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528(47) (091)
KUTUZOV, I. A.

528(47)(091J
KUTUZOV, 1. A.

Leninskou

Aui dem Wege Lenins.

cestou.

Geode,tický a kartografický
obzor, 16, 1970, Č. 11,
s. 265-266.
Přehled vývoje organizace a úk,oIů geode,tické a
kartografické
služby v SSSR. Dosavadn! úspěchy
a perspe,ktiva dalšího rozvoje geodézie a kartogI'lafie v SSSR. Mezinárodní spolupráce geodetických služeb socialistických států.

Geodetický ,a k,artogr,aflcký -obzor, 16, 1970, Nr. 11,
Selt'e 265-26il.
Oberlsl'cht der Entwi,cklung der Org,anlsaUo'll und
d'er Aufgaben dels g'eoidil.tischen und Ik,artogr,aphischen Di:enstes in de,!' UdSSR. BiJsherlge Erfolg,e
und Perspekti'v1ender
welter'en Entwlcklung der
Ge,odil.sie und Kart,ogr,aphie ln (l,er UdSSR. Intern,ationa'le
Zus.ammenarbeit
der
geodil.tischen
Dlenste d,er so'zi,alistischen 'L1inder.

528.541.024:521
VYSKOČIL, P.

528.5"11.024:521
VYSKOČIL, P.

Vliv nebesktch těles na měření nivelačními pří-·
stroji.
Geodetický a kartografický ObZOT,16, 1970, Č. 11,
s. 266-273, 4 obr., 7 tab., 8 lit.
Základní rovnice. Vliv rušivých nebeských těles
na nivel/i'ční přístroje s libelou. Vyvození vlivu
rušivého potenciálu na nivel-ační přístroje s k,ompenzátorem. Někte'ré typické hodnoty, jichž může
chyba z působení nebeských těles dosáhnout.

dráhy

zavážacieho

stroja

Geodetický a kartografický
obzor, 16, 1970, Č. 11,
s. 274-277, 2 obr., 1 tab., 7 lit.
Charakteristika
dráhy. Požiadavky na presnosť.
POvodný postup re,ktifikácie. Priebeh prvej ,a druhej časti rektifikácie. Posúdenie dosiahnutej presnosti rektifikácie.

Ge-odeUc'ký ,a k,artogr,aHcký obzor, 16, 1970, Nr. 11,
Selt,e 266-273, 4 Ab!b. 7 T,ab., 8 Lit.
Grundgl,elchunge'll. EinfluB der IStOrenden Weltr,aumkorper ,auf Libellen-Ni'v'elIier'e. Ableltung des
EinflUlss€s des StOrungspotenUa'ls ,auf Kompensator-Nivelllere.
Elnlge tY'pisclhe Werte. dle der
F'eMer weg,en Einwlrkung
der Weltr,aumk(}rper
8rreic'hen kann.

Rektifikation der Bahngeleise eines Beschiekungswagens im Kern-Elektrizitiitswerk.
Geode.fieký ,a 'kartograHc'ký obzor, 16, 1970, Nr. 11.
Selt.e 274-277, 2 Abb., 1 T,ab., 7 Lit.
Char,akterhstik der Bahn. Genauigk,eltsanf,oI'lde'ru'Dgen. Herkommli>cher Rektifik,aUonrsf-ortg,a'llg. VerLauf des erst'Hn U'nd zweiten Teils Id'e,r RektlfikaUon. Beurteilung deT emeicht,en :Roektifi.k,ationsgenauigkeit.

528.722.6:612.843.72
KOHÚT, F.

528.722.6:612.843.72
KOI-IúT, F.
Rozbor met6d testovania

aui die Messung mit

528.489:621.311.25:621.039
FERENCtK, A., FORDlNÁL, V.

528.489:621.311.25:621.039
FERENČtK, A., FORDINÁL, V.
Rektifikácija
korajníc
v jadrovej elektrárni.

EinfluB der Weltrawnkorper
Nivemeren.

stereoskopického

videnia.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 11,
s. 278-281, 6 obr., 5 lit.
Lekárske testy stereoskopické
schopnosti oč! fotogrametra-vyhodnocovatela.
Všeobecné podmienky
na zisťovanie ostrostí stereoskopického
vldenla.
Testy fy Zeiss. Trojtyčkový test. Moessnel'ov test.
Kritérium maxlmálnej
ostrosti ste,reoskoplckého
vldenla.

des stereoskopi-

Ge'odetický la Ikartogr,afi>cký ,obz,or, 16,1970, Nr. 11.
Seite 278-281, 6 Abb., 5 Lit.
Arztliclhe Teste der st,er'eoskopiJschen Aug,enf1ihigkeit desPhotogr,ammeters-Auswert'ers.
AllgemeiJle
Be1dingungen ,auf die F'eststellung der ISchil.rfe d:es
stereoslkolPischen Sehens. Test,e der Zelss, Drelstab-Test, Moessner-T,est. Krlterlum der maxlmal,en
Schil.rf'e des ste're,oskopischen Sehens.

528.735.2:528.738
ROULE, M.

528.735.2:528.738
ROULE, M.
Experimentální
prověření přesnosti
vé analytické aerotriangulace.

Analyse der Testierungsmethoden
schen Schens.

metody řado-

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 11,
s. 281-285, 6 tab., 17 lit.
Zkušební bodové pole. Přesnost metody řadové
analytické trlangulace vzh1. k použltému sn!mkovému materiálu a geodetickým bodťim. EkonomIcký
rozbor metody.

Experimentale
Genauigkeitsiiberpl'iifung
lytischen Reihen-Aerotriangulation.

der ana-

Geod,etický ,a kart,ogr.afický obwr, 16, 1970, Nr. 11,
Seite 281-285, 6 T,ab., 17 LIt.
Versuchsfestpunktf'e1'd.
Genauigkelt der Meth>O\:le
der .analytischen
Roeihen-Aerotri,angulaUon
hl[1sichtlich des angewend,eten Bildmate-rials sowle
der geoťl.il.tis1chen Punkt'e. Okonomische Analyse
der MetMde.

.

Geodetický a kartografický obzor

528(47)(091)
KUTUZOV, 1. A.

528(47)(091)
KUTUZO'V,1. A.

Following

Dans la voie de Lénine.
GeodeUcký 18 kartografi,cký Obzor, lB, 1967, No 11,
p,ag,es 265':"--266.
Aper\;u d'évolution de I'organisation et des Ulches
du service géodésique et e,artographJ.que en URSS.
Sluccěs exista.nts et perspe'ctÍ'ves du développement uiJtérieur de Ia géodésle et cartographie en
UR'SS. Coopér1ation internatiooale
des servlces
géodésiques des pays soc ia Ustes.

Lenin's Way.

Geodetický a kartografl'cký
obzor, 16, 1970, No.
11, pp. 265-266.
Revlew ,olf the development of organlz,ation ,and
tasks of the Sovi,et Geodetlic1al and CartographLc,al
ServLce. Achievements and perspe,ctives of further
deve~opment of geodesy a'nd oartogr,aphy Ln Ithe
Soviet Unlon. Int,ematlonal
co-operatlon of geodetical ser.vi,c,es of soclalist c,ountri,es.

528.541.024:521
VYSKOCIL, P.

528.541.024:521
VYSKOCIL, P.
Influence of Celestial Bodies upon Measuring with
Levelling Instruments
Geodetický a !kartografický Obzor, 16,1970, No. 11,
,pp. 266-273, 4 fig., 7 t,ab.,8 ref.
Baslc equation. Influence of celestlal Ibodles upon
levelling ilnstrument with spirit jeve!. Deriving
of inte!'fering ,potential 'on leveIIing instruments
withcompensator.
Some typic,al pooslble v,alues
of 'e'rro!' caused by influence oIf 'celestlal bodies.

528.489:621.311.25:621.039
FERENCíK, A., FORDINÁL, V.

528.489:621.311.25:621.039
FERENCIK, A.,. FORDlNÁL, V.
Realignment of Rails of Charging
Atomic Power Station.

Machine in an

Geod,etic1ký,a k,artogr.afický ob-zor, 16, 1970, No. 11,
'pp. '274-277, 2 flg., 1 'tab., 7 'lit.
Char,acteristlcs
of the rai! track. Stlandard of
accuracy. MethDd of realignment uS€'d prevlously.
Sequence
of the first
and second
step of
re,aIignment. Estima'te 01' ;accur,acy.

Rectification des rails ďune voie servant a l'appareil de ,chargement dans une centrale électronucléaire.
Geodetl.cký a Ik,art,ogr,aHcký obzor, lB, 1970, No, 11,
pages 274-277, 2 iliIusrratians, 1 ta1bleau, 7 littéIlatures.
GBII',actéristique de J.a ivoie. Exigences de Iprécislon. Procédé Iprimaire (je rectiflcatloo.
Processns de I,a ,premiěre et de l,a secomie p,a~tie de
re·ctifi'cation. Ex,amen de la précision
obtel1Ue
dur.ant I,a relctifioc.ation.

528.722.6:612.843.72
KOHOT, F.

528.722.6:612.843.72
KOHOT, F.
Analysis of Tests of Stereoscopic

Influence des astres sur ie levé effectué par appareils de nivellement.
Ge,old,etl.c'ký,a k,artoografický ob'zo~, lB, 197{), No 11,
IP,ages 266-273, - 4 ilIustraUons, 7 tableaux,
8 Iittératures.
Equa:tion fond,amentale.
Influence des pertul'bations c,ausées Ip,ar Ues astres sur appareils A !I11veUe.
Déduction de I'influence du Ipotentiel de per,turba:tlon SlUr appparells doe nivellement A cOllllpensateur. Oertaines valeuI'1S typiques d'ulloe €lITeur,
obtenues par l'i!l1fluenoe delS astres.

Perception.

Geodetlcký·a k,artoogrl8Hcký obzm', 16, 1970, No. 11,
pp. 278-281, 6 fig., 5 ref.
'
M€'dlcal tests of stereoscopic perception oí eyes
of Qpe,rator at st'ereophotogl'lammetri,c
plott1er.
Genel'aJ. conditioos for <let<el'lffiinationof sharpness
of stere,oscople ,perceptlon. Fi'l'IIl Zeiss tests. Threestick test. Moessner's teSt. Criterion o,f maximum
shoaI'1pnessof sŤ'!~reoscopic ,perception.

526.735.2:528.738
ROULE, M.
Experimental Tests uf Accuracy of Strip Analytical
AerotriangulaUon.
Geod,eltiockýa 'kartogoofický obzor, lB, 1970, No. 11,
!PP. 281-285, 6 t,ab., 17 re1'.
Photogrammetric
test fleld. Accuracy of srrJip
analytie,al aerotriangul,ation
method with respect
to the photographic materLal and grownd. eontro!.
Economlclal analysis of the metlhod.

~nalyse des méthodes de ,tests de la visi6n steréoscopique.
Geodetický la k,ar1togr,afický dbz·or, 16, 1970, No 11,
p,ag,es 278-281, 6 ilIustratiOlns, 5 Httératures.
Toors médl'c,aux de I,a f,aculté Ide 'vision stéréoscopique du rphotogrammětre-reiStituteur.
Conditlons
génér,ales pourJ,a vérifioc.atloo de I',a,cuité d'e la
visi'on stéréoscopique.
Tests effecmés par 'la MaiiSon Z'eiss. T,ests a Ibarette rrJiparhte. Test Moesne'r.
Critěre de 1',acuHé maximum de Ua vlsion stéreosc,oplque.

528.735.2:528.738
ROULE, M.
Révision expérimentalede
précision de la mfthode analytique ordinale de l'aerotriangulatloD.
Geodetieký ak,artogr,afický
obzor, lB, 1970, No 11,
'pages 281-285, 6 ,ta,bleaux, 17 Uttératures.
Ensemble de :pol'ntiSd'essai. 'PréclsJ.oo de 'la métho'!lie de trlangul,ation analytique ordlnale lpar rapport ,au matériel Iphotographique
et les 'polnts
géodé!sique5 ,employés. Analyse éconoanlque de 'la
méthode.
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Ilja Andrejevič Kutuzov,
náčelník Hlavní správy geo~ézie a kartografle
pi'i Radě ministrů SSSR, Moskva

Usilovnou prací a významnými výsledky oslavují pracovníci geodézie a kartografie,stejně
jako
všechen sovětský lid, 100. výročí narození Vladimíra lljiČe Lenina.
Organizace a zřízení státní topograficko-geodetické a kartografické
služby SSSR jsou nerozlučně
spojeny se jménem Vladimíra lljiče Lenina - zakladatele komunistické
strany SC?větského svazu,
vůdce slavné socialistické
revoluce a budovatele
prvního socialistického státu na světě.
Myšlenky o vytvoření základů sovětské geodézie
a kartografie a jejich praktické realizaci jsou obsahem dekretu "O zřízení hlavní geodetické správy", který byl podepsán V. 1. Leninem 15. března
1919.
Hlavní úkol, před který byla Hlavní geodetická
správa postavena, spočíval v topografickém studiu
území za účelem odkrytí a rozvoje výrobních sil
země, ekonomického využívání technických sil, peněžních prostředků
a času, tj. napomáhat řešení
nejdůležitějšího
ekonomického úkOlU socmlistické
výstavby.
Zřízení Hlavní geodetické správy bylo revolučním
činem sovětské vlády. V souladu se zájmy rozvoje
výrobních sil bylo skoncováno
s předrevoluční
vědomou rozdrobeností
topograficko-geodetických
prací, která brzdila mapování státu.
Dodržováním leninských
zásad dosáhla Státní
topograficko-geodetická
služba, v letech Sovětské
vlády významných úspěchů při topograficko-geodetickém a kartografickém studiu území státu.
Bylo dokončeno budování astronomickogeodetické sítě SSSR, která se přesností vyrovná nejlepším
sítím jiných států, a co do velikosti zaujímá první
místo.
Státní
geodetická
síť, vyplňující
polygony
astronomicko-geodetické
sítě, vyhovuje potřebám
topografických map požadovaných měřítek na celém území státu.
Další práce při budování geodetických sítí mají
za účel jejich zhuštění v ekonomicky perspektivních oblastech a také v oblastech s velkou průmyslovou, těžební a městskou výstavbou.
Velká část území našeho státu je pokryta sítí velmi přesné nivelace, jejíž celková délka je kolem
350 tisíc kilometrů. Z toho 40 tisíc km tvoří pořady
1. řádu. Délka pořadů III. a IV. řádu je přibližně
osmkrát většL
Podle nového programu velmi přesné nivelace má
být v prfiběhu nejbližších 10 let zaměřeno 50 tisíc km nových a 25 tisíc km opakovaných pořadfi
nivelace 1. řádu. S ještě větším objemem prací je
počítáno při budování nivelačních sítí II. řádu, zejména v horských oblastech a v oblastech na severu
a východě státu.
Nový program velmi přesné nivelace sleduje nejen praktické cíle, ale i řešení vědeckých problémfi, spojených se studiem věkových pohybfi pevniny, studiem vertikálních
pohybů zemské kůry
a deformací hladinové plochy, vyvolávaných přemisťováním podzemních mas.
V roce 1940 byla za základní státní topografickou
mapu stanovena mapa v měřítku 1:1000000. Ne-

hledě na obtížné období Velké vlastenecké války,
bylo kartografické mapování území SSSR v základním měřítku dokončeno na konci roku 1954.
Mapy v měřítkách 1:25000 a 1:10000 byly podle potřeby vyhotoveny v prfimyslových a zemědělských oblastech státu a také v oblastech s perspektivním rozvojem Výrobních sil a využíváním
přírodních zdrojů.
Významných úspěchfi za sovětské vlády dosáhla
rovněž kartografická služba.
V současné době vyrábí kartografický
prfimysl
Hlavní správy geodézie a kartografie přibližně 25
miliónů výtisků školních map a atlasů a více než
10 miliónů výtiskfi politickoadministrativních
map
a příručních atlasfi.
Z kartografických
výrobků je třeba zejména
uvést:
Atlas světa (1954), Fyzlcko-geografický
atlas světa (1959), Zemědělský atlas (196LJ), Atlas
rozvoje národního
hospodářství
a kultury SSSR
(1967).
Ke 100. výročí narození V. 1. Lenina připravila
kartografická služba Hlavní správy geodézie a kartografle a Ústav marxismu-lenimsmu
k vydání
atlas o životě a působení V. 1. Lenina.
Technický pokrok geodetické Výroby úzce souvisí s celkovým pokrokem ve Ivědě a technice, zejména s r'Olwojem radia'elektroniky,
automatizace,
konstrukce přesných přístrojů. V uplynulých letech
pokračovala modernizace vybavení geodetické výroby dokonalými přístroji a pomůckami tuzemské
výroby.
Úspěšnému
rozvoji
topagraficko-geodetických
a kartografických
prací napomáhaly ve velké míře
úspěchy sovětské geodetické a kartografické vědy.
Využití letecké a pozemní fotogrammetrie, radioelektroniky a samočinných počítačů, dopravy vrtulníky a obojživelnými vozidly umožnilo několikanásobně zvýšit produktivitu práce a desateronásobně zkrátit termíny kartografického
mapování státu.
Strana a vláda vysoko ocenily usilovnou práci
geodetů, topografů a kartografů..
Za úspěšné plnění vládních úkolů bylo tisíce pracovníků Státní topograficko-geodetické
a kartografické služby vyznamenalo
řády a medailemi
Sovětského svazu.
Komunistická strana nás podle odkazu velkého
Lenina učí nezůstávat stát na dosaženém stupni
vývoje.
V souladu s touto zásadou předpokládá plán rozvoje topograficko-geodetické
a kartografické
výroby zvýšit v průběhu nejbližších 10 až 15 let objem
topograficko-geodetických
prací a kartografické
!Výroby 2 až 2,5násobně.
Takové tempo rozvoje je podmíněno stále vzrfistajícími požadavky na geodetické údaje a kartografickou výrobu, souvisícími s bouřlivým rozvojem
průmyslové a zemědělské výstavby a uspokojováním požadavků obyvatelstva na mapy a atlasy.
V topograficko-geodetické
výrobě bude v nejbližší době soustředěna hlavní pozornost na zvýšení
objemu a zkrácení termínfi výroby map velkých
měřítek a pravidelnou údržbu topografických map.
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Budou pokračovat práce na zdokonalování metod
a prostředků budotVání :státní geodetické 'sítě (z'ejména polygonometric\ký<mi metodami s tvyužitím
světelných a radiových dálkoměrů), využívání samočinných počítačů, zvýšení přesnosti budování
astronomicko-geodetické
sítě.
Kolektivy vědeckých ústavů Hlavní správy stojí
před velkými úkoly v oblasti automatizace délkových a úhlových měření a mechanizace namáhavých stavebních a zemních prací, v oblasti konstrukce nových astronomických,
gravimetrických,
geodetických a dalších přístrojů, v oblasti automatizace fotggrammetrických
a kartografických
prací, zvláště při zhotovování vydavatelsl{ých originálů map, v oblasti vývoje automatických
systémfl
řízení výrobních procesů.
Rychlý růst a rozšiřování mezinárodních stykfl
je jedním z důležitých a pozoruhodných rysfl současného politického, ekonomického a kulturního
života zemí na celém světě.
Socialistické státy se při vzájemných stycích řídí
zásadami bratrského přátelství, vzájemné pomoci,
rovnoprávnosti a vzájemných výhod. Tyto zásady,
vyplývající ze samé podstaty socialistického
mírového systému, jsou základem vědecko-technické
spolupráce.
Geodetické služby socialistických zemí mezi sebou
navazují stále těsnější vědecko-technickou
spolupráci.
Na mezinárodních· konferencích
a symposiích
jsou vypracovávány hlavní směry a posuzovány výsledky vědecko-výzkumných,
vývojově konstruk-

čních a výrobních prací a konkrétní úkoly na příští léta.
Geodetické služby SSSR a CSSR společně s geodetickými službami ostatních socialistických
zemí
se účastní prací na vydání mezinárodní mapy světa
v měřítku 1:2 500 000 a dalších společných prací.
Spolupráce geodetických
služeb socialistických
zemí se neustále rozvíjí a významně ovlivňuje technický pokrok v oblasti topograficko-geodetické
a kartografické výroby. Sovětští geodeti, topografové a kartografové
stojí před velkými a složitými
úkoly. S přesvědčením je však možno říci, že budou splněny v termínu a kvalitně.
Listopad je tradičním měsícem československosovětského přátelství - přátelství zoceleného ve
společném boji pralti německofašistickému nepříteli
v období Velké vlastenecké
války, ve společné
práci při výstavbě a upevňování národního hospodářství, v boji za mír a uvedení v život slavného
učení Marxe - Engelse - Lenina.
Topografové, geodeti a kartografové CSSR a SSSR
společně se svými kolegy v ostatních socialistických zemích přispěli zachováváním zásad socialistické spolupráce
značnou měrou rozvoji vědy,
techniky a výroby a úspěšně řeší úkoly spojené
s uspokojováním materiálních
potřeb národního
hospodářství a obrany svých ~emí.
Kolektivy úřadů, podniků a závodů geodetické
služby SSSR přejí topografům, geodetům a kartografflm Ceskoslovenska další úspěchy na poli vědy
a výroby a rovněž úspěšné plnění úkolů socialistické výstavby.

