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s. 245-248, 1 obr.
Určení souřadnic bodii analytickou aerotriangllla-
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pro fotogrammetrické vyhodnocení univerzální
metodou.
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Zaměřování změn Geodimetrem AGA 700
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 9,

s. 249-254, 4 obr., 3 tab., lit. 2
Stručný popis přístroje. Zaměření změn. Registra-
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ČEJKA, V.
Optické mikrobarometry v měřické pr.axi
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, Č. 9,

s. 255-263, 4 obr., 9 tab., lit. 7
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měření a dosažená přesnost.

NA POMOCGEODETICKÉA KARTOGRAFICKÉPRAXI
528.517
HAUF, M.
Světelné dálkoměry - pokračování
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OCHOBeH3MepeHIIblX yrJIOB H paCCTOJlHHŘ
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rrpHMeHemle MHKp06apoMeTpoB. OIIHcaHHe npH6opoB.
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values.
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Propriétés des erreurs des grandeurs rt~ctifiée.,.
Ca'lcul de coordonnées d'un point observé des
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Určovanie posunov trigonometrickpu
metódou Z meraných uhlov
a vzdialeností Ing. Pavol Pol0';!lský,

IGHP, n. p., Zilina

Určovapie posunov bodov klasickou trigonometrickou
metódou z meraných uhlov vyžaduje najmenej tri
vhodne stabilizované pevné observačné body, z kto-
rých možno dosiahnuť čo najvačší počet bodov zosuv-
ného územia (obr. 1). Meranie posunov bodov z dvoch
stanovísk je pri trigonometrickej metóde z meraných
uhlov z hTadiska kontroly nedostatočné. Použitím
moderných elektrooptických, či už integrovaných
alebo kombinovaných diaTkomerov móžeme okrem
dvoch uhlov zmerať aj dve vodorovné alebo šikmé
vzdialenosti. Nadbytočne získané veličiny vylučujú
nutnoRť budovania· tretieho pevného observačného
bodu. Súčasným meraním uhlov a vzdialeností móže-
me zmenšiť aj počet orientačných bodov. Úspora
pevných observačných bodov a zmenšenie počtu
orientačných bodov ovplyvňujú pozitívne eko,nomickú
stránku poTných meračských prác.

o

~

Obr. 1: Zosuvné územie s protisvahom, merané z troch
pevných observačných bodov

Pretože moderné elektrooptické diaTkomery sa
v súčasnosti používajú stále vo vačšej miere aj pri
sledovaní posunov na zosuvných územiach, uvediem
postup spracovania tzv. štandardnej štruktúrnej
jednotky pri určovaní posunov trigonometrickou
metódou z meraných uhlo v a vzdialeností.

1. Charakteristika štandardnej štruktúrnej jednotky

Štandardnú štruktúrnu jednotku pri určovaní posunov
trigonometrickou metódou z meraÍlých uhlov a vzdia-

leností tvorí trojuholník (obr. 2), v ktorom na dvoch
známych pevných observačných bodoch A, B meria-
me na pozorovaný bod P dva uhly Wv W2 a dve vodo-
rovné aleba šikmé vzdialenosti Sl a S2' Pretože merané
veličiny sú nadbytočné, vyrovnanie podTa metódy
najmenších štvorcov je nevyhnutné. Potrebné vzťahy
pre vyrovnanie podmienkových pozorovaní odvodí-
me za sinusovej vety a z priemetu strán Sv Sl na spoj- -
nicu badav A, B. Pri štandardnej štruktúrnej jednotke
predpakladáme nemennú polohu pevných observač-
ných badov A, B, realizáciu tej istej meračskej metódy
v etape základného a prvého periodického merania
a komplexnú aplikáciu fyzikálnych a matematických
korekcií s výslednými vodorovnými vzdialenasťami.

Obr. 2: ,,9tandardná štruktúrna jednotka trigonometrickej
metódy z meraných uhlova vzdialeností

f (TI, w) = O
(2,1) (1,4) (1,4) (2,1)

~~ 4
1=

(4,1) 13

~
pričom I j~ vektor vyrovnaných hodnot priamo mera-
ných veličín a w je vektor roznych konštánt výcho-
. diskových údajov.

0)1 Wl
Sl w= W2

0)2 (4,1) W3

S2 W4

1975/241
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. Podmienkové rovnice štandardnej štruktúrnej
jednotky sú

sin 0)1.81 - sin &2.82 = O

cos O)l,Sl + cos 0)2.82 - 8AB = O (2)

Dosadením meraných hodnot do podmienkových
rovníc (2) dostaneme odchýlky

Na splnenie podmienkových rovníc (2) pridáme
k meraným hodnotámwv Sv w2' Sz opravy VWv VSv
Vwz, Vsz

0)1 Wl VWl
81 Sl + VSI

(4)0)2 Wz Vwz
8a Sz Vsz

ktorédosadíme do podmienkových rovníc. Rozvojom
podmienkových rovnícpodTa Taylorovho radu dosta-
neme linearizované podmienkové rovnice v tvare

A v+u=O,
(2,4) (4,1) (2,1) (2,1)

kde A je matica koeficientov

A -I an alZ a13 al41
(2,4) a2l aZ2 a23 a24

u -IUll
(2,1) U2

pričom jednotlivé koeficienty po zohTadnení rozmerov
opráv sú

Slan = - cos WI , a12 = sinw 'I ,e

Do vyrovnania vstupujúce hodnoty Wl' 81' Wz, Sz

sú charakterizované z hTadiska presnosti a vzájomnej
korelovanosti kofaktorovou maticou meraných ve-
ličín .

Qn Q12Q13Q14
Q21Qzz QZ3 QZ4
Q3l Q32 Q33 Q34 '
Q41 Q4Z Q43 Q44

v ktorej kofaktory na hlavnej diagonále sú definované
ako prevrátené hodnoty váh, resp. ako pomer štvorcov
stredných chýb meraných veličin k štvorcom jednot-
kových stredných cbýb

Qu=
(4,4) .

pncom rii sú korelačné koeficienty, charakterizujúce
vzájomnú závislosť medzi meranými veličinami.

Pri súčasnom merani uhlov a vzdialenosti maže-
me malú korelovanosť meraných veličin zanedbat. Za
tohoto predpokladu budú zmiešané kofaktory nulové·
a v matici kofaktorov Qu ostanú len diagonálne členy

Qn O O O
Qu = p-l = O QzzO O
(4,4) (4,4) O O Q22 O

O O O Q14

m~,O O O
1 O m~,O O

= m5 O O m~,O
O 00 m~,

l\1erané nehomogénne veličiny W a S (uhly a dTžky)
sú roznej presnosti. Za jednotkovú strednú chybu
m5 = c volíme spravidla stredIiú chybu uhlového
merania alebo strednú chybu dižkového merania,
pripadne strednú hodnotu, vypočitanú z jednotko-
vých stredných chýb nehomogénnych veličin.

Z hlavnej a vedTajších podmienok vyrovnania
dostaneme Lagrangeovým postupom rovnice opráv

v = Qu TA K
(4,1) (4,4) (4,2) (2,1)

K_IKll
(2,1)~ K2

. Dosadením (11) do linearizovaných podmienko-
vých rovníc (5) vzniknů normálne rovnice

A Qu TA K + ro = O
(2,4) (4,4) (4,2) (2,1) (2,1) (2,1)

A Q TA=N
(2,4) (4,4) (4,2) (2,2)

N K+u=O
(2,2) (2,1) (2,1) (2,1)

z ktorého po vynásobeni inverznou maticou N-l
(2,2)

K=-N-l u.
(Z,1) (2,Z) (2,1)

Opravy pre merané veličiny vypočítame z rovnic
opráv (U), do ktorých dosadime najprv (14)

v=-Qu TA N-lro =-Qu TA (~QlI TA)-l u.
(4,1) (4,4) (4,2) (2,2) (2,1) (4,4) (4,2) (2,4) (4,4) . (4,2) (2,1)

(15)

1975/242
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Napokon pridaním opráv k meraným veličinám
vypočítame vyrovnané hodnoty

1=I+v
(4,1) (4,1) (4,1)

Wl Oh VWl
81 Sl + VSI

(16)002 W2 VW2
S2 S2 VS2

Kontrolou výpočtu opráv je tzv. reziduálny
vektor r, ktorý dostaneme, ak vektor opráv v do,
sadíme do linearizovaných podmienkových rovníc (5).

r = A v + u
(2,1) (2,4) (4,1) (2,1)

Empirickú aposteriornu jednotkovú strednú chy"
bu vypočitame pomocou vzťahu

mo = V.!:- v Qu TV
2 (1,4) (4,4) (4,1)

a stredné chyby meraných veličin

ml = m5Qu
(4,1) (4,4)

Chybové vlastnosti vyrovnaných veličin, ktoré
sú mat~maticky korelované, <)harakterizuje matica
kofaktorov vyrovnaných veličin

Q11 Qn Q13 Q14 QWIWl QWlSl QWIW2 QW1S2

Q21~2 Q23 Q24 QSIWl QS1Sl QSIW2 QSIš2

Qrr= Q31 Q32 Q33 Q34 QW2Wl QW2,Ql QW2W2 QW2Š2
(4,4)

QS2Wl QS2'i1 QS2W2 QS2S2Q41 Q42 Q43 Q44
= Qu-QuTA'N-IA Qu =

(4,4) (4,2) (2,2) (2,4) (4,4)

= Qu-9uTA (A Q TA)-1 A Qll
(4,4) (4,4) (4,2) (2,4) (4,4) (4,2) (2,4) (4,4)

Sttedná chyba vyrovnaných veličín bude

2 2 Qmi = mo rr=
(4,1) (4,4)

= m5 (Qu- Qll TA N-l A Qll)
(4,4) (4,4) (4,2) (2,2) (2,4) (4,4)

Funkcia vyrovnaných veličin a jej presnosť je
charakterizovaná podfa zákona o prenášaní chýb
kofaktorom

Q<p<p = f QTI Tf=
(1,1) (1,4) (4,4) (4,1).

f (Qll-QU TA N-I A Qll) Tf
(1,4) (4,4) (4,4) (4,2) (2,2) (2,4) (4,4) (4,1)

pričom zložky vektora f sú parciálne derivácie funkcie
(1,4)

podfa jednotlivých vyrovnávaných veličin

Napokon stredná chyba funkcie vyrovnávaných
veličín

mt = m5 Q<p<p = m5 (f Qrr Tf) (23)
(4,1) (4,4) (1,4) (4,4) (4,1)

Výsledkom vyrovnania podmienkových pozoro-
vanísú vyrovnané hodnoty meraných veličín
T= (Wl> Sl> W2' '82) a .charakteristiky ich presností.

3. Výpočet súradnic pozorovaného bodu
z vyrovnaných veličÍn

Z vyrovnaných hodnot meraných veličín li v čase
Ti (prvé, respektíve základné meranie) vypočítame
vyrovnané súradnice pozorovaného bodu P podfa
vzťahov:

X~ = XA + si cos {f~p = XA + si cos (aAB - wi)
Y~ = YA + 8i siIl ď~p = YA + si sin (aAB - wi)

(24)

prípadne pre kontrolu aj zo vzťahov

X~ = XB + ťz cos ď1p = XB + ťz cos (aBA + w~)

Y~ = YB + ťz sin ďh = YB + 8~sin (aBA + w~)
(25)

3.1 Presnosť slÍradníc pozorovaného bodu

Polohovú presnosť pozorovaného bodu P charak-
terizuje variančne-kovariančná matica (tiež lenkoya.
riančná) vektora

F= I X}:Pp I
(2,1)

pncom m~p' m;p sú stredné kvadratické chyby
príslušných súradníc pozorovaného bodu P a rX1/p,
r1/X sú korelačné koeficienty, charakterizujúce mate-

p

maticko-fyzikálne korelácie medzi jednotlivými súrad-
nicami bodú P.
cp~je maticou parciálnych derivácií zložiek vektora
F~ podfa jednotlivých vyroynaných veličín Wl> Si,
W2 a 82,

OXp oXp, oXp oXp
OWl 081 OW2 082
0YP oyP oYpoyP ,
OWI oDI OW2 082

"

cp~=
(2,4)
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k, v, oXp I oXp I A Vtoru S oznacenIm ~ = "'Wl' -::>- = "'-... mozeme
uWI USI Sl

C~e je variančná matica, kvadratická, diagonál-
na, t. j. zjednodušená matica vstupných vyrovnaných
veličín bez mimodiagonálnych členov ·so zanedbanou
fyzikálnou koreláciou medzi meranými veličinami.
Obsahuje len stredné kvadratické chyby jednotlivých
vyrovnaných veličín, pomocou ktorých možno vypo-
čítať prvky strednej elipsy chýb.

Cu=
(4,4)

m~l
m~l

m~2
m~2

Ak vezmeme do úvahy (28) a (29), nadobudne (26)
tvar

C~~ T<p~
(4,4) . (4,2)

C~~=
(4,4)

m~l I"'Wl 11Iw1
m~l I""II 11181

<p~
m~2 I"'W2 1~/jj2

m~2 /"'Š2 f(2,4) ,1IŠ2

1"'1JJ1I"'Š1 1"'(Jj2 l"'š2

11Iw1 f1lŠ1 1116'12/1IŠ2

= <p~C~~T<p~
(2,4) (4,4) (4,2)

3.2 Presnosť polohového vektora
pozorovaného,bodu P

Ako je známe, polohová presnosť pozorovaného bodu
P v jednotlivých súradnicových zložkách je charak-
terizovaná variančne kovariančnou maticou CF~F~.

Prvky tejto matice determinujú parametre príslušnej
strednej elipsy chýb, ktoré nás zaujímajú pri vyšetro-
vaní posunov bodov.

Pa,rametre strednej elipsy chý b (obr. 3) určíme
Pre maticu <p~vyplývajú zo vzťahov (26) nasledu-' podl'a vzťahov

(2,4)
júce parciálne derivácie

1J:(Jj'Í= O
2

I",si = O
2

I '-i
11~ = SIn UAP
1

11Iw; = O 11Isí = O
2 •

1",- , 1",- ... = I"rlwl Sl

11I(Jjl' 11181 ••• = 11Ii

budú mať elementy ma,tice (32) nasledujúcu štruktúru

pričom Ua je smerník ,hlavnej osi strednej elipsy chýb,
"a" je dížka hlavnej poloosi a "b" je dlžka vedl'ajšej
poloosi.

Stredná kvadratická chyba polohy pozorovaného
bodu v l'llbovol'nom smere, resp. l'ubovol'nom smerníku
UL/s je determinovaná rovnicou

Stredná kvadratická chyba M2 vpolohe pozoro-
vaného bodu. v zmysle zákona o prenášaní chýb pre
vzťahy(24) bude
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3.3 Určovanie posunov pozorov'aného bodu

Ak poznáme vyrovnané súradnice pozorovaného
bodu P z meraní, realizovaných v etape .i a .i+l

mažeme určiť posun v smere súradnicových osí L1x,
L1y, dížku L18 a smerník polohového vektora posunu
aJ.

I
Hli I \ A • '+1 IL1i.i+1 = ~i+l _ ~i = x~ - x~ = LJX"'"

~ . y~+l _ y~ L1yi.i+l

(36)

Zo súradnicových rozdielov L1xi,i+l a L1yi.i+l
určíme napokon hodnotu posunu L18i.i+l a smerník
posunu a~~+1 podfa známych vzťahov

L18i.i+1 =, VL1xi.i+1)2 + (L1yi.i+4)2

i.Hl _ . L1yi,i+l
aJ. - arc tg L1 . '+1 (37)x~,'t

V článku uvedený metodický postup vyrovnania
meraných nehomogénnych veličín uhlov a dížok
predpokladá základné znalosti z maticového počtu,
ktorý pre prehfadnosť maticovej symboliky umož-
ňuje fahšie pochopiť potrebné súvislosti a naviac
zjednodušuje a urýchfuje numerické výpočty. Štan-
dardná štruktúrna jednotka trigonometrickej metódy
z meraných uhlov a vzdialenosti sa uplatní nielen

v územiach s protisvahmi ale aj ako stavebnicové
doplňujúce jednotky pri polygonometrickej metóde
v menej prehfadných zosuvných územiach. Značnú
úsporu počtu stanovísk mOžeme získať pri aplikácii
štandardných štruktúrnych jednotiek v klasických
uhlových trojuholníkových reťazcoch, vedených cez
zarastené plošné zosuvné územia. Na skrátenie doby
od merania po odovzdanie výsledkov zodpovednému
riešitefovi je nevyhnutné realizovať maximum vý-
počtov na malých alebo stredných programových
počítačoch.
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Racionalizace mapovacích prrací
analytickou fotogrammetrií Ing. Bohuslav Mandys,

Geodézie, n. p., Pardubice

Neustálý úbytek kapacity inženýrskotechnických
pracovníků pro práce v terénu je v rozporu s ustálený-
mi požadavky na vyhotovení technickohospodářských
map a zvýšenými požadavky na vyhotovení účelových
map. Tento rozpor řeší resortní organizace různými
opatřeními, např. přístrojovými a technologickými
inovacemi, vybavením výrobních pracovišť motoro-
vými vozidly, a celou řadou drobných zlepšení, na
nichž se podílí i vynálezecké a zlepšovací hnutí.
Všechna tato opatření, nazývaná ve svém souhrnu
komplexní socialistická racionalizace, mají společný
cíl a to snížit podíl lidské práce na vyhotovení nových
map, nebo při stejné kapacitě inženýrskotechnických
pracovníků rozšířit výrobu a relativně snížit výrobní
náklady.

Jednou z technologických inovací, která je v po-
slední době v n. p. Geodézie v Pardubicích ve výrobě
uplatňována, je analytická fotogrammetrie. Analyc
tickou ael'otriangulací jsou určovány souřadnice

vlícovacích bodů a omezeného počtu bodů PBP při
fotogrammetrickém mapování ve velkých měřítkách
již od r. 1967, v minulém roce pak byly vyřešeny
vlastní postupy na určení souřadnic libovolného
počtu bodů PBP a podrobných bodů v jedné dvojici
a na určení orientačních prvků při analogovém vy-
hodnocení.

2. Určení souřadnic bodů analytickou
aerotriangulací

Analytická aerotriangulace se v poslední době rozší-
řila díky rozvoji měřicí a výpočetní techniky a má
předpoklady k dosažení vysoké přesnosti ve srovnání
S ostatními fotogrammetrickými metodami a to
z těchto důvodů:
a) Při analytické aerotriangulaci je možné použít
konstrukčně jednoduché a přesné přístroje (např.
monokomparátory, stereokomparátory), kterými
se měří výchozí rovinné snímkové souřadnice
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b) Je možno jednoduše a přesně eliminovat systema-
tické snímkové chyby, kterými jsou diferenční
srážka filmu, zkreslení objektivu měřické komory,
zakřivení země a atmosférická refrakce. Eliminace
těchto chyb je provedena početní opravou výcho-
zích snímkových souřadnic

a) Řešení prostorových vztahů mezi sousedními letee-
kými snímky, tedy vzájemná orientace snímkových
dvojic, je při analytické aeorotriangulaci prová-
děna číslicovým samočinným počítačem s přes-
ností vyšší než je přesnost měření výchozích sním-
kových soul'adnic

d) Velmi přesné řešení vzájemné orientace zmírňuje
postupné hromadění chyb ve snímkových řadách.

V Ůeskoslovensku je vypracováno několik l'ešení
analytické aerotriangulace. První řešení vypracoval
pracovník VÚGTK Ing. Tomsa, CSc. Bylo to řešení
aerotriangulace v řadě. Další řešení bylo vypracováno
na VAAZ v Bruě. Je to řešení, při němž je AAT řešena
nejprve předběžně v řadách. Po výpočtu jednotlivých
řad se všechny řady spojí do bloku a v něm se vyrov-
nají metodou nejmenších čtverců všechny určované
body na stycích modelů a řad. Poslední řešení, které
se dokončuje, je bloková AAT se 60 % podélným
a pří~ným překrytem. Toto řešení je prováděno opět
ve VUGTK a to Ing. Z. Maršíkem, CSc.Vn. p. Geodézie
v Pardubicích je používáno řešení, vypracované na
VAAZ v Bruě. K němu vypracoval autor již několik
doplňků na vstup měřených snímkových souřadnic ze
stereometrografu Zeiss, autografu Wild A7 a stecomet-
ru Zeiss. Programy pro samočinný počítač Minsk 2/22
zpracoval Ing. J. Boháček z VTOPÚ Dobruška.
Vzhledem k tomu, že řešení i program s ohledem na
současnou výpočetní techniku již zastarává, hude
v letošním roce přepracováno ve spolupráci VTOPÚ
Dobruška a n. p. Geodézie v Pardubicích pro počítače
třetí generace.

