování s tvorbou a realizací programů komplexní so-
cialistické racionalizace.

Praha musí být městem vysokého technického pokroku
Praha jako hlavní město socialistického státu má své

specifické úkoly a problémy, které nutno v současném
období od XIV. do XV. sjezdu KSČ řešit. Praha musí být
městem vysokého technického pokroku, příkladem v roz-
víjení výrobních sil, ve zvyšování národohospodářské
efektivnosti i v přístupu k řešení výrobních a sociálních
problémů. Počítá se s dalším růstem průmyslové výroby.
Hlavním zdrojem jejího rozvoje však nebude zakládání
nových podniků, nýbrž jejich rekonstrukce a moderni-
zace, důsledná specializace, technický pokrok a úče:nější
organizace i uspořádání.

Významná role ROH
Při aktivizaci tvůrčích sil pracujících připadá význam-

ná role rovněž odborům a Socialistickému svazu mládeže.
Odbory musí sehrát významnou úlohu při ideově výchov-
né práci. Ve vědeckovýzkumné základně musí práce od-
borového hnutí především přispívat k tomu, aby zadané
výzkumné úkoly byly plněny v souladu s celkovou kon-
cepcí národohospodářského plánu. To je také nejspolehli-
vější cesta, jak bojovat proti samoúčelnosti výzkumné
práce a současně odstraňovat bariéry mezi výzkumnými
poznatky a jejich praktickým využitím. Nejširší oblastí
politického a organizačního působení pro odbory je vý-
roba a reprodukční produkční proces. V této sféře lze
považovat za hlavní politický cíl vytváření atmosféry
tvůrčího hledání a nesmiřitelnosti vůči technickému kon-
zervatismu a stagnaci. Velkou pomoc při rozvíjení vědec-
kotechnického rozvoje může přinést cílevědomá usměr-
ňovaná iniciativa mládeže. Podněcování zájmu mladých
lidí pro úkoly socialistické výstavby a vědeckotechnický
rozvoj představují velmi významný perspektivní zdroj, se
kterým je nutno v této oblasti počítat.

Spojení vědy s praxí
V nastávajícím období je nutno soustřeďovat pozornost

stra~x k o~ázkám vědeckotechnického rozvoje, a to pře-
devslm v techto oblastech: na soustavné rozvíjení a poli-
tické zajišťování koncepce vědeckotechnické politiky
jako nedílné součásti ekonomické politiky strany, na dů-
sledný ideologický boj proti revizionistickým a oportunis-
tickým tendencím v poslání vědy a techniky a na boj

za získání širokých mas pracujících pro politiku vědec-
kotechnického pokroku a na uplatňování a další posilo-
vání stranického přístupu ke kádrové a personální práci
ve specifických podmínkách rozvoje a řízení vědecko-
technické základny. Musí jít především o to, aby se ros-
toucí poznatky vědy a techniky projevovaly v konkrét-
ním zvyšování technické a ekonomické úrovně výroby,
ve stále efektivnějším systému řízení. Tak se spojí práce
inteligence se silami děl. třídy - věda s praxí.

MR ČVTS v Praze

Výzva vědeckotechnické
inteligence

My, účastníci celopražského aktivu vědeckotechnické
inteligel~ce, pořádaného dne 2. 10. 1973 městským výbo-
rem KSC ve spolupráci s městskou radou České vědecko-
technické společnosti, obracíme se na vás, pražskou vě-
deckotechnickou inteligenci, s výzvou na zvýšení úsilí ke
splnění náročných úkolů hospodářské politiky strany i ná-
ročných úkolů výstavby Prahy.
Prosazujte na každém pracovišti kritické zhodnocení

plnění úkolů vyplývajících ze XIV. sjezdu strany a přijetí
opatření vedoucích k zabezpečování vyšší efektivnosti
~ýroby v roce 1973 i ~ dalších letech pětiletky tak, aby
ukoly XIV. sjezdu KSC v ekonomické oblasti byly beze
zbytku splněny, a tam, kde je to žádoucí, i překročeny.
Pomáhejte zavádět komplexní socialistickou racionali-

zaci jako základní a trvalou metodu zvyšování produkti-
vity práce a efektivnosti a úrovně řízení. Zvláště se sou-
střeďte na urychlení realizace nových výrobků na za-
dění nové techniky a technologie inovací vÝrobních
programů a na racionalizaci práce v předvýrobních eta-
pách v řídícím a správním aparátu i oběhu zboží.
Podporujte rozvoj socialistického soutěžení a uzavírej-

te sdružené závazky mezi vědeckovýzkumnými praco-
višti a závody.
Pomáhejte mobilizovat vnitřní rezervy podniků a zá-

vodů soustředěním pozornosti na vyšší využívání základ-
ních fondů výroby, jejich obnovu, modernizaci, úsporu
materiálu a posilování orientace na strojní investice a na
využívání fondu pracovní doby.
Napomáhejte zdokonalování struktury výroby, a tím

i zabezpečování širokého sortimentu výrobků, zvyšování
Jakosti, technické a estetické úrovně výrobků, zlepšení
vnitřního trhu a rozšíření exportu především do socialis-
tických zemí, zvýšení a péče o kvalitu dodávek. Soustřeď-
te úsilí na prvořadé úkoly v oblasti energetických, che-
mických a jiných investičních celků, jejich urychlenou
a úplnou kompletaci včetně uvedení do provozu.
Vytvářejte podmínky pro užší zapojování naší ekono-

miky do integrace v rámci zemí RVHP, a tím i pro utvá-
ření moderní, vysoce efektivní struktury národního hos-
podářství a pro utváření hlubokých pevných svazků
v hlavních odvětvích ekonomiky, vědy a techniky v rám-
ci členských států RVHP.
Přispějte svou aktivní účastí k rozvoji a výstavbě hlav-