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

Vliv nebeských těles na měření
nivelačními přístroji

V předchozích článcích [5] a [6] jsme se zabývali
vlivem teploty a refrakce na nivelační přístroje
a výsledky nivelace jimi provedené. Tento článek se
zabývá dalším vlivem působícím na přesnou nivelaci,
kterou se snažíme zjišťovat svislé pohyby zemské kůry.
Právě tak, jako jsme pozorovali různý projev vlivu
teploty na oba základní typy nivelačních přístrojů,
tj. přístrojů s libelou nebo kompensátorem, lze sledovat i odlišnost působení rušivých nebeských těles, tj.
zejména Slunce a Měsíce. Odlišnost je dána rozdílnými
vlastnostmi konstrukce obou základních typů přístrojů a je jí ovlivněn výsledek nivelace a její korekce.
Korekce lze v případech těchto chyb dosti přesně
vypočítat.

=

kdef

poměr hmot Země a rušivého tělesa,

a -

vzdálenost stanoviště pozorovatele od středu
Země

r -

vzdálenost středu Země od středu rušivého
tělesa,

g -

tíhové zrychlení,

z -

zenitová vzdálenost rušivého tělesa v místě
pozorovatele a daném časovém okamžiku.

Odpovídající složky rušivého potenciálu W2 ve směru
svislém a vodorovném pak po úpravě jsou [3]

oW
oa2

1

a2

= -2 ·f·m. -3·(3
r:

cos2 z-I)

=

dg

=

oW

Podle [3] je rušivý potenciál, vyvolaný přitažlivými účinky nebeského tělesa dán vztahem
W2

a.g

m -

2

a.oz

-2"3
3

3

a ( cos 2z
.g.m. -r3

= 2" .g.m.

raa sin

+ "3
1)

3

2z

Je zreJme, ze rovnice (2) udává přímo změnu
tíhoyého zrychlení Země dg v pozorovaném místě.
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nivelačními

kde ex -

odchylka záměrné přímky od vodorovné,
úhel, o který se vychýlí kompensátor,
Z - tzv. zvětšení kompensátoru, dané jeho konstrukčními parametry.
S ohledem na konečnou přesnost justáže a konstrukce
přístroje je vykompensovaný úhel ex',tj. úhel, o nějž
je záměrná přímka skutečně vyrovnána !ex'l-=1= lexl·
Platí [2]

ľ? -

----...

,

ex = q.ex

---..
~

.

kde

.

(7)

J(

(7a)

q=I=Z

při čemž J( nazýváme zvětšením parametrickým [2].
Protože jsou kompensátory v podstatě astazovaná
kyvadla, platí pro zvětšení Z [2]

,,1/

-0/I'\.

Z

Složka ve vodorovném směru (3) se projeví odklonem
tížnice o úhel s, pro který platí
tg s == s

1

== - g

aW

2

-::1-

a.Uz

=

3
a3•
-2 .?n. 3
r

SlIl 2z

(4)

Protože poměr a: r je paralaxou rušivého tělesa,
můžeme v rovnicích (2) a (3) resp. (4) nahradit

Složku dg měříme přesnými gravimetry, při čemž
dg měřené je větší než hodnota odvozená z rovnice (2).
Velikost úhlu s určujeme náklonoměrem, při čemž
naopak s skutečné je menší než hodnota podle rovnice
(4). Různost vypočtených a měřených hodnot dg a s
je způsobena elastickým zvlněním zemského povrchu
[3], [4].

?n.g.L
P-?n.g.L

hmota kyvadla,

g -

tíhové zrychlení při justáži,

L -

délka kyvadla,

P -

reakce vnitřní síly závěsu kyvadla.

Z rovnice (8) je zřejmé, že funkce kompensátoru
bude v prvé řadě ovlivněna svislou složkou rušivého
potenciálu dg. Vliv této složky odvodíme diferencováním rovnice (8) podle proměnné g, tedy po úpravách

+ 1)-dgg

dZ= Z.(Z

Chybu v úhlu ex', vyvolanou svislou složkou rušivého
potenciálu odvodíme z rovnice (7)

kde po úpravách z rovnice (7a), s přihlédnutím k rovnici (9) je

Nivelaění přístroje s libelou
Viiv rušivých nebeských těles na nivelační přístroj s libelou je dostatečně znám a je podrobně popsán
např. v [1] nebo [4]. Při tom je podstatné, že nivelační
přístroj s libelou ovlivňuje téměř výhradně vodorovná
složka rušivého potenciálu (1), neboť lze libelu z funkčního hlediska považovat za kyvadlo. Chyba způsobená
rušivým tělesem má charakter náklonu záměrné (horizontu) [5] a pro jednu sestavu je dána vztahem
dhL=2S.s.cos(A~a)

kde nt -

=

(5)

kde S - délka záměry,
A - azimut rušivého tMesa,
a - azimut směru nivelace.
Svislá rušivá složka působí změny v hmotě kapaliny a plynu bubliny. Tyto změny mohou nepatrně
ovlivnit např. citlivost libely, nevyvolávají však
výchylky bubliny.

dq

1

= -q. Z .dZ = -q.(Z

,
""
dexl = -q.ex.(Z

+

dg
1)g

Vliv vodorovné složky rušivého potenciálu odvodíme
rovněž z rovnice (7)
dex~= q. dex = q. s
kde s je dáno rovnicí (4).

1,0

dg

0,05
0,10
0,15
0,20
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1,5

2,0

2,5

. 3,0

mm/km

~

Při vyvození vlivu rušivého potenciálu na tyto
přístroje vycházíme ze základní rovnice kompensátoru [2], [5]

(11)

Dosazením z rovnice (11) do rovnice (10) obdržíme
posléze

0,5

Nivelaění přístroje s kompensátorem

dg
+ 1)-g

0,050
0,075
0,125
0,200

0,075
0,150
0,225
0,300

0,125
0,225
0,350
0,450

0,150
0,300
0,450
0,600

I

0,200
0,375
0,575
0,750

0,225
0,450."
0,700
0,925
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Celková chyba v úhlu IX' u přístroje s kompensátorem je podstatně odlišná od téže chyby přístrojů
s libelou a je s přihlédnutím ke skutečnosti, že q ~ 1
dána vztahem
dlX' = -(Z

+ 1) dgg

.IX

+ e. cos(A -

a)
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Výpoěet vlivu rušivých složek na nivelaci
Dosazením rovnic (2) a (4), s přihlédnutím k rovnici (4a) do rovnic (5.) a (15) obdržíme pro nivelovaný
oddíl

(14)

Chyba v převýšení jedné sestavy je pak dána vztahem,
analogickým k rovnici (5)

dAK

=

R.Ki[(Z

+ 1).(COS

+ sin 2z.cos
Na rozdíl od chyby u přístrojů s libelou nemůžeme
však tuto chybu pro daný okamžik měření přesně
vypočítat, neboť neznáme okamžitou hodnotu úhlu IX.
Informativní hodnoty chyby ldhK = 28. dlXi,způsobené pouze svislou složkou rušivého potenciálu, pro
28 = 1 km, Z = 0,5 (přístroj Zeiss Ni 007 Koni) jsou
uvedeny v Tab. l.
S ohledem na to, že velikost úhlu IX při správně
justovaném
kompensátoru
a dobře rektifikované
a urovnávané krabicové libele nabývá nahodile klad·
ných nebo záporných hodnot, nelze velikost chyby
dlX' resp. dhK stanovit ani odhadem. Můžeme pouze
předpokládat, že tato složka chyby dlX'za těchto okolo
ností má nahodilý charakter a že tedy nivelovaný
oddíl zatěžuje pouze složka vyvolávaná kolísáním tíž·
nice; Ze srovnání rovnic (5) a (15) s přihlédnutím
k rovnici (14) je zřejmé, jakou chybou mohou být
zatíženy rozdíly současné, např. zkušební nivelace
s přístrojem libelovým a s kompensátorem.

kde R Ki

2z

+ ~).IX +

(A -a)]

(17)

délka oddílu v km

= : .mi.sin3 Pi je podle [1]
pro Slunce Ks
pro Měsíc KM

= 0,032
= 0,068

" rušivého potenciálu v poVliv vodorovné složky
době rovnice (16) byl po výpočetní stránce zpracován
např. Wyrzykowskim [8]. Vliv svislé složky rušivého
potenciálu na nivelační přístroje s kompensátorem ve
smyslu rovnice (17) nebyl dosud v literatuře uvažován.
Odhlédneme-li od problematiky stanovení hodnoty
úhlu IX, je výpočet vlivu svislé složky rušivého poten·
ciálu jednodušší, neboť závisí pouze na zenitové vzdá"
lenosti rušivého nebeského tělesa. Výpočettéto složky,
nutný např. pro kvantitativní odhad úhlu IX z rozdílů
současné nivelace oběma základními typy nivelačních
přístrojů bude proto probrán současně s odvozením
vlivu složky vodorovné.
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O,
0,000
004
008
012
016
020
024
028
032
036
040
044
048
052
056
060
064
068
072
076
080
084
088
092
096
100

000 004 008 012 016 020 024 028 032 036 040 044 048 052 056 060 064 068 072 076 080 084 0881092 096 100
004 006 009 013 016 020 024 028 032 036 040 044 048 052 056 060 064 068 072 076 080 084 088 092 096 100
008 009 011 014 018 022 025 029 033 037 041 045 049 053 057 060 064 068 072 076 080 084 088 092 096 100
012 013 014 017 020 023 027 030 034 038 042 046 050 053 057 061 065 069 073 077 081 085 089 093 097 101
016 016 018 020 023 026 029 032 036 039 043 047 051 054 058 062 066 070 074 078 082 086 089 093 097 101
020 020 022 023 026 028 031 034 038 041 045 048 052 056 060 063 067 070 075 079 082 086 090 094 098 102
024 024 025 027 029 031 034 037 040 043 047 050 054 057 061 065 068 072 076 080 084 087 091 095 099 103
028 028 029 030 032 034 037 040 042 046 049 052 057 059 063 066 070 074 077 081 085 089 092 096 100 104
032 032 033 034 036 038 040 042 045 048 051 054 058 061 064 068 072 075 079 082 086 090 094 097 101 105
036 036 037 038 039 041 043 046 048 051 055 057 060 063 067 070 073 077 080 084 088 092 095 099 102 106
040 040 041 042 043 045 047 049 051 055 057 060 063 066 069 072 076 079 082 086 089 093 097 100 104 108
044 044 045 046 047 048 050 052 054 057 060 062 065 068 071 074 078 081 084 088 091 095 098 102 106 110
048 048 049 050 051 052 054 057 058 060 063 065 068 071 074 077 080 083 086 090 093 097 100 104 107 111
052 052 053 053 054 056 057 059 061 063 066 068 071 074 077 080 082 086 089 092 095 099 102 106 109 113
056 056 057 057 058 060 061 063 064 067 069 071 074 077 079 082 085 088 091 094 098 101 104 108 111 115
060 060 060 061 062 063 065 066 068 070 072 074 077 080 082 085 088 091 094 097 100 103 106 110 113 116
064 064 064 065 066 067 068 070 072 073 076 078 080 082 085 088 090 094 096 099 102 106 109 112 115 119
068 068 068 069 070 070 072 074 075 077 079 081 083 086 088 091 094 096 099 102 105 108 111 114 118 121
072 072 072 073 074 075 076 077 079 080 082 084 086 089 091 094 096 099 102 105 108 111 114 117 120 123
076 076 076 077 078 079 080 081 082 084 086 088 090 092 094 097 099 102 105 107 110 113 116 119 122 126
080 080 080 081 082 082 084 085 086 088 089 091 093 095 098 100 102 105 108 110 113 116 119 122 125 128
084 084 084 085 086 086 087 089 090 092 093 095 097 099 101 103 106 108 111 113 116 119 122 124 128 130
088 088 088 089 089 090 091 092 094 095 097 098 100 102 104 106 109 111 114 116 119 122 124 127 130 133
092 092 092 093 093 094 095 096 097 099 100 102 104 106 108 110 112 114 117 119 122 124 127 130 133 136
096 0961096 097 097 098 099 100 101 102 104 106 107 109 111 113 115 118 120 122 125 128 130 133 136 139
100 100100 101 101 102 103 104 105 106 108 110 111 113 115 116 119 121 123 126 128 130 133 136 139 141

Postup Wyrzykowskiho, vycházející z rovnice
(16) je dosti složitý a počtářsky pracný. Jeho další
nevýhoda spočívá v tom, že výsledkem výpočtu je
pouze průmět chyby z vodorovné složky rušivého
potenciálu do azimutu nivelace. V dalším proto uve·
deme odvození a postup z počtářského hlediska vhodnější a co do charakteru výsledku výpočtu universálnější.

U,
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+
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+
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+

I

u

-

Pro další odvození upravíme rovnici (16) nebo dru·
hou část rovnice (17) pro výpočet složek v meridiánu
a v prvním vertikálu

kde i platí pro Slunce (S) nebo Měsíc (M). Protože
hodnoty Zi a Ai jsou horizontálními souřadnicemi ne·
beského tělesa, které je nutno počítat z tabelovaných
ekvatoreálních souřadnic Ó (deklinace) a IX (rektascenze), použijeme známých transformačních vztahů

a>

1.

II.
III.
IV.

Při našem odvození promítneme výchylku tížnice
resp. chyby jí způsobenou do směrů A = 0° a A = 270°,
tedy do průmětu meridiánu a prvního vertikálu.
Z těchto hodnot lze snadno vypočítat výslednou výchylku u a její azimut Au> resp. jeho doplněk OJ
(Obr. 1). Hodnoty u a OJ jsou obecné, nezávislé na směru nivelace. S ohledem na to, že se změnou místa, pro
nějž je u a OJ počítáno, se tyto hodnoty mění prakticky
'zanedbatelně, lze těchže hodnot použít pro několik
nivelací, vykonaných ve stejném čase ale v různýcli
směrech a na různých místech.

kde cp ti

=

zeměpisná šířka stanoviště;
IXi, je hodinový úhel, při čemž
čas v místě a okamžiku měření.

e-

g je hvězdný

Výsledné průměty chyb podle rovnic (18) v prů.
mětu meridiánu a prvniliovertikálu pak jsou
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Obr. 2: Výpočet chyby z pWiobení vodorovné složky rušivého potenciálu ve směru A
toreálních souřadnicích nebeského tělesa (v mm/~m).

= OD,

Obr. 3:. Výpočet chyby z pWiobení vodorovné složky rušivého potenciálu ve směru A = 270
reálních souřadnicích nebeského tělesa (v mm/km).
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Žádanou chybu v azimutu nivelace a pak odvodime
ze vztahu

Pro výpočet chyby, způsobené svislou složkou
rušivého potenciálu, postačuje počitat pouze zenitovou
vzdálenost rušivého nebeského tělesa. Určime ji
prostřednictvim prvni rovnice z rovnic (19).
Celý výpočet, naznačený právě uvedenými rovnicemi, je usnadněn následujicimi nomogramy a tabulkami. Pro R = 1 km je nomogramem na obr. 2. počitána složka chyby v meridiánu

0781070[0610520431034024015,010005000

I :3611321128112411~0!

416

112

i

1081104

100

96

941

92

90

Protože KM: Ks = 2,1, je nutno hodnoty vyjmuté
z obou nomogramů pro Měsic násobit koeficientem
2,1. Hodnoty úhlu w lze k odpovidajicim Ul a u2 vyjmout z tab. 2. Hodnotu maximálni chyby U způsobené
současným rušivým účinkem Slunce a Měsice vyjmeme
k odpovidajicim Ul a U2 z tab. 3. Znaménko chyby U
a kvadrant úhlu w je v závislosti na znaméncich složek
Ul a U2 dáno v tab. 4. Výslednou chybu UN v azimutu
nivelace a podle rovnice (23) lze v závislosti na hodnotě
U a úhlu B = a + w vyjmout z tab. 5. Výsledná hodnota chyby UN je při tom dána v mm/km, takže
skutečná chyba v oddile délky R (v km) je posléze

Zenitovou vzdálenost z. pro výpočet chyby způsobené svislou složkou rušivého potenciálu určime z no-
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deklinace a hodinového úhlu určujeme odděleně pro
Slunce a Měsíc z vhodných astronomických tabulek,
např. z Hvězdářské ročenky, pro datum a hodinu
korigované nivelace.
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mogramu na obr. 4. Člen Ki

.

(cos 2zi

90

+ ~) rovnice

(17) je pro odpovídající zenitovou vzdálenost Zi
a koeficient Ki tabelován v tab. 6. Celkový vliv svislé
složky rušivého potenciálu na nivelační přístroj s kom.
pensátorem, vyvolaný současným působením Slunce
a Měsíce je pak dán součtem

Z podaného odvození je zřejmé, jak rušivý poten.
ciál vyvolaný přítažlivými účinky Slunce a Měsíce
působí na oba základní typy nivelačních přístrojů.
Z podrobnějšího rozboru těchto vlivů na nivelační
přístroj s kompensátorem vyplývá, že v tomto případě
je působení rušivého potenciálu komplikovanější. Jako
nadbytečná, ve srovnání s přístroji s libelou, zde působí
svislá složka, jejíž existenci, jak ukazuje tab. 1, nelze
zanedbat. Pro neznalost úhlu IX však nemůžeme vliv
této složky vypočítat. Výjimku činí snad ojedinělé
případy výzkumných
měření. Prakticky
jedinou
obranou proti působení možných chyb tohoto původu
je dokonalá rektifikace krabicové libely přístroje a její
pečlivé urovnávání během měření. Chyba vzniklá pů'
sobením svislé složky rušivého potenciálu nezávisí na
směru (azimutu) nivelace a nezávisle na velikosti zeni.
tové vzdálenosti obou rušivých těles je při IX = O
nulová.
V dalším je podána vhodná úprava výpočtu
chyby vzniklé působením obou složek rušivého poten·
cíálu. Počtářsky jsou jednotlivé úkony zjednodušeny
nomogramy a tabulkami. Na rozdíl od jiných řešení je
výsledkem výpočtu chyby vzniklé působením vodorov·
né složky její maximální hodnota u ve velikosti a smě.
ru odpovídajícímu vektorovému součtu chyb v azimu.
tech obou rušivých těles. Veličina u spolu se směrem,
pro nějž platí, je obecná pro dané datum a hodinu a lze
jí použít pro korekce více nivelací vykonaných v tomto
čase ale různých azimutech.
Pro orientaci jsou v tab. 7 uvedeny některé typické hodnoty, jakých může chyba ÚN dosáhnout v obdo·
bí kolem jarní a podzimní rovnodennosti (jaro, podzim)
a kolem letního slunovratu (léto). Výsledné hodnoty,
udané v mm/lO km, jsou počítány pro nivelaci vede·
nou ve směru sever-jih
(S-J)
a východ-západ
(V-Z), nebo opačně, v průměrných ranních a večer.
ních hodinách nivelace. Pro úplnost jsou uvedeny
i hodnoty chyby v poledne, i když se v tomto čase,
zejména v létě měří pouze za zcela výjimečných okolo
ností. Je zřejmé) že chyba má převážně systematický
charakter a že se nemusí projevit v rozdílech e obou.
směrné nivelace. V případě souWasných znamének
chyby v obousměrné nivelaci vstupuje průměr obou
chyb do průměrného převýšení a může podstatně
zkreslit výsledky nivelace v delších pořadech. Korekce z vlivu rušivého potenciálu na nivelační měření
jsou zaváděny prozatím zkušebně do měření na
výzkumném polygonu Lišov a budou publikovány.

