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mezi dva body dříve vyrovnaných nivelačních po-řadů.
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Analytické vyhodnocovacle
prístroje a Ich prlnos pre
fotogrametrlu
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Č. 6, str.
122-126, 4 obr., 1 tab., lit. 7
Prlncíp funkcle analytického
vyhodnocovacleho
prístroja. Výhody v porovnanl s anal6govýml prlstrojml
ako aj možnosti využltla vo fotogrametrl!.
Všeobec~é
úvahy doplňajú výsledky potvrdzujúce
presnost
analytických
vyhodnocovacích
pristrojov
ako aj časové
a flnančné úspory.
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MICHALČÁK, S.
Aplikácia dyoamickej teórle geodetického
prlstroja
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Č. 6, str.
126-130, 4 obr., lit. 11
Temetlckou analýzou sa zlstlly príčlny kolísanla priesnostl autoredukčného
základnlcového
tachymetra vplyvom prostredla
a jeho zmlen. Je to najma: polovlčný
dialkomerný
úhol, ktorý splJsobuje že jeho cotangens
rastle štyrlkrát
rýchlejšle,
ďalej ťažkostl prlellmlnácI! výrobných
chýb, asymetria
konštrukcle
a prlamy
styk hranolov s prostredím.
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HÁNEK, P. - POSPíŠiL, J.
Vliv použiti laserové soopravy na přesnost upraveoé
metody dlouhých tětiv
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Č. 6, str.
131-134, 3 obr" 1 tab., lit. 6
Otázky přesnosti
navržené
úpravy me'tody dlouhých
tětiv pro rektlflkace
železničních
kolejí. JSou diskutovány vlivy, plynoucí z užití speciální laslerové soupravy a je stanoveno společné působení těchto vllvů
na plynulost křivky koleje, tj. na vzepětí a jejich sousední rozdíly.
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BOHM, J.
Mlttlere Fehler und Korrelation
lm elngenschalteten
Nlvel1ementszng
Geodetický a kartografický
obwr, 30, 1984, Nr. 6, Selte
119-121, 1 Abb., 1 Tab., Lit. 1
Anfiihrung der Forme-In fiir mittlere Fehl,er ausgegllchener
Hohendifferenzen
und Punkthohen
des zwlschen zwel Punkte e,lnes fr Uher ausgegllchenen
NIvellementszuges
eingescha1teten
Nlvellementszuges.
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Analytlsche
Auswertegerlite
uod Ihr Beitrag filr dle
Photogrammetrle
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Nr. 6, Seite
122-126, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 7
FunktlonsprlnzlP
elnes analytlschen
Auswertegerates.
Vorteile belm Vergleich mit Analoggeraten
als aueh
dlia Mogllchkelten
der Ausnutzung ln de'r Photogrammetrle. Allgemelne Erwagungen
erganzen die Ergebnlsse, welche dle GenaulgkeH der analytlschen
Auswertegerate
als aueh :lie Zeit- und Kostene-rsparnlsse
beta tlg,en.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.514.088.3
MICHALČAK, S.
Applikation
eine,r dynamischen
Theorie des geodiitischen Geriites
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984; Nr. 6, Seite
126-130, 4 Abb., Lit. 11
Durch dle theoretische
Analyse .werden dl.e Ursachen
der Genaulgkeltsschwankungen
des Autoreduktlonstelemeters durch Wirkung der Umgebung und Ihrel" Veranderungen
festgestellt,
namentllch
der
halbe
Streckenmesswinkel,
1er verursacht,
doB siein Kotangens vlermal schneller
wachst, weiter die Schwierlgkeiten bei cLe,rElIminlerung der Produktionsfehler:
dle
Asymetrie der Konstruktion
und der diwkte Kontakt
der Prismen mit der Umgebung.

[528.486:6Z1.375.8] 625.144.2
HANEK, P. - POSP!ŠIL, J.
The Influence
of Using the Laser Set on Accuracy
of tho Modiflod Mothod of Long Chords
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 6, pp.
131-134, 3 flg., 1 tab., 6 ref.
Problems of accuracy of the proposed modlflca tlon of
the me,thod of long chords for rectifylng
railwa y
ralls. Effects followlng from the use of tbe speclal
laser set are dlscussed. A common influence of thB!-!
se effects on contlnulty
of the rall curve, I. e. OIII
the rlses of arch and thelr adjacent dlfferences,
are
determlned.
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[528.486:621.375.8] :6Z5.144.2
HANEK, P. - POSpIŠIL, J.
Einfluss der Anwendung von Lasergeriite
aul die Ge'nauigkeit des bearbeiteten
Verfailrens mit langen Seilnen
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984,i Nr. 6, Seite
131-134, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 6
Genauigkeitsfragen
der entworfenen
Hearbeltung
des
Verfahrens
mlt langen
Sehnen fUr die' EisenbahnglelSjustierung.
Die aus dB,r Anwendung
einer spe.
ziellen
Lasergerate,kombination
folgenden
Einfliisse
wer1en diskutlert und dle gemeinsame Wlrkung dieser
Einfliisse, auf dle Kontinuitat der Glelskurwe d.h. auf
die Pfeilhohen und Ihre Nachbardlfferenzen
wlrd fest·
gestellt.

528.422.1:5Z8.119
BOHM, J.
Mean Square Errors and Corellation
ln the Inserted
Levelllng Traverse
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 6, pp.
119-121, 1 flg., 1 tab., 1 ret
Formulae for mean square errors of adjusted helght
differences
and helghts of polnts ln a levelllng tra·
verse, inserted between two polnts of the earBer ad·
justed levelling traverses,
are pJ.iesented.

528.722.652
GREGOR, V.
Analytlcal Plottlng Instruments
and Thelr Contributlon
to Photogrammetry
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 6, pp.
122-126, 4 flg., 1 tab., 7 ret
A prlnclple
of functlon of ths analytlcal
plottlng ln·
strument.
Advantages
as compared wlth analog Instrumients as well as the posslblllty of use ln photogrammetry.
General conslderatlons
are supplemented
by results conflrmlng the accuracy of anal ytlcalplottIng instruments
as weU as the Ume and flnanclal re·
ductlons.

Erreurs moyennes et conéiations
d'un cheminement
do nivellement
intercalé
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No 6, pages
119-121, 1 llIustratlon,
1 blbllographie
Introductlon
de formule,s pour erreurs moynnes de dé·
nlvellements
composés et hauteurs de points du chemineme nt de nivellement
Intercalé entre de,ux points
de cheminement
de nlvellement
compensés 'Ouparavant.

528722.652
GREGOR, V.
Instrumeuts
dc restltutioll
analytiques
et leur contributlon ft la photogrammétrio
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No 6, pages
122-126, 4 llIustratlons,
1 planche, 7 blbliographles
Prlncl.pe relatlf a la fonctlon d'un &ppareil de restltutlon analytlque. Avantages en comparalson
avec les
appareils
analogues alnsi que les posslbilltés
d'utillsation dans la photogrammétrie.
Les réflexlons
générales complémentent
les résultats
cBrtlfiant
la préclslon d'appareils
de restiiution
analytlques
alnsl que
les économles de temps et financleres.

528.514.088.3
MICHALČÁK, S.
Application de la téorie dynamique d'un apparoiI géodésiqne
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No 6, pages
126-130, 4 ll1ustrations,
11 blbllographles
Par analyse théoriqueon
a constaté les ralsons de la
variatlon
de préclsion d'un télémetre
autoréducteur
par influence de I'euvlronnement
et de ses change.
ments. II s'agit surtout d'un deml angle stadlmétrlque
occasionnant
la croissance
de la cotangente
quatre
fols plus rapidement,
les 1lfficulté's avec l'élimlnatlon
d'erreurs
de fabricatlon,
I'asymétrle
de la constructlon et contact dlre,ct des prismes 'avcc I'envlronnemeut.

528.514.088.3
MICHALČAK, S.
Applicatlon
strument

of the

Dynamic

Theory

of Geodetlc

In-

Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 6, pp.
126-130, 4 flg., 11 ref.
By theoretlcal
analysls the causes of fluctuatlng
the
accuracy
of thie auto-reduclng
telemeter,
resultlng
from the effect of envlronment
and !ts changes, have
been foulld. Those are malnly: the half telemetrlc
angle, whlch causes thie four-t1mes qulcker Increase
of !ts cotangent,
further dlfflcultles
wlth ellmlnatlng
productlon defects, assymetry of constructlon,
and the
dlrect contact of prlsms wlth envlronment.

[528.486:621.375.8] :6Z5.144.2
HANEK, P. - POSPíŠiL, J.
Influence
do I'emploi
d'une garniture laser sur la
précision de la méthode modifiée des longues cordes
Geodetický a kartograflLký
obzor, 30, 1984, No 6, pages
131-134, 3 lIIustratlons,
1 ,planche, 6 blbllographles
Questlons de préclsion
de la modlflcatlon proposée
de la méthode des longues cordes pour la rectlflcatlon de raUs de grande vole. On dlscute les Influen.
ces émanant de l'utUlsatlon ďune garnitura laser spéclale et on constate I'effet commun de ces Influences sUr la contlnulté
de la courbe des ralls, c'est
a dire la fleche et leurs diIférences lImltrophes.
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Střední chyby a korelace ve vloženém
nivelačním pořadu

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
FSv ČV UT v Praze

Článek má přispět k osvětlení případu vloženého nivelačního pořadu ze zřetele teorie chyb. Podnětem byly
dotazy z praxe.

QJJ, QJK ~'ostou se vzdáleností

od referenčního bodu
sítě a závisejí i na průměrné délce (váze) úseků. Pře.
hlednější obraz o vazbě vyrovnaných výšek dává proto
koeficient korelace

1. Měřený pořad
Pořad je rozdělen na n oddílů o délkách Ri < I km.
Naměřená převýšení hi jsou zatížena skutečnými chybami Bi = Lti
CoRi> které kromě náhodné složky Lti
obsahují násobek společné konstantní
kilometrové
chyby CO' Je to sčítaný vliv nepřesnosti laťového metru, průměrné hodnoty chyby refrakční, pohybů
přístroje a latí, slapů zemské kůry, atd. Odchylky
od hodnoty coRi - místní i časové (v obou nivelacích)
zahrneme do náhodné složky. Pro střední chybu převýšení hL = [h] v libovolném úseku o délce L = [R]
pak platí ([I], s. 411).

+

ml = 'fJ~L + m~L2

=

(I)

'dL

Zde 'fJoje střední kil. chyba náhodná a meo systematická. V mezinárodních
vzorcích se vliv systematických chyb podchycuje zvyšováním kilometrové
variance TI = 'fJ~ m;oL2 s rostoucí délkou úseku.
Růst TL od hodnoty 'fJ je však stále povlovnější až
dosáhne limitní hodnoty T pro L ~ 50 km. S rostoucí
délkou pořadu se totiž stále více mění hodnoty nebo
i znaménka systematických chyb a při L > 50 km
již všechny nabývají náhodného charakteru.
Hodnoty TL se dají určit interpolací mezi limitními
hodnotami'fJ a T. Pro metodu VPN a území ČSSR,
na základě analýzy rozsáhlých nivelačních sítí, sestavil
Kruis tabulku hodnot TL (zde zkrácenou a V 10-2 mm)
- tab. 1.
Hlavní význam TL je pro určení vah úsekových převýšení pro vyrovnání sítě. Dále slouží k testování
střední kil. chyby moL, vypočtené z oprav vyrovnání
sítě a platící pro průměrnou délku úseku v síti.

kde kofaktor je normován v jednotkách geometrického
průměru příslušných kvadratických koeficientů. V nivelační síti nabývá rJK (teoreticky) hodnot od O do 1.
Hodnotu r > 0,4 považuje praxe již za významnou
korelaci.
Koeficienty Q nebo r jsou nutné při výpočtu střední
chyby funkce vyrovnaných veličin F:

= [frmn

m~B

=

m~

(mm/IOO)

meo (mm/IOO)

(3)

2QABm;L
2r ABmAmB'

-

=
(4)

Koeficient r JK u sousedících výšek rovněž roste se
vzdáleností od referenčního bodu. Brzy se blíží k hodnotě 0,8 vlivem hromadění společných chyb ve vyrovnaných převýšeních, postupně sčítaných od referenčního bodu. Třetí člen rovnic však tyto společné
chyby opět eliminuje a střední chyba mAB je nezá·
vislá na volbě referenčního bodu.
Nemáme-li k dispozici matici Q, můžeme přibližně
odhadnout střední chybu vyrovnaného převýšení mAB
pomocí redukce K, kterou se v síti průměrně zmenší
střední chyba mh na mh+v' Pro kilometrovou varianci
vyrovnaného převýšení v síti platí

K =

TL

+ mJ; -

= m2J.+ m~

m~l

L (km)

=

V našem případě je důležitá střední chyba výškového
rozdílu (relativní výšky, vyrovnaného
převýšení)
Lt VAB = VB - V A' Pro její varianci platí

+

Pořad o délce SAB je vložen mezi připojovací body A, B
s výškami VA, VB, které byly získány společným vyrovnáním v síti (např. ČSJNS). Zbylé chyby výšek
BA, BB jsou matematicky korelované, protože obsahují
části všech původních nivelačních chyb Bi v celé síti.
Reprezentují je variance m~ = m;LQAA, m1 = m;LQBB'
Mírou korelace mezi výškami v síti Vb VK je váhový
koeficient (kofaktor) QJK = EjBJBKj : m;L' Kofaktory
jsou obsaženy ve váhové matici výšek Q, která je
předem dána rozměrem a konfigurací sítě. Hodnoty

+ 2 ~ ~fdkQil}
+ 2 ~ ~fihrikmimk

m~ = m~ {[flQii]

=

m;L(n -

m~L: moL

=

r) : n,

V(n-r)

: n,

kde n je počet úseků v síti a n - r je počet nutných
měření. V izolovaném polygonu (n = 4) je K = 0,87,
v síti 4 polygonů (n = 12) je k = 0,82, v nekonečně
veliké plošné síti by dosáhlo 0,71. Poněkud větší hodnoty platí pro obvod, poněkud menší v těžišti sítě.
V menší síti činí tyto rozdíly jen několik %. Přibližný
vzorec pro střední chybu mAB takto
mAB . KTs VSAB ~ 0,8Ts VSAB

O

I

2

5

10

40

44

47

56

68

18

18

17

17

17

1984/119

l

20

I

30

40

50

83

93

98

100

16

15

14

13

(6)

1>50
100

Geodetický a kartografický
raěnik 30/72, ěislo

obzor
6/1984

120

3. Vyrovnáni vloženého pořadu

u = [hl -

(VB -

VA)

=

Oddílové chyby rozložíme na složky náhodné a systematické 8i = Lli coRi:

+

(8B -

8A) -

[8i],

(7)

který obsahuje chybu 8AB v daném převýšení a součet
nivelačních chyb včetně konstantní složky coS AB'
Metoda nejmenších čtverců (MNČ), splňujíc podmínku
[pvv] = min., rozděluje U3ávěr na opravy oddílových
převýšení Vi úměrně jejim reo'prokým vahám qi =
= I : Pi; v našem případě qi = Rit protože v krátkých
oddilech prakticky platí m; = 1]0 Ri. Proto

Poslední člen znamená součet ostatních chyb v pořadu. Vyrovnání anulovalo systematickou složku coRi•
Výsledná variance vyrovnaného převýšení

V

S -R;

'2

m; =

v;= -- qi U
[q]

=---

Ri
U
SAB'

(8)

4. Apriorni a aposteriorní střední kilometrová
chyba nivelace
Ještě před vyrovnáním muzeme vypočíst (apriorní)
empirickou kilometrovou varianci z rozdílů (li dvojí
nivelace oddilových převýšení

:~ [~

S-R;
S

Takto se lineárně rozdělí i chyba v daném převýšení
a také systematická složka, což odpovídá jejímu
lineárnímu růstu v pořadu.

m;R =

J.

(9)

Tato nezachycuje vliv chyby 8AB v daném převýšení
ani konstantní složku Co' Odhaduje prakticky základní
střední kilometrovou chybu náhodnou 1]0' Byla-li vypočtena z většího počtu oddilů, může vyjádřit případné speciální podmínky nivelace, odlišné od celostátního průměru a korigovat hodnotu 1]0 v tabulce.
Aposteriorní kilometrová variance se počítá z oprav
mo

=

[pvv]

=

-S

AB

+ Ts2S AB) =

E( mo2) -~
_ -S 1 (m 2
AB
•

p

Vp

=

VA

+ Z (hi + Vi) =

p

VA

A

SAP U = _l_{sPB
SAB
SAB

(VA

+ Z hi A

+fh +
A

i)

(15)

+SAP(VB-~hi)}'

Rovnice ukazuje, že vyrovnání pořadu lze převést
na obecný průměr dvou, ,naměřených" výšek bodu P
z obou koncových bodů. Délky opačných úseků dávají
váhy. Pro skutečnou chybu výšky V p platí

= -S

1

(SPB8A

+ SAP8B) +

AB

(11)

+ (SPB8AP-

8; ve vy-
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(16)

SAP8PB)'

V druhém členu se eliminuje konstantní
Podle (3) bude variance výšky Vp:

ó. Střední chyba vyrovnaného převýšení

+

(14)

+

Vs

K odvození rovnice vyjádříme zbylou chybu
rovnaném převýšení hi
Vi:

2

Vyrovnanou výšku Vp bodu P v pořadu (obr. 1)
dostaneme sčítáním vyrovnaných oddilových převýšení hi
Vi od výchozího bodu A. Podle rovnic (8)
a (7) platí

8p

Aposteriorní střední kilometrová chyba je kvadratický
součet středních kilometrových chyb daného převýšení a nivelace. Její numerická hodnota je však náhodná a nespolehlivá co do odhadu reálné přesnosti.
Zejména složka [8iJ má široký interval spolehlivosti
±2Ts
(ex = 5 %). Spolehlivější je volit hodnotu Ts
z tabulky nebo její úpravu na moRTS : 1]0'

Rr mo,AB •

+S

6. Střední chyba vyrovnané výšky v bodu pořadu

AB

= m~AB + T~

2

mo,AB =

+

(10)

*mo2 -_

2

1];

Rf

S

Příklad: S = 10 km, Ri = 1 km, 1]0 = 0,40 mm,
TR = 0,44 mm, Ts = 0,68 mm, mo,AB f'::j 0,8Ts =
= 0,54 mm, m? = 0,144 0,029, m; = 0,42 mm.