ního města Prahy, především při plnění plánu komplexní
bytové výstavby a klíčových staveb v hlavním městě:
metra, energetické a telekomunikační sítě, výstavby Již-
ního a Jihozápadního Města, přestavby železničního uzlu
Praha a při zabezpečování rozvoje služeb. V této souvis-
losti věnujte zvýšenou pozornost i otázce zlepšení život-
ního prostředí v hlavním městě, kde problém znečišťo-
vání ovzduší exhaláty je zvláště závažný.
Vytvářejte podmínky pro účinnější zapojení mladé ge-

nerace do výrobního procesu a k účasti na řešení kon-
krétních národohospodářských úkolů a úkolů spjatých
s výstavbou a rozvojem Prahy.
Pomáhejte prohlubovat socialistický charakter vyso-

kých škol důsledným uskutečňováním marxistických zá-
sad výběru, výchovy a rozmísťování kádrů. Prosazujte,
aby zásady vědeckého světového názoru proJínaly veške-
rou výukou a celým výchovným procesem.
Svou každodenní angažovaností pro politiku strany

přispějte k uplatňování vedoucí úlohy strany na všech
úsecích.
Praha, dne 2. 10. 1973 ačastníci celopražského aktivu

vědeckotechnické inteligence
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Symposium o automatizaci v geodézii
a kartografi i

Ve dnech 18. a 19. září 1973 se uskutečnilo v Domě
kultury kovoprůmyslu na Smíchově každoroční setkání
geodetů a kartografů, organizované KV - ČVTS - GK
v Praze, tentokráte pod názvem Symposium o automa-
tizaci v geodézi,i a kartografii.

Cílem této akce bylo seznámit širší odbornou veřej-
nost s dosavadními výsledky v zavádění automatizace,
s perspektivami v blízké budoucnosti a vyměnit si zku-
šenosti.

Na programu byly přednášky z výzkumné činnosti
i z široké praxe a exkurze do výpočetních středisek Geo-
detického ústavu a Agroprojektu. Atraktivním doplňkem
byla výstavka špičkových výrobků z oblasti automati-
zace kancelářských i polních prací, které v činnosti
předvedli zástupci sedmi zahraničních výrobců.

Podle plné pozornosti účastníků po oba dny, průběhu
diskuse a závěrečného hodnocení člena ÚV ČVTS-GK s.
Ing. S. Kádnera, CSc., lze celý průběh symposia pokládat

za zdařilý, svědčící o účinné pomoci VTS k zajištění stě-
žejních úkolů národního hospodářství. O dobré připra-
venosti symposia svědčí i okolnost, že sborník přednášek
byl účastníkům předán již v průběhu symposia. Sborník
obsahuje tyto příspěvky:

Ing. Dr. František Brož, CSc.: Perspektivy automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací v geodézii a karto-
grafU,

Ing. Vlad:mír Houda: Automatizace geodetických a kar-
tografických prací v GÚ Praha,

Ing. Václav Pecka: Automatizace kresby map,
Ing. Hanka Pospíšilová: Automatizace při mapování ve

velkých měřítkách,
Ing. František Šilar, CSc.: Digitální teodolity,
Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.: Využití terestric-

kých metod v THM,
Ing. Vladimír Biňovec: Automatické kalkulátory a geo-

detická praxe,
Ing. Josef Halík: Automatizace geodetických prací pro

výstavbu metra.
Ing. Josef Žampach,

věd. ta;. KV-ČVTS-GK

OZNAMENI
ČVTS- Pobočka při n. p. Geodézie Pardubice a vedení
podniku ve spolupráci s Krajským výborem pro geo-
dézii a kartografii CVTS pro kr1aj Východočeský a Od-
bornou skupinou 1702-Kartografie Společnosti geodézie
a kartografie připravují seminář

"Použití nesrážlivfch plastických fólií a filmů
v geodézii a kartografii".

Seminář bude uspořádán v Pardubicích ve dnech 15.
a 16. května t. r. a zahrne zejména následující pl'ohle-
matilm:

použití polyesterových fólií v geodézii, kartografU
a polygrafii (fa Folex),
plastické fólie a filmy a jejich využití pro geodetic-
ké a kartografické účely (fa Agfa Gevaert),
polye5terové filmy v geodézii a kartografii, repro-
grafické mate1riály (fa Ozalid),
poslední novinky a směr vývoje používání plastic-
kých hmot v kartografii. porovnání a zhodnocení
výrobků nejznámějších 'světových výrobců.

V rámci semináře, bude uspořádána výstavka materiálů.
Předpokládané vložmé pro členy CVTS 270 Kčs, pro ne-
členy 300 Kčs. Přihlášky k semináři očelkává do
1. b řez n a 1974 přípravný výborf,emináře (k rukám
Ing. Chráskové), Geodézie, n. p., Smetanovo nábřeží 12,
Pardubice, PSC 53157.

Vědecká konference Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a karto-
grafického v Praze

061.3: 061.6 : 528 (437.11)

Rok 1974 je rokem, v němž resort geodézie a karto-
grafie slaví výročí 20 let sjednocení československé geo-
dézie a kartografie. K tomuto výročí připravují organi-
zace resortu různé akce, při nichž hodlají zhodnotit vý-
sledky dosavadní činnosti. V rámci těchto akcí oslaví
i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický v Praze 20. výročí svého založení jako organizace
vědeckovýzkumné základny nynějšího resortu Ceského
úřadu geodetického a kartografického. Při této příleži-
tosti hodlá uspořádat věd e c k o u k on f e r e n ci,
která se bude zabývat
- zhodnocením dosavadní práce ústavu a perspektiva-

mi jeho další činnosti,
- přínosem vědeckovýzkumné činnosti ústavu pro odvět-

ví geodézie a kartografie,
spoluprací ústavu s vysokými školami a ústavy vě-
deckovýzkumné základny,
problematikou vědeckovýzkumné činnosti v rámci
jednotlivých výzkumných programů, jež jsou řešeny
v ústavu

- vědeckotechnickou spoluprací ústavu se zahraničím.
Konference bude uspořádána v Praze v říjnu 1974.