Otevřeným problémem samozřejmě zůstává stanovení
úhlu IX.
Všechny uvedené nomogramy jsou sestaveny pro
fP = 49°, neboť tuto zeměpisnou šířku je možno pova·
žovat za střední pro území naší republiky. Hodnoty
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VYSkO~12,P.: Vliv nebeských těles na měření nivelačními
přístroli

Obr. 4: Výpoéet zenitové vzdálenosti nebeského tělesa z jeho
ekvatoreálnich soufadnic.
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Rektifikácia korajníc dráhy zavážacieho
stroja v jadrovej elektrárni

2..Charakteristika

dráhy

Podnik lG Bratislava vykonal v roku 1968 v jadrovej elektrárni v J aslovských Bohuniciach okrem iných
geodetických prác špeciálneho charakteru aj rektifikáciu kofajníc dráhy zavážacieho stroj a v hale reaktora. Našou snahou bude podať v tomto príspevku
stručný popis týchto prác a dosiahnutých výsledkov.

Schématický nákres dráhy je vidno na obr. 1. Dráha
je dlhá asi 73 metrov a prebieha svojimi dvoma kofajnicami ("A, "B~') v odstupe asi 0,5 m pozdfž bočných
múrov haly vo výške asi 12,5 m nad nosným podstavcom reaktora, čo je približne 2',5 m nad podlahou
haly. Obidve kofajnice sú zložené z montážnych die-

lov, pričom každý diel tvorí hranol zo špeciálnej ocele
dfžky 5 m, výšky asi 7 cm a šírky 15 cm. PoV'l'ch kofajníc, po ktorých sa má pri prevádzke pohybovať
miemym tempom zavážací stroj, je zabrúsený do
rovinnej plochy a vyleštený, pričom šírka vyleštenej
plochy odpovedá širke profilu kofajnice. Jednotlivé
montážne diely sú k sebe navzájom priradené dilatačnými škárami, kolmými k osi dráhy. Každá kofajnica je po celej dÍžke uložená na ocefovom 16žku,
s masivnymi skrutkami pre smerovú i výškovú rektifikáciu jednotlivých dielov.
V priebehe rektifikácie sa zistili r6zne konštrukčné
nedostatky uloženia kofajníc, pričom snáď najvačším
nedostatkom bolo ich uloženie na betónovej pásnici
pomeme hrubo opracovanej. Táto skutočnosť ovplyvňovala - ako uvidíme nesk6r - vefmi nepriaznivo
ako priebeh vlastných rektifikačných prác, tak aj
presnosť rektifikácie. Druhou nepríjemnou závadou
bola príliš malá pohybová v6fa rektifikačných skrutiek
miestami len asi 2 mm vo vodorovnom smere. Priebeh
prác bol nepriaznivo ovplyvnený aj nedostatkami pri
montážných
prácach (napríklad vysekávaním
be.
tónu spod 16žka kofajnice už po jej čiastočnej rektifikácii a pod.)

neho stavu dráhy. Predstavujú ich nasledovné kritéria:
1. Tolerancia rozpatia dráhy v ktbromkofvek
jej
mieste od menovitého rozpatia 11,000 m
± 1 mm
2. Stredná odchýlka stredu kofajnice "A" (riadiacej)
od stanovenej osi dráhy
0,5 mm
3. Tolerancia v pozdfžnej rovinnosti oboch kofajnic
po celej dížke dráhy
1,5mm
4. Tolerancia v prevýšení dvoch protifahlých bodov
páru kofajníc
± 0,3 mm
5. Najvačši prípustný spád na 1 m dížky kofajnice
0,15 %

s ohfadom na nedostatky, uvedené v predchádzajúcom odseku, boli potom požiadavky objednávatefa
na presnosť uloženia dráhy výsledkom kompromisu
medzi p6vodne predpokladanými hodnotami 0,1 mm
až 0,5 mm a tými, ktoré ;vyplývali z daného montáž-

±
±

P6vodný pozorovací postup rektifikácie - včítane
návrhu sústavy vytyčovacích značiek - vypracoval
Ing. Herda, CSc., VÚGTK Praha. Podra tohoto návrhu bola aj sústava vybudovaná. Tvorili ju pevné
smerové (polohové) i výškové vytyčovacie značky,
uložené poblíž miest ukončenia jednotlivých dielov
kofajníc a zabudované do oboch bočných múrov haly.
Takýchto značiek bolo spolu 16 po kaž dej strane dráhy.
Značku tvoril vodorovne uložený kovový valček o priemere asi 2 cm so zvislým vývrtom priemeru asi 2 mm,
ktorého stred predstavoval smerovú značku. Na vrchu
značky bol gufový vrchlík, tvoriaci výškovú značku.
Pomocou jednoduchého, ale dostatočne presného vytyčovacieho meradielka sa· mala od stredov vývrtov
vytyčovať poloha stredových bodov kofajnío vždy na
oboch koncooh príslušného montážneho dielu.
Daný smer osi kofa,jnice bol realizovaný dvoma
pevnými značkami, zabudovanými
nad kofajnioou
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v čelných múroch haly. Značky mali jemné rysky ako
cielové znaky.
Vytýčenie týchto osových znakovbolo predmetom
predchádzajúceho
merania, pri ktorom sa využila
met6da presného paralaktického merania vzdialeností,
vypracovaná Ing. Adámkom
CSc, VÚGTK Praha
[2]. Touto met6dou bola zameraná dÍžka hlavnej vytyčovacej osi, idúcej stredom haly reaktora. Os dížky
75 m bola určená 130 strednou chybou
0,8 mm. Po·
blíž počiatku a pri konci osi boli zvolené na nej dve
asi 12 m dlhé základnice, z ktorých boli pretínaním
napred vytýčené oba páry pevných značiek nad koIajnicami v čelných múroch haly. Súčasne boli z kon·
cových bodov oboch základníc zamerané kolmé vzdialenosti stredov kolajníc od hlavnej osi, čím bolo skon.
trolované predpokladané rozpatie dráhy na štyroch
různych miestach.
Zameranie priečnych polohových odchýlok IStredov
vývrtov vytyčovacích značiek od osi korajnice polár.
nymi prvkami sa vykonalo pomocou teodolitu Theo
010, postaveného približne v strede korajnicových
osí. Pri zameriavaní kaž dej značky sa cielilo jak na
oba koncové body osi, tak aj na príslušnú vytyčova.
ciu značku. Súčasne sa merala vzdialenosť značky od
zvislej osi teodolitu komparovaným meračským pás.
mom s presnosťou na celé milimetre. Z nameraných
polárnych prvkov boli vypočítané priečne vzdiale·
nosti "p" stredov vývrtov jednotlivých vytyčovacích značiek od osi korajnice (obr. 2). Pri strednej
chybe meraného uhlu mw = ±2cc, bola v zameraní
hodnůt "p", vztiahnutých na stredy horných okra.
jov vývrtov dosiahnutá stredná chyba asi ± 0,1 mm
[1].
~Výškové - zameranie vytyčovacích bodov presnou
niveláciou sa robilo nezávisle dvakrát. Nivelačné ťahy
boli pripojené na dva dané výškové body stabilizované
v hale v horizonte asi 14,05 m nad podstavcom reak·
tora. Kontrolne bol premeraný aj uzavretý polyg6n
vytyčovacích výškových bodov celej dráhy. Hodnoty
uzáverov výškových ťahov sa pohybovali v medziach
± 0,2 až ± 0,4 mm. Merania sa konali výlučne pri
umelom osvetlení. V důsledku refrakčných vplyvov
a vibrácie vznikajúcej na tepelných rozhraniach medzi
teplým vzduchom, prúdiacim do haly z priestoru
reaktora a studeným vzduchom z otvoru pre dopravu
strojných zariadení bolo pOvodné určenie niektorých

±

._---

vytyčovacích bodov nesporahlivé. Ich opatovné výš.
kové určenie sa vykonalo pri maximálnom vylúčení
týchto nepriaznivých vplyvov.

ó. Priebeh prvej ěasti rektiftkácie
Vzhl'adom k uvedeným konštrukčným nedostatkom
vlastnej dráhy bol priebeh jej rektifikácie od počiatku
velmi zložitý. Už pri prvých pozorovaniach sa zistilo,
že celú dráhu bude nutné posunúť najmenej o 20 mm
smerom k múru korajnice "A", lebo inak by zavážacÍ
stroj pri jazde po dráhe zadieral do vydutého bočného
múru pri kolajnici "B". Tento posun sa potom reali·
zoval v žiadanom smere pre obe kolajnice.
V ďalšom priebehu rektifikácie sa velmi nepriaznivo
prejavili nedostatky, uvedené v charakteristike dráhy.
Pretože pohybová vOIa smerových rektifikačných
skrutiek často nedostačovala, prikročilo sa v takýchto
prípadoch zo strany objednávatera (Škoda,
n.p.,
Plzeň) k pokusom o úpravu polohy lůžka kolajníc
jeho podbíjaním pomocou ťažkých kladiva pod. Tento
sposob nápravy - ak berieme do úvahy masívnosť
konštrukcie a vysokú presnosť opracovania jej dielov
- je možno označiť pre daný účel za dosť primitívny
a značne nespolahlivý. Za tohoto stavusa
podarilo
rektifikovať dráhu původne predpokladaným postu.
pom iba zhruba, pričom stanovené kritéria neboli
dodržané.
Mimoriadne nepriaznivo působila tá skutočnosť, že
pri rektifikácii niektorého bodu kolajnice nastávali
neočakávané a nekontrolovatelné posuny iných bo·
dov korajnice v smere vodorovnom i zvislom. V tom·
to štádiu boli rektifikačné práce načas prerušené.

Pri obnove rektifikačných prác museli pracovníci
meračskej čaty konštatovať, že
a) problém kontrolovaných posunov lůžka kolajnice
sa nepodarilo doriešiť,
b) v důsledku prebiehajúcich stavebno-montážnych
prác bola v prestávke rektifikácie zničená alebo príliš
poškodená značná časť vytyčovacích značiek. (Pozri
odst. č. 4.)
Vznikla tak úplne nová situácia, pri ktorej sa merač.
ská čata už nemohla spoliehať na predcházajúce
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čiastkové výsledky rektifikácie a musela bez prieťahov
hradať vlastnú, ihneď použitemú koncepciu riešenia
celého problému. Našlo sa toto riešenie:
6.1. Presnou niveláciou
sa viacnásobným nezávislým meranim vhodne volených ťahov spofahlive preverilo výškové určenie zvyšujúcich výškových vytyčo.
vacích bodov a podfa potreby sa zriadili náhradné
(v počte asi 2-3 bodov). Previerka výškového urče.
nia vytyčovacích bodov sa potom vJ"konávala v priebehu rektifikácie viackrát.
6.2. Ostatná časť vytyčovacích bodov pre smerovú
(polohovú) rektifikáciu sa už nepoužila.
Približne uprostred osi kofajnice sa postavil preskúšaný teodolit WT3 (so zvačšením 40 x), ktorý sa pri
zacieleni na oba koncové body osi smeroval postup.
ným približovanim do jej smeru .. Pripadná malá
zostatková oachýlka od osi sa v ďalšom postupe eli·
minovala výpočtom pomocou grafu centračných opráv.
Smerovanie teodolitu sa vykonávalo vždy-'s najvačšou
svedomitosťou a v jednotlivých pripadoch nevykazovalo vačšiu zostatkovú uhlovú odchýlku od priameho
smeru ako ± 4cc, čomu v strede kofajnice odpovedala
maximálna priečna odchýlka od osi asi ± 0,1 mm.
Jej vplyv na namerané hodnoty polohových odchýlok
jednotlivých pozorovaných bodov kofajnicových die.
lov klesal postupne od teodolitu ku koncovým bodom
osi až na nulu. Hodnota priečnej excentricity postavenia teodolitu od osi kofajnice a odpovedajúce hod.
noty opráv pre jednotlivé pozorované body kofajni.
cových dielov sa dali interpolovať z grafu centračných
opráv až pre medzný prípad uhlovej odchýlky c5w =
= 6000 od priameho smeru, čomu odpovedá priečny
posun asi 5 mm. Graf centračných opráv riešil rov·
nicu:

kde dl' d2 sú vzdialenosti teodolitu od koncových bodov
osi a d je jej cefková d1žka. Použitie grafu, podobného
centračnému diagramu Ing. Kolomazníka, umožnilo
vykonať výpočet opráv polohových posunov priamo
na pracovisku počas rektifikácie.

rickou skrutkou meradielka podfa pokynov observá.
tora od prístroja. Aritmetický priemer všetkých štyroch čítani sa ako správna hodnota čítania doplnil
o príslušnú opravu z postavenia teodolitu podfa grafu
centračných opráv.
Stredný bod jazdnej plochy kofajnice v mieste pozorovania by pri svojej správnej polohe mal ležať na
osi kofajnice. Potom by výsledná hodnota čítania na
ciefovom meradielku mala odpovedať polovičnej šírke
kofajnice zmenšenej o 20 mm. Ak tomu tak nebolo,
predstavoval 'i'ozdiel oboch hodnot hodnotu potrebného polohového rektifikačného posunu, o ktorý bolo
potrebné polohu kofajnice v danom bode opraviť.
Opravy poloh kofajnic sa vykonávali v priebehu rek.
tifikačných pozorovani bez porušenia postavenia teo.
dolitu sposobom, uvedeným v odst. 5. 'Postavenie
teodolitu sa po každej rektifikačnej úprave kontrolovalo.
6.4. Súčasne s polohovou rektifikáciou
prebiehala
aj výšková
rektifikácia
pnslušného dielu, nad
ktorým bol postavený presný nivelačný pnstroj tak,
aby boli možné zámery napred a nazad najmenej na
dva susedné vytyčovacie body a súčasne na všetky
tri pozorované body dielu. Pretože výšková rektifi.
kácia predstavovala vlastne niveláciu stranou jedinou zámerou, brala sa pri stanoveni hodnoty latového
úseku do úvahy aj oprava z predom zisteného zvyšného
sklonu zámery oproti horizontu. Dodržanie kritérií
pre výškovú rektifikáciu dráhy sa kontrolovalo už aj
počas rektifikácie niveláciou pozorovaných bodov
qráhy v ťahu, vhodne pripojenom na blízke vytyčo.
vacie body.
6.5. Spolu s tým sa kontroloval aj priečny
sklon
hornej plochy kofajnice. K tomu sa použila vhodná
dielenská sklonomerná libela (s citlivosťou asi 2'). Tá
sa urovnávala s presnosťou asi 1/3 libelového dielika
v oboch svojich polohách, čo zaručovalo zameranie
priečneho sklonu kofajnice s presnosťou asi ± 0,02 mm
a blížilo sa presnosti jej opracovania.

6.3. Takto postaveným teodolitom boli na každom
diele kofajnice pozorované v smere osi vždy dva stredné profilové body pri koncoch a tretí bod uprostred
dielu. Ako ciefová pomocka slúžilo dostatočne d1M
mikrometrické
meradielko
(h1bkomer), ktoré sa
kláďlo na hornú vyleštenú plochu kofajnice v bode
pozorovania kolmo na smer osi. Toto usporiadanie
umožňovalo súčasné premeranie
šírky kofajnice
v miestach pozorovania. Počiatok stupnice meradielka
bol totožný s vrcholom pnslušnej hrany kofajnice
bližšej k múru kofajnice "A". Na meradielku bola pre
lepšiu orientáciu označená výraznou žItou farbou pred.
pokladaná polovičná hodnota.šírky kofajnioe.

6.6~Za podmienok, uvedených v odseku 2, bol aj
priebeh druhej časti rektifikáoie značne obťažný.
Rektifikáoia určitého úseku dráhy sa musela často
viackrát opakovať kým sa dosiahol súlad s predpo.
kladanými kritérianii a nastal očakávaný stav. Úspešnému zvládnutiu ú~ohy nakonieo prispelo aj to,
že meračská čata svoj pozorovací postup vylepšovala.
Hodnoty zbytkov latových úsekov pri presnej nivelácii sa dali odčítať na mikrometriokom bubienku
s presnosťou rádove asi ± 0,05 mm, teda najmenej
štyrikrát presnejšie, než hodnoty polohovýoh odohýlok, kde sa čítanie vlastne odhadovalo s presnosťou
asi
0,2 mm (ak uvážime, že nastavovane desatín
milimetra pomocou mikrometrickej skrutky meradielka sa riadilo pozorovatefom od pnstroja).

Každý bod kofajnice sa pozoroval zásadne dvakrát
v prvej a dvakrát v druhej polohe ďalekohfadu. Nezá.
vislosť týchto štyroch pozorovani sa zabezpečovala
opakovaným cielenim na prislušný koncový bod osi.
Po každom zacielení sa potom odčítal údaj úseku na
mikrometrickom meradielku v poiorovanom bode. Pri
čitani sa desatiny milimetrov nastavovali Inikromet-

Tento nepriaznivý stav viedol pracovnikov merač·
skej čaty k myšlenke využiť podobný sposob ako pri
PN aj pri čítani polohovýoh odchýlok. Po vykonaní
dostatočnýoh skúšok sa ku koncu rektifikácie poda.
rilo doplniť ďalekohfad teodolitu vhodnou planpa.
ralelnou platničkou s mikrometrickým bubienkom
v postaveni, pri ktorom os otáčania platničky ležala
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Tabul'ka odchýlok
Pomery výškové
(mm)

Pomery smerové
koralu·lkofaln.
"B"
Sta.ni- "A"
čenie
m
odchýl· +vpr.
ka.mm - vf.

0,00
1,68
3,36
5,87
8,31
10,79
13,27
15,75
18,25
20,70
23,18
25,65
28,13
30,61
33,09
35,57
38,04
40,52
43,00
45,48
47,95
50,43
52,91
55,39
57,86
60,34
62,82
65,30
67,87
70,75
72,73

-0,2
+0,2
-0,1
O
+0,3
+0,2
+0,2
O
+0,4
+0,5
+0,2
-0,1
+0,1
-0,2
O
+0,2
-0,2
-0,2
+0,2
-0,2
-0,8
-0,4
-0,4
-0,4
-1,1
-0,6
-0,5
-0,4
-0,6
-0,5
O

-0,1
-0,3
+0,2
-0,3
-0,2
-0,6
+0,3
-0,4
-0,1
-0,5
+0,6
O
+0,7
-0,1
-0,9
-0,6
-1,1
-1,2
-0,8
-1,1
-1,1
-0,8
-0,4
-1,4
-1,5
-1,6
-0,7
-1,1
-0,8
-1,3
-0,9

Rozplttie
kofalnic
m

10,9999
11,0005
10,9997
11,0003
11,0005
11,0008
10,9999
11,0004
11,0005
11,0010
10,9996
10,9999
10,9994
10,9999
11,0009
11,0008
11,0009
11,0010
11,0010
11,0009
11,0003
11,0004
11,0000
11,0010
11,0004
11,0010
11;0002
11,0007
11,0002
11,0008
11,0009

11,0000

-rozp.

prevýšenie
od zrovn.
roviny
ko-I kofaln. faln.

= '" "A" "B"
+0,1
-0,5
+0,3
-0,3
-0,5
-0,8
+0,1
-0,4
-0,5
-1,0
+0,4
+0,1
+0,6
+0,1
-0,9
-0,8
-0,9
-1,0
+1,0
-0,9
-0,3
-0,4
O
-1,0
-0,4
-1,0
-0,2
-0,7
-0,2
-0,8
-0,9

0,9 0,9
1,0 1,0
0,9 1,0
0,9 1,0
0,9 0,9
.0,9 0,9
0,9 0,9
0,9 0,9
0,9 0,8
0,9 0,9
0,9 0,9
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,1
1,0 1,1
1,1 1,1
1,0 0,8
1,1 0,8
1,1 0,8
0,8 0,9
0,8 0,9
0,9 0,9
0,8 0,8
0,9 0,8
0,8 0,8
0,9 1,0
0,8 1,0
0,9 1,0
1,0 1,0
1,0 1,1
1,0 1,0

sklon k

Geodetický a kartograflckt
obzor
ročnfk 16/5B, číslo 11/1970 277

zistené rozširovanie dilatačných škár medzi jednotlivými blokmi haly nad hodnotu predpokladanú pro·
jektom stavby, takže sa dá očakávať ďalšie polohové
i výškové dotváranie dráhy. Tento predpoklad sme
však nemohli overiť, lebo od roku 1969 sme špeciálne
meračské práce v jadrovej elektrárni nevykonávali.

J"A:: ••.. -+

,JB

O
O
-0,1
-0,1
O
O
O
O
+0,1
O
O
O
O
-0,1
-0,1
O
+0,2
+0,3
+0,3
-0,1
-0,1
O
O
+0,1
O
-0,1
-0,2
-0,1
O
-0,1
O

v zvislej zámernej rovine, čo umožňovalo odčítanie
pozorovaných zbytkov milimetrových hodnot polohových odchýlok taktiež s presnosťou
0,05 mm.
Tým sa čítanie polohových odchýlok nielen spresnilo,
ale aj značne urýchlilo. Tento sposob je evidovaný
v podniku lG Bratislava ako zlepšovací návrh čís.
ZN 13/68 [7].

