,

'-'"

,

-.~

~,'..

..

. GEODETI,CKY A KARTOGRAFICKY

"

OBZOR

.«Ibornt .časopi~Ústfednf· správy geodézie a, kartÓgrafie

Vedoucl redakce
Redaki!nl rada:

inj. Vladislav Sachunský. VýkoDný redaktor

inl. Jaroslav Jirmu&. Redaktor inl. Bohumil Sldlo.

prof. int. dr. Josef Biibm, DrSc., idt. Miloš Ch,nbálník, CSc., ini.Karel

~

.

.

.-

Dvořák, prof. dl'.

FI'U-

tiiek Fiala, DrSc., ini. I(;arel Hodai!, inl. Ladislay Janou šek, ini. Ján Kocián, prof. inž. dr. Václav !5rumphanzl,
.inž. Milan Klimeš, inž: Rudolf Malivánek, inl. Zdeněk Mašín; inž. Karel Pecka, inl. Jozef Petráš, CSc. inž. Fran-

"

.
tišek Poslušný, prom. ekonom, inl .. Miroslav Pukl, inl. František Silar! inž.~E:rántišek Storkán.

Vydává Ústl'ední

správa

geo~ézie!}l, kal'tografie

Praha 1, tel. 2344.41 až 5. Rel\lakcElHybernská

.

,

"',',

.závody, ň. p., závod 1, Václavské
t!,!chnlcké 'literatury,

ve Státním
2, Praha

nakladatelstyí

technlck-é literatury,

n. p., S'pálená 51,

1, tel. 222145 až 7, 234688 ai 9. Tiskne MlR, noYlnál'sk6
.

nám. 15, Praha 1, tel. 239351

až, 9. Inzertní

oddělení:

Státní

nakladdt~lst,ví

n. p., .Spálená. 51, Praha 1.

Vychlizl dvanáctkrát
ročně. Cena jednotlivéhoč!slá 4,- Kčs; e.eloročnl
předplatné
411,- Kl!s, Rozšiřuje
Poštovnl
novinová
služba,
·objednlivky
a předplatné
přljlnfá- PNS .::. 6střednl
expedice tisku, 'administrace
odborného
tisku, 'jlndřišská
-14, Praha
1. Lze také
objednat
u' každé ·pošty nebo doručovatele.
Objednávky
do ,zahra ničí vyřizuje
PNS .- 6střednl
expedice
tisku.
odd. vývoz tisku,
lindřilsU
14; Praha 1.

•
Náklad 2 500 v'ýtisků.
Papír: teXt a příloha
7208.11/70g, obálka 7209·41/80 g. Obálka a grafická '6pr:ava Ka~el
JI září,' do sazby 11. srpna,
do tisku 3, září. Otisk dovolen jen s udáním pramene a S" zachováním
autorských

e>' StAtnf, nalcladaÍelstvf

.technické

literatury

doc.

Metody': současné

inž: Vladimír

Pavel

Krátký

Ladislav

Bitterer,

'Stereometrickákamera
,
-.
/.

Vyskočil

dalekohledech

inž.

Pavol

Nová~,

CSc.

pre blízku' fo~ogrametriu
-'
237

(

Vladimír

úzémním

Letecká fotógranímetrie
stavby přehrad

Votrubec,

Vladimírovič

pládlJVání

240

CSc.

povodí Nigeru pro projekty
.
243
.iD,Ž. Milan _Buršá,

Z GEOImT1GKÉ PRAXE
ÚkolY' geodeta-v

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČí
\ dr. " Ctibor

-232

inž.

vyšle

.'\.-15*51525

analyticKé aer~triariguláce225
v geodetických

Toto člslo

196,5.

inž.

Pa:razitJ)íodrazy

Lódr,
práv.

2. mezinárodní symposium ovyuzití
~ic Země v' geodézii .

CSc.

umělých dru245

Geodetický a kartografický
rol!. 11' (53) l!tslo 9/1965

obzor

225

doc. Inl. Vllldlmir Krátký, CSc.,
VAAZ Brno

Metody současné
analytické aerotriangulace

vnější orientace všech snímků i neznámých souřadnic
zhušťovaných bodů.
Analytická aerotriangulace představuje v současné
Pro analytickou aerotrian!}ulaci je vhodné použít
době nejdůležitější a nejrozsáhlejší aplikaci samočinsamočinného počítače s průměrnou rychlostí nejméně
ných počítačů ve fotogrammetrii. Řeší v podstatě stej1000 operací za sec. a s minimální kapacitou několika
nou úlohu jako klasická aerotriangulace přístrojová,
tisíc buněk paměti. Počítače s nižší op~rační rychlostí
tzn. jde o zhuštění prostorových souřadnic terénních
a s menší kapacitou paměti jsou použitelné jen pro
bodů v prostoru jedné nebo více řad snímků s 60%
zhuštění v jednotlivých snímkových řadách a v omepodélným a 20 až 30% bočním překrytem. Proti klazeném rozsahu. Zhuštění v bloku několika řad vede
sickému řešení má však řadu významných předností
vždy k řešení velkého souboru rovnic, které je časově
(jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska přesi kapacitně náročné. Pro tento účel je nutné mít k disnosti), pro něž je její použití v praxi efektivní i tam,
pozici počítač s rozsáhlejší vnější pamětí, kde je podle
kde by přístrojová aerotriangulace nestačila uspokojit
potřeby možné uložit dílčí části ,početního programu
požadované nároks. Tyto přednosti analytické aeroi mezivýsledky. Nároky na samočinný, počítač pro
triangulace se dají stručně charakterizovat takto:
. analytickou aerotriangulaci jsou tedy v prvé řadě
a) Letecké snímky se proměřují na stereok~mpaúměrné zvolenému způsobu řešení a dále podmínkám
rátorech, jejichž konstrukce je jednodušší a přesnější
a rozsahu její aplikace.
než u univerzálních přístrojů. Měří se přímo výchozí
V dalším textu budou bez nároku na úplnost vyrovinné snímkové souřadnice, zatímco u přístrojovébrány některé typické metody analytické aerotrianaerotriangulace měříme souřadnice modelové, a to až gulace a na jejich příkladu nastíněny základní matepo zprostředkující optické nebo mechanické projekci.
matické formulace a problémy, které je ,třeba při příb) Opticko-mechanické řešení prostorových vztapravě programu analytické aerotriangulace řešit. Pohů mezi sousedními leteckými snímky v přístrojové
zornost bude přitom věnována především jejich teoreaerotriangulaci, které je v podstatě analogovým
tické stránce; řešit otázky provozního charakteru není
řešením s přesností omezenou optickými, mechanicv dané souvislosti účelné.
kými a fyzikálními činiteli, je u analytické aerotriangulace nahrazeno exaktním početním
řešením na
číslicovém
samočinném počítači, kde se dá přesnost
výpočtu bez obtíží udržet na úrovni předstihující
Základem dalších úvah a IJ,nalytických vyjádření bude
možnosti výchozího měření. V analytické aerotriangujednotný pravoúhlý souřadnicový systém, definovaný
laci se tedy mohou nepříznivě projevit jen chyby výjako pravotočivý
s osou Z směřující nahoru a osou
chozího měřického materiálu a měření; strojové chyby
X přibližně ve směru letu. Rotace OJ, !p, x zaváděné
klasického řešení jsou zde zcela vyloučeny.
okolo těchto základních os jsou definovány rovněž
c) Početní princip analytické aerotriangulace
umožňuje zpřesnit i výchozí snímkové .měření tím, že pravotočivě, tj. jejich kladný směr je určen vždy kratším otočením od osy Y k Z, Z k X a X k Y (obr. 1).
může být početně eliminován nepříznivý vliv některých systematicky působících faktorů, jako např. di- Je-li užito těchto rotací ve smyslu Eulerových úhlů,
odpovídá jejich vzájemná závislost základnímu pořadí
ferenční srážky filmu, zbytkového zkreslení měřické
os X, Y, Z, tj. rotace OJ je primární,-!p - sekundární
komory, zakřivení Země a atmosférické refrakée.
a x - terciární. Tento systém bude důsledně dodržod) Skutečnosti zmíněné v předchozích bodech výván i při reprodukci vzorců různých autorů, takže
razně zmírňují i nepříznivé postupné hromadění chyb
mnohdy dojde k formálnímu rozporu s originálním
v delších snímkových řadách, které je u přístrojové
tvarem.
aerotr~angulace stále jednou z hlavních obtíží omezuSnímkové souřadnice mají počátek ve středu projících použití metody.
jekce S každého snímku. V pomocné soustavě obecně
e) Analytická aerotriangulaqe může být přímo
orientované osou Z' do osy záběru je poloha snímkoaplikována nejen na zhuštění v jednotlivých snímkových bodů určena souřadnicemi x~, y~, f a v základní
vých řadách, ale i na zhuštění v bloku několika řad,
soustavě s osou Z ve vertikále pak souřadnicemi x',
což je výhodnější z hlediska ekonomického i z hlediska
přesnosti.
y', z'. Souřadnice dalšího snímku jsou rozlišeny od
f) Rozložení geodetických bodů, které jsou k ře- prvních dvoučárkovým označením.
šení nutné, není vázáno tak přísnými pravidly jako
Modelové fotogrammetrické souřadnice jsou oznau přístrojové aerotriangulace; body mohou být rozčovány x, y, z, leží-li jejich počátek v nadiru, nebo x,
loženy obecněji a jejich počet může být menší.
\
y, h pro počátek ve středu projekce S. Geodetické souČíselné řešení analytické aerotriangulace spočívá .řadnice jsou dány symboly X, T, Z, při čemž pro větší
ve vyjádření všech potřebných prostorových geo- přehlednost budeme předpokládat, že osy tohoto sysmetrických vztahů, platných mezi leteckými snímky
tému jsou uspořádány rovněž pravotočivě,
tzn. že
při přechodu ke státnímu souřadnicovému systému
a zobrazeným terénem, pomocí vzorců analytické geo.
metrie a v následujícím. odvození :beznámých prvků
S42 je nutné vzájemně zaměnit osy X a Y.
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Pro analytické zhušťování je vypracována v dneš·
ní fotogrammetrické praxi řada metod, kterých je již
provozně využíváno. Nebereme-li v úvahu základní
rozdíly v použitém přístrojovém vybavení a ve výkonnosti samočinných počítaču, liší se tyto metody
navzájem jednak v základní matematické formulaci
řešení, jednak v rťtzné analytické úpravě podrobných
vzorcu.

lohy odpovidající buď přímo souřadnicové soustavě
geodetické, nebo smluvené soustavě modelové, dané
např. orientací prvního snímku řady. Tento první krok
analytického vyjadřování vztahu charakterizuje symbolický zápis

I

P'

(xo', Yo', f)

I-I

P'

(x',

y',

z')

I

a matematicky jej formuluje ortogonální
formace snímkových souřadnic

(1)

trans-

T je matice ortogonální transformace tvořená 9 směrovými kosiny, které odpovídají příslušnému otočení
soustavy. Protože tyto směrové kosiny musí vyhovovat 6 podmínkám ortogonality, je zřejmé, že celou
matici určují 3 nezávislé parametry. Volba těchto nezávislých parametru muže být ruzná, podrobnosti
v tomto směru uvádí [19]. Prvky matice mohou být
např. určeny funkcemi úhlových prvku vnější nebo
vzájemné orientace snímku, chápaných ve smyslu
Eulerových úhlu, jak ukáže v dalším výkladu vzorec
(12).

V zásadě mUžeme videt dvě hlavní skupiny těchto
metod. Do první skupiny patří metody komplexního řešení všech geometrických vztahu, které pla:tí
mezi měřickými snímky a zobrazeným terénem. Tato
řešení bývají řešením blokovým.
Analytická formulace vztahu, vycházející ze všech měřených prvku,
vede k sestavení velkého souboru rovnic o několika
stech až tisíci neznámých. - Druhou skupinu metod
představuje
postupné
řešení
menších souborU
rovnic v jednotlivých
etapách,
které odpovídají
více méně dílčím postupum opticko-mechanického řešení aerotriangulace
na univerzálních přístrojích.
Metody této skupiny představují ve skutečnosti zvláštní, zjednodušený případ řešeni komplexního, z něho~
jsou za jistých předpokladu separovány určité sku.
piny rovnic stejného typu a řešeny samostatně. Toto
etapové řešení mUže být uplatněno pouze v rozsahu
jednotlivých snímkových řad.

•

Všechny metody analytické aerotriangulace mají
společný cíl - odvodit z měřených snímkových souřadnic jednotlivých bodu odpovídající souřadnice
terénních bodu v státním souřadnicovém systému.
Rovnice, které 'v jednotlivých metodách tento přímý
vztah reprezentují, by měly velmi složitý tvar, protože souřadnicové sousta vy výchozích a konečných .
souřadnio mají navzájem obecnou polohu. Podstatného zjednodušení ve vyjádření však dosáhneme, přetvoříme-li puvodní snímkové souřadnice obecným otočením výchozí souřadnicové soustavy snímku do po-

Všem metodám analytické aerotriangulaceje společné, že pracují s měřickými hodnotami určenými v nadbytečném počtu. Nezbytnou. formu řešení určuje pak
metoda nejmenšího součtu .čtvercu. Jiným společným.
rysem je okolnost, že odvození úhlových prvk'4, vnější,
vzájemné nebo absolutní orientace, tj. odvození 3 nezávislých parametru matic příslušné O1'togonálnítransformace, plyne vždy ze soustavy nelineárních
rovnic.
V závislosti na zvolené definici matice ortogonální transformace dospějeme buďto ~ soustavě rovnic goniometric.
kých nebo rovnic vyššího stupně, které při větším počtu
neznámých nejsou přímo řešitelné. V každé metodě
analytické aerotriangulace je tedy třeba užít aproximativního zpusobu řešení předem linearizovaných
rovnic podle Taylorova rozvoje, při čemž se v jednotlivých iteracích zpřesňují zadávané přibližné hodnoty
a tím z řešení získávají i přesnější hodnoty hledaných
neznámých.
Základní obecné schéma komplexního řešení analytické aerotriangulaoe udává symbolický zápis

[I

P' (xv', Yv', f)

/-1

P (X, Y,' Z)

11·

(3)

Zde je vyjádřen přímý vztah puvodních
měřených
snínikových souřadnic a výsledných
terénních souřadnic, které vystupuji jako neznámé výpočtu. Index
u ve vztahu (3) naznačuje iteraěni zpusob řešení .
Z duvodu, které budou objasněny v následujícím oddíle, je toto schéma dodrženo ve· stavbě vzorcu analytické aerotriangulace jen výjimečně (viz např. [17])
a většina metod se mu vyhýbá.
Jinou možnost řešení vyjadřuje další schéma

[I
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_I

1-~-I
P (X, Y,Z),

P'

I,

(x',

y', z')

IJ:
(4)
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v němž VO označuje vnější orientaci snímků. Vlastní
komplexní řešení v opakovaných iteracích se pro všechny měřené snímkové body omezuje na první část
schématu (4) v lomených závorkách, když se z jediného souboru rovnic určí prvky vnější orientace všech
snímků. Výpočet terénních souřadnic probíhá již pro
jednotlivé body samostatně. Typ tohoto řešení je
metodicky velmi názorně podán v práci [16].
Výchozími hodnotami blokového komplexního
řešení nemusí být snímkové souřadnice, ale i předběžně
odvozené přibližné souřadnice modelové, které jsou
postupně zpřesňovány vzájemným přizpůsobováním
dílčích částí bloku, jak to vystihuje další schéma.

1p>:Ó .~

Ip(X"y,'Z,)H

P(X, Y,Z)
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vými. To je možné považovat za jednu. z hlavních
předností metody, protože automaticky odpadají všechny komplikace spojené s přechodem od pravoúhlé
soustavy rovinné k soustavě definované referenčním
elipsoidem .. Všechny tyto uvedené skutečnosti však
zároveň naznačují, že jak příprava výpočetního programu, tak i požadavky na kapacitu i operační rychlost počítače jsou velmi vysoké. Výhod těchto metod
se plně využije jen tehdy, je-li k dispozici velký samo
činný počítač.
•

IL
(5)

Póstup tohoto druhu prakticky uplatnili např. de
Masson d'Autume [13], Proctor [15], Van den Hout
[9], Krátký [10] aj.
Konečně uveďme i schéma pro metody etapového
řešení
[ P' (xo', y'o, f)

-+fbl-+I
-

1-+1 RO 1-+1 P'

P (x, y, z)

(x', y', z')

I]~I 1-+1
AO

--

1-+

P (X, Y, Z)

I,
(6)

v němž označení RO vyjadřuje vzájemnou orientaci
snímků,
b - odvození základny měřítkovým
připojéním,
AO - absolutní orientaci snímkové
řady.
Výpočet v prvních 4 vývojových stupních schématu
probíhá samostatně pro postupně připojované snímky
(což ve schématu vyjadřuje index i), pátý vývojový
stupeň pro celou řadu snímků a konečně poslední stupeň představuje výpočet jednotlivých bodů. Příklady
tohoto nejrozšířenějšího postupu podávají v' rozdílných variantách Schut [18], Lobanov [12], Tomsa [21],
Thompson [20], Arthur [3] aj. První dvě etapy výpočtu mohou být též spojeny (pořadové připojení
snímku spolu s měřítkovým přenosem),' což popisuje
např. Bartorelli [4].

Metody komplexního řešení analytické aerotriangulace
představují nejdokonalejší, ale současně i nejnároč.
nější postup řešení. Umožňují exaktní výpočet v teoreticky neomezeném rozsahu zadání, jehož praktické
meze jsou určeny jen účélem použití a možnostmi počítače. Je samozřejmé, že zpracovány mohou být nejen
snímky v jednotlivých snímkových řadách, ale i v blocích několika řad. Metody tohoto druhu kladou rovněž
minimální požadavky na hustotu a rozložení pevných
bodů geodetické sítě a z hlediska ~konomického jsou
nejefektivnější. Typickým znakem komplexního řešení
. je skutečnost, že výpočet bere v úvahu terénní body
přímo v státním souřadnicovém systému a že odpadá
zprostředkování
pomocnými souřadnicemi modelo-

Základem většiny odvození je podmínka, aby
střed projekce, snímkový bod a terénní bo.d ležely na
jedné přímce. Podle obr. 2 platí vektorový vztah

r = s

+

p=

5+ ,u'p',

(7)

v němž ,u' znamená skalární měřítkový koeficient. Polohový vektor p' snímkového bodu P' může být definován, jak bylo naznačeno výše, ve dvou souřadnicových soustavách:

p' ~

(1);

p' ~

G:J .

Přechod mezi oběma soustavami zprostředkuje tenzor
ortogonální transformace podle vztahu (2). Rozpisem
rovnice (7) do souřadnicových sl(>žekdOfltaneme .

,u'

X-Xs

= --x-'-,- =

Y-Ys
y'

~-Zs
z'

I

X-Xs

x'
·Y-Y
s
,
y'
To jsou velmi jednoduché základní rovnice komplexního řešení analytické aerotriangulace, které vyjadřují
podmínku
průchodu
paprsku daným terénním
bodem.
.
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3.1. Schmidovo

řešení

přetvořených podmínkových rovnic, které obsahují
neznámé. Pro zjednodušení předpokládejme dále stejnou váhu všech měřených hodnot. Normální rovnice
budou pak vytvořeny za· použití pomocných korelát,
jejichž počet se rovná počtu podmínkových rovnic
(viz např. [6], str. 209)

H. Schmid vypracoval nejobecnější metodu ~nalytické
aerotriangulace, pro níž je typické schéma řešení (3).
V poněkud jiné úpravě než uvádí sám autor [17], je
možné linearizací rovnic (10) podle Taylorova rozvoje
odvodit 2 základní obecné vztahy, v nichž jako neznámé vystupují prvky vnější orientace snímků (Xs,
AA'k
Bg
u = O,
Ys, Zs, u, q;, w), prvky vnitřní orientace (xÍr, yÍr, f)
B'k=O,
a souřadnice terénních bodů (X, Y, Z). Opravy jSC1U
přitom přisuzovány nejen měřeným snímkovým soukde k značí vektor pomocných korelát.
řadnicím (vx', v,y'), ale i odvozovaným terénním souVidíme, že počet normálních rovnic je tvořen počtem
zhušťovanýyh bodů (3n), počtem použitých snímků
řadnicím (Vx = ~ vx, Vy = ~ Vy, Vz = ~ vz} Po
(6i) a počtem korelát. Z první rovnicevyjádřený
vek•
tor korelát
.zavedení přibližných hodnot neznámých odvodíme

+

a,.vx'

+ ~V,/ + aavx + a",vy + a5vz + a6dX + a7dY +

"+ aadZ + a dX

+ ~1~dY8+";i~ldZs-+a;;;+: a;;;;+
+ a15dxH + a1tPlIH + a17dl + Ux = o
(U)
O

+a1",w

8

I

"C-"'~

k

+

= (AA')-l

(-Bg

-

u)

dosadíme do' druhé rovnice, takže koreláty vyloučíme
[B'(AA')-lB]g

a podobně

+ [B'(AA')-l]U

= O.

(14)

Ve~tor neznámých g můžeme rozdělit na vektor
neznámých terénních souřadnic gx a vektor neznámých
prvků vnější a vnitřní orientace go' Stejným způso.
Koeficienty aio bi v těchto rovnicích představují par"
ciální derivace funkcí (10) podle jednotlivých :Q.ezná- bem rozdělíme i příslušnou matici B na dílčí matice
Bx a Bo. Soustava (14), do níž pro úsporu zápisu do·
mých a měřených hodnot. Pro svislé snímky bude
saďme ještě AA' = C, může být rozepsána
např. platit _
b1vX'

+ b2vll'+ ,,,,,,,,,, + b17dl + ulI = O.

a1=a15=ZS-Z;
au

a2=a4=a7=a10=~6=0;

I,a5 == x ; a6 =
= -aa = - Jí:

-(1,0

= liI aa = z ',';

I

a12 = (Z-Zs)

y'; a14 = (X -Xs)y';
.

a15 = Zs-Z;

(Ua)

+

+

Odtud můžeme opět vyloučit jeden z dílčích vektorů
neznámých, např. go
.
go = _(B~C-IBo)-l

= IX~Xs

a17= X-XS;a1a

_IX

Ux -

-Xs

Z

x~sl;

(B~C-1) [J

z'

a podobně i pro koeficienty b1, b2, .... b17 a UlI,
V rovnicích pro paprsky procházející známým geodetickým bodem budou koeficienty a3 až aa a ba až ba
pochopitelně nulové.
!/ Matice ortogonální transformace T, potřebná pro
.postupné přetváření snín1kových souřadnic podle (2)
je definována úhly vnější orientace u, q;, w. Platí pro ni
T

12 13
= '[ tu
t21tt22t't23] ,
t31t32t33

kde tu = cosu cosq;, t12 = -sinu cosq;, t13 = sinq;,
t21 = cosu sinq;sinw + sinu cos w,
t22 = -sinu sinq;sinw + cosu cosw,
t23 = -cosq; sinw,
(12)
t31 = -cosu ~q; cosw
sinu sin w,
t32 = sinu sinq;cosw
cosu sin w,
t33 = cosq;cosw.
!

Rozepsáním vztahu
vznikne soustava rovnic

+

+

(U) pro jednotlivé

(B~C-1) (Bxgx + u),

(14b)

takže odvodíme vztah

Z-Zsl

x'

+

(B~C-IBll:)gx
(B~C-1Bo)go
(B~C-l) u = O,
(B~C-1 Bx)gx
(B~C-l Bo)go + (B~C -1) u = o. (14a)

paprsky

kde v značí vektor oprav, g -"vektor
neznámých
a u - vektor odchylek. Z hlediska vyrovnávacího
počtu představuje rovnice (13) obecný případ soustavy

-

Bo (B~C-l Bot'1 (B~C-1)] (Bxgx
.