Předpokládá se, že potrvá 3 dny, kromě odborných ex-
kurzí, jež budou připraveny v dalším dni po skončení
jednání konference. Přípravu a průběh jednání konferen-
ce zajišťuje přípravný výbor s tematickou a organizač-
ní komisí.

Ke konferenci byl již připraven a vydán 1. oběžník.
Zájemci o účast na jednání konference si mohou vyžá-
dat 1. oběžník i bližší informace na adrese ústavu (vý-
zkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
Nádražní 31, 15079 Praha 5-Smíchov).

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČV UT v Praze

V pondělí 5. lfstopadu 1973 začal již v pořadí třetí
cyklus vědeckých přednášek na geodetickém směru sta-
vební fakulty v Praze. První přednášku tohoto cyklu
přednesl Ing. Zbyněk Maršík, CSc., na téma: Analytic-
ká aerotriangulace.

V úvodní části své přednášky ukázal autor na hlavní
úkoly, které má analytická aerotriangulace a které jsou:
obnova paprskového trsu provedeného leteckého snímku
a orientace tohoto trsu v prostoru. Současně se zmínil
také o širších souvislostech této problematiky, které defi-
nují cíl aerotriangulace: zhuštění bodového pole.

V hlavní části přednášky autor pojednal o analytické
aerotriangulaci, o obnově paprskového trsu, korekci de-
formací fyzikálního původu, relativní a absolutní orien-
taci trsů a geometrických podmínkách, platných pro
tyto úkoly. Dále se zmínil o řadové aerotriangulaci spo-
jování řad a o aerotriangulaci z nezávislých modelů.

Poslední část přednášky byla věnována rozboru blo-
kové analytické triangulace. Autor ukázal na geometric-
kou tuhost bloku a na způsob řešení blokové triangula-
ce navržený ve VÚGTK. Přednáška byla zakončena zmín-
kou o současném vyrovnání čtveřice snímků.

Po přednášce se rozvinula diskuse, kterou vedl doc.
Šmidrkal a která se zabývala blíže problematikou přes-
nosti řadové a blokové triangulace, ukázala na nedostat-
ky některých přístrojů a na problematiku vlivu refrakce.

Ing. V. Radouch
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Úspěšný závěr I. běhu postgraduálního
studia pro řídící pracovníky oboru
geodézie a kartografie na eV UT v Praze

Vedoucím pracovníkům jsou sverovány kolektivy pra-
covníků, velké materiálové, technické a finanční pro-
středky. Mají povinnost a odpovědnost řídit v souladu
s celospolečenskými zájmy.
Na XIV. sjezdu KSČ a následujících plénech ÚV KSČ

byla věnována značná pozornost řídící práci a zdůraz-
něn její význam při plnění náročných úkolů.
Dnes už nestačí jen vytvářet potřebné zdroje, ale také

je umět účinně využívat. Práci vedoucích pracovniků
chápeme jako činnost s politickým obsahem. Při zvýšení
poptávky na geodetické a kartografické práce vyvolané
rozvojem bytové a investiční výstavby, služeb obyvatel-
stvu, je nutné zabezpečit geodetické a kartografické prá-
ce bez dalších nároků na zvýšený počet výkonných pra-
covníků. Cesty jsou vytyčeny stranickými dokumenty, je
to zejména rozvoj vědy a techniky, komplexní socialistic-
ká racionalizace - zavádění automatizace geodetických
a kartografických prací, racionalizace řízení.
Proto je nejen odborným požadavkem, ale i politic-

kým úkolem vedoucích pracovníků stále zvyšovat efek-
tivnost své práce a práce svých spolupracovníků.
Postgraduální studium pro řídící pracovníky, které bylo

zahájeno v říjnu 1971, přispělo k plnění těchto úkolů.
Seznámilo řídící pracovníky a připravované kádrové re-
zervy s nejnovějšími poznatky z oboru geodézie a karto-
grafie, ekonomických informací, poznatky z oblasti ve-
dení lidí, kádrové a pe<rsonální práce a dalšími poznatky.
Ve dnech 11. a 12. října 1973 se uskutečnily obha-

joby závěrečných prací a závěrečné pohovory postgra-
duálního studia řídících pracovníků resortu ČÚGK, které
bylo zahájeno v říjnu 1971.
Z 19 posluchačů úspěšně ukončilo I. běh postgraduál-

ního studia 18 posluchačll.
Celé studium a vypracování závěrečných prací kladlo

na posluchače mimořádné nároky. Je nutno konstatovat,
že všichni, kteří se vypořádali s počátečními obtížemi
v I. semestru, prokázali v průběhu celého studia mimo-
řádnou píli a iniciativní přístup jak ke studiu, tak i k pra-
covním povinnostem.
Závěrečné práce a obhajoby měly vesměs velmi dob-

rou úroveň. U většiny posluchačů se projevila snaha po
koncepčním a komplexním řešení daného problému.
Pro širší využití závěrečných prací v praxi uvádíme

seznam závěrečných prací, které byly úspěšně obhájeny:
Ing. Františe<k Wágner, G8Iodézie, n. p., Brno
- Koordinace prací při údržbě a tvorbě digitální mapy
Ing. Miloslav Vitoul, Geodézie, n. p., Brno
- Analýza předvýrobních činnosti v Geodézii n. p. Brno
Ing. Josef Pukl, Geodézie, n. p., Brno
- Řízení a organizace výrobního cyklu THM u Geodézie

n. p. Brno
Ing. Jiří Kopka, Geodézie, n. p., Brno
- Organizace prací při mikrofilmování v podniku Geo-

dézie n. p. Brno
Ing. Milan Klimeš, Geodézie, n. p., Brno
- Úkoly a postavení výrobních inženýrů ve dvoustup-

ňovém řízení v n. p. Geodézie Brno

Rudolf Masnica,
Český úřad geodetický

a kartografický

Ing. Jan Jekl, Geodézie, n. p., Opava
- Úkoly SG v Severomoravském kraji v 6. pětiletce

Ing. Miroslav POliČ, Geodézie, n. p., Opava
- Úkoly na úseku THM v Severomoravském kraji v 6.

pětiletce

Ing. Miroslav Šimeček, Ge<odézie, n. p'., Opava
- Úkoly kartografické polygrafie v 6. pětiletce v n. p.