±

Úlohou nášho článku bolo poukázať aj na to, do
akej miery sa možu rozchádzať povOdné predpoklady
o sposobe rektifikácie s dosiahnutou skutočnosťou
najma v. prípadoch, kde sa požaduje pomerne vysoká
presnosť. Zdá sa, že pri zameriavaní deformácií objektov - kam svojou povahou spadá aj uvedené rekti·
fikačné meranie - znamená každé zvýšenie požiadaviek na presnosť rádove o jeden stupeň aj tomu odpovedajúce zvýšenie prácnosti a nákladov.
Do redakcie došlo 27.
Lektorova!:
Bratislava

n. 1969.

Prof. Ing. O. Michalčák,

CSc., SVŠT,
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Výzk. zpráva č. 303/68 VÚGTK
[7] Ferenčík,
A.: "Spósob sledovania odchýlok od
priamky pomocou planparalelnej dostičky".

Objektívny pohfad na to, či boli pri rektifi,kácii splnené požiadavky investora na presnosť podfa kritérií, uvedených v odseku 3, može nám poskytnúť
porovnanie týchto kritérií s výsledkami záverečného
kontrolného merania celej dráhy po zabetánovaní kofajníc v ich ložkach, pričom sa ponechal určitý čas na
ustálenie ich stavu. Porovnanie vyplýva z tabufky
odchýlok. Vidno, že žiadna dov. odchýlka nebola
prekročená aj keď ju v niektorých prípadoch uvedené
hodnoty dosahujú. Stredná odchýlka stredov riadiacej koIajnice "A" od osi (kritérium čís. 2) dosiahla
hodnotu ± 0,4 mm. Túto hodnotu dosiahla aj stredná odchýlka stredov koIajnice "B" v priestore reaktora
(asi do 30 m od počiatka dráhy).

pořádá v cyklu vědeckých přednášek z oboru geodézie
ve školním roce 1970-71 přednášku

Z roznych dovodov možno usúdiť, že ustálený stav
dráhy nebol v dobe ukončovania prác ešte dosiahnutý.
Pred započatím ďalšieho kontrolného merania bolo

Přednášku prosloví Ing. Zden1\k Nová.k CSc. '\7 pond1\lf
7. prosince 1970 v 16 hodin v posluchárn1\ G 3 v budově
fakulty stavební, Praha 1. Husova 5, 2. patro,

Směr geodézie a kartografie stavební
fakulty ČVUT

METODA OBLOUKOVÝCH
SOUŘADNIC - NUMERICKÉ
ŘEŠENf A PŘESNOST
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Rozbor metód testovania
stereoskopického videnia

..
c

o

stereoskopick~ho
vtdenta

Ing. Frantiiek Kohút
Katedra geodé:z:ie SVŠT, Bratislava

Prevažná časť fotogrametrických
prác sa dnes
vykonáva najvýkonnejšuu
fotogrametrickou
metódou - st e I' e o f o t o g I' a m e t I' i o u, ktorej základom napriek snahám o automatizáciu vyhodnocovacích prác je s tel' ,e o s k o pic k é v i den i e .
Ako je známe schopnosť stereoskopického
vnímania, ktorá nie je u každého človeka rovnaká a nie
je ani konštantná,
ovplyvňuje v podstatnej miere
presnosť vyhodnotenia.
Tento poznatok je· zvlášf
doležitý pri prijímaní uchadzačov o zamestnanie
vo fotogrametrli,
ako i pri výuke fotogrametrIe
na školách.
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-. medzi výsledkami testovania a kvalitou vyhodnocovatela po určitom zácviku má byt priamoúmerný vztah.
Medzi najznámejšie
a najpoužívanejšie
patria
t e sty f i I' m y Ze i s s: test s 6smimi skupinami
geometrických obrazcov, test s desiatimi testovými
siluetami a test s piatimi testovými siluetami. Na
podobnom princípe sa zakladá aj test Vojenskej
akademie A. Zápotockého v Brne [VAAZ) so siluetami bojovej t,echniky. Zaujímavý je Maessnerov test
(obr. 1), ktorý pozostáva z dvoch obrazcov po
160 krúžkoch, z ktorých 25 náhod ne vybraných
(krúčových) krúžkoy pri stereoskopickom
pozorovaní obrazcov vznáša sa nad rovinou danou ostatnými krúžkami. Množstvo klúčových krúžkov, ktoré
mažeme identifikovať, dáva mieru ostrosti stereoskopického videnia.
Jednotlivé testy nie sú rovnako náročné na pozorovanie. Horizontálne paralaxy, od ktorých v podstatnej miere závisí obtažnost
pozorovania,
sa
menia v medziach 0,005-2,9 mm. Hodnoty paraláx
získané meraním jednotlivých
testov sa lišia od
hodnot udávaných vyhotovuvaterom, ba čo viac dva
rovnaké testy vplyvom malých reprodukčných
deformácH majú odlišný sled testových
značiek.
Z tohoto dovodu je potrebné testy pred použitím
premerať.

o

V mnohých prípadoch uchádzača o zamestnanie
vo fotogrametrli
testuje o č n Ý I e kár,
ktorého
výsl,edok testovania
sa vyjadrí termínom "n o I' m á lne b i n o k u I á I' n e v i d í" alebo v negatfvnom prípade "n e v i d í b i n o k u I á l' ne". Takáto
klasifikácia je však nevyhovujúca. Aj u vyhodnocovatefov na stereoskopických
vyhodnocovacích
prístrojoch je nevyhnutné
pravidelne
zisťovať ich
ostrosť ster,eoskopického
videnia, aby sme vedeli
na akú prácu podfa náročnosti
na presnosf ich
mažeme zaradiť. Je žiadi\ce, vyjadriť ostrosť stereoskopického videnia odstupňovane, najlepšie v hodnotách štatistických parametrov. Tejto požiadavke
najlepšie vyhovieme testami.
Vo všeobecnosti
t ,e s t na zisťovanie stereoskopickej ostrosti má spíňať nasledujúce podmienky:
má. byť nezávislý od predošlých skúseností stereoskopického
pozorovania;
nemá závisieť od osobných kvalít pozorovatefa
(inteligencia,
pamliť, obratnosť a pod.);
nemá trvať dlho, aby únava a nuda neovplyvnila
pozorovanie;
--. pozorovatef nemá mať možnosť určiť priestorové poradie testových značiek monokulárnym
vymeraním alebo iným sposobom;
výsledok testovania sa má dať fahko spracovať,
najlepšie v štatistických parametroch;
pri opakovanom testovaní mali by sme dostat
zhodné výsledky;

Okrem týchto testovacích obraze ov vyhotovaných
na skle sa používa tzv. t roj tyč k o výt
est
[obr. 2], kde sa určuje poloha pohyblivej tyčky
vzhfadom k rovina dan8j dvoma pevnými tyčkami.
Nakoniec sa dá použiť ako testovacia pomocka aj
fotogrametrický
vyhodnocovací prístroj.
Podla Ulvedených podmIeno'k sme pres'kúšali spomínané testovacie pomocky na skupine 50 osob
rozneho veku aj st'Upňa zácviku a po spracovaní
vÝ'sledko'V 'sm'8 prišli 'k týmto uzáverom:
Pre predbežné hromadné tVyšetrotVanie uchádzaČOIVo zamestnanie
vo fotogrametrli
j'8 naj:vhodnejší M ,oe s sne r'O IVt e s t,ktorý
'Vyhovuje 'VŠ'8tkým 7. podmienkam kladeným na stereoskopický
t'8st. Velkou výhooou je jednoduchost pozorovania
a tVefmi rýchle ~pr·acovanie výsledkov. Počet kfúčových krúžkatV (25) je výhodný pre spracotVanie
'Výsledkolv; Isúčet správne určených 'krúžko:v násobíme štyrmi a výsledok dostaneme priamo tV percerrtách [25 X 4 = 100 0/0). Tento sposob tVyhodno-
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testovania

stereoskopického

tenia je rý,chlya
jednoduchý,
ale oie je celkom
sprál\Tny lebo p,rikladá rOlvnakú tváhu všetkým 'klúčovým krúžkom,
hoci náročnosť
na ich správne
určenie je rozna. Pozorovanie
testu trvá asi pať
minút.

\
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niach. Nakoniec <ešte pri:stU'puje pro'blém spracol\Tania l\TýslHdkov vo 'velmi krát,kom čase.
Pri hodnotení
j'Cdnotliivých testo'v sme skúmali
u skupiny 50 osob vplY'v veku a I\TplYI\T
stupňa záclviku poz<Qrovatel~ na ·ostrosť ster'eoskopickěho
lITidenia.
.
Vply,v stUjpňa zácviku na st1creoskopické videnie
sme lvyjadrlli na obr. 3. Za stupHň zácvIku O sme
uvažo,vali luidí,ktorí
o stHreoskopickém
l\Tidení nemali žiadne I\Tredomosti, stupeň 1'boli IP,ozomvatHlia
so základnými l\Tedomosťami o 'stereoskopl1 a minimálnou 'praxou I\TO vyhodnocovaní.
Pod stupňom
'zácviku 2 rozumieme
takých rpozorovatelo,v, ktorí
už majú určitú l\Tyhodnocovatelskú
prax na foto·
grametrických
prístrojoch,
ale nie je to ich každodenné zamestnanie.
Bolo by zaujímavé graf doplniť
osobami stulpňa zácIViku 3 - vyhodnocovateJmi
IVO
fotogrametriC'kých
pre,vádzkach,ktorých
sme netestovali,kde
mož'eme očakálVať ostrosť stereoskopického l\Tidenia 8"
5".

\ .....•••..
~

=

Pre pr,esnejšie testovanie osob,ktorě
boli ,vybraně pri predbežnom
!pozorovaní sa jalví najvýhodnejší trojty~kol\Tý t'est. SkÚŠ'ka trl\Tá dlhšire, ale dosiahnutě výsledky sú 'spolahlil\Tejšie. Výhodou je aj
možnosť automattckej
registrácie
l\Týsledkov [3].
Prednosťou
testu je aj to, 'že umožňuje testolvať
dIVoma nal\Tzájom nezávislými 'sposobmi:
-

J

/
/

/

'pri 'prvom, pozorol\Tatel má za úlohu pohybHvú
tyčku umiestniť do úrOlvne p8l\Tných tyčiek;
druhý S:Posolb, metóda nútenej
volby spočfIVa
v tom, 'Ul pozorol\T,atel opHtol\Tne určuje polohu
pohybHvej tyč'ky vihfadom
'k lpevným tyčkám,
pričom pohyblil\Tú tyčku dálva do roznych polOh
nie pozorovatel,
alre skúšajúcl.
Pozorol\Tatel sa
o'bmedzí len rna odpolv'ede či je tyčka pred, za,
aleho I\T úrol\Tni pevných
tyčiek. Pri testovaní
možeme náročnosť na 'pozorol\Tanie meniť 'vzdialenosťou pozollovatHla od testolvacej pomocky
alebo hodnotou lPosunu pohyblil\Tej tyčky. Psycho16govia uprednosťňujú
metMu nútenej volby
lebo je rýchlrejšia, mernej únavná a dál\Ta ,výsledky_bHz I\Tzťahu k iným I\Tlastnosttam pozorovatela
('bystrosť, pamať apod.). A'ko ne,výhodu mož,eme
uviresť, ŽH sa vyhýba odpol\Tedi "nreviem". T,estolVaněho, ktorý ne'váha, ale je si istý, že tyčlka
je pred, za, alebo I\T úrovni neodlišujreme od l\Táhajúceho.

Na prvý pOhlad 'by sa zdalo, že na testovanie pre
fotogrametrickě
'účely by bolo naj,výhodnejšie
použiť prIamo fotogramHtrický
l\Tyhodnocovacíprístroj,ktorý
popri jednej prednosti,
že sa pozorovatel ocitne I\Ttých istýchpodmi'enkach
ako pri
'lTyhodnoc.olVaní, má rad nel\Týhod. Takýto sposob
testovania lIles1plňa prvú podmien'ku, že st<ereoskopic'ký test má 'byť nezávislý od 'Pr,edošlých skúsenosU stereoskopického
pozorDivania. Druhá podmienka, že test nemá zálv'isieť od osobných kl\Talít
pozorovatela
je IVHlmi ťažko 'splnitelná. lebo napr.
pamať či už optická alebo mechanic'ká tu Uež hrá
určitú úlohu. K el'eminovaniu
tohoto vplY1vu je potrebné použiť niekolko testovacích
'bodol\T. Štlvrtú
podmienku,
ž,e pozorovatel
nemá mať možnosť
Ulrčiť priestorol\Té !poradie te'stolVých obrazcol\T monokulárnym vymreraním alebo iným 'Stposobom, možeme 'S'Plniť starosml\Tým výbarom pozorDivaných
bodOl\Ttak, aby skúšaný nemohol monokulárne
kontroI.olvať nastalVrehie ·a aby nremohol porovná,vať jednotlivé odčÍ'tania' pri IPredchádzajúcich
nastavre-

/

/
.......

~

V

pri zisť<waní IVjplyvu I\THkuna ostrosť 'stereoskopického l\Tidenia sme ro~del1l1 tých istých pozorovatelov IPodla veku do s'kupIniek a l\Typočítali smre
pr'e každú skupinu pri'8mernú ostrosť stereoskopického videnia. Výsledok sme znázornili na obr .. 4,
kde na l\Todorovnú os sme vYllliesli l\Tek pozorovat,ela IV rokoch 'a na zv,!islú .os ostrosť stereoskopického 'videnia.
Na obr. 5 sú l\Týsledky testovania
st'ereoskopickěho 'videnia, ktoré srne získali testolVaním skupiny 50 osob rozneho l\Teku a stupňa zác,viku.
Počet 50 osob stačil na hodnotenie testov ale na
denlllitívne
uzávery
Ipre určenie
ostwsti
stereoskopického
videnIa Uiv1edený počet je malý. K'ed
IVša'k por,ovná'vame naše lvýsledky s výsledkami dosiabnutými
IV zahraničí,
možeme konštatolVať, že
našre výsl'edky sú podobně l\Týsledkom skúmania
dvojnásobného
(2),
resp.
štvornásobného
(3)
(obr. 6) [počtu osob.
Pri určovaní
kritéria ostrosti
stereoskopického
IVidenia 'pre vyhodnocovatelov
na fotogrametrických
prístrojoch
vychádzame
z teoreUckých
pr'edpokladóv,
Žf8 chyba I\TO l\Tyhodnotení v smere Y pri pozemných snímkach a I\T smere Z pri leteckých snímkach je najvyššia. V týchto smeroch
pr'e určitú snímkolvú miHrku azákladnicol\Tý pomer
má 'Pl'lVoradý l\T[plyvna plJ:lesnosť l\Tyhodnotenia chy-
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ba IV určení horizontálnej
paralaxy. Vo Ivšeobecnosti 'str,edná chyba merania paralaxy sa udáva
± 0,01 mm. Tejto hodnote
pr,enormálne
oko, ktorěho ohnisková vzdialenosť f~17,1 mm a pre vzdialenosť pozorovania
stereo gramu 25 cm odpov'edá
fyziologická paralaxa ± 0,001 mm a uhol o ~ 10",

Stanovisko lektora:

280

ktor}1 možno považovať za kritérium minimálnej
ostrosti stereoskopického
l\Tidenia pre vyhodnocol\TatelolV na f,otogrametrick}1ch prístrojoc'h. Ak pozrieme na obr. 4, kde je znázornený I\TpIyvIVeku na
ostrosť stereoskopického
IVidenia, zistfme, že tomuto !kritériu IVyhovujú najle:pšie osoby vo IVeku
20-30 rokov, pričom nevylučujeme aj vll.čšie Irozpll.Ue o nilekolko rokov I\T jednom i v druhom smere
vlply,vom indwiduálnych psychick}1ch a zdral\Totn}1ch
podmienok až do 40 roku IVeku pozorovatela.

Z U1Veden}1chIPoznatkolv vY'P1:9lVa,
že IVOf,otogrametrickej
prevádzke
všeobecne
používaná
prax
testovania uchádzačolV o zamestnanie ako i l\TyhodnocolVat:elOlv na fotogrametrick}1ch
IVyhodnocovacích prfu;trojoch má rad nevýhod ako sme IVčlánku
bližšie roz<viedli. V}1hoda, ~e skúšan}1 sa testuje
I\T
tých istých podmienkach,
ako je samotná práca, nie je IVyvážená nevýhodami tejto metódy. Prikláňame sak náz,oru, že je objektÍJv1nejši'e a všeobecne výhodnejšie používať stereosko}Jické testy.
Pre r}1chle testovanie stereoskopic'kého
IVidenia
je najvhodnejší
šošovkový stereosko'P s MoessnerOlvým testom, pretože splňa l\Tš:etky podmienky
stereoskopických
testov. Podmienkou
správneho
testol\Tania j,ezákladná
požiada1vka pr'esHého nastalvenia očnej základnice, čiže vzdialenosti Daných
zreníc a sprá1vne zaostrenie testovacieho obrazca.
Pre pr1esnejšie t1estolvanie je najvhodnejší
troJtyčkoV}1t.est, pričom 'Poznamenál\Tame,že ním zisťujeme ostrosť prirodz'eného
pl'iestorol\Tého IVidenia
[pri ktorom sa maže 'prejavit vplylV očnej základnlce, ostrosť IVid.enia a'p'od.J,čo však nIe je na zálVadu, pr'etože IV každom prípade, kto mávysOkú
ostrost lprirodzeného priestorového IVidenia, má aj
vysokú ostro:sť stereoskopického
iVidenia.
Do r1eda'kcie došlo 17. 12. 1969
Lektoroval:

Ing. Jozef Hagara, lG, n. p., Bratislava
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Ci1elom článku je oboznámiť odborníkov s raznými metódami testo1vania stereoskopického
'V!denia
a s ich rozborom. Autorol\Ta orientácia na rieše:nie
tejto problematiky vychádza v ~revažnej mlere zo
zahranlčných skúsenostL
V úlvodnejčasti sa sprál\Tne 'konštatuje, že stereoskopické 'Videnie nie je u každého rovnaké a ani
nie ,konštantné. Aivšak treba poznamenat,
že to
platí IPre d o vše tk Ý m, ak sa jedná o umelé
stereoskopické
pozoro'Vanie, pričom sta'bilita stereoskopick'ej ostrosti je ovplYlvnená rélznymi činitelmi a je funkčne závislá na fyziologick}1ch IVlastnostiach človeka.
Systém umelého st.ereoskopického 'Viidenia: optický model - zrak, nerl\T, mozog - mapa je systémom 'Velmi zložitým, v ktorom pr1ebioehajú individuálne interakcie
navzájom olvply,vňolVané 'Vstupn}1mi a výstupnými informáciami ako aj prepojenými Ispatnými 'Vazbami na samokontrolu
činnosti
·a ~právania sa tohoto systému. Tioeto podnety nemusia 'byť priame, ale mažu 'byť aj raz'ue náhodné
faktory, 'O Iktorých nevIeme, alebo 1m neprIkládáme patričný význam. Podla skúsenostií z p r a x e
už samotné lekárske očné prehl1adky ne maž u
'byť tak jJednoznačné ·a kIValita diagnózy j1e závislá
od kvality IVyš'etl'e:nia t Ý ch t o f a k to r o IV:
- cit I i vos ť zrak u n a s v e t I o, 1. z. reakčný čas,
- z r a k o I\T á o str o s ť, t. z. refrakcIa,
- IVYš e t 're lil i e o č n é h o IPo z a d i a, š t r u kt ú r y a s k 1a d b Y č í P k o vat
y čin i e k,
- akomodácia
a konvergencia
očného svalového
páru
na svetlo
a na
vzdialenosť,
- a s t i g mat i z m u s,
- cit I i IVo s t n a far b y,
IZ o r n é p o I e,
- :p r e š e t re 'n i a n e r v o IV é h o ISYsté m u,