U2 = -S
{(8B-8A)-[8]}2.
AB

Zahrnuje chybu v daném převýšení i nivelační chyby
včetně konstantní složky. Obě kategorie chyb jsou
vzájemně nezávislé. Proto základní variance

2

1]oR; =

Vyrovnání pořadu zmenšilo také střední chybu náhodnou. Chyba v daném převýšení se v oddíle málo
uplatni. Rovnice platí i pro libovolný úsek pořadu,
dosadíme-li jeho délku místo R;. Do rovnice je nutno
dosadit střední chybu náhodnou 1]0 nebo její odhad
moR' Omezení rovnice na první člen a dosazení aposteriorní variance by dalo nesprávné větší hodnoty.
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= 3,60
(mm) 3,67
3,76
3,87
4,00

mp

(17)
ukazuje, že výška V p je více ovlivněna chy.
výšce bližšího daného bodu. V těsné jeho
mp --'- mA nebo mB' V první, druhé a třetí
pořadu platí rovnice:

Rovnice
bou ve
blízkosti
čtvrtině
SAP

=

0,25SAB,

m~ = 11

6

(9m~

+

m~

+ 6r ABmAmB + 31]~S),

SAP = 0,50SAB,
mp =

1
2
2
-16
(4mA + 4mB +

SAP

0,75SAB,

2

1
16

2

mp

2

2S ),

2

Protože r AB < 1, pak v případě mA ~ mB by vliv chyb
BA' BB byl uprostřed pořadu minimální; proti tomu
je vliv nivelačních chyb maximálnÍ. Názornější bude
numerický příklad: S = 10 km, 1]0 = 0,4 mm, mA =
= 3,6 mm, mB = 4,0 mm, r = 0,9 (určen z podmínky,
aby podle (6) mAB ~ 0,81"8
= 1,7 mm). V násle.
dujícím výpočtu bude napřed oddělen vliv každé
kategorie chyb.

Vs

SAP

=

+ O = 12,96
13,15 + 0,30 = 13,45
13,72 + 0,40 = 14,12
14,67 + 0,30 = 14,97

m~ = 12,96

O
0,25SAB
0,50SAB
0,75SAB
SAB

V našem případě, kde mB > mA, došlo k mírně kva.
dratické interpolaci hodnot mp mezi mA a mB' V pří.
padě mA = mB = 4 mm, dostaneme mp = 4 - 3,96- 3,95 - 3,96 - 4 mm a pořadové výšky jsou mírně
přesnější než dané (jsou obecné průměry ze dvou
"naměřených" výšek). Vliv nivelačních chyb se uplatnil málo. Poslední sloupec dává mp při bezchybném
daném součtu oddílových výšek, např. ve volném
uzavřeném polygonu. Je-li tento připojen na daný
bod A, zatíží chyba BA resp. m~ všechny pořadové
výšky stejnou hodnotou.

8rABmAmB +41]0

+ 9mB + 6r ABmAmB + 31]02S ).

(mA

mp'l=O
(mm) 0,55
0,63
0,55
O

16,00

+O

Začlenění chyb v daných výškách má především význam při zapojení pořadu do ČSJNS (zhušťování sítě).
Jinak je tomu při vytyčování projektů nebo sledování
vertikálních pohybů v omezené lokalitě. Zde rozhodují relativní výšky a postrádá smyslu přenášet do vý.
šek pořadu nebo lokální sítě chyby dané sítě, nahromaděné od vzdáleného referenčního bodu. V tom
případě zvolíme jeden daný bod A jako referenční
(mA = O) a střední chyby výšek ostatních daných
bodů VK vypočteme jako střední chyby převýšení
V K - VA' mK = mAK podle rov. (4) nebo (6).
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Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

Analytické vyhodnocovacie prístroje
a ich prínos pre fotogrametriu

1. Všeobecné poznámky
Čisto matematické riešenie princípu fotogrametrickej
rekonštrukcie, tak ako ho predvídali prví pionieri
fotogrametrie a dokumentovalO.
von GRUBER,
sa stalo v priebehu posledných dvoch desaťročí sku.
točnosťou. Analytické riešenie umožňuje prekonať
obmedzenia a hranice analógových alebo grafických
riešení a súčasne dosiahnuť vyššiu presnosť, hospodárnosť a univerzálnosť. Využitie prvých analytických vyhodnocovacích prístrojov bolo obmedzené
na úzky okruh spotrebitelov vzhradom na pomerne
vysokú nákupnú cenu a tým nizky stupeň hospodárnosti. Neustály vývoj v odbore počítačov, mikroelektroniky, meracej techniky, ako aj programovacích
jazykov, umožnil dosiahnuť pomerne priaznivý pomer
medzi cenou a výkonom prístrojov (napr. pristroje
typu PLANICOMP 0100, TRASTER 77 a pod.).
Pomerne mladá história vývoja začala pred 25. rok·
mi, keď HELA VA [1] publikoval základné princípy
analytického vyhodnocovacieho prístroja ako aj možnosti zavedenia tejto novej technológie do fotogrametrickej praxe. Zaujímavé je, že hoci myšlienka
analytického vyhodnocovacieho prístroja a s ňou aj
prototyp AP-l vznikli v NRO (National Research
Oouncil) v Kanade, nenašiel sa na severoamerickom
kontinente výrobca, ktorý by mal záujem o výrobu
a ďalší vývoj. Nakoniec to bola talianska firma OMI
(Ottico Mecanica Italiana), ktorá získala výhradnú
licenciu a podujala sa vyhotoviť prístroj s kresliacim
stolom a v spolupráci s americkou firmou BENDIX,
zabezpečujúcou počítač a elektroniku, vyrobili sériove prvé typy analytických vyhodnocovacích prístrojov
AP/O.
Aj keď boli anlaytické vyhodnocovacie prístroje
v začiatkoch technicky na primeranej úrovni, nemohli
v tom čase skutočne konkurovať analógovým prístrojom vzhladom na ich zabehnutý systém a sortiment.
Prfčin bolo niekolko:
-

-

-

nedostatočná rýchlosť počítača, ktorá mala na jednej strane za následok ,,nadmernú zotrvačnosť
numericky definovaného určujúceho lúča" v po.
rovnaní s mechanickým riešením a na druhej
strane nadmerný výpočtový čas potrebný na orientáciu snímok,
nedostatočná spolahlivosť elektronických zložiek
a nízky stupeň pružnosti vo využívaní programov
pre rózne možnosti vyhodnotenia,
vysoká scena, ktorá bola niekolkokrát vyššia v porovnaní s analógovými prfstrojmi,
nedóvera
zo strany
fotogrametrov-praktikov,
ktorí nemali skúsenosti s počítačmi a potrebovali
v tomto smere špeciálny výcvik.

V súčasnosti je situácia úplne iná. Elektronické
zložky sú kompaktnejšie, spolahlivejšie a lacnejšie.
Počítače sú výkonnejšie, alehlavne
ich obsluha je

jednoduchšia. Na druhej strane stúpajú nároky na vyhodnocovacie prístroje, dósledkom čoho je časté rozšírenie analógových prístrojov o elektronické periférne zariadenia umožňujúce digitalizáciu súradníc pre
registráciu a prenos on-line na počítače, ako aj počí.
tačom riadené kresliace stoly. Toto jasne odráža
rastúci trend k oslobodeniu operátorov od monotónnej
a zdlhavej "rachoty" ako aj snaha fotogrametrických
organizácií o dosiahnutie vyššej produktivity. SÚčasné analytické vyhodnocovacie prístroje sú funkčne
dostatočne spo:rahHvé,vybavené príslušnými výpočtovými programami zodpovedajúcimi aktuálnym požiadav kam fotogrametrie.
Analógový vyhodnocovací prístroj umožňujúci uspokojiť všetky požiadavky kladené na fotogrametriu,
je v súčasnosti nesplnitelnou ilúziou. Uprednostňuje
sa pomerne široký sortiment analógových prístrojov
upravených funkčne ako aj z hradiska presnosti pre
špecificky definované postupy ako aerotriangulácia,
digitálne vyhodnotenie vo velkých mierkach, grafické
vyhodnotenie vo velkých, stredných a malých mier.
kach, vyhodnotenie pozemných snímok, aplikácie
blizkej fotogrametrie, ortofototechnika
a pod. Tieto
postupy sú viac alebo menej zefektívnené registráciou
modelových súradníc alebo prídavnými pomocnými
subsystémami.
Uvedený trend vývoja sa výrazne narnšil vývojom
analytických fotogrametrických
systémov, ktoré
predstavnjú z hfadiska riešenia základných princípov
nový, jednoduchý a univerzálny systém. Z hladiska
vedeckého a technického pokroku vo fotogrametrii
je tento vývoj v súlade so všeobecným vývojom vied.
Analógové prístroje aj popri vysokej kvalite dosiahli
hranice ludských možností a hlavne v súlade s vysokými nárokmi na presnosť výsledkov, zvlášť v oblasti
aerotriangulácie, sa perspektívne rysuje možnosť ich
postupného nahradenia analytickými prístrojmi. Možnosti elektroniky viedli k novému riešeniu: nahradiť
fyzikálnu projekciu matematickou. Analytický systém
vychádza z kombinácie počítača a servo-elektronikytechnológií, ktoré sú v neustálom vývoji a v súčasnosti patria medzi hlavné odbory v rámci vedecko·
technickej revolúcie.
Medzi hlavné výhody analytických vyhodnocovacích prístrojov v porovnaní s analógovými patria:
-

-
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možnosť využitia snímok vyhotovených róznymi
komorami,
možnosť matematických
opráv systematických
chýb ako napr. skreslenie objektívu, atmosférická
refrakcia, zakrivenie Zeme, diferenčná zrážka
filmu,
možnosť analytickej aerotriangulácie s vyrovnaním
v režime on-line,
rozšírenie tradičných fotogrametrických aplikácií
na odbory, ako priemysel, stavebníctvo, architektúra a pod., kde doteraz bolo využitie fotogra-
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mum sa uvažujú 4 rámové značky, súradnice ktorých
sa uložia prostredníctvom riadiaceho pultu do pamate
počítača. Súčasne sa tiež uložia hodnoty radiálneho
skreslenia objektívu s možnosťou volby opráv sním·
kových súradníc o atmosférickú refrakciu, zakrivenie
Zeme, príp. parametre roznych prostredí, ktorými určovacie lúče prechádzali.
2.2 Vzájomná
a absolútna
vej dvojice

Obr. 1: Analytický vyhodnocovací prístroj TRA8TER
77 - výrobok francúzskej firmy M atra
metrie pomerne obmedzené špeciálnym prístrojovým vybaveuim.
Prirodzene, rozhodujúcimi kritériami pre využitie
analytických prístrojov sú produktivita a hospodárnosť.
2. Princip funkcie analytického vyhodnocovacieho
prístroja
Najdoležitejším úkonom ovplyvňujúcim presnosť analógového vyhodnotenia je vzájomná orientácia snímkovej dvojice bez ohradu na to, či ide o aerotrianguláciu alebo akýkolvek iný sposob vyhodnotenia. Tento
problém sa úplne stráca v analytickej fotogrametrii
pretože počítač ho rieši v priebehu niekolkých sekúnd
s presnosťou dva až tri ra'lY vyššou ako je presnosť
analógových prístrojov pri použití prakticky lubovolného počtu orientačných bodov (TRASTER do 40
bodov). Tak napr. analytický oprístroj TRASTER 77
(obr. 1) rieši úlohu vzájomnej a absolútnej orientácie
snímkovej dvojice v rámci dvoch výpočtových programov .. Jeden pre vnútornú oricntáciu a druhý, spoločný, pre vzájomnú a absolútnu orientáciu modelu.
Čiastočný obraz o súčinnosti operátora, počítača a servotechniky prístroja TRASTER si možno urobiť
z nasledujúceho popisu orientácie sním kovej dvojice [2].
Dialóg medzi operátorom a počítačom začína otáznikom na obrazovke počítača, na ktorý operátor
odpovedá prostredníctvom klávesnice riadiaceho pultu
názvom príslušnej funkcie. Orientácii predchádza
uloženie údajov o snímkovom lete, fotokomore a bodovom poli v danej dvojici do pamatc počítača. Po zadaní funkcie RELATI servosystém automaticky nastaví obrazy rámových značiek do blízkosti meracej
značky v lavom dolnom rohu snímok a prístroj je pripravený na meranie rámových značiek pre rekonštrukcÍu vnútornej orientácie snímok.
2.1 Vnútorná

orientácia

Hlavným úkonom z l11adiska presnosti rekonštrukcie
vnúťornej orientácie jednotlivej snímky je monokulár.
ne meranie rámových značiek. Ako štandardné mini-

orientácia

snímko-

Meranie. Stereoskopické meranie pre vzájomnú a absolútnu orientáciu prebieha prakticky v jednom slede,
t. j. súčasne sa merajú tak vertikálne paralaxy pre
vzájomnú orientáciu, ako aj snímkové súradnice a výš.
ky vlícovacích bodov pre absolútnu orientáciu. V prí.
pade použitia funkcie BASE, servosystém automatic·
ky sleduje štandardné rozloženie šiestich orientačných
bodov (OB) v modeli, t. j. po odmeraní vertikálnej
paralaxy v blízkosti pravého hlavného bodu (OB 2)
nastaví servosystém meraciu značku do pravého
horného rohu modelu (bod 4).
výpočty. Používa sa iteratívne riešenie vychádzajúce
z podmienky komplanárnosti:
a) Zostavenie matíc projekčných centier, snímkových
bodov a modelových súradníc OB (pre n = 5).
b) Výpočet modelových súradníc bodov s vtredoch
minimálnych vektorov medzi zodpovedajúcimi určo·
vacími lúčami v zmysle podmienky komplanárnosti
(pre n > 5).
c) "Zpiitný" výpočet opravených snímkových súrad·
níc v súradnicovom systéme každej snímky pre každý
stredný bod minimálneho vektoru.
d) Určenie odchýlok medzi meranými a vypočítanými
snímkovými súradnicami, výpočet prvkov vzájomnej
orientácie s vyrovnaním.
e) Opakovanie postupu b) až d) s opravenými súradni·
cami - 2. iterácia.
f) Ak opravy vertikálnych paraláx a snímkových
súradníc sú menšie ako stanovené (krajné) kritérium,
je vzájomná orientácia skončená a nasleduje výpočet
mierky a spoločných sklonov modelu.
g) Na obrazovke počítača sa zobrazí výsledok výpoč.
tov: číslo bodu, geodetické súradnice, odchýlky medzi
geodetickými a trans formovanými súradnicami, odchýlky vertikálnych paraláx, pričom body vylúčené
počítačom majú hviezdičkou označenú odchýlku,
prekračujúcu krajnú odchýlku v súradnici x, y, z
alebo pre vertikálnu paralaxu. Taktiež sa zobrazia
vyrovnané hodnoty prvkov vzájomnej a absolútnej
orientácie.
Výsledkom je model so zvyškovými vertikálnymi
paralaxami 4 až 6 p,m, čo je v priemere 2,5 až 3 razy
vyššia presnosť ako umožňuje analógový prístroj,
pričom časové nároky sú v priemere 5 až 10 razy nižšie.
V prípade vyhovujúcich výsledkov sa uložia vyrovnané hodnoty prvkov vzájomnej a absolútnej orientá·
cie do pamiite počítača a model je pripravený na vy·
hodnotenie. Pomerne velký výber užívatelských
programov umožňuje rozne sposoby vyhodnotenia
snímkovej dvojice ako napr. grafické, numerické, pro·
filové vyhodnotenie, tvorbu digitálneho modelu terénu
(DMT, vyhotovenie ortofotosnímok a pod.).
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operácie. Na rozdiel od prístroja TRASTER umožňuje
použiť pre nastavenie a pohyb meracej značky popri
kovovej guli aj ručné kolieska.
V posledných dvoch desaťročiach stúpol záujem
o využitie analytických vyhodnocovacích prístrojov
aj v USA, ČO sa prejavilo rozšírením radu ieh výrobcov (tab. 1) [3].
Jednou z najváčšíeh predností analytickýcli vyhodnocovacích prístrojov je ieh vhodnosť pre [l<:>rotrianguláciu. Popri vysokej presnosti je významná skutočnosť, že aerotriangulácia prebieha v reálnom ča.'le
(on-line) s možnosťou vofby spojovacích aj kontrolnýeh dobov počas merania hez preclchádzajúceho značkovania, čo zabezpečuje vysokú efektlvnosť ['1, 5].
4. Prcsnost' analytických