Geodézie Opava

Ing. Pavel Theiner, Geodézie, n. p., Č. Budějovice
- Organizace a řízení SG v Jihočeském kraji v podmín-

kách automatizace

Ing. Vladimír Houda, GÚ, n. p., Praha
- Využití mechanizace a automatizace v podnicích re-

sortu ČÚGKv 6. pětiletce

Ing. Josef Klein, GÚ, n. p., Praha
- Organizace prací v nivelaci s využitím automatizač-

ních procesů

Ing. Stanislav Olejník, GÚ, n. p., Praha
-- Okoly střediska gravimetrie< v 6. pětiletce v GÚ,n. p'.,

Praha

Ing. Josef Lašek, Geodézie, n. p., Liberec
Využití stávajících a nových investic pro zproduktiv-
nění geodetických a kartografických prací v Severo-
českém kraji

Ing. Bohumil Houška, Geodézie, n. p., Liberec
- Výhled rozvoje číselných metod v geodézii v okrese

Děčín

Ing. Jaroslav Rasocha, Geodézie, n. p., Liberec
- Úkoly technického oddílu SG v podmínkách zavádění

automatizace

Ing. Jan Macek, KGKSPardubice
- Koordinace geodetických a kartografických prací ve

Východočeském kraji

Ing. Jan Bumba, Geodézie, n. p., Plzeň
- Řízení, organizace prací na SG a automatizace prací

na SG Plzeň-jih

Ing. Jiří Stránský, Geodézie, n. p., Plzeň
- Práce< odpovědného geodeta v průmyslovém podniku.

Závěrečné práce< si můžete vypůjčit na ČOGK v kád-
rovém a personálním odboru, případně v podniku, kde
absolvent studia je v pracovním poměru.
Celkové zhodnocení I. běhu postgraduálního studia

bylo provedeno do konce roku 1973. Slavnostní odelvzdá-
ní vysvědčení o absolvování studia bylo uskutečněno na
děkanátu fakul'ty ČVUT dne 10. pros~nce 1973, současně
byli absolventi postgraduálního studia přijati předsedou
Č"ú'GKIng. Františkem Koubkem.

Všem absolventům I. běhu postgraduálního studia
srdečně blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia, sou-
časně přejeme hodně pracovních a osobních úspěchů, aby
získané poznatky využili ve své pracovní činnosti.
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z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Rozsáhlá množství prinuírních informací, Sl' ktcrými
pracují ccntrální orgány, útvary VTEI a hospodářské
organizace a která jsou uložcna v písemných sděleních,
výkresech, náčrtech, výzkumných zprávách a jiných
písemných pracovních nebo dokumentačních materiá-
lech, by měla být co ncjsnaději dostupná, vyhledatelná
a ve vhodné formě ft, \' patřičném množství rozmnožena
pro poUeby dalších pracovišť.
Zejména informační útvary by měly b),t vybaveny

mikrografick)'mi technikami a zařízeními, která vedle
opaUení v oblasti organizace a racionalizace práce
umožní zvvšova>, ú{,innost vědecké a technické komu-
nikacf'. .
V (,HSR se vývojem a v.}'I'obou zaÍ'Í7.0nípro mikrofil-

movon techniku a ostatní reprografické techniky v pí'e-
nížné míře zabývají podniky VHJ Závodú vŠf'obecného
strojírenstd (ZVS) Brno.
Vedle (lnesjiž znám}'c)l diazotypick}'ch kopírovacích

pÍ'Ístrnjú OCE lO6 a OeE 212, vyráběných v licenci ho-
landskéfirmy Van der Grinten v n. p. Vlárské strojírny
Hlavičín si zaslouží pOZOJ'Jloste!{'ktrostatickj" kopírovací
stroj COS'L'AR. vyrábemý v rámci VHJ ZVS Brno
v n. p. Meopta Bratislava.

Elektrostatický kopírovací stroj COSTAH je určený
pro kopírování a rozmnožování originálú, jejichž vdi·
kost nepřesahuje formát A :3.Umožúuje též kopírování
z knih, (,asopisú, map a j in}'ch tiskovin včetně trojroz-
men'n)'ch př·edmětľt. Kopíruje vŘechny barvy, které re-
prodnknjf' v černobíl)'ch odstínech. Výstupní formát
získan)'ch kopií je A 4, A 5, případně form,ít A 4 s pro-
dlouženým okrajem k uchycení v ofsetových tiskařských
strojích. K získání ofsetových matric je Ueba použít
speciální materiál. Papír je opaUen zinkoxidoY<JU polo-
vodičovou \TstVOU (ZnO), prochází ze zásobníku pí'es
p\ dávací válce a núžky do nabíjecí komory, kde do·
chází k nabití vrstvy kladným nábojem a k vytvoření
clf'ktroRtatického polc. V expoziční komoře se osvětlená
míMa polovodičovó vrstvy papíru světlem vybíjí, čímž
se vytvoří latentní obraz. Z exposiční komory přechází
papír do vývojky, která je složena z nosné kapaliny
a barviva. Barvivo, ktcré má negatinlí elektrický náboj
se přichytí na kladně nabité části polovodičové vrstvy
dektrostatického materiáln a dochází tak k tzv. su-
chénm vyvolání. Po fixaci v snšicím zařízení přechází
papír dopravníkem do sběrače kopií. Zinkoxidový papír
je v přístroji uložen v roli v Říři 210 mm a délce 150m,
která postačí aRi pro 500 kopií formátu A 4. Přístroj
je vybaven po6tadlem celkového počtu kopií.