2.1 Použití analytické aerotriangulace

Jak již bylo uvedeno, je analytická aerotriangulace
používána k určení souřadnic vHcovacích bodů a bodil
PBP a to jak při mapování v měřítku 1 : 2000, tak
v poslední době i k mapování v měřítku 1 : 1000.
Pro analytickou aerotriangulaci se používají stejné
snímky jako pro fotogrammetrické vyhodnocení
univerzální .metodou. Z hlediska přesnosti, hlavně ve
výškách, je vhodné pro letecké měřické snímkování
použít leteckou komoru s ohniskovou vzdáleností
152 mm, formát snímků 23 X 23 cm.

Určení souřadnic bodů analytickou aerotriangu-
lací se provede v blocích. Při tom je třeba vzít v úvahu,
že v jednom bloku při stávajícím programu
- maximální počet snímkil v řadě je 21
- maximální počet snímkil je 100
- maximální počet nově určovaných bodů je 430
- maximální počet geodeticky zaměřených bodil je 30

V jedné dvojici pak je možné určit souřadnice
maximálně 27 bodil. Aby nedocházelo k přílišném~~
hromadění chyb a byla tak· dosažena vyšší přesnost,
je - na základě zkušeností - optimální počet snímků
V řadě 12 až 15, optimální počet snímkil v bloku
35 až 40.

Body geodeticky zaměř'ené (ať již body základní-
ho bodového pole, body zhušťovací, nebo body spe-
ciálně zaměřené pro účely AAT) musí být rozloženy
tak, že na začátku a na konci každé řady, nejlépe
v prvním a posledním modelu, musí být po dvou
geodeticky zaměřených Lodech. Kromě toho musí
být geodeticky zaměřený bod vždy asi po 5-ti mode-
lech. Geodetické zaměření bodů musí být provedeno
polohově i výškově.

Za geodetické body, které jsou použity pro
výpočet AAT, jsou v prvé řadě použity body základ-
ního bodového pole. Pokud v uvedených prostorech
body ZBP nejsou, musí se pro tyto účely zaměřit další
body. Velmi se osvědčilo zaměření rayonem s délkou
měřenou elektrooptickým dálkoměrem. Tyto body
musí být zaměřeny s polohovou přesností metu =
= ± 2 cm.

Z uvedených požadavků na přesnost geodeticky
zaměřených bodil vyplývá, že není vhodné volit za
tyto hody např. polygonové hody, které bývají různé
přesnosti a znehodnocují výsledky AAT.

Přesnost analytické aerotriangulace je ovlivněna:
- mě1'ítkem snímků
- konstantou letecké komory, kterou byly měhcké

snímky poNzeny
- přesností v odměření snímkových souřadnic
- přesností geodeticky zaměřených bodů 'použitých

k výpočtu AAT.

Běžná měřítka leteckých snímků 1 : 4500 pro
mapování v měř. 1 : 1000 a 1 : 8500 pro mapování
v měř. 1 : 2000 postačují k určení souřadnic pevných
fotogrammetrických bodů s přesností danou 8měrnicí
pro technickohospodářské mapování, a to v měHtku
1 : 1000 ± 0,08 m, a v měř. 1 : 2000 ± 0,12 m. Jak
bude dále uvedeno, lze z těchto mčřítek snímků d(')-
sáhnout přesnosti mnohem vyšší.

Druh letecké komory rovněž podstatně ovlivňuje
přesnost AAT. Při použití širokoúhlé letecké komory
lze očekávat mnohem lepší výsledky než při použití
komory normální. Vůbec nejlepších výsledků bylo
dosaženo při použití letecké komory s ohniskovou
vzdáleností 152 mm, formát snímků 23 X 23 cm.

K měření snímkových souřadnic je třeba používat
velmi přesné přístroje s registračním zařízením, např.
monokomparátor Komess s registračním zařízením
Ascorecord, nebo stereokomparátor Stecometer Zeiss
s registračním zařízením Coordimeter, případně vy-
hodnocovací stroj Wild A 7 s registračním zařízením
EK 7 (vyhodnocovací' stroj Stereometrograf je k to-
muto účelu nevhodný). Je třeba, aby použitý přístroj
měřil snímkové souřadnice x, y, alespoň s přesností
±5f-lm.

Přesnost řešení, vypracovaného na VAAZ v Brně,
byla prověřována na několika lokalitách. Při použití
širokoúhlé letecké komory s ohniskovou vzdáleností
152 mm, přístroje Komess s registračním zařízením
Ascorecord a geodeticky zaměřených bodů s poloho-
vou přesností ± 2 cm byla dosažena střední polohová
chyba v souřadnicích určovaných bodil metU = ± 10
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/-lm v měřítku snímku. Střední chyba ve výškách
bodů byla ± 0,015 % výšky letu.

Za ~ejprůkaznější lze považovat zkoušku přes-
,.tlOsti na Ceskoslovenském zkušebním fotogrammetric-
kém poli Pecný. Ke zkoušce byly použity snímky
z r. 1966 pořízené v měřítku 1 : 3500 komorou s Ck =
= 152 mm, podélný překryt p = 60 %, příčný
překryt q = 30 %' Ze snímků bylo vytvoi'eno celkem
14 modelů ve třech řadách, a to v první a ve druhé
řadě po 5ti modelech, ve třetí 4 modely. Rozložení
geodeticky zaměřených bodů, použitých v jednotli-
vých řadách pro výpočet, je patrné z obrázku:

x103 x 11~6

x176 184x x 210
-- -- -- -- --

x228 I x 251

x243 Jx291

Výpočtem byly určeny souřadnice 87 bodů
z~ušební?o fotogrammetrického bodového pole s touto
presnostI:

m., = ± 4,0 cm my = ± 2,9 cm mz = ± 7,5 cm

mp = ± 0,5 V(m: + m;) = ± 3,5 cm

což odpovídá ± 10 /-lm v měřítku snímku.

2.3 Ekonomické zhodnocení analytické
aerotriangulace

Ceník ČÚGK z r. 1968 předpokládá mapování v mě-
řítku 1 : 1000 v intravilánu pouze geodeticky, mapo-
vání v měřítku 1 : 2000 geodeticky i fotogrammetricky.

Při mapování v měř. 1 : 2000 se používá pro AAT
stejných leteckých snímků jako pro fotogrammetrické
vyhodnocení univerzální metodou. Při mapování
v měř. 1 : 1000 je však zapotřebí pořídit pro AAT
zvláštní letecké snímky, což je z hlediska ekonomické-
ho nevýhodnější oproti mapování v měř. 1 : 2000,
neboť se o částku na letecké snímkování zvýší náklady
na výrobu.

2.31 Ekonomické zhodnocení AAT
při mí!>pování v měřítku 1 : 2000

Podle ceníku ČÚGK z r. 1968 se účtuje za založení
PBP:
a) Polní trať, měrná jednotka 100 ha (průměrný
stupeň obtížnosti)
- polní práce
- kancelářské práce

b) Místní trať, měrná jednotka
stupeň obtížnosti)
-polní práce 8200,- Kčs
- kancelářské práce 1600,- Kčs

c) Analytická aerotriangulace, měrná jednotka 100 ha
Polní trať:
- geodetické zaměření 1 bodu

(rayonem)

3500,- Kčs
700,- Kčs

100 ha (průměrný

rozvrh bodů PBP a stabilizace
mezníkem 10 bodů na 100 ha
(1 ITP + 1,5 PD) 17 hod. po
75,- Kčs 1275,-- Kčs

- signalizace a údržba signalizace 520,- Kčs
- fotogrammetrické zpracování 800,- Kčs
Celkem 2995.- Kčs
Náklady na počítač 250'- Kčs

d) Analytická aerotriangulace, měrná jednotka 100 ha
Místní trať:
- geodetické zaměření 1 bodu

(rayonem)
- rozvrh bodů PBP a stabilizace

trubkou 40 bodů na 100 ha,
14 hod. po 75,- Kčs 1050,- Kčs

- signalizace a údržba, 10 hod. po
65,- Kčs

- fotogrammetrické zpracování
Celkem
Náklady na počítač

650,- Kčs
2000,- Kčs
4100,- Kčs
800,- Kčs

Uvedené položky při použití analytické aero-
triangulace jsou přibližné a mohou se případ od pří-
padu poněkud měnit. Na základě několikaletých
zkušeností lze však při použití AAT při mapování
v měř. 1 : 2000 počítat s úsporou asi 30 % oproti
geodetickému zaměření bodů PBP.

Podobně je ekonomicky výhodné použít AAT
k určení souřadnic PBP i při mapování v měř. 1 : 1000.

3. Mapováni kombinací analytické fot9grammetrie
a geodetického měřeni

TechnickohospcdářEké mapování se v současné době
provádí:
- v měřítku 1 : 1000geodeticky a fotogrammetricky
- v měřítku 1 : 2000 fotogrammetricky

Mapování ve větších městech není jak při použití
geodetické metody, tak i při použití fotogrammetrické
metody bez problémů. Husté zastavění v historických
částech měst velmi ztěžuje jak polní práce při geode-
tickém měření, tak i fotogrammetrické vyhodnocení.
V prvém případě lze velmi těžko pro řadu překážek
(zdi, ploty, kůlny, hustá zarostlost) budovat síť
vedlejších polygonových pořadů, z jejichž bodů jsou
zaměřovány předměty měření ať již polární, nebo
ortogonální metodou. V druhém případě nepravidelné
tvary budov, nepravidelné okapy a budovy s mnoha
výstupky, velmi často nepravidelného a kruhového
tvaru způsobují, že fotogrammetrické vyhodnocení je
velmi pracné, zvláště při číselném způsobu mapovánÍ.

Uvedené důvody daly podnět k vyzkoušení
kombinovaného způsobu mapování, při němž se určí
velké množství vhodně rozložených bodů PBP foto-
grammetricky, z nichž se pak podrobné body zamčří
geodeticky. Určení souřadnic bodů PBP se provede
s ohledem na přesnost analytickou fotogrammetrií.

Dosavadní program pro analytickou aerotriangu-
laci, jak již bylo uvedeno, umožňuje určit souřadnice
pouze 27 bodů ve snímkové dvojici, což je pro uvedený
účel velmi málo. Proto autor odvodil řešení, kterým
mohou být určeny souřadnice teoreticky neomezeného
počtu bodů PBP a podrobných bodů. Prakticky je
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Mandys, B.: Racionalizace mapovaczeh prací analytickou
totogrammetrii

počet bodťt omezován kapacitou operační paměti
použitého počítače.

3.1 Volba mapovacích metod

Vzhledem k tomu, že se při technickohospodářském
mapování v měř. I :1000 pí'edpokládá vždy využití
letecké fotogrammetrie, bude na mapovaném území
provedeno letecké měřické snímkování.

Mapování univerzální metodou l€tecké fotogram-
metrie bez geodetického měření (kromě doměřování)
se provede v těch částech zastavěného území, kde jsou
nová sídliště, vilové zastavění, jednoduché městské
zastavění, případně zastavění venkovského typu.

V ostatních částech zastavěného území, zvláště
pak v jeho historických částech, se provede mapování
kombinovanou metodou. Zaměření podrobných bodů
se provede z bodů PBP, souřadnicově určených ana-
lytickou fotogrammetrií, polární nebo ortogonální
metodou.

Při mapování univerzální fotogrammetrickoll
metodou i při mapování geodetickou metodou se při
tom vychází z platných směrnic, technologických
postupů, případně návodů.

Uvedený způsob mapování je v letošním roce zkoušen
na lokalitě Hlinsko a proto jej nelze zatím podrobně
ekonomicky zhodnotit. Podle předpokladu však přinese
použití analytické fotogrammetrie k určení souřadnic
PBP v místní trati, zaměření polohopisu kombinova-
ným způsobem a univerzální fotogrammetrickou me-
tollou přírůstek výroby asi 210 Kčs na I ha, při sou-
časném zvýšení nákladů na výrobu (letecké snímko-
vání, počítač) o 70,- Kčs na I ha.

4. Určení orientačních .prvků pro fotogrammetrické
vyhodnocení univerzální metodou

Jedním z důležitých, ale současně i namáhavých
pracovních úkonů při fotogrammetrickém vyhodno-
cení snímků univerzální metodou je relativní a abso-
lutní orientace snímkových dvojic.

Relativní a absolutní orientace je dosti zdlouhavá
zvláště při mapování ve velkých měřítkách, kdy jsou
kladeny vysoké požadavky na přesnost určení mě-
řítka modelu a jehó horizontaci. Autor vypracoval
teoretický postup na analytické určení orientačních
prvků a to současně pro relativní a absolutní orienta-
ci. Nastavením vypočtených hodnot na příslušných
stupnicích univerzálního vyhodnocovacího stroje je
relativní a absolutní orientace téměř provedena. Je
třeba pouze odstranit zbytkové chyby z nepřesné
justáže, případně z mrtvých chodů vřeten vyhodnoco-
vacího stroje.

Aby mohly být orientační prvky analyticky
určeny, musí být známy
- geodetické souřadnice a nadmořské výšky alespoň

5ti bodů, rozložených v různých částech modelu
- geodetické souřadnice a· nadmořské výšky středů

projekce obou snímků ve dvojici
~- snímkové souřadnice stejných 5ti bodů

Geodetické souí'adnice a nadmořské výšky po-
třebných pěti bodů mohou být určeny jednak geode-
tickým měřením, jednak analytickou aerotriangulací.
K výpočtu orientačních prvků je však nutné znát, jak
bylo uvedeno, i geodetické souřadnice středů projekce
levého i pravého snímku ve dvojici. Ty však nelze
určit geodeticky, ale jsou obsaženy ve výsledku
z výpočtu souřadnic bodů analytickou aerotriangula-
cí. Vzhledem k tomu je možné vypočíst orientační
prvky pouze za předpokladu, že určení souřadnic
bodů PBP a vlícovacích bodů se provede AAT.

Orientační prvky nelze vypočíst z matice orto-
gonální transformace, která je výsledkem řešení
vzájemné 'orientace pro každou dvojici při AAT
(metoda VAAZ) a to z těchto důvodů:

a) Postupně vytvářené modely v řadě jsou v obecné
poloze, která je určena sklonem, pÍ'Íp. pootočením
prvého snímku v řadě

b) Vypočtené orientační prvky cpe, CPP' COe, COp, Ue, Up by
v některých případech nebylo možné nastavit na
stupnicích vyhodnocovacího stroje vzhledem k je-
jich oIP-ezenémurozsahu

c) Orientační prvky cpe, CPP' COe, COp, Ue, Up by se vypo-
četly pro model v obecné poloze, základnové
složky bx, by, bz pro model orientovaný (vzhledem
k souřadnicové soustavě).

Z uvedených důvodů bylo nutné odvodit samostatné
řešení.

Výpočet orientačních prvků samocmným počítačem
podstatně zkrátí dobu potřebnou dosud k relativní
a absolutní orientaci. Dosud činila spotřeba času na
relativní a absolutní orientaci asi 6 hod. Při vý-
počtu orientačních prvků samočinným počítačem se
zkrátí spotřeba času pro jednu dvojici asi na 2 hod.,
při předpokládaných nákladech na počítač 100,- Kčs.

Snížením časů cca o 4 hod. na relativní a absolutní
orientaci se při jedné snímkové dvojici rozšíří výroba
při průměrné hodinové produktivitě 60,- Kčs
o 240,-Kčs.

Analytická . fotogrammettie má možnosti přispět
v některých směrech k racionalizaci mapovacích
prací. K plnému využití této technologické inovace je
však zapotřebí zajistit potřebné přístroje pro foto-
grammetrické práce, výpočetní techniku a vhodnou
organizaci pracovišť i práce v podniku.

Lektoroval:
Ing. Zbyněk Maršík" CSc.,VUGTK
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Zaměřování změn
Geodimetrem AGA 700

Ing. Zbyněk Souček,
Výzku mný ústav' geodetický, topografický a kartografický

v Praze

Ve VÚGTK Praha bylo v roce 1974 zahájeno řešení
výzkumného úkolu: Výzkum komplexní technologie
využití elektronických registračních tachymetrů pro
geodetické práce. Cílem řešení bylo navrhnout techno-
logii použití přístroje při tvorbě a údržbě map velkého
lllěřftka, hlavně map evidence ~emovitostí.

K ověření navrhovan(~ technologie byl použit
elektronický r:egistrační tachymetr švédské firmy AGA
Geotronics AB Lindigo - Geodimetr 700, výrobní
číslo 2074, zapůjčený n. p. Geodézie Praha.

Eléktronický registrační tachymetr Geodimetr AGA
700 (viz [1] a [2]) má tři základní části:

měřicí přístroj,
ovládací panel,
registrační zařízení Geodat 7ÓO,

které jsou navzájem spojeny kabelem.
Měřicí přístroj je kódový teodolit, vybavený

laserovým dálkoměrem. Elektrooptické složky pří-
stroje jsou: zdroj laserového světla, vysílací a přijí-
mací optika, dalekohled, úhloměrné impulsní kruhy
a optický dostřeďovač. Horizontální úhly a' zenitové
vzdálenosti se měří snímáním poloh horizontálního
a vertikálního impulsního disku. Malé chyby v hori-
zontaci..přístroje jsou automaticky - početně -
opravovány. Šikmé vzdálenosti jsou měřeny nepřímo,
určením času, ktetý potřebuje viditelný světelný
paprsek laseru (helium - neon) k cestě z měřicího
přístroje k reflektoru a zpět. Paprsek je amplitudově
modulován pomocí Kerrovy buňky na tři různé
frekvence. Při měření frekvencí F1 se určuje přibližná
vzdálenost v metrech a při frekvenci F2 je určen
přírůstek délky s přesností ± 5 mm. Frekvence Fa se
používá při vzdálenostech větších než 500 m pro urče-
ní počtu násobků základní délky 500 m.

Elektronická část přístroje - počítač - má
tyto funkce:
- mění informace o poloze impulsních disků na

digitální údaje v úhlových jednotkách,
- mě,ní informace o časovém údaji odraženého

paprsku na digitální údaj v m,
- měřené šikmé vzdálenosti převádí na vodorovné

a .opravuje je o faktor atmosférické korekce, který
se nastavuje ručně na číselníku, umístěném na
rameni alhidády.
Výsledky měření je možno odečítat digitálně na

displeji, umístěném na ovládacím panelu. Displej
zobrazuje vždy dva sedmimístné údaje, jejichž
význam se volí přepínačem. Jsou možné tři kombina-
ce:

vodorovný a svislý úhel,
vodorovný úhel a .vodorovná vzdálenost,
svislý úhel a šikmá vzdálenost.

Na ovládacím panelu je dále volič frekvence pro měře-
ní délek, vypínač laserového paprsku, kontrolní
měřidlo, kontrolní žárovka, indikující pokles napětí
baterie a další přepínače, potřebné ke kalibraci
přístroje.

Registrační zařízení Geoda:t 700 tvoří s měřicím
přístrojem společnou funkční jednotku. Všechny
výsledky měření automaticky registruje do děrné
pásky. Součástí Geodatu je též klávesnice, která
umožňuje registrovat do děrné pásky další potřebné
údaje o měření. Údaje, vkládané z klávesnice jsou též
zobrazeny na displeji ovládacího panelu; Kód děro-
vání je možno volit: buď pětistopý kód CClTT-2 nebo
osmistopý kód ASCIIjECMA.

Technická data Geodimetru (údaje výrobce):-

zvětšení dalekohledu 30 X
přesnost - vodorovné směry (ve dvou polohách)

± 5cc
svislé směry (ve dvou polohách) ± 10 cc
vzdálenosti ± (5 mm + lmmjkm)

dosah - s plastikovým reflektorem 300 m
s jedním AGA hrano lem 1700 m

. se šesti AGA hranoly 5000 m
doba měření jedné vzdálenosti 10 až 15 sec
rozsah provozní teploty - 30 až + 50°C
zdroj elektrické energie J2 + 6 V DC baterie
váha - měřicí přístroj 14,2 kg

transportní bedna s ovládacím panelem,
bateriemi a spojovacím kabelem 15,2 kg

Technická data Geodatu:

rychlost děrování 15 znjsec
1 registrace měření 2,5 sec

druh pásky polyesterová nebo
papírová, šířka 25,4 mm

nebo 17,4 mm, tloušťka 0,075 až 0,095
/

mm
12 V DC baterie

Praktické ověření technologie bylo provedeno pn
zaměřování změn pro mapy evidence nemovitostí na
třech zakázkách Střediska geodézie pro okres Benešov.
Zaměřován byl pouze polohopis, výškopisné měření'
bylo ověřováno na jiné zakázce.