To sú faktorY,ktoré
silne ovplyvňujú konštantnosť
a najmll. trlVácnosť dobrého stereoskopIckého
merania IV umele lVytvoren}1ch podmienkach.
Všestranná a 'kvalitne vykonaná lekárska diagnóza potom mélže byť spolahUvým podkladom pre komplexné hodnotenie schopnosti stereoskopického
IVYhodnocol\Tania na unhierzálnych
'st.er,eofotogrametrických Iprístrojoch.
Co sa týka ip·oradia ,podmienok Ipodla dOI'ežitosti,
osobne sa nazdávam, že m o n ok u 1 á r n a s a m o,k o n t r o I a by predolVšetkým
mohla
naj'Viac
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sk r e s I i t a o rvp I Y~ n i ť objektívnosť testovania
ostrosti umelého stereoskopického
videnia. Ntektoré uvedené podmienky
stoja vo rvzájemnom
pro t i k I a d e. Nakolko umelé stereoskopické rvid'enle je hlbkov"9 p,ocit a vlastnosť, iktorú ni,e JH
možné oddeliť od skúsenosti a cviku zlskaného pri
prirooZJenom 'stereosko:pickom pozoro1vaní. Umelé
stereoskopic'ké IPozorovanie a predolvšetk"9m produkt tohto pozorO'f\lania stereo:skopické meranie
paraláx vyžaduje nielen mlmoriadn'Ú zrakovú,al,e
aj nelworvú disponovanosť. Po dlhš'ej dobe intenzlrvneho vy,konárvania t"9chto prAc sa pr,ejarvuje u pracovnlkov nebezpečná sltuácia ochabnutla zraku a
rporúch rv nerrvorvom systéme. Pr,eto sa iVyžaduje od
uchadzača 'ašpirujúceho
na túto fotogrametrickú
činoost nl,elen psy IC h o f Yz i c kár ,oiVn o v á h a
a iVrodená nervová stabilita, ale ako IP r e iVe n c i a
v z o r n á 'li iVe d o mel á d i IS C i P I í n a pri dodržlalvaní !predpísanej životospráiVY. Kontrola a zi'Sťovani'e miery ostrosti stereoskopického
videnia
priamo n a p r e s n "9c h s t e r e o f o t o g r a m e t r i ck"9 c h p r i str o j o c h, ,osobne sa naZJdávam,
je OiVela účinnejšia, 'komplexnejšia, iVšHstrannejšia.
Prltom sa zároveň olveruje inteligencia, obratnosť,
plfedstavwosť a pamĚit uchadzača. Kombinuj1e sa
hned na začiatku iV"9škovénastavQivanie meračs'kej
zna,čky na signaliZJOiVané,ale predovš'etk"9m na nesignaliwrvané body, s minimálnou možnostou mo-
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nookulárnej kontroly, s ,p'riamym iVedením meračskej značky po teréne pri konštantnom horlzonte
s korigovaním v smere najkratšej vzdialenosti, tj.
rv smer'e normály na tang,encionálnu rOiVinu rv regulárnom bode horizontály.
Dalšia skúsenosť j,e IV tom, že 'pracovník s ",Huzórnym stereoskopick"9m
videnim" dokáže silou
rvOle, cvikom a vytrwalosťou zdokonalit zrakovú
stimuláelu spOČíiVajúcUrv striedéllvom prepína:nl sietnicov"9ch čípkov a tyčinlek. Táto vlastnost je nutná
pri umelvm stereoskopickom
merani na tmarv"9ch
plochách, na čiarách, na bodoch a na rozhraniach
so zníženoukontrastnO'stou.
No záver treba uviesť, že v našej praxi sa uved,ené testovacl'e obrazc'B používaj'ú iVpr1vej fáze. Skúsenost nás aIe presv'edčila o t'om, ž,e kontrola ster'eoskópi'B na unirverzálnom stereo!I>ristroji ~ d r uhej f á z:e na kiValitnom modelorvom etalóne pri
optlmálnych podmi'B:nkach umelého stereoskopického pozorovania je sporahlivejšie, objektívnejšie,
namerané hodnoty ,sa dajú priamo r,egistroiVat a
kontrolovat, hoci pripúštam, že tento s'posob skúšky stereosk6pie
je pracnejší, namáhéllvejší a náročnejší, ale o to iV1ac p T í sne j š í na Iv"9ber
praoovníkov s optimálnym ster'BoS'kOJpick"9mmeraním iV podmi'enkách systému: model - zrak mapa.

Experimentální prověření přesnosti
metody řadové analytické
aerotriangulace

Ing. Mlros,lav Roule,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, Praha

V rámci výzkumu využití fotogrammetrické metody
pro udržování nebo obnovu stávajících map evidence
nemovitostí (EN) bylo ve VÚGTK Praha prověřováno i využití metody analytické aerotriangulace
(AAT). Největší pozornost byla věnována dosahované
přesnosti metody při budování sítě podrobných pev.
ných bodů (PB), které by umožňovaly aplikaci nových zásad geodetického zaměřování změn při dal.
ším vedení map EN [17].
Při zkouškách bylo využíváno metody řadové
AAT [3] [11] [12]. Snímkové souřadnice byly měřeny
na přesném stereokomparátoru
Stecometer fy VEB
CarI Zeiss Jena [8] [15]. Bylo použito okulárů s dva·
náctinásobným zvětšením. výpočty byly prováděny
na samočinném počítači Odra 1003 [2] [15).
Pro prověření přesnosti metody řadové AAT byl
volen experimentální výzkum. Výsledky experimentálních prací jsou ovlivněny všemi zdroji chyb, které
působí na přesnost výsledků i v praxi. To je zárukou
jejich všeobecné platnosti a použitelnosti.
2. Zkušební bodová pole
Experimentální práce byly provedeny na zkušebním
bodovém poli Pecný a na lokalitě Rodná.
Na zkušebním bodovém poli Pecný [6] bylo využito
leteckých měřických snímků v měřítku Ma = 1 : 8600,

pořízených komorou MRB 210/18 X 18 a snímků
v měřítku Ma = 1 : 12 000, pořízených komorou
RC5a 152/23 X 23. Podrobné stabilizované a fotogrammetricky signalizované body byly při budování
pole geodeticky zaměřeny protínáním a metodou po·
lygonovou. Střední polohová chyba bodů určených
protínáním je asi MX-II = ± 2 cm a bodů určených
polygony asi MX-II = ± 3 cm. Výškové odchylky při
dvojím měření technickou nivelací nepřekročily hodnoty L1z = ± 2 cm.
'
Bodové pole Pecný bylo pro účely EN doplněno
ještě PB na technických objektech, které jsou přirozeně signalizovány [7]. Tyto body byly geodeticky
zaměřeny od bodů zkušebního fotogrammetrického
bodového pole. Průměr středních polohových chyb
geodetického určení bodů, vypočítaných z nadbyteč.
ného pozorování, je dán hodnotou MX-II =
2,3 cm.
,; Zkušební bodové pole na lokalitě Rodná bylo vybudováno pro účely EN na ploše asi 1500 ha [9].
Obsahuje jak body stabilizované a fotogrammetricky
signalizované, tak i body přirozeně signalizované,
volené na technických objektech. Na tomto bodovém
poli bylo využito jak černobílých, tak i 'barevných
snímkových materiálů v měřítku Ma = 1 : 13000.
Černobílé snímkové materály byly pořízeny měřickou
komorou RC115/18 X 18, barevné materiály komo·
rou MRB 210/18 X 18. Geodetické zaměření bodů pole
provedli zaměstnanci Inženýrské geodézie, n.p., Praha,
závodu České Budějovice. Ze 79 bodů bylo určeno
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43 metodou protínání vpřed a 36 Tab. I: Př~snost metody řadové AAT (černobílý snímkový materiál)
metodou paralaktické polygonometrie. Střední polohová chyba bodů
Počet
Pl"esnost Qeodetické
Pl"esnost absolutní
Měl'Rka srimk. Počet
určených protínáním překročila pouRozložení
transformace
polohy PB
Lokalita Korraa snímku dvojic ~~
výchozích Qeodet.
ze ve 4 případech hodnotu Mxu =
bodil
(v cm)
v
(v cm)
bo<lO
M( pořadu
= ± 5 cm. Polohové odchylky
m, mz m xy m. my mz m.v
m.
paralakticky určených bodů dosáhly
7
30
1
23
16
27
58
1:11J1 liJ
cca 50 % z hodnot dopustné od., o 7 65 14 2432 39 3334 1416 21 :sr 26 1.1'1
2
'.11 11
chylky stanovené
Směrnicí pro
o
3 «
7
5
12
23
16 fO
21 35
24
"'~....
28
1'11 rlll.l
THM [10]. Nadmořské výšky bodů
'>'
>::0
c:
4
12
12
16
11
16
4
4
20
fl
24
<.)
~
byly určeny trigonometrickým měa.
4
13 15
11
17
'" 5
4
6
13 25
20
~
řením výšek. Dopustné odchylky
PrOměr
17
21 16
27
13
19 36
23
n'29
stanovené pro THM [10] nebyly
V měfilku snímku (v (lim)
15
27
31
22 1""14
20
24 1"""6
ani v tomto případě překročeny.
., g 4 5 15 20 23 25 18 14 38 23 EJ]]]
2
Dosaženou přesnost geodetického
u~ .... o
3 '"«
24
24
35
5
6
14 19 32
25 3l
~
::l
'«l
.,
c:
~ 4
zaměření bodů na území obou zku>=
31
40
35
5
4
22 33
24
26 27
-ci
o
o::
31
šebních polí je možné, ve srovnání
PrOměr
17 24
30
29
22 22 32
n'13
V měNtku snímku (v (\lm)
17 17 -·16
13
23
24
18 -"'5
s dosahovanou přesností fotogra.
-po
..
mmetrické metody a při použití.
PrQměr v měfitku snímku n· 42
15 l 26 (vCJ.m)
27
16 20
16
21 10
snímků daných měřítek, považovat
téměř za absolutní. Odchylky mezi
geodeticky a fotogrammetricky určenými souřadni3. Přesnost metody řadové AAT .
cemi příslušných bodů je proto možné považovat za
skutečné chyby:
3.1. Výsledky zkoušek s využitím černobHých
snímkových materiálů
ex = X - x, eu = Y - Y
Dosahovaná přesnost metody řadové AAT s využitím
Přesnost absolutní polohy bodů, určených metodou
černobílých snímkových materiálů na bodovém poli
řadové AAT, je pak charakterizována
středními
Pecný i na lokalitě Rodná vyplývá z tabulky 1.
chybami
<O
<O

.. .

rn:o

-

mX(u.z)

=±

V [~]

Výsledky, získané při využití metody řadové AAT pro
. účely EN, odpovídají výsledkům prvních zkoušek
metody při její aplikaci pro mapování ve velkých měřítkách, které byly konány v letech 1963 až 1967. výsledky jsou pro ilustraci shrnuty v tabulce 2.

Střední polohová chyba je pak dána výrazem
mxu=

± Vm~+

m~

Tato chyba vyjadřuje skutečnou dosaženou polohovou
přesnost metody řadové AAT.

a) Polohová přesnost metody řadové AAT s využitím
černobílých snímkových materiálů byla charakterizována průměrem středních polohových chyb, vyjádřených v měřítku snímku

Tab. 2: Přesnost řadové AAT (výsledky z let
1964 až 1967)

Počel
Mě~ítko snímk.
Lokalita Komora snímku dvojic
v
po/adu

Pfesnost absolutní
polohy PB
(vcm)
(V (11m)

M,

'~
<.)

""'"

a

b ~~
>::;;
C

Urbanice

j

I

.,

a

N

~
'"-

11~5i~'81'8500
~ ~ oli:
.,:2

b l;1~!12

PrOměr v měfítku

'"

mx

my

mz

mxy

mx'y'

3
3

13
13
12
15
16

25
18
31
24
15

21

.3

16
16
15

24
22
23
22
24
27

fO

8

2-7
\2-9

snímku

15

14
16

24

19
20
19

I

(veUm)

Přesnost geodetické transformace
řadů (klíčů) je dána střední chybou

-

mX(u .•

)=±

21
23

I

mx'u'

~
~
.l!l

=

± 24 až 26 /-lm

Obdobná metoda řadové AAT je využívána prl
mapování ve, velkých měřítkách (Mk = 1 : 2000)
např. v Rumunské socialistické republice. Dosahovaná přesnost je poněkud nižší [5]:

::J

[13l
ml
[14l
[14l
[15J
[16J

mx'

r 24

jednotlivých

Na základě výsledků zkoušek bylo možné vyslovit
následující závěry:

po-

Vn'
[2ě]

kde 2 jsou rozdíly souřadnic použitých výchozích
bodů pořadu, určených geodetickou metodou a meto.
douAAT.

= ±29/-tm, mu' = ± 19/-tm, mx'u' = ± 35/-tm

(Údaje se vztahují k pořadům o 7 modelech).
b) Polohová přesnost metody řadové AAT je do jisté
míry závislá na počtu modelů, které tvoří pořad.
Závislost je charakterizována
vztahem nepřímé
úměrnosti. S klesajícím počtem modelů v pořadu
stoupá přesnost výsledků AAT. To poněkud snižuje
efektivnost metody. ,Např. v pořadech o dvaceti
snímkových dvojicích, zpracovaných obdobnou metodou v SSSR [1], je dosahováno přesnosti, charakterizované hodnotami středních chyb
ma:' = ± 21/-tm, mu'

=

± 27 /-tm, mx'u'

=

±34 /-tm

Pro mapování ve velkých měřítkách lze za optimální
považovat pořady o délce asi pěti modelů. Jak vy.
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metody

Tab. 3: Přesnost metody l'adové AAT (barevný snímkový materíál)
PaM

Přesnost geodetické
transformaoe
(vcm)

Měřl1:ko snímk. Počet
Lokalita Komora snímku dvojic výchozkt!
v
bodů
M6 pořadu

vána na bodovém poli Pecný tak,
že pro jednotlivé pořady byl volen
rilzný počet výchozích bodil. výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.

Přesnost absolutní
polohy PB
(vcm)

Rozložení
výchozích qeodet
bodů

Z výsledkú vyplývá:
a) ~vyšování počtu výchozích geo·
mx my iiiz m xy m, my m, m,y
detických bodů v pořadu ovliv1 MRB
5
17 54
13
9
22
16
26
26
22
DJ:m
ňuje
přesnost metody řadové
l'
13000
-co
1 210/1601&
5
6
14
27 86
30
22
22
19
31
<:
AAT
jen
nepatrně. Za optimální
o
'"
PrClměr
16
n-l0
20
16
22 70
24
26
29
e:t:.
počet je možné považovat 5 až
V měřítku snímku (v(Um)
14
15 -"6
14
17 "'18
22
20
6 ověřených výchozích bodů.
Nejvhodnější rozmístění bodú je 2 na počátku, 1
až 2 uprostřed a 2 na konci pořadu. Závěr se shoplývá z tabulek 1 a 2, byla v takových případech
duje s předpoklady, které vyslovil Tomsa [14].
přesnost, vyjádřená průměrem středních polohob) Získaná polohová přesnost, charakterizovaná průvých chyb v měřítku snímku, charakterizována
měrem středních polohových chyb v měřítku
hodnotou
sníIÍ1ku
mx'v' = ± 22 p,m
mx'v' =
22 p,m,
c) Polohová přesnost geodetické transformace a přesopět potvrzuje závěry uvedené ve stati 3.1 - b.
nost absolutní polohy určovaných bodů, udaná
středními polohovými chybami, byla téměř shodná.
d) Výšková přesnost metody řadové AAT byla charakterizována průměrem středních výškových chyb,
Tab. 4: Přesnost metody řadové AAT (vliv počtu vývyjádřených v hodnotách horizontální paralaxy
chozích geodetických bodů)

mm

±

mpx

=±

15p,m,
Počet
Měřl1:ko snímk. Počet
Lokalita Komora snímku dvojic ~cIt
bodů
v
t'\ pořadu

3.2. Výsledky zkoušek s využitím barevných
snímkových materiálů
V rámci zkoušek metody řadové AAT byly na loka·
litě Rodná měřicky využity i barevné diapozitivy
leteckých snímků. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.
Z hodnot uvedených v tabulce 3 vyplývá:
a) Průměr středních polohových chyb v měřítku sním·
ku, který charakterizuje přesnost metody řadové
.A,AT s využitím barevných diapozitivů leteckých
snímků, byl dán hodnotou
mx,v,

=

mpx=±6p,m
mz

=±

0,1

0/00

'>c::

8

CL

9

o
Q)

~
1i1

'"

on

u

'"oo

~
..
~

4
J,.
J,.
J,.

<X

mz

m,y

11

-

tO

-

26
24
24
26
26
22

m, my

27
19
10
4

23
22
22
24

Průměr
n·16
V měřrtku snímku (vtOm)

2J

10
10
11

19

9

-

-

Rozložení
výchozích geodet.
bodů

ť~I;+B

~

CllTI
ITITI

3.4. Přesnost numerického vyhodnocení PB
při využiti vlícovacích bodů urěených AAT

± 20 p,m

Z výsledků vyplývá, že i když subjektivní hodnocení
barevných snímkových materiálů nevyznívá v jejich prospěch [8], je možné předpokládat, že umož.
ňují získávat stejnou, nebo i poněkud vyšší přesnost
polohového vyhodnocení.
b) Opět se ukázalo, že polohová přesnost geodetické
transformace a přesnost absolutní polohy určovaných bodů, udaná středními polohovými chybami,
je téměř shodná.
c) Průměr středních výškových chyb, vyjádřený v hod.
notách horizontální paralaxy, byl dán hodnotou:

neboli

6
7

Přesnost absolutní
polohy PS
(vcm)

Experimentálně
bylo také prověřováno, do jaké
míry se sníží přesnost numericky vyhodnocených
PB na analogových strojích, využije-li se pro abso·
lutní orientaci vlícovacích bodů, určených metodou
řadové AAT. Numerické vyhodnocení PB na zku·
šební lokalitě Rodná bylo provedeno na analogovém
vyhodnocovacím stroji Stereometrograph fy VEB Car!
Zeiss Jena. Získané transformované souřadnice PB
byly srovnány se souřadnicemi určenými geodeticky.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.
Přesnost numerického vyhodnocení byla charakte.
rizována průměrem středních polohových chyb, vy.
jádřených v měřítku snímku

výšky letu.

3.3. Závislost přesnosti metody řadové AAT
na počtu výchozích geodetických bodů

mx'v'

. Z hodnot uvedených v tabulkách 1 a 3 je možné
usuzovat, že počet výchozích geodetických bodů v pořadu neovlivňuje příliš dosahovanou přesnost metody
AAT. Platnost hypotézy byla experimentálně ověřo-

=

± 25 p,m.

Výsledná hodnota polohové chyby představuje snížení
přesnosti oproti přesnosti vlícovacích bodů o cca 14 %'
Tento výsledek plně potvrzuje teorii, kterou o nutné
přesnosti vlícovacích bodů vyslovil Krátký
[4].
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Tab. 5: Přesnost numericky vyhodnocených PB při
využití VB určených AAT
(černobílý snímkový materiál)

Poznámka:
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.t
Měřitlal
Lokalita Koroora snímku

M,
~
:.::
~

.x;

'«l
c::

.."o

a:

<IS
10

u

ex

PrOměr

~
..,
~
~
~

Přesnost absolutní
polohy PB

Maximální

Počet
PB

•

o~lka
(v·em)

(v(llm)

(v cm)

,E

Co.

Co.

m.

m.

m.y

mlly'

31

7

40

31

18

20

27

21

38

10

47

35

25

29

38

29

o
o
o

401

22

37

37

17

21

27

21

402

19

34

48

18

25

-

7

40

50

23

26
.l3

32

42

40

31

441

7

23

44

16

30

34

28

442

8

32

44

20

28

34

26

20

27

33

25

~

n-80

Předpokládané časové údaje na zpracování 1 SD, které
vyplývají z dosavadní praxe, se plně neshodují s údaji,
které předpokládal Tomsa [14]. Jsou však v relaci
s údaji, které uváděl ÚGK Brno (Ing. Poláček)
[14].
Obdobně i Tomsou předpokládaná cena za využití
počítače je při použití jiného počítače nesrovnatelná.