Formát p,-e(lIohy I FormM kopie Ponlěr
I

A3 A4 I : 0,7
A4 Ai) 1 : 0,7
A4 A4 1 : 1
Afi A 5 I : I

Přístroj nmoznu.Je též kopírování výřezú z předloh
větších než formát A :3 prostřednictvím pomocného
osvětlení, kterým Repředloha prosvítí ze spodu.

Technické údaje:

Provozní napětí
Př'íkon
Připojení na síť

220 V/50 Hz
2500 W
pohyblivým pHvodem s vidlicí
zapojením do zásuvky 16 A/
/250 V, typ 5514
4 ks promítacích žárovek HPZ
600/600 W - 220/230 V,
typ 311:3213
dektrostatický v roli - 150 m,
š~e 210 mm
k;apalinové
poloautomatické s tlačítkem na
panelu
maximálně 420 X 297 mm
volitelný A 4, A 5, prodloužený
A4
1-20, nekonečno
4-8 podle citlivosti papíru
plynulé mechanickým variáto-
rem v rozmezí 1 : 1 až 1 : 0,7
nastavení př'edlohy větší než
formát A 3 pomocným osvětle-
ním
1175 x 640 X 820 mm
I70 kg
cca 55--60 tis. Kčs
Meopta,_n. p., Bratislava
- pro eSR Kancelářské stroje,
n. p., Praha
pro SSR Datasystém, n. p.,
Bratislava.

Zpracováno podle údajú výrobce.

Vyvolávání
Dávkování barviva

Formát předlohy
Formát kopie

Volba počtu kopií
Počet kopií za minutu
Zmenšování

Rozměry pÍ'Ístroje
Váha přístroje
Cena přístroje
VÝrobce
D~davatel

Další ehystanon novinkou firmy Meopta, n. p., Brati·
slava je stolový elektrostatický kOllírovací přístroj
MEOSTAT, který bude určený pro kopírování obou·
stranně tištěných pí'edloh z listu formátu A 4 a A 5 na
speciální ZnO papír. Přístrojem bude možno též vyho-
tovit na speciální ZnO papír ofsetovou matrici formátu
A 4. Předpokládá se, že sériová výroba tohoto přístroje
bude zahájena v roce 1975. S fnnkeí a činností přístroje
měli možnost se blíže seznámit účastníci Geodetických
informačních dnú (XI. BTZ) v Brně při návštěvě pavi.
lánu K na Brněnském mezinárodním strojírenském vele-
trhu.
Vhodným doplúkem k přístrojúm Oel~ i ke všem

elektrostatickým přístrojúm, u nichž je zásoba papíru
uložena mimo stroj a nakládajj se jednotlivé listy formá-
tu A 4 je MECHA~ICKÝ ZASOB~íK PAPíRU ZP 4.
Váha zásobníku je 4,4 kg, rozměr 260 x 390 x 9íl mm,
kapacita cca 300 listú. Zásobníku se dá použít též k po-
dávání kancelářského papíru při psaní strojem. Stisk-
nutím podávací pá{,],y se automaticky vysune jeden
list papíru.
Uvedené kopírovací přístroje COSTAR i MEOSTAT

dávají možnost pořízení ofsetové matrice, óímž je vy-
tvořen předpoklad pro využití tzv. spojeného ofsetového
systému - kopírovacího přístroje a ofsetového stroje.
Ph využívání moderní reprografické techniky bychom

neměli opomíjet též ekonomickou stránku rozmnožová-
ní dokladú. Máme v podstatě volbu mezi dvěma způsn-
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by rozmnožování dokladů - kopírováním nebo tiskem
a měli bychom umět dosti spolehlivě rozhodnout, kdy
je který způsob ekonomicky výhodnější. Při potřebě
zcela malého počtu kopií by neměly existovat pochyb-
nosti o tom, který postup zvolit. Podle všeobecného
názoru je to elektrostatická kopie. Při požadavku větší-
ho počtu kopií je vhodné využít ofsetového stroje poří-
zením zmíněné ofsetové matrice na kopírovacím přístro-
ji. Tohoto spojeného ofsetového systému je ve světě
stále více používáno.
Otázce volby způsobu rozmnožování je věnována

v příloze IIIjI973 "Reprografie" časopisu Podniková
organizace č. 9-10/1973 úvaha autora Jiřího Maliny
z n. p. Kancelářské stroje· Praha: "Kopírovat nebo
tisknout?" Autor se zde zaměřil na stručný technický
popis srovnávaných způsobů rozmnožování a uvedl vý-
sledné hodnoty ekonomických rozborů. V závěru uvádí,
že vedle příznivého stupně racionalizace a všestrannosti
využití je spojený ofsetový systém rentabilní již při
pěti výtiscích, tedy při počtu, který je považován za
horní hranici rentability elektrostatického kopírování.
Kromě této úvahy je uvedená příloha věnována

článku autora Ing. Jiřího Hrdličky: "Mikrofilmování
technické dokumentace v Ostravsko-karvinském revíru"
a neméně zajímavému pojednání autora Ing. Michala
Salomonoviče: "Využití mikrofilmu při zpracování vý-
kresové dokumentace v Nové huti Klementa Gottwal-
da~'. Přílohu připravil Komitét pro rozvoj reprografie
v CSSR při federálním ministerstvu hutnictví a strojí-
renství. Bližší seznámení s jejím obsahem by jistě při-
spělo k úspěšné realizaci koncepce využiti mikrofilmu
v geodézii a kartografii a k rozvoji reprografie vůbec.

Ing. Ivan Čermák, ČUGK

Sedmdesát let
Ing. Bedřicha Kruise CSc.