Středisko geodézie provedlo výběr lokalit a volbu
měřické sítě. Protože tato příprava na měř'ení byla
velmi dobře provedena, postupovalo měření plynule.
bez zbytečného zdržování. První dvě lokality byly
spojeny měřickou sítí a předmětem měření byly dvě
'lOvé silnice, každá o délce cca 2 km. Na obr. 1 je
'náčrt měřické sítě s pozorovacím plánem. Pro zamě-
. ření první silnice v členitém terénu katastrálního
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bod 1. Připojení není zcela
ideální, ale vzhledem k do-
saženým odchylkám, je lze
považovat za dostačující.
Z trig. bodu 1 bylyzaměře-
ny body 4;001 a 4002 rajó-

ny, o délkách 76&a877m,měřenými
oboustranně. Osnova směrů byla
orientována na tři další trig. body.
Mezi body 4001 a 4;002byl vložen
polygonový pořad o třech stranách
o celkové délce 288 m. Podrob-

né body změny (celkem 149 bodů) byly zaměřeny
z vrcholů pořadu a z dalšího pomocného stanoviska.

Ve všech třech lokalitách provedli pracovníci
Střediska geodézie dodatečně zaměření všech oměr-
ných měr, aby bylo možno zhodnotit kvalitu měření.

území Zahrádčice byla zvolena
čtyři stanoviska 4001 až 4004. Bod

_4001 byl zvolen na vyvýšeném
místě a byl určen předem protínáním
vpřed ze třech trigonometrických
bodů. Toto měřeni se ukázalo j!l'kQ
zbytečné, protože dosah Geodi-
metru umožňoval přímým zaměřením
délek na trig. hody 21 a 26 určit
bod 4001 současně s pod.
'fobným měřením. Body
4002 až 4004 byly určeny
rajóny o délkách 599. 320
a 796m a kontrolou. je-
jich správného určení bylo
zaměření totožných bodil
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\
\
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Obr. 1

vždy ze sousedních stanovisek. Přímé měření mezi 3. Registrace výsledků měřeni
body 4002 až 4004;nebylo možné. Z bodu 4001 byl
zároveň určen rajónem dlouhým 1315 m bod 4005,
výchozí bod polygonového pořadu pro zaměření druhé
silnice. Délka 4001-4005 byla měřena další den
.také z opačné strany (při novém postavení stativů
na obou bodech) a rozdíl v obou délkách byl 0,03 m.

Polygonový pořad v kat. území Martinice byl
rozdělen na čtyři strany a připojen celkem na čtyři
body s danými souřadnicemi: 4;001; 2,3; 3 a 24,1.
Orientace byla měřena pouze na bodu 4001. Výpočet·
polygonového pořadu byl proveden podobnostní
transformací na všechny čtyři dané body. Podrobné
body silnice byly zaměřeny z vrcholů pořadu a z dal-
ších dvou stanovisek, která byla určena rajóny.

Všechny podrobné body -lomové body vlast-
nické hranice obou silnic - byly označeny mezníky
a velká většina z lJ-ich byl~ určena přímo polární
metodou Geodimetrem (celkem 253 bodů). - jednomístný hlavní kód,

Třetí lokalita byla v kat. území Hulice a předmě- - d(Jsetinná čárka (oddělovač čísel),
tem měření bylo 18 oplocených parcel s panelovými - sedmimístný pomocný kód nebo údaj, který od
rodinnými domky. Měřická síť na zaměření změny - povídá pi'edchozímu kódu..
je na obr. 2 a byla připojena na jediný trigonometrický V režimu "G" - Geodimetr _. jsou auto-

Registrace výsledků polárního měření byla prováděna
přímo v terénu do děrné pásky na registračním zaří-
zení Geodat 700. Protože šlo o první praktické použití
Geodatu, byly všechny výsledky v prvních dvou loka-
litách též zapisovány do zápisníku.' Podrobným po-
rovnáním výpisu děrné pásky se zápisníkem byla
v automaticky děrovaných údajích zjištěna pouze
jedna chyba: u jedné věty byl vynechán ukončující
znak "nový řádek". Proto u třetí lokality bylo zapiso-
váno jen měření na body měřické sítě a podrobné
body byly pouze registrovány do děrné pásky.

Geodat 700 má dva režimy děrování podle polohy
přepínače pracovního režimu. V režimu "K" -
klávesnice - jsou děrovány kódy a údaje, nastavené.
na klávesnici, ve tvaru:
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maticky registrovány všechny měřené údaje vždy
sedmimístné' a v pořadí:

- údaj vnitřního počítadla bodů (automaticky se
zvětšuje o 1 po každé registraci měření),

- vodorovný úhel,
- vodorovná' vzdálenost,
-- svislý úhel,
_. šikmá vzdálenost.
Jednotlivé údaje' jsou odděleny čárkou. Při měřeni
vzdáleností přes 500 m jsou registrovány pouze
zbytky vzdálenosti přes celé násobky základní délky
500 m, Pro určení počtu násobků se registruje ještě
další údaj, vzdálenost při pomocné frekvenci.

pro doplnění měřených údajů na děrné pásce
dalšími potřebnými údaji pro výpooot souřadnic
a výšek zaměřovaných bodů byla navržena 50ustava
kódů. Za základ byly vzaty kódy, uvedené ve firemním
návodu, které byly upraveny podle potřeb našeho
systému číselného zpracování podrobného měření při
mapování. Použití kódů Rpolečně s automatiůkou
registrací měření umožňuje registrovat do děrné
pásky všechny údaje pro výpočet všech podrobných
bodů. Děrná páska tak plně nahrazuje zápisník
podrobného měření. Navrhované kódy byly rozděleny
do skupin podle hlavních kódů:

Kód

I
význam Následuje.Údaj

hlavní pomocný -

O O měřen určovaný bod číslo nepodrobného bodu
O I měřen daný bod číslo daného bodu
O 2 podélná excentricita bodu hodnota v mm
O 3 příčná excentricita bodu hodnota v mm
O 4 platí jen vodorovný úhel -
O 5 neplatí vodorovný úhel - .
O .6 nahrazení vzdálenosti hodnota v mm
O 7 následuje 2. poloha dalekohledu -
O 8 změna výšky cíle hodnota v mm
O 9 ukončení stanoviska -

I O číslo lokality čís. k. ú., triang. listu
1 1 číslo měřické jednotky skupinové číslo náčrtu
1 2 číslo děrné pásky pořadové č. v náčrtu
1 3 datum měření den + měsíc + rok
1 4 časový údaj hodina + minuty
1 9 ukončení měřické jednotky -

2 O korekce ze zobrazení . hodnota v mm/km
2 1 korekce z nadmoř. výšky hodnota v mm/km
2 2 teplota vzduchu hodnota ve oe
2 3 tlak vzduchu . hodnota v mm Hg
2 '4 konstanta Geodimetru hodnota v mm
2 5 konstanta reflektoru hodnota v mm
2 6 kolimační chyba hodnota v cc
2 7 indexová chyba hodnota v cc

.

3 O skupinové číslo stanoviska číslo
3 1 vlastní číslo stanoviska číslo
3 2 výška stroje hodnota v mm

4 O stálá výška cíle hodnota vmm
,

4 1 začátek měření v řadách -
4 .2 konec měření v řadách -
4 3 adiční konst. čísel,bodů, počet celých tisíc
4 I \ 4 skupinové číslo bodú z jiného náčrtu skupinové číslo

6 'n zrušení n registrací - .
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hlavní kód O- informace o zaměřovaném bodě,
1 - všeobecné informace,
2 - korekce měření,
3 - informace o stanovisku,
4 - informace o skupině měření,
5 - doplňovací měření,
6 - zrušení neplatných registrací,
9 - ukončení děrné pásky.

Uspořádání skupin odpovídá postupu děrování jednot-
livých kódů na stanovisku. Pouze nejčastěji používaná
skupina kódů - informace o zaměřovaném bodě -
byla označena hlavním kódem O, protože po přepnutí
režimu děrování z polohy "G" do polohy "K" je na
displeji vždy kód 0,0000000 a není tedy nutno hlavní
kód měnit. .

V tabulce 1jsoil sestaveny všechny kódy a jejich
následné údaje, používané při polární metodě. Polární
metodu je možno na děrné pásce doplnit dalšími způ-
soby určení bodů pomocí kódů f'lkupiny 5. Ukázka
registrace výsledků měření je na obr. 3, kde je výpis
děrné pásky vyhotovené Geodatem. Další zpracování
takto děrovaných výsledků měření zajistí konversní
program, který děrnou pásku Geodatu převede do
programu na zpracování zápisníků podrobného měření
při mapování.

Kvalitu výsledků zkušebního měření Geodimetrem
AGA 700 bylo možno posoudit jednak podle odchylek
v měřické síti a jednak porovnáním kontrolních
oměrných s hodnotami, vypočtenými ze souřadnic
podrobných bodů.

V lokalitě Zahrádčice byla měřická síť tvořena
samostatnými stanovisky, z nichž bylo pro kontrolu
zaměřeno celkem 6 podrobných bodů dvakrát ze
sousedních st-anovisek. Dosažené odchylky v poloze
bodů (0,06 - 0,07, - 0,05 - 0,09 - 0,07 - 0,02 m)
prokázaly správnost určení stanovisek.

U lokality l"Iártinice byly při výpočtu měřické
sítě podobnostní transformací s vyrovnáním získány
tyto odchylky mezi danými souřadnicemi připojova-
cích bodů a souřadnicemi transformovanými:

bod Vy V",

4001 0,08 m 0,02 m
2,3 -0,05 -0,04
3 0,05 0,03
24,1 -0,08 0,01

Z těchto odchylek byla vypočtena střední souřadnico-
vá chyba 0,05 m. Další kontrolou bylo porovnání
souřadnic dvakrát zaměřených podrobných bodů.
U devíti bodů byly získány tyto odchylky: 0,02 -
0,02 - O,U - 0,06 - 0,08 - 0,01 - 0,04 - 0,04 -
0,01 m.

Polohová odchylka uzavřeného polygonového
pořadu lokality Hulice na bodě 1 byla 0,02 m, čili
hluboko pod dopustnou odchylkou. Ro~něž v této
lokalitě bylo možno porovnat soUřadnice pěti bodů,
.zaměřených dvakrát z různých stanovisek a byly
vypočteny tyto polohové odchylky: 0,02 - 0,06 -
0,05 - 0,04 - 0,08 m.

.''2,OOOOOO?
/2,0000004
/2, oonooo ~
..'2,0000720
h .".,OOOOOCl6
/:! ,0000055
.'3,0000001
/3,000/1007.
/3, OOOOr:O 2
/3,0000000
/'~,O(l00001
,'o ,OOOOOC1
/o,ooqno!\
ln,1Xl0OOO 1
.DOOOOOO,01409fiO,0371~40,1002fiRO,0377n41
•• U37R512
/'J.00I10002
11J,~Of}:m
.'~,OOOOOO1
/0.000400::'
.nCO0001,1~1~745,00850qO,107.5HHO,OOR51~1
lIJ, 001 l()OO1
!~,o(JlltOtl;1
.ooOOíX)?, ::151~7HO,0085092,297 41 ~O,OOll51 (ji

OO1סס0,00/
IU,Or)Q22115
!fJ,00l10001
.fJOOOOIl3,2140Q7D,1l3171i17,2Q9H10,0377fi40
•• 037fl50Q
/~, (jlJ(J0002
.hJ,90oo030
14,0000002
.OOOO001,14J5555,OOO19;2,10fi3~90,0001q51
.OOOOOO?,OO!i?1R5,0015549,099Fi::l7.0,0015549
.OO00003,10fi37Q5,00339A7,1041190,003405R
.DOOOOO.,O?93~,003q344,10~1250,003q344
.OOCOOQ1,Oli2Q190,0018JBO,104R7~O,nC1R635
.OOOOllOfi,05b13lJO ,00211540,1033500, OGnS79
.OOOnOO7,n350~~}.on650~n,1000110,OOfi50R9
.OOOOOOR,051!i150,0044~R,1C253"O,0044R44
.OOOOon9,0500940,OO55005,10~1350,n055C31i
.~00010,C375~5,0090fi21,1n07q5C,u09ůó2~
.OO00011,04Bfi&85,OG71157,102290D,0071?OJ
.0000012,0479955,0081377 ,1021)(J5n,OOR'tk1~
.OOOOn13,0473335,0096R~5.1015~3n,OOYfi913
.OOOn014,04~93n5,0107205,102311C,01r.7?7b
.~~OOO15,f.~R65flO,0003H11.10~521G,0003~1~

Ve všech třech lokalitách bylo zamereno mezi
body určenými Geodimetrem celkem 391 oměrných,
které byly porovnány s délka~ini, vypočtenými ze
souřadnic koncových bodů. Cetnost jednotlivých
odchylek je sestavena v tab. 2 a graficky znázorněna
v intervalech po 5 cm na obr. 4. (odchylka = vypoč-
tená - měřená).

Hrubé chyby -.:...odchylky přes 0,50 m - byly
z da:lšího vyhodnocení vyloučeny. 'Byly způsobeny
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Odchylka Počet Odchylka Počet
cm I cm I+ -. + -

O 14 21 19 1 1
1 35 30 20 - 1
2 23 19 21 1 -
3 13 24 22 1 24' 8 24 23 - 1
5 7 14 25 - 1
6 9 17 27 -=- 2
7 8 18 35 1

.~ 8 8 38 - 1, 9 5 10 43 1-10 7 7 47 - 1
11 3 6 59 - -1-
12 1 4 65 - 113 2 3 69 - 114 1 2 109 1 -15 1 3 162 - 116 - 2 306 1 -17 1 5 493 1 -18 2 2 1006 - I 1,

jednak chybným měřením oměrných a jednak chyb-
ným zaměřením dvou bodů. Protože hrubé chyby se
vyskytly pouze u 2 % všech oměrných, lze celý soubor
považovat za velmi kvalitní.

Vyhodnocení oměrných podle jednotlivých lokalit
je provedeno v tabulce 3. Pro každou skupinu oměr-
ných byly vypočteny hodnoty:

rl3 o

I I 2 oI ,

~o .
'!nt =-

n

~lolm2 = ---n

Z obrázku i tabulky vyplývá, že nejlepší výsledky
byly dosaženy v lokalitě Hulice.- Je to proto, že jednak
byly všechny podrobné body shodně identifikovány
při za,měření i při měření oměrných (rohy zdí a plotů
nebylo nutno prov~žovat) a jednak byly oměrné
zaměřeny převážně jedním kladem pásma a tedy
s menší pravděpodobností výskytu systematických
chyb. Vzhledem k tomu, že celé měření probíhalo při
velmi nepříznivém počasf(4 až 5 oe, silný vítr, přeháň-
ky), jsou dosažené výsledky příznivé. Vyhodnocení
bylo totiž provedeno z původních výsledků měření,
bez dodatečných oprav na podkladě protokolů o vý-
počtu souřadnic na počítači.

V dalším bude proveden odhad přesnosti určení
jednotlivých bodů. Pryní výpočet lze provést z dva-
ceti vpředu uvedených odchyleli souřadnic dvakrát
měřených bodů. Z nich vychází střední souřadnicová
chyba 0,057 m.
, Druhý výpočet je' proveden z vyhodnocených

odchylek v oměrných. V tab. 3 byla určena střední
odchylka 0,084 m. Na její velikost má vliv jednak
chyba v měřené oměrné mo a jednak chyby v určení

Počet

I
:průměrná délka I

ILokalita
I záměry I' on1ěrné .

m, m, m.
bodů oměrných , .

m m cm cm cm
Zahrádčice - lI8 . 116 244 34 -4,5 6,6 9,5
Martinice 135 118 126 39 -3,7 7,4 10,7
Hulice 153 149 47 15 +1,4 3,Q 5,1
Celkem 406 383 131 28 -2,0 5,8 8,4
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Zkouška elektronického tachymetru Geodimetr AGA
700 ve spojení s registračním zařízením Geodat 700
prokázala vhodnost jeho použití pro zaměřování změn
většího rozsahu. Geodimetr 700 je především určen
pro současné zaměření bodů podrobného bodového
pole a podrobných bodů polární metodou, případně
i s výškami. Přitom dosah přístroje umožňuje celé
měření provést s minimálním počtem stanovisek,
závislým hlavně na přehlednosti terénu. Pro optimální
využití dosahu přístroje je důležitý i nový přístup
k volbě měřické sítě. Např. při klasickém spojení
daných bodů v lokalitě Zahrádčice polygonovým
pořadem, by počet stanovisek byl značně větší. Hlavní
výhody měřické jednotky Geodimetr 700 + Geodat
700jsou tyto:

- rychlé připojení měřické sítě do S-JTSK (velký
dosah přístroje),

_ sníženÍpočtu stanovisek, KOVAŘÍK, J.: Rok 30. výroi:!í osvobození ČSSR v ži·
votě a práci směru geodézie a kartografie na sta-

- zkrácení času pro zaměření každého bodu (odpadá vební fakultě ČVUTv Praze
odečítání jakýchkoliv stupnic), KUKUČA, J.: Pať rokov činnostLVýskumného ústavu

_ dosažení přesnějších výsledků měření, geodézie a kartografie v Bratislave
_ velmi jednoduchá signalizace bodů lehkými terči CHARAMZA, F.: K identifikaci chybného bodu při

výpočtu podobnostní nebo afinní transformace
(jednoduchý hranol na výtyčce nebo malý odrazný v rovině
terč),

PRAVDA, J.: Zobrazovanie, znázorňovanie a inter-
- automatická registrace výsledků měření do děrné pretácia v kartografii

pásky (odpadají chyby ze čtení úhlů a délek, ze 'BARTÍK, B., HANUŠ, Z.: Mikrosnímkování map vel-
zápisu a z pozdějšího děrová"ní údajů). kých měřítek

Podmínkou pro ekonomické využití přístroje ŠÍMA, J.: Analytické fotogrammetrické určení roz-
v terénu je zodpovědná příprava měření a provádění měrů a tvaru velkokapacitních válcových nádrží
rozsáhlejšího doplňovacího měření (ortogonální do- FUČÍK, V.: Nové prvky v prémiových řád'ech v ná-
měření, kontrolní oměrné) po ukončení prací s Geo- vaznosti na racionalizaci práce a mzdových sou-
dimetrem, případně i jinou měřickou četou. stav

obou koncových bodů m"'Yl a m"'Y2' Podle zákona
o přenášení chyb platí: .

Za předpokladu, že chyby v obou koncových
bodech jsou stejné:

lze střední souřadnicovou chybu v určení podrobného
bodu určit takto:

m~y = 1/2 (m~ - m5).

Dosazením chyby v oměrné mo= 0,02 ID se
dostane:

čili hodnota velmi blízká střední souřadnicové chybě
určené z odchylek dvakrát měřených bodů.

Uvedené údaje svědčí o tom, že většina podrob-
ných bodů, zaměřených polárně Geodimetrem, byla
určena s přesností, která se bl.íŽípř'esriosti, stanovené
pro body podrobného bodového pole.

Zkušební IiJ.ěření ukázal? i některé problémy.
Vnitřní zdroj elektrické energie Geodimetru - 2 ba-
terie 12 a 6 V - má poměrně malou kapacitu, nej-
déle na dvě hodiny měření. Proto byl při zkušebním,
měření používán vnější zdroj - autoakumulátor na
12 V/50 Ah, jehož kapacita vystačí při dobrém nabití
na celý pracovní den, tedy přibližně stejně jako vnitř'ní
baterie Geodatu. Proto je nutné každý den (přes noc)
provádět nabíjení elektrických zdrojů, což v polních
podmínkách není vždy jednoduché.

Vzhledem k velkému dosahu přístroje je vhodné
vybavení měřické čety rádiovými pojítky, čímž se
urychlí měřické práce. Při ~zkušebním měření nebyla
žádná pojítka vyzkoušení!-.