+ u) = O,
(15)

v, němž J označuje jednotkovou matici. Zavedeme-li
substituci
I= u
P = {AA')-l(AA')-lBo [B~(AA')-lBo]-lB~(AA'tl
přejde výraz (1.5) do tvaru
(B~PBx)gx + (B~P) I

= O,

(16)

Vztah (16) představuje normální rovnice fingovaných zprostředkujících měření s maticí Bx a s maticí
fingovanýchvah.
Praktické řešení podle popsané metody spočívá
v postupném vytvoření matice P, která nahradí potřebné korelace za vyloučené dílčí matice A, B.
av r~dukci vzniklé soustavy (16). V této soustavě vystupují jako neznámé pouze souřadnice zhušťovaných
terénních bodů. Dodatečně je nutné podle (14b) vy.
počíst neznámé prvky vnější i vnitřní orientace, s jejichž pOlUocí se vypočtou transformační matice, přetvoří původní měřené snímkové souřadnice a zpřesní
koeficienty (Ua) pro další opakování celého výpočtu.
S ohledem na to, že neznámých terénních souřadnic bývá ve zhušťovaném prostoru obvykle více než je
neznámých orientačních prvků, je prakticky výhodnější vyloučit z rovnic (14a) vektor gx a rovnice (16)
připravit pro redukci s vektorem go, která je méně ná·
ročná. Opakování celého .výpočtu předchází opět,
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zpřesnění koeficientů (Ua). Protože ve výcho#ch
exaktních vztazích (10) před linearizací se souřadnice
terénních bodů vyskytují již v lineárním tvaru, není
třeba jejich přibližné hodnoty v iteračním' cyklu zpřesňovat a výpočet vektoru g",může následovat až nakonec po úspěšném uzavření iteračního cyklu. Tento
systém řešení pak již pochopitelně nevystihuje zákla.dní symbolické schema (3), ale odpovídá dalšímu
schematu (4).
'
.

obzor

229

Jsou-li všechny'" souřadnice terénního bodu ne·
známé, vyloučíme z rovnic (17) X, Y i Z a zůstane
jediná podmfnková rovnice, která reprezentuje podmínku průseku
dvou korespondujících paprsků.
Můžeme ji 'rovněž určitpřínio
jako pódmínku
komplanárnosti
vektoru základny b a oboupromftacích paprsků p/,p", jejichž složený součin musí být
roven nule
'
(b p' pil) = O.

,

3.2. Rinnerův
aerotriangulace

výklad

analytické

Rozvedením v souřadnicové složky dostaneme

H. Schmid' zvolil za zákljtd svého postupu rovnice
(10), které vyjadřují požadavek, aby střeď projekce,
snímkový a terénní bod ležely na společné přímce.
Tato koncepce vedla k odvození základních rovnic
rozepsaných podle jednotlivých snímkových paprsků.
Okolnost, že v základních rovnicích jsou, obsaženy
i neznámé terénní souřadnice' vedle neznámých orientačních prvků, které iterační podstata řešení linel,trjzóvaných (tedy ne zcela přesných) vztahů nedovoluje
jednorázově eliminovat, působí velké rozšíření souboru
normálních rovnic. K. Rinner [16] byl ve svém pojetí
analytické aerotriangulaJCe veden snahou zmenšit velikost tohoto souboru rovnic tím, že matematickou
úpravou základních rovnic (10) vyloučil neznámé
terénní souřadnice, takže místo dvojice základních
rovnic rozepisovaných podle jednotlivých snímkových
paprsků odvodil větší počet základních specializovaných
rovnic, které se rozepisují podle jednotlivých terénních bodů s ohledem na jejich ge9detickou
definici. Rozlišuj:e se tedy, zda bod je dán průsečíkem
dvou, tří nebo většího počtu paprsků a zda je geodeticky známa jeho prostorová poloha, situace nebo
výška,
'
Základní případ tvoří u Rinnera rovnice pro terénní bod zadaný všemi prostorovými souřadnicemi
X, Y, Z a zobrazený na dvou snímcích. Podle rovnice
(9) můžeme rozepsat pro tento bod 4 podmínkové
rovnice
I

(/1- )
I

II

(/1- )

X-Xl

=

"
X

Y-

=

X-Xl'

Y

Y-Ys"
y"

=

= ~ x"

Ys'
I

Z-Zs'

=T

=.

I

'

Z

Z-Zl'

(17)

Z"

Není-li dána výška terénního bodu, musíme z rovnic (17) elim'inovat Z a dostaneme 3 podmfnkové rovnice
' ')
X-Xs'
(Il. =
r
x'
( ")= X-Xs"

x"

/1-

Zl

+ /1-'Z

I

IXs"-Xs,

x'
I

z'

Ys'+ (Z-Zs,) y'
z'

I

x"

prp měřítkové koeficienty

I
I

y"

Ys"+(Z-Zs,,)L,

Z"

bx
x"
x'
x"

bz

Z"
I
~/I

I
I'

IbX
x'
/1-"=

I x'x"

bz
z'
z'

Z",

I
I

+ /1-'X' = Xs" + /1-IX",
Y =
+ YS"+/1-'y' + /1-IY"),
Z --'-~s' + /1-'ZI = Zs" + /1-"ZI:
X

(22)

= X;;;
I
-(Ys'
2

3.3. Metody
(19)

Xs"'-Xs" Zs"'-Zs"j
x'"
z'"

I

Ve všech uvedených rovnicích (17) az (21) vystupují jako neznámé pouze prvky vnější orientace
(změna vnitřní orientace není uvažována); jejich postupně zpřesňované odvození se nakonec stane základem pro výpočet terénních souřadnic X, Y, Z zhušťovaných bodů, jak to odpovídá schematickému vyjádřenI (4). Z předchozích rovnic plyne po zavedení
substituce
.

!

,

=0.

Z"

Pro vlastní řešení je pochopitelně nutné, podobně
jako v předchozím případě, všechny rovnice linearizovat podle neznámých a sestavIt přetvořené podmínkové rovnice.

/1-'=

z

Zs"-Zs'
z'

Tato rovnice je odvozena porovnáním výšky Z vyjádřené z první rovnice (19),pro obě paprskové dvojice
1-211. 2-3. Obdobně bychom ,mohli stanovit podmfnkové rovnice i pro průsečík většího počtu paprsků
v bočním překrytu sní'mkových řad.

,. y' ,
c= Y-Ys"

x"

Yd

y'
y"

Xs"'-Xs' Zs"-Zs'[
x'
z'

= Y-Ys'

=XS"+ (Z-Zi')"

Ys"-

I

= Zs" +p"Z" .

=

x'

Průsečík tří paprsků odpovídajících bodu v trojnásobném podélném překrytu svážeme podmfnkově
tak, že kromě dvou průsekových rovnic typu (20) napsaných pro paprsky 1-2 a 2-3 zajistíme shodu
obou průsečíků rovnicí
-

Jako další možnost uvažme, že nejsou známy souřadnice X,, Y, zatímco výšku známe. Vyloučením X,
Y z rovnic (17) vyplynou 2 podmfnkové rovnice

Xs'+ (Z-Zs,)

I

spojených

(23)

transformací

V obou předchozích metodách tvořily· základní jed~
notku blokového spojování jednotlivé snímkové trsy
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3. vertikální paralaxy přetvořených snímků musí být
rovny nule,
4. nejkratší vzdálenost korespondujících paprsků musí
být rovna nule,
5. úhly paprskových trsů v prostoru předmětovém
i obrazovém musí být shodné.

odvozované přímo z měřených snimkových souřadnic.
Blokové vY~ovnáni je však možno chápat obecněji
i jako systém spojováni vyšších základních jednotek
než je snímek. Mohou je tvořit prostorové souřadnice
jednotlivých modelů [10], sekcí z několika modelů [15]
nebo celých snímkových řad [5]. Mimoto se užívá jako
základních jednotek i skupin 3-snimků, tzv. tripletů ~
[14] nebo 9 snímků, tzv. multipletů. Obecně je přijatelná jakákoliv forma podbloků. I když nejobecnější
vyrovnání umožňují jednotlivé snímky, zůstávají
i ostatní jmenované systémy vyrovnání exaktní, jsou-li
brány v úvahu váhové korelace celků považovaných
za nezávislé, popřípadě jsou-li tyto korelace tak nevýrazné, že mohou být zanedbány.

Všechny zmíněné podmínky
ární funkce orientačních prvků a
deno i zde iterativně
rozvinutím
řadu se zanedbáním členů druhého
4.1. Schutovo

V ČSSR byla autorem v 1. 1961-63vypracovári'a
metoda blokového spojování dílčích modelů pomocí
systému podobnostnfcllprQstorových
transformací
'[10], k níž se na stránkách tohoto časopi~u vrátíme
ještě v samostatném příspěvku.

řešení

G. H. Schut byl jedním z prvních autorů, jejichž
metoda dosáhla praktického použití [18].
h~
Vzájemná orientace vychází z podmínky komplanárnosti odpovídajících paprsků podle vztahu (20).
Je chápána jako pořadové připojovaní pravého trsu
k pe~nému trsu levému. Neznámými prvky vzájemné
orientace jsou tedy základnové složky by, bz z prvního
řádku determinantu a "', ep, w skry_té přetvořených
souřadnicích x", y", z" řádku třetího. Základnová
složka bx je předem přibližně volena. Je-li přetváření
souřadnic pravého snímku dáno ortogonální transformací (2) s maticí .podle (12), dostaneme linearizací
podmínky komplanárnosti (20) rovnici

Jiným typickým rysem této skupiny blokových
metod je skutečnos.t, že při spojování různě volených
základních jednotek může být užito různého typu
transformace. Pro menší jednotky, fako je jednotlivý
fotogrammetrický model, je nejvhodnější prostorová
podobnostní transformace, pro jednotky větší je třeba
transformace vyššího typu. Transformace může být
přitom vyjádřena i polynomicky pro jednotlivé prostorové souřadnice. Obvyklé je užití polynomů 2. až
3. stupně. Pokud je v těchto případech brán ohled na
korelaci polohových a výškových oprav, je transforIllace ekvivalentní prostorové· transformaci.
Dá se ukázat, [1], [11], že různé postupy operující
s nezávislými jednotkami vedou k systémům rovnic
podobné struktury, takže všechna řešení mají do značné míry společné problémy. Podstatu řešeni vystihuje
symbolické schéma (5).

tvoří opět nelineřešení musí být vefunkcí v Taylorovu
a vyšších řádů.

v

•

bxbybz
x' y' z'
-y"x" O
+

I

d",+

' ,I

zZ"xx" dby+

bx by bz
,x' y'
z'
z" O ~x"

bx by bz
dep+, x' y' z' dw
O -z"y"

I :"yy"
' ,'I dbz + bxx' y'by z"bz
'"

Stěžejním početním postupem u všech metod této
kategorie, který je zároveň určujícím pro celý další
postup, je vždy způsob vytváření dílčích modelů
z dvojic snímkových trsů, tj. postup, ktery nahrazuje
přístrojovou vzájemnou orientaci. Na matematické
formulaci této úlohy je založena i vžitá klasifikace jednotlivých metod podle Schuta. V praxi bylo užito
těchto formulací:
1. korespondující paprsky musí být komplanární,
2. modelové vertikální paralaxy musí být rovny nule,

= O. (24)

x" y" z"

Při opakovaném zpřesněném výpočtu úhlových prvků
d"" dep,dw je třeba sloučit je s prvky předchozí iterace
pomoci maticového součinu
. Tno_á = Topra_ná Tgtará

Jak již bylo řečeno výše, snaží se metody náležející do
této kategorie o rozděleni komplexu všech podmínek
na takové skupiny, které umožňují ekonomické řešení
s mnohem nižšími nároky na počítač. Členění výpočtu
přitom většinou odpovídá praktickému postupu při
·opticko-mechanické přístrojové aerotriangulaci, jen
poslední etapa geodetického přizpůsobení zhuštěných
souřadnic bývá pojata exaktněji. Do řešení je možné,
.pochopitelně zapojit i úlohy v opticko-mechanickém
'řešení neobvyklé, jako je např. prostorové protínání
zpět nebo připojení paprskového trsu podle podmínky
průseku v kombinaci s podmínkou průchodu daným
bodem. Ye všech případech odpovídá systém řešení
uvedenému schéniatu (6).

+

•

(25)

Měřítkové připojení modelu určuje rovnice (21),
z níž plyne oprava základny nového modelu. Následuje
výpočet modelových podrobných bodů podle (22)
a (23).
Modelové souřadnice celé snímkové řady jsou přizpůsobeny geodetickému podkladu prostorovou podobností transformací
'
,

kde k je měřítková změna, T tenzor vyjadřující rotaci
souřadnicového systému a dX, dY, dZ - translační
složky.
Po této transformaci jsou vylučovány systematické chyby podle vzorců obsahujících členy 2. řádu.
4.2-. Tomsovo

řešení

V ČSSR se pr~ní zabýval řešením analytické aerotriangulace K. Tomsa [21], [8].
Jeho řešeni vzájemné orientace vychází rovněž
z postupného přiřazování snímků. Výchozí rovnice
průseku paprsků (~O) je však upravena dělením hodnotou bx a převodem snímkových souřadnic x', y', z'
na směrové kosiny A', M', N'
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1 by' bz'

A' M' N'
A"M"N"

=0

.

,

Výhodou této úpravy je, že neznámé by' a bz' jsou
řádově blízké hodnotám neznámých úhlových orientačních prvků. Při linearizaci vztahu (27) se vychází
z přetváření souřadnic' pravého snímku podle (2)
s maticí (12). definovanou podle Eulerových úhlů, Po
úpravě nahrazující u koeficientů při neznámých pře.
tvořené souřadnice snímků přímo měřenými původními snímkovými souřadnicemi (x~, y~, f) dostaneme
I(x';-x~)

dby'

-

(/2

+..
j x?, Y?/I
. xo Yo

dbz' -I.

+ y~ y~) dw +

x'; .dx-~' y~ .dtp-

1 by' bz'
x' y' z'
x" y" z"

= O.

(28)

Poznámka. V souladu se základní definicí souřadnicového systému má konstanta komory f zde i na jiných míste~h vždy záporné znaménko.

Výpočet modelových bodů se řídí v. podstatě
vzorci (23), v nichž však místo přetvořených snímkových souř.adnic vystupují směrové kosiny promítacích
paprsků snímkových bodů. Typiclié pro Tomsovo
řešení je měřítkové spojování dílčích modelů pomocí
prostorové podobnostní transformace podle středů
projekce a tří terénních bodů. Geodetické přizpůsobení
modelu snímkové řady používá linearizovaných
vzorců (26).
.

. V SSSR je pro analytickou aerotriangulaci užíváno
metody, kterou vypracoval A. N. Lobanov [12].
Vzájemná orientace je řešena vždy pro nezávislou
dvojici snímků. Rovnice průseku (20) pak zjednoduší
tvar na
bxO

Rovnice (29) je po linearizaci dále upravena (dě.
lena konstantou komory f) tak, a.by vyjadřovala přímý
vztah mezi neznámými· a snímkovou vertikální paralaxou q':
---

+ (I + y~y~') t"+
1
-x~t~~+ q; = O •

+ x';y~

x~y~' t'31

--

I.

1

ti'31

--

32

't'

Xo 21-

(30)

Po každém opakování výpočtu se vypočtené směrové
kosiny matic přičtou k odpovídajícím předběžným
hodnotám, pomocí těchto součtů se vypočtou ostatní
směrové kosiny, dále přetvořené snímkové souřadnice
y', y" a konečně jim odpovídající vertikální paralaxy
v rovině fiktivních přesně svislých snímků podle
v~tahu

q;

, = y., - Y." = 1(Y'Z' - Z"
Y")

-rovnice

Koeficienty
(30) zůstávají
výpočtu nezměněny.

.

v dalších cyklech

Odvozené matice Tz a Tp stejně jako základnu b
je nutné převést do souřadnicové soustavy předchozího
modelu násobením zleva opravnou maticí
iTopr•

= i-1Tp

iTz-;-l ,

(32)

kde i označuje pořadí modelu.
Měřítkové připojení modelu a výpočet modelových
bodů vychází z rovnic (21) až (23), do nichž se však
dosazují souřadnice fiktivních přesně svislých snímků

x;, y;, f.

Geodetické přizpůsobení modelových souřadnic
odpovídá postupu užívanému v SSSR i pro přístrojovou aerotriangulaci podle 5 pevných geodetických
bodů. Po měřítkové úpravě celé řady se eliminují systematické výškové chyby podle roll1Ůc beroucích
v úvahu sklon, prohnutí a zkroucení modelu. Souřadnice x, y jsou na závěr podrobeny rovinné transformaci.

O

y' z' =y'z" -y"z'
x" y" z"
3f'
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Tyto prvky tvoří 5 neznámých v rovnici (29). Zbývající prvky t;2, t32, t33,t~2' t~8' t;{3 potřebné pro sestavení
zpřesněných rovnic (29) se počítají z podmínek ortogonality matice.

.q.
Koeficienty u neznámých zůstávají v průběhu iteračního cyklu nezměněny, zpřesňuje se jen absolutní
člen. Matice transfor.rp.ace se po každém opakování
výpočtu počítá z úhlů x, tp, w opravených o nové přírůstky. Po skončeném výpočtu vzájemné orientace
se odvodí pro všechny snímkové body směrové kosiny
jejich promítacích paprsků.

obzor

±=

O.

(29)

V této rovnici jsou proměnnými prvky vzaJemné
orientace ovlivněny jak souřadnice levého, tak i pravého snímku a obojí musí být v iteračním cyklu výpočtu přetvářeny. Matice této transformace nejsou
definovány podle Eulerových úhlů, ale v závislosti
na 3 parametrech,
za něž se volí přímo :J vhodné
směrové kosiny matice. Označíme·li směrové kosiny
matice symboly tij, pak za parametry matice Tz
levého snímku se volí prvky

Uvedenými metodami není šíře problematiky analytické aerotriangulace vyčerpá;na, jejich výběr byl však
volen tak, aby čtenář získal základní
přehled
v této oblasti, a to jen po stránce .matematické formu·
lace úloh.
V oboru komplexních metod nelze zcela opome·
nout ještě metodu, kterou navrhl P.Herget [7]. Její
princip spočívá v důsledném uplatnění podmínky průseku korespondujících paprsků snímkových trsů. Do
této soustavy řešení jsou zapojeny originálním způsobem i geodetické pevné body, považované za známé
středy pomocných paprsků fingovaných
trsů, které
. se mají protínat s odpovídajíclmipaprsky
skutečných
snímkových trsů. Podminka průseku je přitom analyticky vyjádřena vzorcem pro minimální vzdálenost
dvou mimoběžných paprsků, která má při řešení kon·
vergovat k nule.
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V k~tegorii etapových řešení zaujímá zvláštní postavení bezesporu Schutova metoda, jejíž analytickou
formulaci je možné považovat z matematického hlediska za nejúspornější.' G. H. Schut sám věnoval
podrobnému rozboru metod an~latické aerotriangulace
několik svých prací [18], v nichž vyjasnil řadu problematických podrobností a podal vynikající klasifikaci
i srotnání metod. Mimořádně cenná je i jeho teoretická
práce [19] týkající se použití různých definic nezávislých parametrů pro matice ortogonální transformace.
Přehledné srovnání metod blokového vyrovnání
a hlubší rozbor současného stavu v této oblasti je uveden v referátu [2], který pro X. mezinárodní fotogrammetrický kongres 1964 připravil F. Ackermann.
Lektoroval:

prof. ini. dr. Pavol Gál, SVŠT, Bratislava
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inž. Pavel Vyskočil,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
,
Praha

Parazitní odrazy
v geodetických dalekohledech

Otázka parazitních odrazů a lomů paprsků (odtud ná. zev katadioptrický) v geodetických da1ekohledech
byla řešena ve VúGTK v roce 1961-62. Dílčí pro-,
blém, který potom dal název celému výzkumnému
úkolu, se zabýval tzv. katadioptrickým
cílením
[3]. Katadioptrické cílení je využití parazitních odrazů v geodézii a bude o něm pojednáno v odst. 6.
Studium parazitních odrazů v geodetických dalekohledech dává také podnět ke studiím fotoenergetickým, které jsou problémem ryze optickým. Při řešení
zmíněného výzkumného Úkolu bylo třeba v prvé řadě
stanovit příčiny a zákonitosti vzniku parazitních odrazů, což vyžadovalo použít teoretických a experi!llentálních postupů v geodézii poněkud neobvyklých.

Parazitní odrazy vznikají vždy,'nachází-li sev zorném
poli dalekohledu silný světelný cíl. Obrazy cíle, vznikající parazitními paprsky, je možho zpravidla též
zaostřit. Obrazové roviny těchto obrazů však nejsou
totožné s normální obrazovou rovinou cíle. K získání
intenzivních parazitních odrazů hodí se nejlépe světelný zdroj opatřený parabolickým zrcadlem, usměrňujícím svazek světelných paprsků přes clonku s malým kruhovým otvbrem přímo do objektivu daleko-

hledu. Otvor clonky průmeru 1-3 mm je vlastním
světelným cílem. Při různých polohách rozostření,
tedy při různých polohách zaostřovací soustavy nebo
výsuvného okuláru vzniká větší množství parazitních
obrazů, lišících se vzájemně různou velikostí, a tedy
relativním zvětšením vzhledem k obrazu normálnímu.

Při pohybu dalekohledu pomocí jemných šroubů ustanovek se větší obrazy pohybují přes zorné pole rychleji,
některé stejným směrem jako rozostřený normální
obraz, jiné protisměrně. Parazitní obrazy se pohybují
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vždy tak, že spojnicí jejich středů je průměr zorného
pole (obr. 1). Na obr. 1 je vyznačen pro názornost pří.
pad prakticky zřídka uskutečnitelný, kdy.je zaostřeno
současně více parazitních obrazů: Rozostřenýnormální
obraz světelného clIe je vyznačen čárkovanou kružnici.

dopadajícího světla, zbytek prochází k další ploše.
Vzhledem lt velké intenzitě světelného cíle je množství
odraženého světla značné a postačuje k vytvoření
parazitního obtazu. Podmínka, aby parazitní obraz
byl zaostřen, je nedílně spjata s podmínkou vytvoření
takového obrazu v předmětové ohniskové rovině oku.
láru, zdůrazněnou v předchozím odstavci. Jak ukážeme, bude v některých případech třeba tuto podmínku
zobecnit.

,

3. Vznik no.rmáIního obrazu v geodetických
dalekohledech
Dalekohled geodetických přístrojů. sestává z objektivu
a.okuláru. Oba členy jsou při tom soustavami spoj.
nými. Úkolem objektivu je vytvořit skutečný obraz
přegmětu, ležícího v předmětovém prostoru objektivu.
Tento skutečný obraz pozorujeme okulárem jako lupou. Do místa obrazu posuneme předmětové ohnisko'
okuláru (dalekolÍled .proměnné délky) nebo vloženou
optickou soustavou posuneI;lle obraz k pevně umístě·.
nému předmětovému ohnisku okuláru (dalekohled
konstantní délky s vnitřním zaostřeníín). Aby současně s obrazem cíle byl patrný záměrný kříž, musí
ležet také v předmětové ohniskové rovině okuláru.
Tuto okolnost je nutno zdůraznit, neboť její znalost se
uplatní při stanovení podmínek vzniku a identifikaci
parazitních odrazů.
U dalekohledů. proměnné délky je záměrný kříž
pevně spojen s okulárovou trubicí. Při přibližování
přlfdmětu z nekonečna se jeho obraz, vytvořený objektivem, odobjektivu vzdaluje a délku celého dalekohledu je třeba zvětšit vysunutím okulárové trubice.
U dalekohledu stálé délky se děje zaostřování zpravidla rozptylkou. Ta se pokládá za část objektivu, složeného li; ní a ze spojné části. Ohnisková vzdálenost
(tzv. ekvivalentní) této soustavy je dána vztahem

1'=

t~·t~

t~+t;-----:e'

kde t~je ohnisková vzdálenost spojné části objektivu,
ohnisková vzdálenost zaostřovací rozptylky, e je
vzdálenost obrazové hlavní roviny spojky objektivu
od předmětové hlavní roviny rozptylky. Hlavní roviny
tohoto složeného objektivu o ohniskové vzdálenosti I'
bývají při tom vysunuty před objektiv, čímž je dosaženo velmi výhodného poměru

t;

~

I

I
)

I

S

"

~

Základním teoretickým předpokladem, přijatým
pro řešení daného úkolu byla myšlenka o pusobení
kulových nebo rovinných ploch některých (ale pro
daný parazitní obraz určitých) členu dalekohledu.
Vznik obrazů u kulových zrcadel je vyznačen na
obr. 2 a 3. Odpovídající si předměty a obrazy jsou
označeny shodnými čísly (př~dmět bez čárky, obraz
s čárkou). Obrazy nebo předměty skutečné jsou vyznačeny plnou šipkou, neskutečné čárkovanou. Z obou
obrázku je zřejmá poloha obrazů vzniklých z předmětu ležících v různých polohách vzhledem k ohnisku
F, středu křivosti S nebo vrcholu sférického zrcadla.
Z hlediska vzniku parazitních. obrazu jsou duležité
také zdánlivě teoretické, neskutečné předměty (2, 3,
4 obr. 2 a 4 obr. 3). Tyto zdánlivé předměty mohou

I'
r = I~

---7f

" :
---=-r-

(f~ ohnisková vzdálenost okuláru), udávajícÍho
zvětšení dalekohledu, při poměrně menší celkové délce'
tubusu. Abychom udrželi obraz přibližujícího se před.
mětu, vytvořeného složeným 'objektivem, stále v předmětové rovině okuláru na záměrném kříži, vzdalujeme
zaostřovací rozptylku od spojky (zvětšujeme e) a celková ohnisková vzdálenost
se potom zmenšuje. Přitom dochází ke vzdalování hlavních rovin složeného
objektivu od objektivu dalekohledu.