Dne 7. ledna 1974 se v plném zdraví a svěžesti dožil
70 let Ing. Bedřioh Kruis, CSc., dIou!holetý vědeoký
pra'covník VŮ'G'rK v Bmze. Jméno Ing. Krnise, CSc., je
nerozluč ně spojeno s budováním československé nive-
lační sítě a se začátky jejího vědeckého využívání. Ju-
bilantovou zásluhou byly v Jednotné čs. nivelační síti
používány nejprogresívnější postupy, vědecké analýzy
a srovnávací studie s dřívějšími nivelačními měřeními
na území ČSSR. Své práce publikoval v řadě časopisfi,
referoval o nich na mezinárodních sympoziích a pra-
covních poradách, kde byly kladeny základy nynější
úzké spolupráce se socialistickými státy. Velikou zá-
sluhu má jubilant jako zakladatel výzkumu recentních
svislých pohybfi zemské kfiry v ČSSR. Dík velkým od-
borným zkušenostem a znalostem dovedl úspěšně pře-
konat nejobtížnější počáteční období hledání nejvhod-
nějších postupfi měření a zpracování jeho výsledkfi. Pra-
coval na založení čs. sítě opakovaných nivelací a od-
borně vedl její budování. Jeho zásluhou byly také vy-
budovány speciální nivelační sítě v těžebních oblastech
ČSSR a v podunajské nížině', které zfistávají solidním
základem pro současný a budoucí podrobný výzkum
svislýchpohybfi v těchto územích. Dík píli a neúnavné
práci IlOg. B. :Kruise, CSc., mfiw dnes ČSSR dfistojně
soutěžit ve výzkumu svislých recentních pohybfi v mezi-
národním měřítku. Přejeme proto Ing. BedNcihu Kruiso-
vi, CSc., do dalších let. ,stálé zdraví a radost z plodné
celoživotnCpMé'e; "věnované rozvoji československé geo-
dézie.

K životnímu jubileu
Ing. Václava Jungmana

Dne 24. února 1974 se dožívá 50 let s. Ing. Václav
Jungman, zástupce řediite,le SPŠ stavební v Brně a vedou-
cí oboru geodézie na té,to škole.
Hi tomto životním jubileu chceme na velmi stmčném

životopise ukázat pří'klad činnosti mimořádně pracovi-
tpho a obětavého pracovníka.
Narozen ve Velké Sevljuši v USSR (bývalá Podkar-

patská Rus), absolvoval nejdříve v Chustu pak v Užho-
rodě a nakonec v Brně gymnasium. Jako ročník 1924
br! za okupace totálně nasazen jako dělník u jisté
okupační firmy ve Slavkově. Po osvobození naší země
Rudou armádou byl zapsán na přírodovědecké fakultě
hruenské university, kde se věnoval studiu matematiky·
a fyz]ky. V 1ínoru 1947 přestoupil na Vysokou š,kolR
technickou v Brně, kde studoval obor zeměměřic'ký a'
kde v roce 1950 složil s vyzmamenáním II. státní zkouš-
ku. Kratší dobu pracoval na měřičském oddělení XI. re-
ferátu ,ŮNV v Brně a pak byl dva roky na vojně.

Svoji zeměřičS'kou dráhu začal v r. 1952 jako asistent
na ústavu geodézíe býv. Vysoké školy stavitelství v Brně
u prof. Dr. A. Štvána. Opět se vrací do praxe k n. p.
Průmstav v Brně. Jeho láska ke škole, k pedagogické
člllností jej přivedla zpět do škols.tví a tak dnem 1. září
1957 se stává řádným středoškolským profesorem na
SPŠ stavehní v Brně, obor geodézie.
Záhy se pozná'vají jeho politické, organizační a peda-

gogické schopnosti a v r. 1969 byl jmenován zástupcem.
ředitele školy a vedoucím oboru geodézie.
Je spoluautorem celostátní středoškolské učeblllice

Geodézie, lektorem odborné učebnice Mapování, spolu-
autorem nových učebních plánfi a osnOv na oboru geo-
dézie. Kromě toho je členem odborné komise pro stu·
dijní obor geodézie pří ministerstvu škols,tví, nositelem
pamětní medaile udělené při příležitosti 50. výročí za-
10Zení školy a v současné době ještě předsedou ZV
ROH.

Velmi mnoho ze svého osobního volna dává k dispo-
ZICi k řešení mnoha otázek oboru geodézie a jeho při-
činěním se výuka zeměměřických předmětfi na SPŠ
stavební stala uznávaně kvalitní. Mimořádné úsilí vě-
nuje jrubil'ant otázkám politickovýchorvným a velká řa-
da absolventfi uvedené školy se ráda hlásí k tomu, že
je učil počítat jli.žník a polygon Ip['á,vě s. Ing. V. Jung-
nWH.

Všichní spolupracorvníci na škole, se při životním ju-
bilm.' s. Ing. V. Jungmana připojují s upřímným přáním,
aby zdraví a pracovní elán byl s. Ing. Václavovi Jung-
manovi i do další padesátky zachován a alby se mu jeho
usobní plány dařily.

Ing. Jan D vo ř á k, nar. 29. února 1924, zástupce ře-
ditele Střední prfimyslové školy zeměm~i'iclké v Praze,
slaví v únoru významné životní jubileum 50 let.
Na škole je oblibeným a angažovaným pracovníkem.