Ze zkušebního měření lze též provést předběžné
ekonomické zhodnocení použití přístroje. Bylo odhad-
nuto, že zaměřením uvedených lokalit Geodimetrem
AGA 700 bylo ušetřeno asi 40 až 50 % časové kapa-
city, která by byla potřebná při použití nejvhodněj-
ších běžných přístrojů (např. Redty).

Zkoušky prokázaly, že Geodimetr AGA 700 ve
spojení s Geodatem 700 je přínosem pro racionalizaci
polních měřických prací při tvorbě a údržbě map
velkých měřítek. -

[1] Firemní literatura AGA Geotronics: Geodimetr 700,
měřicí systém - Návod k obsluze; Geodat 700 -
Návod k obsluze

[2] ADÁMEK, J.: Technologie využití Geodimetru
AGA 700 a Geodatu 700 pro podrobné měření
polární metodou, Praha, 1974, VÚGTK, Výzkumná
zpráva Č. 562

Do redakce došlo dne 25. 2. 1975

Lektoroval: Ing. Rudolf Syrovátka,
Geodézie, n. p., České Budějovice

V přípravě pro další GaKO jsou:
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Optické mikrobarometry V měřické
praxi Ing. Vladimír Čejka,

VA AZ Brno

V důsledku vybavení našich pracovišť nevhodnými
nebo málo přesnými příHtroji, jsou často některé
pracovní postupy a metody opomíjeny, podceňovány
a v měřické praxi pak nepoužívány. Obdobně tomu
bylo nebo je s barometrickou metodou určování
výšek bodů - "barometrickou nivelací".

BarometriQký způsob určování výšek nachází
použití v řadě odvětví, zejména v Sovětském svazu,
v měřické praxi se objevily přístroje se zvýšenou
přesn08tí a citlivostí. Jedná se o tzv. "optické
. mikrobarometry". U těchto přístrojů se aplikuje
optický přenos měřených údajů, místo mechanických
přenášecích systémů zatížených třením, což umož-
ňuje číst. tlakové údaje s přesností± 0,01 až ± 0,02
torru.

Z celé řady dnes již vyráběných a používaných
mikrobarometrů se zmíním o dvou konstrukčně poně-
kud odlišných typech těchto přístrojů:
- Mikrobarometru OMB - 3P vyráběném Sibiřským

vědecko- výzkumným institutem geologie, geofyziky
a mineralogie v Novosibirsku.

- Mikrobarometru ASKANIA Gb-5 vyráběném fir-
mou Askania v Berlíně.
Domnívám se také, že odbornou veřejnost budou

zajímat výsledky experimentálních měření provede-
ných mikrobarometry Askania, při plošné barometric-
ké nivelaci.

Fři určování nadmořských výšek bodů barometrickou
metodou, potřebujeme velmi přesné přístroje k měře-
ní vzdušného tlaku. Přístrojové chyby musí být
v každém případě menší než chyby podmíněné meto-
dou měření. Tato rozhodující přesnost je u optických
mikrobarometrů splněna. Proto se používá mikroba-
rometrů na příklad při budování výškových sítí pro
gravimetrická a seismická mapování v měřítku
1 : 25000 a 1 : 50 000, kde je postačující určit vý~ky
bodů s přesností ± 0,3 m aŽ ± 0,5 m a také v gecdézii
pro určování nadmořských výšek bodů, při budování
a zhušťování geodetických sítí metodou trilaterace.
V CNIIGAiK v Sovětském svazu podle [6] byla
vypracována metoda tri1aterace s použitím rádiových
dá!koměrů LUČ k měření délek a optických mikro-
barometrů k určování výšek bodů, souběžně s rádio-
vým měřením délek, takže se prakticky nezvýší
náklady na provádění výškových měření.

Základním prvkem sovětského mikrobarometru
OMB-3P (obr. 1.) je citlivý element - sestávající ze,

dvou tlakoměrných krabic (1), vytvářejících tzv.
"aneroidní blok". U tohoto bloku průhyb membrány
vlivem vzdušného tlaku činí 3,3 f-l na 1 mbar. (U so-
větských mikrobarometrů je kalibrace provedena
v milibarech). To znamená, že při měření tlaku s přes-
ností 0,01 mbaru je nutné změřit průhyb tohoto
dvoukrabicového bloku s přesností 0,033 f-l. Tento
malý délkový průhyb na jednotku tlaku je jednak
překážkou pro zvyšování citlivosti - a tím i přesnosti
mikrobarometru - a dále příčinou, proč se konstruo-
vané mikrobarometry neobejdou bez dalších přídav-
nýéh převodových a násobicích mechanismů. Sou-
částí převodového a násobicího mechanismu mikro-
barometru OMB-3P je. válcová pásková pružina (2).
Pružina' od svého středu je konstruována s opačným
(protisměrným) závitem a umožňuje' transformaci
lineárního průhybu aneroidního bloku v úhlové po-
otáčení zrcátka (4). Při této transformaci průhybu 1 f-l
odpovídá pootočení středu pružiny asi o 6 úhlových
minut. Pak průhybu 0,33 f-l odpovídá pootočení asi
o 1~úhlových vteřin.

Pružina je jedním koncem připojena k citlivému
-prvku a druhý konec je spojen přepínačem rozsahu (3)
s pouzdrem přístroje přes mikrometrické zařízení.
Střed pružiny je opatřen zrcátkem (4). Změny tlaku
vyvolávají deformaci aneroidního bloku a tím i rozta-

. hování a stahování pru-
žiny (2), což působí otá-
čení zrcátka (4) okolo~
svislé osy. Do zorného
pole okuláru se pak pro-
mítají dílky měřící kru-
hové stupnice (5). Aby
byl omezen vliv mecha-
nických vibrací je dolní
konec válcové pružiny
umístěn ve válcové ná-
době (6) se speciální ka-

,. palinou.
U mikrobarometru

bylo konstruováno op-
a tické odečítání měře-

ných údajů, založené na
principu autokolimace.
V zorném poli okuláru
(7) vidíme pevnou 100-
dílkovou stupnici (8),
sloužící k odečítání díl-
ků pohyblivé kruhové

b stupnice (5) mající 20
dílků. Celé optické zaří-

11 zení, zejména vzdálenost
od osy zrcátka ke kru-
hové stupnici (5), ale i ji-
né konstrukční elementy
jsou propočteny a uspo- .
řádány tak, že jeden dí-

~ ..

I

ti
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lek pevné okulárové stupnice má velikost asi 1,2 mm,
což odpovídá hodnotě 0,03 až 0,04 mbarn. Tento dílck
lze ještě interpolovat a zajistit tak spolehlivé odečítání
s př'esností :+ 0,01 mbaru. Hodnota dílku 0,03 až 0,04
mbarn vyplývá z kalibrace konkrétního přístroje.
Obraz pohyblivé kruhové stupnice (5) prochází optic-
kou cestou pomocí hranolového bloku (9), zrcátka (4),
objekt-ivu (10), systémú hranolu (11) a zrcadel (12) do
zorného pole okuláru.

Na horním panelu přístroje sc nachází šroub pro
nastavení rozsahu tlaku. Velikost jednoho t1akového
rozsahu činí no nebo 80 mbarú a celkový rozsah
pHstroje je pak 180 nebo 240 mbarů. Velikost rozsahu
opět vyplývá z kalibraee konkrétního přístroje. K za-
mezení škodlivého vlivu prudkého větru na aneroidní
blok, je tento spojen s atmosférou pomocí spirálové
trubice (14), zakončené na horním panelu přístroje
šroubem, který před měř'ením uvolníme, abychom
přivedli vzduch na aneroidní hlok.

Základním citlivým tlakoměrným článkem mikro-
harometru A8KANL~ Gb-5 (obr. 2): je vakuová spirála
ve tvaru šroubovice tzv. ..Bourdonova trubice",
vvrobená z tažné a zušlechtěné slitiny bervlia a mědi.
Pí'i změnách tlaku dochází k otáčení tru bi~ové spirály
kolem torsní osy, Tyto otáčivé pohyby spirály úměrné
tlakovým změnám se phmáší na závěs torsní osy se
zrcátkem a jsou registrovány známým zpúsobem
v autokolimačním dalekohledu, opatřeném vhodným
mikrometrickým zař'ízením. Podrobnější popis pH-
stroje byl publikován v GaKO - viz [4].

3.1 Postup měŤ'ení a ut'čení vzdušného tlaku

V této stati je popsán postup měi'ení a určení vzdušné-
ho tlaku mikrobarometrem A8KANTA Gb-5, který
měl autor k dispozici při praktických měř'eních.

Měř'ené hodnoty odečítáme na pevné okulárové
stupnici dělené na 100 dílkú, které se jeví ve zdánivé
velikosti 1 mm, Každý dílek stupnice odpovídá přibliž-
ně 0,1 torru (0,1 mm Hg). Př'esnou hodnotu dílku
najdeme v kalibračmí tabulce př'iložené výrobcem ke
každému přístroji.

Př'esnost měření je závislá na př'esnosti symetric-
kého nastavení dílku stupnice dílč~íehrozsahů v dvoj-
rysce. Vlastní nastavení je tl'eba provádět vždy ve
stejném smyslu a několikrát. Postup čtených údajů
vyplývá z následujícího pHkladu měÍ'lmí v tab. 1.

Každý mikrobaromctr má malý elastický doběh.
Ph větších změnách tlaku dochází v závislosti na
čase k tomu, že údaj konečného tlaku se opožďuje.
To znamená, že se doba, za kterou se ustálí ětení na
př'ístroji, mění úměrně velikosti změny atmosfériekého
l1aku.

Při přesných měřeních je třeba naměř'ený tlak
opravit o korekci z vlivu teploty - <x, kterou určíme.
z nomogramu, který je př'ipojen ke každému pHstroji.
Vzdušný tlak p určíme ze vztahu:

kde značí:
Pa .

B

měhcký rozsah v torrech

č:tení přístroje: index -+ stupnice

sHední hodnota vzdušného tlaku pro
jeden dílek stupnice

hodnota určená z nomogramu v zá-
vislosti na měř. rozsahu

teplota př'ístroje urěená ve stupních
Kelvina

o.('l' - 293) ... korekce vzdušného tlaku z vlivu
teploty pHstroje

Hodnota stupnicového dílku a jednotlivé dílčí
rozsahy pÍ'Ístroje se určují ph kalibraci a výsledky se
uvádějí v kalibrační tabulce (kalibrační osvědčení).
Tlakové údaje uvedené v této tabulce jsou prověř'eny
př'ipojením na rtuťový barometr a při normálním
používání jsou tyto údaje konstantnÍ.

Vzdušný tlak vypočteme z mi',ř'enýeh údajú
pomocí kalibrač:ní tabulky. (Tab. 11.), ze které zjistíme
jednak hodnotu měřického rozsahu Pa, odpovídající
okamžitému stavu tlaku v mikrobarometru a jednak
střední hodnotu dílku c v torrech na dílek.

výpočct vzdušného tlaku z měhmých údajů je
úejmý z následujícího pHkladu:

............... 733,93 torrii
Čtení na stupnici je 100 -+ 5,08
a odpovídá tlaku 105,08.0,0948 .

Měř'ený tlak .
9,96 torrů

743,89 torrů
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23 4.8 10,00 22,4 22,5 29,7 29,8 --0,45 23 105,2 105,1 105,0 105,1 105,0 105,08 743,89 ~0,12 743,7722,6 29,9
-- -- --- -- --- -_o -- --- - --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 4.8 10,30 22,8 23,0 30,0 29,9. +0,11 23 125,9 126,0 125,8 125,8 126,1 125,96 754,87 -0,15 745,7223,2 29,8

Tabulka II
Mikrobarometr ASKANIA Gb-5 Nr. 6180112

Poloha
Tlak v torrceh

I
Poloha

I Tlak v torreehměřického měNekého
rozsahu Pa = rozsahu P ""a
a ~ a ~ I
1 16 600,62

2 17 619,63

3 18 638,66

4 19 657,69

5 o 20 676,74

6 21 695,79

7 22 714,86

8 448,92 23 733,93

9 467,84 24 753,02

10 486,78 25
11 505,72 26
12 524,68 27
13 543,64 28
14 562,62 29
15 581,61 30. I

Střední hodnota 1 dílku: c = 0,0948 torru na dílek

Vztažná teplota při kalibraci přístroje =
= + 20 oe = 273 oK

Pozn.: Z kálibračni tabulky vyplývá, že se všech 30 dílkú' seg-
mentové stupnice nekalibruje. Normálnč je kalibrován jen rozsah
300 torrú, což odpovídá 15 dílčím rozsahúm. Kalibrační rozsah
na příklad 300-600, 450~7 50, 600-900Aorrú, múže být zvolen
zákazníkem.

Na/podzim roku 1973' a na jaře 1974 autor prováděl
experimentální měření se dvěma mikrobarometry
ASKANIA Gb-5 výr. č. 680 112 a výr. č. 690 153.
Měření bylo vykonáno na bodech
státní trigonometrické a nivelační Tabulka III
sítě. Úkolem této experimentální
práce bylo posoudit přesnost plošné
barometrické 'nivelace prováděnou
dvěma optickými mikrobarometry
a také posoudit, zda při barome-
trické nivelaci, prováděné mikro-
barometry, je nutné při výpočtech
měřených převýšení používat úplné-
ho barometrického vzorce a isoba:
rické korekce nebo je postačující
jen vzorec zjednodušený.

Před vlastním měřením byly porovnavany tlakové
údaje obou mikrobarometrú na stejném mistě a ve
stejném čase. Pro porovnání tlakových údajů obou
mikrobarometrů bylo provedeno 6 cyklů srovnáva-
cích měření v intervalu 6 dnů. Cyklus sestával ze
dvou až tří srovnání přístrojú během jednoho dne
s takovou serií čtení, která se praktikovala při měření
na bodech v/terénu, ale vždy na dvou možných mě-
řických rozsazích u obou přístrojú. Výsledky jsou
uvedeny v tabulce III,

Z výsledkú srovnávacích měření bylo mozne
vyvodit několik dúležitých závěrú pro praktická
měření:

Tlakové rozdíly pro dané místo měření mezi
možnými měřickými rozsahy 22 a 23 u mikrobaro-
metru č. 690153 jsou velmi malé, v prúměru 0,01
torru, což odpovídá měřickým chybám dosahovaným
při měření s těmito přístroji. Obdobně určované tla-
kové rozdíly mezi možnými měřickými rozsahy 21
a ·22 u druhého mikrobarometru č. 680112 jsou
naopak poměrně veliké, v prúměru 0,44 torru, svědčí
o chybě vzniklé pravděpodobně při kalibraci přístroje.
Poněvadž přístroje budeme používat k určování
převýšení mezi body, tedy relativních výšek, budóu se
i poměrně veliké tlakové rozdíly zjištěné při srovná-
vacích měřeních u téhož přístroje vylučovat a nebu-
dou mít vliv na přesnost barometricky určených
převýšení.

Tlakové rozdíly určené z měření oběma přístroji,
vždy na dvou pro dané místo možných měřických
rozsazích jsou u rozsahú 23-22 a 22-22 přibližně
stejné velikosti, v prúměrné hodnotě 0,29 torru
a tlakové rozdílý u měřických rozsahú 22-21 a 23-21
jsou také přibliž.,něstejné velikosti, v prúměrné hod-
notě 0,72 torru. Uvedená srovnávací měření znovu

Tlakový rozdíl Tlakový rozdíl mezi měř. rozsahy
mezi měř. rozsahy obou přístrojú

téhož příst.

Prúměr MčNcký rozsah Měřický rozsah

o' I

I
II I I II I

I I II

1

I I II
I
I I II

23-22 22-21 23-22 22-21 22-22 23-21

L'L1p 0,01 0,44

I
0,28

I
0,73 0,30

I
0,71__ o

n torru torru torru torru torru torru
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prokázala známgu zkušenost, že měřická metoda musí
vylučovat nejen změny tlaku vznikající v průběhu
měření na barometrické stanici, ale musí také vyloučit
tlakové rozdíly způsobené nestejnou kalibrací pří-
strojů.

3,2 Barometrická nivelace v poli

Pro posouzení barometrické nivelace v poli byla
zvolena jednoduchá trojúhelníková síť sestávající
z pěti trojúhelníků a trojúhelníková síť tvořená
trojúhelníkem s centrálním bodem.

V trojúhelníkové síti šlo o poměrně malá převý-
šení i délky stran. Výpočet barometricky určených
převýšení byl prováděn pomocí zjednodušeného baro-
metrického vzorce v úpravě Babinetově, bez zavádění
oprav z hustoty vodních par a ziněn tíhového, zrychle-
ní se zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou. V troj-
úhelníku s centrálním bodem šlo již o poměrně velká
převýšení i délky stran. Při výpočtu byl aplikován
úplný barometrický Laplaceův vzorec a zavedena
isobarická korekce.

Trojúhelníková síť:

Trojuhelníková síť obsahovala trigonometrické body
IV. a V. řádu a její schéma je zakresleno na obr. 3.
Nadmořské výšky bodů byly určeny technickou nive-
lacÍ; Výškový rozdíl mezi body dosahoval maximálně
61 m. Délky stran trojúhelníků se pohybují od 1 km
do 2,5 km. Převýšení mezi body bylo určeno baro-
metrickou nivelací a to tzv .. metodou "nezávislých
trojúhelníků", která byla vypracována v CHIIGAiK[6]
pro měření v trojúhelníkové síti skupinami mikro-
barometrů a upravena i pro podmínky, kdy měření
provádíme jen dvěma přístroji. Metoda spočívá v tom,
že tlakové rozdíly, úměrné převýšením mezi jednotli-
vými body, se určují nezávisle a synchronně pro každý
trojúhelník sítě zvlášť. K určeníatmosférického tlaku
koncových bodů jednotlivých stran trojúhelníka se
používá staničního a polního mikrobarom~tru, umož-

Legenda k obrázku

1-+ mčfení polním mikrobarometnm Č. 690153
II -+ měření polním mikrobarometrem Č. 680112
II I w-itmetický průměr z měření oběma mikrobaro-

metry
O - výškový uzávěr

ňující dvojí srovnání tlakových údajů obou přístrojů
na jednom z výchozích ,bodů měřeného trojúhelníka
a posouzení tlakové změny v průběhu polního měření.
V trojúhelníkové síti pak metoda umožňuje určit
převýšení koncových bodil radiálních stran 2 X a bo-
dil naobvodě 1 x. Na obr. 3 jsou jednotlivá měř'ení
znázorněna šipkami. K dosažení větší přesnosti je,
možné staničiJ.í a polní mikrobarometr v každém
trojúhelníku vyměnit a měření opakovat. Pak pro
radiální strany dostaneme 4 měřená převýšení a pro
obvodové strany 2 převýšení.

Měřický postup na bodě sestával z 5ti čtení pro<
vedených v době lOti minut, z toho 5 minut bylo
vyhrazeno na ustálení tlakových a tepelných poměrů

Číslo bodu Teplota Oprava Opravená Měřený Oprava Opravený Tlaková Oprava Konečný
a eharakter Čas vzduchu tep. ze teplota tlak tlaku ze tlak změna ze změny tlak
měření ('C) srovnání ('C) (torrů) srovnání ,(torrů) na stauíei tlaku (torrů)(OC) (torrů) (torrů) (torrů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

448 8,45 13,4 +0,1 13,5 738,12 +0,16 738,28 0,00 738,28

';:l 459 9,05 14,2 +0,1' 14,3 739,84 +0,17 740,01 -0,25 739,76
'O ,

60 9,25 16,9 0,0 16,4 741,48 +0,18 741,66 -0,09 741,57p,

448 9,45 14,8 0,0 14,8 738,33 +0,18 738,51 -0,23 738,28,

448 8,45 13,6 -0,1 13,5 738,45 -0,17 738,28' 0,00
';:l

448 9,05 ' 13,7 0,0 13,7 738,70, -0,17 738,53 +0,25'0
';:l

448 9,25 14,9 +D,1 15,0 738,54 -0,17 738,37 +0,09~.•..w.
448 9,45 14,7 +0,1 14,8 738,68 -0,17 738,51 +0,23
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v mikrobarometrech. Čtení na bodech se provádělo
současně (s přesností jedné až dvou minut). V každé
pozorované serii čtení se měřila teplotv vzduchu
a přístroje před a po měření tlakových údajů s přes-
ností ± 0,1 DC. Tabulka IV. obsahuje příklad vyhod-
nocení měřených údajů pro trojúhelník: 448, 459,60.