Obr. 2: Riadiaci

panel vyhodnocovatela
PLANlCOMP
C 100

na prístroji

Už vyše desaťročia nic sú firmy OMI a BENDIX
viac monopolnými výrobcami analytických vyhodnocovacích prístrojov a aj v tejto oblasti nastúpila konkurencia, ako jeden z hnacích momentov vývoja.
Súbežne s prvými typmi AP/C vyrobila táto dvojica
modifikované typy AS-U A, AS-U Ba AS-U C [3],
určené pre americkú armádu. Posledný model OMI
má typové označenie AP/C 4 a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi je výkonnejší a sporahlivejší.
Z európskych výrobcov popri už spomenutých
MATRA a Ol\H vyrábajú analytické vyhodnocovacie
prístroje:
-

STEREODICOMAT (prototyp), Zeiss Jena, NDR,
PLANICOMP C 100 (obr. 2), C 120, C 130, Zeiss
Oberkochen, NSR,
DS, Galileo, Taliansko,
DSR 1, Kern, Švajčiarsko,
AVIOLYT AC 1, BC 1, Wild, Švajčiar~ko.

vyhodnocovacíeh

prístrojov

Na základe analýzy výsleclkov odvodených z piatich
pozemných snímkových dvojíc a jednej dvojicc leteckých snímok, dochádza HOTTIER [6] k záveru, že
niet výrazných rozdiclov v presnosti medzi tromi
testovanými analytickými vyhodnocovacími prístrojmi (Anaplot, Planicomp a Traster), ako aj meclzi
analytickým vyhodnotením s využitím monokomparátora Ascorecord Zeiss Jena.
Štyri snímkové dvojice (101 - konvergentné osi
záberu, 106, 107 a Ul - normálny prípad) sa vyhotovili fotokomorou UMK Zei,,;s Jena, t = 210 mm, zo
vzdialenosti y = 7 m s híbkovým rozpiitím Lly = 1 m.
Dvojica č. Ul sa vyhotovila stereomctrickou komorou
SMK 120 zo vzdialenosti y = 5 m s pomerne veIkým
híbkovým rozpiitím Lly = 4 m.
Na posúdenie presnosti bodového vyhodnotenia
leteckých snímok sa použila snímková dvojica č.
126-128, Ms = 12000,
= 152 mm. Pretože z hradiska presnosti stereofotogrammetrie
je najviičšia
neistota v určení vzdialenosti bodu od projekčnóllO
centra, sú na obr. 4 stredné chyby mu v súradnici y
pre pozemné snímky a stredné chyby mz vo výškach
bodov z dvojice leteckých snímok. Kvoli objektivite
porovnávania sú hodnoty stredných chýb uvedené
v snímkovej mierke v pm.

t

Medzi spomínanými prístrojmi vyniká TRASTER
niektorými konštrukčnými zvláštnosťami, ako napr.:
-

-

sklenené snímkové nosiče sa pohybujú na vzduchovom vankúši po podkladnej žulovej doske
(rovnaký koeficient rozťažnosti),
stereoskopické meranie využíva princíp polarizovaného svetla,
ručné kolieska nahrádza kovová gura pohybujúca
sa na vzduchovom vankúši,
na meranie výšok a paraláx sa používa namiesto
nožného kotúča kovový valec.

Prvým z novej generácie analytických vyhodnocovacích prístrojov je digitálny vyhodnocovací prístroj
DSR 1 Kern (obr. 3), ako do[;eiok nástupu éry mikroprocesorov. Centrálny minipočítač nahrádzajú tri procesory, medzi ktoré sú rozdelené výpočtové a riadiace

Obr. 3: Riadiaci
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Výsledky potvrdzujú známu závislosť presnosti stereofotogrametrického
vyhodnotenia
od základnicového pomeru bly (prÍp. bjh) a súčasne preukazujú
vysokú presnosť analytických vyhodnocovacích prístroj ov. Stredná chyba ve výške z dvojice leteckých
snímok (č. 126-128) vyjadrená v závislosti od výšky
letu je v priemere mz = 0,08 %0 h, stredná súradnicová chyba pre ANAPLOT je mm = 8,5 p,m a pre
TRASTER mXY = 7,8 p,m.

sú zase vybavené automatickými korelátormi, a tým
špecificky predurčené zvlášť pre automatické vyhodnotenie výškopisu buď v profiloch (DMT), alebo vrstevnicami.
Avšak jednou z najdoležitejších oblastí fotogrametrie, kde najviac vynikajú prednosti analytických
vyhodnocovacích prístrojov je aerotriangulácia, kde
popri vysokej efektívnosti [5, 7] umožňujú súčasne
zabezpečiť aj vysokú presnosť.
Pri hodnotení súčasného stavu v našich podmienkach treba vychádzať zo skutočnosti, že spolu s neustálym pokrokom v oblasti elektroniky sa postupne
zvyšuje aj stupeň automatizácie technologických
postupov mapovania.
Fotogrametria má z mapova-

5. Časové a financné úspory
Z porovnania analógových a analytických vyhodnocovacích prÍstrojov tak z hradiska časových, ako aj
finančných nárokov pre orientáciu snímkovej dvojice
a aerotrianguláciu, vychádza podra DUBUISSON-a
[7] pre analytický vyhodnocovací prÍstroj úspora
85 %' V prÍpade vyhodnotenia polohopisu ve verkých
mierkach sú celkové finančné úspory 40 % v prospech
analytického vyhodnocovanieho prístroja a zvýšenie
produktivity v priemere o 20 %.

I"

o Anoplot

I

" Planicomp
o Traster
+ Asco-Record

°1
111; 1011

I
I~

V súčasnosti nemožno tvrdiť, že by sa vyuzlvanie
analytických
vyhodnocovacích prístrojov výraz ne
presadilo vo fotogrametrickej praxi, hlavne preto,
že sú pomerne drahé. V priebehu posledného desaťročia sa vyvinuli a vyvíjajú rozne typy analytických
vyhodnocovacích prÍstrojov, vačšinou vermi presné
ale aj primerane drahé. Niektoré však majú nižšiu
presnosť a súčasne sú aj lacnejšie (napr. AVIOLYT
BC 1 firmy WILD), takže cenove mOžu konkurovať
konvenčným analógovým prístrojom vybaveným počítačom a automatickým kresliacim sto lom. Iné typy

Model

I

ba

0.1

0.2

0.3

8

0.4

0.5

0.6

0,7

Počítač

IBM
PDP
PDP
PDP
PDP
PDP

Autoplot
Traster 77
Stereodicomat
Planicomp C 100

Systemhouse
Matra
Zeiss Jena
Opton Oberkochen

Planicomp
Planicomp

Opton Oberkochen
Opton Oberkochen

PDP 11/34
Eclipse S 130
Kongsberg SM 4
HP 1000 F alebo
HP 1000 A 900
HP 1000 A 700 procesor
HP 1000 A 600

Opton Oberkochen

HP 9830

Galileo
Wild
Wild
Kern

PDP 11/05
Nova 4/X
Nova 4/X
PDP 11/031
LSI/11-2
Intel 8085

1130
11/35
11/03
11/35
11/34
11/45

Bunker·Ramo
OMI·Bendix
OMI·Bendix
Hobrough Ltd

TRW
BX 272
PDP 15
Nova

I

Poznámka

Vyvinutý
da

v NRC, Kana·

Vyrobený ako prototyp
Vyšší výkon ako C 130
Na vyhodnotenie
jednoduchší
Vhodný na fotoinpretácie
Presnost merania 1,5 /lm
Presnost merania 4 /lm

Špeciálne modely
UNAMACE
AS-ll B-l
TA 3/PI
Gestalt GPM II

0.8

Obr. 4: Porovnanie presnosti analytických vyhodruxx>vacích prístrojov a jednosnímkového analytického vyhodnotenia
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US 2
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.
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I
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cích metód najlepšie predpoklady pre automatizáciu,
pretože umožňuje priamy prenos informácií od snímky
po mapu v rámci jednej výrobnej linky (zber - spracovanie - výstup údajov, tak v grafickom ako aj
v digitálnom tvare).
VzhIacom na to, že fotogrametrická metóda je
v súčasnosti v rezorte Slovenského úradu geodézie
a kartografie hlavnou mapovacou metódou, treba jej
rozvoj u venovať žiadúcu pozornosť, s čím priamo súvisí
aj inovácia prístrojového vybavenia zodpovedajúca
súčasnému stavu vývoja. V súčasnej etape vedeckotechnického rozvoj a zvlášť platí, že množstvo úžitkových hodnot možno zvačšiť nielen zvyšovaním ich
kvantity, ale aj kvality. Teda z hradiska technológie
fotogrametrického
mapovania sa skvalitnením prístrojového vybavenia zvýši súčasne aj produktivita.
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Aplikácia dynamickej teárie
geodetického prístroja

Štúdium vplyvu prostredia pri geodetických meraniach
vyžaduje zaoberať sa nielen priamymi vplyvmi prostredia (napr. refrakciou) a matematickým spracovaním meraní, ale aj teóriou geodetických prístrojov
včítane nepriamych vplyvov prostredia. Geodetické
prístroje majú zabezpečiť laboratórnu presnosť v terénnych podmienkach. Presnosť geodetických meraní
závisí takto aj od stability prístroja voči atmosférickým zmenám. Tieto nepriame vplyvy prostredia na
prístroj sa prejavia v zmene polohy prístrojových
častí za rozneho počasia. Preto nároky na stabilitu prístroj ov pre masové práce, ako napr. meranie detailu,
sú vermi vysoké.
Pre teoretickú analýzu stability prístroja je vhodné
vychádzať z teórie geodetického prístroja založenej
na jeho dynamicko-fyzikálnom
chápaní. V článku
uvádzame stručne princípy tejto teórie podra [3]
a ako príklad ju aplikujeme pre analýzu diarkomernej
časti základnicového tachymetra BRT 006. Pritom
nie je hlavným cierom hodnotiť prístroj ako taký.

Všeobecne možno hovoriť o statickom a dynamickom
chápanf, resp. modeli prístroja. Statické (geometrické)
chápanie vychádza zo stálej polohy smeru a geome-

trických vlastností prístroja, bez technologických.
Tvar a poloha častí sa považujú za stále a tým aj optické a geometrické osi a chyby prístroja. Takýto model vyhovuje len na niektoré ciele (napr. popis pr!stroja). Nie je ale vhodný na ciele testovania prístrojov, analýzy konštrukcie a presnosti merania, lebo
neumožňuje zachytiť a vysvetliť technologické vlastnosti prístroja.
Spomenutým cierom zodpovedá teória dynamicko-fyzikálneho chápania prístroja, ktorá je založená na
fyzikálnom chápaní smeru, základných poznatkoch
konštrukcie a technológie výroby prístrojov a teórie
informácií. Teória bola postupne rozpracovaná v [1, 2,
3].
Všeobecne zmena podmienok sposobí zmenu fyzikálnych vlastností materiálu a tým aj zmenu polohy
a rozmerov prístrojových súčiastok. Pri meranf sa
atmosférické podmienky menia s časom t. O presnosti
merania rozhodujú potom, okrem vlastností merača,
geometrické-rozmerové vlastnosti prístroja a fyzikálne vlastnosti prostredia a prístroja. Prostredie posobí
jednak priamo na svetelné Júče a jednak na celý
prístroj a mení čiastočne jeho vlastnosti - posobí
teda ne priamo na prístrojové chyby.
Zmena výslednej chyby na výstupe prístroja je
takto spojená s prostredím aj prístrojom. To značí,
že v zmene chyby sa prejavuje odolnosť prístroja voči
vplyvom prostredia, čiže v zmene chýb a ich stálostl
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sa prejavuje prístrojová stabilita. Pre výslednú chybu
prístroja y(t) používaného v ťažších podmienkach
možno písať vzťah

kde značí x(t)

meranú veličinu,
chybu prístroja
málnych podmienkach,
Yi (t) vplyvy prostredia.
yo(t) nominálnu

pri opti-

ds

dl

dc5

---;-=-l-+T'

Potom stabilita prístroja sa prejaví ako napr. rozdiel
medzi y(t) a yo(t). Tieto rozdiely, alebo aj zmeny
samotného y(t) mažu byť citlivým prejavom kvality
prístroja z hradiska jeho použitia. Ďalšie podrobnosti
pozri v [3]. To čo platí pre celý prístroj, platí aj pre
jeho jednotlivé časti. Prostredím ovplyvnená veličina x
prechádza jednotlivými časťami prístroja, z ktorých
každá pasobí vlastnými čiastkovými chybami, ktoré
mažu reagovať rozdielne na zmeny prostredia. Medzi
čiastkové chyby patria aj justážne chyby.
Každý prístroj vznikne zostavením viacerých funkčných častí - uzlov, blokov, ktoré sa skladajú z viacerých súčiastok. Každá súčiastka je vyrobená s určitými rozmerovými toleranciami a má určité fyzikálne,
technologické vlastnosti. Tieto "súčiastkové" chyby sú
len jedným druhom prístrojových
chýb, Montážou
a justovaním súčiastok do blokov sa má dosiahnúť
ich určitá poloha a funkcia, čo možno vykonať len
s určitou presnosťou. Preto rozlišujeme presnosť
(chyby) rozmerov
súčiastok a presnosť (chyby)
justáže
- úkonu, polohy. Najma pri zmene teploty
zmenia sa fyzikálne vlastnosti súčiastok a tým maže
dajsť k prekročeniu výrobných tolerancíí v rozmeroch
aj v polohe častí, čo sa prejaví v zmene presnosti
merania.
Teplotné vplyvy spasobia:
zmenu rozmerov a polohy súčiastok,
vznik napnutí v mechanických aj optických
tiach,
- zmenu indexu lomu skla aj vzduchu,
- zmenu polohy optických častí.

-

určovací trojuholník je úzký. Toto je sice výhodne
z hradiska vidite1nosti (úzký priestor na zacielenie
a krátka základnica), ale z hIadiska presnosti je, ako
neskar uvidíme, limitujúcim činitelom.
Zjednodušením a diferencovaním vztahu (2) po
úpravach dostaneme

čas-

Vzťah (3) mažeme použiť pre odhad členov l a 15.
Z neho je priamo vidieť, že l a 15musíme určovat
s dvojnásobnou presnosťou voči požadovanej presnosti. Keď pre požadovanú presnosť zvolíme pomernú
(relatívnu) chybu 1 : 1500 potom
dl

dc5

-C = T

=

1
3000'

Nemiesto diferenciál ov mažeme použiť aj príslušné
stredné chyby. Podla vzťahu (4) pre základnicu d1žky
l = 300 mm, musí byť
ml ~ 0,1 mm

a pre diarkomerný uhol 151"::3 1030" presnosť jeho realizácie
Zatiar čo hodnotu ml výroba rahko dosiahne a jej
zmeny s teplotou možno rahko určiť a korigovať, pri
m~ to tak nie je. Hodnota m~ je taká malá, že predstavuje najcitlivejšiu čast prístroja uielen pre výrobu,
ale najma pre vplyv prostredia. Už na prvý pohIad je
zrejmé, že m~ je nižšia ako stabilita lúča v prízemnej
vrstve atmosféry. Preto md nie je "čistou" chybou
hranolov, ale závisí aj od vplyvu prostredia.
Zaujímavé je, že Richter pri stanovení teoretickej
presnosti prístroja [4] nevychádzal z určovacieho
trojuholníka, ale z geometrickej, rozlišovacej medze
zraku fJ, pri koincidencii cez ďalekohrad o zvačšení F.
Tak odvodil strednú chybu m. meranej d1žky s z dvojice koincidencií pri násobnej konštante k:

Horeuvedené poznatky použijeme na teoretický rozbor
konštrukcie telemetrickej časti BRT 006, spojený so
zistením a klasifikáciou faktor ov vplývajúcich na stabilitu presnosti. Vzhladom na rozsah článku sa podrobne zaoberáme len vplyvmi tolerancií, teploty
a indexu lomu na hranoly.