Dosud získané praktické výsledky hodnocení přesnosti metody řadové AAT, využívané pro účely EN,
vedou k následujícím závěrům:
a) Přesnost metody řadové AAT je charakterizována
průměrnou hodnotou střední polohové chyby v mě·
řítku snímku:
m~'.' =

Podkladem ekonomického rozboru metody řadové
AAT je Ceník geodetických a kartografických pracíindividuální kalkulace, bod Č. 6, odstavec C. Současně
je uvažována cena za použití samočinného počítače
Odra 1003 ve výpočetním středisku GÚ Praha (1 SR
počítače je v hodnotě 150 Kčs). Za měrnou jednotku
pro kalkulaci je volena snímková dvojice (SD).
Na základě dosavadních zkušeností ve fotogrammetrické laboratoři VúGTK a při platnosti stávajících
cenových relací je možné předpokládat následující
vazby:
.
-

Měření snímkových souřadnic v rozsahu 1 SD
2 ITP, 1 směna
16 SR, 432 Kčs
Ostatní práce spojené s aplikací metody řadové
AAT průměrně 2 ITP, 1/2 směny
8 SR, 216 Kčs

(Tyto práce zahrnují např. vyhotovení projektu, přípravu materiálů, 'výstupní úpravu a kontrolu výsledků, pořízení fotodetailů PB, vyrovnání styků pořadů,
závěrečnou úpravu elaborátu apod.).
-

Využití stecometru, průměrně asi 12 SR, 360 Kčs
Zpracování 1 SD na počítači, včetně SR operátorů
průměrně
0,4 SR, 60 Kčs

Předpokládaná celková částka za zpracování úlohy
AAT pro 1 SD cca:
1 068 Kčs,
tj. po zaokrouhlení
1 100 Kčs.
Při předpokládané průměrné hustotě nově určovaných bodů 8 PB/l SD je možno odhadnout cenu za
určení souřadnic 1 PB částkou cca 140 Kčs.

Lokalita EN o rozloze cca 81
která obsahuje
28 listů pozemkové mapy 1 : 2880, je snímkována komorou typu RC5a 152/23 X 23 v měřítku Ma =
= 1 : 11 000. Zobrazí se na cca 56 SD a nově bude určeno asi 450 PE.
V takovém případě je možno předpokládat, že celková
cena za souřednicové určení sítě podrobných PB metodou řadové AAT nepřevýší hodnotu cca 63 000 Kčs.
Lokalita bude na stecometru zpracována asi za 1 340
SR/2 ITP, tj. asi za 3,5 měsíce.

.

Pro měřítka snímků, předpokládaná pro údržbu
a obnovu map EN, spojenou s dekadizací měřítka
pozemkových map a jejich převodem do jednotného
souřadnicového a zobrazovacího systému JTSK
[9], je tato polohová přesnost určení sítě podrobných
PB dána hodnotami středních polohových chyb
ve skutečnosti:
m~lI

= ± 14 cm

mXlI

=

±

19 cm

pro Ma

= 1 : 6500

pro Ma = 1 : 8500

Využije-li se k vyjáření přesnosti metody řadové
AAT vztahu pro střední souřadnicovou chybu, který
je definován ve Směrnici pro THM [1], nabývají
polohové chyby hodnot
mxlIs

=±

10 cm

a

m~lIs

=±

13 cm .

b) Odhad polohové přesnosti metody bude platit za
předpokladu, že budou voleny pořady o optimální
délce cca 5 modelů a že pro pořady bude využito
vždy cca pěti ověřených výchozích geodetických
bodů, rozmístěných pokud možno tak, aby 2 body
byly na počátku, 1 uprostřed a 2 na konci pořadu.
c) Pro praktické využívání metody řadové AAT je dosažená přesnost absolutní polohy určovaných bodů
přibližně vyjádřena střední polohovou chybou,
charakterizující přesnost geodetické transformace.
Platí to zejména pro pořady o optimální délce a optimálním počtu a rozmístění ověřených výchozích
bodů.
d) Výšková přesnost metody řadové AAT, charakterizovaná průměrem středních výškových chyb
kolísá v mezích

m. =
km2,

± 22 p.m

± 0,1 až 0,2 %0

výšky letu.

e) Na základě výsledku zkoušky měřického využití
barevných snímkových' materiálů je možno předpokládat, že ve srovnání s materiály černobílými
poskytují kromě možnosti lepší identifikace bodů
stejnou, nebo i poněkud vyšší přesnost absolutní
polohy určovaných bodů.
f) Dalším zhušťováním sítě bodů na analogových stro.
jích, s využitím vlícovacích bodů určených meto.
dou AAT, se snižuje přesnost vyhodnocení o cca
14 %.

1970/284

metody

Geodetický ft kartografický obzor
ročník 16/56, číslo 11/1970 285

Na základě ekonomického rozboru dosud provedených prací lze předpokládat, že cena za zpracování
úlohy řadové AAT pro snimkovou dvojici nepřestoupí
hodnotu llOO Kčs. Předpokladem ovšem je, že budou
platit stávající cenové relace.

Poznámka
lektora:
Jednopořadové analytické ae·
rotriangulace se používalo v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem k účelům
lesnického mapování ve velkých měřítkách (1 : 5000)
již asi před 8 lety s úspěchem a přesností určeni bodového pole vyhovující předpokladům grafické kresby
mapy. Z těchto zkušeností j~k teoretickýoh, tak prak.
tických byly v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
stanoveny podmínky pro zvyšováni přesnosti a defi.
nováno blokové vyrovnání pořadů a vytvořena ana·
lytická aerotriangulace v obecném nepravidelném
bloku, nezávislém na' většině omezujících podmínek,
s kterými se tyto snahy často setkávají. Pomocí tohoto
blokového vyrovnáni se docHuje podstatně příznivěj.
ších početních podmínek hlavně v umístění blokového
referenčního modelu do geodetického základu. Pro
takto algoritmizovanou úlohu vypracoval Ing. Franti.
šek Charamza, CSc., VúGTK v Praze, program v jazyce Algol pro ESP ELLIOTT.

Roule, M.: Experimentdlnt
provljFent
Fadov~ analytick~ aerotriangulace

pFesnosti

Přesto, že technologie uvedené metody řadové AAT
je pro účely EN provozně zvládnuta, pracuje se i nadále na dalším zdokonalováni její praktické aplikace
pro mapováni ve velkých měřítkách.
Cílem těchto prací je zvýšit dosahovanou přesnost
metody a její ekonomickou účinnost. Dá se předpokládat, že tyto snahy vyústí v blokové vyrovnáni jednotlivých pořadů.
Do redakce došlo 27. 2. 1970
Lektoroval:

Ing. Čestmir Hautke, Ústav pro hospodáfskou úpravu lesO, Brandýs n. L.

[1] Antipov,
1. T.: Sravněnije različnych metodov
odnomaršrutnoj prostranstvennoj analitičeskoj fototrianguljacii
Referát na fotogrammetrickém symposiu socialistických států. Moskva 1968 '
[2] Hamerská, H.: Program řadové AAT č. 03-S-7.01
KGF, výpočetní středisko,
'
[3] Charamza, F.: Program pro automatickou kontrolu správnosti dat AAT (program AAT 2),
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 136/1963
[4] Krátký,
VI.: Teoretický rozbor nutné přesnosti
vHcovacích bodů v letecké stereofotogrammetrii
GaKO č. 11/1968
[5] Marton, G., Martin, G., Georgescu, K.: Primenenije metoda analitičeskoj aerotrianguljaciji
pri sostavleniji krupnomasštabnych kart i planov
Referát na fotogrammetrickém symposiu socialis·
tických států, Moskva 1968
[6] Pichlik, V.: Zkušební bodové fotogrammetrické
pole;
GaKO č. 5/1966
[7] Roule, M.: Doplňování sítě pevných bodů a změn \
v pozemkových mapách fotogrammetrickými me·
todami;
Výzkumná zpráva VúGTK č. 256/1967
[8] Roule, M.: K problému obnovy map ENfotogrammetrickými metodami
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 296/1968
[9] Roule, M.: Výzkum technologie obnovy pozemkových map fotogrammetrickou metodou; výkzumná zpráva VúGTK č. 354/1969
[10] Směrnice pro tech!)icko-hospodářské mapovánil
S - 4/7 - 1969, CÚGK
[11] Tomsa, K.: Technologie vstupních hodnot AAT,
zejména pro THM;
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 135/1963
[12] Tomsa, K.: Teorie a praxe analytické aerotriangulace;
,
Disertační práce, 1963
[13] Tomsa, K.: Výzkum AAT pro technicko-hospodářské mapování;
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 164/1964
[14] Tomsa, K.: Výzkum AAT pro technicko.hospo.
dářské mapování;
.
Výzkumná zpl!áva VUGTK č. 202/1965
[15] Tomsa, K.: Výzkum AAT pro technioko·hospo,dářské mapování;
.
'Výzkumná zprávaVUGTK č. 219/196,6
[16] Tomsa, K.: Určování pevných bodů na. území
u Medzilaborců;
Doplňková technická zpráva, 1967
[17]Válka, O.: Metody zaměřování změn při evidenci
nemovitostí;
,
Výzkumná zpráva VÚGTK č. 254/1968

Z Koordinačnej rady
ČÚGK a SSGK
Šieste zasadnutie Koordinačnej rady sa konalo v Bratislave dňa 29. 9. 1970 za predsedníctva
riaditela SSGK
Ing. Ondreja M i c h a I k u, ktorý v zmysle Štatútu
Koordinačnej rady od 1. 7. 1970 v období jedného roku
bude vykonávať funkciu predsedu KR [vid GaKO č. 81
/1970, s. 208).
Predmetóm rokovania Koordinačnej rady bol širší
okruh otázok dotýkajúcich sa najmá
- návrhu protokolu o spolupráci medzi civilnými geodetickými službami ČSR a BI:R a návrhu formy protokolov o medzinárodnej
spolupráci,
tematického
plánu
vedecko-technického
rozvoja
VÚGTK Praha a ViÚGK Bratislava na r. 1970 a výhladu do r. 1975,
- návrhu úpravy zlepšenia komplexného zakladania EN,
- zásad prípravy plánu na r. 1971 a 5 RP ako i otázok
racionalizácie.
Členovia Koordinačnej rady k prerokúvaným materiálom prijali príslušné odporúčania. Pri informatívnom
prerokúvaní dalších otázok z úseku personalistiky, cien
a edičnej polltiky odporúčili predsedovi ČÚGK a riaditerovi SSGK zabezpečiť do konca júna 1971 na zas adnutie KR spracovať:
- analýzu personálnej politiky v rezorte člúGK a SSGK,
najmá: vývoj miezd va vzťahu k rastu produktivity
práce; vývoj a koncepcia cien,
- rozbor kapacít a edičných plánov kartografických
podnikov z hladiska ekonomického, organizačného
ako i cenového a mzdového vývoja.
Budúce zasadnutie
Koordinačnej rady SB uskutoční
v Prahe v druhej polovici decembra 1970.
.
Tajomník Koordinačnef rady:
JUDr. Ing. Pavel Parobek
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Zřízení terminologických
při ČÚGK a SSGK

ČI. 4

komisí

Terminologickou komisi pro goodézii a kartografii
zuji s účinností od 1. řljna 1970.

zři_

Předseda:
Ing. František Koubek, vr.

Správná a jednoznačná odborná terminologie v českém a slovenském jazyce, doprovázená výkladem jednotlivých termínů, je potřebná v oborech geodéziei a kartografie, stejně jako je tomu i v jinýcll technických
a vědních oborech, z mnoha hledisek. Umožňuje rychlou
a hospodárnou výměnu vědec'kotechnických a ekonomických informací ve výzkumu i v praxi, je tnezbytná při
výchově nových odborníků i v překladatelské činnosti.
Je nutno konstatovat, že máme k dispozici výhorný
Výkladový geo'l1etický a kartografický slovník, obsa:hující
3483 pojmů, který zpracoval Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
za spolupráce 23členného kolektivu a vydalo SNTL v edici VÚGTKv r. 1964. Přesto současný stav na úse'ku odborné terminologie v geodéziia
karrografii není uspokojivý. Řada geodetických ,a: kartogr1.fic'kých te'rmínů
nemá v českém ani ve slovenském jazyce přflsné a jednoznačné vymezení, ně'které jevy jsou označeny dvěma
nebo i více pojmy, zejména jde-li o jejich používání
odborníky různých profesí, stejné pojmy nebo názvy
vymezují někdy rozdílné jevy nebo označují různé věci,
a pl'O některé cizojazyčné termíny neexistují e'kviv'alenty
v českém jazyce vi.'rbec, neho jsou jazykově nesprávné.
Nedostatky v odborné terminologii se projevuji naléhavě zejména: při vydávání nových technických předpisel-norem, směrnic, návodů a technologických p'ostupů
a v pře'kladatelské činnosti, !kterou jsou zpřístupňována
zahraniční odborná díla našim odborníkům nebo tlumočena vzájemná odborná jednání našich a z;ahraničních
odborníků při oficiálních příle'žitostech .- kongresech,
sympóziích, poradách, přednáškách apod.
Po zvážení těchto důvodů zřídili předseda ČÚGK.I ředitel SSGK terminologic.kékomise
jako své po,radní
orgány. Náplň jejich činnosti i jPljich složanI je patrné
z :následujících dokumentů a seznamů člene\. K zajištěni
doibré a trvalé koordinace bylo dohodnuto, aby tajemník
terminologické komise ČnGK byl stálým členem koordinační komise SSGK a opačně.
Věříme, že naše odborná veřejnost uvítá ustanovení
komisí, bude se se svými náJměty a pož,a'davky obracet
na jejich tajemníky ,a -kvaliHkovaní odborníci neodmítnou spolupracovat, bu'l1o'll-lio to požádáni. Velmi bude
vítáno, nabldnou-li takovou pomoc jednDtlivci sami,
s udán~m okruhu, na který se vztah'lje jejich specilaHzace nebo zájem.

Výnos
Českého, úřadu geodetického a kartografického
ze dne 18. 'zál'í 1970, čj. 4520/1970-N,

Členové Terminologické komise
pro geodézii a kartografii pl'i ČŮGK
[ČÚGK, čj. 4628/1970-N, ze dne 22. září 1970)
Brož, František
CSc.

Ing., Dr. Inženýrs'ká geodézie, n. p.,
Priaha,
Arbesovo náJm. Č. 4 Praha 5

Čálek František

Ing.

ČÚGKPraha, pl'edseda komise

Kádner SI.'1voj Ing.

ministerstvo dopravy,
Na příikopě 33, Praha 1

Koláčný Ant.onín Ing.,
CSc.

VÚGTK
Dražiokého nám. 7, Pra:ha 1

Kovařík Ja'roslav Doc.,
Ing., Dr.

ČVUT
Husova 5, Praha 1

Krumphanzl Václav Prof.,
Ing., Dr.

ČVUT
Husova 5, Praha 1

Kučera Fnntišek,.pplk.
Ing.

ministerstvo národní ol:Jrany
Pošt. úřad Praha 61/17

Kučera Karel Ing., Dr.,
CSc.

VÚGTK
Politických vězňů 12, Prél!ha 1

Kudělásek Radim ppLk,
Ing., CSc.

Vojenská akademie
ZápotoC'kého

Kuchař Karel Prof., Dr.

Karlova univHl'sita,
přírodovědec'ká fakulta
Albertov 6, Praha 2

Antonína

Martiňák Vladimír ippIk. VTÚ Dobruška
Ing., CSc.
Maxmilián Karel Ing.

Č'ÚGKPraha

Pick Miloš Ing., Drsc.

Geofyzikální ústav ČSAV

Saga Vladimír Ing.

ČÚGK Praha

Silar František

Ing. CSc. VÚGTK
Hybernská 2, Praha 1
VnGTK, Praha
tajemník komise
Politických vězňů 12, Praha 1
VÚGK, tajemník TK-SSGK
Pekná 17, Bratislava
Oblastní ústav geodézie
Běhounská 26, Brno

Úprava
Slovenskej správy geodézie a kartografie
o. zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie a kartografie
pri Slovenskej správe geodézie
a kartografie*

o zřízení Terminologické komise
pro geodézii a kart'ografij

zo dňa 18. mája 1970,
Podle ustanovení § 4 odst. 3 vládního nařízení č. 1/
/1954 Sb. zřizuji Te>rminologic.kou komisi pru geodézii
akartografii.

Č.

4-696/1970

ČI. 1

S účinll'osťou od 1. júna 1970 zriaďujem Terminologickú komisiu pre odvetvie geodézie a kartografie podla
ustanovenia § 4 odst. 3 vládneho nariadenia č. 1/1954
Zb.a podla § § 5 ,a 11 zák. č. 207/1968 Zb.a čI. 144
Terminologická Komise pro geodézii a kartografii je
ústav. zák. č. 143/1968 Zb., ako poradný orgán Slovenskej
poradním orgánem Českého úřadu geodetického akiartvorbu
tografického pro otáZlky terminologie v geodézii a ~klliI'- správy geodézie a kartografie na, posudzovaniea
slovenske'j terminológie v odboregeodézie
a kartografie
tografii.
(dalej len Terminologická komisia).
Ná1plňčinnosti, složení a zpI1sob jednání Terminologickékomise pro geodézii a kartografii upravuje její 'organizační a jednací řád.

• Následne zaůpravou
SSGK o zriadení TermlnologickeJ koml·
sie pre odvetvle geodézle a kartografle bol schválený a vydaný
aj Organlzačný a rok ovací poriadok Terminologlckej komlsie pre
odvp.tvie geodézie a kartografie pr! Slovensk~j správe geodézie
a kartografie (SSGK č. 4-155U1970 zo dňa 27. mája 1970).

1970/286

Geodetický a kartografický
ročník 16/58, číslo 11/1970

obzor

287

CI. 2

Náplň činnosti a zloženie Te-rminologicke,j komisie
upravuje jej organlzačný
a rokovací poriadok, 'ktorý
súčasne vydávam.
Riaditp.I:
Ing. Ondrej Micha'lko, v. r.
Členovia Terminologickej
komísie pre odvetvie geodézie
a kartografie
pri SSGK
Ing. Da'niel Lenko
SSGK, Bratislava, Bezručova 7
predseda komisie
VOGK, Br'atislava, Pe,kná
cesta 17, tajomník komisie
SSGK, Bratislava,
Bezručova 7
SSGK, Bra:tislawr,
Bezručova 7
Prof. Ing. Dr.
SVŠT, Bratislava,
František Kuska
Gottwaldovo nám. 52
Doc. Dr. Emil Maztír, DrSc. SAV - Geografic'ký ústa'v,
Bratislava, Štefá!1i'kova 41
SAV - Jazykovedný ústa:v
I:udovíta Štúra, Bratislava,
Klemensova 27
SAV - Ústav te6rie merania,
Bratislav,a, Patronka
Dúbravská cesta
Slovenská geodp.tic:ko-ka;rtografická spoIočnosť,
Bratislava, Štefánikova 39
Geodetic·ký ústav v Bratislave, ~
Bratislav,a, Bezručova 7
OOG v Br,atislave,
Bratislava, Pekná cesta 17
Inžinlerska geodézia, n. p.,
Bratislava, Pe,kná cesta 17
Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava, Pe·kllá cesta 19
VOGTK v Prahe, tajomník
TK - CÚGK,
Politických vězňů 12,
Praha 1 - Nové Město
Slovenský banský úrad,
Bratislava - Karlova Ves
Ministerstvo národnej obrany,
Praha

Odborná skupina 1702 - Kartografie CVTS pořádá dne
26. ledna 1971 v budově Českého vysokého učení technického, směr geodézie a kartografie Praha 1, Husova 5

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku
výchovy kartografů
na vysokých školách, pa středních
průmyslových
školách, v organizacích,
formami podnikového vzdělávání pracovníků.
Dále budou probírány otázky uplatnění a využívání kvalifikace kartografů
ve výrobě, otázky fyziologie a hygieny práce.
Cílem semináře je přispět ke zkvalitnění přípravy
kartografů pro potřeby praxe, k lepšímu uplatnění kartografů ve výrobě a k řešení problematiky
fyziologie
a hygieny práce.
Zahájení

jednodenního

semináře je dne 26. ledna
na seminář zašlete na adresu:
Čs. vědeckotechnická
společnost, výbor závodní pobočky, Český úřad geodetický a kartografický,
Hybernská 2,
Praha 1
1971 v 9.00 hod. Přihlášky

Termín uzávěrky přihlášek
je dne 30. listopadu 1970.
Poplatek na seminář za člena VTS činí 20,- Kčs, za
nečlena 40,- Kčs.