Poněvadž tlakové údaje v době srovnání přístro-
jů, to je v čase 08,45 a 09,45 nejsou stejné, zavedeme
ve sloupci 7 tab. IV. opravy tlaku ze srovnání. Vy-,
počteme tlak jako aritmetický průměr: .

738,12 + 738,45 = 738 28
2 '

738,33 + 738,68 ~ 738,51
2

Pak oprava ze srovnání pro přístroj č. 690 153 a čas
08,45 na bodě 448 bude rovna + 0,16 torru a pro čas
09,45 + 0,18 torru. Opravy pro ostatní body u pří-
stroje č. 690 153 vypočteme l\neární interpolací pro
příslušný časový rozdíl (např. mezi body 448 a 459 je
20 minut). Obdobně vypočteme opravy ze srovnání
pro přístroje č. 680 112. Opravený tlak (sloupec
8, tap. IV) dostaneme jako součet měřeného tlaku
a opravy ze srovnání. Podobně se provádějí ve sloupci
. 3, 4, 5 opravy ze srovnání naměřených tepelných
údajů.

Ve sloupci 9 vypočteme velikost změny tlaku za
čas mezi jednotlivými měřeními na barometrické
stanici, v našem případě pro staniční přístroj č.
680112. Velikost tlaku měřenéhe na stanici 448 srov-
náme k času 08,45 a ve -sloupci 10 zavedeme opravu
ze změny tlaku pro přístroj provádějící polní měření
Č. 690 153, kterou - pokud měření nebylo prováděno

synchronně - určíme lineární inter;POlacípro příslušný
časový rozdíl a zavádíme s opačným znaménkem, než
jaké mají změny na barometrické stanici. Ve sloupci
11 vypočteme "konečný tlak", jako součet tlaku
opraveného ze srovnání a ze změny tlaku na stanici.
Takto vypočtený tlak dosadíme do jednoduchého
barometrického vzorce v úpravě Babinetově:

!JH = Pl - P~ .(1 + IXt).K'
Pl + P2

kde značí: !JH .... ~. určované převýšení
K' = 16038 barometrický součinitel

IX = _1_ =, 0,00366 součinit~l roztažnosti
273 vzduchu

t teplota vzduchu
Pl .' , . , , ,. tlak vzduchu na bodě

počátečním
P2 tlak vzduchu na bodě

koncovém

Měřené vzdušné tlaky jsou opraveny z teploty pří-
stroje, ze srovnání a ze změn tlaku na barometrické
stanici. Výpočet převýšení mezi vrcholy!J 448-459-60
na podkladě barometrického měření přístrojem č.
690 153 je v tab. V.

Po výpočtu jednotlivých převýšení se provedlo
vyrovnání celé sítě podle podmínek tak, aby suma
převýšení v jednotlivých trojúhelnících- byla rovna
nule. Uzávěry v každém trojúhelníku (před vyrovná-
ním) jsou uvedeny na schématu sítě (obr. 3.),

Pro zjištění přesnosti barometrické nivelace me-
todou "nezávislých trojúhelníků" v plošné trojúhelní-
kové síti byly vypočteny rQzdíly mezi převýšeními
určenými z nivelace a převýšeními určenými z baro-

-

I

/ .
Číslo

Teplota Průměrná teplota I
vzduchu t. + t. Tlak P, + p, PI-P, 1- "t LlH

bodu °C 1 2 1+1 (OC) (torrů1 (torrů) (torrů) (m)

448 13,5,
13,9 738,28 1478,04 -1,48 1,05087 -16,876

459 14,3 ,
739,76

60 16,4
15,3 1481,33 -1,81 1,05600 -20,694

741,57 -
15,6 1479,85 +3,29 1,05710 +37,001

448 14,8 738,28

Nivelačni

I

Barometrické př·evýšení OpraVa Vyrovnané Rozdíl
P.Č. Strana př'evýšení

I I
z vyrovnání převýšení niv.-bar.

(m) 1 2 Průmčr (m) (m) převýšení
(m) (m)- (m) (m)

I

1 448-':"459 18,36 17,14 18,78 17,96 +0,38 18,34 +0,02
2 448-439 23,83 23,44 23,75 23,60 -0,26 23,34 +0,49
3 439-459 5,47 4,46 - 4,46 +0,54 5,00 +0,47
4 50-439 48,50 48,51 - 48,51 -0,28 48,23 +0,27
5 448- 50 24,67 24,78 24,65 24,72 +0,17 24,89 -0,22
6 449- 50 61,19 61,13 - 61,13 +0,10 61,23 . -0,04
7 448-449 36,52 36,50 36,70 .36,60 -0,26 36,34 +0,18
8 60-449 ,2,39 2,67 - 2,67 , -0,15 2,52 -0,13
9 448- 60 38,91 37,95 39,13 38,54 +0,32 38,86 +0,05
10 459- ·60' 20,55 20,69 - 20,69 -0,17 20,52 +0,03,

1975/259



Geodetický a kartografický obzor
260 roěník 21/63, číslo 9/1975

,,;1 ~
Nivelační Barometrické převýšeni Oprava Vyrovnané Rozdíl

Strana PÍ'cvýšeni

I I
z vyrovnáni přcvýšcni niv.-bar.

(m) 1 2 Průměr (m) (m) převýšení
(m) (m) (m) (m)

I I
i

1 448-459 18,36 18,13 18,54 18,33 +0,40 18,37 -0,01
2 448-439 23,83 ~ 24,25 24,36 24,30 -0,47 23,83 0,00
3 439-459 5,47 4,76 - 4,76 +0,34 5,10 +0,37
4 50-439 48,50 48,44 , - 48,44 +0,13 48,57 -0,07
5 448- 50 24,61' 24,86 24,41 ' 24,64 +0,10 24,74 -cO,07
6 449- 50 61,19 61,80 - '61,80 -0,23 61,57 -0,38
7 448-449 36,52 36,52 37,43 36,98 -0,15 36,83 '--0,31 '
8 60-449 2,39 2,65 - 2,65 -0,38 2,27 +0,12
9 448- 60 38,91 38,39 39,16 38,78 +0,32 39,10 -0,19
10 459-·60 20,55 20,29 - 20,29 +0,07 20,36 . +0,19

Nivelačni
převyšení

(m)
1

_ '~aromletric: Přev'!Ý~r:měr I

(m) (m) (m)

Oprava
z vyrovnání

(m)

Vyrovnané
přcvýšcní

(m)

Rozdíl
niv.-bar.
převýšeni

(m)

18,36
23,83
5,47
48,50
24,67
61,19
36,52
2,39
38,91
20,55

18,33
24,30
4,76
48,44
24,64
61,80
36,98
2,65
38,78
20,29

448-459
448-439
439-459
50-439
448- 50
449- 50
448-449
60-449
448- 60
4.59- 60

17,96
23,60
4,46
48,51
24,72
61,13
36,60
2,67
38,54
20,69

metrické nivelace. Bylo měřeno 15 převýšení s mikro-
barometrem č. 690 153 jako př'ístrojem polním.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce VI - a 15 převýšení
s mikrobarometrem Č. 680 112 jako přístrojem polním;
výsledky jsou uvedeny v tabulce VII. Aritmetický
průměr z měření oběma mikrobarometry je uveden
v tabulce VIII. Poněvadž převýšení určená nivelací
lze považovat, vzhledem k barometrické metodě
určování převýšehí, za absolutně přesné, považujeme
rozdíl nivelačního a baroIIletrického převýšení za
skutečnou chybu s' a střední kvadratickou chybu
barometrické nivelace podle [3] určíme ze vztahu:

V našem případě má střední kvadratická chyba
určovaných barometrických převýšení v plošné troj-
úhelníkové síti hodnotu:

Mikrobarometr I Č. 690 153 m1- =' ±0,25 m

Mikrobarometr II Č. 680 112 mJI = ± 0,24 m

Mikrobarometr I + II Č. 690 153
Č. 680 112

mleTI = ± 0,19 m

Jednoduchý trojúhelník s centrálním bodem:

Na obr. 4: je zakreslena jednoduchá trojúhelníková
síť, ve které na provedená barometrická měření byl"
při výpočtu převýšení aplikován úplný barometrický
vzorec. Při posuzování přesnosti mikrobarometrů

18,15
23,95
4,61
48,48
24,68
61,47
36,79
2,66
38,66
20,49

+0,39
-0,36
+0,44
~0,07
+0,14
-0,06
-0,20
-0,27
+0,32
-0,05

18,54
23,59
5,05
48,41
24,82
61,41
36,59
2,39
38,98
20,44

-0,18
+0,24
+0,42
+0,09
-0,15
-0,22
-0,07
0,00

-0,07
+O,ll

v této síti bylo použito poznatků diplomové práce
D. Lukovského [7]. Volba výškové sítě byla z hle-
diska posuzování přesnosti mikrobarometrů dobrá,
neboť se v ní vyskytují strany od 6,7 km do 14,4 km,
s převýšením od 8'm do 269 m a také různorodý
povrch terénu (lesy, role, louky, hluboké údolí).

Měř,fmí.v této síti, stejně jako v předcházejícím
případě, bylo prováděno "metodou nezávislých troj- •
úhelníků", s tím, že na centrálním bodě 4 byl umístěn
staniční mikrobarometr a ve smluvených dobách
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bylo provedeno na obou přístrojích pět čtení. Mimo
t,eploty přístroje byla čtena teplota vzduchu na
Assmanově aspiračním psychrometru, a to na "su-
chém" i "vlhkém" teploměru, Obě teploty jsou
potřebné pro určení tíhy vodních par e v ovzduší.

Z hlediska prováděné experimentální práce byla
také v této výškové síti posuzována přesnost převý-
šení vypočítaných jednak podle Babinetova vzorce:

l!JH" = K1 Pl - P2 (1 + !Jt) (1 + !Je) (1 +
Pl+P2

+ !J~)(1+ Ll:)

2!JH" = K log J2. (1 + Llt) (1 + !Je) (1 +
P2

+Lm 11 + !J:),

, kde značí:
K = 18 400 barometrický součinitel
K1 = 2 Med K = 16038
!Jt =-= IXt korekci z teploty vzduchu

!Je = 0,377 ~ korekci z hustoty vodních par
P

!J~= {Jcoscp (P = 0,002 648) korekci ·ze změny
tíhového zrychlení se změnou zeměpisné šířky cp,

Ll: = 2~s korekci ze změny tíhového zrychlení
se změnou nadmořské výšky (Hs je
střední nadmořská výška, R polo-
měr Země.)

V tabulce IX ve sloupci 6 jSJUuvedena převýšení,
určená z úplného barometriekého Laplaceova vzorce

a ve sloupci 8 je do těchtovypočítaných hodnct zave·
dena isobarická korekce. Vzhledem ke značným odleh-
lostem vrcholů výškové sítě bylo pro posouzení
přesnosti mikrobarometrů nezbytné zavést isobaric-
kou korekci· určenou ze vztahu:

i!JH1" = ijH" _ i!JH" q~ (km)
Llp

kde znači: i!J!JH" = /JH hodnotu barometrického výš-
p kového stupně

qs hodnotu barického .gradientu
na 1 km vzdálenosti

S(kml odlehlost výškových bodů v ki-
lometrech

!Jp rozdíl naměřených vzdušných
tlaků

i = 1,2 index použitého výpočetního
vzorce

. Hodnotu barického gradientu lze urěit z isoba-
rických map, jako rozdíl údajů vzdušného tlaku mezi
obrazy stanic na mapě. Při našem experimentálním
měření byly hodnoty barického gradientu získány na
meteorologické skupine VA AZ v Brně ke dni polního
měření. Podle nich isobarická korekce na vzdálenost
10 km činila prúměrně 0,05 torru,což odpovídá
přibližně hodnotě 0,6 m převýšení a vzhledem k tomu
bylo nezbytné i v našem případě opravit zjištěná
barometrická převýšení o isobarickou korekci.

Nivelační síť byla vyrovnána, metodou pOdmín-
kových měření. Váhy převýšení byly zvoleny nepřímo
úměrně délkám stran. Poněvadž převýšení stran (4),
(5), (6) byla uvedenou metodou měřena eelkem 4:x,

.
Barome-

Raromet. Korekce z úplného trické Baromet. Oprava Rozdil
pí'evýšení barometríckého převýšení Isobar. převýšení z Vyrovnané niv. méně

bcz vzorce podle korekce + vyrovnání pí'evýšení baromet.
korekcí úplného korekce převýšení

Nivelační bar. vzorcc
strana Délka pievýšení

(km) !JH
'.dlI' '!JH'(l+!J +!J'I'+!JH) '!JH" lA,} '!JII'" 'v 'm 'e'(m) e g g
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

'!JH' '!JH (l+!Je+!J~+!J:) '!JH" '!Jq '!JH'" 'p 'm 'e'
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

2
--------

I1 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11

(1) 14,4 261,59 I
264,63 I + 1,11 265,72 -0,87 264,85 -0,79 264,06 -2,47

264,65 +1,09 265,74 -0,87 264,87 -0,79 264,08 -2,49
--
(2) 10,8 269,18

267,86 +1,00 268,86 +0,22 269,08 +0,17 -269,25 -0,07
---~
267,88 +1,00 268,88 +0,22 269,10 +0,17 269,27 -0,09

(3) 12,3
5,55 +0,03 . 5,58 +0,12 5,70

I
-0,50 5,20 +0,39

7,59 ---~
5,55 +0,03 5,58 +0,12 5,70 -0,50 5,20 +0,39

.

(4) 8,0 194,21
195,82 +0,82 196,64 -0,12 196,52 +0,08 196,60 -2,39

195,82 +0,83 196,65 -0,12 196,53 +0,08 196,61 -2,40

(5) 7,2
67,14 +0,26 67,40 -0,14 67,26 +0,20 67,46 -0,08

.67,38
I 67,26 +0,20 67,46 -0,0867,14 ! +0,26 67,40 -0,14

(6) 6,7 200,85 ci +0,78 201,63 +0,05 201,68 +0,12 201,80 +0,01
201,81
. 200,86 +0,77 201,63 +0,05 201,68 +0,12 201,80 +0,01
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zatímco převýšení stran (1), (2), (3) jen 2 X, bylo
nutné rozlišit přesnost jednotlivých převýšení takto:

1
Pl=S'

1

1
P3=-

S3

V2
Ps =--,

Ss

Ve sloupci 9 tabulky IX. jsou uvedeny opravy
pro jednotlivé strany i výpočetní metody a ve sloupci
10 pak vyrovnaná převýšení i!JH. Z rozdílu nivelační.
ho a vyrovnaného barometrického převýšení dostane-
me, jako v případě jednoduché trojúhelníkové sítě,
skutečné chyby s' a z těchto pak střední chyby baro-
metrické nivelace v uvedené výškové síti:

Z tabulky IX. a z určených středních chyb vyplývá,
že použité výpočetní vzorce jsou prakticky stejné.
Babinetův vzorec proti vzorci logaritmickému má tu
výhodu, že není třeba hledat logaritmy naměřených
tlaků v tabulkách.

Dosažené výsledky ukazují, že ve výškových
sítích - kdy délky stran nejsou větší než 2 km
a převýšení ne větší než 100 m - není třeba, i když
barometrická měření provádíme mikrobarometry,
zavádět korekce z úplného barometrického vzorce.
S rostoucí vzdáleností a převýšením však je nutné,
úměrně požadavkům na přesnost výsledku, zavádět
korekce z úplného Laplaceova vzorce. Především však
korekci z tíhy vodních par, která v uvedeném měření
měla v průměru hodnotu 1,004- !JH' a isobarickou
korekci, která může na vzdálenost 10 km způsobit
chybu až ±0,5 m. Naopak naproti tomu korekce ze
změny tíhového zrychlení se zeměpisnou šířkou
!J:= 0,9996 !JH' a s nadmořskou výškou !J: =
= 1,0001 !JH' se v uvedeném měření téměř kompen-
sovala.

Znovu bylo pozorováno, že teploměry reagují
podstatně rychleji na změny teploty, než mikrobaro-
metry na změny vzdušného tlaku. Je proto třeba
vyčkávat s odečítáním tlaku na stanici 10-15 minut.
Doba čekání 5 minut, kterou jsme při měření zvolili,
se ukázala' příliš krátkou. Pomalá reakce mikro.
barometrů se pravděpodobně projevila na bodě 1
v trojúhelníkové síti s centrálním bodem, takže
skutečné chyby v převýšení u stran (1) a (4) tabulka
IX. jsou vzhledem k ostatním chybám poměrně velké.
Pokud bychom je z měření vyloučili, zmenší se střední
chyby barometrické nivelace v této trojúhelníkové
síti na hodnotu:

Z těchto středních chyb a ze středních chyb určených
v plošné trojúhelníkové síti plyne, že při měření
s mikrobarometry je možno dosáhnout přesnosti uve-
denou výrobcem, tj. ± 0,3 ID až ± 0,5 m.

Měření znovu prokázala, že poměrně velký vliv
na přesnost barom.etrické nivelace, prováděnou mikro-
barometry, má chyba podmíněná barickým gradien-

tem. Je nutné si uvědomit, že chyba v měřeném tlaku,
pro určený směr a moment pozorování působením
barického gradientu je veličinou proměnnou, nebof pE
výpočtu převýšení používáme měření určené v různou
dobu a v různých směrech. Při menších vzdálenostech
(do 2 km) a malém převýšení (do 100 m) stanic, lze
ještě předpokládat jistou homogenitu ovzduší a uve·
denou korekci do měření nezavádět.

Při rozboru přesnosti barometrické nivelace zkoumá-
me vliv jednotlivých prvků vstupujících do výpočtu
na přesnost určovaného převýšení. Při odvozování
potřebných vztahů vyjdeme z Babinetova vzorce
a odvodíme postupně parciální diferenciály funkce:

a určíme, které veličiny ovlivňují chyby jednotlivých
prvků vstupujících do výpočtu.

Vliv chyby v měřených vzdušných tlacích
P1ap2:

K'
2 (1 + ltt)

P

Předpokládáme-li, že oba tlaky změříme se stejnou
chybou bude:

!Jh!Jp
t3!JH(p)= -- ap.

p

Ze vztahu vyplývá, že vliv chyby v naměřených tla-
cích je přímo úměrný velikosti barometrického
výškového stupně !Jh, měřenému tlakovému rozdílu
!Jp, příslušné chybě dp měřeného tlaku a nepřímo
úměrný měřenému 'střednímu tlaku p.

Vliv chyby v barometrickém součiniteli K':

aK'
MH(K') = !JH' K"

s AH dK"
ULJ (K') 100 = 10

!JH' ----x' O.

Předpokládáme-li podle [1], že barometrický součini.
tel K' je zatížen střední chybou mK = ± 20 m.
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MH(K'l 100 = 20 . o
!JH' 16038 100 = 0,1 Yo

a měř-ené převýšení bude zatíženo chybou:

MH(K') = 0,001 !JH'

!JH'
MH(t) = 0,4 100 dto

Ze vztahu vyplývá, že bude-li ,teplota vzduchu
určená s předností dt = ± 1 oe, pak bude v určova-
ném převýšení !JH' chyba 0,4 %' Problém chyby
v určovaném převýšení z teploty vzduchu nezáleží
na tom, že teplotu měříme s přesností ± 0,1 oe, ale
spočívá v tom, že do barometrických vzorců dosazu-
jeme střední teplotu, která neodpovídá okamžitým
teplotním poměrům v době měření. Čím větší bude
měřené převýšení, tím větší bude rozdíl teplot na
určovaných bodech a tím větší bude střední chyba
v určované teplotě vzduchu, která může dosáhnout
hodnot i několika st,upňů, což je třeba také brát
v úvahu z hlediska požadované přesnosti barometrické
nivelace.

37,7 !JH'
(J!JH(el = 100 p de.

Pro p = 760 torrl\, de = 1 torr bude tato chyba činit:

MH(el R::i 0,0005 % !JH'.

Vliv chyby ze změn tíhového zrychlení se
zeměpisnou šířkou:

Pro Ll<p = arc 1° bude činit procentová chyba v pře-
výšení v intervalu zeměpisné šířky <p =35° až 55°,
uvažujeme-li v barometrickém součiniteli hodnotu
normálního tíhového zrychlení:

Vliv chyby ze změn tíhového zrychlení s nad-
mořskou výškou:

MHi~P 100 = 2 dH 100.
LlH' R

Pro dH = 1 m bude tato chyba:

MH~~P R::i 0,00003 % LlH'.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že vliv chyby i pro
poměrně veliká převýšení, kterých se dopustíme při
určování hustoty vodních par a ze změn tíhového
zrychlení, bude při barometrické nivelaci zanedbatel-
ný.