Z literatúry [4] vyplýva, že pri teoretických štúdiach
presnosti BRT 006 sa vychádzalo zo statického
chápania prístroja a existujú rozpory medzi teoretickým rozborom presnosti a výsledkami experimen.
tálnych prác [4, 7, 8]. Tu treba spomenúť aj kritickú
analýzu tzv. dvojzákladnicovej telemetrie vykonanú
K. Kučerom [11].
Ako je známe meranie d1žok základnicovým tachymetrom vychádza z určovacieho trojuholníka (obr. 1)

Telemeter v BRT 006 pracuje so stálym diarkomerným
uhlom 15.Uhol je však veTmi malý, len 17'll", takže
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Pri chybe z koincidencie sa však vplyv prostredia
maže prejaviť len ako vplyv vibrácie. V skutočnosti je
však vplyv prostredia overa komplikovanejší. Ďalšou
nevýhodou úzkeho určovacieno trojuholníka je prudký
rast funkcie cotangens (cotg) pri malých uhloch.
Zatiar čo pri dvojobrazovom diarkomere je 151"::3 34'
a cotg v tejto oblasti pre interval LM 1"::3 1" stúpa o 0,05,
stúpa cotg v oblasti polovičného diaIkomerného uhla
151"::3 17' štvornásobne, t. j. o 0,2. Čiže zmena diarko·
merného uhla 01" spasobí zmenu násobnej konštanty
o 0,2. Táto skutočnosť ukazuje aj na problémy určo.
vania násobnej konštanty prístroja BRT 006.
Princíp základnicového tachymetra
si vyžaduje
stály diarkomerný uhol a premenlivú základnicu.
Preto je presnosť merania d1žok s BRT 006 daná presnosťou a stálosťou realizácie určovacieho trojuholníka - diarkomerného uhIa. Avšak tým, že diarkomerný
uhol je malý, prejavujú sa chyby jeho realizácie v me·
ranej d1žke veTmi nepriaznivo.
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VYTVORENIE
URČOV ACIEHO TROJUHOLNfKA. Zo schémy základnicového tachymetra BRT 006
je zrejmé, že na realízácii určovacieho trojuholníka
a jeho stabilite sa podierajú priamo:
- paťboké hranoly (čiastočne aj redukčný systém),
- základnica,
- svetelné lúče
a nepriama ešte atmosféra a merač.
V ďalšom budeme analyzovať najma úlohu paťbokých hranolov, svetelných lúčov a atmosféry. V úlohe
základnice, autoredukčného zariadenia a merača niet
v literatúre vačších rozporov, a preto ich neuvádzame.
3.1 Analýza

hrano lov

Paťboké hranoly sú najdoležitejšou optickou časťou
základnicového tachymetra, lebo realizujú diarkomerný uhol. Vzhradom na túto funkciu by malí byť
najlepšie izolovanými súčasťami prístroja. Zvolená
konštrukcia však sposobuje, že je to presne naopak.
Hranol pracuje ideálne vtedy, keď jeho účinné plochy zvierajú spolu predpísané uhly a keď sa nemení
jeho poloha a optické vlastnosti. V skutočnosti to tak
nie je, nakorko paťboký hranol je okrem výrobných
chýb vystavený priamo p6sobeniu atmosféry. Lúče,
ktoré dopadajú na vstupnú plochu, sa po prechode
hranolom odchýlía od predpokladaného smeru o odchýlku .1m systematického
charakteru.
Smerová
odchýlka ,1ev vznikne spoluposobením viacerých faktorov:
1. Výrobnými chybami uhlov hranola
Rozme2. Rozťažnosťou skla
rové chyby
3. Zmenou polohy hranola
4. Zmenou indexu lomu skla
5. Zmenou vlnovej dížky svetla
6. Priamymi vplyvmi prostredia.

-

1

Možeme povedať, že

.1ev

= :E8;,

kde 8i sú elementárne chyby, vplyvy horeuvedených
faktorov, keď i = 1 -;- 6. Potom napr. 81 je chyba
sposobená uhlovými výrobnými toleranciami, ktorá
má systematický charakter. Chyba 86 predstavuje
vplyvy refrakcie a vibrácie. Nepriame vplyvy prostredia vyjadrujú 82, 84, 85 a len čiastočne 83, lebo
faktor č. 3 mOže mať mechanickú časť (napr. opotre.
bovanie korajničky) 8~ a časť ,183 sposobenú zmenou
atmosféry. Čiže
83 = 8~
,183,
(7)

+

Potom pre celkový vplyv

8p

prostredia platí

Pritom 8p mi premenlívú vefkosť určovanú naJma
teplotou atmosféry a podfa vefkosti zmien teploty
može mať náhodný alebo systematický charakter.
Pri statickom chápaní chýb hranola by sme neuvažovali zmeny faktorov č. 2 až 6 vplyvom prostredia
a .1w by záviselo len od výrobných chýb

Aw = 81,

3.2 Výrobné

chyby

hranolov

Z obr. 1 a 2 vyplýva, že na odklone lúča o uhol w sa
zúčastní uhol ex (45°) odrazných ploch 2 a 3 a uhol y
(90°) ploch 1, 4. Pritom uhol ex je rozhodujúci pre
odklon lúča o uhol w. Vplyvom uhlových chýb, tolerancií hranola, sa zaoberajú najma nemeckí autori
[4, 9]. Jordan-Eggert-Kneissl
volia pre toleranciu
.1ex = 10" a pomer .1ex : L1y = 1 : 6. Richter [4] odvodil pre .1ex, .1y a výslednú odchýfku L1w od ideálneho
odklonu vzťah

Z rov. (10) vyplýva, že pomer tolerancií by mal byť
1 : 6. Richter sám uvádza .1ex = 15" a .1y = 60",
čiže pomer 1 : 4. Pritom ale neuvádza dovody tejto
vofby. Keď do (10) dosadíme uvedené hodnoty, do.
staneme .1ev = 15". Richter si však neuvedomil, že
neurčitosť znamienka .1ex, .1y zťažuje ich elimináciu.
Keprt [10] uvádza všeobecný postup pri určení
tolerancie výroby hranolov s ohfadom na chroma·
tickú chybu. Hranol je funkčne rovnocenný planparalelenej doštičke. Preto chod lúča v hranole možno
zobraziť ako chod v doštičke (obr. 2). Uhlové chyby ale
sposobia, že hranol už nepracuje ako planparalelná
doska, ale ako optický klín. Farebná chyba je o to
nebezpečnejšia, že hranoly sa vyrábajú z jedného
druh u skla a nemožno ju potom kompenzovať tak,
ako pri klínoch. Pre toleranciu dlp kHnovitosti (skose.
nia) dosky odvodil Keprt vzťah

(9)
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Pre n = 1,5
Llw

kde značí l' = Abbeho číslo, r = zvačšenie objektívu,
n = index lomu skla hranola, dc5= odchýlku lúča od
ideálneho smeru.
Pre BRT 006 sme vzali za dc5projektovanú rozlišovanú medzu 10", pre sklo BK 7 n = 1,5163 a l' = 64.
Potom podra (II) dostaneme pre BRT toleranciu
dq; = 83". Ako v [4] a [9], je aj tu toleranci a dosť
verká, ale jej hodnotu spoluvytvára Lla: aj LIl"
APLIKÁcrA KLINU NA URČENIE eHÝB HRANOLA. Keprtom uvádzané nahradenie hranola klinom
nás priviedlo na myšlienku [8] vychádzať z tohto
principu pri určení vplyvu výrobných aj ostatných
chýb hranola. Pre odklon c5lúča klinom o skosení q;
platí známy vzťah

Skosenie q; klinu v (12) si možno predstaviť ako súhrn
uhlových chýb, chýb účinných ploch hranola v zrkadlovom zobrazení hranola (q; = ~LI) a uhol c5je vlastne
pre nás chyba v odklone lúča Llw. Vzťah (12) možeme
potom písať v tvare

Z obr. 3 vyplývá, že pri kumulácii Lla:, LIl' pósobí LIl'
v opačnom zmysle, takže kIínovitosť

q;

=~

= Ma: -

LIl"

(14)

(n -I) (2L1a: -Llr).

(15)

Potom (12) móžeme písať v tvare
LIm

F:::i

F:::i

0,5 (Ma: - LIl') = Llcx- 0,5 LIl"

(16)

podra rov. (16) nie je priorita Lla: tak výrazná ako
v (10). Obidve rovnice majú však len teoretický význam. Aby došlo k zníženiu, resp. eliminácii Lla:
pomocou LIl' museli by mať rovnaké znamienko.
Toto sa však dá vo výrobe len ťažko dosiahnúť. Pre
meranie predstavujú Lla:, LIl' systematické chyby, ale
pre výrobu len náhodné. Preto móže dojsť k predpokladanej eliminácii s pravdepodobnosťou len okolo
0,5. Napr. pre rovnaké znamienka pre L1a: = +15",
LIl' = +60" dostaneme Llw = -15". Pri rozdielnych
znamienkach pre Aa: = -15"
a LIl' = +60" je
LIm = -45".
podra uvedeného výrobné chyby hranolov udávané
hodnotou so znamienkom ± majú veI'mi rozdielny
vplyv na uhol odklonu a vystu pujú ako premenlivé
systematické chyby. Ich premenlivosť je zvyšovaná
ešte kumuláciou s nepriamymi vplyvmi prostredia:
zmenou indexu lomu skla, vlnovej dížky svetla a zmenou LI<x, LIl" vplyvom teploty. Ako priame vplyvy
prostredia možme označiť refrakciu a vibráciu. Z nich
uvedieme len refrakciu, a to v záverečnej časti.
3.3 Nepriame

vplyvy

prostredia

Zmena indexu lomu závisí najma od vlnovej dížky
svetla, teploty hranola a od napatia v hranole. Ked
označíme index lomu skla n' a index lomu vzduchu
n = I, potom rov. (15) možno písať v tvare
LIm = (n' -I) (2L1a: -Llr).

(17)

Za jasnej oblohy prevláda svetlo s kratšími vlnovými
dížkami A. okolo 400 nanometrov (nm) a pri nízkych
mrakoch A. F:::i 700 nm. Takáto maximálna zmena A.
zmení indexy lomu pri skle BK 7 o L1n;"ax = 17.10-3•
Ale aj keď vezmeme červenú farbu (c) a modrú (F),
ktoré sú overa častejšie, dostaneme L1n = 8.10-3 F:::i
F:::i 0,01. Zemna Lln' sposobí zmenu chyby v odklone
lúča LIm podra (17). Pre nepriaznivý prípad, keď
Lla: = -15" a LIl' = +60" je LIm = -0,9". V priaznivom prípade rovnakých znamienok LIm = 0,3".
Analýzou a výpočtom sme zistili, že zmeny indexu
lomu skla s teplotou a napatím sú zanedbatel'né.
Vplyv teplotnej
rozťažnosti
skla posobízmeny
uhlov hranola vtedy, keď teplo posobí viac na jeden
hranol ako na druhý a keď neposobí na celý hranol
s rovnakou intenzitou. Nakorko vstupná a výstupná
plo,cha hranola je úplne odkrytá, nastane najnepriaznivejší prípad vtedy, keď teplo prichádza na vrchol O
(obr. 4). Zmena uhlopriečky b sposobí zmenu uhla a:.
Kežďe uhol Lla:t je malý, podra obr. 4 dostaneme
LIb

&a:t

= -e·
e

Pri zmene teploty LIt = 10 oe (napr. pri prechode
z tieňa na slnko) dostaneme LIb = 2,2 /-lm a Lla:t =
= 9,4". Keďže podra (14) sa Lla: prejavuje v zmene
uhla odklonu dvojnásobne, vidieť, že vplyv Lla:t je
nebezpečný. Našťastie dochádza k postupnému vyrovnaniu teplot v hranole. Avšak ešte pre At = 10
dostaneme Lla:t = 0,9". Priaznivejší prípad nastane,
keď teplo prichádza na vr,chol B. Vtedy je vplyv
zmien asi polovičný a pre At = I ° bude Lla:t = 0,4".
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Pri optických diaTkomeroch meraním malých hodnót určujeme veJkú hodnotu. Preto element vytvára.
júci diaJkomerný uhol, by mal byť čo najlepšie izolovaný. Aj v nitkovom diaTkomeri je nitkový kríž zabudovaný vo vnútri prístroja. Pri BRT 006, ktorý je
presnejší, sú však diaTkomerné elementy - hranoly vystavené priamo pasobeniu prostredia.
Z analýzy vyplynuli aj ďalšie teoretické poznatky
ako napr.:
-

zvolený malý diaTkomerný uhol <5i'::! 17' sposobí, že
cotg <5 rastie asi štyrikrát
rýchlejšie ako pri
<5i'::! 34', čiže vplyv ťažších podmienok sa pri BRT
006 voči napr. Redta 002 može prejaviť až štvornásobne. Zmena I" sposobí zmenu násobnej konštanty o 0,2,
- na výpočet výrobných chýb hranola možno použiť
rovnicu klinu,
- výrobné chyby hranola mažu mať systematický
charakter, aj keď sa im z hradiska výroby pripisuje
charakter náhodný; preto ich predpokladaná kompenzácia nemOže nastať,
- chyba z rozťažnosti hranola je nebezpečná vzhJa.
dom na asymetriu konštrukcie a už pri LIt = 1
sposobí zmenu odklonu okolo 0,9". Prejavuje sa
spolu s výrobnou chybou hranola.

oe

Horeuvedené teoretické
rozsiahlymi experimentmi,
rečnej správe [8].

poznatky sme overili aj
ktoré sú uvedené v záve-

Na. základe dynamického ohápania prístroja sme analyzovali vplyv prostredia a jeho zmien na dvojicu
hranolov ako časť ktorá má rozhodujúoi vplyv na presnosť autoredukčného základnicpvého taohymetra.
Teoretio:ký rozbor ukázal, že vysoká presnosť zá·
[1] MICHALČÁK, S.: Metodika určovania charakte·
kladnioového taohymetra Zeiss BRT 006 odvodená
ristík geodetických prístrojov. [Habilitačná práca.]
Riohterom má povod v statiokom ohápallí vychádzaBratislava 1965 - SVŠT. Fakulta staveb.lá.
júcom z geometriokej rozlišovacej medze. Presnosť
[2] MICHALČÁK, S.: K všeobecným základom skúšok
0,6 % si vyžaduje však realizovať diaJkomerný uhol
geodetických prístrojov. In: Zborník Stav. fakulty
SVŠT. Bratislava 1967, s. 239-250.
s chybou asi 1cc, čo predstavuje extrémne nároky na
[3] MICHALČÁK, S.: Zur Theorie des geodatischen
stabilitu ramien určovacieho trojuholníka.
Je len
Gerats vom Standpunkt der Priifungen. Vermesťažko možné docieliť ju za bežných atmosfériokýoh
sungstechnik 17, 1969, č. 8, s. 303-307.
podmienok. Riohterovo tvrdenie, že teplotné vplyvy
[4] RICHTER, H.: Rqduktionstachymeter
BRT 006.
Vermessungstechnik, 8, 1960, č. 11, s. 325-331.
na hranoly základnicového taóhymetra
nesposobia
[5] SCHMITT, P.-HEINRICH,
J.: Uber den Einsatz
žiadne meračské chyby, je nereálne, lebo bolo vyvodes BRT 006. Allgem. Vermess. Nachrichten,
dené len z geometrie určovaoieho trojuholníka. Sy1962, č. 11, s. 392-401.
metria lúčov tu však neznamená symetriu konštrukcie
[6] HÁKANSSON, V. - OHLIN, K.: Ergebnisse der
Testmessungen mit dem BRT 006. Vermessungsa najma nie fyzikálnu symetriu.
informationen Zeiss Jena, 1969, č. 21, s. 1-12.
Základnicový
tachymeter
vytvára
diaJkomerný
[7] KRESSNER, H.: Das Basisreduktionstachymeter
uhol <5ako rozdiel dvoch smerov daných polohou
BRT 006 im praktischen Einsatz. Vermessungstechnik, 11, 1963, Č. 10, s. 303-306.
dvoch hranolov. Preto zmeny v polohe ramien uhla <5
[8] MICHALČÁK, S. a i.: Výskum stability pr}strojov
sa možu eliminovať za predpokladu, že sú rovnaké.
používaných pri THM. [Výsk. úloha SUGK Č.
Uvedený predpoklad nemóže byť vždy splnený nielen
2.9-S.] Bratislava 1975.
vplyvom zmien prostredia, ale aj vplyvom asymetrie
[9] JORDAN, W. - EGGERT, O. - KNEISSL, M.:
Handbuch der Vermessungskunde. Stuttgart 1963.
konštrukcie. Typickým príkladom je vplyv refrakcie.
Band II.
Pravý lúč prechádza v prístroji iným fyzikálnym pro[10] KEPRT,
E.: Konstrukce
geodetických strojů.
stredím (nad koJajničkou) ako Javý. Asymetria sa
Brno 1951.
prejavuje najma v excentrickej
polohe základnice
[11] KUČERA, K.: Zeissův telemetr BRT 006 z hle·
diska dvojzákladnové telemetrie. Geodet. a kartogr.
ako votknutého nosníka a v nerovnakej izolácii praobzor, 9/51, 1963, Č. 11, s. 292-298.
vého a Javého hranola. Tým pri kumulácii elementárnych chýb hranola sa može meniť ich náhodný charakDo redakcie došlo: 9. I. 1984
ter a vzniknúť jednostranné
vplyvy, ktoré možu
Lektoroval:
sposobiť prudké zhorŠ6nie presnosti pri zmene pod.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Hauf, CSc.,
mienok.
katedra vy§Ši geodézie FSv ČVUT v Praze

1984/130

Ceodetický a kartografický obzor
ročník 30/72, ěíslo 6/1984 131

Vliv použití laserové soupravy na
přesnost upravené metody dlouhých
tětiv

Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing. Jiří Pospíšil,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Metoda dlouhých tětiv je jedním z moderních způsobů
pro směrové rektifikace železničních kolejí a prostorové zajištění jejich polohy. Rešení je analytické v souřadnicovém S-JTSK.
Geodetickým základem jsou
páry tzv. zajišťovacích značek vhodně volených na
normále ke koleji a tvořené jednoduchými znaky, s výhodou využívajcími stávající zařízení tratě. Každá
ze značek je zaměřena dvakrát nezávisle (obvykle
polárně) z vrcholů železničního polygonového pořadu
(obr. I). Tato část byla publikována v [I]. Na spojnici
protilehlých párových zajišťovacích značek, tzv. profilu, leží koncový bod dlouhé tětivy (v obr. I je počátek ozn. Zi, konec K;l v uvažované čs. úpravě kdekoliv
v celém rozchodu koleje s tím, že dlouhá tětiva, proložená dvěma sousedními konci, se nikde nepřiblíží
vnitřní kolejnici na více než 0,2 m(dáno konstrukcí
měřické soupravy). Délka tětivy se pohybuje mezi
30 m (omezeno minimálním poloměrem) až 85 m (omezeno dosahem laseru), příp. max. 45 m, pokud je dlouhá. tětiva realizována ocelovou strunou: Poloha konce,
vyznačená koncovou latí soupravy, se zastaničí na
profilu pásmem. Jednoduchým výpočtem bodu na
přímce se získají příslušné souřadnice a technologické
kontroly. Podrobné body (i, n) jsou voleny po vnitřní
hrltně vnější kolejnice v konstantních vzdálenostech 8,
daných příslušnými předpisy. Tyto body jsou k dlouhé
tětivě vztahovány ortogonálně s přímým měřením
kolmic ki. Staničení se počítají z úseků 8 na oblouku
a z přímo měřených úseků a, b u konců tětivy. K výpočtům souřadnic lze s výhodou použít programovatelného kalkulátoru (úrovně TI 58C) přímo v terénu.
V popsané úpravě není starý stav definován souřadnicemi konců tětiv, volených přesně vose, jak je
tomu v původní verzi [2], ale souřadnicemi podstatně
většího počtu podrobných bodů, které lépe vystihují
jeho průběh, zejména na tratích s většími odchylkami
od ideálního stavu. Po početní optimalizaci se nový
stav realizuje buď z' příčných posunů podrobných
bodů či vytýčením od obnovené tětivy, nebo výhodněji vytýčením s transformací na novou obecně
položenou tětivu.