Jubilant Ing. Karel Pecka

Životní jubilea jsou vždy významným mezníkem v životě člověka a dávají také podnět ke krátkému shrnutí
dosavadní činnosti jubilantů. Jedním z těch, u nichž se
při této příležitosti ani nechce věřit kalendáři, je také
Ing. Karel Pec k a, který se v těchto dnech dožívá 60
let. Narodil se 14. listopadu 1910 v Brandýse nad Labem,
kde také absolvoval státní reálné gymnasium. Po studiu
na Českém vysokém učení technickém
(1929-1933J
a presenční
vojenské
službě
(1934-1936J
nastoupil
v prosinci 1936 službu u katastrálniho
měřického úřadu
ve Falknově nad Ohří. Katastrální měřické službě zůstal
pak věren plných třináct let, v jejichž průběhu pracoval
v různých funkcích na katastrálních
měřických úřadech
v Žatci a v Praze. Od roku 1950 nastoupil jako vedoucí
kartografického
oddělení
Státního
zeměměřického
a
kartografického
ústavu
v Praze, kde kromě jiných
úkolů organizoval především zpracování Státní mapy odvozené v měřítku
1:5000,
rozsáhlého
mapového díla,
jemuž ani dvacetileté stáří neubralo nic na potřebnosti
a využitelnosti.
Po sloučení geodetických a kartografických
pracovišť
do resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
byl
r. 1954 vybrán také Karel Pecka k řídící práci na: ústředním úřadě, kde pracoval ne'jprve v oblasti geodézie, brzy
se však
vrátil ,ke kartografické
činnosti
a působil jako vedoucí oddělení služebnlch map v odboru
Státní kartografické
vydavatelství.
Tvorbě a vydávání
map zůstal pak již věren trvale.
V roce 1955 se po několikaměsíčním
studijním pobytu
v Moskvě zúčastnil aktivně vybudování Kartografického
a reprodukčního
ústavu v Praze, kde také od roku 1956
zastával více než 10 let funkci hlavního redaktora. Svůj
veškerý pracovní elán věnoval Karel Pecka vždy ku prospěchu kartografie, a bylo proto i logickým důsledkem,
že se v roce 1966 podílel na vytvoření samostatného kartografického nakladatelství,
jemuž od roku 1967 stojí
v čele jako řediteL
Po celou dobu činnosti v kartografli přistupoval Karel
Pecka aktivně k řešení problémů organizačních, technologických i obsahových, podílel se na tvorbě a vydání
řady významných nových kartografickych
děl, z nichž
lze uvést zejména soubor "Poznáváme svět", "Atlas československých dějin", "Atlas Československé socialistické republiky" a mapy "Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek". V obou uvedených atlasových
dílech pracoval též jako člen redakčních rad a byl členem kolektivu vyznamenaného za práce na Atlase československých dějin Státní cenou Klementa Gottwalda. Za
úspěšné působení v oboru nakladatelské
činnost! byl
v roce 1968 vyznamenán čestným odznakem "Vzorný pracovní1< knižní kultury".
Prom jubilantův by však nebyl úplný, kdybychom si
nepřipomněli i další působení Karla Pecky v oboru kartografie. Po několik let přednášel kartografii jako externí učitel na střední
průmyslové
škole zeměměřické
v Praze a je členem zkušební komise při státních zkouškách na ČVUT v Praze. Nemálo pracovního a organizačního úsilí věnoval též činnosti v České vědeckotechnické
společnosti,
kde již několik let působí jako předseda
odborné skupiny pro kartografii
a zastává též funkci
předsedy
Kartografického
komitétu
ČSVTS. Čtenářům
tohoto časopisu je znám jako autor řady odborných kartografických článků la dlouholetý člen redakční rady.
A protože šedesátka není už dávno žádným ukončením
v započatém životním díle, přejeme Karlu Peckovi, aby
s neutuchající
činorodostí, pracovním elánem a svěžestí
spolupůsobil i nadále při dalším rozvoji' československé
kartografie.

1970/287

Geodetický a kartografický
obzor
ročník 16/58, číslo. 11/1970

288

Jordan-Eggert-Kneissl:
Handbuch
der Vermessungskunde, Bmd II a:
Prof. Ur.-Ing. K a r I R a m s a y e r: "G e o d ii t i s c h e
A str o n o m i e". J. B. Metzlersche Verlagsbuc:hhandlung,
Stuttgart 1970, ,četné tabul'ky oa: loIbrázky, ,cena váz.
DM 260.
Pu1bHka'ce ie 'rozdělena na dvě části: teoTetic1!;á v 16
kapitolách (700 Istréllll) :a "dodatek" ('200/Stoou) '5 početními příkl1ady, tabulkamI a seznamy.

..
užívá práce P. Harzera [349] a porovnává s U. S. Standard Atmosphere, 1962. Porovnává též se vzorci staršími
(Bessel, Gyldén, Radau). Vyšetřuje vliv teploty a tlaku
v rfizných výškách, sklonu vrstev, vlhkosti, vlnové délky, větru, refrakčních
anornálH, scintilace
a chyb
v určení tlaku a teploty. Věnuje pozornost refrakci pro
zJ 8.5° a boční refrakci. Je to Mst velmi bohatá a úplná.
Je uveden dále zpfisob redukování zenitových vzdáleností z "výškové paralaxy". Vliv na azimut nevyšetřuje.
O redukci na střed Slunce a Měsíce je učiněna jen
zmínka.

Kapitola VII. Měření i!asu, hodiny, i!asová služba. Je
popsán: obecný princip kyvadlových hodin podle SandeKapitola I. Úlohy geodetické astronomie, souřadnice
ra, hodiny Rieflerovy, přenosné
mechanické
hodiny
hvězd a zemské souřadnice
,obsaJhuje ,základní 'Úkoly
(chronometry fy Ulysse Nardin), stopky, kapesní a nágeodetic'ké astronomie, 'které dělí na id:eset 'základníc'h
ramkové hodinky. Jsou popsány základní součásti mečástí. Definuje souřadnice na Zemi i na sféře, uvádí
c~anismfi, rfizné rušivé vlivy (např. teplotní) a jejich
jednoduché vztahy :mezi s'oiuřadni:cemi místa na Zemi a
vyloučení, pravidla správnéhoz,acházení
s přístroji a
souřadnicemi hvězdy, kte,rá se nachází v zenitu tohoto
přesnost. Při popisu křemenných hodin si všímá a vymísta. Definuje
pojmy "Určení polohy"
a "Určení
světluje jen nejzákladnější
vlastnosti,
sch3ma a vllv
času" a objasnuje je jgr,a'fickým znázorněním na nebeské
teplotní kompenzace. Jako příklad uvádí: malé křemenné
sféře, zpfis'olbem uzfvaným v na'vigad. Dále jezmÍnika
hodiny typu CAQ fy Rohde und Schwarz a přenosné,
o deun]m pohybu hvězd. Uvedeny jsou změny sO'Uř,a:ctnic tranzistorované, křemenné hodiny Chronotome CP od P.
hvězd, jakož i jejich Ipříčiny: pre,cese, nutace, vlastní
Philippe (245X138X100 mm, 3,8 kp).
pohyb, aberace a planetárnía1ber,ace (LichtzeitparaI1a:xe).
Z psacích chronograffi je uveden FAVAG (typ M 427)
Kapitola ;Il. Čas. Podobně jaJIw v ,kapitole I. i zde
a odečítací zařízení fy Wetzer. Z tiskacích
Heldefiv
zavádí zeměpiSnOU dél:ku vždy 'kladnou, at na výc'hod
téže firmy, Omega Time Recorder fy Omega s vestači na ,zá:pad od Greenwiohské,ho Ipolednfku. Liš! je pouze
věnými, malými křemennými hodinami s přesností 10-6
indexy. Podává denlPlce jednotlivých
časfi. Postupuje
resp. 10-7• Odečítací chronograf fy Ebauches S. A. tiskpodle histo:r1ckého vývoje a podává je s udáním doby
ne vždy pro daný počet Č3.sovýc~ údajo. prfiměrnou hodjejich (platnosti. JSou uvedeny vzá:jemné vztahy lIIlezi
notu. Je popsáno též zařízení, převádějící časové imčasy: světovým TUO, TUl, TU2, slunečným, lhvě'zdným.
pulsy na děrnou nebo na magnetickou pásku. Dále je
efemeridovýlIIl aj., 'pro Greenwichs,ký li 'Pro obecný pouveden univerzální přijímač HAGENUK UE 12 pro l'OZlednílk, ipro střední 'Í pro pravé 'ekvinokcium. Tato část
sah od 10,7 'Ul do 3160 m resp. 21430 m; přenosný, trantrpí značným nahuštěním na úkor srozumitelnosti.
zistorový přijímač T 1000 Braunovy společnosti a švýcarský přijímač T 75 A. Rovněž jsou uvedena schemata zaKapitola III. Výpočet souřadnic hvězd z astronomické
řízení, potřebná pro registraci signálfi na chronograficročenky. Zpfisoby výpočtu zde Ipopsa'llé přihlíží k nově
hodin
zavedeným změnám, tj. k zavedení efems'ridového :č,a-su, kou pásku. Je popsáno 8 zpfisobfi porovnání
s časovými, radiovými signály. V závěru je popsáno 6
k nové Idefinici ~větového č'aJSu,k novému výpočtu nunejjednodušších zpfisobfi registrace času přecho:ctfi hvězd.
taee, abeI'ace aj., které byly zavedeny po 'I'Qce 1960. Je
podán obsah ročene'k, mající význam pro ge'odetickou
KapitoLa VIII. Měřící přístroje. Nejprve podává popiS
astronomii. Jsou zdfirazněny a vysvětleny rozdílnosti
a vysvětluje funkci pomocných zařízení: okulárový hrapojetí v jednntlivých ročenkáoh a iuvedeny 'Tzorce p'ro
nol, lomený okulár, osvětlení nitkového kříže a dělení
výpočet zdánlivý,ch ,souřadnic. Definice středníC'h !poloh
kruhu, sázecí libely, Horrebowovy
libely, podkládací
není uvedena. Opravu z roční pa'ra'la'Xy ,zavádí, je-li
desky, sluneční p'rizma Roelofse a meridiánový
hle'Ir> 0,2". V závěru se zalbÝvá 'výpočtem hodilnového Ú'hlu
dač. V dalším popisuje základní
přístroje
geodetické
a časuprfichodu
libovolným polednrkem v rfizných čaastronomie
(určené i pro stalé stanice), uvádí jejich
so'výoh"systémech, 'viz ika1p.II.
parametry a v případě astronomického univerzálu podává velmi úplnou teoril chyb. Popisy jsOU doplněny dokoKapitola IV. Základní astronomický
trojúhelník.
Jde
nalými fotografiemi, podobně jako .v předchozích kapio trojúhelník nautický. Uvádí všechny druhy rovnic sf3tolách. Jsou to: univerzály Wild T 4 a DKM 3a firmy
rické trigonometrie
pro všechny možné kombinace
Kern, theodolit Askania Tpr s fotografickou
registrací
prvkfi v zákl,adním astronomickém trojúhelníku, jakož i
kruhfi podle Gigase a jenský geodeticko-astronomický
jeho řešení, jsou-li dány 3 libovolné prvky. Využívá geouniverzální theodolit "Theo 003" s kompenzačním zametrické představy a v zadanýc~ úlohách věnuje pozorřízením. Z pasážních přístrojťi je uváděn popis pasážnost víceznačnosti úloh. Uvedené úlohy řeší zavedením
níku Askania AP 70 s podkladným kruhem. Z přístrojo.
pomocných pravoúhlých
trojúhelníkfi
a pomocí nich
vhodných pro metodu stejných Výšek (MSV) je uveden
vysvětluje geometrický
význam substitučních
hodnot
hranolový astroláb Claudé-Driencourtfiv,.
Danjono.v nepři řešení goniometrických
rovnic zpo.sobem substitučosobní hranolový astroláb a Zeissfiv astroláb Ni 2. Pro
ním nebo logaritmickým. V závěru uvá:dí 6 diferenciálfotografickou zenitovou tubu jsou odvozeny jednoduních vztahfi mezi veličinamí nautiCkého trojúhelníku.
chým zpfisobem základní vzorce.
Kapitola V. Výpoi!et polohy hvězd. Jsou popsány přiDále jsou stručně popsány rfizn3 prostředky pro zjišbližné zpfisoby určení obzorníkových
souřadnic~vězd,
tění času prfichodu. Detailněji je popsán pozoruhodný
nutných pro udání polohy hvězd při sestav,ení pozorovazpfisob měření, nazvaný "vedení dalekohledu". ťozťistává
cích programfi. Pro přibližné určení obzorníkových souv tom, že dalekohled univerzálu je automaticky
veden
řadnIc používá: 1. mapy hvězdné oblohy s výškovým
elektricko-meohanickým
zařízením, pomoci analogového
a azimutálním diagramem; 2. spřaženého počítacího stropočítače podle vztahfi dz/dl a da/dt.
je; 3. astronomického
přístroje fy Zeíss; 4. astrOnomIckého početního atlasu; 5. Bygrave-ho výškové a azimuVelká pozornost je věnována osobní chybě při mětální počítací pravítko a 6. výškových a azimutálních taření času přístroji univerzálního typu. V posledním §
bulek, kter3 obsahují 9 svazkfi. Pro speciální případy
,této kapitoly
je mMemraticky dfikladně
pojednána
efemerid (místní poledníl{, I. vertikál aj.) jsou uvedeny
teorie chyb pasážnlho
přístroje.
Za podstatný
nedostatek této části je nutno považovat mizivou zmínku
vzorce.
o přístrojích vhodných pro měření MSV č'eského pťivodu.
Kapitola VI. Oprava zenitových vzdáleností z refrakRovněž není uveden americký a jenský přístroj.
ce a "výlkové paralaxy" a redukce na střed. Je ,odvoKapitola IX. Pfehled způsobií astronomického
uri!ezen základní vzorec pro refrakci za předpokladu kuloní mfsta, i!asu a azimutu. Tato kapitola je úvodní ke
výc~ vrstev atmosféry. Zpfisob odvození není zcela tradIční. Závěr je upraven osobitým zpo.sobem autora. Povšem následujícím. Přede-vším zde stanoví aspekty, podle nichž sestavuje schéma metod, neboli nac~ází zá·
užíté konstanty a fyzikální vztahy jsou převzaty a konkladní prvky, kterými se jednotlivé metody liší a naopak'
frontovány s nejmodernějšími výsledky fYZikálními. PoPrvní
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které jsou společn§. Na rozdíl od obvyklého děleni na
kapitoly podle cíl o. metod
(tj. určujeme zeměpisnou šIřku, nebo délku, nebo čas, nebo azimut a nebo
některé kombinace z nich) jsou následujIcí k1apitoly
děleny podle měř e n Ý c 11 veličin. Shrneme-li následujIci dělenI kapitol do nejzákladnějšIch skupin - podle
měř e n Ý c h veličin - jsou tyto:
- měřenI zenitových vzdáleností a rozdilo. zenitových
vzdálenosti,
- měřeni času prOchodu almukantaratem
nebo obecným vertikálem,
- měřeni času pro.chodu a aZlmut'/i nebo jejich roz-

dno.

K tomuto se druží: určení azimutu pomoci jedné
hvězdy a několik zcela zvláštnich zpOsobo. měřeni.
Da1ši originální
snooou je z o b e c n ě n i daných
OkolO.. !'ředevšim je tento postup zachován v kapitole
XIII, kdy vycházi od - pokud možno - zcela obecného
pojetI daného Okolu. Zapadaji tak všeobecně známé
Olohy (často uváděné pod jménem autora) do celkového sledu řazených Oloh. Další zvláštností této knihy je
o s o bit Ý z p o.s o b v Ý k 1a d u m e to d, tj. jejich objasněni, stanoveni základnIch rovnic a rozbor přesnosti.
!'oužívá ve všech případechg
e o m e t r ic k é in t e rpretace
pomocí tzv. polohových
čar vše,ho druhu, užIvaných v niwigaci.
Úkolem tato kapitoly je podat přehled základních úloh
geodetické astronomie s přihlédnutim k výše uvedeným
aspekto.m. Výkl,ad je názorný, jednoduchý
se snahou
o vystižení základni myšlenky pro získání neznAmých.
Uveďme některé zvlAštnosti: za almukantarat považuje
krumlcl stejné Ohlové vzdálenosti od hvězdy a almuka:ntarat v našem slova smyslu nazývA rovnoběžkou stejných výšek.
Kapitola X. Určení místa a času z měření zenitových
vzdiileností a zenitových rozdílo.. V § 59 je uveden základnI vzorec pro redukci zenitové vzdálenosti naměřené na sprAvnou. Pozornost dále věnuje redukci zenitové vzdálenosti z okmžlku Tj na okamžik To, redukci
času ze zenitové vzdálenosti Zj na Zoo V § 60 je detailně
popsán princip výškových polohových čar. Odvozeny
opravy ze zakřivenI almukantaratu,
ze změny stanovlště během měřenI aj. Je popsán obecný přIpad určeni
zeměpisné šiřky či délky.
V § 63 jsou řešeny speciální připady: určení zeměpisné šiřky z měřeni zenitových v:zJdálenosti v merldiánu,
bUzko meridlánu, Polárky a současné určeni zeměpisné
šIřky, indexové chyby apriíhybfi dalekohledu. Dále měří
rozdIly zenitových vzdálenosti v metodě SterneClkově a
Horrebow - TalooHoV!ě. Podává teorii chyb. O metodě
LlttroWově se ne2mlňuje.
V § 66 uvádI určeni času resp. délky ze zenitových
vzdálenosti. Zavádí redukce, opravy a rozebírá přesnost
metody.
Kapitola XI. Určení místa a času z měření průchodů
rovnoběžkou stejných výšek. Neboli almukantaratem.
Jsou popsány 3 metody: Cingerova, Pěvcovova a metoda
stejných výšek (MSV). Je uveden rozbor přesnosti, zmiňuje se o sestaveni pozorovacího programu a o metodě
korespondujlcich
výšek pro určení času. Neuvádí však
tabulky vhodné jak pro sestavení
pozorovaciho
programu, tak pro výpočet.
V odstavci o MSV se nezmiňuje o nOOsobnim mikrome'tru clrkumzenitálu. Cirkumzenitálu a publikacim kolem něho věnuje mizivou pozornost. Princip MSV vysvětluje opět pomoci výškových polohových čar. Refrakci
počUá v ~elé své hodnotě. Osobní chyba a jejI vliv neni
projednán. Odvozen je vliv denni aberace, váha pro
jednotliv§ rovnice oprav, rozebírá přesnost a zabývá se
výběrem hvězd. - Až na 1 přI pad, nejsou v textu odvoláni na české autory působící v oboa-u MSV, i když
v seznamu literatury některé práce uvedeny jsou.
Kapitola XII. Určení místa a ěasu z průchodů vertikálními rovinami bez čtení kruhu jakol určení azimutu
z pozorování pro.chodo. hvězdných párO. stejným vertikálem. MěřIcIm prvkem je tady pouze čas.
•
V Ovodnlm § definuje střed přIstroje pasážnIkového
typu a rovnlk vodorovné osy. Uvádi vzorce potřebné pro
převod času prO-chodu obecným 'Vertikálnim vláknem na
rovnik vodorovné osy.

V následujIcich § § se autor snaži o obecné a organické rozdělení úloh spadajicích do této kapitoly. Postupuje
od jednodušších úloh k složitějším. StávajIcí známé 010hy geodetické astronomie zařazuje do obecněji formulovaných. Sleduje tím patrně logické skloubenI a spoj'ení
známých, zdánlivě ro.znorodých a nesouvisejících Oloh.
V § 71 řeší určeni korekce času z měření pro.chodo.
mIstnIm poledníkem. VycházI z případu, kdy přistroj je
přesně nastaven a postupně odvozuje a zavádi potřebn~
opravy včetně Mayerovy rovnice. V poslednI části je odvozena rovnice oprav pro současné určení časové korekce, chyby v postaveni stroje v azimutu a kolimačni
chyby (Ziellinienfehler).
V § 74 a dalších řeší úlo':J.u určení zeměpisné šIřky,
délky (korelace času) a azimutu pomoci polohových čar,
která je vhodná svou geometrickou
interpretaci
jako
Ovodní pro § § následující. 'Úloha vyžaduje měřeni 2
párO., každého v jiném vertikálu.
Určeni azimutu a délky (času), resp. azimutu a šířky
z pro.chodo. hvězdných párů stejným vertikálem:
jsou
odvozeny základní vzorce a proveden rozbor přesnosti,
na základě něhož jsou získány nejoptimálnější podmínky.
§ 77 je doplněním § 71; řeší zde urč'ení korekce času
bez znalostí chyby v postavenI stroje a obráceně.
Metoda Dol1enova je popsána v § 81. Podobně jako
předchozí, je její výhoda v tom, že není nutno klást vysoké požadavky na stabilitu přístroje a dále, že Polárka
je vhodným měřickým objektem.
Určení zeměpisné šiřky z měření pro.chodů I. vertikálem: podobně jako v Ovodním § této kapitoly redukuje
naměřené časy pro.chodo. obecným vertikálním vláknem
na rovnIk otočné osy a dále na vertikál přístroje. Uvádí někoUk možností měřeni a výpočto.. Závěrečné § §
řeši danou Olohu nejobecněji, tj. určují zeměpisnou šířku, délku (čas) a azimut současně. Používá k měřenI
pro.chodíl párO. hvězd dV'ěml vertikálními rovinami.
Kapitola XIII. Určení místa, času a azimutu z měření
horizontálnich
Úhlo.. Jsou měřeny časy prO-chodo. vertikální' rovinou a je znám azimut této roviny, nebo jsou
měřeny rozdíly azimut o. dvou či více směr o. (mluvíme
o protinání zpětném). Tyto metody nejsou v praxi plně
používány pro jejich, především přístrojové
nedostatky.