Výsledky experimentální práce a také široké praktické
využívání optických mikrobarometrů v SSSR potvr-
zují možnost uplatnit metody barometrické nivelace
při mnoha speciálních měřeních, zejména tam, kde
není požadována ani účelná vysoká přesnost určova-
ných výšek a převýšení, nebo tam, kde trigonometric-
ké určováni výšek či geometrická nivelace by byly
příliš nákladné.

Při dodržení metodiky měření a za příznivých
meteorologických podmínek, je možné dosáhnout
při plošné barometrické nivelaci prováděné metodou
"nezávislých trojúhelníkll", střední chyby v určených
výškách od ± 0,20 m do ± 1,00.

V ČSSR v důsledku vysoké přesnosti a hustoty
výškových geodetických základů, barometrická nive-
lace nenašla širší uplatnění; jsou to především pra-
coviště geofyziky, která se zajímají o tuto metodu
určování převýšení a přenosu výšek, a to při budování
výškových sítí pro gravimetrická a seismická mapo-
vání, zejména však při pracích v rozvojových zemích
a ve složitých terénních podmínkách.

Přestože se při popsaném experimentu dospělo
ke kladným výsledkům, je si autor vědom toho, že
mnohem přesvědčivějšímu ocenění použité metody
by značně prospělo, kdyby měření se prováděla ve
větší oblasti se sadami přístrojů, dále v různých
terénních, klimatických i časových podmínkách.
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A I ber t z J., Kr e i I ing W.: Photogrammetrisches
Taschenbuch, Photogrammetric Guide, Guide Photogram-
métrique, Manual Fotogramétrico de Bolsillo; 2. vydanie,
Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe, 1975, s. 284
Začiatkom t. r. vydalo Vydavatefstvo H. Wichmann

v.Karlsruhe "Fotogrametrickú príručku" v druhom, štvor-
jazyčnom vydaní (nem., angl., franc. a špan.).
Skutočnosť, že ide o knižku v štyroch rečiach, ktorá

. vzhladom na svoj účel nemožebyť obsiahla, viedla
autorov k úspornému textu. Jej účelom je poskytnúť fo-
togrametrom v praxi v prehfade rozne poznatky z fo-
togrametrie a príbuzných oblastí vo vefmi skrátenom
a výstižnom texte, vo forme definícií, tabuliek, vzorcov,
nomogramov a pod. N e n a hra d z u j e teda učebnicu,
ale slúži ako pomocka, príručka praktikom ale aj
študentom.
Publikácia pozostává zo 6-tich častí. V prvých štyroch

častiach (všeobecná časť, matematika, optika a Joto-
grafia I sú v prehfadnej forme prevažne v tabufkách
zoskupené základné poznatky a informácie potrebné pri
odbornej práci. SÚ tu: údaje o rozmeroch Zeme, jednotky
mier a ich prevody, matematické konštanty, mocniny,
odmocniny, trigonometrické vzťahy v rovinnom a sféric-
kom trojuholníku; analytická geometria v rovine a prie-
store, rozne sposoby transformácií súradníc, determinan-
ty, matice, vyrovnávací počet, geometrická optika, skres-
leníe objektívov a ich korektúra, fotometria, systémy
citlivosti fotografických materiálov a ichprevod, prenos
kontrastu a pod. Tu treba podotknúť, že v publikácii sa
zatial ne p o u ž i I i jednotky SI.
Najobsiahlejšia je 5. kapitola - Fotogrametria (s. 112

až 233), ktorej budeme venovať viičšiu pozornosť. Po
základných vzťahoch pozemnej stereofotogrametrie sa
venuje 'pozornosť vzťahom pre náletový p:án v leteckej
fotogrametrii. Nomogram poskytuje prehYad medzi sním-
kovou a mapovou mierkou a 3 tabufky llvádzajú hod-
noty roznych parametrov náletového plánu pre rozne for-
máty snímok a konštanty fotokomor.
V ďalšej časti - Vy hod not e ni e j e dno sní m-

k o v e j fo t o g r a m e t r i e - sú najprv uvedené geo-
metrické a projektívne vzťahy medzi projekčnými rovi-
nami, princípy analytického, grafického a optického pre-
kreslenia snímky rovinného územia, princípy diferen-
ciálneho prekreslenia členitého územia (ortofotosnímky I
a praktické poznatky tohtu sp6sobu vyhodnotenia.
V časti o dvojsnímkovom (ste'8oskopickom) vyhodno-

covaní sa uvádzajú najprv používané symbolické typy
projekcií priestorových (analágových) vyhodnocova-
cích prístrojov a nomogram pre módelovú mierku. Ďalej
sú uvedené rozne sposoby vzájomnej orientácie ne-
závislej a závislej snímkovej dvo)ce (opticko-mechanic-
ký, numerický, seminumerický I s originálnymi a pre-
tvorenými zviizkami lúčov, ako aj deformácie modelu
vplyvom chýb vnútornej a vzá'omnej orientácie. Záver
tejto časti je venovaný postupom pri absolútnej orientácii
nezávislého modelu a pri priradení. -
Osobitná časť je venovaná a e rot r i a n g u 1 á c i i

z nezávislých modelov v páse a bloku, teda každý z nich
má svoj vzťažný súradnicový systém a mierku. Modely
sa zostavujú do bloku alebo pásu po podobnostnej prie-
storovej transformácii, pričom modely sa získajú buď vy-
meraním na analágových vyhodnocovacích prístrojoch,
alebo analyticky po vymeraní snímkových súradníc. Na
vyrovnanie aerotriangulácie v páse sa uvádza grafický
a počtársky sposob a ich jednotlivé postupy. Na vyrov·
naQie v bloku sa uvádza počtársky sposob s postupmi
na polohové a výškové vyrovnanie.
Posledná časť tejto kapitoly sa venuje a n a 1 y t i c-

f{ e j fo t o g r a m e t r i i, přičom sa dosledne využíva
moderný sposob vyjadrovania - maticový počet. Po ro-
tačných matici ach sa uvádzajú vzťahy a posltupy na pr€-

tínanie nazad v priestore s využitím snímkových a geo-
detických súradníc lícovacích bodov. S využitím týchto
poznatkov sa ďalej uvádza schéma a postupy analytic-
kého vyhodnotenia množiny bodov, včítane vzájomnej a
absolútnej orientácie.
Šiesta, posledná kapitola, obsahuje krátky prehfad me-

tád a postupov dialkového sní m a n i a Zem e s vy-
užitím niektorých druhov elektromagnetického vlnenia.
Publikáciu doplňuje abecedný index odborných termí-

nov vo všetkých 4 rečiach.
Príručka je po metodickej stránke dobre zostavená.

Text sa vyznačuje jednodu~chQsťou a jednoznačnosťou vy-
jadrenia myšlienok, ktorý doplňujú názorné obrázky, ta-
bufky, nomogramy, schémy a pod. Možno vysloviť pre-
svedčenie, že príručka nájde široký okruh záujemcov a
splní svoje poslanie.

Ing. rozet Petráš, CSc.,
Vedecké laborat6rium

totogrametrie SVŠT
Bratislava

Z MEZINÁRODNíCH STYKŮ

XIII. kongres čs. společnosti
zeměpisné v Plzni

Ve dnech 30. 6. až 4. 7. 1975 proběhl v západočeské
metropoli 11Z XIII. sjezd československých geografů
s mezinárodní účastí ze SSSR, NDR, BLR, Polska a Ju-
goslávie. Sjezd byl zaměřen na problematiku školské
geografie a na ochranu a tvorbu životního prostředí, při-
čemž v obou případech byl kladen značný důraz na sou-
činnost s kartografií, a to ji,k při práci s mapou v učeb-
ním procesu na školách všech stupňů, tak i při tematic-
kém mapování prováděném pro potřeby ochrany život-
ního pl'Ostředí.
Bohaté sjezdové jednání bylo soustředěno do prvýcn.

dvou dnů sjezdu, po kterých následovaly zeměpisné ex-
kurze po západních Čechách. V hlavním referátu vystou-
pil dosavadní předseda ČSSZ prof. dr. Miloš N o s e k,
DrSc., který zhodnotil rozvoj čs. geografie za uplynulé
období. Zdůraznil, že vedle nesporných úspěchů i na me-
zinárodním poli existují problémy, které se nepříznivě
promítají do úrovně výuky zeměpisu. S ohledem na sou-
časný stav je nezbytně nutné zmodernizovat výuku, uva-
žovat systémový přístup k výkladu krajinné sféry naší
země, přepracovat osnovy škol I. a II. cyklu, rozšířit vý-
uku a vypracovat nové učební pomůcky a grafické mate-
riály, výraznou roli zde hrají hlavně mapy a kartogramy,
l,teré jsou vedle učebnic druhou základní učební pomůc-
kou. Z hlediska kartografie bylo konstatováno, že na
žádné z vysokých škol univerzitního typu není kartogra-
fie přednášena specialistou kartografem a rovněž výzkum
je zaměřen spíše na historickou kartografii než na nové
směry, jako je matematizace v geografii, automatizace
a tak dále.
Jednotlivé referáty vyšly jako sborník vydaný ČSAV

Geografickým ústavem v Brně v edici Studia geographi-
ca č. 50 a 51. Značné množství příspěvků bylo věnováno
kartografické problematice. Technickou modernizací vý-
uky se zabývají příspěvky doc. K r a u s e a Ing. V e v e r-
k y z katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze,
které pojednávají o přínosu promítaných map a obrazů
ve výuce a o nových aspektech výuky kartografie v sou-
vislosti·s rozvojem výpočetní techniky. Z resortu geodé-
zle a kartografie vystoupil Dr. Č á s I a v k a z GÚ Praha,
který rozebral význam názvosloví a vyZval geografy
k těsnější spolupráci za účelem zkvalitnění. tvorby ma·
pových děl.
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Na sjezdu byla instalována výstava kartografických
a geografických prací, na které byly zastoupeny n. p.
Kartografie Praha a n. p. Geodezie Praha.
V rámci sjezdu proběhlo shromáždění ČSSZ při ČSAV,

na kterém byl zvolen pro další funkční období nový
předseda společnosti, kterým se stal prof. dr. Ota
Tichý, CSc.

Zeměpisné exkurze byly velice dobře zorganizovány.
Byly věnovány průmyslu plzeňské aglomerace, inovač-
nímu procesu na Rokycansku, demografické problemati-
ce Klatovska, chráněným oblastem Šumavy, struktu-
rálním změnám okresu Cheb a lázeňství na Karlovarsku
a Sokolovsku.

Ing. Bohusl:l'J Veverka,
odborný asistent kat. mapování a kal'tografie

ČVUT fakulta stavební

Jubilejní X. Geodesia rallye ČSSR

V posledních dnech letoš-
ního května byla odstarto-
vána v Úštěku na Litomě-
řicku tradiční "Geodesia ral-
lye ČSSR", organizovaná
jako finále mezinárodního
přeboru československých
geodetů v moto turistice na
počest 30. výročí osvobození
Československa Rudou ar-
mádou. Letošní soutěž byla

zařazena do m~zináťOdního kalendáře mototuristických
soutěží Ústředního automotoklubu ČSSR a by~a význam-
ná zvláště tím, že se jela jako I. kolo Interpoháru 1975,
za bohaté účasti geodetú - mototuristů z Německé de-
mokratické republiky a z Polské lidové republiky.

Tyto skutečnosti byly také hlavním dúvodem změny
dosavadního pojetí celé soutěže. Původní námět "honu na
lišku", kterého se mohly zúčastI10vat i celé rodinné po-
sádky byl definitivně nahrazen ryze branným a sportov-
ním charakterem soutěže, ve kterém byl kladen důraz
především na tělesnou zdatnost řidičské umění a do-
konalou orientaci v terénu. Proto také střelba vzduchov-
kou, hod granátem, pěší orientační mikrozávod, náročná
jízda zručnosti odhad vzdáleností, práce s mapou a bu-
solou a řada dalších branných prvkú se staly samozřej-
mou součástí této nejnáročnější resortní branné soutěže.
Z těchto dúvodú také pořadatelé soutěže ZO Svazarmu
ČSR Automotoklubu Geodézie v Litoměřicích a podniko-
vý výbor ROH n. p. Geodézie v Liberci, označili tuto
obsahově změněnou soutěž pracovním názvem "Geode-
sia rallye 2. generace". Cenná byla i nová praxe
v plnění jednotlivých disciplín, kdy se na řešení bran-
ných úkolú podílely celé posádky a nejen samotní
řidiči.

Ke startu bylo připuštěno po technické prohlídce vozi-
del celkem 63 posádek, mezi kterými bylo sedm posádek
z Německé demokratické republiky a devět z Polské
lidové republiky. Startovaly i posádky Slovenského úřadu
gf?odézie a kartografie z Bratislavy a z řady dalších
organizací odvětví geodézie a kartografie. Nechyběli ani
nositelé přebornických titulů Prahy a Středočeskéh:J
krajE', výkonnostních tříd v mototuristice ani v jiných
rr.ototuristických rallye. Tedy konkurence značně silná.
Celá soutěž začala noční etapou dlouhou 42 km, která

svým prúběhem překvapila značnou část posádek. Měla
totiž šest samostatných částí, ve kterých se postu Dně vy-
střídaly slepé mapv, itineráře textové, šipkové, kombi-

nované s azimutovými, a určené prújezdními body, kte-
ré si musely posádky samy zkonstruovat z daných azi-
mutú a vzdáleností.
A když uvážíme, že každá část této etapy byla prot-

kána řadou speciálních úkolLJ, že měla stanovené rúzné
rychlostní prúměry a časy na plnění úkolú, není divu,
že řada posádek v noční etapě zabloudila nebo nasbí-
rala velké množství trestných bodú. Stalo se to přede-
vším těm posádkám, které neměly dokonalého počtáře.
Velmi vtipně zařadili pořadatelé do noční etapy klam-

nou prújezdní kontrolu, kterou umístili těsně za přede-
psanou odbočkou. Na této odbočce řada posádek dlouho
váhala, zda má do kontroly zajet. Ty, které podlehly
kouzlu modrého světla, označu.jícího místo kontroly, ob-
držely do jízdního výkazu neobvyklé razítko, znamena-
jící při konečném zúčtování 50 trestných bodú. Méně
vtipný již byl úkol nočního odhadu vzdálenosti k osamo-
cenému světélku ve tmě. Mnoho starostí zpúsobil i úkol
z praktické zručnosti, kdy do dvou minut měl každý řidič
vyměnit svíčku na libovolném válci motoru svého auto-
mobilu. Šlo o zdánlivou maličkost, ale na horkém mo-
toru, potmě nebo při světle baterky a při "závodnických
nervech" to nebylo nic příjemného.
Noční etapu však absolvovaly všechny posádky bez

havárie. Zásluhu na tom měl nejen výborný výkon řidičú,
ale i navigátorů, kteří si osvětlovali v autech své itine-
ráře i zadání dalších úkolú všemi možnými zpúsoby od
obyčejné baterky až po speciálně konstruované pohyb-
livé 03větlovací zařízení.
Druhý den nastoupily posádky do denní etapy. Ještě

před startem byla radost pohledět na vybavení jednotli-
vých posádek. Od početních tabulek až ke kapesním
elektronickým počítačkám, od obyčejných tachometrú až
po tripmastery, od čepiček k závodnickým přilbám -
toto vybavení již předem označovalo "ostřílené kozáky"
mototuristických soutěží, ale jak se při konečném
zúčtování ukázalo, zdaleka ještě nezaručovalo všem dob-
ré umístění.

Před vlastním startem plnili řidiči vO'Zidel branné prv-
ky: střelbu ze vzduchovky na vzdálenost 10 m a jízdu
zručnosti, která byla zpestřena převezením vody v púl-
litrové sklenici mezi dvěma stojany. A že sklenice byla
hodně plná, není snad nutno ani zdúrazňovat. Za každé
"ušplouchnutí" se inkasovalo 5 trestných bodů, a ne-
byla o ně nouze. Přesto se každý poctivě snažil neulít
ani kapku, a budiž všem ke cti, že se nenašel žádný,
který by ze sklenice vylil vodu najednou, za pouhých
5 trestných bodú. Naopak, převážná většina geodetú -
řidičú prokázala pravé mistrovství v ovládání vozidel,
která se postupně stávají jedním z nástroji'l jejich
práce.
Nu, a pak začalo teprve to pravé peklo denní etapy.

Námět byl stejný jako v noční etapě, ale několikráte
znásoben, takže posádky skutečně nevěděly, co mají dělat
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dříve. Zda počítat časy dojezdů do časových kontrol,
nebo sledovat a plnit speciální a branné úkoly, stále sle-
dovat trasu, orientovat se v mapě atd. Opět se jelo podle
slepé mapy, podle azimutů,. šipkového i textového lti-
neráře. jako specialita dne bylo geodetické zadání trasy,
kterou si posádky mus:-dy sami zkonstruovat podle prú-
jezdních bodú, určených v souřadnicích.

Velmi hezký byl (;kol rozjet se s vozidlem do prudkého
kopce. Směla se sice použít ruční brzda, ale za couvnutí
větší než 20 mm se již inl-;:asovalo 15 trestných bodi'!. Ani
odpověď na úkol, kdo osvobodil ke konci 2. světové války
Úštěk nebyla lehká. O tom, že to byla polská armáda si
posádky musely i v napnutém čase soutěže pohovořit
s místními občany. Potěšení všech posádek jistě vyvolala
jedna a půl hodinová polední přestávka, během které
musely absolvovat pěší orientační mikrozávod podle azi-
mutů. jejich snažení však bylo odměněno limonádou
a následným, sice krátkým, ale velmi příjemným od-
počinkem.

Konečně, po absolvování 140 km dlouhé trasy, ve které
si řidiči i navigátoří pořádně "zamakali", přišel toužebně
očekávaný cíl. Všichni soutěžící si rádi odpočinuli
a škoda, že chladné počasí nedovolilo koupání v krás-
ném rvbníku Chmelařl.

Tak· tedy skončila vlastní soutěž, a po zaslouženém
odpočinku se všichni sešli v kulturním domě v Úštěku,
kde s napětím očekávali vyhlášení Výsledků a předání
cen. Především poháru předsedy Českého úřadu geodetic-
kého a kartografického s. Ing. Františka Koubka pro

nejlepší posádku jednollivcú a poháru ZO Stow<tJ'zyszenia
Geodetów Polskich v Kielcích od Mgr. Ing. Banaskiewicze,
pi'D nejlepší družstvo. Další ceny věnovali představitelé
krajských orgánů a organizací resortu Českého úřadu
geodetici,ého a kartograficl\ého: Ing. Haša, Ing. jar05,
Ing. Novotný, Ing. Pícka, Ing. ]{odr a PV ROH n. p. Geo-
dézie Pize)).

V Ý s led k y X. G e ode s i a r a I I Y e Č S SR:

Jednotlivci:
1. Ing. Roule, CSc. - Ing. Kuba - Ing. Hašek, ČÚGK

Praha
2. Ing. Burian Ing. BuriE,nová, Geodézie, n. p., Par-

dubice
3. Ing. Cvetler Ing. Sťastný, AMK Praha - Dejvice.

Družstva:
1. Geodézie n. p. Pardubice
2. Geodetický ústav Praha
3. AMK Geodézie Litoměřice.

jako nejlepší zahraniční posádka se umístila na 16.
místě Ing. Nueske - Ing. Premlel z Geokart Dresden.
O náročnosti celé soutěže svědčí i skutečnost, že 17 po-
sádek bylo diskvalifikováno.

Program soutěže končil společenskou zábavou, která
byla odměnou nejen všem účastníki'Im, ale i pořadate-
lúm, kteří Ila přípn.vu a organizaci "X. Geodesia rallye
Č::;SR" věnovali ze svého volného času více než 15lJO
hodin.

Mototuristická soutěž "Geodesia rallye", do které za-
řadili pořadatelé značný počet branných prvki'I, měla za
úkol přispět především ke kolektivnímu soužití geodetů
- motoristů, ke zvýšení jejich technických znalostí a ři-
dičské zručnosti, k upevnění kázně a bezpečnosti v do-
pravě a vést je ke zvýšení tělesné zdatnosti a ke správné
orientaci v přírodě při práci s mapou. Jejím cílem bylo
i zdokonalení všech účastníků v plnění dalších disci-
plin v rámci jednotného systému branné výchovy obyva-
telstva.