Měřická souprava pro upravenou metodu dlouhých
tětiv se skládá z He-Ne laseru, dvou shodných koncových latí a čtecí latě.
Užívaný laser má z důvodů bezpečnosti práce
a ochrany zdraví [3] výkon na výstuupu do I mW.
Jedná se o He-Ne typy s kontinuálním provozem
a úpravou svazku paprsků optickými členy. V ČSSR
přichází zatím v úvahu čs. výrobek Tesla VúVET
typ TKG 205 a přístroj LFG I závodů VEB Car!
Zeiss Jena. K zvýraznění středu stopy a zpřesnění

jeho určení je možno používat difrakční mřížky před
posledním členem optiky. Pro případ přesného obnovení původní polohy tětivy je přístroj doplňován
příčným suportem.
Shodné koncové latě jsou v podstatě rozchodky,
horizontované podle krabicové libely, které se uvedou
do směru profilu např. podle napnutého pásma; ZI\jišťovací značky jsou voleny tak, že jejich spojnice
probíhá asi 0,2 m nad nejvýše položenou kolejnicí.
Po lati s pomocnou stupnicí se pohybuje průsvitný
terč se svislou ryskou (příp. dvojryskou) a čtecím
indexem. Pozorování je zrcadlové s bočním stíněním.
Protože uvedené typy laserů jsou poměrně rozměrné
a těžké, což by ztěžovalo přesnou centraci přímo na
konci tětivy, staví se na pražec v prodloužení tětivy
(L v obr. I). Potom je výhodné najíždět terčem na
stopu zhruba orientovaného paprsku laseru, takže
odpadá nutnost přesné práce ustanovkami a domluvy
mezi obsluhou vzdálené latě a laseru.

_._.-

lzz·

._._.-.---.!-._.-._._.----------

Čtecí lať, přikládaná k jednotlivým podrobným bodům z ruky, má obdobnou konstrukci. Terč je navíc
vybaven optickým zařízením pro přesné nastavení latě
(±2') do kolmice k paprsku, tj. k dlouhé tětivě.

Jednotlivé vlivy, o nichž bude jednáno, ovlivňují
v podstatě přesnost určení kolmice ortogonálního
systému dlouhé tětivy, tedy působí v příčném směru.
To se samozřejmě projeví v polohové chybě podrobného bodu. Tyto chyby se pohybují v rozpětí několika
milimetrů a na absolutní umístění nemají tak podstatný vliv. Působí však i na plynulost křivky koleje, po.
suzovanou vypočtenými vzepětími uprostřed nad kontrolní tětivou délky b . 28, a zejména rozdHy dvou
sousedních vzepětí podle předpisu [4].
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soupravy

Do této skupiny patří např. osové vady laserového
přístroje, které se vyloučí postavením v prodloužení
tětivy (horizontální excentricita osy paprsku) a neměnností sklonu paprsku po dobu měření. Dále to
jsou nepřesná horizontace latí a prostorová nestabilita záření v závislosti na čase. Laser musí být dostatečně temperován, obvykle alespoň 30 - 40 min.
Rozsáhlé zkoušky [5], probíhající po dobu 24 hodin,
prokázaly, že i po této základní temperaci se poloha
stále v malých mezích mění. I přes poměrně krátkou
dobu měření může u nejdelších tětiv dojít ke změně
zacílení okolo 0,5 mm. Na kratší vzdálenost nebo po
delší temperaci jsou tyto změny prakticky zanedbatelné.
Vlastní staničení rysky terče na profil je při dvojím
měření kvalitním pásmem v šikmé poloze, napínání
siloměrem a s využitím milimetrového dělení prvého
decimetru, charakterizováno empirickou střední chy.
bou zhruba 1 mm (n . 250). Přesnost vizuálního nastavení rysky terče na stopu je na základě rozsáhlých
ověření 0,5-1,0 mm (n == 1000). Elektronické vyhledání středu stopy pomocí čidel typu TKGDR 206 by
sice bylo poněkud přesnější (0,3-0,5 mm), ale za cenu
větší hmotnosti, konstrukční složitosti a zranitelnosti
latí. Při nastavení pomocí ustanovek bylo dosaženo
střední chyby 1,0-1,5 mm (n ...:...210). Oba tyto údaje
jsou do určité míry závislé na stavu atmosféry, zkuše.
nosti měřiče a zejména na kvalitě stopy.
Souhrnnou chybu v nastavení soupravy je možno
charakterizovat na koncových bodech dlouhé tětivy
hodnotou
ma = 1,5 - 2,0 mm.
(1)
Velikost byla ověřena empiricky.
Při čtení kolmic ortogonálního systému zaměření
podrobných bodů k dlouhé tětivě se opět projeví chyba
z nevodorovnosti čtecí latě hodnotou max. 0,2 mm
Časové změny prostorového průběhu paprsku laseru
se projeví celkem nevýrazně jen na vzdálenějších bodech při delším měření. Stočení latě ovlivní největší
čtení 1,2 m chybou do 0,2 mm. Nejistota v odhadu
čtení na milimetrové stupnici (nepravidelnost dělení
není uvažována) je ze zkušenosti asi 0,3 mm. Při dvou
nezávislých čteních (tam a zpět) se mohou projevit
též drobné neidentity míst přiložení.
Souhrnně se dají všechny tyto vlivy ohodnotit
empiricky ověřenou střední chybou

V případě použití přístroje LFG 1, jehož stopa je
mírně divergentní a poměrně značného průměru, je
vhodnější svislou rysku terče navádět tečně na ostrý
okraj stopy. V tomto případě je skutečný křivkový
průběh okrajového paprsku nahrazen přímkou. Prostorový průběh paprsku může být ovlivněn přízemními
vrstvami atmosféry při měření nad štěrkovým ložem.
Těmto dvěma speciálním otázkám je věnován následující odstavec.
3.2 Vliv

změn

paprsku

mentu jeho dráhy. Zcela analogicky pro příčnou refrakci je rozhodující horizontální gradient indexu lomu ve směru kolmém k elementu dráhy svazku.
Empiricky bylo zjištěno, že v případě nepříliš
(max. 2 km) dlouhých a málo skloněných záměr bude
refrakční křivka velmi plochá a blízká kružnicovt'mu
oblouku o konstantní křivosti.
Je zřejmé, že v konkrétním mikroklimatu nEmusí
kružnicový oblouk zcela vystihnout průběh svazku,
ale v následujícím odvození píesto toto zjednodušení
použijeme.
V atmosféře mikroklimatu nastává na nehomogenitách odchylování svazku od původního směru. Veli.
kost této refrakční odchylky Qi v i·tÉm podrobném
bodě se dá vyjádřit vztahem [6]
Q. =
•

-O ,80948·• (8 _

8.)P (_1
•
T2

1_)

(3)

TI'

je vzdálenost podrobného bodu lm]
je vzdálenost bodů Li a Ki+1 lm]
je barometrický tlak [MPa]
jsou teploty ve vertikálním směru (vzájemně vzdáleny 0,5 m) [K].
Vzorec (3) platí pro vertikální odchylku a nahradíme-li teploty TI' T2 hodnotami T3, T4 měřenými v horizontálním směru, platí i pro tento směr. Z atmosférických veličin je třeba měřit barometrický tlak (v empirických ověřeních měřeno komparovaným aneroi.
dem Metra v místě laseru) a teplotu (měřeno digitálním psychrometnm THERM 2246, NSR) ve čtyřech
bodech - dva ve směru svisl€m a dva ve směru vodorovném.
Největší odchylka Qi bude pro 2 8i = 8, tj. uprostřed
spojnice bodů Li a Ki+I' V tomto případě, za předpokladu fT! = fT. = fT a TI ...:...
T2 = T, je střední kvadratická chyba v určení refrakční cdchylky podle [6]:

Pro T2 = 293,15 K, TI = 292,15 K, 8 = 20 m, P =
= 0,1 MPa, mg = 0,1 m, mp = 0,001 MPa a mT =
= 0,1 K je Q = 1,7.10-3 ma mQ = 2,4.10-5 m. Lze
tedy očekávat, že refrakční odchylka Q bude určena
s maximální chybou 0,1 mm.
Vliv atmosféry na průběh laserového svazku byl
určen na obloucích s poloměry 200 m a 490 m. početně
byla zpracována čtyři měření každého oblouku, tj.
24 tětiv pro r = 200 m a 32 tětiv pro r = 490 m.
Maximální odchylka laserového svazku byla pro r =
200 m a Q = -1,1 mm při výjimečně dosaženém
rozdílu teplot LI T = T4 - T 3 = -1°K, pro r = 490 m
Q = -0,55 mm při rozdílu teplot AT = -1,3 oK.
Nutno však uvážit, že výjimečná maximální chyba
1 mm (ale i ostatní maximální hodnoty) platí k bodu
uprostřed tětivy, takže se nesčítá s chybami z urovnání
soupravy.
Z rozboru vyplývá, že 91 % odchylek Q splňuje nerovnost

laseru

Velikost hlavní složky vertikální refrakce je dána mí·
rou zakřivení (křivostí) svazku a závisí na gradientu
indexu lomu ve svi~lé rovině ve směru kolmém k ele.

Určení chyby z náhrady krajního paprsku laserového svazku přímkou, použité v některých případech
měření dlouhých tětiv přístrojEm LFG 1 z důvodů
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lepšího cílení, rozdělíme do tří kroků. Za prvé určíme
rovnici asymptoty, tj. přímky, kterou nahrazujeme
krajní paprsek laserového svazku, jenž má tvar hyperboly:. Za. d;uhé stanovíme pro zvolenou odchylku dm
meZI kraJmm paprskem a asymptotou podélnou vzdá·
lenost z" takovou, že pro z ~ Zm bude vždy d ;;::;dm'
Za třetí provedeme potřebné výpočty pro svazek transformovaný optickou soustavou. Uvážíme-li že průměr svazku na výstupu laseru je přibližně ro~en Do =
= 2Wo, je rovnice asymptoty obalové křivky
W(z)
a

= ~4nW '

(6)

o

Ze vzdálenosti bodu P[z, W(z)] od této asymptoty
určíme pro odchylku dm hledanou mezní vzdálenost Zm'
Vzhledem k tomu, že laser Zeiss LFG 1 emituje na
vlnové délce A.= 0,6328.10-6 m a parametr Wo =
= 0,66 mm, lze v praxi použít přibližného vztahu [6]:
Zm --=--

4nW3
18dm~ .

(7)

Zvolíme-li přípustnou mezní odchylku mezi kraj.
ním ' paprskem svazku a asymptotOli d m = O , 1 mm ,
dostaváme Zm = 3,2 m.
Je-li vystupující svazek z laseru upraven optickou
soustavou, musíme buď znát parametry této soustavy,
nebo pro odvození chyby využít experimentálně zjiště.
ný průběh svazku. Experimentální průběh jsme pro
z ~ 200 m popsali rovnicí
W.(z) = Woe (1 -

x~

Pro posouzení plynulosti je rozhodující příčný směr
v němž se projevují příčné posuny Sq vyvolané dříve
uvedenými vlivy, působícími při určování kolmic
ortogonálního systému tětivy:

Bz) ,

(8)

V obr. 3 jsou Sz, SK skutečné chyby v příčném směru
při stanovení koncových bodů dlouhé tětivy; jejich
vliv je největší, mají-li obrácená znaménka. Vyvolaný
příčný posun i-tého bodu

kde t je délka tětivy,

8

délka úseku na oblouku.

Skutečná chyba v příčném směru téhož bodu i:

kde poloměr svazku na výstupu optické soustavy je
Woe = 20.10-3 m a koeficient B = -11,25.10-3•
Funkční závislost Wo(z) je ve vyšetřovaném případě lineární, tj. přímková. Vzhledem k tomu, že délka
tětivy nepřekročí 85 m, lze vliv chyby z náhrady
krajního paprsku laserového svazku přímkou pro uva·
žovanou úpravu metody dlouhých tětiv zanedbat.

+

4. Vliv nastavení soupravy na výsledná vzepětí
Jak již bylo řečeno, počítá se vzepětí h ze souřadnic
trojice sousedních podrobných bodů (obr. 2):

h;

Další odvození [6] se liší podle toho, zda pata kol·
mice posledního podrobného bodu prochází koncovým
bodem tětivy t (tj. jeho staničení je c = O, prip.
c =t) nebo je-li posunuta o polovinu redukovaného
úseku (c = 8 : 2, příp. c = t - (8 : 2)), a podle umístění
uvažované trojice bodů vzhledem ke dvěma sousedním tětivám. (Dále užívané značení kombinace např.
2
1 znamená, že dva body leží nad tětivou tI a třetí
nad tětivou t2.)
Předpokládá se, že tětivy tI' t2, leží v přímce a jsou
stejně dlouhé (tI = t2); mají tedy i stejný počet úseků
nI = n2 = n. Pro zjednodušení dále platí pro střední
chyby koncových bodů tětiv:

= VL1X~i + L1y~,

kde souřadnice bodu (paty kolmice) P se získají jako
aritmetický průměr souřadnic krajních bodů (i -1)
a (i
1). Podle zjednodušení obr. 2 platí

+

+ 2 --=-- n,

V n2

V 2n2

+ 1 == n. V2".

Užitím vzorce (10) s dosazením hodnot podle (12)
dostáváme pro konkrétní kombinaci po úpravách
výsledný vzorec střední chyby ve vzepětí, vyvolané
užitím laserové soupravy v metodě dlouhých tětiv.
Pro případ 3
O, resp. O
3 pro obě krajní velikosti c
platí:
mh, = O,
(13)

+

pro případy 2
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Ze vzorce (13) plyne, že vliv nastavení laserové
soupravy na vzepětí nad trojicí bodů, příslušejících
stejné tětivě, je nulový.
Vliv ostatních případů, kdy dva body leží nad
jednou z tětiva třetí bod nad druhou tětivou, je v určitém zjednodušení nezávislý na poloze podrobných
bodů vůči koncovým bodům dlouhé tětivy a je shodný.
Dosazením zápisu (1) do vzorců (13) a (14) dostáváme
ěíselnou velikost - střední chyby ve vzepětí:

Na rozdílu dvou sousedních vzepětí, který je rozhodujícím kriteriem plynulosti, se podílí 4 body, které
mohou být na dvou sousedních tětivách umístěny
podle schematu 3 + 1, 2 + 2, 1 + 3. [Kombinace
3
1 a 1
3 jsou prakticky shodné. Zúčastněná
vzepětí jsou typu 3 + O a 2 + 1, příp. 1 + 2 a 0+ 3.
S užitím odst. 4 potom platí:

+

+

. ma

mdh

číselně tedy mdh

=

Pro kombinaci 2
předpokladů

mlI

=

V2"'

= 1,1-1,4

+2

mm.