Je uvedena redukce měřeného směru na daný časový
okamžik [dříve redukce času na daný směr). Rozeznává dva případy: aj měřeni s pevným dalekohledem, b)
měření, kdy dalekohled je postupně nastavován na daná
Ctení vodorovného kruhu.
V této kapitole vychází od obecných případo. řešených
úloh k méně obecným až speciálním. Geometrickou podstatu úlohy opět velmi vhodně demonstruje pomocí azimutálních polohových čar. Jejich výhoda je 'V tom, že Je
možno je použit pro všechny uvedené Olohy. Rovněž
jsou vhodné i pro zkoumání přesnosti metod. Nejprve
je definována polohová čára z měření azimuto. a poté
z měřeni rozdílů azimuto. dvou hvězd. Je též poukázáno
na to, že poslední případ pro rozdíl azimuto. rovný 180
je totožný s případem: určení místa z měření. pro.chodO. páru hvězd obecným vertikálem
(§ 74). Proveden
výběr hvězd. V § 95 přistupuje ke konkr.§tním Olohám.
V první ......:.
nejobecnější - určuje zeměpisnou šířku, korekci č,asu a azimut z měření směr 0.. Jde o proUnání
zpětné na min. 3 hvězdy. JSou nalezeny podmInky pro
optimální výsledky: rozdíly azimuto. 120 a zenltové
vzdálenosti
co nejmenši, nemusí být azimut určen.
Dále je popsán obdobný zpo.sob pseudoazimutálních
polohových čar podle Gougenheima (rovněž měřeni směro.), jehož cílem je opět určenI všech neznámých. Počet
záměr je nadbytečný. Zenitové vzdálenosti jsou stejné.
Rešení je početní i grafické.
V dalšíc~ úlohách jsou měřeny rozdlly směro. vždy
dvou hvězd a jejich časy průchodo.. Jednal,{ j'e určena
zeměpisná šířka a azimut při známé korekci času, jednak korekce času a azimut při známé zeměpisné šířce.
Zde jsou nutné vždy jen dvě hvězdy. Dva páry hvězd
jsou potřebné pro úlohu současného určení všech tři neznámých. Speciálni řešeni této Olohy uvedl Douglas při
podmlnce, že zenitové vzdálenosti jsou stejné ,a počet
záměr je nadbytečný. Pro uveden§ Olohy je projednána
přesnost, měřlcký postup a nejvhodnějšI výběr hvězd.
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Kapitola XIV. Určení azimutu z měření na jednu hvězdu. Azimut byl již určován v předchozích kapitolách
spole'čně s jinými neznámými. V této jde o určení
jen ,a pouze
azimutu.
Rozeznává
dva
zpiisoiby:
1. z měření času - ZeHazimut, 2. z měření zenitových
vzdáleností
Hllhenazimut.
JSou uvedeny potřebné
vzorce, rozbor přesnosti
atp. Speciální pozornost je
věnována měření na Polárku a (J Okt;antis a měření
v riizných šířkách. Zpiisoh ad 2 je podstatně menší
praktické dule-žitosti.
Stručně je pojednáno o zpiisobu uri;ení azimutu z měření na Slunce. Kritick,á zmvnka je 'O Roelofsově nástavněm hranolu.
Kapitola XV. Zvláštní způsoby měření. V Msti o určo~
vání délkových rozdílů uvádí přednosti tohoto způsobu. Je to odstranění či utlumeni vlivu osobní chyby,
chyb časových signálii, chyb v poloze hvězd aj. Možnosti dalšího rozvinutí jsou jen stručně naznačeny.
Automatické sledování, připadně fotografická
registrace hvězd [viz kapitola VIII J skýtá nové možnosti
určení místa a azimutů, vyplývající především ze současného měření směru, zenitových vzdáleností a časii.
Dále dokazuje, že přesnost Laplaceova azimutu se
zvýší, jsou-li určeny zeměpisná délka a azimut současně.
Je též popsán zpusob určení místa ze zenit,ové vzdálenosti a azimutu hvězdy. Zkoumá nejvhodnější podmínky měření.
Konečně je popsán zpii&oo přenosu směru pomocí
současného pozorování hvězdy z,e dvou stanovišť. Rozdíl ,azimutii je vyjádřen funkcí rozdílu šířek a délek.
Kapitola XVI. Vliv pohybu pólu na astronomicky určené šířky, délky a azimuty. Stručně popisuje problematiku určení kolísání zemských pólii, organizacI služby
a vliv na zeměpisné souřadnice, a azimuty. Zel, I zde
nejsou citována stará pražská měření, jež posloužila
k diikazu změn polohy zemského pólu.
V dr u h é č á s t i knihy K. Ramsayera jsou uvedeny: 1. - velmi četné nume,rické příklady včetně naměřených hodnot; i. - pomocné tabulky a 3. - seznam literatury. Jelikož samotný seznam obsahuje 1127
pořadových číse,l, z nichž mnohá jsou PQddělena písmen<lJmi, je proto literatura 'roztříděna podle odborné
náplně do 15 skupin, z nichž někt8'ré j~ou děleny na podskupiny. Podle slov autora ne,činí si nárokii na úplnost,
především na úplnost publikací východních. Příčina je
v tom, že mnohé nebyly autorovi přístupné. Přesto je
možné zodpovědně říci, že seznam vychodní literatury
je daleko (Iplnější než v jiných obdobných knihách tohoto druhu. Odkazy na litera,turu v odborném te,xtu
jsou dosti skl'ovné.
Celkově bych považoval za vhodné, kdyby bylo více
pouk,ázáno na moderní přístr,oje a observační a výpočetní me,tody užívané třeba i na stálých stanicích. Tím
by ovšem rozsah práce abnormálně vzrostl ,a byl by
spíše námětem pro další publikaci. Základní předností
tohoto díla jsou originální a metodické aspekty a geometrický výklad. jak bylo blíže poznamenáno v hodnocení IX. a XIII. kapitoly. Celá kniha j8' psána' velice srozumitelně, neobyčejně jasně, kapito,ly js.ou logicky členěnya
zdá se, že není vytčeného problému, který by
nebyl důkladně a úplně vyřešen. Rozbory př8'snosti, kte~
ré následují každé met,odě, JSou na výši a jsou velkým
kladem této knihy. V neposlední radě nutno vyzvednout dokonalou tiskovou a formální úpravu, kte.rá značně napomáhá celkovému pře.hledu.
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Przeglad Geodezyjny č. 3/1970
Hopfer, A.: XXXIII. vědeckotechnická konference - "Scelo·
vání pozemků", str. 101-104
Córal, P. aj.: Scelování pozemků v deltě Visly, str. 105-108
Bartoszewski,
Z.: Půdně zemědělské mapy při úpravách zemědělských pozemků, str. 109-111
Milewskí, J.: Lasery a fotodíody jako nové SVětelnézdroje poUžité u světelných dálkoměrů, str. 112-118
JabIonski,
W. - Powro:l<nik, T.: Geodetícké měření deformaci
válCOVé
nádrže naplněné tekutinou, str. 118-123
Niski, H.: Nové zásady pro uzaVírání smluv o provádění geodetických a kartografických prací, str. 123-125
D{\browski, A.: Zjednodušený způsob výpočtu rozpočtů geodetických prací, str. 125-126
Baczewski, Cz.: Jednoduchá metoda Vytyčování oblouků o malých poloměrech, str. 126
Sitek, Z.: Z prací fotogrammetrické laboratoře Všesvazového
vědeckovýzkumného ústavu důlního mi\řictví v Leningradu
(VNIMI), str. 132-134
Luczynska, A.: Vědeckovýzkumné práce provedené v Ústavu
geodézie a kartografle v r. 1968, str. 135-136

Pachuta, S.: Vliv leninismu na rozvoj vědy a technikY v oboru
geodézie, str. 137-138
Witkowski, J.: Tadeusz Banachiewícz- vědec - učitel- autor
- vydavatel - člověk, str. 139-142
Mil bert, S.: Tadeusz Banachiewicz - tvůrce krakovjanového
počtu, str. 142-143
Hausbrandt,
S. - Ga:l<dzicki. J.: Význam krakovjanového
počtu pro geodetické výpočty V Polsku, str. 144-148
Skinderowicz,
B.: Zakládání a zaměřování geodetických síti
V důlních oblastech, str. 149-152
Kuckiewicz, W.: Metody hodnocení přesnosti polygonizace na
základě úhlových a délkových odchylek v pořadech, str.
152-155
Ney, B. - Tatarczyk,
J.: Současná problematika kontinentálních sítí - zpráva z mezinárodního symposia v Sofli, str.
156-158
SoItys, M.: Výsledky ověřovacích zkoušek přístroje LR-1 pro
vyhledávání podzemních vedení, str. 158-161
Pogodzinski,
Z.: Velikost parcelY zemědělské usedlosti z hlerliskastatistického průzkumu na příkladu vesnic z osmi okresů
vojvodství Vratislavského a Zelenohorského, str. 161-164
'Volny, B.: Kartografická rekonstrukce terénních tvarů, str.
164-165
Skúrczynski,
A.: Poznámky k ('Iánkn doc. dl'. 'V. Barana o krakovjanových vzorcích pro str-cdní chyby fnnkce vy·
rovnaných veličin, str. 166
Ciolkosz, A. - Miszalski, J.: Stav a perspektin- rozvoje fotointerpretace v Polsku, str. 172-174
Przeglad Geodezyjny, ě. 5/1970
Kutuzov, 1. A.: Nalcnínské cestě, str. 177--179
Kryňski,
A.: VIII. zasedání geodetické a kartografické rady,
str. 180-181
Ceny za technický pokrok, str. 181-182
Szeliga, K.: Hodnocení zlepšovacích návrhů, str. 182-184
Pisarczyk,
D.: Nedostatky technického pokrokn v geodézii,
str. 185-186
Tatarczyk,
J.: Ergonomické aspekty v geodézii, str. 186-188
Lukasiewicz,
E.: Přesnost polygonovýcb sití s vice uzlovými
body, str. 189-192
Kobiela, J. - aj.: Geodetické práce pH stavbě chladlcich věži
v elektrárně v Thierbachu . NDR, str. 192-198
Strzalkowski,
J.: Zkušenosti a úvahy o geodeticko-inventarizačních pracích při měření podzemních sítí v oblasti vojvodství
Lodžského a města Lodži v letech 1965-1968, str. 198-206
Sobczak, S.: Poznámky k Instrukci Č. 141 ministerstva zemčdělství ze dne 20. července 1968 o scelování a směně pozemků,
str. 206-207
Majde, A.: }'otogrammetrické mČÍ'enírychle,se měnících procesů,
str. 214-218
Pachelska,
S.: Výzkum a hodnoceni použití některých hledačů
podzemních vedení vyrobených v Polsku, str. 219
Bychawski,
W. - Nowosielski,
A.: Použití pozemní fotogrammetrie pro určování tvaru konstrukcí, které jsou zhmotnčním válce nebo plochy, str. 220
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Geodezlla 1 karlograflla,

Il. 12/1,,",

Bevlsta de geodezte, aadastru

P o I j a k o v a, V. A.: O standardizaci požadavkfl na programy.
analytické aerotrlangulace,
str. 3-8.
L a z a n o v, P. le. - aj.: Svllteln~ dálkomllr "Kvarc" s optlck~m
kventovým generátorem světla, str. 6-9.
O a vyd e n k o, lu. A. - L a z a n o v, P. le.: výsledky praktického využiti 8větelného dálkoměru "Kvarc", str. 9-10.
K e mni c, lu. V.: K použiti valdovy postupné analýzy v geodézii, str. 11-19.
Roj k o, le. G.: Nové podmlnky v sili kosmické trlangulace,
str .. 20-29.
K I s I Y j, I. M. _. S o v a, V. S.: Určeni středu Inžen~rské stavby
válcového nebo kuželovitého tvaru, str. 29-31.
G o I' d m a n, L. M.: Charakteristika

zahranlčnich

fotomap,

str.

32-36.

K nor o z o v, s. V. - S m; r n o v, V. P.: K vlivu rozdi1fl teploty
a vzdušného tlaku na optické vlastnosti skla oddlllujiciho prostor
s měřlckou konlor"Ouv letadle od vnějšiho prostředl, str. 36-40.
G i jen k o, A. la. - P I a s t j n j n, L. A.: Některé otázky fotoInterpretace řek hornlho Zabajkall, str. 40-44.
S o jI/a n o v, V. Z.: Ke zdokonaleni metodiky a zlepšeni kvality
kancelářské fotolnterpretace, litr. 44-47.
Ve r e š č a k a, T. V.: Zkušenosti s kancelářskou
pomoci interpretoskopu, str. 47-52.

fotolnterpretBci

R a b I n o v i Č, F. O.: Fotogrammetrlcké
metody určeni
vých prvkfl při rOZVoji železnic, str. 52-55.
N i k I š o v, M. 1.: Atlas Karagandské oblasti, str. 55-57.

trafo-

B r y k o Vs k a j a, I. S.: Atlas Lenlngradské oblasti, str. 57-80.
Led o v s k a j a, L. S.: Nová varianta projekci pro školnf a jiné
masové mapy Eurasle, str. 61-68.
F e do r o v, lu. A.: Elektronické nastaveni
mechanických procesech, str. 66-67.

expozice

při

foto-

ti organJzarea tarltorluJul,

i!. 2/1970

F i a m b o I i, G.: Využiti Informa/lního

systému v geodézii,

str.

vyrovnáni dMnl polygonlzace,

str.

3-8.

D i m a, N.: Metoda exaktnlho
9-14.

R li m b o I u, S.: A,utomatizace výpočtů při redakci topograflck~ch
plánů zho.tovovaných běžn~ml metodami a jeji použiti v projekčnlch a stavebnlch Instltuclch, str. 15-23.
C a c e u, M. - G e o r g e s c u, N.: Některé problémy organizace
pozemků při budováni zavlažovacich systémů, str. 24-28.
Br a s s a y, A.: Úvahy o určeni ukazatelů ekonomické efektivnosti vinic, str. 29-34.
.
Mlh a i, I, - aj.: ZvlMtnosti organizace pozemků zemědělsk~cb
družstev v pahorkovltém terénu, str. 35-41.
O I a r 0., G.: Několik I1vah o realizaci pozemkového katastru,
str. 42-47.
Revlsta de geodezle, cadastru
Č.

)
,1 orgaDlzarea

terllorlulul,

3/1970

Pop es c u, N.: Slroké perspektivy pro modernizacl našeho socialistického zemědělstvl, str. 3-6.
C a I I str u, v. - R li d u I e s c u, O.: Několik aspektů dlgltallzace modelu terénu, str. 9-18.
Rot a r u, M. - aj.: Použití metody anal~zy rozptylu k hodnoceni
~sledků
nivelačních měřeni, str. 19-27.
T r lil s t a r u, G.: Vyrovnáni síti kosmické trlangulace nepřímou
metodÓU, str. 26-36.
•
R li d u I e s C,U, M.: VOlba optimální metody v~poi!tu při určeni
zemědělské plochy vhodné pro zavležovánl, str. 37-49.
V a s I I e s c u, N.: Vliv stavu cest v zemědělskSlch podnlclch
na produktivitu a nllklady dopravy, str. SO-55.
B o I d, I.: Aspekty organizace pozemků ;e vědeckém podání, str.
56-61.

PO n o m are v, O. A.: Poznámky k "Praktickému návodu
vyrovnáni 'slt! geodetick~ch protlnánl" str. lllI-6ll.

pro

P e t r o n I, M.: Aspekty vypl~vajlcí z technické dokumentace pro
organizaci pozemků v župách Botosanl a Suceava, str. 62-86.

C h r e n o v, L. S.: Semináře li Inžen~rské geodézii, str. 69-71.
VerDiessungstechnlk, 6. 1/U70
Geodezlla I kartograflla,

Il. 1/1970

K I š I n s k 11, V. V.: Zlepšovat Illnnost a snižovat náklady
V' otázce řldlclho aparátu
topograflcko-geodetické v~roby, str.
3-6.

G a i d a jev,
P. A.:
2. řádu, str. 7-11.

projektováni

optimálnl

geodetické

sltě

S o lov' Ie v, A. 1. - L o b a n o v, A. N.: 150 let. Volensko-Imen~rské akademie V. V. KUjbyšava, str. 11-14.
ovslši!er,
G. 'M. - lellselev,
B. V.: Zkulenosti s použltlm světelného dálkomllru EOS, str. 14-17.
G a)1'11 n, V. N.: PřllCl10d od prostoro~cl1
pravodhl~h
souřadnic ke geodetick~m, str. 17-19.
V j l' n e r, O. G.: výpoi!et výšek pevn~ch bodd na poettai!l se
zřetelem na mistni koeficient refrakce, str. 19-24-

B o c k, F.: Socialistická kolektlvnl préce - projev vSlvoje soctalistické demokracie, str. 181-163.
Bot h e, H. - S c h m i d t, I.: Geodetické práce pro řešení dopravy Alaxandrova náměstl v Berllnll, str. 163-165.
C Yr k I a f~, G.: Zjlštovllni výchylek stavebnl konstrukce a pootoi!enl lešenl při stavbě železobetonov~ch 'kolIllnd metodOu
posuvného bednění, str. 165-169.
Lan g, H. - Bel e r, E.: Chyby při Odv(odňování zemlldělsk~ch
plOCh, str. 169-171.
H o f fm a n n, F.: Malý počltall Cellatron C 6201 - jeho konstrukce, programoválú a praktické využiti, str. 172-177.
B a u e r, M.: Vynášecl stO.I SOOm - nov~ pflstroj pro zhoto·
vovánl polohopisných a v~škoplsn~h plánll, str. 177-180.
8 c h II d II c h, M.: Konstrukce modelu pro přenállenl geodetických délek, v~liek a směrů, str. 180-185.
T a e g e, G.: Kartograflckll norma pro plánovllni generálnl ~stavby měst v NDR, str. ,186-169.
L e h m a n n, E.: Poznámky z hlediska kartografle
k návrhu
normy z ledna 1969, týkajlcl se tvorby map a plánd pro generáln! výstavbu měst, str. 190-191.

TO rop I ri, le. V.: Chyby v sltl ze i!tyřdhe1Jl.lkd bez d1agonAl,
str. 24-30.
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Výběr pro Vás
PODROBNÉ

MAPOVÁNí

Knll~a seznamuje čtenáře s technologick9m postupem a technologU
při vyhotovování technickohospodářských a podobných map nebo plánfi sloužících jako podklady pro projektové l1čely v prfimyslu, stavebnictví, hornictví, zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria přesnosti měření.
Posluchačfim zeměměřického směru na stavební fakultě, středním
technickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujfcím středních
průmyslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázků, váz. 27 Kčs

Ing. Josef Bartoš~Roman Mečíř, CSc.
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PRIRUCKA
PRO STŘELMISTRY
v hornictví, stavebnictví a ostatních oborech
Kniha pojednává o trhavinách, rozněcovadlech 'a pomůckách trhací
techniky, podává přehled vrtacích zařízení, popisuje pfisobení výbuchu na obklopující prostředí, uvádí základní předpisy a zásady týkající
se zacházení s výbušinami a trhacích prací a technologií trhacích prací
ve všech průmyslových oborech.
Pracovníkfim provádějícím trhací práce při hlubinném i povrchovém
dobývání nerostů, při ražení tunelů, při stavebních pracích, destrukcích a v ostatních 'průmyslových oborech, např. ,v zeměděl~tVí, lesnictví, geofyzikálním průzktimu, hutnictví, při tváření kovů v9'buchem,
při živelních pohromách, jako příručka pro přípravu ke střelmistrovsktm zkouškám 1pro vlastní výkon funkce.
336 stran, 225 obrázků, 47 tabulek, váz. 32 Kčs
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