Předtím pracoval. v resortu Ceského llřadu geodetické,
ho a kartograf1ckého již od jeho založení a získal bo-
haté zkušeností při provádění všech druhfi geodetických
prací. Osvědčil se jako svědomMý a Iniciativní pracov-
ník, prosazující zejména aplikaci vědeckotechnického
rozvoje v geodézii.
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Na SpSZ v Praze, kde působí od roku 1964, úspěšně
využívá své bohaté zkušenosti z praxe. Významně se
podíH na zvyšováni kvalifikace pracovníků resortu Čes-
kého úřadu geodetického a kartografického - vede stu-
dium při zaměstnáni na SpSZ a svým zpťisobem dovede
poskytovat nezištnou pomoc studujícím.
Udržuje styk s pracovníky z praxe a podílí se na

vypracování některých předpisťi a řešení racionalizač-
ních opatření.
Je zkušeným výchovným pracovníkem a patří mezi

nejlepš[ odborn[ky na škole, prosazuj[cí celospolečen-
ské zájmy.
Přejeme mu hodně zdraví, mnoho pracovních úspěchů

při výchově mladé směny geodetli a úspěchy v soukro-
mém životě.

Z geodetického kalendáře

(leden - únor - březen)

3. ledna 1914 - před 60 lety se narodil ve Zdíkově,
okr. Prachatice, Ing. Rudolf Voldán, předseda MNV
v Hluboké n. Vltavou. Od r. 1946, kdy nastoupil ke, Kat.
měř. úřadu v Plzni, prošel celou řadou vedoucích funk-
cí v oboru až po provozního inženýra, ředitele OOGK
a vedoucího oddělení KGKS. V Plzni i v Č. BiJ.dějo-
vicích vždy dával své nejlepší síly pro rozvoj geodézie
a kartografie. Zastával řadu funkcí stranických i ve
společens,kých organizacích, kde mohl plně uplatnit
své vzácné osobní vlastnosti.
6. ledna 1884 - před 90 lety se narodil ve Stráži
n. Nežárkou akademik Josef Ryšavý, profesor nižší
a vyšší geodézie, na .ČVUT v Praze, nositel Rádu práce.
Byl významným pedago.gem, asistentem prof. Petříka;
všichni zeměměřiči znaj[ jeho vynikající učebnice "Niž-
ší geodézie" a "Vyšší geodézie", které daly základ no-
vodobé geodetické literatuře. Literární činnost p.rof.
Ryšavého byla velmi bohatá. V r. 1947/48 zasltával úřad
rektora ČVUT v Praze. (Zemřel 4. ledna 1967 v Praze. J
7. ledna 1904 - před 70 lety se narodil v Praze, Ing.
Bedřich Kruis, CSc., vědecký pracovník VOGTK v Pra-
ze. Větš[ čá'st svého plo.dného odborného života se za-
býval otázkami přesné nivelace, kterým též věnoval
větší část své literárn[ činnosti.
7. ledna 1924 - před 50 lety zemřel ve Stýrském Hrad-
ci Dr. Johann Frischauf, profesor matematiky a geo-
metrie na tamějš[ un1iversitě. Byl jedním z prvních,
kte,rý s využitím Gaussovy teorie převedl geodetické vý-
počty z elipsoidu na kouli a z té paJ, na rovinu. Jelstě
dnes lze v jeho spisech najít mnohé podněty p'ro řešení
současných problémťi.
11. ledna 1904 - před 70 lety se v Bavorově narodil
Ing. František Stefek, dlouholetý p'racovn[k býv. OGK
Praha. Po skončení studií pracoval jako asistent u prof.
Ryšavého, pak pI'ošel řadou kat. měřických úřadťi, za-
kládal zeměměř. odd. na techn. referátě KNV v Karlo-
vých Varech, přešel do družstva "Geoplán", později
"Geometra", aby zakončil svoji činnou službu v praž-
ském ústavu. Je znám jako konstruktér měřických po-
můcek, jehož racionalizační návrhy jsou dodnes vyiJ.Ží~
vány. Jeho neutuchaj[cí zájem o všechno no,vé jej p·ři-
vád[ do stálého styku s praxí.
7. února 1839 - před 135 lety SH narodil v Praze
Robert Doudlebskýze Sternecků, generál a přednosta
astronomic'ko-geótletického odb(}ru vídeňského VZO.
Spolu s prof:'Kořistkou prováděl \fýi>kDměrhá měření
na územ[ Četh. 'Byl jedním z prvnfCh rakouských geo-
detů, který pr()'Váděl tlhová měření, pro IIiěž'zKon-
struoval přenosnýkyVlldlóvýpřístro j. Jflkó:zástupce
Rakouska 'se zú.časfňoval meiil1ářŮdJiíchstup.ňollých mě-
ření.(Zemřel 19:.listOptldu 1~ro 've' ,v[dhi.l
liJ. ňn.;>ra 1~Ij'f;8;'P~~d.',}lÓ· .~~t,ť...,'~t?:l1~r#~il.y'pisé
GaUleiJ GaliItli, profesor na' univeťSlť~?~.V ,pťSef! Pa-