I

I

I
)'

t

Pro stanovení příčin vzniku parazitních odrazů byl
přijat předpoklad, že některé plochy čoček soustavy
působí za daných okolností jako sférická zrcadla. Jak
známo, odráží slf na rozhraní sklo-vzduch
asi 5 %

totiž udávat polohu reálného obrazu, který by vytvořila předchozí optická soustava (např. složený objektiv) v případě, že by do dráhy paprsku nebyla vložena
kulová odrazná plocha.
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Při vlastnfm sledováni příčin vzniku parazitních
odrazů je situace ještě poněkud odlišná, neboť čočky,
jejichž plochy za určitých okolností působí jako zrcadla, je třeba považovat za tzv. zrcadlové čočky. Toto
upřesněni je nutné, neboť při teoretických výpočtech
nebo gtafických rozborech je třeba uvažovat mimo
odrazy též p:nůchody paprsků hmotou čočky o indexu
lomu n. Při odvození teoretických rovnic můžeme pak
na základě dříve uvedeného předpokladu přijmout následující základni optiqké členy: a) čočka, jejíž jedna
plocha působí v daném případě jako zrcadlo (pokud se
nejedná o odraz na přední ploše teto čočky, lze ji nazvatčástečnou
zrcadlovou čočkou); b) čočka, jejíž
obě plochy působí současně jako částečná zrcadla
(lze ji nazvat dvojitou ircadlovou čočkou).
Varianty ad a),b) lze považovat za základni\prvky,
z nichž lze vzájemnou kombinací podle konkrétqích
podmípek sestavit VŠl'lchnyoptické soustavy, vytvářející parazitni obrazy. V některých případech bude sice
mezi oběma odraznými členy vložen ještě člen další
(čočka, planparalelni deska), jímž však paprsky pouze
projdou, což' nenarušuje základní charakter obou
jmenovaných prvků.

V případě, kdy v rovnici (4) je d
tenká dvojitá zrcadlová čočka) bude

234

Rovnice pro optickou mohutnost
ky ad a) má tvar [3; str. 5]

P.: Parazitní

f' == _

odrazy v geodetických

;

2n (rl ~r2)

dalekohledech

= O (nekonečně

rl • r2

+ (r ~r2)
l

(n-1)

(4b)

Obecně byly brány v úvahu při teotetických rozborech, uvedených podrobně ve zprávě [3], tyto
možné kombinace, vedoucí ke vzniku' parazitnich
obrazů:
1. odrazy mezi okulárem aobjektivem,
ILodrazy mezi zaostřovací rozptylkou a spojkou objektivu,
III. odrazy mezi okulárem a zaostřovací rozptylkou,
\

IV. odrazy mezi okulá~em a planparalelni
se záměrným křížem,

destičkou

V. odrazy mezi čočkami složeného okuláru.
Praktickými zkouškami byly vyloučeny kombinace
I. a II. a potvrzeny kombinace III., IV., V [3].

zrcadlové čoč-

,

kde rl, 3"2 jsou ,poloměry výbrusu obou sférický(l)hploch
čočky, při čemž plocha.o poloměru r2 je odrazná, n je
index lomu skla čočky a d je tloušťka čočky. Pro teoreticky nekonečně tenkou čočku se rovnice (3) redukuje na tvar (d = O)

f' = ~ =
cp

-4d(2n-1)-3

rl • r2

2n

h -r2)

(3a)

+ 2r2

d
(n-1)2 -

n

1 - neuskutečněný
obraz, vytvořený
objektivem a zaostřovaci soustavou; 2 - neuskutečněný obraz odraze!ll
o plQchu okuláru o .ohnisku F1; 3 - výsledný parazitní
obraz, vzniklý odrazem o konkávní plochu zaostřovací
soustavy o ohnisku F 2 V rovině záměrného kříže

Případ III. je možno charakterizovat rovnicí, vyjadřující výslednou obrazovou vzdálenostďx' parazitniho obrazu vzhledem k zadní ploše zaostřovací soustavy [3; str. 8]: .
.

+

,
rdr2.d.A
+(r2-2d)
.B]
x = r2 (rl-'- 2d) . A - 2 (rl
r2 _ 2d) . B '

+

.[(ri +r~)-(rl-r2)d-(rl-r~)(n-l)d+

(n-1)

~2n

kde

~4)

+e

Dosadíme-li za n = 1, obdržíme po úpravách rovnici
pro ohniskovou vzdálenost centrované soustavy dvou
zrcadel ve tvaru
'

A

=

11 :tI + I; Xl - I~e + I~I; -

= I~I~(X1-

B

Xl

kde je

1965/234

I~d(a;.-

e) -

e Xl

I; Xl (e +

d)

d,

I~-

ohnisková vzdálenost spojné části objek.
tivu,
,

I; -'ohnisková
Xl -

Veličina d v tomto případě představuje vzdálenost
vrcholů obou zrcadel, měřenou po jejich společné
optické ose.

e-+--d)
-l..

(5)

vzdál~nost zaostřo~ací čočky,

vzdálenost skutečného předmětu od předmětové hlavni roviny složeného objektivu,

r1 - poloměr výbrusu zadni plochy zaostřovací
soustavy, předpokládané v daném případě
ve funkci zrcadla,

Vyskočil, P.: Parazitní
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poloměr výbrusu přední plochy okuláru,
předpokládané v·da.ném případě ve funkci
zrcadla,
proměnná vzdálenost okuláru a zaostřo·
vací soustavy.

čoček, což je prakticky vždycky, mUže nastat i případ
vyznačený na obr. 6. Zde je čárkovaně vyznačena
celková soustava okuláru a plně čočka, působící v da·
ném případě jako dvojitá zrcadlová čočka. Výsledný,
neskutečný obrlitz, vzniklý průchodem parazitních
paprsků rozptylkou R a spojkou S a odrazy na plo.

-Přitom musí pro dalekohled konstantní

e

+d ~

L

délky platit

= konst.

Položíme-li L' rovno vzdálenosti objektivu od roviny
nitkového kříže, musí platit podmínkové rovnice
.e

+ x'

L-d

=L'

+ x'

-t>

= konst.

= L' = konst.

(6)

které. jsou v podstatě identické. Rovnice (6) přitom
musí být splněny, neboť jen tehdy Vnikne z obrazu 1
(obr. 4), vytvořeného objektivem, výsledný parazitní
obraz 3 v rovině nitkového kříže. Výsledný obraz 3
při tom musí být reálný.

Za obvyklých okolností by na rozhraní P2' tj. na rozhraní dvou skel·nepat.rně rozdílného indexu lomu, odraz
neměl vzniknout. Vznik parazitního odrazu v tomto
případě je tedy vysvětlován rozrušením tmelící vrstvy
stářím a působením povětrnostních podmínek.
chách P1, P2 této spojky, vidíme zaostřený, ovšem
pouze tou optickou soustavou, která leží mezi poslední
odraznou plochou P2 a okem pozorovatele (na obr. 6
vyšrafováno), neboť leží v ohnisku F této soustavy.
Okem akomodovaným na nekonečno přitom vidíme
ostře i záměrný kříž, ležící v ohnisku Fa celého okuláru (s uvážením posunu, způsobenéhoplanparalelní
deskou). Rovnice (8) pak nabývá obecnějšího tvaru,
neboť je v ní třeba uvažovat vzdálenosti hlavních
rovin jednotlivých soustav, k nimž vztahujeme veličiny x 80.1.

Obr.5.

1 - neuskutečněný obraz, vytvořený objektivem.a zaostřovací soustavou; 2 . reálný obraz, vzniklý odrazem
o konvexní plochu okuláru o ohnisku F1; 3 - výsledný
parazitní obraz, vzniklý. zrcadlením obrazu 2 v pla:n·
paralelní desce záměrného kří~e.
V případě IV. je předpokládáno, že parazitní
reálný obraz, vytvořený některou z ploch Čoček okuláru, je pozorován v planparalelní destičce nitkového
kříže jako v: zrcadle (obr. 5). Pro tento případ lze použít rovnice (3). Výsledný obraz, zrcadlící se v planparalelní desce je potom neskutečný.
Pro případ V. platí v podstatě rovnice (4). Obra·
zová vzdálenost x' pro parazitní obraz, vytvořený
takovou čočkou, je dána vztahem
I

x

ť.x

.= t'

+ x'

kde x je předmětová vzdálenost obrazu vzhledem
k hlavním rovinám dvojité zrcadlové čočky, vytvoře.
ného složeným objektivem. Aby byl parazitní obraz
zaostřený a současně viditelný se záměrným křížem,
musí platit
I
x' = la'
(8)
Tento vztah platí zcela bezvýhradně u jednočočkového okuláru. V případě, že ·okulár je složen z více

Pozorování parazitních odrazů bylo soustavně prováděno jednak na dalekohledu proměnné délky s pavu.
činovým záměrným křížem a Ramsdenovýmokulárem, jednak na dalekohledech konstantní délky theodolitů Wild T3 se třemi výměnnými okuláry a Meopta
T 1c. Jako cíle bylo použito triangulačního reflektoru
Zeiss s kovovou clonkou s otvorem průměru asi 2 mm,
který byl vlastním cílem. Všeobecně lze říci, že parazitní obrazy vznikaly tehdy? když se výsuvný okulár
nebo vnitřní zaostřovací rozptylka nacházely v některé poloze mezi zaostřením na nekonečno a zaostřením na normální vzdálenost cíle, tedy v poloze, kdy
obraz vytvořený objektivem ležel mezi rovinou záměrného kříže a okem pozorovatele. Bylo pozorováno,
že se jednotlivé parazitní obrazy vyznačují individuálním zorným polem. Za zorné pole při tom považujeme'
prostor, v němž je pozorqvaný obraz při pohybu
dalekohledu viditelný. Podle toho lze zá~dně rozlišit
tyto typy: para2litní obrazy, jejichž individuální zorné
pole je a) větší, b) stejné, c) menší než zorné pole
dalekohledu, vymezené obrubou 9lonky, v níž je
umÍf,těn záměrný kříž. Relativní zvětšení obrazů se pohybovalo v mezích 1: 5 až 4: 1 pro jednotlivý obraz.
Při otáčení jemnými šrouby ustanovek se .některé
z obrazů pohybovaly ve směru souhlasném se směrem
pohybu normálního obrazu, jiné ve směru opačné~.
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U dalekohledu proměnné délky byl pozorován jediný
zvětšený obraz o zorném poli větším, než zorné pole
dalekohledu, a to i tehdy, bylo-li použito pouze jedné
z obou čoček Ramsdenova okuláru. U dalekohledů
konstantní délky bylo pozorováno při různých polohách rozostření větší množství obrazů. Při použití výměnného okuláru Wildova dalekohledu pro dalekohled
proměnné délky vzniklo více obrazů než při použití
původního okuláru Ramsdenova (z toho pouze ty,
jejichž zorné pole bylo větší než zorné pole dalekohledu), aleméně než při použití dalekohledu Wildova.
Při použití jediné čočky jako okuláru na dalekohledu
Wildově se počc;ltobrazů, ve sro'Vnání s jejich počtem
při použiti původního okuláru podstatně snížil.

d)l?arazitní obrazy, jejichž individuální zorné pole je
stejné, jakQzorné pole dalekohledu, vznikají odrazy
na ploše okuláru a zaostřovací rozptylky.
e) Parazitní obrazy, jejichž individuální zorné pole je
menší, než zorné pole dalekohledu, vznikají odrazy na .
ploše okuláru a ploše planparalelní destičky se záměrným křížem.
f) Parazitní odrazy mezi plochami okuláru a objektivu
a zaostřovací rozptylky a objektivu nelze vylučo'Vat.
Ke vzniku parazitních obrazů však u zkoušených
dalekoWedů nedošlo z těchto příčin buď pro jejich
malou intenzitu, anebo že obrazy nevznikly v rovině
záměrného kříže vlivem nepříhodných poloměrů výbrusu jednotlivých odrazných ploéh.
g) Při praktických zkouškách mimo dříve uvedené
jevy bylo též pozorováno, že některé parazitní obrazy
neleží přesně na myšleném průměru zorného pole, jako
je tomu v ideálním případě na obr. 1. To je způsobeno
nedokonalou centrací jednotlivých čoček optických
členů.
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Pro podrobnější studium vzniku parazitních
obrazů bylo použito dalekoWedu theodolitu Meopta
T le, jehož všechny optické paraní~try byly známy
(ohniskové vzdálenosti, křivosti jednotlivých ploch
čoček apod.). Pro každý zaostřený parazitní obraz
byla výpočtem z otáček zaostřovaciho prstence zjištěna pololj.a zaostřovací rozptylky. K ní pak vypočtena
poloha hlaV'llÍch -rovin·složeného objektivu a jeho
ohnisková vzdálenost a z nich pak a ze známé vzdálenosti světelného cíle od dalekohledu byla určena souřadnice reálného obrazu vytvořeného objektivem a zaostřovací rozptylkou. Souřadnice byla měřena po
optické ose dalekohledu a vztažena k předmětovému
ohnisku okuláru. Na základě teoretických předpokladů, uvedených v předchozím odstavci, byly jednotlivé obrazy graficky zpracovány tak, aby výsledný
předpokládaný obraz "mělpozorované vlastnosti (zvětšení, individuální zorné pole, směr! pohybu značící ve
skutečnosti obraz vzpřímený nebo obrácený). Tím
byly s určitou nejistotou stanoveny plochy optických
členů dalekohledu, které parazltní obraz vyvolaly.
Způsob numericko-grafický pro stanovení odrazných
ploch byl užit proto, že byl méně časově' náročný
a' udával prameny vzniku jednotlivých parazitních
obrazů s postačující přesností. Protože se při řešení
úkolu jednalo spíše o nalezení obecných zákonitosti
než o vymezení konkrétních ploch" jejichž parametry
jsou pro různé dalekoWedy odlišné, mohou dříve uvedené rovnice posloužit spíše při konstrukci speciálních
zařízení pro využití parazitních odrazů. p'ro stanovení
odrazných ploch, hledaných popisovaným řešením, by
jejich propočítávání vyžadovalo značný čas nebo
dokonalé výpočtové optické oddělení.
Na základě praktických pozorování a numerickografických řeŠení, podrobněji popsaných ve výzkumné
zprávě [3], byly vyvozeny následující obecné závěry:
a) Parazitní obrazy mohou teoreticky vzniknout u jakéhokoli typu geodetického dalekohledu. Základním
předpokladem je použití intenzívního světelného cíle
maléhQ průměru.
b) Parazitní obrazy vznikají odrazy na sférických
nebo rovinných plochách jednotlivých optických členů
dalekohledu, které vlivem několikanásobného přesvětlení cíle přejímají částečně funkci sférických nebo rovinných zrcadel. Jednotlivé čOčky se tedy stávají
částečnými zrcadlovými nebo dvojitými zrcadlovými
čočkami.
o) Parazitní obrazy, jejichž individuální zorné pole je
větší, než-zorné pole dalekohledu vznikají odrazy mezi
plochami členů okuláru.

dalekohledech

Výzkum příčin vzniku parazitních obrazů a studium
možností jejich využití v geodézii byl ve VúGTK
souborně zahrnut pod pojem katadioptrické cílení.
Katadioptrické
cílení přináší za určitých okolností
částečné zpřesnění úkonu cílení. Tato skutečnost je
vyvolána tím, že některé parazitní obrazy jsou zvětšené a rychlost, kterou se pohybují zorným polem, je
potom vyšší. Tento způsob tedy využívá namísto
obvyklého obrazu cíle některého, vhodně zvoleného
parazitního obrazu. VzWedem ke dříve uvedeným pozÍlatkům vyžaduje toto cílení světelný cíl a případně
i vhodně uzpůsobený dalekohled, který by z množství
různých parazitních obrazů poskytoval pouze jediný,
nejpříhodnější. Za takovou úpravu geodetického dalekohledu byl ve zprávě [3] navržen jednočočkový kata.
dioptrický okulár, vyhovující rovnicím (7)· a (8),
úprava ploch okuláru a zaostřovací rozptylky na
poloodrazné a vložení nulového menisku (podle návrhu dr. Němce z ÚVOJM Přerov) mezi zaostřovací
soustavu a okulár.
Možnosti využití parazitruch obrazů v geodézii
jsou velmi omezené, nebot jejich vznik je vázán na
použití světelného cíle; který je ve většině případů
v geodetické praxi na obtíž. Mimoto zvýšení přesnosti
cílení není v přímé závislosti na relativním zvětšení M
vybraného parazitního obrazu. Obecně bývá přesnost
v zacílení v závislosti na zvětšení dalekohledu udávána
vztahy [2].
Podle Liidemanna pro záměrný kříž jednoduchý

±

(2,7 -:- 4,3)"

Vr
±

(57-=' . 95)"
,

Vr . '

kde r je zvětšení dalekohledu. Z uvedených vzorců
vyplývá, že přesnost cílení vzrůstá s odmocninou ze
zvětšení dalekohledu a je samozřejmé, že tento vztah
bude platit i pro obrazy parazitní, jejichž zvětšeni
je M.r.
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V článku jsou ve stručnosti uvedeny okolnosti, za nichž
dochází v geodetických dalekohledech k pozorovatelným parazitním odrazům a rozebrány podmínky jejich
vzniku.! Je konstatována, že ostře viditelné parazitní
obrazy vznikají proto, že některé členy optické soustavy dalekohledu přejímají částečně funkci zrcadlových čoček. Při použití intenzívního světelného~íle
vznikají parazitní obrazy v každém dalekohledu běžné
konstruKce, včetně čočkozrcadlových, a to nejčastěji
na plochách okuláru. Vybraný parazitní obraz lze
zdůraznit částečným postříbřenf:m. příslušných odrazných ploch. Jinou možností poskytující jedinýparazitní obraz jsou speciální konstrukce, ~ nichž je
podrobněji pojednáno v práci [3].
Závěru, uvedeného v bodu g) odst. 5 je možno
prakticky využít při přesné centraci jednotlivých
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členů složitějších optických soustav, jako je např.
okulár moderního geodetického dalekohledu nebo k její
kOlitrole.
V geodézii je možnost VyUžití parazitních obrazů
velmi omezená a může přicházet v úvahu pouze v některých případech důlního měřictví a pro speciální
laboratorní měření. Jsou to případy, kdy je světelný
cíl bezpodmínečně nutný a jeho použití nekomplikuje
měřický výkon.
Lektoroval: doc. inž. dr. Miroslav Hauf, FS ČVUT, Praha

,
OJ Havelka, B.: Geometrická optika.
Praha 1955-56.
[2JRyšavý,

a Ií. díl, nakl. OSAV,

J.: Nižší geodézie. SNTL, Praha 1955.

[3] Vyskočil,
P.: Katadioptrické
VÚGTK č. 118, Praha 1961-62.

Ini.Ladislav

Stereometrická kamera
pre blízku fotogrametriu

í.

Bitterer,

cílení. Výzkumná zpráva

inž. Pavol Novák,

CSc.

Vysoká škola dopravná, Žilina

V poslednej

dobe v technickej praxi sa začína v širokej
miere k najrozličnejšíni účelom používať blízka fotogrametria. Potrebné kamery nie sú u nás vyrábané
a z dovozu sú len ťažko dostup,né. Možné je ich nahradiť adaptáciou. fotografických prístrojov tak, aby
splnili podmienky stereometrických kamier.
V zásade by bolo možné tiež použiť dva fototeodolity, pri ktorých by sa v~konal zásah do konštrukcie
kamery odsadením objek'tívu od telesa kamery pre
zaostrenie na blízke vzdialenosti [1]. Zaobstaranie
dvoch fototeodolitov k adaptácii pre blízku fotogrametriu znamenalo byvefké finančné náklady. Z tohto
dovodu boli zakúpené dva staré doskové fotografické
aparáty, z ktorÝ9h sa použili len objektívy s u:z;ávierkamL
..
Funkčný model pre blízku fotogrametriu(óbr.
1,
obr. 2) vyhotovený v laboratóriach stavebnej mechaniky VŠD pJe použitie v experimentálnom výskume
spiňanasledujúce požiadavky:
1. zaostrenie je možné vykonať na rozne vzdialenosti,
2. uzávierky umožňujú vyhotoviť snímky s krátkymi
expozičnými časmi,
3. kamerysú stavané ako stereokamery, pričom obe
majú vefmi podobné vlastnosti,
4. plynulá zmena základnice b umožňuje zachytiť
objekt do vzdialenosti 24 m a vyhodnotiť ho s presnosťou 1: 2 000.

Teleso kaPlery bolo masívne vybudované. Plynulé zaostrenie umožňuje pootáčanie objímky nesúcej objektív, ktorý sa posúva po priamke. Konštrukciou bola
zaistená presnosť ±0,02 mm odklonu osi závitu objímky od priamky, po ktorej sa pohybuje os závitu
objektívu otáčaním objímky. Zaostrenie v takejto
úprave je možné dosiahnuť do vzdialenosti 1,2 m.
Zaostrenie do vzdialenosti 0,4 m je možné vykonať
odsadením objektívu pomocou prstenca. Objektívy
obochkamier sú rovnakej konštrukcie Tessar s ohniskovou vzdialenosťou
137 mm, svetelnosťou
1 : 4,5 a s centrálnou uzávierkou Compur Rapid, umožňujúcou expozície od 1 do 1/200 sek. Dynamické deformácie modelov sa fotografujú v zatemnenej miestnosti pri otvor~:ných uzávierkach a expozícia sa vykoná
bleskom.
. Na zadnej stene kamery je pripevnený rámček
s rámovými značkami, ku ktorým je pritláčaná fotografická doska spružinami. Formát snímok je 9 X 12
cm, užitočná plocha snímky je 7 X 10 cm.
Pre stereoskopické fotografovanie bol skonštruovaný základnicový nosník, ktorý bol za účelom vofby
sklonu osi záberu W otočne uložený na dvoch stojanoch.
Vefkosť základnice pri súčasnom snímkovaní dvoma
kamerami na základnicovom nosníku je možné voliť
v rozsahu od 28 cmdo 116 cm. Pre jednoduché určenie

1965/237

t .

Geodetický a kartografický obzor
roč. 11 (53) číslo 9/1965

Bžtterer,

L., Novák,

P.: Stereometrická

kamera pre blízku
fotogrametriu

238

hodnoty základnice b, na základnicovom nosníku sú
vyznačené rysky v 5 cm vzdialenostiach, ku ktorým
sa koinciduje index pripevnený k telesu kamery. Základnica sa volí tak, aby bolo možné použiť vhodne
od seba vzdialené rysky, ktorých vzdialenosť je určena
s pomernou chybou 1: 3 000. Kamery k základnicovému nosníku sa pripevňujú pomocou posuvných
prstencov nesúcich podložky s troina stavacími skrut.
kami. Podložky boli použité z Zeissovej trojpodstav.
covej súpravy.

2.1. Prípustné
orientácie

chyby

prvkov

vnútornej

Pri určení prípustnych chýb prvkov vnútornej orientácie sa požadovalo, aby vplyv daných chýb neprevýšil presnosť merania snímkových súradníc x', z'
a horizontálnych paralax Pil' [3]. Predpokladaná pres·
nosť merania: mli" = mz' = ±0,02 mm a mpx =
= ±0,01 mm. Medzné hodnoty merania dané kon.
štrukciou kamier sú: x' = 45 mm, z' = 35 mm,
Pil' = 30 mm a c . 140 mm.
Prípustná chyba konštanty komory mc bola vypočítaná zo vzorcov
mc

mx'. c

= -x-'-;

mz,. c

= -z-,-·; mc =

mc

Prípustná chyba určenia polohy hlavného bodu
v smere osi X' bola vypočítaná zo vzorcov
_ c2.mx'
m ro'H---X'2

Inštalácia normálneho prípadu s vodorovnou osou
záberu w = O a s pootočením snímok u = O prevedie
sa pomocou priečne a pozdÍžne upevnených libiel na
telese kamery, ktoré majú citlivosť l'. Nastavenie
uhla cp = 100g, vykoná sa otočením oboch kamier so
základnicovým nosníkom vo vertikálnom smere. Pri
polohe kamier s optickou osou približne zvislou sa priloží na obrazovú rovinu po oboch stranách rovnobežne
zabrúsená sklenená doska tak, aby ryska na nej vy·
rytá prechádzala vodorovnými rámovými značkami,
ku ktorej sa prikladá sádzacia libela s citlivosťou 50cc•
Libela rektifikačným zariadením d<P (obr. 3) sa privedie do rovnovážnej polohy, ktorej zodpovedá kolmá
poloha osi záberu k základnicovému nosníku. Táto poloha sa zachová aj pri otáčaní kamerou do pracovnej
polohy. Vzhradom na to, že sa vykonáva rektifikácia
súčasne na oboch kamerách, je ňou zaistená rovnobežnosť osí záberu a súčasne ich kolmosť k základnicovému nosníku.