Hodnotíme-li dnes s odstupem času pri'Iběh celé sou-
těže, vidíme, že tyto cíle byly jednoznačně splněny.
Účast geodetů z Německé demokratické republiky a Pol-
ské lidové republiky na jubilejní "X. Geodesia rallye" vy-
tvořila pole pro hlubší mezinárodní spolupráci, která se
stává i v geodézii a kartografii jednou ze základních
metod práce. jako celek byla tato rallye i Mlstojným vkla-
dem československých geodetů k oslavám 30. výročí osvo-
bození naší vlasti Rudou armádou.

Touto soutěží však letošní činnost geodetů - motoristů
neskončila, naopak vybrané československé posádky
pilně trénují na II. kolo Interpoháru v září v Německé
demokratické republice v Altenfranken u Drážďan, a na
III. kolo, které bude odstartováno v říjnu v polských
Katovicích.

1975/266



Geodetický a kartografil}ký obzor
ročník 21/63, ~íslo 9/1975 267

Vítězství če$kých geodetů v Polsku

Pod heslem "Automobil pracovním nástrojem geode-
tů" se konalo ve dnech 27. a 28. června t. r. v polských
Kielcích I. automobilové mistrovství polských geodetů
pořádané polskou vědeckotechnickou společností a pod
odborným vedení Automobilklubu v Kielcích.
Jediným zahraničním účastníkem byla česká posádka

Ing. R o u I e, CSc., Ing. P os'p í š i I a Ing. R o u lov á,
a té se podařilo překonat nástrahy pořadatelů v jedné
noční a dvou denních etapách, doplněných jak v noci, tak
i ve dne složitým průjezdem městem Kielce podle šipko-
vého itineráře, ve dne ještě s hledáním nivelačních
značek, plněním několika geodetických úloh a sportovní-
mi motoristickými disciplínami a získat prvenství ve třídě
do 1150 ccm i absolutní vítězství.

Z pověření Ústředního výboru ČVTS geodézie a karto-
grafie uspořádá odborná skuoina 1701 a Krajský výbor
ČVTS geodézie a kartografie pro Sm. kraj v Ostravě,
v květnu roku 1976 v Jánských koupelích v okresu Opa-
va konferenci

a] požadavky na obsah mapových podkladů z hlediska
územního plánování a z hlediska projektanta

b J současný stav výzkumu a technických předpisů na
úseku mapových podkladů

cJ nové metody při tvorbě mapových podkladů a karto-
reprodukční práce

Součástí konference bude také výstava ukázkových prací.
Náměty a nabídky referátů přijímá předseda tematické
komise Doc. Ing. Dr. tech. Zeman Josef, CSc., Vysoké uče-
ní technické v Brně, fakulta stavební, katedra geodézie,
Barvičova ul. 85; Brno - PSČ 66237.
Informace o připravované konferenci podá předseda pří-
pravného výboru Ing. Dokoupil MUan, Krajská geode-
tická a kartografická správa pro Sm. kraj, Praskova 11,
Opava - PSČ 74627.

Vasil Cankov Peevski se narodil 7. záři r. 1905 v Lovči,
kde též vychodil základní školu. Gymnázium absolvo-
val jako jeden z nejlepších žáků v Plevenu.Poté byl při-
jat na geodetickou školu při Státním geodetickém insti-
tutu, odkud byl po ukončení 1. ročníku vybrán do tech-
nické školy do Vídně, kterou dokončil v březnu r. 1929.
Odtud se vrátil do Bulharska, kde pracoval v různých
vedoucích funkcích až do roku 1942, kdy byl jmenován
profesorem Vysoké technické školy v Sofii.
Koncem r. 1942 byl vyslán na rok- do Švýcarska, aoy

se tam seznámil s celkovou prací a různými druhy od-

borných činností na Vysoké technické škole v Curychu
a spolupracoval s některými význačnými pn'esory.
V roce 1945 byl zvolen rektorem Vysoké technické

školy a v r. 1951 děkanem geodetické fakulty. Pak v roce
1952 zástupcem rektora Státní polytechniky a v r. 1953,
kdy se Státní polytechnika rozdě,ila na čtyři samostatné
instituty, děkanem stavební fakulty při Inženýrsko-sta-
vebním institutu. Od r. 1954 do r. 1956 byl zástupcem
rektora tohoto institutu. V období 1956 až 1959 pracoval
na ministerstvu školství jako vedoucí katedry vysokého
učení technického. V roce 1960 Qyl pověřen funkcí děka-
na stavební fakulty a v r. 1962 -zástupcem rektora Vy-
sokého inženýrsko-stavebního institutu, kde působí do
r. 1963.
V té době se účastňuje měření triangulace I. řádu

v Bulharsku, rozměření na II. a III. řád a zpracovává
velké množství instrukcí na řešení základních geodetic-
kých otázek, zvolení referenčního elipsoidu, určení meto-
dy na vyrovnání triangulace I. řádu, užití Gaus-Kriige-
rovy projekce, zvolení počátku. Pokládá 'základy foto-
grammetrie v Bulharsku a provádí {otogrammetrické ma-
pování.
Vede geodetické, fotogrammetrické a topografické

práce na sestrojení mapy v měřítku 1 : 10 000 na území
"Velké Sofie". Jako první tvoří základy letecké fotogram-
metrie. Dělá první projekt Podbalkánské železnice s vy-
užitím pozemní fotogrammetrie, rozpracovává instrukce
pro fotogrammetrické oddělení.
Aktivně se zúčastňuje práce v Centrálním shromáždění

na řešení všech otázek týkajících se geodetických prací
v Bulharsku. Po čas práce v městském výboru rozvíjí
novou metodiku regulace plánování. Osobně sestavuje
moderní plány Sofie. Zpracovává plán města Russe a oko-
lí v měřítku 1: 5000 leteckou fotogrammetrií. V roce
1949 vytyčuje projekt železničního tunelu Trojan-Karlo·
vo (12 kilometrů J.
Stává se jedním z nejlepších přednášejících. Jeho lek-

ce jsou srozumitelné a přitom s vysokou vědeckou úrov-
ní. Zvláště velkou zásluhu má na rozvinutí Vysoké tech-
nické školy. Mnoho jeho prací z oblasti geodézie je v tom
čase uveřejněno v publikacích Akademie věd.
Prof. Peevski napsal a vydal mnoho učebnic i učeb- '

ních příloh, které se vyznačují svou zřejmostí a jsou ve-
lice populární. Mnohé jsou publikovány v zahraničí. Me-
zi jinými můžeme vzpomenout "Vyrovnání metodou nej-
menších čtverců" a "Základní geodetické sítě".
Prof. Peevski je autorem také několika velkých vědec-

ko populárních článků. Měl několik velkých přednášek
na kongresech, symposiích a konferencích doma i zá hra-
nicemi, jako např. v Budapešti, Moskvě, Praze, .Mnicho-
vě, Vídni, Římě, Madridu a v dalších.
Prof. Peevského si váží jako známého vědce - geode-

ta a jako takový je uznáván i v cizině. Jeho činnost je
obsáhlá a mnohostranná.
Byl členem bulharských inženýrů a architektů od roku

1929, kde v r. 1931 zastával funkci sekretáře skupiny in-
ženýrů-zeměměřičů, v r. 1932 až 1933 místopředsedy
a od r. 1934 do r. 1942 předsedy. V r. 1937 byl zvolen
místopředsedou Svazu bulharských inženýrů a architek-
tů a v letech 1939 až 1942 sekretářem. Potom pracuje na
Vysoké technické škole v Sofii. Od. r. 1944 pokračuje ak-
tivně v práci ve Svazu bulharských inženýrů a archi-
tektů jako předseda Státních inženýrů - zeměměřičů
a člen výboru Akademie věd. V r. 1949 byl zvolen před-
sedou trvale vytvořeného Svazu bulharských geodetů.
Na ustavujícím kongresu tohoto svazu byl v květnu

r. 1965 zvolen jeho předsedou, kterým 'je dodnes. Od
prvního vydání časopisu "Geodezia, kartografia, zemeu-
strojstvo" je jeho hlavním redaktorem.
Na IV. kongresu Vědeckotechnické společnosti [NTSJ

v únoru 1965 byl zvolen předsedou Ústředního výboru
(CS] NTS a v této funkci setrvává až do r. 1972. Má vel-
kou zásluhu na ustavení Světové federace inženýrských
organizací.
,Jako předseda NTS i jako hlavní redaktor časopisu

"Geodezia, kartografia, zemeustrojstvo" má prof. Peevski
,velké záSluhy na uskutečnění spolupráce mezi vědecko-
technickými organizacemi socialistických zemí, speciál-
ně mezi geodetickými službami.
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Prof. Peevski je členem Společnosti vědeckých pracov-
níků v Bulharsku. Je též poradcem prezídia a členem re-
dakčního kolegia časopisu "Život a věda". Je jedním ze
zakladatelů vědeckopopulárního časopisu "Věda a tech-
nika" a též členem jejího redakčního kolegia.

Za svou aktivní a mnohostrannou činnost prof. Peevski
dostal mnohá vyznamenání.

V r. 1957 "Cyril a Metoděj" I. stupně
V r. 1965 "Zasloužilý vědecký pracovník"
V tomtéž roce u příležitosti jeho 60. narozenin bylo

mu uděleno vyznamenání "N. R. Bulgaria" I. stupně
V r. 1974 jubilejní vyznamenání ,,30 let Bulharské

socialistické revoluce".
Byl zvolen členem Mezinjr01ní geodetické federace

FIG, Astronomicko-geodetické spo:ečnosti Akademie věd
SSSR, Vědeckotechnické společnosti v ČSSR, Společnos-
ti geodetů a kartografů v MLR, Společnosti geodetů Ju-
goslávie a Společnosti g€o1etů v Polsku.

Dostal též vyznamenání za zásluhy v oblasti geodézie
a kartografie od Ministerstva územního plán')\lání Polska.

Redakční rada

Profesor dr. Karel Kuchař
(15.4.1906 - 16. 4. 1975)

Dne 16. dubna letoš-
ního roku zemřel ne-
čekaně po krátké ne-
moci profesor Karlovy
univerzity RNDr. Karel
Kuchař, v letech 1958
až 1973 vedoucí ka-
tedry kartografie a ty-
zické geografie. Jako
externí vedoucí vedl
od r. 1952 v Českoslo-
venské akademii věd
Kabinet pro kartogra-
fii, který budoval a
který se r. 1963 stal
součástí Geografické-
ho ústavu ČSAV jako
oddělení pro kartogra-

fii. Zesnulý byl vynikající český kartograf vysoké teore-
tické a praktické úrovně a zakladatel naší geografické
kartografie, již chápal v širokém pojetí od tvorby map a
využití jejich obsahu až po vědomosti o vývojových epo-
chách naší i světové kartografie. Sám byl znamenitým
znalcem historické kartograFe. Jeho velké nadání bylo
spojeno s nesmírnou pracovitostí. Svědčí o tom celá
jeho činnost od doby, kdy se stal asistentem v Geo-
grafickém ústavu Karlovy univerzity v oddělení pro kar-
tografii (1928). Habilitoval se v r. 1935 v širokém roz-
sahu pro kartografii a fyzický zeměpis, kdy v limnolo-
gické práci uplatňoval přesná kartografická měření. Tě-
žiště jeho prací bylo ovšem v kartografii, jíž se pak
výlučně věnoval, ale jeho široký rozhled byl nedoceni-
telný v pedagogické činnosti na UK i při účasti na vel-
kých tematických atlasových dílech a při tvorbě ve škol-
ské kartografii. Hlavní díla prof. Kuchaře jsou známa,
zmíníme se však ještě o nich.

Zcela mimořádnou pozornost si však zaslouží jeho re-
dakční a konzultační činnost, kterou dělal nesmírně svě-
domitě a často na úkor své vlastní tvorby. Jeho ohromné
znalosti literatury, které neustále doplňoval, stejně jako
znalost různých trendů v oboru u nás i za hranicemi
mu tuto činnost umožňovaly a při jeho naprosto neso-

becké povaze ho pnmo k takové činnosti vedly. Nebyl
by dokázal nezasáhnout ve prospěch věci, jestliže poznal
nedostatky, které svou angažovaností mohl pomoci od-
stranit. V otevřené kritice odborné práce projevoval
přímost a měl vždy na zřeteli jen poslání a účel díla.
Podle povahy autorů mu tyto namáhavé práce a diskuse
přinesly někdy nevděk, ale převážně vysoké ocenění,
protože mnoho našich map, statí i knižních publikací do-
sáhlo jeho zásahy vysoké úrovně. Byl-li vědeckým re-
daktorem nebo oponentem, vznikaly komentáře takové
hodnoty, že by samy zasloužily otištění. Mělo by být úko-
lem jeho spolupracovníků a žáků, aby je uchovali. Za
desetiletí je jich nesmírný počet, ale on sám ke svým
asi 170 původním vědeckým pracím nepočítal nikdy ani
publikované recenze, ani mapy, které vyšly kdy s jeho
jménem, a těch bylo jistě nejméně 100.

Prof. Kuchař se podílel na tvorbě obou národních
atlasů Československa [1935, 1966), dále na Atlasu čes-
koslovenských dějin (1965) a na Československém vo-
jenském atlasu (1965). Byl autorem některých našich
školních atlasů a později spolupracoval v jejich lektor-
ských radách. Podobná byla i jeho účast na tvorbě škol-
ních nástěnných map. Z knižních publikací jmenujme
alespoň Jezera východního Slovenska a Podkarpatské
Rusi [Bratislava 1933], tři vysokoškolské učebnice karto-
grafie (1943, 1946, 1953], poslední pod jménem Základy
kartografie, dále Naše mapy odedávna do dneška (Praha
1958], Skolní zeměpisný atlas [Praha 1951-60], Mapo-
vá sbírka P. B. Molla (Praha 1959], Mapy českých zemí
do poloviny 18. století (Praha 1959) a Early maps of Bo-
hemia, Moravia and Silesia [Praha 1961). V r. 1946 založil
tematicky bohatý časopis Kartografický přehled, který
redigoval až do r. 1960.

Prof. Kuchař věnoval mnoho úsilí doplnění Státní
sbírky mapové, kterou převzal od prof. B. Salamona
v r. 1945 a která spolu s dalšími fondy se stala institucí
s nejúplnějšími počty geografických map.

Do posledních dnů svého života byl profesor Kuchař
všestranně činný, působil pedagogicky na katedře, před-
nášel a vedl semináře, diplomní, rigorózní a disertační
práce. Do sou.časné doby pracoval v četných odborně zá-
važných komisích, jako v komisi pro obhajoby doktor-
ských disertačních prací, kandidátskýr;h disertačních
prací, rigorózních prací, koordinoval kartografický vý
zkum ve státě, byl členem mezinárodních komisí ICA pro
výchovu kartografů a pro historickou kartografii, členem
Národního geografického komitétu a Československého
kartografického komitétu.

Profesor Kuchař považoval za samozřejmost, že k němu
mohl kdokoli přijít s žádostí o radu a tak rozdílel až pří-
liš štědře svůj vzácný čas. Dne 8. dubna naposledy.

O. Kudrnovská

Po dlouhé těžké nemoci
nás opustil dne 30. května
1975 Ing. Emanuel Volf, bý-
valý vedoucí SG v Chebu.

Narodil se dne 2. srpna
1908 v Příbrami. Vysokoškol-
ské studium, zeměměřické
inženýrství absolvoval v r.
1932 na ČVUT v Praze. Ješ-
tě v témže roce zahájil
praktickou činnost zeměmě-
řiče na katastrálním měřic-

kém úřadu v Mostě. Po dobu okupace pracoval na kat.
měř. úřadu v Plzni, kde vykonával různé druhy prací.
Později přechodně zastupoval vedoucí kat. měř. úřadÍl

1975/268



Geodetický a kartograficl{ý obzor
r«:,čník 21/63, číslo 9/1975 269

v Blatné, Sušici a v Příbrami. Po osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou již 28. května 1945 odchází znovu do
pohraničí, kde zajišťuje službu u kat. měř. úřadu v So-
kolově a později zde pracuje jako vedoucí střediska geo-
dézie.
V roce 1947 byl pro vládní úkol osídlení pohraničí

jmenován ministestvem zemědělství pověřencem pro
osídlování pro býv. kraj karlovarský a okres Zatec.
Za úspěšné splnění úkolu obdržel čestné uznání mi-

nisterstva zemědělství.
V roce ] 960 přejímá řízení SG v Ghebu, které vede

až do r. 1971. V roce 1972 pracoval ještě krátký čas
na KGKS v Plzni.
Jeho celá služební činnost byla zaměřena především

na plnění úkolů našich okresních pracovišť. Mnoho obě-
tavosti é1 úsilí věnoval Ing. VoH pracem na dosídlovilní
pohraničí, zúčastnil se aktivně budování socialismu na
vesnici a zakládání evidence nemovitostí. Za těžkých
podmínek v čele okresních pracovišť zabezpečoval poža-
davky kladené na naší zeměměřľckou. službu. Byl dob-
rým a věrným přítelem spolupracovníkům, vychoval řadu
mladých lidí. Dobrým přístupem k práci, čestným a pří-
mým chováním si získal oblibu a četná přátelství. Byl
dobrým propagátorem práce středisek geodézie.
Za dobrou práci v resortu byl vyhodnoc!jn jako nejlepší

pracovník býv. ÚGK v Plzni, byl nositelem odznaku
"Nejlepší pracovník resortu ÚSGK". Dostal řadu čest-
ných uznání od orgánů a organizací.
Odešel dobrý člověk, který vykonal pro společnost i ze-

měměřickou službu velký kus poctivé práce.
Ing. Karel Průcha

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528.5 GEODETICi<~'A KARTOGRAFICK~PŘÍSTROJE
A POMOCKY.JEJICH pOu21Tí. MECHANIZACE

A AUTOMATIZACE

528.517.8:528..35:[528.48:624.19] (520) = 20 VÚGTK 37702
SUDA, N.
Laser Measurement for 54 km long Seikan Tunel in Ja-
pan. [Laserová měření při stavbě 54 km dlouhého tu-
nelu v Japonsku [Seikan).)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1974 17 s., 4 obr., 3 tab., lit. 5.
Pojednává .se o použití laserového. geodimetru AGA-8
při stavbě podmořského tunelu dlouhého 54 km ,a spo-
jujícího japonské ostrovy Hokaido a Hunshu. Přístroje
bylo použito k zaměření trilaterační sítě spojující oba
ostrovy, jehož účelem bylo určit polohu obou koncových
a dalších kontrolních bodů tunelu s relativní přesností
1.1D-6 a zjišťovat eventuální pohy;by zemské kůry. JsoU
zevrubně popsána opatření. učiněná v zájmu dosažení po-
žadované přesnosti a uvedeny výsledky měření. Sch .

r 523.517.8:528.531-523.8] :523.48 = 20 VÚGTK 37705
HALLMEN, B.
Technical and economical aspects when using tachyme-
ters and auto matic recording systems in civil enginee-
ring. [Technické a ekonomické aspekty použití lasero-
vých tachymetrů s automatickou registrací v inženýrské
geodézii. )

Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973, 7 s.
Pojednává se o použití laserových elektronických regis-
tračních tachymetrů pro zaměřování bodového pole,
určování digitálního modelu terénu, vytyčování objektů
a kontrolním měření. Zhodnocení výhod a nevýhod
těchto přístrojů z technického a ekonomického hlediska.
Je konstatováno, že použití laserových tachymetrů je
ekonomicky výrazně výhodné zejména při kombinaci
s automatickou registrací a při 'dobré organizaci práce,
která by umožňovala podstatně vyšší výkon než kla-
sická tachymetrie. Sch

528.517.8.535.222= 20 VÚGTK37715

PARM, T.
A determination af the velocity of light using laser
gendimeter. (Určení rychlosti světla pomocí laserového
geodimetru. )
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973, 13 s., 1 tab., lit. 6. ,
Popis několika experimentů Finského geodetického in-
stitutu k určení rychlosti světla ve valmu pomocí geo-
dimetru AGA 8 a na základě jejich analýzy je odvozena
.výsledná hodnota c = 299 792,48 ± 0,05 km/s. Sch