+

Vzorec pro skutečnou chybu vzepětí, vyvolanou ne·
přesností určení kolmic podrobných bodů, lze psát
analogicky k (10) s tím, že v čitateli se uvažují skutečné chyby Ck podle odst. 3.1. Další vlivy, odvozené
v 3.2, mají systematický charakter s maximem ve
středu tětivy. Jejich působení se na sousedních bodech
mění plynule a pro poměrně malé číselné hodnoty se
výpočtem prakticky vyloučí. Za střední chybu mk je
možno dosazovat číselné hodnoty (2), výjimečně
uprostřed nejdelších tětiv 0,6 mm.
Výsledný vzorec má po úpravě tvar:

V:

mk

==

1,2 mk'

Pro rozdíl sousedních vzepětí lze psát:
mdh

=

T.:

Pospíšil,

Vliv

použití

...

Tab. 1
Poloha bodů
Vliv [mm] na

nastavení
soupravy
čtení
kolmic
společný
z užití

2

+

1

13 + 01

2

+

2

mli

\

1,1-1,4
0,6
1,2-1,5

I

3+

14 + O

1

mdh

0,0
0,8
0,8

2,1-2,8
0,8
2,3-2,9

1,1-1,4
0,9
1,4-1,7

0,0

I 1,2
1,2

7. Společné působení užití laserové soupravy na výslednou přesnost metody
Tabulka 1 je zjednodušeným záznamem závěrů minulých odstavců. Je nutno mít při hodnocení na zřeteli,
že uvedené hodnoty představují mezní působení nej.
nepříznivější kombinace působících vlivů. Rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím přesnost upravené metody
dlouhých tětiv s použitím laseru, je nastavení soupravy, při kterém se realizuje konec dlouhé tětivy na profilu. Nejvíce se projevuje ve střední chybě rozdílu
dvou sousedních vzepětí bodů, z nichž každé přísluší
jiné tětivě (kombinace 2
2). Těmto pracem je třeba
věnovat největší pozornost. Obdobný závěr je možno
vyslovit i pro případné užití soupravy s mechanickou
realizací tětivy ocelovým drátem a samozřejmě pro
případ postavení laseru vhodné konstrukce přímo
v koncovém bodě tětivy.
Porovnání s požadavky závazného předpisu [4] je
vhodné provádět i :;,uvážením vlivu podkladu, tj. zajišťovacích značek, který je obvykle méně výrazný.
Související práce a zejména empirická ověření dosud
probíhají. V krátkosti je možno uvést, že hodnoty
tab. 1 vyhovují kritériu pro stavbu a obnovu koleje
s uvážením běžných parametrů provozovaných tratí.
Samozřejmě je, i s jistou reservou, splněno kritérium
pro tzv. ostatní práce na trati.

+

bylo odvozeno za obvyklých

Oba výsledné vzorce (16) a (17) nejsou závislé na
počtu podrobných bodů, tj. na délce tětivy.
Kombinace 4 +0 bodů ležících pouze nad jednou
tětivou se skládá z typů 3
O a platí pro ni

mh -'-

P. -

Hánek,
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Opticko-mechanická eliminace
kartografické kresby

Originály map velkých měí'ítek jsou obecně vyhotovovány jako perové předlohy. Základním kresebným
prvkem na těchto mapách jsou především čáry různé
tloušťky, ev. body různých průměrů, které graficky
vyjadřují jednotlivé kartografické prvky. Zpravidla
významově důležitějším prvkům jsou přiřazeny tlustší
čáry, ev. body většího průměru. Vícebarevná kartografická díla mívají jednotlivé kartografické prvky
rozčleněny na více tiskových podkladech . Jak z jednobarevného kartografického originálu (předlohy), tak
z tiskových podkladů dílčích barev je možno pořizovat odvozené kartografické dílo jako jeho zmenšeninu,
přičemž se zmenšenina získává optickou projekcí
reprodukční kamerou. Zpravidla měřítka pořizovaných zmenšenin nepřesahují zobrazovací poměr 1 : 5.
Nevýhodou pouhého zmenšení předlohy fotografickou
cestou je zhuštění kartografické kresby, neboť při
kvalitním fotografickém materiálu bývá zachována
veškerá kresba včetně vlasových čar. Teprve při větších poměrech zmenšení dojde k degradaci kvality
přenosu kre>sebných prvků předlohy a dobrá reprodukce navazujícími technikami není reálná.
Při vyhotovení zmenšenin map velkých měřítek pomocí reprodukční fotografie bývá někdy žádoucí generalizace, spočívající v pouhé eliminaci podružných
kartografických prvků, které jsou vyjádřeny tenkými
čarami a malými body. Takovou eliminaci lze provést
vyčleňující technickou retuší, při které jsou nežádoucí
prvky zakryty retušovací barvou. Retuš není však
snadná pro ztíženou orientaci v čarami nahuštěném
negativu a kromě toho je i pracná.
Daleko snazší je eliminace pomocí speciálního opticko-mechanického přístroje ve spojitosti s objektivem
reprodukční kamery. Základem tohoto opticko-mechanického přístroje je planparalelní skleněná deska,
která rotuje a současně se v malých tolerancích kolé-

bá, tj. při rotaci se vychyluje. PHstroj se předsazuje
pí-ed objektiv. Je opatřen velkým difuzorem pro od.
stranění nežádoucích reflexů a parazitního světla.
Princip konstrukce přístroje je znám. V ČSSR byl
vyroben jeho prototyp [1]. V NDR by] krátce vyráběn
sériově firmou VEB Carl Zeiss Jena pod názvem Opti.
seher Umformer OU 1 (optický měniě). Ponejvíce je
v ČSSR znám pod značkou Variomat jako výrobek
firmy Klimsch & Co. (NSR) - obr. 1. Přístroj Vario.
mat vlastní Geodetický a kartografický podnik v Praze.
Podstatou přístroje Variomat jsou dvě záměnná
planparalelní skla o tloušťce 7 a 21 mm. Současně je
možno pomocí čtyř různých vaček měnit více nebo
méně výchylku kývavého pohybu desky při rotaci.
Práce s přístrojem je velmi jednoduchá. Do okruží se

pl3npa,alelní

deska
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v oží skleněná deska o tloušťce 7 nebo 21 mm a na
hřídelku se nasadí příslušná vačka, která zapříčiňuje
kývavý pohyb desky. Při kolmé poloze skleněné desky
k ose objektivu se obraz na matnici zaměří a zaostří.
(Pozn.: U kamer s automatickým
zaostřováním
je
třeba přejít na ruční zaostřování, neboť vlivem planparalelní desky dochází ke změně optických vztahů.)
Potom se uvede deska do rotace. Doba při osvitu musí
být delší - přes jednu minutu, čemuž lze vyhovět
větším zacloněním nebo snížením intenzity osvětlení
(oddálením světelných zdrojů od předlohy nebo zmenšením průsvitnosti
matovaného
skla při prosvětlo.
vání).
V případě eliminace kresby musí být k dispozici
jako předloha odrazný nebo průsvitný pozitiv. (Při použití negativu by došlo k opačnému jevu, tj. k rozšiřování kresebných prvků.) Podle použité kombinace
tloušťky skla a vačky dochází k různému stupni zúžení
všech kresebných prvků. Zúžení tenkých čar a malých
bodů může na zhotovovaném
negativu
dosáhnout
takové hodnoty, že dojde k eliminaci, mechanickému
zaretušování tenkých čar a malých bodů - obr. 2a, b.
Podle charakteru předlohy se technická retuš negativu
omezí na prosté odstranění
vad, nebo zaretušování
zbytků čar, ev. značek.

Praxe ukazuje, že se tato jednoduchá opticko.mechanická pomůcka v technologii
tvorby map pří.
liš nepoužívá. V příspěvku se proto snažíme poukázat na jeden ze způsobů využití přístroje, kdy místo
málo produktivní ruční retuše můžeme použít k eliminování kresebných
prvků
opticko-mechanické
po.
můcky. Použiti přístroje v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze ukazuje, že přístroj lze s úspě.
chem použít nejen v individuálních
případech,
ale
i při pořizování zmenšenin celostátních mapových děl.

[1] KRAUS, V.: Fotoreprodukční
dilatátor.
Jemná
mechanika a optika, 5, 1960, č. 5, s. 156.
[2] Firemní literatura VEB Oarl Zeiss Jcna a Klimsch
& 00.

Lektoroval:
Ing. Zdenka Roulová,
GKP v Praze, n. p.

Výbor ze Zprávy o činnosti
ČV a SV ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie za r. 1983

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČV ČSVTS-GK, Praha,
Mária Segešová,
tajomníčka SV GKS ČSVTS, Bratislava

A. Politicko-odborná činnost
Politicko-odborná
činnost (POČ) ČSVTS - národních
společností geodézie a kartografie byla ovlivněna závěry
~ýznamných
politických
uqálostí, ~ zejména
sjezdy
OSVTS a zasedáním 8. pléna UV~KSO. Dále uskutečněním VČS (konferencí) poboček OSVTS-GK, které probíhaly v duchu závěrů obou národních konferencí společností geodézie a kartografie.
Všechna uvedená jednání ovlivnila zejména kvalitu
práce ČSVTS-GK a působila na orientaci její činnosti
ve~prospěch čs. národního hospodářství.
Cinnost obou národních společností geodézie a kartografie se orientovala na rozvoj tvůrčí iniciati~y základních organizačních jednotek - tj. poboček OSVTS.
Závěry 8. zasedání pléna ÚV KSČ byly rozpracovány
pro podmínky společností geodézie a kartografie a přitom bylo uloženo
a) náročně kontrolovat
časové i věcné plnění všech
opatření
~
b) rozvíjet konkrétní
činnost předsednictva
OV-GK
a SV-GKS zejména v oblasti výzkumu a ekonomické
efektivnosti
geodetických
a kartografických
prací
v národním hospodářství.
Všechny politickoodborné
akce (POA) i plány činnosti byly dohodnuty se státními a hospodářskými orgány a organizacemi, výsledky a závěry byly využity jak

pro zlepšení práce společností geodézie a kartografie,
tak i pro činnosť- těchto orgánů a organizací. Zlepšila se
spolupráce i s OSAV při řešení problematiky rozvoje
geodézie i mezinárodní spolupráce.
Zvýšila se aktivita v mezinárodních nevládních organizacích - zejména v FIG.
Členové společností se více angažovali při řešení problémů národního hospodářství, zejména
- otázek ochrany a využití půdního fondu
- investiční a bytové výstavby, racionalizace dopravy,
rozvoje energetické základny, výstavby atomových
elektráren
- věnovali pozornost POA průřezového charakteru
(zemědělství, potravinářství a životního prostředí)
- prohloubila se spolupráce s VTS-GK socialistických
států
- uskutečňovali výstavy (při většině POA) - kdy se
širší veřejnosti prezentovaly možnosti využití výsledků geodetických a kartografických prací pro potřeby výrobní a nevýrobní sféry národního hospo.
dářství.
Otázce rozšiřování členské základny je věnována
trvalá pozornost. Toto opatření vzešlo z direktiv OV-GK
a SV-GKS formou soustavného náboru a vytvoření
podmínek k zakládání nových poboček ČSVTS.
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Oba ná[odní orgány věnují i otázce zvyšování aktivity
poboček CSVTS zvýšenou pozornost, a to nejen formou
stálých aktivistů, ale i delegací členů pléna orgánu,
které pověřují konkrétními úkoly podle individuálních
potřeb geodetických a kartografických podniků a organizací v krajích.
Předsedové KV resp. MV v Praze a Bratislavě jsou
členy pléna obou národních orgánů. K této činnosti
i konkr~étním úkolům přistupovali zodpovědně a iniciativně. Cinnost KV (MV) probíhala v souladu se zájmy
podniků a organizací.
K účinnosti práce orgánu geodézie a kartografie přispěl celoroční plán, operativně doplňovaný požadavky
vycházejícími ze z~věrů a usnesení vyšších orgánů.
Všechna usnes~ní CV-GK i SV-GKS byla pravidelně
kontrolována.
Casový plán práce společnosti geodézie
a kartografie byl pl}lěn důsleslně.
~
Plnění usnesení DR resp. CR a SR CSVTS byly součásti plánu hlavních úkolů společností g. a k. resp. na
jejich základě se tyto plány upřesňovaly, příp. byly
rozpracovány pro podmínky obou společností.
VZ (vynálezectví a zlepšovatelství) je ve společnosti
g. a k. orientováno i na mladé pracovníky. Studentům
škol (středních odborných i vysokých) zeměměi-ického
směru je umožňována mj. i bezplatná účast na vybraných POA pořác!aných těmito společnostmi.
V pobočkách CSVTS v krajích a zejména na okresech
byla orientována pozornost na racionalizaci měřických
prací pro potřeby národních výborů a občanů. Mimořádná pozornost byla věnována otázkám ochrany půdy
a geodetickým pracím v investiční výstavbě.

Rozhodující úkoly státní hospodářské politiky aplikované na činnost společností geodézie a kartografie byly
promítnuty do náplně všech POA plánovaných a připravovaných těmito společnostmi na r. 1983. Důraz byl
kladen především na společenskou efektivnost a konkrétní výstupy.
Těžiště POČ obou společností spočívalo v přípravě
a zajištění všech plánovaných POA.
Byly to:
a) C konf. "IV. konference odpovědných geodetů"
(7.-8. duben) - Brno
384 účastníků
Pozn.: Podrobněji viz GaKO č. 10/83
b) C sem. "Automatizovaný
kartografický
DIGIKART"
(6.-7. září) - Brno
145 účastníků
Pozn.: Podrobněji viz GaKO č. 2/84

Závěry t~to akce vyústily v několik doporučení, např.
- aby se CSVTS·GK prostřednictvím
svých OS i nadále aktivně zúčastňovala procesu zavádění a rozšiřo-vání a~tomatLzace EN v souladu se závěry 8. zasedání
pléna DV KSC s cílem zvýšit pohotovost v poskytování
informaci při současném snížení objemu živé práce
a celospolečenských nákladů.
e) R sem. "Efektivnost
a kvalita fotogrammetrických
prací při mapování ve velkých měřítkáeh"
(20.-21. říjen) - Liberec
120 účastníků
Záměrem seminářc bylo zabezpečit vyšší účinnost
práce ČSVTS-GK a její sepětí s potřebami geodetické
a kartografické výroby a národního hsopodářství.

-

f) Z konf. "Nové úkoly geodézie při zajiš tování specifiekých potřeb národního hospodářství"
(27.-30. listopad) - ;Tánské Koupele
306 účastníků (295 z CSSR, 11 ze ZSS)
Pozn.: Podrobněji viz GaKO Č. 4/84
g) C sem. "Aktuální problémy mapování"
(13.-14. říjen) - Povážská Bystrica
118 účastníků
Odborný program semináře byl věnován aktuálním
problémům z oblasti tvorby a aktualizace map velkých
měřítek, resp. jejich využití pro potřeby národního
hospodářství. Referáty byly rozděleny do čtyř tema·
tických okruhů. Z přednesených referátů a diskusních
příspěvků
vyplynulo,
že kvalita
výsledků
tvorby
ZMVM je ve větší míře podmíněna; kvalit!?u a úrov~~
místního šetření. Z toho důvodu učastníCl doporučIlI
nadále věnovat této problematice pozornost z aspektů
novelizace právních předpisů, jejich praktické aplikace
s cílem zlepšit obsah registru EN v souvislosti s tvorbou
ZMVM. Seminář byl uspořádán v souladu se závěry
4. pléna ÚV KSČ a splnil plánované cíle. Závěry a do·
poručení byly předány SÚGK.
h)

systém

c) C konf. "Uplatnění počítačů řady SMEP v geodézii
a kartografii" (XX. BTZ)
(20.-21. září) - Brno
185 účastníků

Cílem této POA bylo informovat pracovníky geodetickÝ9h složek o provádění vědeckotechnických výpočtů
a ASRP na počítačích SM - 4/20.
Odborný program zahrnoval jak vlastní zpracování
dat ve výpočetním středisku, tak i organizační a řídící
problémy tohoto pracoviště a oblast uživatelskou.

Tematika byla zaměřena na
pořizování a zpracování leteckých měřických snímků
způs:,by fotogrammetrického zhuštění bodového pole
další možnosti vyššího využití fotogrammetrických
metod při mapování ve velkých měřítkách, zejména
z hlediska organizace a technologie prací.

C sem. "Matematické modelování v kartografti"
(20.-21. říjen) - Bratislava
65 účastníků
Pozn.: Podrobněji viz GaKO Č. 4/84

i) R sem. "Historické mapy"
(18.-19. květen) - Bratislava
60 účastníků
Program semináře byl věnován výměně informací
ke zvýšení poznatků o mapových fondech starých map
ve slovenských archivech, o výjoji názvosloví a výško.
pisu na mapách, o technologiích výroby faksimile starých map, báňských a dopravních mapách z území
Slovenska. Zasedání splnilo svoje poslání. Na zasedání
byly vystaveny rukopisné a tištěné mapy ze 17. až 20.
století z archivů a knihoven. Přílohou sborníku byl
pracovní výtisk faksimile staré mapy, na které se de·
monstrovaly možnosti technologického zpracování a vydání starých barevných map.