_ c2.mz'
x'H--,-,-;

.z

X

=

mX'H

m

±0,1O mm.

Vypočítané prípustné chyby sú najnižšie hodnoty
z jednotlivých rovníc.
.

Chyba

mZ'H

vplýva len na súradnicu z' a má hod·

notu

2.2. Prípustné
orientácie

chyby

prvkov

vonkajšej

Prvky vonkajšej orientácie u, w a qJ je potrebné určiť
s takou presnosťou, aby pre maximálnu vzdialenosť
y = 24 m bod bol určený s' presnosťou vyjadrenou
pomernou chybou 1/2000 y.
Prípustná chyba pootočenia du sa určila z rovnÍc

clu

=

,mli" . du

=. mz,

x"

du
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= ±2c 80cc
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•
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Bitterer, L., Novák, P.: Stereometrická kamera pre bUzku
fotogrametriu
'

Prípustné chyby sklonu osi záberu dm a konvergencie osí záberovdy
sa, vypočítali z predpokladu
určenia bodu s pomernou chybou 1/2000, ktorej
zodpovedá uhlová hodnota ±3" 20"".
Prípustná chyba stočenia osi záberu dep jednej
kamery nemá presiahnuť polovičnú hOdnotu prípust.
nej chyby konvergencie osí záberu dy; tj. dep ==
\= ±Ic 60cc.

3.1. Urěenie

prvkov

vnútornej

orientácie

Určenie konštanťy kamery coo a polohy hlavného
bodu H'
Na rozdiel od klasických kamier pozemnej fotogrametrie je možné kameryzaostriť
od 1,2 m do neko·
nečn~ zmenou obrazovej vzdialenosti. Konštrukčná
presnosť ±0,02 mm odklonu osi závitu objímky od
priamky, po ktorej sa pohybuje os závitu objektívu,
umožnila určiť konštantu komory c a polohu hlavného,
bodu H' pri zaostrení nauekonečno. Pre inú obrazovú I
vzdialenosť než pri zaostrení na nekonečno sa poloha
hlavného bodu' H' v rámci požadovanej presnosti považuje za nemennú a obrazová vzdialenosť sa určí
podIa rovnice (6). Obe hodnoty coo a H' boli určené
z dvoch nezávislých sérií pozorovaní [4], z ktorých
boli dosiahnuťé stredné chyby:
moLOO

=

mX'HL'-:'
mX'HL

=

±0,03 mm

mopoo

±O,OI mm

mX'HP=

±O,OI mm

mX'HP

=

±0,02 mm
±0,0l

=

mm

(5)

±0,02 mm "

Z porovnania s rovnicami (1), (2), (3) vyplýva,
že dosiahnuté stredné chyby neprekročili interval prípustnýchchýb,
aj ~ ohfadom konštrukčnej nepresnosti.
'
I

Meranie' posunu Llobjektívu od zadnej polohy,
ktorej zodpovedá zaostrenie na nekonečno, vykoná sa
indikátorovými hodinkami s presnosťou ±O;OI mm.
Obrazová vzdialenosť sa určí
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pre sklon a pootočenie boli dosiahnuté pri štvrtej
aproximácii. '
,
Na presnosť inštalácie uhla ep = 100gmajú vplyv:
- rovnobežnosť roviny objektívu a roviny obrazu
(depl= ±lOOCC),
- deformácia základnicového nosníka a jeho krútenie
pri rektifikádi (dep2= ±60cc; depa=;= ±20CC),
-citlivosť
sádzacej libely (dep, = ±50CC),
- stabilnosť rektifikačného zariadenia dW (depó= O),
- priloženie sádzacej libely na obrazovú rovinu
(dep6== ±50CC).
K výpočtu boli použité predpoklady: nerovnobežnosť roviny objektívu a obrazovej roviny
±0,02 mm, deformácia základnicového nosníka pri
jeho upevnení na oboch koncoch a vzájomnej vzdialenosti kamier 28 cm, nerovnobežnosť zabrúsenia plOch
sklenenej dosky ±O,OI mm.
Výsledný vplyv chýb podIa zákona 'o prenášaní
chýb je ·mdep = ±I4OCc, ~ri porovnaní s prípustnou
chYbou stočenia osi záberu depjednej kamery, odvodená
stredná chyba mdepje v dovolených medziach.
Celková stabilita funkčnéhoinodelu bola kontrolovaná indikátorovymi hodinkami. Funkčný model
vykazoval pružné deformácie. Trvalé zmeny polohy
vznikali len pri hrubých zásahoch.

Funkčný model bol zatiaY použitý pri zisťovaní deformácií stavebných konštrukcií a ich modelov, a to ako
pri deformácii stálej, tak aj pri deformácii dynamickej
[5]. Pri tomto použití se vyfotografuje predmet v nedeformovanom stave a v čase deformácie. Priestorové
posuny sú dané rozdielom súradníc vhodne umiestne.
ných zničiek na pozorovanom predmete.
Metóda a funkčný model bol overovaný na niekofkých skupinách merania paralelne s bežnými me·
chanickými inetódami, takže bolo možné vykonať porovnanie zistených deformácií. Boli vykonané merania
priehybu konzoly, modelu zavesenej strechy, nosníka
namáhaného rázom, ocefovej rhostnej konštrukcie na
trati atd.
Všetky merania potvrdili požadovanú presnosť
'1: 2 000 a použiternosť v rozsahu uvedenejpresnosti.
/

Určenie skreslenia

Lektorova!:

objektívu

Pre zistepie skreslenia objektívov vyšlo sa z predpokladu, že so zmenšovaním účinného otvoru nezvačšuje
sa skreslenie. Za maximálny účinný otvor bola vollmá
najčastejšie používaná clona 4,5, pri ktorej ,maximálna hodnota skreslenia dosiahla ±0,03mm
na
okraji snímky u oboch objektívov. Skreslenie sa zisťovalo fotografovaním mriežky, ktorá' bola rOVJ:lobežná
s obrazovou rovinou. Fotografovanie sa vykonll-Io pri
odsadených objektívoch pomocou prstenca. '

htž. Eugen Adler, CSc., SVŠT, Br~tislava

Literatúra:
D] Adler, E.: Fotogrametria v experimentálnom výskume deformácií stavebných konštrukcií. Bratislava 1961.
[2] Novák, P.: Experimentální řešení druhého poblému pružností. Kandidátska dizertačná práca. Zilina 1963.
[3] Gál, P.: Fotogrametria. Bratislava 1965.
[4] Buchholtz: Photogrammetrie. Berlín 1954.
[5] Novák, P.: Stereofotogrammetrické měření deformaci od statických a dynamických sil. Zbornlk VSD (v tlačil.

Z redakce:
3.2. Preskúšanie
orientácie

prvkov,

vonkajšej

Požadované presnosti±3c 2000
<lx boli dosiahnuté postupným
a pozdÍžne umiestnených libiel
ľ podIa vyobrazenia zvislíc.

pre dm a. ±2C 80cé pre
upravovaním priečne
na kamere o citlivosti
Požadované presnosti

V článku inž. Vl:adimíra Koláře "Využití leteckých
snímků za účelem EN" uveřejněném v B. čísle Geodetického a kartografického
obzoru v kapitole 3.
Praktický postup (str.201} má být na konci třetího
odstavce uvedeno SEG I (chybně je uvedeno: SEG
V}. Autor prosí čtenáře, aby si uvedenou nepřesnost opravili.
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Úkoly geodeta
V územním plánování

Vladimfr Vladimfroviě,
Ústav geodézie

a,kartografie,

Brno

Pod r o bn é úze m n í p lán y
V projektové přípravě investiční výstavby se dosud ne~
využívá geodézie k úspěšnému provádění prací tak, jak
zpracovávané na podkladě směrných územních plánů
se jí dnes využívá již v mnoha jiných odvětvích. V hutna dobu několika let, v měř. 1:2000 s vrstevnicemi po
nictví, v průmyslových závodech, v těžkém strojírenství
1 m. Podkladní mapy musí být doplněny na současný
je geodézi'e již nezbytným pomocníkem, ač vztah těchto
stav, ne-jsou-li, vyhotoví se nové rolohové a výškové
oborů k,e geodézii je jistě vzdálenější, než např. územní
zaměření celého tízemí.
plánování, které mění starou a vytváří zcel,a novou situaci a ve značné míře mění též terén na rozsáhlém
Výjime,čněstačí
za podklad
staré
katastrální
úz,emí. Opomíjením nále'ž1tého využHí geodéziejako
\ mapy 1:2880, 1 :2 500, doplněné výškovým zaměřením,
důležitého pomocníka hned na počátku plánovací a
ovšem p{)kud nejsou k dispozici novější mapy ve vyhoprojekt{)vé přípravy vznikají v proje-ktech chyby a při
vujícím měřítku. '
realizaci investiční výstavby pak závady a škody, které
představují statisícové až miH6nové ztráty pro národní
hospodářstvJ; tuto skute'čnost mohou již jen konstatovat
Zastavovací
plány
geodeti, kt,eří bývají přiv{)láni až v pozdějších fázích výjsou
součástí
projektové
dokumentac,e. Vyhotovují se na
stavby často jen jako kontrolní orgány. Ned,ostatky, na
podkladě nového zaměření v měřítku 1:1000 s vrstevnikteré geodeti poukazují v odborném tisku a na svých
cemi po. 0,50 m (výjime-čně 1:5000).
konťerencích [10, 11, 13 aJ.], nelz,e nadál<e ponechávat
jako trvalý průvodní jev naší výstavby a je nutno jim
V každém případě musí být podkladní mapy pro
předejít hned v zárodku, který často tkví v nedostatcích
územní plánování' opraveny a doplněny na současný
tízemně plánovací a projektové přípravy a v netíplnosti
skutečný stav. Při současném stavu map, vzhledem
proje,ktu pr6 realizaB.i navrženéhořešenL
Vypořádat se
k množství a rozsáhlosti každodenních změn v přírodě,
s těmito nedostatky opožděně -až
v terénu, je obtížné
nebudou ni-kdy okamžitě k dispozici mapové podklady
,i pro gleodety, takže v tak{)vých případech musí být
tak úplné, jak j'e pro zpracování územních plánů třeba.
přizváni projektanti k dohodnutí tístupků a změn v proBude je nutno vždy doplniti zejména také podrobnostmi,
vedení projektu. A to není věc snadná, joEldnoduchá a
které mapy ani neobsahují, al,e kt,eré jsou důloežité pro
laciná. Bývá nutno přepr,acovat část projektu, něco již
řešení úkolů tízemního plánu. Také z rozsáhlých požapostaveného přestavět, je tř,eha souhlasu orgánu územ'
davků na jednotliVé průzkumy pro územní plánování vyního plánování, protože každá 'změna ovlivňu}e ostatní
plývají značné potřeby speciálního topognafického dořešení a vyvolává další změny.
plněLlí mapových podkladů. Doplnění map nesmí být
svěřováno neodborným prtacovníkům, j,ak ~e dosud často
děje,
snad z důvodů nesp'rávného
šetření
finančních prostředků. Vědečtí pracovníci v územním plánování vyvinují tísilf zajistit odbornou přípravu ma'v souvislosti s otázkou geodézie a kartografiev
územpových podkladů pro úZlemní plánování kvalifikovanými
níni plánování se ,až do vydání směrnic ÚSGK pro gle'Ode- pracovníky pod vedením g'eodetů, neboť mapa je nejdůtické práce v investiční výstavbě [21] dosud mlUVilo.jen
ležitějším podkladem územního plánu. Proto bude vždy
o dodání mapo.vých podkladů proúz,emní
plánování a
třeba, aby orgány územního plánování již v'e stádiu sta'
o jejich doplnění. Orgány územního plánování ani pronovení investičních plánů (SÚP) nebo při hospodářském
jektanti nemají dostatečný přehloed, které mapy jsou na
(obl,astním) plánování (KPK) naplánovaly a 'objednaly
daném území k dispozici a byly by pro řešení konkrétu příslušného ÚGK potřie'bné doplněni a přípravu map
ního úkolu neJvhodnější. Např. mnozí dosud nevědí o ,exis- v náležitém předstihu pro území, V nichž se očekává
tenci nové topogr,afické mapy 1:10000, a pr,oto ji ani ne·
potřeba vyhotovení určitého územního plánu. S takovolj
požadují. Neprávem si také stěžují na kvalitu map, pro'
předvídavostí je nezbytné plánovat přípravné práce pro
tože neZnají j,ejich podstatu. Je proto. žádoucí, aby již při
územní plánování.
výběru mapových podkladů pro územní plánování byl
nápomoc,en geodet. Směrný výčet map, plánů a výkresll
pro potřeby gleodetické a projekce v investiční výstavbě
obsahUojínyní směrnice úSGK [21]. Pro celkový přehled poslouží uved,ení měřítek, ve kterých mají být
podle metodiky a dokumentace \.tízemních plánů' [4]'
Další potíže jsou s reprodukci opravených a doplněných
vypracovány jedn'otlivé úz,emní plány:
map tak, aby vyhovovaly územnímu plánu. Na negativech
nebo matricích musí být vyretušována neplatná situace a
tisky mají být vyhotov,eny na papíře vhodném pw rýÚze m n í p lány
r a j Dnů
sování a kolorovánI. Mělo by se při přípravě map pro
VYhotovují se na dobu 15-20 let; základní vý!<resy tíZJemní plánování více využívat výsledků nového topografického mapování i přenesením výškopisu map větv měř. 1:25000, příp. 1:50000, vrstevnicemi po 5-10 m,
ších měřítek
V některých případech bude vhodnější
výjimečně v měř. 1:10000 s vrstevnicemi po 1,-5 m. Do'
zvětše-nina nových topografických mar, než použití zaplňujíCí přílohy (pomocné studie) až 1:5,000.
staralých a nepřesných map pozemkových. Jindy ZJase
nejsou mapy v potřebném měřítku a j,e třeba pořídit reprodukční cestou zvětšeninu nebo zmenšeninu. Např.
Směrné
územnf
plány
rajonů
z 1:1 000 je třeba vyhotovit pw podro'bný územní prán
mapu 1:2000. Nebo se má provést soutisk více- map~
3e vyhotovují na dobu 10-20 let; základní výkresy
vých listů a Jejich částí v jednu mápu o rozloze celého
v měř. 1:5000 s vrstevnicemi po 1-5 m (do spádu
plánovaného tízemí. To také dělá potí~e. Reprodukční
3 % po 1 ml. Programové územní studie (THZ) 1:10000.
oddíly ÚGK by neměly odmítat ani tyto úkoly, aby se
Směrné územní plány největších měst výjimečně v měř.
v projektových ústavech nemuse-ly podkladní ma:py pře1:10000 s vrstevnicemi po 1-5 m. Místo hospodářské
kreslovat. Nežádoucím překreslováním vznikají v podrt,ebo odvozené mapy 1:5000 lze použít zVětš,eniny zekladech nesrovnalosti
,a chyby, které zaviňují chyby
jména nové topografické mapy 1:10000. Širší zájmové
v řešení návrhu a nutnost joeho částečného nebo i oeltízerhí v mě'ř. 1:25000 s vrstevnicemi po 5-10 m, výjikového přepracování. Ideální by bylo, kdyby projektanti
mečně.1:50 000. Komposiční studiearchitektonického
řešeni dfile,žitých urbanistických sou1borů v měř. 1:2880,
mohli své návrhy vkre-slovat a pak vtisknout přímo do
dManých mapových podkladů. Dále nejsou vhodné jako
1:2000 áž 1:100.
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podklady pro územní plány výtisky s vyčern~nými ne),>o
jinak vybarvený'llli objekty, ,p;:otože to znemožňuje vyznačení klasifikace a. výškové rozvrstvení
budov spe-.
cIálními značkami pro úz,emní plány. Pro úz,emní plány
jsou ne'jlepší trojbareimé t~sky, a. t~ polohopis ,čern.ě,..te:
rén hnědě vody modř,e; nekdy miíze být vyhodné 1 Jme
provedení' např. šedotisk nebo modrotisk
polohopisu
apod. V každém případě je třeba dohoda s projektantem územního plánu.

Dodáním podkladních
map nelze však považovat úlmly
geodéZie v územním plánování za splněné. Úkoly geodézie jsou mnoh'em širší a měly by být nál,ežitě využity.
Vždyť územní plány (UP) nejsou jen dilem výtvarným,
ale také technickým a mají tak být dokumentovány
[4].,
Základní výkresy, jež dokumentují základní prvky. územ·
.ního plánu, jsou především výkI'esy technickými: uze:mn!
plány vypracovávají
proj,ektové organizaoe. Techmc~e
pomdavky na územní plán vyplývají z úkolií, které řesi.
Územní plány vypracované podle nových zákonných
ustanovení a metod, [1, 2,3] jsou v zásadních částech
závazné a direktivní pro nižší stupně pláno!Vání, pro
projektovou přípravu výstavby a pro realizaci navrhovaného řešen!. Vše musí být nálež,itě vyšetřeno a promyšleno při zpracovávání ÚP; k přeproacování .ÚP nemá
viíbec dojít. Mimořádné změny nebo doplňky UP v částech ~teré byly prohlášeny za závazné, miíže povolit
fen 'orgán, který příslušný ÚP schválil. Schválené ÚP
jsou podkladem pro úze m n í r o z hod nu t í, která
stanoví podmínky pro projektovou
přípravu staveb a
pro pro v e den f změn v území, příp. pro ochranu
diíležitých zájmií v něm. Je na míste, aby již v územních
rozhodnutích bylo uloženo jejich geodetické zajištěni.
Co je' v ÚP pouze orientační, miíže být v budoucnu
změněno a, nevyžaduje zvláštní. pozornosti geodeta, není-li požadována. Ale co je závazné, musí být dodrženo,
a proto závazné údaÍ'e OP musí být též určeny s nále'žitou přesností. Z toho vyplývá, Ž1e rozsah závaznosti
územního plánu má být určující pro stupeň přesnosti, se
kterou má být ÚP vypracován.
Jak přesný musí být
technický plán stavby, tak přesná musí být i závazná
část pol.()hopisu a výškopisu O~, která tvoří jeho základ:
ní obsah. Co jiného učiní z UP t,echnický plán, než-li
spolehlivé navázání závazných polohových a výškovýc~
oodií návrhu na pevné geodetické základy a na okolm
stav? Prorto st,ejnou dmežitost
jako mapové podklady
mají též práce geodetické, měřické a výpočetní; vyhotovené na úrovni ÚP, neboť zajišťují přesný technický
základ návrhií ÚP, vypracování projektií a jeJich realizace.
,
ÚP se vypracovávají na podkladě politickohospodářských a technických zásad (pro SÚP), příp. programu
výstavby (pro PÚP), schválených
radou národního výboru příslušného pro schválení OP. Tyto zásady obsahují
mj. také ekonomické
ti.
technické
zásady řešení. Již
v nich by mělo být stan oven.(), v j.akém rozsahu má být
zajištěn geodetický základ pro vl,a~tní ř~šení územního
plánu. Geodetický základ poskytUje moznost kontroly,
případně revize navrženého ř,ešení ú:wmního' plánu.
Geodetické zajištění vyžaduje závazná část podroibného úz'emního plánu, jak jeo
tom dále pojednáno.
Avšak také směrné územní plány a rajonové územní
plány by vyžadovaly posouzení, do jaké míry a v jakém
ohledu by měla být jejich 'závazná část podložena geodeticky. Zastavovací plány, které patří do projllktové
dokument,ace, musí být samozMjmě geod,eticky provedeny do podrobnosti,
odpovídajících
úkoliím, řešených
z,astavovacím plánem.
Podrobný
územní'
plán
[PÚP) je nejnižším
stupněm ÚP. Nároky na technickou přesnost PÚP, vypraco~aného na dobu několika let, jsou dány úkoly, které
řeší, rodrobnostmi
jeho vypracování a údaji, které jsou,
v něm závazné.
Z' hlediska geodetického
jsou v pOP pozoruhodné
tyto úkoly [4]:
- př,esné vymezení a ohraničení ploch pro jednotlivé účely, řešení komplexní výstavby a úpravy daného
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území, urbanistického
a architektcinického
uspořádání
celku i jednotlivostí a vazby rua okolí,
- určení regulačních
čar,
- urč,ení a situování obje'ktií občanského vybavení,
- řešení technických
zařízení, výškových, venkovních a sado'vnických úprav - vše na úrovni úvodních
projektů.
Podle ustanovení předpisií oúzemním plánování jsou
podrobné územní plány závazné mj. v těchto bodech; pozoruhodných z hlediska geodézie:
1. rozsah výstavby s vy m ,ez e nim
p 1 o c h zejména pro bydl,ení, výrohu, energetiku,
d,opravu, zemědělství a rekreaci,
2. 'zásady
pro
provádění
výstavby,
3. hra nič n í č á r y zastavění
ulic, náměsU a
průmyslových dvorií,
4. v ýš k o v é k oty křižovatek uličních os,
5. pod é 1n é a typické příčné profily hlavnícb ulic
a silnic,
6. ř e' š e n í tec hni c k é h o v Yb a ven í, .
7. určení ploch zeleně, chráněných území a objektťi
a ochranných pásem,
'
8. z á'S a d y o r g a n i z a c e, v Ý s t a v by.
Podle' povahy úkolu mohou být také některé doplňující přílohy PÚP určeny jako závazné (např. přHohy
vysvětlující nebo dokreslující
řešení po stránce technické).
Závaznost uvedených údajií má velký dosah. Např.
vymezení územního rozsahu výstavby a riízných druhií
ploch, hraničních čar, znamená paroelaci území. Vlastnické poměry, zejména na ú~emí sídlišť, jsou často komplikov,ané a někdy těžk.() řešitélné, zejména s ohledem
na v,enkovní a 'sadovnické úpravy pozemkií a na jejich
společné užíváni [13]. Zastavovací plány nahražují bývalé parcelační
plány a neřeší tyto úkoly uspokojivě.
Je proto třeba již v .podrobném územním plánu le~no:
značně stanovit geodetické
zásady parcelace.
Resem
technického vybav,ent s ohled'em na plánované úpravy a
zastavění území vyžaduje pevných a spolehlivých polohopisných a výškopiSll1ých základií.
Uvážíme-li dále, že vyklizením a zařízením staveniště zmizí téměř veške'rá piívodní situace na stavebním pOrlemku a po zahájení stavebního ruchu, po sejmutí
ornice a započetí hrubých výkopií již nikdo nepozná
ani úroveň piívodního terénu, je samozřejmé, že jsou
to jedině řádně zajištěné gieodetické pevné body, na
které 12)enavázet ~eškeré vytýčení úprav a staveb spolehlivě. Proto již v podrobném územním .plánu by měla
být vyř,ešena soustava
pe,vných bodií s ohledem na
mzsah plánovaného úz,emí a na ch,arakter zamýšlených
úprav. Současně by měla být zajištěna též stabilizace
pevných bodů a je'jich ochranná opatření.
Také ostatní části návrhu územního plánu vyžadují,
aby jeho základní kostra, stejně 1ako tDasyvšech technických zařizlení a koordinace jak polohového, tak výškového a směrovéhO' určení všech n,avržených úprav, stave'b a zařízení, byly v terénu geod,eticky prověřeny
a
zajištěny V potřebném rozsahu 'S přesnosťí, danou závazností územního :plánu. Jedině tak se, stane návrh
územního plánu také polohopisně a výškopisně dostatečně přesným a spolehlivým základem pro nižší stupně územníno plánování, pro 'proj'Hkci, kte};!! na něj navazuje, a pro r,ealizaci výstavby. Tak také lZiez pwjekce, a potom z provádění, vyloučit 'závady, které se při
realizaci vyskytují a vyplývají
vadných projektií, kte·
ré nebyly post,aveny na pevný geodetický základ. Proto
již v· podrobném územním plánu je třeha vyhotovit. 'zásadní vytyčovací schéma s ohl!edem na architektomcké
'záměry návrhu, na komposiční osy, priíhledy, výhledy,
na zpiísob a úroveň zastavění, na vedení tras komunikací, inženýrských
sHí, n1a 'plán zařízení staveniště aj.
To vše tvoří závaznou základní kostru 'ř\ešení i realizacie, která by měla být ,v terénu geodeticky ověřena a zajištěna měrami, úhlově 'příp. souřadnicemi.
Z toho vyplyne též možnost využití stávajících
bodií geodetické
sítě, potMba jejich zahuštění, vhodnost je'jich umístění
a také použití určitého vytyčovacího systému (čtvercové
sítě, polygonií, systému osového, jejich kombinace aj.).
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Dále se .v podrobném územním plánu řeší výškově
úpravy území' a staveb, z nichž zásadní ,řešení a základní
výškové k6ty jsou závazné [4, 5]. Určení nadmořské
Výšky těchto 'bodů jen interpolací vrstevnic je' p!ři'bl1žné
a pro projekci nedostatečné.
Proto také výškové 'body,
které :jsou v pOP závazné, . jelikož tvo.Í'í základ výškového řešení, by měly být polohově správně určeny a zanivelovány v Jednotném výškovém systému.
DÍiležitým činitelem výškoVých úprav je zakládání
staveb s ohledem na 'Únosnost půdy, která rozhoduje
o výškovém ooo,zení budo.v do. terénu. Tím je dána též
úroveň vstupů do budov, výšková úprava terénu kolem
nich, výšková úroveňkomunikia.cí
a inženýrských sítí.
Je-Li únosnost půdy v' místě sta,vby jiná než kde byly
prO'Vledeny sondy, mění se výšková úroveň staveb a
vše,ch technických
zaří-zení. Mno.hdy je nutno. změnit
i samoře!ŠE!ní a umístit 'budovy tam, kde je únosnost
půdy příznivější. Proto. j<edůležité, aby místa, kde mají
být pro-vedeny půdní sondy, byla správně volena a
určena.
I