528.517.8.021.78:528.35 (85) = 20 VÚGTK 37700
BROOK,l.
Experiences with high precision laser distance measur-
ing equipment. (Zkušenosti s vysoce přesnými lasero-
vými dálkoměry.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser: technice v' geod., Stockholm
1973. 24 s., 7 obr., 4 tab., lit. 5.
Popis pracovního p03tUpU a zhodnocení dosažených
Výsledků rozsáhlých měření, provedených ve Švédsku
s laserovými dálkoměry typu AGA-4 D a AGA-8 po roce
1967. Součástí těchto měření bylo trilaterační spojení
ostr'Ova Bornholm se švédskou pevninou, zpřesnění roz-
měru nové národní triaIigulační sítě a zaměření skan-
dinávské části západoevropské základny kosmické lrian-
gulace Tromso-Gatania. Sch

528.52:621.375.826:[528.541:021.375.826] = 20
VÚGTK 37720

KURZ, B. - CHRZANOWSKY,A. - AHMED, F.
New Laser Applications in Geodetic and EnJ,!ineering
Survey. [Nové použití laserových přístrojů při geode-
tických a inženýrskogeodetických pracích.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod., Stockholm
1973, 8 s., 15 obr., 1 tab., lit. 10.
Na universitě v New Brunswick bylo vyvinuto několik
laserových přístrojů, určených pro přesnou nivelaci a pro
vytyčování, event. měření deformací při inženýrskogeo-
detických pracích. Popisuje- se, princip a konstrukce
těchto přistrojů: laserový přístroj pro určení přímého
směru na dlouhé vzdálenosti, integrační detektor svazku
laserových paprsků, samo naváděcí centrační detektor,
přístJ;oj pro určení vodorovného směru ve svislé rovině,
přesný nivelační laserový přístroj. Šk

528.541-82.089.6:531.715:621.375 = 30 VÚGTK 2332
SGHLEMMER,H.
Lasser-Interferenzkomparator zur Priifung von Pra-
zision mivellierlatten. (Laserový interferenční kompará-
tor pro proměřování latí pro přesnou nivelacL)
Allg. Vermess.-Nachr., 81, 1974, č. 7,s. 276-277.
Teze disertační práce na uvedené téma, která se v prvé
části zabývá požadavky na přesnost určení chyby z dě-
lení latě při přesné nivelaci, ve zbývající' části pak tech-
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nickým a funkčním popisem k uvedenému účelu zvlášť
vyvinutého laserového komparátoru. Na závěr jsou uve-
dena doporučení týkající se zavádění korekce z délky
laťového metru při měření. šk

528.541.2.089.6 = 30 VÚGTK 15061
MACHOWSKI,J. - SLUSARCZYK,U.
Einsatz des Kompensator-NiveIliers Ni 007 des VEB
Carl Zeiss fena zur Unl.ťrsuchung vertikaler Bewe-
gungen des Geliindes und --VonBauwerken in der Stadt-
vermessung. [Nasazení kompensátorového nivelačního
stroje KONI 007 [Carl Zeiss Jena) pro zjišťování ver-
tikálních pohybů terénu a staveb v městských podmín-
kách.]
Verm.-Inf. Geod., 1973, Č. 28, s. 24-30, 8 obr., 8 tab.,
lit. 7.
Autoři 'předkládají výsledky laboratorních zkoušek a mě-
ření kontrolních sítí s přístrojem KONI 007. Některé zá-
věry: horizontace krabicovou libelou je postačující pro
funkci kompensátoru; optimální délka záměr je 30 m;
výkyvytlumí kompensátor do 1-2 vteřin; přístroj není
citlivý na tepl)), úspora času proti klasickým přístro-
jum; střední kilometrová chyba 0,53 mm u tohoto
přístroje odpovídá klasickým přesným libelovým pří-
strojům. Ra

528.5:535.8= 82
528.722
NEUMANN, J. - TIED.EKEN, R.
Neue optische Bauelemente in photogrammetrischen und
geodiitischen Geriiten des VEB Carl Zeiss fENA. (Nové
optické konstrukční prvky fotogrammetrickýc)l a geode-
tických přístrojů VEB Carl Zeiss JENA.]
Vermesungsteclmik, 22, 1974, Č. 4, s. 123-125, 6 obr.
Výkl,ad základních optiokých vlastností Fresnelovy
a vláknové optiky a jejich pou2ttí při konstrukci optic-
kých součástí různých geodetických a fot,ogl.'ammetric-
kých' přís,trojů 've VEB Carl Zeiss JENA s přihlédnutím
k funkčním zvláštnostem obou typů.

[528.48:625.78[497.2] 1 :061.3[497.2) (082) =867
VÚGTK 378'::0

DOKLADl
DokIadi na Nacionalnata nauěno-techniěeska konferenci-
ja "Problemi pri izgraždaneto na podzemnite provodi
i saoraženija". (Referáty Národní vědeckotechnické kon-
fer8tl1ce ,na téma "Problémy vytyčování podzemních sítí
a objektů". J
Sofia 1973., 128 's.
Sborník reoferátů, př.ednesených na konferenci,konané
28.-29. listo'pa,du 1973 v So,fiia věnované problematice
vytyč'ování podzemních sítí a objektu a vedení a využití
katastru pndzemních' sítí a objektů v územním a měst-
sikém plánO'vání v Bulharsku.

528.517:528.414=82 VÚGTK15937
TREVOGO,I. S. - ŠEVČUK,P. M. - VLASENKO,S. G.
Iz opyta primeneuija EOK 2000 v poligonometrii. (Použi-
tí EOK 2000 vpolygonizacL'
Geod. i Kartogr., (Moskva], 50, 1974, Č. 8, s. 19-23, 2 tab.,
lit. 5:
Autoři hodn-otí výsledky'měření polyg-onových stran ele'k-
tllooptlckým dá-Ikoměrem EOK 2000; uvádějí vzmce pro
s,třední kvadrat'ické chyby měření s d,oporučením před,
běŽlIléhcovýpočtu 'přesnosti přímých měření 'v přímých
pořadech. '

Ra

528.521.83+528.531- 523.8= 867 VOGTK 29 986
PETKOV, D..
Novi geodeziěeski instrumenti. (Nové geodetické přístro-
jé.]

lzvestija (Sofija], 1974, Č. 4, s. 51-54, 2 obr., lit. 6.

Jsou uvedeny technické údaje přesného optického dostře-
ď,ovacího přístroje PZL-100 a elektronického tachymetru
Distomat Di 3.

528.59:681.3= 20

JOHANNSEN, T. M.
A program for editing and for same generalizing opera-
tious (for derivation of a small scale map from digiti-
zed data in 1:50000). (Program reodakce a některých
generalizačních postupů /pro odvození mapy malého mě-
řítk,a z digitálních dat v měřít'ku 1:50000/.]
Ve: Automatio'i1 the New Trend in Cartography, Buda-
pest, 1974,s. 131-138, 4 obr.

V článku ~e 'popisuje software, určené pro použití v těch-
to oblastech: 1. kontrola, oprava a kompl8'tace digitál-
ní,ch ,dat, 2. úprava ,a uložení dat do banky dat, 3. čás:
tečná generalizace podlé změny měřítka. Systém před-
pO'klá-dákartografick,ou ba,uku dat s přímým napojením
na po,čítač, digitalizátor 's abecední i číselnou klávesni-
cí, p.řeno-s dat na magnetickou pásku a 'vyho-dnocovací
přístroj, napojený na počítač. .

528.735=82 VÚGTK15802

LAJKOV,N. G.
Uravnivanije mnogomaršrutnoj seti anaIltiěeskoj pro-
stranstvennoj aerotrianguljacii pri 60-percentriom pere-
krytii maršrutov. (Vyrovnání sítě analytické prostoro-
vé snímko'vé triangulace s mnoha řadami při 60'procent-
ním překrytu řad.)
Ve: Trudy CNIlGAiK, Moskva, Nedra 1971, Č. 190; s. 65
až 75, 4 obr.
Proveden stručný výklad matematické formulace budo-
vání a vyrovnání bloku sítě snímkové triangulace v pří-
padě 60-procentního překrytu řad. Uvedeným postupem
se získají současně vyrovnané hodnoty Prvků 'Vnější
orientace a souřadnice bodů zemského povrchu. Přiblr.!;-
né hodnoty neznámých se zadávají stejným způsobem pro
libovolné charakteristiky terénu i leteckých snímku.
Výsledné hndlnoty"neznámých se u'rčují iteračním postu-
pem, při .kterém se, řešení soustavy lineárních. rovnic
provádí rozvojem její matice vřadu.-

528.722.81.088.2:528.112= 82

DER VIZ, V. D.

O sistematičeskich ošibkach stereokompa..-atorov. (O sy-
stematický.chchybách stereokomparátoru.]
Ve: Trudy CNIIGAiK, MQskva, Nedra 19-71, Č. 190, S. 40
až 59, 7 ,obr., 6 tab., lit. 4.
Autor vysvětluje svoji metodiku odvození vzt,ahů, dovo-
lujících, předem vypočítat možnosti konstrukcístereo-,
kom.parátorů a mnnokomparátorů v závislo:sti na jejich
přesnosti, určit toler,ance výrobních prvků konstrukce
a zkoumat hotové 'přístroje. Pozornost se s,oustřeďuje
na mecha'uismus vzniku chyb v důsledku zakřivení vodí-
cích mechanismu a porušení Abbeových principů zobra-
zení. Možnost uvážeiní vlivu těchto chyb pomocí odvo-
zenych vztahlI je demonstrována na k,omparátorech s ne-
závislými pohyby saní - pevnou optikou SKV-1, OM,
TAL-A.,Na příklaJcch je, ukázána nutnost do,sažení co
nejmenších odchylek od principu přesného měření při
projektovaní konstrl1'kcí vyso-ce pře:>llých přístroju.

, di
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Geodézia és kartográfia, ě. 4/1975
S Ó os. G.: Hl,avní zásady výchovy našich geodetických
od,borníků, 's. 241-243.

Ho m 'o r ó d i, L.: Systém a někte'ré 'problémy výchovy
a dalšího vzdělá'vání zeměměNčů v Maď,arsku, s. 243
až 247.

H o v á n y i. L. - K o I o z sv á r i, G. - G á I, L.: Měření
posunů na stanici metra na náměstí Lajosa Kossutha,
s. 248-254.

H o mor ó di, L.: Mimořádná fotogr.amme-trická úloha,
s. 255~260.

So m o g y i, J.: Úvahy o bl'Okovém vyrovnání, s. 260 až
262.

B e n d e f y, 1.: Dosud nezmámé vydání mapy písMe Lá-
zára "Tabula Hung,aniae", 's. 263-269.

Bác s a t ya i, L. - Bar t h ,a. G. - H e t é n y i. M.: vý-
po'četně-technické otázky rozboru chyb triangulačních
sítí velikých rozměrů, s. 270- 275.

T a g á n y i, Z. - R e m e t e y - F ii I ti p, G.: Přesné
vyrovnání :trigonometrické sítě na počít,ači tYl}U IBM/
/360, s. 276- 282. ,

Han k e, P.: Nová metoda částečně ,automatiz'ov,ané tvor-
by map velkých měřítek, s. 283-287.

F ti I d i, E.: Používání geografických ,názvů na mapě svě-
ta v měřítku 1:2500000, s. 267-:"293.

Ko v á c s, P. - Pap p - Vál' y, A. - R á t ó ti, B.:
Nový postup tvorby maipy metodou STRIBATOR,s. 293
až 294. .

H a I m o s, F. - K á dál', 1.: Přenm<;priostm.'ové zákl,adny
v družicové geodézi.i, 19. 295-299.

O rb á n, A.: Zkoumání.stahIlity přístrojo,vých podfožek
se stavěcími š,roubya kulovou hllavicí, s. 299-304.,

E g r e s i, M.: Uplatnění a problémy ně'kterých ~olitiCko-
právních zásad právní praxe, v 'pozemkovém ří'zení,
s. 304-308.

Por on yi, Z.: Text L,ossaío'va kodexu v knize ze XVI.
5,tole,tí,s. 443-449.

Hl' e n k ó, P.: Nejstarší 'tištěná mapa Uher?, s, 450-452.
F a II e n b li c h I, Z.: Události předcházející vydání mapy
Uher ]ohanna Kri'stopha Miillera,s. 453-462.

Hl' e n k ó,P.:LaZJarus [Re:setllJs) - tvůrce první mapy
Uher, s. 463-466.

Z a lán f f y, L.: Přesnost ploŠiné'niveiace" s. 467-470.

Geodc~ija kartografija zemeustrojstvo ě. 1/75

Inženýrské projekty Hlavní správy geodézie a Imrtogra-
fie jako reálný předp:óklad zvýšení produktivity práce
v geodézii a kartografii, S. 3-4. .
D i mi t r o v, R.: Stav geode:tických, fotogrammetf'ických
a kartografických p'rací v Buíhal'skua perspektivy je-
jich mechélJnizace a ,automa'ti'zace, s. 5-8.

J o ve v, 1.: Použití elektrooptických' dálkoměrů k měření
've státních trigonomeltrtckých sítích, s. 8-11.

R u s e.v, B. - N ,a jd e n o v, C h.- Va s i I e v a, M.:
Vybudování místních měNckých sítí, polygonovou me-
todou pomocí světelných dálkoměrů, s. 11-14.

Stanoev, I. - Gjurkovski, M. - Antonov, D.:
Automatický vý,počet topogmfických oprav tíže, s. 15
až 16.

V i'iI e v, G. - S t a n o e v, I. - Raj n o 'V, Cl.: Použití
elektronické výpoče1bní techniky v družicové geodézii,
's. 16-17.

Gen o v, G.: Vybudování analogové blokové aerotriangu-
lace a výpočet prostorových souřadnic na počítači při
obn<óvětopografioké mapy v měřítku 1:25000, s. 18-20.

Kriistev, I. - T,abakov, N. - Kriistanov, K., aj.:
Použití systému Topooart-Orthofot při obnově topogra-
fické mapy, s. 21~23.

K a car sk i. 1.: Fotagrammetriea automatJ.cké projekto-
vání silnic, s. 23-25.

Za f 'i r o v, P. - I van o v, l. - Don e v, D.: Elektro-
nické zařízení ESU-2pro automatickou číselně kó-
dovou registr,ad fotogrammetrických, kartometr-ických
a jiných grafických a dynamických i,nfmmací pro zpra-
cování na číslicovém počítači, S. 26-29.

Geodézia és kartográfia, 5/75 Z I a t an 'Ů -v, G.: Struktura a úče,1 digitálního modelu te-
H a z a y, 1.: 25 let vysokoškolské zeměměřické výuky rénu, 's. 29'-30.
v Maďarsku, s. 321-323. \ G r ~g o r ov a, E.: Automatizace při, výškových úpra-

M i s k o I c z i, L.: Čtvrtohorní a rHcentní sekulárnípo- vach terénu v obcích, s. 31-32. '.
hyby zemské kůry v Maďarsku, S. 323-330. S t a n o e v, I. - Ant o n o v, D.: Automatizace geodetic-

S o m o g y i, J.: Pokusy o použití bJ.Qkového vyrovnání kého archívu, S. 32-34.
s ne1závislými modely v Maďarsku, s. 330-337. Bam b a I d'O k o v, N.: Automaťzov.ané sousilavné uspo-

H a I m o s, F.: Použití rádioilnterferometrických měření řádávání .karctogmfiokých ilnformací, s. 34-36.
s dlouhými základnami v gendézii, s. 338-346. B ii I k o v, J. - Baj k o v, Ž. - Jan k o v, G. aj-.: Per-

D é m e" Gy.: Způsoby archivace dat v ge.odézii, s. 346 spektivyautomatJ,z,ace kútogr,afických výrobních pro·
až 358. cesů, s. 37-38.

H r e n k ó, P.: Konstrukce tazarovy mapy, s. 359-365.
De t rek Ď i, Á.: Použití matematické statistiky při mě-
ření deformací, s. 365-371.

K i s Pap p, L. - I v á n y i, M.: Určení p,ohybů rámO'vých
_ konstrukcí fotogrammetrickými metodaihi, s. 372-376.
For g á c s, Z.: Státní přejímka základpích map eviden-
ce nemovitostí v budapešťské župě,s. 377-380.

Geodézia és kal'tográfia, č. 6/74
Be n d e fy, L.: Jubilejní vědecké zasedání' Macfarské
akademie věd, s. 401-403.

r o ó, I. - C z o bor, A. - F ii r y, M. - T h u r y, J.:
Společné vyrovnání hodnot rychlostí Vertikálních re-
cfmtních pohybú zemské kúry v Karpatsko-balkáns,ké
oblasti, s. 403-407.

W i n k I e r; G.: Prověrka digit:alizá'torů, "Z hle'diska kol·
mostia z,akřivení souřadnicových Ů's,s. 408-417.

Do m o k o s, G.: Dvanáct rovinných tr:ansformací, s. 417
až 422.

B'a r t h a, G.: Slapy zemské kůry, S. 423-428.
R a"k o I c z a i, 1.: Použití fotogrammetrických me'tod
,v pozemkoyých úpravách,s. 429-433.
Sz [)vat a y,T,: Některé otázky využití pozemk!í ve .stát-
n:m vlastnictví spravovaných orgány stá,tní správy prJ
zemědělské účely, S. 433-442.

Vermessungstechnik, 5/75

Ba e r, B.: K významu geodetické- a kartogr'afické vědy
SSSR pro výstavbu a rozvoj ge,odézie a kartografie
NDR, s. 163-176. .

S fr a u b, G.: Dokumentace o' nemovitostech jako nástroj
řízení státu - hlavní funkce a další rozvoj, s. 167
až 171.

Han k e, P.: Použití fotogrammetriokých metod při kar-
tografické d:cikument,aci nemovitostí, s. 172-175.

A par e n.b e r g, J.: Pr:oblémy vývoje reg:strující pozem-
kové dokumentace, 's. 175-177.

Rod i g, K. H.: K využívání ;nikro,filmo'vé techniky
v evidenci nemovitostí, s. 178-179.

Ni P I, Z., Ukoly a problémy do-kumantace nemovHostí
v ČSSR, s. 180-181.

Ti e lil a II n, H.: DOlkumentace technologie jako výs:cdek
provedeného rozboru užitné hodnoty a nákládú, s. 182
až 184.

H e,mm I e b, G.: Příspěvek k sůmultánnirnu určování po·
lohy, S. 185-187. .

S z a TI g o I i e 5', K.': K definici přesnosti stereoskopíc-
. kých vyhodnocovacích přístrojů, s. 188-190.

O. Schmausová
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Doc. ing. dr. Jaroslav Vlček, CSc.

Výpočetní technika v zemích RVH P
Československá socialistická republika

Soubor informací o vývoji a současném stavu výpočetní techniky v ČSSR,
který věnuje pozornost jednotlivým stadiím vývoje mechanizace a zejmé-
na automatizace v tomto oboru a využití této techniky v hospodářské
praxi. Zvláštní kapitola se zabývá perspektivami rozvoje výpočetní tech-
niky a formami mezinárodní spolupráce.

Z OBSAHU:
• Počítače

Vznik a rozvoj československých počítačil
Děrnoštítková a ostatní technika
Třetí generace počítaču

• Počítače v systémech
Charakteristika dosavadního využití počítači'!
Zavádění třetí generace počítači'!
Některé rysy dalšího vývoje

Určeno všem uživatelům výpočetní techniky, konstruktérům, vědeckový-
.zkumným pracovníkům a studujícím škol technického a ekonomického
směru.

Jde o pryní ze souboru publikací o vývoji výpočetní techniky v zemích
RVHP. (Ceskoslovenská socialistická republika).
80 stran, 21 obrázků, 13 tabulek, brož. 11 Kčs

... a ještě jedna knížka pro vás

Prof. RNDr. Rudolf Piska - Pmf. RNDr. Václav Medek,

De$k'riptivní geometrie II.
Druhý díl dvojdílné celostátní učebnice deskriptivní geometrie pro vys.)-
ké školy technické. Obsahuje výklad geometrie čar a ploch. Druhé vy-
dání bylo rozšířeno o fotogrammetrii, kartografii a technické osvětlení.

Z OBSAHU:
• Čiary • Doplňky k teorii ploch
• Plochy, zejména rotační • Kótované premietanie a jeho

a kvadriky použitie
Obecné vlastnosti ploch - Teoretické riešenie striech
Rotační plochy Topografické plochy a grafické
Rotační kvadriky - Kvadriky plochy

• Přímkové plochy Základné pojmy - Niektoré
Základy přímkové geometrie - konštrukcie
ROZVinutelné plochy Osvetlenie a viditelnosť
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výtisku Piska - Medek: Deskriptivní geometrie II.