dově, slavný matematik, fyzik a astronom, který pťi-
'V!Odnězačal studOV'at lékařství. Zdokonalil první d'lIIleko-
hled a konstruO'val řadu fyzikálních a astronomických
poml1cek. Byl prťikopníkem Koperníkova učení. (Zemřel
8. ledna 1642 ve Florenc,ili.J
24. února 1924 - před 50 le,ty se narodil ve Velké
Sevljuši - SSSR, Ing. Václav Jungman, zástupce ředi-
tele SPŠ. stavební a vedoucí oboru geodézie na této
škole v Brně. Po skončení studií pracoval jako asistent
u prof. Štvána na brněnské technice, v měř. odd. měs-
ta Brna, později pak v n. p. Prťimstav. Od r. 1957 pťi-
sobí na SpSS na geodetickém oboru, jehož zvelebení
věnO'val mimořádné úsilí. Jeho bohatéprakUcké zkuše-
nosti a cílevědomá práce byly velkým přínosem pro
zvýšení kvality výuky. Svou literární činnost věnoval
plně školním učehnicím; je spoluautorem celostátní
učebnice Geodézie.
29. února 1924 - před 50 lety se narodil v Novém
Městě na Moravě Ing. Jan Dvořák, zástupce ředitele SPŠ
zeměměřické v Praze. Již ve válečných letech nastou-
pil k zeměměřiclké službě, pracoval jako počtář v trian-
gulačn[ kanceláN. Vystudoval zeměměř. inž. na ČVUT
v Praze, praxi získával v družstvu "Geoplán", odkud
přechází na OOGK v Brně a pak do Prahy. Jeho bohatá
praxe v oboru nového měření, pečlivá a přesná práce
byly nejlepšími předpoklady pro jeho pedagogickou čin-
nost. Od r. 1964 vychoval již řadu dobrých technikťi,
kteří na něj rádi vzpom[nají a váží si jej. Pracuje v řadě
odborných komisí na ČOGK, je členem zkuš. komise pro
II. stát. zkoušku na ČVUT v Praze.
1. března 1909 - před 65 lety se narodil v Praze Ing.
Dr. Bedřich Polák, docent zemi'íměřického 'oooru FSv
ČVUT v Praze,. Po vystudování vys. školy inženýrského
stavitelství věnoval hned od počátku svou pozornost
geodetickým pracím. Pracoval jako vědecký civ. za-
městnanec VZO, později pak v Zeměměřickém úřadu.
Zúčastnil se řady významných geode,tických měření. Pů-
sobil jako vědeoký redaktor v SNTL, od r. 1957 jako
profesor na SPŠ stavební a od r. 1964 jako docent na
ČVUT v Praze. V tomto roce odchází na zas:loužený
odpočinek. Ať ještě mnoho jeho "sluneičních hodin" je
dobrých.
13. března 1924 - před 50 lety se narodil v Praze
Dimitrij Gebauer, vedoucí odd. v ústřední dokumentaci
Geodetického ústavu n. p., Praha. V resortu nastoupil
v r. 1942, od sik'romnýoh začátlkťi se svou pílí a hou-
ževnatostí vypracoval na samostatného technika a ve-
doucího triangulačního oddílu. Vystudoval při zaměst-
nání SPŠ zeměměřickou a pro Své dobré pracovní vý·
sledky byl jmenován do funkce, kterou nyní zastává.
V r. 1959 byl vyznamenán jako nejlepší pracovník. Své
dobré osobn[ vlastnosti, družnost a přímost, uplatňuje
i ve ve,řejné práci.
28. března 1749 - před 255 lety se narodil v Beaumont
v Normandii Pierre Simone Laplace, vynikající francouz-
ský matematik, fyzik a astronom, člen Institut de
France. Zabýval se matematickou analýzou, počtem
pravděpodobností a nebeskou mechanikou. Z tohoto
oboru je jeho největší dílo "Mécanique céleste.". Za
vlády Napoleonovy zals,tával .též významné státní funkce.
(Zemřel 5. března 1827 v Paříži. J

V přípravě pro dal~íGaKO jsou:
MARČÁK, P.: o probléme -referenčnej yýškovej sú-
stavy pre opakované niveláoie na geodynamic-
kých polyg6noch

ŠIMON, Zd.: Vzor«:e pro výpOi!et slapových oprllv
gravimetrický':li mi!l'~ní,

,',.,i.!,j", .,' ' •.•. l

HERDA,M..:P.láil1oyání;přesnostikontrolních měření
stavebních konstrnkcí '

MAXMILIAN,K::"Oti!ab.tegtstro eviděnce ;rtemovi~
\ tos~~
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Rektor Vysoké školy zemědělské v Praze vypisuje kon-
kurs na obsazení 1 místa odborného asistenta pro výuku
geodézie na katedře melioraci agronomické fakulty.
Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání - obor geodézie
stavební fakulty, tři roky praxe. Platové zařazelIlí podle
platných platových řádů pro učitele vysokých škol.
Předpol~lady pro politickovýchovnou práci, společenská
angažovanost nutná.
Zádosti doložené životopisem ve trojím vyhotovení, do-
kladem o ukončelIlí vysokoškolského vzdělání přísluš-
ného směru a přehledem o dosavadní vědecké a publi-
kační činnooti zašlete nejpozději do tří týdnů ode dne
uveřejnění konkursu útvaru kádrové a peI'1Sonálníprá-
ce Vysoké školy zemědělské v Praze 6-Suchdole
(16021 ).

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

B o čar o v, B. G.: Studium vytiženi inženýrsko.-technickych pra-
covníků v zimr.ím období pomocí metody sIťových grafů, str.
8-10

C hlt r o v, B. F.: Číselné řešení hlavní geodetické úlohy metodou'
Runge-Kutta-Mf.rsonovou, str. 10-13
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Tato stavební ročenka obsahuje 7 částí z různých úseků sta-
vební činnosti: ocelové dílce ve stavebnictví, tepelné izolace,
prefabrikované opěrné a zárubní zdi, montované nosné kon-
strukce silničních mostů, trubkové lešení a ozonizace ve vodo-
hospodářství. Tyto stati uvádí kapitola o měrové soustavě a
měrových jednotkácll SI s řadou typických příkladů použití ve
sta vebnictví.

• Mezinárodní soustava měrových jednotek SI ve stavební
praxi

• Ocelové dílce ve stavebnictví
• Montované op·ěrné a zárubní zdi
• Montované nosné konstrukce silničních mostů
• Trubková lešení a konstrukce z lešeňového materiálu
• Výroba a užití ozónu v průmyslu a vodním hospodářství

Ročenka je určena všem stavebním technikům v projektových
ústavech i výrobních podnicích včetně orgánů investorů.
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• ve své opravně

Sb ě rn y:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodičkova 30
33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha 5, Janáčkovo nábi'. 1S
3S - Praha 3, Táboritská 16
36 - Praha 4, Na Pankráci 2

41 - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Veleslavínova 25
43 - Ostrava I, Milfčova 4
44 - České Budějovice, ti'. S. května 29
4S - Olomouc, ti'. Osvobození 27
46 - Brno, Kapucínské nám.
47 - Prešov, ti'. SRR 91