Při VýškoVých úpravách
jsou důležité
poměry
s ohledem na odvodnění území, co.ž z,ejmélna v rovinném
terénu je Izále'žItost do.sti obtížná, ne'bo.ť se často počítá
s promile spádu. U průmyslových závodů, kde je kole]ová doprava, kde 'podl,ahy hal musí být v určitém výškovém vztahu, 'kdé'ie
SlJousta rO'zvodů, jsou výškové
úpravy ještě citlivější. Ptoto jeti'eba,
a'by Již v pOtp
byly v.ýškové úpravy v dostatečné míoo 'sPole-hlivě vyře,·
,š€ny. Výško'V'áúpoova území řeší projektovanými vrstevnicemi a kótováním novou výškovou úroveň navrhovaného zastavění, komunikací, tech!!J.ických zařízení, terénních ú;prav a ostatních
staoveb s ohl,edem na potř,e'by
provozu, účelové určení ploch a na e'konomii výstavby
- na rozdíl od terénních úpnw, které na půdkladě výškových úprev ,podrobně !řeší úpraJJY terénu a zjišťují
obsah' a rozsah zemních ,:prací.
.
Na výškových Úlpraváchse
podílí svým projektem
všichni specialisté, silničáři, ,vodaři, Iprojektanti 'kanalizace a jiných podzemních sítí, archite-kti výškově určují !budovy a prostranství,
využívají Výškových rQlzdílů
a členitosti terénu vytvarně. Na půdkladě všech těchto
návrhů by měl geod<et vyřešit oelé území pomocí projekto.vaných vrst,evnic, uvést všechny stavby. vý~kO'Vě
v soulad také s ohledem na e'konomii zemních prací,
vyloučit z'byte,čné a nadměrné zemní ,práoe, nejúčelněj.i
a nejhospOdápl/-ěji navámt upravovaný terén na rostlý
terén, a zmeny, které :by ovlivňovaly stavby, projednat
s přLslušnými projektanty.
Výsledk,8'ffi je kpordinovaný
návrh výškových úprav území, který má 'být vkreslen
do hlavního výkresu podI'O'bného územního plánu projektovanými vrst'evnicemi, ale většinou taIlJ. chybí, pro·
tOže chybí spolupráce odborného projektanta.
Výškové úpravy úz,emí rozhodují též o hospodárnosti
terénních úprav [zemních prací], jež často bývají jednou Z' podstatných
položek stavebních nákladů. Proto
již v pOP, se provádí hrubý výpočet kubatur zemních
prací výpočt8'ffi 'Z pwjektovaných
vrste'vnic a z vrstevnic
rostlého terénu 7lpravidla metodou ,ekvidistanční.
Je třeba připomenout, že pOP dává směrnice pro nižší
stupně proje'kce a pro realizaci díla, tedy i v ohledu
geodetickémpv
měl dát pOp potřebné dIrektivy 'a záVlazné údaje, které iby zajistily vytvoření Mdného geodetického základu 'V potřebném rozsahu pro zaručen~
správnou l'ealiZiB.cinávrhu úz,emníh0 plánu a pro včasnou
lí.čast geodeta na příslušných pracích. Geodet by mě]
vykonávat na úrovni podrohného územního plánu, v rQtzsahu a spř'e-sností, danou povahou ú.ko.lu a řešením návrhu p,o,p, tyťo práce:

2. 'Jpril.vo.dní zprávě PÚPzajistí, aby při všech geodetických
pracích
byl použit souřadnicový
systém a
Výškp'vý systém 'baltský po vyrovnAní, oož musí být uve·
deno taká na mapách. Příp. podle okolností uvedepřípustné .odchylky od tohoto ustanovení. Stanoví použití
značkového kHče a vypracuje seznam jiných použitých
značek, které musí být uvedeny na mapě v legendě.
3. VY'pracuje návrh využití stávajících pevných bodů
a jejich přehled s topo'goofiemi, vyřeší jejich zhuštění,
umístění, stahilizaci a zajistí jejich ochr,anná opatření
generálním dodavatelem
stavebních
prací, aby na to
bylo pamatováno již při zařízení staveniště.
4. Provede geodetické prověření základních
prvků
Pů!P v terénu, tj. stavebních čar, hlavních os, hlavních
tras a výškových bodů, stanovených POP z,a závazné navázáním na pevné :body s uvedením závazných měl',
úhlů, příp. souřadnic. Měření, číselné hodnoty a zákresy, provedené 'na úrol."ni ,pOP, pokud možno vyznačí' do
příslušných Výkr,esů POP, pří'p. začlenění do závazných
příloh dokumentace pOP 'pro další využití, aby se, zabránilo nejednotnému provádění a duplicitě měřických prací. Podle druhu OP příp. vyhotoví pro I. etapu výstavby
vytyč ovací výkres [21], s určením vytyčovacího systému.
5, Vyřeší výškové úpravy území s navázáním na
pevné body v takovém rozsahu, aby mohly být zcela
spolehlivě urče-ny výškové k6ty, které jsou v pOP stanoveny jako závazné.
6. Vyře'šl hrubé terénní 'Úpravy 18. 'zjistí rozsah zemních prací za úč'elem 'prověření hospodárnosti
návrhu
pOP.
7",. Vyřeší parcelaci území, tj. rozdělení nnvě upravovaného území na parcely podle druhu a způsobu užívání a 'podle vlastnictví. To ~e třeba již také, s ohledem
na úvodní projekty, které ke svému řešení toto rozdělení
potřebují.
;
8. VyhotOVí předběžný návrh výkupního pláJ.)u [21,]
,příp .. pro I. etapu výstavby geometrické plány pro výkup nemq.vitostí nebo vyvlastnění.
To vše jsou práce; které nejsou pro geodeta zvláštnosti, přísluší jeho oboru tak, jako silnice sHničáři a
pod. - a je v ,plném zájmu 'věci, aby je, vykonával.
Ovšem musí 'při tom ovládat předpisy a znát problematiku územního plánování.
Problémem je, jak spolehlivě zajistit, aby geodeti byli příslušnými
orgány vždy
včas k vykonávání stanovených geodetických prací skutečně v y z v á ni.
Je' třeba připomen~JUt, že práce geodeta v územním
plánování nesmí narůstat Ve zvláštní obsáhlý elaborát,
nýbrž 'by měla být vtělena do grafických a písemných
součástí
územního
plánu, neboť územní plánovatelé
úzkostlivě
dbají, aby se nezvětšovala
dokumentace
územního plánu [4, str. 37-39].
Výzkumný ústav výstavby a architektury
- územní
plánování v Brně s,ezabývá
velmi podrobně otázkami
metodiky a dokumentace územních plánů IéI usiluje o další progresívní zjednodušování
a normování těchto metod. Lz,e' očekávat,
že' z těchto 'pracívyplynou
dáleupřesněné, dire'ktivní metody i pro zpracovatele mapových podkladů pro územní ;plány a pro geodety, takž'e
s'e pak budeme .mít ještě Pi'íležilost k těmto otázkám
vrátit.
Lektoroval:

in!. Miloš_Von,:lruška, ÚSGK, Praha

Poznámkal.ektora: Zkušenosti autora jsou V některých bodech
V rozporu se' stávajícími vyhláškami, Návrhy jsou však pozoruhodné a po širším prověření v praxi bude možné některé z nich
včlenit do vyhlášek. Prozatím však tyto otázky zůstávají ote~řené·
k diskusi.

I

l.V dohodě s investorem a generálním projektantem provede Výběr' nejvhodnějších
mapových pódkladů
pro územní plán, určí rozsah a způsob jejich doplnění
v polohopisu i výšk~pisu podle 'potřeby úkolu PŮP s požadovanou přesností, určí způsolb jejich úpravy, soutisku, druh papíru, rozmnožení a jiné přizpůsobení map
potřebám územního plánu. Připadně provede i geodetickO'U dokumentaci
stávajícího stavu objektů a zaří~ení,
pokud jí bude podle úkolů pOP tře'ba 'Pro n'ávrh nebo
k navázání dalších stavebních úprav.

[1J Zákon č. 84/19S8Sb. o územnímplánování
[2] Vyhláška svv č. lS3119S9
o územním plánování, Ů. L částka
6s/19S9
[3] Pořizování, zpracování, projednáVání a schvalování územních plánů. Sbírka směrnic pro národní výbory - částka 10,
poř. č. 38/1961

Po ř í s k a, U.: Metodika a dok~mentace územních plánů VOVA,19S6
[S] L u n g a, J.: Podklady ~ územním plánování, VOVA
.19S6
~6]Iníormace o úkolech geo1ézie a kartografíe spojenýchs územ. ním pláno~áníma výstavbou- OSGK1960
[4]

Dokonč. na 3. str. obálky
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ústav ČSAV
Praha

528.74:627.8 (66)

Nutnost rozvíjet znalost zdrojů v rozvojových zemích je tak naléhavá, že už není možno postupovat
klasickými pozemními metodami a je. nutno používat nejmodernějších metod výzkumu s pomocí leteckého snímkování, které poskytuje dostatečnou
přesnost i bohatost detailních údajů. Čím dříve jsou
k dispozici mapy zachycující nejnovější stav, tím
snáze je možná rea)izace hospodářského programu
a příprava podkladů pro výpočet potřebných finančních nákladů. Letecké snímkování celý proces
tvorby přesné a' podrobné mapy neobyčejně urychluje.
Požadavky Nigérie, 'nejlidnatější africké země, na
elektrickou energii daly podnět ke stavbě přehrad
na řece Nigeru. K tomu přistoupil požadavek rozšířit plavbu po řece a možnost rozšířit zemědělskou
produkci při použití zavodňování. Samozřejmým doplňkem byla i možnost zavést chov ryb ve vodních
přehradách. .
Na projektu nigerských přehrad se pracuje. od
roku 1958. V první. fázi se využilo 10 let starých
leteckých snímků, které pořídila Royal' Air Force.
Jejich vyhodnocením sezjistllo,
že jakákoliv přehrada postavená na říčním toku pod sídlem Awuru
by byla nehospodárná, protože řeka zde teče už
v krajině rovné. Proto se další výzkum soustředil
na říční úsek mezi Busa a Awuru, dlouhý 64 km.
Podél břehů Nigeru je zde aluvium o mocnosti 70
až 90 m a najít vhodné místo pro přehradu bylo
proto obtížné. Na leteckých snímcích bylo vybráno
několik vhodných míst, ale teprve po několikaměsíčních intenzívních výzkumech bylo rozhodnuto,
že nejvhodnější pro stavbu přehrady je místo. vedoucí přes ostrov Kainji.' V jeho okolí byl proveden
podrobný geologický průzkum a oblast letec~y zmapována v měřítku 1: 6 000. Obvykle pro geologii
stačí letecké mapování v měřítku 1: 60000 nebo
1: 75000 a jen tam, kde je mnoho drobných forem
(např. v Íránu nebo Iráku), je nutno mapovat v měřítku 1 : 30 000. Letecké snímkování umožnilo dobré
rozlišení jednotlivých hornin i stupně jejich zvětrání a odlišilo intruziva od autochtonních granitů.
Na leteckých snímcích jsou často zbytky sedimentů
zřetelnější /než při pozemním průzkumu. Fotogeologická analýza umožnila zjistit zlomy a poruchy
a odkrýt i takové, které ušly pozornosti při pozemním průzkumu. Podrobné studierozhodly pro stavbu.
přehrady vedoucí přes ostrov Kainji, východně od
Wawa. Je to 43 km pod Bussou a 1008 km od ústí
Nigeru do moře.
V roce 1962' byla ustavena Niger Dams Authority
a od roku 1963 je přehrada! ve výstavbě. Hráz je
5,04 km dlouhá a 77,4 m nad dnešním dnem nigerského řečiště, nádrž bude mít plochu 1 230 km2
a obsah 15 miliard ma. Hydrocentrála bude mít kapacitu 880 MW při 55 % využití. Bude umožněn
průjezd plavidel. Území, které bude z přehrady zavlažováno, má délku 320 km\. Stavbu provádí londýnská společnost Balfour, Beatty and Comp. Ltd.
a nizozemská NEDECO (Netherlands Engineerring
Consultants) z Haagu z pověření nigérijské federální vlády. Letecké snímkování provedla kanadská
Hunting Surveys Ltd. a v roce 1962 i Canadian
Service Ltd., fotogeologickou interpretaci londýnský Overseas Geological Surveys, pedologickou interpretaci. Mezinárodní výcvikové středisko pro le-

tecké snímkování v Delftu .. Kromě tohá se prací na
projektu účastnila řada konzultantů.
.
Nejprve byly z leteckých snímků Royal Air Force
z roku 1949 odvozeny mapy 1 : 50000 s vrstevnicemi
po 7,2 m (= 20 stopách); geodetické základy byly
provedeny triangulací prvního řádu. Nigérijská vláda pak rozšířila projekt na mnohoúčelový a jeho
realizace začala v roce 1959. V říjnu 1959 bylo provedeno nové snímkování kanadskou společností
Hunting Surveys Ltd. na ploše 10 880 km2 v měřítku
1 : 40 000. Pro krátkost času bylo použito moderní
techniky Airborne Profile Recorder pro měření výšek [4], takže práce byly dokončeny již během
4 měsíců ode dne zadání. Elaborát byl v měřítku
1 : 50000 a vrstevnice po 7,2 m. Geodetická měření
byla provedena tellurometrem
[5], [6]. Náklady
na zmapování 1 čtvereční míle, byly 30 ~, tzn. na
1 km2 11,7 9.-.
V květnu až červenci 1959 bylo 48 km říčního
toku, přicházejícího v úvahu pro stavbu přehrady,
letecky snímkováno v měřítku 1: 6 000 a možné
přístupové cesty v měřítku 1: 20 000. Podrobné
sním kování bylo provedeno i na dvou územích, kam
je přesídlováno obyvatelstvo ze zátopové oblasti.
Letecky bylo zmapováno i území pod přehradou
mezi Jebbou a řekou Kadunou, kde budou provedeny
zavodňovací práce na ploše 2035 km2• Protože toto
území bylo d~íve často pod vodou a po opadnutí
. povodňových vod hned vybujela sloní tráva (Pennisetum) do Výšky i přes 2,5m, byl 'povrch země
velmi nesnadno přístupný a jedině letecké snímkování umožnilo jeho přesné zmapování. Geodetická měření byla provedena tellurometrý za použití helikoptér. Náklady na mapování v tomto
území činily přibližně 57000 9..
Kromě přehrady u Kainji, která je ve stavbě, má
být budována další hydro centrála u Jebby', asi 105
km pod Kainjí a třetí se má budovat na řece Kaduně. Soustava těchto tří hydro centrál má mít kapacitu 1940 MW. Tyto přehrady přispějí k vyrovnání
říčních stavů, sníží maximální a zvětší minimální
průtoky a vzdutí vody umožní dopravu i do míst,
která dosud neměla možnost říčního spojení většími loděmi (např. konečná železniční stanice
Baro).
Letecké snímkovánl provedené v květnu až červend 1959 kanadskou společností Hunting Surveys
Ltd. v měřítku 1 : 6 000, umožnilo podat návrhy na
zavodňovací kanály. Toto snímkování odkrylo mnohé z dosud neznámých říčních ramen, ukrytých
většinll roku v bujné vegetaci, umožnilo odlišit
hlavní řečiště od vedlejších ramen a odkrylo rovněž stezky prošlapané v křoviscích a bujné vegetaci. Snímkování bylo provedeno v době normálního říčního stavu, kdy všechny mělčiny v řečišti
nebyly na snímcích dobře patrny. Zaměřit by je
bylo možno zvukoměřickým
přístrojem
(echosounder), ale to by bylo pracné a drobná skaliska
v říčním toku by stejně mohla ujít pozornosti. Proto
bylo provedeno další dodatečné snímkování při nízkém vodním stavu.
V červnu 1962 kanadská Aero Service Ltd. sním~
kovala celou řeku Niger od soutoku s Kadunou až
ke vstupu řeky na území Nigérie v měřítku
1 : 20000; jen s'kalnatý úsek mezi peřejemi Bajibo
a městem
Kainji byl snímkován
podrobněji
(1: 6 000). Z těchto snímků pak holandský ústav
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fotomozaika

t

1:40 000

mapování 1:50000

fotomozaika
1:20 000

letecké snímky 1:6 000
a topografické
mapy 1:5 000

LOKOJA

I

KLM Aerocarto
vyhotovil topografickou
mapu
1 : 2 000 pro okolí peřejí Bajibo, která byla použita
při konstrukci modelu peřají v hydraulické laboratoři v Delftu.
Snímkování provedené kanadskou Hunting Surveys Ltd. v květnu až listopadu 1959 v měřítku
1 : 20000 bylo použito pro vyhodnocení zemědělských možností v záplavové_nížině mezi Jebbou a
Lokajou. Bylo provedeno tak, aby podávalo co největší bohatství detailů pro ekologickou interpretaci.
Ze snímků byla zhotovena fotomozaika a vyhodno-.
cena v lednu až květnu 1960.

Při běžném postupu má klasifikace předcházet terénním pracím a má být zcela ukončena v okamžiku, kdy začínají terénní práce. V rozvojových
zemích .však není možno tuto podmínku vždy splnit.
Klasifikaci území podél řeky Nigeru provedlo Mezinárodní výcvikové středisko \pro letecké snímko, vání v Delftu. Výsledkem této interpretace a následných teréních prací je pedologická mapa oblasti
v měřítku 1: 100 000. Ze snímků byla odvozena
i hustota osídlení. rozsah obdělávaných ploch, dále
půdy, na nichž je prováděno střídavé hospodaření
[shifting cultivation), druh, a výnosy plodin. Z le-
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teckých snímkil, používaných jako map, se prováděl
1 výběr nejvhodnějších cest pro svoz zemědělských
plodin. V oblastech běžně nedostupných výzkumníci používali plavidel, která jhn byla i obydlím.
Na vyžádání nigérijské federální vlády byla s využitím leteckých snímkil 1:40 000 zhotovena i ekologická mapa části studovaného území. Byly též
prozkoumány pildy, aby se zjistily plochy nejvhodnější pro pěstování plodin vyžadujících umělé zavlažování a byly takto klasifikovány:
.
- marše nebo sezónně zaplavovaná, normálně
však neobhospodařovaná pilda,
- pilda s hustými křovisky (více než 40 keřil
nebo stromil na,l akru),
- pilda s řídkými křovisky (5-40, keřil nebo
stromil na 1 akru),
- pilda téměř bez křovisek (méně než 5 keřil
nebo stromil na l akru),
- pilda obhospodařovaná nebo ležící právě úhorem,
- skaliska nebo země s velmi malou vrstvou
pildy.

2. Mezinárodní symposium
o využití umělých družic Země v geodézii
Národní
technika
v Athénách
uspOiřádala ve dnech
26. 4. --2. 5. 1965 pod záštitou Mézinárodní geodetické
asociace a Komitétu pro výzkum kosmického prostoru
'1zv. "Druhé ll1e'z.lnárodní symposinm ~o využití umělých
družic Země v geodézii". Zúčastnilo se jej přes 100 delegát!1 relkemz
26 státiL Nejpočetnější byla delegace
eSA 1271; ze zemí ST se zúčilstnily delegace SSSR (3),
PLR [2), NDR (2), RLR (lJ.CSSR (1).
Byly ]Jředneseny tyto vMer.líé referáty a zprávy (řada
pllvodně ohlášených referátů nehylapřednesena
pro nepří~CJJnnost delegátu; některé z nich budou publikovány
v materiálech symposia, které mají vyjít leště v· tomto
roce):
O. W. IVžlliams (USA):
Lasery a družice v geodeticktch
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chyby v polohách nemají přesahovat '" 0,15", ve vla&tních pohybech ± 0,008"/rok. PráCe po trvají 10-12 let.
S. W. llenriksen
(USA):
Posice hvězd pro přesné sledováni dru!ic
P.ešení geodetických druž[cových úloh vyžaduje vysokou
přesnost posic, měří-li se topocentrické rovlÚkové souřadnice družic relativně vuči "pevným" hvězdám, resp.
kalibrují-li se komory s použitím zobrazaní hvězd. Tím
vznikly nové vysoké požadavky na posiční astronomii.
J-\utor rozpracoval postupy, jak nejl§pe souborně zpracovat rozsáhlé soubory posic, aby bylo požadované vysok6 přesnosti dnsaženo.
'
G. ,. Bruíns (Holandsko):
Něltteré údaje o přesném sledovliní družic v Delitu
Vyvíjí se komora f = 120 cm, d = 30 cm, 5° X 3°, paralaktická montáž, předpokládaná
přesnost 5".
E. A. Taylor

(USAl:

Geometrické sledovliní druiic

v geodetické

službě

USA
[Za nepřítomného autora přednesl H. Schmidt.) Měření
se provádí komorami BC-4, f = 305 mm, d = 117 mm, desky 18 X 18 cm; chyba v určoValiÍ časových okamžiku nemá
přesahovat 100 mikrosekund. Geodetický družicový.program USA obsahuje jednalí tzv. konLinentálllí družicovou síť, tvo,řenou 26 geodetickými družicovýÍni body
r0zpmstřenými 'po severoamerickém kontinentu a některých přilehlých oblastech (Aleuty, o. sv. Mořice,Aljaška,
Gronsko, Bettinguv o., ďále celé území Kanady, USA a
Mexika na kontinentě, Bermu.dy, Malé Antily, o. Clipferton), jednak tzv. světovou síto 36 bodech poměrně
rovnoměmě
rozložených po všech kontinentech
a některých' ostrovech. První výsledky byly získány v srpnu
r. 1963 ze zkušebníhů simultánního
měření směru na
družici Echo I ze tří geodetických
družicových bodů
o pruměrné vzdálenosti asi 1500 km. V intervalu 5~ dní
bylo uskutečněno 103 simultánních měření směrů, z toho
73 současně ze všech tří bodu, 30 ze dvou. Relativní
polohová přesnost je charakterisována
středními chybami od ± 1,0 m do ± 6,3 m. Nyní jsou družicově zaměřeny
již 4 trojúhelníky zmíněné kontinentální družicové sítě.
D. G. King-Hele (Velká Británie):
.
Přehled dynamických druiicovtch metod
(Úvodní přednáška
. kým metodám.)
W. M. Kaula

aplikacích

obzor

na zasedání,

věnovaném

dynamic-

(USA):

Vojonské výzkumné laboratoře USA r Air Force Cambl'ióge Research Laboratori.es, 8edford, Massachusetts)
prnvedly 21. I. 1!J65 první ú.~pěšný pokus s použitím
laser!"1 při měření tapocentncl{l} vzdáleno;,ti (asi 1491
kilometru) drUžice Exlplorer22. ,Předpokládají d'Qsáhnout
přesnosti asi ± 10 m.

Autor sdělil nové výsledky určení nezonálních harmonických v rozvoji gravitačního· potenciáll.\ Země. Použil
celkem 5 družic, polohově zaměřovaných' jednak fotograficky, jednak s použlUm Dopplerova principu.