Pozn.: Veškerá

dokumentace
z vyse uvedených akcí
(sborníky apod.) je uložena v sekretariátech
obou národních společnof?tí geodézie a kartografie resp. v ODIS ve VDGTK.

d) C konf. "Evidence nemovitostí"
(17.-18. říjen) - Brno
192 účastníků
Tato POA byla zaměřena na "podíl evidence nemovitostí na ochraně půdního fondu a životního prostředí".
Účastníci se seznámili s podmínkami, v nichž plní
své úkoly v oblasti EN pracovníci zúčastněných resortů.
Získali nové informace a podněty pro další činnost, a to
jak v oblasti automatizace EN, tak v rozšíření využitelnosti informací vedených vEN.

Odborníci společnosti geodézie a kartografie se Zú'
častnili několika odb. akcí pořádaných v zahraničí zejména v ZSS. Byly to:
a) PLR, Nowy Sacz (27.-29. květen)
VII. vědeckotechnické
zasedání "Otázky
staveb li pozemkových rent ve městě"
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Cílem účasti na zasedání bylo seznámit se s řešením
problematiky zaměřování budov a ostatní dokončené
výstavby ve vztahu na aktualizaci pozemkových map,
zejména však legislativní řešení problémů, které js01~
v současné době aktuální i v ČSSR po vydání vyhlášky
č. 105/81 Sb. o dokumentaci staveb.
Aplikace získaných zkušeností se předpokládá v metodickém řízení organizací oprávněných k provádění geodetických a kartografických prací.

b) Jugoslávie, Bled (3.-4. červen)
"Konference o automatizaci v geodézii"
Hlavní náplní konference bylo seznámení se stavem
automatizace v SFRJ v hlavních oblastech geodézie:
- v budování informačního
systému pozemkového
katastru a jeho návaznosti na jiné systémy (statistika, ochrana životního prostředí),
- v inženýrské geodézii,
- v tvorbě a využiti digitálního modelu terénu,
- v dálkovém průzkumu Země a družicové geodézii,
- v hydrografickém měření,
- ve výpočtu a zobrazení kartografických sítí.
c) MLR, Budapest (5.-6. září)
"Konference
o současných
• ochrany půdy"

metodách

využivání

Z této odb. akce byly získány zejména poznatky z oblasti oceňování a ochrany půdy v MLR a propojení
těchto činnosti s evidenci nemovitostí.
Poznatky z osobních kontaktů i referátů budou využity v rámci řešení výzkumných úkolů Programu 2 evidence nemovitostí a mapování.
d) BLR, Pleven (14.-15. říjen)
"Úkoly pozemkových úprav při koncentraci a specializaci zemědělské výroby"
Konference se zabývala základními problémy polIemkových úprav, úkoly geodetů při zpracování projektů, použitím mapových podkladů (obnova topogra'fických map 1 : 10000) a dále výměnou informací mezi
orgány sjednoceného katastru.
e) NDR, Drážďany (19.-22. říjen)
Porada "Využívání digitálních topografických informací v národním hospodářství"
Porada probíhala ve 2 tematických okruzích:
- požadavky národního hospodářství na poskytování
digitálních topografických informací
- možnosti a problémy při poskytování digitálních
topografických informací a prostorových vztažných
systémů.
Porada přispěla ke zlepšení vzájemné informovanosti
o současném stavu výstavby
informačních systémů
s prostorově lokalizovanými informacemi v jednotlivých
zemích RVHP a o výpočetní technice a programovém
zabezpcčení, které jsou v současné době pro jejich realizaci k dispozici.
Přijaté závěry porady jsou v souladu s dosavadním
vývojem spolupráce geodetických služeb socialistických
státú k tématu č. 2 "Automatizace mapování ve velkých
měřítkách a evidence nel1}ovitosti", jehož koordinátorem je Geodetická služba CSSR.
Využití se předpokládá především na ús~~ RVT
a zpracování dlouhodobých koncepcí resortu CUGK.
f) PLR, Kazimierz Dolny (12.-15. říjen)
Burza informačních technologií v geodézii a kartografii a XIII. porada "Informatika v geodézii a karto-

grafU"
Zasedání mělo pracovní charakter. Účastníci získali
přehled o problémech informatiky geodézie a kartografie v PLR. Na burze a poradě odezněly informace
o programových
zabezpečeních, výpočetní technice,
koncepci v oblasti informatiky geodézie a kartografie,
informace o nové technice zejména mikropočítačích
a digitálních tachymetrech.
Dále se účastníci seznámili se způ30bem zpracování geodetických informací

map velkých měřítek a s využívanou výpočetní a zobrazovací technikou na středisku.
Zprávy ze všech výše uvedených zahraničních zase·
dání jsou uloženy v sekretariátech
obou národních
společností g .. a k., ostatní materiály z těchto zasedání
v ODIS ve VUGTK resp. u čs. delegátů. Jejich zapůjčení
zprostředkují sekretariáty obou národních spole~čností.
Zástupci CSVTS-GK (předsedové a členové Cs. národních kOmitétů pro mezinárodní nevládní organizace
FIG, ISPRS a ICA) se zúčastnili následujících odborných akcí pořádaných těmito orgány.
a) BLR, Sofia (19.-28. červen)
XVII. kongres FIG (Mezinárodní
rence)

geodetická konfe-

a 50. zasedání Stálého výboru FIG
Kongres se konal za účasti nejvyšších st!anických
a vládních činitelů BLR v čele se s. Todorem Zivkovem.
Pozn.: Podrobnější informace viz GaKO č. 12/83
b) MLR, Visegrad (12.-16. září)
Zasedání výkonného výboru ICA (spojeno se zasedáním komisí A a B)
ČS. delegát se aktivně zúčastnil zasedání komise B technologie ICA. Na zasedání komise byly projednány
výsledky činnosti jednotlivých pracovních týmů a příprava na XII. mezinárodní kartografickou konferenci
rCA (1984 - Perth). Současně z jednání vyšel požadavek, aby uspořádáním.- zasedání výkonného výboru
ICA se v r. 1986 ujala CSSR.
V pravidelných dvouletých cyklech se svolávají porady pi"edstavitelů
VTS-GK socialistických
států.
V r. 1983 se uskutečnila již "XIV. porada" (SSSR Minsk), která se především zabývala projednáním plánu
mnohostranné spolupráce VTS-GK socialistických států
na období let 1983-1986 (včetně přehledu vědeckotechnických akcí se zahraniční účastí), opatřením ke koordinaci součinnosti VTS-GK/ZSS v mezinárodních
nevládních organizacích - FIG, ISPRS a ICA (zejména projednáním účasti a zajištěním XVII. kongresu
FIG - 1983, Sofie, BLR), dále projednáním spolupráce
při řešení otázek mechanizace a automatizace procesů
topograficko-geodetických a kartografických prací. Porada současně provedla rozbor činnosti minulého období.
V r. 1983 se uskutečnilo několik tematických zájezdů
(TZ) - zejména na XVII. kongres FIG - Sofia (kde
v několi,!<askupinách se jej zúčastnilo cca 180 zájemců
z celé CSSR). Odborné hodnocení je uvedeno výše.
Dále to byl TZ na XVIII. kongres IUGG (Mezinárodní
unie geodeticko-geofyzikální) - Hamburg pro II účastníků. Cílem účastníků tohoto TZ bylo seznámit se s nejnovější špičkovou technikou a odb. teoretickými poznatky (při obou kongresech byly uspořádány výstavy největších světových firem výrobců geodetických a geofyzikálních přístrojů, měřicí a výpočetní
techniky, dále odborné literatury
a výsledkú prací
odborných a vědeckých institucí a vysokých škol)
a jejich zpětným využitím ve vlastní praxi.
. Mimo výstav měli účastníci TZ možnost zúčastnit se
1 některých
kongresových jednání (podle vlastního výběru), které jim přineslo řadu cenných informací a podnětú, z nichž některé bude možno využít při plánování
a řcšcmí souvisejících v~'zkumných úkolú.
Současně bylo získáno několik desítek titulú referátú,
národních zpráva jiných publikací, které byly většinou
předány resortním knihovnám k využití.
C. Závěr
Plán POČ na r. 1983 byl splněn. U většiny POA organizovaných společností geodézie a kartografie zájem značně převýšil původní plán. Současně však v prúběhu
hodnoceného období vyvstaly i některé dílčí problémy.
Je to např. otázka zvýšení kvality prací - na rúzných
úrovních, i při organizování POA (řešit vyššími nároky
ve všech orgánech), dále zvýšení aktivity těch orgánů,
které nedosahují úrovně těch nejlepších (v tOm lze spatřovat určité rezervy) - týká se některých OS, KV
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a poboček ČSVTS. Jako nejaktivnější OS lze v hodnoceném období uvést zejmSna OS 1701 - inženýrská
geodézie.
Orientace na snížení počtu schůzí i počtu POA při
současném zvýšení jejich kvality byla správná a ČV-GK
i SV-GKS hodlá v tomto směru pokračovat.
Větší pozornost byla věnována pobočkám ČSVTS
- uložené úkoly však nebyly vždy do důsledku splněny.
Ve vystoupení zástupce společ.Qosti geodézie a kartografie na sjezdových jednáních CSVTS byla navržena
pom')c při rozvoji inform3,ční činnosti i zřízení racionalizačních dílen - návrh byl přijat.
V rámci opatření směřujících k odstranění nedostatků a dalšímu zlepšení činnosti navrhují oba národní
orgány:
- prohloubit spolupráci s hospodářskými organizacemi
na všech úrovních
- věnovat pozoJ'nost "slabším"
Krajským výborům
a pobočkám CSVTS

-

věnovat pozornost vyšší angažovanosti
funkcionářů společnosti g. a k.

-

zlepšit koordinaci POA -

Celoštátny sem inár ČSVTS "Matematické
modelovanie v kartografii"

malizovaných zobrazení, ktoré vykazujú lepšie vlastnosti ako klasické zobrazenia. Upozornil taktiež na
intenzívnu matematizáciu
všetkých oblastí kartogra.
fie. Z tohoto aspektu označenie matematická kartografia len pre tú časť, ktorej predmetom sú kartografické
zobrazenia, postupne prestáva byť aktuálnym. Využi.
tím štatistických metód v analýze početnosti výskytu
a zobrazenia sídiel v mapách malých mierok sa vo svojom referáte zaoberal Ing. Dušan HRNČIAR.
výsledky svojej viacročnej výskumnej činnosti, realizované
v spolupráci Univerzity
Komenského,
Dopravoprojektu, Geodetického ústavu, n. p., HMÚ Malý J avorník
a SVŠT v Bratislave v oblasti tvorby digitálneho mo.
delu terénu predstavil doc. RNDr. Jozef KRCHO,
CSc. Hlavný doraz kládol na využitie primárnych
a sekundárnych sietí na vedecké a technické účely. Na
konkrétnych ukážkach demonštroval napr. izočiarové
pole recentných pohybov na území Západných Karpát,
ďalej primárnu trojuholníkovú sieť sídiel využitefnú pri
riešení dopravného problému, koncentrácie priemyslu,
centrality sídiel ap. Nakoniec demonštroval izočiarovú
mapu celkového úhrnu slnečného žiarenia z oblasti
Vefká Kotlina, Hrubý Jeseník. S výsledkami modelovania far_ebnej kompozície máp na počítači, dosiahnutými
na SVST v Bratislave, oboznámil účastníkov seminára
doc. Ing. Milan HÁJEK,
CSc. Zavedenie štandardizovaného stabilizovaného farebného systému do projek.
tovania a výroby máp prináša zvýšenie kvality kartografického produktu, zníženie spotreby energie a zvýše.
nie produktivity práce. Hypergrafové štruktúry v modelovaní priestorových
dynamických
systémov pre
potreby
kartografických,
resp. geografických bánk
údajov predniesla Ing. Helena MITÁŠOVÁ.
Zaujímavou a užitočnou témou algoritmizácie konštrukcie dia·
gramových mapových značiek a súčasného riešenia
niektorých "konfliktových" situácií, sposobených "prekrývaním"
a "zhlukovaním"
značiek, sa zaoberal
Ing. Bohuslav VEVERKA,
CSc. Uviedol výsledky
dosiahnuté v tejto oblasti na SvF ČVUT v Prahe.
RNDr. Milan KONEČNÝ,
CSc. sa zaoberal kartografickými metódami výskumu a princípmi geograficko.
kartografického modelovania a matematicko-kartogra.
fického modelovania, tak ako sú reprezentované súčas·
nou sovietskou geografickou školou na Moskovskej
štátnej univerzite. Zoznámil účastníkov s poznatkami
získanými
pri vytváraní
geografickej bázy údaj ov
a úžitkových výstupov znej pre mesto Brno, pre oblasť
Rosice-Oslavany
a pre rozne ďalšie špecializované
výstupy určené na štúdium životného prostredia realizované na Univerzite Jana Evangelistu Purkyně v Brne.
Autorský kolektív RNDr. Ján FERANEC,
CSc.,
RNDr. Ján OŤAHEL,
CSc. a Ing. Štefan SLOBODA
ob oznámil účastníkov seminára s výskumom v oblasti
využitia multispektrálnych
leteckých snímok pri ma·
povaní využitia Zeme v mierke 1 : 50 OOO.Ptezentoval

Geodeticko-kartografická
spoločnosť :(GKS) :ČSVTS
v rámci plánu odbornej a politickovýchovnej činnosti
usporiadala v dňoch 20. a 21. 10. 1983 v Bratislave celoštátny seminár, zameraný na využívanie metód matematického modelovania v kartografii. Prípravu seminára
zabezpečili viaceré orgány CSVTS: Slovenský výbor
GKS, Odborná skupina (OS) 1702 - Kartografia, OS
1706 Automatizácia,
OS 1702 Kartografia pri
Českom výbore GKS a Pobočka ČSVTS na Stavebnej
fakulte (SvF) v Bratislave.
Usporiadatelia
kládli za cief celoštátneho seminára
sprostredkovať odbornej kartografickej verejnosti po·
znatky a výsledky z matematicko-kartografického
modelovania a s ním bezprostredne spojeného využívania
počítačov a !počítačovej grafiky, získané dlhoročným
výskumom a re~lizáciou jeho výsledkov na roznych
pracoviskách y CSS~. Vychádzali p,ritom zo záverov
8. zasadania UV KSC a zasadania DV KSS o rozvoji
vedy a techniky a z rozpracovania týchto záverov GKS
ČSVTS. Seminára sa zúčastnilo spolu 65 pracovníkov
kartografického výskumu, výrobných podnikov a škol.
Významným prínosom v rokovaní seminára bola aktívna účasť predstayitefov
Slovenského úradu geogézie
a kartografie
(SUGK). Námestník
predsedu SUGK
Ing. Daniel LENKO vystúpil s úvodným príhovorom
pri otvorení seminára, viedol diskusiu v závere a zhodnotil úroveň seminára. Na seminári odznelo spolu 21 od.
borných prednášok a referátov a 6 diskusných príspev.
kov. Prednášky a referáty boli publikované v zborníku.
Prvý
deň rokovania
celoštátneho
seminára bol
venovanýteórii
ametódam
modelovania.
Vúvod·
nej prednáške doc. Ing. Ivan HA VERLÍK,
CSc.
ozrejmil účastníkom kybernetické aspekty modelovania
geosystémov. Ako prostriedky modelovania geosystémov, v podmienkach absencie dlhodobého experimentu
v prognózovaní zásahov človeka do prírody, predstavil
diskrétne
priestorové
dynamické
imitačné
modely,
akými sú napr. bunkové automaty, reprezentujúces určitými obmedzeniami model tzv. von Neumannovho počítača. Aplikáciami niektorých
nových pravdepodob.
nostno.štatistických
metód, ako sú: entropia, fuzzy
množiny a miery potvrdenia na riešenie kartografických problémov, sa zaoberal referát doc. RNDr. Radka
MESIARA,
CSc. S výsledkami výskumu na SvF
ČVUT v Prahe v oblasti riešenia zobrazovacích úloh
matematickej kartografie pomocou exaktných kritérií
obo"známil účastníkov seminára prof. Ing. Vladislav
HUJOVEC,
DrSc. Uviedol pdklady niektorých opti.

některých

zejména na úrovni krajů.

Pozn.: Některé uskutečněné

(krajské) POA měly vyšší
charakter - R resp. C, z tohoto důvodu bude třeba
věnovat větší pozornost součinnosti ČV-GK a SV-GKS
s KV resp. MV v Praze a Bratislavě.
K vyšší účinnosti práce společno_sti g. a k. je třeba
využít znalostí a zkušeností členů CSVTS při konkrétním řešení vědeckovýzkumných
a technických problémů mezioborového charakteru - jako např. ochrana
zemědělského půdního fondu, životního prostředí aj.
Návrh dalšícl.! opatření je obsažen v rozpracování
závěrů sj~zdů CSVTS a rozpracovaných
m~teriálech
8. pléna UV KSČ schválených sekretariáty
CR a SR
ČSVTS.