M. StežT!bach (NDR):

K. Arnold

O nové pi'eslÍé drui!icové komlJiIe, vyvíjené v ol~tlckých závodech v Jeně
(Za nepřHomného autora, který se dostaVIl až k záveru
symposia; rřednesl G. Veis.) Základe,in topografického
systému je Schmidtuv teleskop f = 76 cm, 1: 1,8, formát desek 9 X 12 cm,. Přístroj má být vyroben r .. 1966.
K. Lambeck

(Recko):

K molnosti

zachycení

dru2ice. optickou aparaturou

Autor, vypracoval metodu, podle rllž lze určit pravděpodobnost, že určitá družice bude registrovate,lná
konkrétní aparaturou. Je třeba mít k dispozici prvky dráhy
a fysikální charakteristiky
druž.ice, dále parametry ko"
mory a zeměpisnou šířku družiéové stanice.
F. P. :?cott:
Zpřesnění posic hvězd jižní polokoule
(Za nepl'Homného autora pl'edne~l W. M. Markowttz.)
Referát o mezinárodní
spolupráCi na tvorbě katalogu
hvězd jižní pO,lokou,le do 9. hvězdné velikosti. Střední

Výsledky z analtz

poruch

pohybu uměltch

drnlic

Země

íNDR}:

Urěení zemského gravitaěního
pozorování

pole ~ drulicovýcb

(Bylo přečteno jen resumé ~ autor byl přítomen až ke
\.{onci symposia.)
Autor ukázal (teoreticky)
možnosti
určení hodnot tíhových anomálií z pozorování družic.
Aplikace metody by přicházely
v úvahu ve větších
obla:stec», kde se dosud gravimetridky
nerněřHo. Jde
ovšem o jisté pruměrné
hodnoty anomálií,
nikoliv
o hodnoty individuální, t. j. vztažené
ke konkrétním
bodům.
.M. Burša

(CSSR):

K urěenípolohy
refereni!ního elipsoidu v zemském
tělese z drulicových pozorování
Teorie určení směru malé osy referenčního elipsoidu a
roviny výchozího geodetického poledníku ze simultánního měření směrů na družice. Teorie určení polohy středu
refe,renčního . elipsoidu vzhledem k těžišti Země ze simultánního mě.ření s,měrů na družice a z polohy uzlové
čáry a sklonu roviny dráhy.
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B. H. Chovitz

(USA):

Y. Yamazakž

(Japonsko):

oolosvětové

Zpráva o určení polohy ostrova v Tichém oceánu
z pozorování družic Echo I a Echo II

Úvahy o -možnostech
řešenJ některých
geodeTických
problémf! z pozorováni družic a určování jejich drah, zejména o určení absoLutní polohy (tj. vůči těžišti Země)
geodetického
referenčního
systému. Z tohoto hlediska
je však nutnn v drahách uvažovat poruchy řádové velikosti 15 m.

(Za nepřítomného autora přednesl Y. Kozai.) Práce ;sou
označeny jako 'zkušební.
Kromě známých družicových
metod současně bylo při celkovém zpraoo,vání použito
i starých po,zorování z&JuytU hvězd Měsícem a zatmění.

Použiti analýz drali družio
družicové triangulační sítě

k tvorbě

H. Htrose

(Japonsko):

K přesnosti
Y. Kozat

(Japonsko):

Nová metoda redukoo pozorování
nálníoh harmonických koeficientů

pro odvozeni zo-

simultánního

drllžicového

pozorováni

Velmi krátké sdělení I) dosahovuné p'řesno~ti v relativní
poloze družIcových bodli. Vnitřní pře,snost vycházi asi
"'6 m.

Z a'nalýzy drah celkem 9 družic v Intervalu 3 let autor
F. L. Culley {USA}:
m'cH systematické variace v poloze uzlu a ve sklonu
Ceíosvětové poloho.ví! měření' elektronickým
slelloroviny dráhy., Tyto variace vyjádřil' analytic];:y tI'I15'onováním družic
metrickou řadou. Jeden čle,u v řadě pIlO variaci uzlu
má charakter rozdílu časů AT-UT1.
(Za nepřítomného
autora přednesl E. H. Rutscheidt.)
Zdllrazněna potřeba vojenských lij] USA znát vzajemn'Ju
F:. Sigl (NSR):
polohu vzdálených bod li zemského povrchu v jednotném
systému. AmerIcká armáda, zejména námořnIctvo, k to~
Studie o dynamickém použití umělých družic, promu používá hlavně systému SECUR (Sequential CnllaUon
vedené výzkumnou skupinou pro družic ovou geodé01' Range StatIons).
Minimální Kamplet tvo,ří 4 pozemské
:di Bavorské komise pro Mezinárodní měřeni Země
(resp. umístěné v ponorkách) stanice a 1 proti stanice,
SkupIna (založená v lednu 1964J se zabývala problékterou nese družIce. Měří se simultánně vzdálenosti pomem numerIcké integrace pohybových rovnic s použizemských stanic a družice. JSOU-li 3 stanice geodetictím počítače Zuse Z3. Přitom byl uvážen gravitační účikými body, tj. jsou-lI polohově určeny v jedno,tném eeonel, topografických hmot podle Uotihwatoj:)ografického
detIckérn systému, pak v témž systému lze vypočíst i pomodelu Země (rozvoje prvku zemského relieIu podle
lohu družice. Jsou-lI taková měření provedena alespoň
sférických funkcí do 36. stupně). Ukázalo se, že topograpři 3 rúzných polohách
(přelet(jch)
družice, pak je
fický efekt je poměrně malý pro harmonické nižšího
I, dispozIci polohově (v prostoru)
určený "kosmický
stupně ti. , v rozvojI gravitačního
potenciálu, avšak při
trojúhelník". Ten je pak východiskem určení (v témž
n >10 je významný. Skupina též začíná organizovat
geodetickém systému) polohy 4. pozemské stanice, do
optická pozorování; ke konci roku 1965 mají být skonkom pletu zařazené. Určovaných pozemských bodi'! mílže
čeny' úpravy' Schmidtova tele,skopu pro tyto úče,ly.
být celá řada, měi'ení z nich muSí bý~ ovšem prováděna
simultánně. Používá se 3 frekvencí modulace a pro zeslabení vlIvu ionosféry Z lwsných frekvencí (449 Mhz a
N. Roman (USA):
Z24,5 Mhz). Vybavení každq pilzemské 'stanice sestává
, DrJ\žicový program NASA (National Aeronautics and
z rádiové vysílací a přijímací aparatury, přesných hodin
Space AdmInistration)
a registračního zařízení. V intervalu 7 min., v němž se
družice sleduje, každá stanice změří a zaregistruje na
Je plánováno vypuštěI1í řady družIc pro geodetickó apli8400 vzdáleností
(tj. 33 600 ho'unot pr'o, všechny 4 stakace: 2 družice Beacon Explorer, nesoucí oscllátory pro
nice' - kompletuj.
PřI určitém měřickém pl10gramu lze
pozorování Dopplerovým principem, Z aktivní družIce
próstorov9u pŮ'lohu. neznámého bodu [4. stanice 1 .určit
GEOS, které budou vysílat záhlesky v definovaných čase střední chybou '" 6 In.
sových okal1lŽicích, a Z družice PAGEOS pro pasivní
optická pozorováni (viz GaKO 1965, Č. 6, 165-167).
C. Popovžcž (RLRj:

K. Arnold

Kontrolni vzorce v prostorové

(NDR):

'Geodetický azimut Potsdam'-Bukurešť
družice Echo I

z pozorováni

(Za nepřítomného autora přednesl G. VaIs.) Ze 4 simultánních fotografických
měření na uvedených dvou bodech určen geodetický azimut se střední chybou '" 1,6".
Použito bylo běžných metod.
L. Cžchowžcz (PLR):

Realisace několika výzkumných programů
triangulace v Polsku

družloové

[Za nepřítomného autorá přednesl S. Kryiíski.) Rekapitulac;e tzv. relativní družIcové úlohy, kdy se ze sImultánního měření směru na družIce určují směrové resp.
polohové prvky, vázané na příslušné družicorvé body.
Sdělení výsledků pozorování družice Echo ze stanic
POZmilJ, Bukurešť, Nikolajev, Higa a vyrovnání příslušné
družicové triangulace.
R. ilqetner

(USA):

Popis programu simultánního měření, prováděného
SAO (SiIlithsonian Astrophysical Observatory)
Je organizováno měřeni na lZ družicových bodech (viz
'GaRD lS65, č. 6, 165-167) na různých kontinentech.
Na všech jsou umístěny komory typu Baker :\lunn.' Od
rolul 1959 bylo provedeno na 110 000 měření poloh růz,
ných družIc, z toJw na: 800 sImultánních
lv poslední
době J. Dosaženo. bylo polohové relativní přesnosti řádově.
± 10 m.
. ,

geodézii

Rekupitulace známych vzorců pro určení Eulerových
Ílhlů, směrově definujících osy geodetického referenčního systému vzhledem. ke střední ose rotace Země
a rovině Greenvlichského
astronOn1ického poledníku.
Čiselné aplIkace na systém, použitý SAO. Podkladem
pro řešení byly výsledky simultánních pczolrování na 3
dvojicích družicových geodetických bodů. Uváděná přes-nost v Eulerových
úhJecll ± O,8Z'" '" 0,3'3", '" 0,44" se
však zdá býti nereálná, nebot použité družico'vé geode·
tické body (New Me,xiko, Florida, Arequipa, Curagao)
nejsou s odpovídající přesností prostorově určeny v ge'Odetir.kém referenčním
s)'stému. jehož směry os jsou
předmětem určení.
.
F. Fallon

(USA):

Přesnost

fotografického

určovliní

puloh družic

Sdělení výsledků výzkumu s použitím komor
mory byly kalibI'ovány s vnitřní přesno.3tí *
zavedeni korekcí z distorse je střední chyba
± 4,0 p.. Autor navrhIpoužít
'páru komor' s
nými o!'amI záběru.
Poležajev

BC-4. Ko1,5 /-I. Po
v poloze
rovnoběž-

(SSSR):

Metody výpočtu souřadnic umělých družic z mere
ných vzdáleností na geodetickvch družicol-Ých bodecb.
Odvozena teorie určení polohy družic!,! z měření topo·
centricKých vzdáleností simultánně ze 4 geodetických
družicDvých bodů o daných souřadnicích 'v jednotném
geOdetickém referenčním systému. GeometrIcky by po-
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stačl1y 3 geodetické druzicové body; aVšllk v autorově' - ~.ď·R. '''Z7an (Velká BrltánieJ:
teorii je současně ře,šena úlohu o eliminacisystematicSudé tsseráluí harmonické v geopotenciálu,
odvokých chyb, způsobených zejmé'1a nepřesností v použité
zen~ z pozorování Syn com ,2
hodnotl~ délky vlny přidálkoměrných
měřeních; tím je
(Za nepřítomného autora přednesl King-Hele.) Existující
v teorii obsažena další veličina, která Je pře5mětem
slabá nesymetrie Země dle osy značně pi'lsobí na synurčení (kromě Uf prostorových souřadnic družice), a
k realisaci je zapotřebí nutně stanoviska čtvrtého. Při_ chronní nebo přibližně synchronní družice. Tohoto jevu
bylo použito' v případě družice Syncom 2 k odvození
více než čtyřech
družicovýrh
geodetických
hodech.konstant u prvních sudých teserálních
harmonických
z nichž se simultánně. měří topocentrické
vzdálenosti,
v rozvoji geopotenciálu.
První k::mstanta vyšla f';.2 =
lze úloh II řešit vyrnvnáním.
6
= 1,76.10- a poloha extrémního poledníku r:říslušné rovníkové elIpsy je charakterisována
hodnotou 16° západní
R. Kel'shner
(US AJ:
zeměpisné délky. Autor sdělil hodnoty i dalších dvou
Družice GEOS a její použití v geodézii
konstant řady J33 a 141.
Družice GEOS A (viz GaKO 1965, č. 6, 165-167), která
R. J. Anderle
(USllJ:
bude vysilat časově definovanó záblesky, má býtvypušti:ína během nejbližšich 6 měsíci'!. Kromě optil:;kého (zd·
Geodetické parametry ildvozené :Ii ilozorování družic
bleskového) zaříz-ení družice p::JneSf3' systém pro měření
Dopplerov'ým prinCipem
Dopplerovým
principem,
dálkoměrný
systém SECOR,
Autor
sdělil výsledky odvození hodnot celkem 58 koeradiotechnickou
aparaturu
pro měření vzdáleností
a
ficicntii při harmonických v rozvoji gr~vit.ačního potenrychlosti, jakož i lasérové :Jdrazové zaříz.ení. Družice
(,[álu Země do 11. stupně a 6. řádu z po,zorování Dopplebude použita jako geodetická družice ANNA.
rovým principem v intervalu 37 týdni'l asi z 40 pozemských stanic. Zároveň byla určena relativní poloha- sta!f. Schmid (USAJ:
nic s přesností 6-10 m (na vzdálenost až 2800 míJí)
Úvahy o přesnosti geometrické družioové triangua jejich geocentrichá
poloha [vzhledem k hmotnému
lace
středu Země) s přesností ± 25 m, kterou autor považuje
za zcela reálnou, s výhledem prakticky dosáhnout v bHzPo zevrubné rekapitulaci základi'! geomatrické družicové
ké budoucnosti reálné střední chyby ± 10 ffi.
triangulace
autor sdělil výsle1qky přesnostní
analysy,
provedené
s použitím jistého matematického
modelu.
I. lzsak (USAJ:
V lri.odelu byl. kromě fotogrammetrických
j>arametri'l
respektován
i vliv paralaktické;
[družicové)
refrakce
Ge'ldetické vÝ,lIledky z pozorování družic
a aberace jakož i posiční snímkové chyby, tvořicí nor
(Za
nedávno zemřelého aut')ra přednesl J. Rolff.) Refemální soubor.
\
rát byl věnován problému spoleiČ11ého využití dynamichv{;h a geometrických velíl'in družicové geodézlie. Z anaG. Veis f Řecko J:
lýz drah, určených na 'základě asi 26000 .,pozorování,
Určení
absolutního
IJrosto1.'ového směru
spolmc
. ize usoudit, že přesÍlost ,",'7" v geocentrických rovníkodružicových stanic s komorami B-N (Baker Nunn)
vých souřadnicích družic je v případě hmotnějších družic a obíhajících mimo hustší vrstvy atmosféry dosaSdělení. výsledkú souborného zpracování simultánních
žitelná.
resp. kvazisimultánních
r:ozorování směrú na družice ze
stanic s komorami B--N. Stanic je nyní 11 proti pi'lvodG. Hadgzgeorge
(USAJ:
nímu počtu 12 (viz .(JaKO ].965, č. 6, 165-167); australská 5tanice byla ze zpracování vypuštěna. Přesnost indiCíselné výsledky z pozorování geodetické družice
viduálního určení směru na družici komor:ou B-'\J autor
ANNA
charakterisoval
střední chybou = 4", výslednou přesnost
Družice
ANNA l-S (vii GaKO 1965, 1':.6, 165-167) byla
směru spojnic družioových stanIc střední chybou nepřepoužita k zaměření zkušební geodetické družicové sítě.
sahující =1",
,
Měřell1'Jbylo komorami BC-4a PC-1DOO.Ve smi5ru spojnic
geode!icých družicových bodů b}b dosaženo presnosti řáY. Kozai tlaponskoJ:
dově ± 1", v jejich poloze vzhledem k bodu referenčnímu
Nové výsledky určení 'koeficientů v rozvoji gravi
asi ±5 m.
. tačního potencUilu Země dle sférických funkcí
Autor sdělil nové číselné hodnoty koeficienti'l J~, J4, J6,
•.. J14 a J3, J5, J7, ... J10. Střední chyby určení 114 a J13
jsou ovšem řádově tovny hodnntám samým těéhto koeHeienU'!. Autor konstatoval dobl'OU shodu s výsledky,
určenyll1i klasickou gravlmetr;'í. Dále sdělil nové výsledky určení hodnoty GM r gravitační konstanta Krát
hmota Země) a porovnal
s výsledl{y, dosaženými
dříve z podkladú geode,tickýéh (Kaula, Fischerová) z ra,darového měření vzdálenosti Měsíce (Yapplee) az měsíční sondy Ranger 7 (Hamilton) aj.

'8

D. G. King'Hele

(Velkcl

BritánieJ:

Liché zonálníharmonicl{é

v gravitačním

potp,nci~lu

Země

Autor: u,čll liché zohální Iwrmonické v roz;voji .gravitačního potenciálu Země z ,analýz sekulárníchzměn
excentricit šesti družré o' sklonech rovin drah od 28°
do 9fo. Výsledky tVoří osCilující řadu: J3 = - 2,56.10~6,
J5 = -0,15.10-6, J7 = -0,44.10-6, t9 = -0,12.10-6• Slapový efekt uvažován nebyL Autor vyjádřilpo,žadavek,
aby
z hledlsk,a úspěšného řešení problému byla k disposici
družice o sklonu l'Oiviny dráhy i = 40°.
D. Smith

(Velká

(USAJ:

Výsledky
Inee

vyrovnání

družicové

prostorové

triangu-

Sdělení výsledků prací v oboru geometrické družicové
geodézie, provedených
vojtmský)ll centrem GI~1RADA
(Geodesy, Intel1igencellnd
Mapping, Research and DeveIOPP1ent Agency). Z fotografických simultánních pozorování směrů na zábleskovou družici ANNA pomocí komor
typu PC-10DObyla směrově určena geodetická družicová
síť, tvorená
sedmi geodetickými
::lružicovými body
Střední ch} ba prostorově určenél10 směru spojnic gee>detických družicových bodú vyšla ± 0,6", geodetického
azimutu ± 0,4", relativní poloha bodi'! vzdálených 400 až
1.400 km je chara]{terizována střední chybou ± 6 m.
W. M. Markowitz

O přenášení

(USAJ:

signálů

pOOTIOCí
družic

Sděleny Výsledky POkUSil, uskutečněného
mezi USA a
Japonskem ve spolupráci Naval Observa:ory a Tokyo
Observatory. IPromítnut dokumentární Ibarevný lfilm.
W. /-1. Kaula

(USAJ:

Srovnání hodnot tvarových parametrů a gravitač'níllo pole Země, určených různými metodami

BritánlC'J;

Výsledky určení sudých harmonic~ých
družic
I

A. Mancini

10, ...

z analýz' drah

úutor sdělil hodnoty J2, 11,
JH V rozvoji gravitačního potenciálu Země z pozorování sedmi družic o sklovech rovin drah od ž = 41' do ž = 90°.

Srovnání map "plane,tárního" gelJidu, sestrojených jednak klasickou astronoilllicko-geodetickou
a gravimetrich.ou metodou, jednak z pozorování družic. Porovnání výsledl~ů 'Odvození GM (gravitační kanstanta krát hmota
Země) I'i'!znými autory.
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A. BJp.rhammar
Prostorový

{Švédsko}:

geoid

I

Listingliv geoid není prakticky přesně určitelný z měření Jen na zemském povrchu, tj. bez údajů po<dp,ovrchových (vnitřního pole). Prakticky byla rfiznými metodami
odvozena řada geoidů a vzniká otázka jejich vzájemného
vztahu a vztahu k fysikálnímu geoidu Llstingově. Autor
se zabýval vztahem tzv. "prostorového" geoidu, tj. odpovídajícího pozoroiVání družic, a tzv .. "pozemského" geoIdu. tj. odvozeného z h01no~ v bodech zemskěho povrchu. Ukázal, že "prostorový"
geoid může plnit všechny
funkce v zá,kladní geodézii.
,. A. TAletghtman {Velká

Gravitace,

ge~dézie

Británie}'

a umělé družice

Autor navrhl, aby model gravitačního
pole Země byl
konstruován bodo,vými hmatami, umístěnými v zemském
tělese tak, aby vnější putenciál 'odpovídal hodnotám,
vypočteným z pozorování družic.
R. Hil'uonen

triangulace

Viiisalij.·ho metod&iú

Autor rekapituloval teorii Viiisalii-hOometody (z r. 1946)
a podal. informaci o družicnvé geodetické síti Finska.
Sít tvcří 14 družic'ových bodů, identických s body základní triangulačl1Í sítě Finska.
,. Koualeusky

(Francte):

Selenodézie
Ovodní referát
na zasedání,
věnovaném
selenodézii.
lHavní úkoly jsou především: Určit jistou střední plochu, představující
měsíční
p'lvrch
vzhledem k jisté
ploše referenční
(například
ploše kulové se středem
v hmotném středu Měsíce);
určení gravitačního
pole
Měsíce. Dosud vykonané práce na tomto úseku nedovolují řešení s vyhovující přesností z hlediska současných
praktickýCh potřeb.
K. I.edersteger

(Rakousko):

. Tvar Měsíce dle teorie
bmotv

rovnováhy

rotujfcí

(tekuté)

"Aplikace
teorie rovnováhy
rotující tekuté hmoty na
měslční těleso, jehož struktura
se předpukládá
homogenní. Příslušné
ekvipotenciální
plochy autor navrhl
nazývat "SelerlOiQY" nebo "lunoidy". Za předpokladu, že
leorie rovnováhy skutečně v tomto případě platí, autwvypočetl .uěkteré tvarové parametry
měsíčního tělesa.
G. Goudas:

O tvaru a gravitačním

poli Měsíce

(Za nepřítomného autora přednesl J. KovalevskL) Rekapltulaca výsledko. určení kJefIcientu V rozvoji charakteristik měsíčního povrchu a gravitačního
potenciálu
dle .sférických funkcí ruznými autory. Formulace výv'odu, že elipsoidická plocha nepředstavuje
dobře měsíční
povrch, neboť existuje značná nesymetrie ro.zného druhu.
M. Caputo

W. Michael

{USA}:

Selenodetický

experiment

pomocí

měsíčních

družic

Popis prOjektu ApoIlo (NASA, USA), jehOož cílem je zeJména pro.zkum gravitačniha
pole Měsíce. Parametry
níěsíčni drmžice: sklon roviny dráhy I = 15°, numerická
excentricita
e' = 0,036, délka veU.é poloosy !l = 2686
kilometro.. Z analýz pozorování družic budou určeny:
G elemento., definujících
pOolohu družice, koeficienty tlaku Záření, 3 veličiny pro každou stanici, definu jící její
polohu, aj.
M. llardy

(USA):

Selenodetieký výzkum, prováděný
tickou službou USA

(Finsko):

Hvězdná

šeníporuch,
vyjádřených lichými harmonickými; 4. Měsíg se otáčí daleko pomaleji, což zvětší po'ruchy, vyjádřené nezonálními harmonickými;
5. poruchy třetího tělesa Země jsou relativni': větší. Sledování měsíčnich družic ze Zeme a analysa výsledkii pozol'Ovánf bude vyžadovat transformaci
po,loh puzemských b(}dů do měsíčního (.:;elenocentrického)
referenčního
systému' a tedy i
z.přesnění měsíční efemeridy.

vojenskou

geode-

(Za nepřítomného
autora přednesl E. Rutscheidt.) Sdělení ,výsledrko. mapování měsíčního povrchu, pr'ovedeného vojenskou
geodetickou
služoou USA. Na základě
všech dosud e,xistujících informací byla vytvořena síť
256 tzv. základních bodů na l}ovr~hu Mě~íce. Sít byla
vyrovnána; střední chyba v poloze bodů na reierenčn1
ploše vyšla ± 1 098 m, ve výšce nad touto plochou
± 858 m. Do konce roku 1965 bude bodové pole zvětšeno do počtu 835. P'oněvadž dosud nelze provádět měřické operace na Měsíci přímo, provádějí se tyto· práce
v}'Jrradně fotogrammetricky
z bodů zemského povrchu
resp, z měsíčních družic. Používá se '>p€ciiilních komor
a fotografických
emulsí, k tomuto účelu vyvinutých.
Proměřování snímků se provádí na komparátoru
typu

Mano.
O. W. Wtlliams {USAJ:
Sclenodézie v AFCRL [Air FOľce Cambridge Researcll
Labcratoriell, Bedford, Massachusetts, USA]
SděleJ1í výsledko. praci v oboru selenodézie, provedených
od roku 1959 ve vojenském výzkumném Ctmtru AFCRL.
Práce jsou zaměřeny na ~přesnění dosavadních
informací o rozměru, tvaru a charakteristikách
gravitačního
póle Měsíce, jakož i na vytvoření systému pevných, polohově v jednotném selenodetkkém
systému určených
bodo.. Podklady tvoří především snímky pořízené dlouhlJofokálníIl:i komorami ze Země resp. z letadel nebo balónu ve velkých výškách. Cennými novými Informacemi
jsou i některé údaje ze snímkll, pořízených komorami
na druž;cích
Ranger 7, 8, 9. Kromě selenodetických
fotogrammetrických
studií konají se též měření hellometrická. Dále je rozpracována
technik'i (byly sděleny
některé konkrétní parametry)
s použitím laser(l; předpc..kladem praktické real1sac:e, je ovšem umístění na povrchu Měsíce odrazovéh'l zařízení, což se plánuje do
roku 1970 ve spolupráci s NASA.
Burša

(Itálie):

O tvaru, gravitačnim

poli n tlll~i:h

měsíilniřlo tělesa

(Za nepřítomného
autora přednesl A. Marussl.) Údaje
které ;souk
disposici, jsou nedostatečné
přesné, v dO.sledku n,epřesného odhadu některých členu v teorii po.
hybu f·lěsíce, v do.sledku .nepi'esných redukcí měřeoných
veličin a v do.sledkuměsíční
nehomogenity.
Autor vytvořil model měsíčního gravitačního pole za předpo,kladu, že hlwdinové pLochy jsou trcjosými eHpsoidy, odvodil momenty setrvačnosti
a na základě nich činil
úvahy o možném rozložení. hustoty měsíčních hmot.
W. M. Kaula

Projekty

(USA):

analýz poruch drah měsíČních družio

Poruchy drah umělých družic Měsíce budou mít odlišný
charakter od poruch drah družic Země v důsledku ~ěchto skutečností: 1. ~-1"ěsícnemá patrnou atmosféru; 2. Měsíc je značně menší, což při řádově ste,jných ueformacích zpiísobí namnoho větší hepraVÍdelnósti v gravitač'ním poli; 3. zploštění Měsíce je menší, což způsobí zvět-

1. sympo5ium vzalo na vědomi, že bylo ustenoveno centrální
byro pro družicovou geodézii v oflciálnlm souhlase Mezinárodni
asociace geodetické a při účasti Vědecké rady pro použití umělých družic v geodézli, vytvořené ze zástupců IUGG (Mezinárodní
unie geodetické a geofysikálnl) a cos PAR (Komitétu pro výzkum kosmického prostoru).
Symposium doporučuje vědeckovýzkumným pracovnlkům a organizacím, aby v meximálnl míře využlvali centrálnlho byra, aby
se tak rozvinula v daném oboru mezinárodnl spolupráce na jednotne základně.
2. Druhé symposium konstatuje s uspokojenlm, že v době,
uplynuié od ptvního symposia, nasta.1 značný pokrok v oblasti
využit! uměl}i'ch družlc_ v geodézii, a že se vypouštělí družice
speciálně pro geodetické účely, z nichž mnohé umožňují synchronizaci pozorovánI, a doporučuje:
a) pokračovat ve vYljžlvánl družic, jakož i v pozorovánloptickými a elektronickými aparaturami;
b) aby družice, vYPolištěné speciálně pro geodetické účely,
byly využlvány v nejhojněišl mlře a v nejširšl možné mezi,
národni spolupráci.
3. Symposium vyjadřuje dík řecké vládě. .Národní technice
v Athénách. přípravnému výlJoru a spolupracujleim instituclm
za poskytnutou )J0hostinnost a za skvělou organizaci symposia.
20. 6. 1965.
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Symposium
o geomorfologickém mapování

F. J o 1y předložil geomorfologické mapy'z území Francie a sev. Afriky. Prof. dr. N. V. D um i t l' a š k o pi'ednesla referát S. K. G o I' e lov a o použití geomorfologických map. při vyhledávání naftonosných struktur.
Dne 28. dubna 1965 zasedání pokračovalo referátem
prof. dr. S. P. C h a t tel' je e h o o geomorfologickém
mapování v Indii. Prof. dr. R. Gal o npak předložil list
geomorfol,ogické
mapy 1: 500 000 Gdansk. Pozornost
vzbudila př'ednáška doc. N. V. Ba Š e n i n y a O. P.
Z a I' u c k e j o unifikaci
legend pr<:> mapy měřítka
1 : 50000 -'- 1: 40 mil. Doc. dr. L. S t a I' kel referoval
o výsledcích
mezinárodní
spolupráce
socialistických
států při geometrickém
mapování Karpat. Doc. dr.
M. P é c s i se ve svém referátu zabýval výsledky geolJ1orfologického mapOiVání v Maďarsku. Dr. H. J. van
O o r s e I' hovořila o využití leteckých snímků pi'i geo·
mortologickémmapování.
Odpoledne
pak ná~ledovala'
exkurze do Moravského krasu. Výklad během exkurze
podali prof. dr. J. Pelíšek
z VŠZ v Brně a dr. J. Dem e k. Večer přednášel na katedře geografie PF UJEP
prof. S. P. C h a t tel' j e e () fyzicko-geografickýctr
poměrech v Indii. Po zasedání si prolilédli l1častníci zase·
dání místnolsti a ,vybavení katedry.

R'Jzvoj geomorfologickéh)
mapování V poválečných 1'e:ech znamená novou eTapn ve vývoji geQlIIlorfologié. Sestavování eobecných geomorfol(l~ických map, které znázorňují tvary, genezi a stáří všech prvků reliéfu, vede
K jeho komplexnímu studiu a prohloubení výzkumných
metod. Geomorfologické mapy umo,žňují lépe řešit vývoj reliéfu a provést rajonireci. Dílčí geomorfologické
mapy od\'ozené od Obe'Cllé geomorfobgické
mapy mají
praktický význam. SousTavné geomorfologické mapování
se provádí v řadě zahraničních
zemí, zejména v SSSR,
Polsku, Francii, Maďars~u, Rumunsku, Bulharsku, Belgii,
Holandsku, Japonsku. Ceskoslovensko započalo rovněž
-. jaKo jedna z prvních zemí - se soustavným mapóváním. Výsledlky čs. geomorfologů jsou v zahraničí kladni; hodnoceny. Přes rychlý rozvoj geomorfologi~kého
mapování \lšak zůstává nevyřešena ještě celá řada problémů.
V uznání významu geomorfologického
mapování a
Ve dnech 29.~30. dubna 1965 pak byla uspořádána
pro rychlé řešení problémů geomorfologických map byla
exkurze na východní Moravu a západní Slovensko na
{la XIX. sjezdu Mezinárodní geografická unie ustavena
trase
Brno-Vyškov -Drysice -Olo~ouc -Samotiškypři Komisi aplikované
geomorfologie
(předseda
dr.
Hrani.ce- Valašské
Meziříčí-Gottwaldov-Púchov-ZlieJ. Tricart), Subkomise pro geomorfolog1cké mapování
chov-Ttenčín-Piešťany-Modra-Bratislava.
Výklad bě(předseda. 'prof. dr. M. Klimaszewski, člen-korespondent
hem trasy podali dr. T. C z ude h, dr. J Čin č u r a,
PAN). Subkomise měla pracovní zasedání v roce 1963
dr. J. Demek,
dr. J. Kvítkovič,
prof. dr. J. Kre'jv Krakově a Strasbourgu, 1964 v Paříži a Londýně. Na
e
I a prof. dr. M. L u k n i Š. Dne 29. IV. večer pal, bylo
posledním zasedání v Londýně při příležitosti XX;, meZiv hotelu Moskva uspořádáno zasedání Mezinárodní geonárodního sjezdu IGU bylG' rozhodnuto uspořádat přfští
morfologické karpato-balkán~ké
komise, které pod předzasedání v Ceskoslovensku.
sednictvím prof. dr. M. K 11 m a s z e w s k é h o projedSymposium o geomorfologickém mapOiVání se uskunala sestaveni geomorfologlcké mapy Karpat.
tečnilo ve dnech 26. dubna až 2. května 1965 v Brně
Zasedání pokračovalo dne 1. května 1965 v hotelu
a Bratislavě.
-Dě\ín. Po úvodních slovech ředitele GO SAV a předsedy
Zasedání organizoval Geografický ústav CSAV v Brně
VK SAV geologIe-geografie doe. dr .. E. M a z ú ra předspolu s katedrou geografie uJEP v Brně a Geograficresla prGf. N; V. D u ln i t I' a š k o referát I. P. G e r akým ~'>ttB.vemSAV v Bratislavě. Účastníci zasedáni se
s i m o v li a J. A. Mě š čel' j '1 k o V Il o geomorf<Jlogic'Zabývali jednak sjednocením
legend podrobných geokých mapách sovětského Fyziéko-geograflckého
atlasu
morfologických
map, jednak proje'ktem přehledné geo'>věta. Prof. dr. r. M o I' a I' i u referoval
o zobrazení
morfologirké
mapy Evropy. Zasedáni se zúčastnHo 59
svahových
pochodů
na geomorfologických
mapách .
.geomcrfologťL Z toho bylo 38 účastníků ze' zahraničí
I. V ft P !:' a r o V' seznámil účastníky se stavem geomorv cele s presidentem IGiJ pl'Of. S. P. C ha t tel' je e m.
fologického mapovánI v Bulharsku. Velký úspěch měla
Zasedání bylo oficiálně
zahájeno
dne 27. dubna
přednáška dr. E. Tom a s z e VI s k é h o o .geomorfologic'V Etnografickém
ústavu Moravskeho muzea v Brně. Po
kých mapách Iraku. Prof. N. V. D u m i t l' a š h.:> před •.
úvodních slovech ředitele GÚ ČSAV dr. J. Dem k a
10žiIa. geomorfologické 'mapy z oblasU Kavkazu: dr.
oficiálně zahájil zasedáni. předseda věl1eckého kolegiaH. Les e I' předved'l. ukázky geomorfologických
map
CSAV geologie-geC)grafie prof. dr. J. Va c ht 1, člen ko7. NSR. Dopolední
zasedání byl.} uzavřeno referátem dr.
re:'pondent
CSAV: Po nlhn proslovili úvodní l'eferáty
J. M. A ven a r d a o mapách eroze pťidy v Maroku.
president IGU prof. S. P.. C h a t tel' je e, oficiální záOdpoledne pa,k účastníci diskutovali k předneseným
stupp.e UNESCO doc. dr. O. F I' li n zle" předseda K.omlse
referátům. V diskusi byla zejména zd!1razněna nutnost
prof. dr. J. T I' i c a I' t a předseda Subkomisel prof. dr.
'unifikace legend podrobných map. Za základ unifikace
M.K I i m a s z e w s k i, člen-korespJudent
PAN.
má sloužit kataIog obsahu podrobných geomorfologlcPo zahájenI si účastníci prohlédli výstavu čs. i zahých map z různých evropských zemí, který byl sestahraničních, geomorfcilogických ma!?, která byla uspcřáven prof. J; F. G e 11 e I' tem a dr. E. Se hol zem. Na
dána GÚ ČSAV v místnostech muzea. Na výstavě byla
zasedánI byla ustavena pracovní skupina, která má připoprvé vystavena nová geomorfologická
mapa západní
pravit příslušné návrhy pro příští zasedání komise. Dále
části ČSSR v měřítku .t: 500 000, která byla zpracována
bylo doporučeno
zřízení
archivu
geomorfologických
pracovníJ{y . GÚ ČSAV. Tato mapa je výsledkem víceietých výzkumů geomorfolcgů GÚ CSAV a poprvé zná-· map, a to jednak v Z&kladu Geonwrfologií GÓl' i Wyzyn
PAN v Krakově (prof. dr. M. Klimaszewskl
a
zorňuje geomorfologické poměry českých zemí v tomto
Centre de GéographieAppliquée
ve Strasbourgu
(Fof.
lIlěřítku. Mapa má hohatý obsah, je zdařile kartograficky
dr. J. T l' i car t). Jednotlivé státy majj připravit bibliovyřešena
Karto,grafickým
a reprodukčním
ústavem
grafie geomorfoľogických
map vydaných v těchto zev Praze. Polygrafické zpracování provedl Kartografický
mích.
11 reprodukční
ústav v Bratislavě. Mapa vzbudila znač(Jou pozornost a byla l{laQllě hodnocena. Poz.ornost rovPo diskusi pak přijala subkomise proje·kt vydání
přehledné
geomorfologické
mapy Evropy v měřítku
něž vzbudily geomorfologické
mapy střední
Evropy,
1 : 500000 Clenůvé Subkomise pro geomorfologiché maEvropy a 'obou Ameril{, které byly sestaveny pracovníky GÚ CSAV. pro Čs. vojenský atlas. ÚčastnIci zasepování připraví pro příští zasedání ukázky map z různých
dání: cbdrželi atlas čs. podrobných geomorfologických.
typů reliéfl1. Subkomise konstatovala
v závěru nutnost
Dlap, průvodce k exkurzím a soubor kopií geomorfoloprohloubení metodiky mapování 1>0učasných procesů na
Sických map vydanýcb pracovníky GO SAV v Bratislavě.
svazicl1 a pověřila skupinu členil zpracovánIm tohoto
probiému. PřfšU zooedání komise se bude konat v BelOdpolední zasedání bylo věnováno podrobným geogii společně s Komisí pro výzlmm vývoje svah CI.
morfologickým mapám. Pro,f. dr. M. L u k n i š referoval
Zasedání byla věnována značná po,zovnost v denním
o podrobných geomorfologických
mapách VY30kýrh Ta- .
tisku i rozhlasu a televizi. Cs. televize přinesla o zasetel'. Značnou· pozornost vzbudily referáty' zastupc.i NDR
prof. dr. J. F. G eJl e I' t a a dr. E. S c II o I z e z Potsdadání filmovou reportáž. Zasedání
Komise aplikované
geomorlologie v ČSSR přineslo řadu významných závěril
mu, kteří připravili katalog tvarů reHéfll, vyskytujIcích
pro další rozvoj o koordinacI georriorfologického map~
se na podrobných mapách; dr. H. K u g 1e I' referoval
{J podrobných
geomorfologickýcb mapách NDR. Prof. dr.
vání ve světovém mllřitlm. Současně přispělo k propa-
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gaci výsledků čs. geomor[ologické. kartografie na mezinál'Odním fóru. Zejména kladně byla hodnocena šíře
čs. Feomorfologické kartografié, která sahá od gecmorf01logických mBlp světadflů až po podrohné geomorfologické mapy velkých měřítek. Současně se' projevily i
některé
nedostatky
čs. g.enmorfologické
kartograf1e.
Zatfmco u přehledných
geomorfologickýCh
map bylo
dosaženo jednoty ve vypracování a způsobeGh z'obrazení
povrchových tvarO, probíhá podrobné geomorfologické
mapování v jednotlivých střediscích podle rí\zn~ch prineipli a používají se Ti'lzné zpi'lsoby zobrazení. V C;,SR byl
sestaven již velký počet geomorfologických map. Na rozdíl cd z'ahraničníchzemí
(i socialistických)
nebyly dosud v ČSSR publiko,vátry barevné podrobné geomorfologické mapy. Černobilé zobrazení však nemůže nahradit barevné znázornění a ned'Jvoluje vyjádřit celou složitost reliéfu. Pro další rozvoj geomorfologického
mapování v ČSSR je ns'zbytné v brzl<é době řešit problematiku barevných podrobných geomorfologickýcll
map
a vytvoření jednotné legendy pro. všechna střed,iska.
Jaromír

Demek

Nejdelší tunel v ČSSR
PFetištěno

ze zpravodaJe

VTEI GTV-14

Praha trpí již řadu lefnedostatkem
pitné vody a v příštích letech má spotřeba ještě vzrůstat. Další zdroje pit.
né vody byly objeveny v horním poV\odí řeky Želivky.
Voda bude přivedena do Prahy tunelem dlouhým přes
50 km. Tunel se' bude stavět plných 6 let a v nejhlub.
ším místě bude, až 120 m pod povrchem terénu. Ve svém
celku se bude trasa podzemní, štoly mírně sklánět ku
Praze, takže Noda v ní poteče samospádem. Nejprve
ovšem stavbaři vybudují na horním toku Želivky velký
vodní reservoár; zemní hráz o objemu % miliónu m3
vytvoří údolní nádrž o délce asi 35 km. úpravna vody
bude dávat v první etapě 3 m3, po dokončení celého
díla6m3
pitné vody za sec. Na prvním úseku u Souticzkoušejí
již stavbaři technologii ražby a hetonáři
technologii
betonové obezdívky
pokrokovou
metodou
tzv. stříkání
betonu. Podle vládního termínu má
začít dodávka pitné vody pro Prahu :II -tohoto dila dnem
1. 1. 1971. .
.
Trasa pO,dzemního při~aděče pitné vody je dosti
složitá, a na několika místech se v podzemí lomí, neboť bylo nutno respektovat
geologické ra topografické
poměry. Celý 50 km dlouhý tunel byl rozdělen na několik úse'ků; v nich se současně začne razit jednak
v místech, kde trasa štoly vyjde dočasně na povrch
(portály), jednak v místech kde budoU zřízeny šachty,
případně komíny, kterými bude vyrubraný materiál dopravován na povrch.
Ge9detickýa
topografický ús~vprovede
pro tuto
vellwu stavbu speciální gec\detiC'ké 'práce na povrchu,
a to. vytyčení jednotlivých šachet, komínů a lomových
bodů, vytyčení směrů ražby mezi jednotlivými
body.
Projekt zakázky je již v hrubých rysech hotov; řeší
jednak zapojení hotové zkušební štoly do celkové trasy
a j,ednak vytyčení všech dalších úseků. Pro jednotlivé
úseky jsou voleny různé metody s ohledem na konfigumci trigonon1'etrické sítě, terén a viditelnost z bodu
na bod, tak aby bylo dosaženo co nejvyšší hospodárnosti. Z toho důvodu, na rozdíl od údajo. v odborné
literatuře, kterou projektanti prostudovali, nebude celý
50 km dlouhý tunel zaměř,en jako jednolité, geometricky tuhé těleso. To by znamenalo vybudovat mézipočátečním bodem u Zelivky a mezi koncovým bodem
u Prahy celý řetězec, stavět velký počet vysokých měřických věží a provést nákladné úhlové měilení a vyrovnání tohoto velkého řetězce. Pwjet naproti tomu
předpokládá situační určení jednotlivých lomových bodů, šachet a komínů z nejbližších o,kolních bodů trigonometrické sítě. Zvláštní pozornost pak bude věnována zvýšené přesnosti 'při určení směri'lražby
mezi jednotlivými šachtami a komíny. Pokud možno bude při
vytyčování využito přímé viditelnosti. Pouze v případech, kde přímá viditelnost nenastane, ,bude nutno zaměřit mezi nejbližšími souwdními vrCHoly trasy směrový polygon nebo řetězec.
Základny řetězců, nebo
délky stran . polygono. budou změřeny
geodimetrem,

úhlová měření budou provedena strqji Wild T3. Tak
bude stavba nových signálů ome'zena na nejnutnější
míru. Pro zajištění vytyčovacích prvků budou v okoU
šachet, portálů a komínů zabetonovány žulové kameny
16X16X75 cm, do nichž budou shora zapuštěny kovové
konusy. Přesný vytyčovací směr 'bude na- nich vyznač,en vyvrťáním jemné dírky. Pro každý počátek směru
se počítá se dvěma body vytyčovacími (jejich spojnice
přímo tvoří osu ražby) a se dvěma 'body zajišťov,acími.
, Pro výškové určení přivaděč,e budou poblíž štol, komínu a portálů zaměřeny vždy ne'jméně 3 nivelační
body. Je'jich výškové urč'ení musí být velmi přesné.
Protože v jednotné nivel,ační síti mohou být rD'zdíly
vzniklé vyrovnáním, připojováním
pořadů zaměřených
v různých časových obdobích, a hlavně též pwto, že
trasa přiváděče protíná geologicky neklidné území tzv. blanickou brázdu, kde je možno očekávat pohyby
2lemské kůry, je nutno podél přiváděče zaměřit pořad
velmi přesnou nivelací.
.
Výpočet výŠ8kbude
proveden po dohodě s obJednatel,em tak že pro účely stavby budou výšky vypočteny bez vyr~vnání na jednotnou síť (vyrovnání se provede' jen pro účely dokumentace).
Měřicky nejobtížnější
úseky jsou u Sázavy a Blanice. Celkem bude na celé práci zapojeno po 2 četách
stavebních, observačních,
stabilizačních
a nivelačpích.
Měřické výsledky budou piledávány obj,ednateli po etapách.
.
- Je nutno vyzdvihnout operativnost Geodetického a
topogrrafického ústavu při pwvádění této náwčné zakázky: od prvního jednání' s objednatelem
(dne 18.
ledna t. r.) uplynulo několik málo týdnů a za tuto
kÍ'átkou dobu byly práoe všestr,anně zajištěny tak, že
v polovině března mohlo být započato s pracemi v terénu, vzhledem k počasí se však skutečné zahájení prací posunulo na lwnec března. Toto vše je umožněno
vhodnou skladbou a návazností jednotlivých výrobních
složek ústavu, specializací a odbornou vyspělostí našich
pracovníků. Po předání ce'lé zakázky ohjednateli bude
jistě toto dilo, měřicky velmi náY<lčné, důkladně zhodnoceno a věříme, že jeho tvůrci seznámí s' výsledky
své práce ostatní spolupracovníky
ještě podrobněji.
Karel

Kut, GTÚ

Sympózium o budování vytycovacích sietí a o vytyčování objektov priemyselnej, bytoveja občianskej výstavby
\
V dňoch 14. a 15. júnra 1965 usporiadala
komisia pre'
geQdéziu a kartografiu pri Slovenskej r,ade ČSVTS a pri
Krajskej rade ČSVTS Východ-oslovenského kraja vKošiciach v budove Hutného projektu celoslovenské sympózium o "Budovaní vytyč,ovacích sietí a o vytyčovaní
objektov priemyselnej, bytovej - a občianskej výstavby"
za účasti 56 pmcovníkov z viac ako 25 pracovísk a podnikov. Prvý deň sympózia boli prednesené nasledovné
referáty:
Doc. inž. O. Michalčák: Budovanie geodetických vytyčovacích sietí a metódy vytyčovania stavie'b
lnž. Július Guoth: Vytyčovacie práce pri výstavbe Novéhu
mesua v Košiciach
.
lnž. František Palatínus: Podrobné vytyčovacie práce na
sídlisku· Nové mesto
Inž. Mikuláš Bajkay: Činnosť útvaru zodpovedného geodeta pri výstavbe Nového mesta
lnž. MUan Kopta: Geodetické základy výstavby vsZ
lnž. Štefan Valkovič: Problematika vytyčovacích a konttolných prác pri výstaVbe vsZ
Inž. Mar.ek Kolník: Skúsen~sti z podrobného vytyčGvania
objektov VSŽ
Štefan Šipoš: Zjednodušený sposob určenia kubatúry
zemných prác
V h1ravnom referáte doc. Michalčák sa zaoberal významom a požiadavkami na budovanie geodetických vytyčovacích sietí pre rozne druhy stavieb. Analyzoval PO"
žiadavky na presnosť budovania sieti a hovoril o výho-dách roznychsletí
ČOdo tvaru a sposobu budovania sieti._
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nalej zaoberal 00 otázkami použitia sieti pra rDzna
druhy stavieb, rozborom jednotlivých metód podrobného
vytyčovania stavieb. V obsiahlej a hodnotnej prednáške
autor zhrnul súčasný stav a vlastné skúsenosti v dJanej
oblasti ako aj skúsenosti iných autorovo V dalších refe-'
rátoch pr1ednáš.atelia uviedlL poznatky a skúsenosti zí'S'mné dlhoročnou praxou pri vytyčování nových sídlisk
v Košiciach ako aj pri výstlavbe východoslovenských
železiarní. Prednášky boli vecné a kriticky hodnotili doterajší vývoj a stav geodetických prác. Na referáty nadvlizovala diskuzia a výmena praktických
skúseností a
názorov k rDznym pr-oblémom vytyčovania sídli sk, priemyselných objektov a zrariadenl. Vystúpil v nej celý rad
.pracovníkov z rDznych pracoOvíšt v ČSSR. Všetky referáty a diskusné príspevky budú publikované v sborníku
zo sympózia.
.
Druhý deň sympózia bol' venovaný exkurzii na východosloOvenské železiarne a sídlištia v Košiciach spojenej s odborným výkladom. V Novom meste· v Košiciach
sa účastníci zoznámili s podmienkami a problémami budovrania a udržovania geodetických sietí v sídliskách už
doOhotovených v štádiu výstavby a na ešte len plánovaných sídliskách. Zvlášt hodnotná a zaujímavá bola exkurzia na VSŽ, kde účastníci boli podrobne informovaní
o úspechoch, podmienkach a problémoch geodetov, ktoOrl
sa konkrétne podie,lali na výstavbe VSŽ.
Na sympóziu sa celkove preberala probl,ematika otázok súvisi,acich s budovaním g,eodetických vytyčoOvacích
sietí a vytyčovánia priemyselných,
obytných a občianských stavieb s zhladiska skúseností a poznatkov z praxe získ,aných pri výstavbe sídlišt a Východoslovenských
železiarni v Košiciach. Cielom sympózia bolo vymenit
si skúsenost!
a tak prispiet pri rlešení naliehavých
otázok, ktoré sa v, praxi pri uvedene'j výstavbe vyskytujú.
Sympózium celkove splnilo svoje po-slanie, a ukázalo, že uv'edená problematika
si zasluhuje pozoOrnost,
aby sa riešlla i na vyššej úrovni, tj. na konferencii alebo
sympóziu s caloštátnym charakterom.
lnž. Jura; šoZc, CSc.

Předsednictvo Ústřední rady Československé vědeckotechnické .společnosti hodnotilo u příležitosti
20. výro'čí osvobození naší vlasti výsledky činnosti
ČSVTS a ocenilo práci 'funkcionářů, kteří přispěli
k dosažení a splnění úkolů ČSVTS a jejich úsilí
na poli rozvo1je vědy a nové techniky.
Za dosavadní úspěšnou a obétavou práci byli
z našich spolupracovníků vyznamenáni c e s t n Ý m
u zn á ním soudruzi inž. Karel Jireček; prof.' im.
dr. Václav Krumphanzl, lnž. Petr Marčák, CSc. a
lnž. Bohumil Volfík, prom. ekonom.
Soudruh inž. K are 1 Ji r e č e k je zakladatelem
první závodní pobočky ČSVTS v re'sortu Ústřední
správy geodézie a kartografie a je od jejího založení v roce 1959 jejím předsedou.
Za vzornou práci a propagátorskou činnost Qyl
v roce_1960 zvolen élo předsednictva Krajského výboru CSVTS - sekce stavebnictví v Ostravě. Tuto
funkci vykonával až do roku 1963, kdy byla jeho
přičiněuím založena Krajská komise geodézie a
kartografie při krajské ['adě ČSVTS v O~travě. Při
zakládání této komise se mu podařilo zapojit do
čiIlJnosti nejen geodety Ústavu geodézie a kartografie, ale hlavně geodety jiných resortů.
Je vzorným iniciátorem propagace a zavádění
nové techniky a zlepšovacích návrhů. Studiem naš.í
lzahraniční
odborné literatury přispívá k' řešení
progresívních metod práce a tyto metody uplatňuje v ČSVTS formou školení, přednášek a seminářů.

Soudruh inž. B o h u mil Vol fík, prom, ekonom, vedoucí oddělení tec'hnicko-ekonomického
výzkumu VÚGTK v Praze, zastával od roku 1959
nejvyšší funkce v předsednictvu odborné skupiny
geodézie a kartografie sekce stavebnictví. Plné tři
roky byl jejím předsedou. Od roku ;I.D63je členem
užšího výboru Komise pTO geodézii a kartografU
při ÚR a členem výboru ZP ÚSGK. Jeho činnost
se vyznačuje mimořádnou pílí a obětavostí. Na vybudování členské základny a na navázání mezinárodní spolupráce má velký podíl. Příkladem dobré
organizátoTské práce je jeho 'tvůrčí účast na uspořádání celostátních geodetických konferencí.
Soudruh inž, P 'e t e r Ma r č á k, CSc., vědecký
pracovník Ústavu teórie merania Slovenské akadémie
vied v Bratislave, pracoval v ČSVTS velmi aktivně a
obětavě již od ro'ku 1956 jako člen v}·boru odborné
skupiny pro inženýrskou
geodézii při I(rajské
sekci VTS pTO stavebnictví v Bratislavě. Iniciativně
se zúčastnil organizace prvních dvou celostátních
konferencí (v Bratislav,ě a v Tatranské Lomnicl)
a dvou odborných seminářů (Bl1atislava, Smolenicel. Aktivní byla jeho účast při lILa
IV. celostátní geodetické' konferenci i na zahraničních
konferencích a symposiích. Od roku 1964 je místopředsedou národní studijní skupiny pro inženýrskou geodézii.
Soudruh iriž. dr. V á cla v K rum p han z 1,
profesor ČVUT, fakulta stavební, je aktivním funkcionářemČSVTS již od roky. 1957. Byl členem výboru odbornej Skupiny pro inženýrskou geodézii
v Bratislavě. V odborné skupině geodézie a kartografie sekce stavebnictví zastával po 3 roky funkci
vědeckého tajemníka předsedIlictva, od roku 1963
je členem výboru komise pro geodézii a kartogram při ÚRo Je předsedou národní skupiny pro
inžen)'rskou geodézii a ČS. zástupcem v VI. komisi
FIG. Všechny funkce plnH svědomitě, účinně spolupracoval při organizaci celostátních geodetických
konferencí a seminářů, aktivně se zúčastnil řady
zahraničních akcí.
Soudruhu lnž. Jirečkovi byl diplom předán na
XI. plenárním zasedání ÚR ČSVTS dne 11. června
1965 v Brně, soudruhům prof. Krumphanzlovi, inž.
Marčákovi, CSc., a inž. Volfíko'lli na plenárním
zasedání Komise pro geodézii a kartografii dne
16.. září 1965 v Brně.
Gratulujeme vyznamenaným
a přejeme jim
hodně zdraví do další práce.
Komžse

pro

geodézU

a kartografU

přž DR ČSVTS

Závodní pobočka ČSVTS při ŮGK v Prešove
Kartografický

a· reprodukční

ústav v Praze

Závodní pobočka ČSVTS při KRŮ v Praze
pořádají výstavu

Výstava se koná v místnostech

Technického muse'a

v Košicích,

dnech

Leninova 94, ve

17. října 1965.
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MATEMATIKA.

PŘIRODNI

Šil a r, Fr.
Mechanické hloubení jam u čs. spojil. Zpráva o účasti
při praktických
zkouškách s prototypem hydraulické
mechanické soupravy HSM-·S5T. Praha 1964.
(25787)

VEDY

Geodézie
Lefan
K. a Jiřičnf,
V.
Zpl1sob hloubkové
stabilizace
nivelizačnl
(= Čs. PATSP .HO 335) Praha 1964.

značky.
(25780)

M f c h a I č á k, O. aj.
Presnosf a hospodárnosť pripojovacich meraní pri budování podzemných objektov. ( =Referáty a práce katedry geodézie
a vedeckého
laboratoria
fotogrametrie
SVŠT v Bratislavě, zoš. 11). Bratislava 1963.
(257151
Mli h 1 e, H.
Problémy v lepeni v kartografU se zřetelem na plastické hmoty. (= Překlad J. Jiřelové z čas.: Nachrichten
aus dem Karten- und Vermessungswesen, 1960, Reihe 1.,
Heft Nr. 16.-18.) Pr~ha 1964.
(25737)
Ne v r 1ý, Fr.
TechnickáUteratura
o reprodukčních,
planografických
a polygraf1ckfch
pracech
dosažitelná
v technické
knihovně ÚGK .Opava. ( = Rešerše č. 8). Opava 1964.
(25680)
Par o u b e k, V.
Lehká dálkoměrná souprava pro polárni metodu v- místní trati. (= ZIl Č. 11/64 ÚGK Č. Budějovice). C. Budějovice 1~64.
(25711)
Pih a, P.
Interpolačnl
přistroj. (= Čs. PATSP IČ. 109629) Praha
1964.
(25774]
Pokyny na vyhotovovánl geometrických plánl1 pro převody a zápisy .právních vztahl1 v evidenci nemovitosti.
(Seznam techn. předpisl1 ÚSGK skup. VIII Č. 10.)
Praha 1964.
(26174]
Přeblrání
vfškopisu
v les(ch z topografickfch
map
1 : 5000 a 1: 10 000 do listťl 1: 2000 THM. (= Sbírka
technolog. postupťl č: 10 ÚGK Liberec]. Liberec 1964.
(256911
.č[tače. (= IV. celostátní geodetická konference o mechanizacI a automatizac1.) Praha 1964.
(26221)
Přehled programl1 geodetických úloh pro samočinné poPtá k, J.
Prostorové zobrazení metody důlních děl [= Technika
rudného hornictví a úpravnlctví, sv. 3), Praha 1961.
[2$ 686)
Rob e r t s, J. A.
The topographlc ma]; ln a world of computers. (= Z čas.:
The Professlonal Geographer, Vol. XIV. N. 6, November
1962.) Praha 1964.
[26237)
Sabová,A.
Malý nemecko-slovenský a slovensko-nemeckf
zememeračský slovník. (= Vydala Slov. vysoká škola technická
v Bratislave. Fakulta .stavebná. Dočasné vysokoškolské
učebnice.) Bratislava 1964. .
(26 152)
Seminář o měření podzemních vedení. Gottwaldov, 15.
11. 1963. Sborník referátťl a diskusních přispěvkl1. Brno
1964.
(25701]

91

Sch k
z I g e 1', H.
GeodHtlsche Programme fiir die elektronlsche
Rechenanlage ZUSE Z 23. [= Deutsche GeodHtische KommissIón bei dpr Bayerischen Akademie der Wiessenschaften. Reihe B.: Angewandte GeodHsIe - Heft Nr. 107.)
Frankfurt am Maln 1964.
(26 036]
Směrnice. pro doplňování katalogťl nivelačních bodl1. (Seznam tech. předpisl1 ÚSGK, sk. II.,poř. Č. 18] Praha
1964.
,(25781)
Sq,bera,jsklj,
K. S. aj.
,
GeOdezlčeskije raboty dlja stroitelstva
orosltelnych
I osušItelnych sIstem.. Moskva 1963.
[25760)
Současné měření rolohopisu a výškopisu přI mapování
ve velkých měřítkách polární metodou: (=' Sb. technolog. postU);11: ÚGK Liberec; Poř. čís.: 12] Liberec 1964..
(25950)
St ra uch, W.
Tvarová pťlsobivost vrstevnlc v měřltku 1 : 5000. (= Překlad IUŽ. Zateckého z čas.: Allg. Vermessungsnachrichten, 1963, Č. 2,4). Opava 1964.
[25689)

Š i I a r, Fr.
Možnosti' vyšší mechanizace při zaměřování bodového
potle TBM. (= Vědeckotechnická s:tudle 'Č. 1 z r. 1964.)
Praha 1964.
(26265)
Š í m a, J.
Pokyny' kě zpťisobu vyhodnocení a záznamu informaci
při určování kubatur metodou pozemni ,fotogrammetrle
s využitím samočinného poč1tače Zuse Z 23 - dílčí
zpráva k úkolu GTÚ 15/64. Praha 1964.
(25827)
Š í ma,
J.
T,echnoIogicképokyny
pro vyhodnocení
a registraci
příčných profi111 s ohledem na další využití informací
při výpočtu kubatury na samočinnémpočítač1.
(= K 11kolu Č. 17/64 GTÚ.) Praha 1964.
(25951)

Šíma,
J.
Uplatnění rozemní fotogrammetrie
při rekonstrukci
a
elektr1fikaci železnic. (= Zpráva seznamuje s výsledky
prací, které byly provedeny v rámci stejnojmenného
vývojového úkolu GTÚ Č. 16/64 a informuje o součas.
stavu podobných problémů v zahr.) Praha 1964.
(26052]
Š i mák aj.
Bodové pole. [== Rešerše ÚGK Opava, Č. 7/64). Opava
1964.
[25656)
Š len c, VI.
Návrh na nový postup měřeni jeřábůvfch
ÚGK Liberec). Liberec 1963.

drah.

(= ZN
[22743)

Š tě pán

e k, aj.
Komplexní řešení technologického postupu pozitivní rytiny s použitím nové rycí vrstvy na plastické folie.
(= Zn Č. 16/64 ÚKG Č. Budějovice] Č. Budějovice 1964.
(25713)
Šli t ti, J.
Vyrovnanie súradnic trigonometrických
bodov. (Vyrov-'
návací počet, část L). Aut.: ... , V. Lukoviny. (= Vydala Vysoká škola technická v Košiciach. Fakulta banlcká.
Dočasné vysokoškolské
učebnice, zv. 659.) Bratislava
1963.
(26 234)
Švagr,
V. a Janota,
J.
Nivelační zařízení k velmi přesnému měření změn relativních vfšek na principu spojitfch nádob. B. m. 1964.
(26211)
Ta i š 1, L.
Použití děrnoštítkovfch
strojů v katastru a JEP. (= LIterární rešerše.) Praha 1964.
(26142)
T a I š 1, L.
Zjišťování fotografické
kvality leteckých
měřických
snímků. (= Literárni rešerše.) Praha 1964..
Tjutjunnik,
JU. F.
Dorožnyj profi'logra!f. (= SSSR PATSP No 120014) B. m.
1959.
(26264)
Vidujev
Geodezičeskoje projektirovanijevertikal'noj
Aut.: ... , V. P. GrŽIbovskij. Moskva 1964.

planirovkl.
(26189]

V I č e k, J.
Hlavice k odečftáni měřlckěho
Č. 109794). Praha 1964.

pásma.

(= Čs. PATSP

(25777)

V I č e k, J.
Olovnice s nastavitelnou délkou závěsné
PATSP Č. 109753). Praha 1964.

šňůry.

[= Čs.
(25775)

W o o 1 d r i d g e, C. A.'
Elektronickf třeltí pracovnik v geodetické skupině. Přel.
G. Kratzmanová. (= Orlg.: Wooldridge, C. A.: Elektronic Third Man on a Survey Party. Surveying and Mapplng, June 1960. 223..•..224. s.)
.
Z

e I ss,

C.

Basis-Reduktlons-Tachymeter
Jena b. r.
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(26115)

LITERÁRNí HL(DKA
- N. -G. Vidujev, O. 1. Bakitov, V. P; Gržibovskij, V. A. Krumelis, V. V. Podrezan: Osnovy geodezii!eskich razbivoi!nych rabot (Základy geodetických vytyěovacích pracíf,
Gosstrojizdat OSSR, Kijev 1960 -470
str., ,2CJ5obr.
Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol:
úlohy· a obsah geod'etických vytyčova.cích pratí
Teorie chyb geodetických lílěření
J'řesnost
geodetických vytyčovacích prací
GeodletiCké 'Základy vytyčovacích pDací
Přístroje a pomůcky pro geodetické vytyčOVl8cípráce
.Prvky geodetických vytyčovacích prací·
Podrobné vytýčení stavby
.
Vytyčování zakřivených prvků stavby
Trasovací práce
.
ZvláštTIosti . geodětického
vytyčování pfi zemních
pracích
Geodetické práce při montáži stavébních konstrukci
Geodetické vytyčovací práce_ při stavbě mostů

terénu bude mipimálnL K jejímu určení SE!. užije vyrovháv(aclho počtu. Pracovní postup osvětlují autoři na
praktických příkladech. V další části jsou popsány druhy
zemních prací, tj. hlavně výkopy a náSypy a způsoby
jejich vytyčování. Zobrazeny jsou způsoby lavičkování,
použiti "výškovek" (vysotnikov) a "skloníků" [otkosntkov) při vytyčovánl násypů zemních těles apod.
Kapitola 'jedenáctá je pro nás opět velmi 'Zajímavá,
neboť pojednává o geodetických pracích pfi mont~i
stavebních konstrukcí. Jsou to hlavně:
1. kontrola geometriGkých rQzměrů stavebních konstrukcí po přícq,odu na staveniště [!).
2. situační a výškové vytyčení základů
3~ ~eodletické sledování umístění st.avebních konstrukcí
podle projektu
•
4. zaměření stavby [-g,eometrických rozměrů) po jejím
dokončení
5. sledování deformací sMveb.
Průmyslové vyhotovení konstrukcí-a
urychlené me·
t·ody montáže mají za násloedek vysoké požadavky na
přesnost měřických pr,ací. A zde se dostáváme opět
k normám př1esnosti měřických a. st.avebnlch praci. Znač·
ně vysoképožadlj.vky
přesnosti jiŽ u výkopových prací
rostou s postupující stavbou základů. Krajní osy)mntůry
stavby u více poschoďových budoV mají být ná základy
vytyčeny. s přesností vyšší než 10 mm a. chyba kolmosti os nemá převýšit 2-3"!
Montáži· konstrukcí předchází jejich kontrola. (konl\I'olují se rozměry i geometrické tvary prvků), kontrolují se patky i pásy - jejich správná poloha i výška.:
Po montáži konstrukoe se před jejím konečným upevnením (příp. zmonolitizováním)
proved,e kontrola. Dopustné odchylky jsou značně malé, např.
mly slbupů vzhledem k vytyčovacim osám
5 mm,
~lon os sloupů do výšky·5 m _
5 mm,
sklon os SIOUPll vyšších
a inm, '.
osy pafielů stěn. vzhlede~ k Vytyč. osám
3 mm, atd:

Po prvIJ.í krátké kapitole, v níž je· oceněn význam
těchtoprac!
a jejich odlišný charakter
od ostiB.tních
geodetických praci, popisují autoři v druhé kapitole vý·
. znam t,eorie chyb pro vytyčovací práce; druhy geodetických prvků, chyby ge.odetických měř,ení, aritmetický
průměr, ocenění přesnosti měření, přesnost funkcí měře·
ných veličin, měření nestejné přesnosti, výpočet vah,
měření tam a zpět, chyby zaokrouhlování
a příkla.dy
z teorie chyb měření, tak jak je známe i z naší g,eode·
tické literatl.u.'y.
. Pro nás nejz.a.jímavější je třetí kapitola., obsahujíc).
po výčtu činitelů ovlivňujících přesnost geodétickýCh vy.tyčovacích pI18cí výpočet norem přesnosti geodetických
prací vzhled,em' k dopustným sta~ebním_ odchylkám a
dále normy -přesnosti.
V normách JSDU podrobně popsány dopustné odchylky stavební ,a měřické. Měřické odChylky tvoří vždy
asi jednu ti'etinu (~8 % ) celkové dopustné odchylky stavební.
.
'Zádaná přesnost je' nanaš,e poměry překvapující ci
Výšk,a centrazák'ladní~esky
pilíře nemá se lišit víoo
ti nás-, jako pravidlo, těŽko dosažitelná. Např. v tloušťce
. než 1 mm od plánovrané apod.
stěny u konstrukci z velkých betonovýcb. bloků je dovoDále JSOM stručně uvedeny cíle a zásady pozorování
lena odchylka
od projel5;tovaného rozměru: ~řická
'ssedánÍ a náklonu' stav·eb.
ti
2 mm, -Stavební 5 mm, u -Os pari,elů stěn [pro železoheKniha je zakončena krátkou kapitolou o g'eodetlctonové konstrukce) vzhledeni k vytyčovaeím osám: mě·
kých pracích při st.avbě. mostů. Látka je podána srozuřicÚ 2 mm, stavební 5 mm apod .. Stejně je tomu í ve
mitelně i když na obsahu' jednotlivých kapitol i na jevýškách.
.
".
jich. zpr,acování je patrna různost autorů. Obsah knihy
V kaI1Jtolečtvrté je· popsána stabilizace bodů, podán
j.e značně rozšířen látkou, která je u nás obvykle zařazevýklad o použití státní trig'Ůnometrické sítě, založení
na do nižší geodesie [hlavně k.apitola 2.), ale má to
vlastní trigonometrické sítě, způsoby rozdělení odchylek
výhodu uceleného podání potř,ebné teorie.
q nakonec stavební sít, která je nejrozšířenějším
druV roce 1962 byly v Moskvě vydány dvě publikace pohem geodetické osnovy při výstavbě průmyslové i by·
jednáv,ající. o stejné látce [Ljuté'aGlotov),
ale i čtenáři,
tové.
' . '...
'
kt.erý tyto publikace dobře prostudoval, přináši nóvá
V kapitole páté jsou uvede;ny přístroje a pomůcky'
kniha mnoho nových pozmi.tků. Je možno ji vřele dopoužívané v SSSR při měřických pracích pro různé inženýrručit nejen geodetům a stavebním inženýrům, al.e všem
sko-stavební cíle. Theodo1ity různé přesnosti (U-5"/5",
pracovníkům, kteří se ličastní budování průmyslo:,ých
TT-2"/6"", OT-02, TB-1, TT-3Gr, OT-10),tacheometry TT-50,
závodiL'
Stanek
TT-30), nivelační přístro-je (NA-I, NP-3, NG4 NT, NTS-46,
\
/
NS-2), nivelační latě, provažovac!. přístroj, dálkoměry
Dokončerií ze str.' 242:
a podobně.
[7J Návrh celostátní
normy: Zeměměřické
práce pro projektování
K4fpitolia šestá obsahuje vytyčování horizontálních
a vÝ'stavbu občanských"
bytOvých, ·průmyslbvých
a inženýrúhlů, délek, výšek, .čar daného sklonu a g,eodetickéznaskýrh staveb - ÚSGK 1961
. ..
[8J
Úslíková
norma:
Zeměměřické
p.ráce
pro
projektovam
a
ky pro' vytyčovac} práce. . .
..
'.
výstavbu
.průmyslových
závodů
ministerstvo
stavebnictví,
V sedmé kapHole jsou popsány různé způsoby. vytyčoÚN 731152
vání: polární,rravoúhlýmt
sonřádnicemi,
protínáním'ř9]K r.-u m ph a'n z I, V.: Inženýrská
geodézie
- SNTL .1959 .
1101 Referáty
z pracovnl
konference
o úkolech
geodézle
v, Invpřed, prolínáním z Úseček, vytýčení,IIT rovnoběžkami od
vestiční
výstaVbě,
konané
v
Ostravě
15.
a
18~ X. 1983. UGK
čar sítlě (stvornaja ZlaSi'ečkaj.,-mikJ;otriangul.ací a pomocí
Opava ~ GKO č. 1/1964
polygonometrie.
U každého způsobu. je oceněna jeho
[liJ H e lI, M.: Geodet - důležitý
článek
v projekci,
výstavbě
a
rekonst,rukci
průmyslových
závodů
a účelQvých
staveb.
GKO
přesnost, vliv rů'Zných chyb ,a vhodnost použití.
4/1961
.
Vytyčování zakřivených
prvků sMvby ~ kapitóIč!
[12] Ke t I, J.:' Mapové
podklady
prořeše!J1
ú:emně
plé!J0vaC!
osmá -'- je rozděleno na vytyčování kruhových oblouků,
probl~matiky
výstavby
venkovského
oSldlem
a rozvole
ze.mědělské výroby .- GKO 12/1961
~
.,
s~rpentin, přechodnic atd.
[13]
V-,Ia
d
i
mír
o
v
i
č,
V.:
pozemkove
úpravy
novych
sldhsť.
Následující
tr~sovací
práce
v kapitole
de,váté,
pofemnl stavby, R/1957.
které se týkají silnit;: a železnic, potrubí naftového.
[HJ V I a d i mír o v i-t, V.: .Jednotn.ý způsob ,navrhování
terény,
l1iCh úpra1(.pózemnl
stavby, 4/1954
.'
.
_.
plýnového; v-edení~lektrického,
podzemních komunikací
[15J
M
a
n
d
11<:
o
předvýrqbní
eTapě
investiční
výstavby.
Cs.
a ti'a.sování kan·81ů. Následuj-e ocenění přesnosti trasovaa,rchitekt, 2/1[,04 • /
.
•
.cích a vytyč,ovacíchprrací
s tabulkou dopustných od[16J Plán aktivnich
opatření
na rok 1964 resort\!
USGK k zabezpečeni .usnesení lednového
zase1ání
úv KSC' o dalším rozvojt
chylek vytyčovacích' a stavebních při st,avbě ž-eleznic,
hospodářstvl
a zabezpečení
životní
úrovně.
autostrád aj. Kapitola je zakončena poznámk,ami k vy- / . národního,
ÚSGK 1984
,
týčování '-Zátopové.čáry.
[l7] Zákon Č. 42/1§59 Sb. o dokumentaci
staveb
[18] vyhláška
SVV Č. 15211959 Ú. 1. o dokumentaci
staveb
Obsáhlá kapitoI,a desátá se týká měřických I(l projek[19] Znkon č. S7/195S sb. o stavebním
řádu
čních prácí při zemních úpravách terénů .. Uv.edeny jsou. [20J
Š a In á n e k,
j,: Nová
projektová
dokumentace.
SNTL 1963
i zvláštní případy, kdy např. vzniká nutnost. pr,oi'ektovat
[21J 'směrnice
ÚSGK pro geodetické
práce v investiční
výstavbě.
Seznam
technických
předpisů
skl1p. XI (111. Č. 2
plochu • .pro~l~oučet
kvadrátů odchylek od stávajícího
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