1984/139

Geodetický a kartografický
ročník 30/72, číslo

140

obzor
6/1984

sú.čas~e ukážku autorského originálu Sociálno-ekono·
mlc~eJ mapy z okolia Trebišova, yyhotovenú v spolu.
práCl Geografického ústavu (GU) SAV Slovenskej
kartografie, n. p. (SK) a SvF SVŠT.
'
Druhý
deň rokovania celoštátneho seminára bol
venovaný
automatizovaný.m
informačným
sY·
stémom
(AIS), modelovalllu
a technológiám.
S úvodnou prednáškou vystúpil Ing. Ondrej VOJTIČK,O, C~c., ,ktorý prezeJ;t?val rozvoj a výskum jednotli.
vych castl AIS geodeZle a kartografie. Modelovanie
štr?ktúry bázy ú<;lajovv oblasti máp stredných mierok
uVledol Ing. Dalibor MORA VEC, CSc. Velmi cenné
praktické poznatky a skúsenosti získané z realizácie
komplexnej hydrom~teorologickej banky údajov ME·
TEOSYS/DB
(HMU Malý Javorník)
prezentovali
RNDr. Tomáš FUCHS a RNDr. Eva MICIETOV Á.
Praktické poznatky a skúsenosti získané v oblasti tema·
tickej prípravy, programového spracovania a realizačných výstup ov banky údajov malej mierky, budovanej
v spolupráci SK a SvF SVŠT, prezentoval kolektív mla·
dých kartogr~fov Ing. Jozef ČIŽMÁR, CSc., Ing. Šte:tan K,ONl?AŠ, CSc., Ing. Felix MARKO, Ing. Jozef
sAF ~R aJ s ukážkou autorského originálu časti digi.
tálneJ mapy Európy v mierke I: 3 000 000, ktorÝ
dostali účastníci seminára. Niektorými problémanÍi
progsamového zabezpečenia sa zaoberal Ing. Davorín
GASPAR.
Ing. Marie HOROV Á, CSc. prezentovala
z hT~disk~ automati~ovanej techpológi,e podnetný a pro·
greslvny standardny záznamovy system automatizova·
n~ch .tec~noló~ií máp aj s príkl~dmi automatizovaných
vyvoJovych dmgramov. Cenne poznatky a skúsenosti
poskyto~ účastníkom seminára Ing. Jozef MAREK
z oblasti pa~~ť.ových počí~~čových médií a ich opti.
málneho vyuzltm v geodézll a kartografii. Ing. Karol
LIHM
predstavil rozsiahle tematické súbory máp
a atlasov, spracované alebo pripravované GÚ ČSAV
v Prahe, ako sú: "Prognóza vybraných oblastn;ý:ch fak·
torov rozvoja národného
hospodárstva
v ČSSR"
"Atlas sčítania ludu, domova by-tov ČSR 1980" pri:
pravovaný "Atlas obyvatelstva ČSSR" a Atla; sta·
rost~ivo~ti ? zdravie obyvateTstva ČSSR':: Úspešná
reali~ácm ~yc~to spoločens~y v~lmi potrebných a uži·
točnxch ~hel Je do .zn~čn~J mle~y závislá od stupňa
vyuzlvama automatlzacneJ techmky, od zodpovedajú.
ceho programového vybavenia a organizácie analytic.
kých prác.
Účastníci seminára prijali závery, v ktorýoh konšta·
tovali vysok~ úroveň v ro~voji teórie, matematizácie
a modelovama v kartografil a v dokumentovaní reali·
začn:ých kartografických výstup ov z oblasti automatizo·
vane] tvorby máp, vrátane využitia diaTkového priesku.
mu Zeme na tematické mapovanie.
Doc. Ing. Irena Mitásová, OSe.,
odborný garant seminára

Pro další GaKO připravujeme:
LEN~O, D.: Výsledky kartografie a výhrad jej rozvOJa v rezor·te SÚGK
KO~BA, J.: Mezimirodní tendence rozvoje kartografJe

MIKŠOVSKÝ, M.: Současné vývojové trendy v čs.
kartografii
MITÁŠOVA, 1.: Grafové štruktúry a ich využitie
v kartografii
HÁJEK, M.: Hodnotenie a možnosť využívania Základnej mapy ČSSR 1:200 000 na tvorbu tematických máp
KON?ÁŠ, Š. - MARKO, F.: Výsledky automatizova·
ne] _tvorby spracúvaných
častí mapy strednej
Europy
FERANEC, J.: Tvorba tematických máp s využitím
údaj ov diarkového prieskumu
SERBENJUK, S. N. - TIKUNOV, V. S.: Modelování
a automatizovaná tvorba tematických map

SMIRNOV, L. Je.: Trechmernoje kartograflrovanie
(Tr.ojrozmerná kartografia). Leningrad, VydavateIstvo
lemngradskej univerzity, 1982. 101 s., 41 obr., 9 tab.,
lit. 151, cena 1,30 Rb.

Autor tejto relatívne nevelkej brožúry je profesorom
a dlhoročným vedúcim katedry kartografie Geografickej
fakulty Leningradskej univerzity. Našim kartografom
je menej známy, preto vydanie tejto útlej monografie
vítame ako príležitosť na zoznámenie sa s jeho prácou.
Problematikou
trojrozmernej
kartografie sa autor
zaoberá dávnejšie a systematicky. Z jeho predošlých
prác pripomeniem aspoň tieto: O stereoskopickom znázorňovani reliéfu na mapách (1967), Výskum niektorých
spósobov stereokartograflekej reprodukcie reliéfu (1969).
Idey a skúsenosti z trojrozmerného mapovania (1974),
Rozložitelné anaglyflcké námorné mapy (1975), Orbitálne
mapy Zeme (1977).
Obsah brožúry je rozdelený do 4 kapitol: Podstata
a sposoby trojrozmerného mapovania, Dvojrozmerné
kartografické znázornenia, Stereo kartografické znázornenia a Trojrozmerné kartografické diela. Možno kon·
štatova ť, že s výnimkou stereo kartografického znázornenia, ktoré je bližšie niektorým našim geodetom-fotogra.
metrom, sú všetky ostatné problémy doverne blízke
početnej skupine našich kartografov, pretože ako je zná·
me, najmii. v 60-tych rokoch bola táto oblasť u nás na
dosť vysokej úrovni.
V úvodnej kapitole je dobre postavený samotný
problém trojrozmernej kartografie: autor upozorňuje,
že v tejto problematike treba ustúpiť od obmedzení na
ktoré sme si zvykli v klasickej dvojrozmernej karto·
grafii. Jedným z takýchto problémov je i problém pojmu
"mapa", ktorá sa chápe vo všeobecnosti ako dvojroz.
merná plocha. Autor odporúča tento termín nahradzovať širším, ho ci i menej presným termínom "kartografické dielo", aby obsiahol i stereoskopické mapy,
reliéfy, glóbusy ap. Isté výhrady možno vzniesť k tvrde·
niu autora, ktorý vychádza z dosť rozšíreného názoru
v ZSSR, že predmetom kartografie je geografický prie.
stor. Isteže tento pojem priestoru je dostatočne obisahly,
ale pretože nevieme ako je presne definovaný nazdávame sa, že nemusí byť pre kartografiu dostatočne vyčerpávajúci, pretože pod týmto pojmom by sme museli
rozumieť i priestor planét, makropriestor kozmu na
jednej strane a mezo- či mikropriestor niektorých negeografických disciplín.
Našťastie autor brožúry sa dotýka viacerých stránok
trojrozmernej kartografie, ktoré sú pre nás podstatné
a zaujímavé. Správne začleňuje do problematiky dvoj.
rozmerných máp, na ktorých sa získava vnem tretieho
rozmeru osobitnou cestou, také vyjadrovacie sposoby
ako sú vrstevnice-izočiary, farebná plasticita, panoramatické znázornenia, šrafovanie, tieňovanie, blokdiagramy
ap. S niektorými takýmito znázorneniami sú skúsenosti
i u nás, preto sa autorova sumarizácia dá využiť tak vo
výskumnej ako i v realizačnej kartografickej činnosti.
Zaujímavý je prehlad možností, ktoré pre kartografiu
prinášajú stereoznázornenia. Autor používa pre ne nový
termín: stereokartografické znázornenia. Osobitne ve·
nuje pozornosť problému stereoskopie izočiar, stereoskopickému tieňovaniu reliéfu, stereoskopii súčasne niekoI·
kých povrchov,rastrovej stereoskopii a holografii.Všetky
tieto znázornenia, ktoré z dvojrozmerného podkladu
umožňujú získať vnem tretieho rozmeru sú nesmierne
príťažlivé. Ich využitie by bezpochyby obohatilo mnohé
mapy napr. i v komplexných atlasoch, pretože z pre·
husteného obsahu by sa umožnilo názorné čítanie mnohých tematických informácií. Autor správne konštatuje,
že pri výbere týchto znázornení stále ešte rozhoduje
empíria a nie vedecky ovládaný proces, lebo okrem
sugestívnych úspechov sú dosť časté i nepredvídané
neúspechy. Ostáva si želať, že problémom sa začne
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zaoberať širší okruh kartografov,
pretože inovácie,
ktoré z tejto oblasti možno vniesť do tradičnej kartograme sú lákavé - najma ak uvážime, že možnosti plo.
chej mapy sú častokrát vyčerpané.
NlI.jbližšia nám je problematika reliéfnych máp. Pri
IIprll.covaní tejto kapitoly autor čerpal informácie i od
československých autorov (Čapek, Čižmár, Farkaš, Kelnar, Králik, Kuchař, Pravda). Kapitola poskytuje dobrý
prehfad o problematike tvorby a výroby reliéfnych máp
II gl6busov, ale žiaf, ostáva v rovine dobre vyhotoveného
prehfadu nám známych faktov. Očakávalo by sa podrobnejšie rozvedenie problému prevýšení (vzťahu vertikálnej a horizontálnej mierky), prípadne i uvedenie poznat.
kov z tvorby lisovaných reliéfnych gl6busov, ktorými sa
v spolupráci zaoberajú niektoré pracoviská v ZSSR
a Br.R.
Možno konštatovať, že brožúra je užitočnou diagnó'
zou stavu vecí v trojrozmernej kartografii.

Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V, Bratislava

Rukovodstvo po geodezičeskomu obespečeniju montaža
i ekspluatacii technologičeskogo oborudovanija cementnoj promyšlennosti. (Směrnice pro geodetické zabezpečení montáže a provozu technologického zařízení cementáren.) Glavnoje upravlenije geodezii i kartografii.
Geodezičeskije,
kartografičeskije
instrukcii,
normy
i pravila, 10-135-80. Moskva, Nedra 1983. 112 s., 85
obr., 22 tab., cena 40 kop.

Smernice ústředního orgánu geodézie a kartografie
SSSR, závazná pro všechny organizace SSSR, které
provádějí geodetické práce pro montáž a při provozu
te~~n~logického zařízení cementáren, má následujících
5 castl:
I. Obecné
údaje
o cementárnách.
V této části
je uvedeno schéma cemantárny a jsou popsána hlavní
technologická zařízení;
2. Technické
podmínky
pro provádění
montážních
a geodetických
prací v cementárnách.
Nejdůležitějším ustanovením v této části směrnice je
přiJ3il03t vybyčení montáže, vyjádřená střední chybou
vybyčení v hodnotě jedné čtvrtiny až jedné šestiny
montážní tolerance;
3. Geodetická
měření při montáži
technologického zařízení.
V této části jsou stanoveny postupy
při montáži dopravníků, výtahů, šneků, čelisťových,
kladivových a válečkových drtičů, míchaček, mlýnů,
chladičů a dalších zařízení, a zejména při montáži rotačních pecí;
4. Speciální
geodetická
měření
při provozu
pomocného
technologického
zařízení.
Tato část
navazuje na předcházející ustanovení s výjimkou rotačních pecí;
5. Geodetické
práce
při provozu
rotačních
pecí. Tato část je zpracována velmi podrobně a obsahuje postupy s různými variantami druhu pecí a přístupnosti k jednotlivým částem pece, včetně určení
rektifikačních hodnot optimálního geometrického tvaru
pece.
Směrnice je zpracována podrobně, obsahuje postupy
využití inženýrskogeodetických měření technologického
zařízení v celém rozsahu, přičemž rotačním pecím je
věnována největší část směrnice. Je zřejmé, že přínos
tohoto předpisu pro jakost geodetických prací je vzhledem k objemu výroby cementu v SSSR velmi významný. Směrnici lze doporučit i našim specialistům v inženýrské geodézii, kteří pracují v této oblasti.

Ing. Miroslav Herda, OSe.,
VÚGTK

Dne 31. května 1984 oslavil své 55. naro~eniny ředitel
útvaru speciálních geodetických prací na Ceském úřadě
geodetickém a kartografickém s. Ing. Bořivoj Delong,
CSc. Narodil se v Petřvaldě u Karviné. Po ukončení
obecné školy a reálného gymnázia studoval na ČVUT
v Praze obor geodézie a kartografie. V roce 1952
ukončil s vyznamenáním studium a jako jeden z nejlepších studentů zůstal na fakultě zeměměřického inženýrství jako vědecký aspirant. V roce 1956 úspěšně
obhájil kandidátskou disertační práci z oboru elektronického měření geodetických vzdáleností. Od r. 1955
pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém nejprve jako vědecký pracovník, později jako vedoucí vědecký pracovník, dále náměstek ředitele a od roku 1972 jako ředitel ústavu.
Zde se zabýval řešením vědeckovýzkumných úkolů
z oboru mechanizace a automatizace geodetických
měření zejména pomocí elektronických
dálkoměrů
a gyroteodolitů a zasloužil se o široké uplatnění ele}>:tronické dálko měrné techniky v geodetické praxi. Ustav
pod jeho vedením dosáhl řady pozoruhodných výsledků
v řešení pokrokových technologií na úseku mapování
ve velkých měřítkách, automatizace zpracování evidence nemovitostí, inženýrskogeodetického
zabezpečování
investiční výstavby a využití fotogrammetrie i ve vývoji řady pomůcek a zařízení pro geodézii a kartografii.
Mnoho dosažených výsledků bylo úspěšně zavedeno
do praxe. O jeho odborné práci vypovídá bohatá publikační činnost.
Dnem I. září 1978 přechází na Český úřad geodetický
a kartografický do funkce ředitele speciálních geodetických prací, kde je pověřen zajišťováním úkolů spojených s rozvojem mezinárodní vědeckotechnické spolupráce s geodetickými službami socialistických zemí,
především pak využívání poznatků z dálkového pr_ůzkumu Země pro potřeby národního hospodářství CSSR.
Na tomto úseku věnoval s. ing. Delong velkou pozornost přípravě a uzavírání dohod s příslušnými orgány
SSSR a činnosti celostátní koordinační komise pro
uplatnění dálkového průzkumu Země v ČSSR. Aktivně
se též podílel na vybudování Střediska dálkového průzkumu Země, zřízeného v Geodetickém a kartografickém
podniku Praha n. p. Je předsedou 2. komise pro vědeckotechnickou spolupráci geodetických služeb socialistických zemí v oblasti automatizované tvorby map, kde
stanovené úkoly odpovědně plní. Jako člen čs. delegace
se aktivně podílel na přípravě XI. konference geodetických služeb soc. zemí v r. 1980 v Havaně. Zúčastnil se
řady zahraničních konferencí a porad, na kterých
aktivně reprezentoval čs. geodézii.
Vysoká je jeho politická a veřejná angažovanost.
Členem KSČ je od r. 1951, v současné době vykonává
funkci aktivistY.:X. odd. ÚV KSČ, je členem ideologické
komise ZO KSČ na ČÚGK a členem lektorského sboru
tamtéž. Pracuje dále jako člen kolegia předsedy ČÚGK,
je členem vědecké rady stavební fakulty ČVUT. V letech
1979-1981
úspěšně absolvoval postgraduální studium
na VŠP ÚV KSČ.
Je držitelem čestného titulu "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK" za rok 1970; v roce 1979 byla jeho
práce oceněna propůjčením
státního
vyznamenání
"Za vynikající práci".
Jménem redakce a redakční rady našeho časopisu, jejímž předsedou je od roku 1972, i jménem ostatních pracovníků resortu i zástupců četných mimoresortních orgánů a organizací blaho předeme s ing. Delongovi k jeho
narozeninám a přejeme mu do další práce hodně zdraví
a úspěchů.
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Výročí 55 let:
I. dubna 1984 - Jaroslav Štefan, ekonomický náměstek
řéditele Geodézie, n. p., Pardubice, ve funkci od r. 1975,
člen pléna KVOS, funkcionář obč. výboru,_držitel
čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu CUGK" z r.
1975.
I. dubna 1984 Ing. Jaroslav Zákoutský,
vedoucí
provozu mapování Geodézie, n. p., Praha, ve vegoucích
funkcích pzacuje od r. 1954, člen výboru ZO CSVTS,
člen KV CSVTS,_ <}ržitel čestného
titulu
"Nejlepší
pracovník resortu CUGK" z r. 1979.
15. dubna 1984 - Ing. Milan Tureček, vedoucí střediska
geodézie_ (SG) Semily, veJunkci
od r. 1972, aktivista
OV KSC, lektor ZO KSC, člen komisí ONV, držitel
čestného odznaku" Nejlepší pracovník resortu ČÚGK"
z r. 1975.
22. apríla 1984 - doc. Ing. Viktor Gregor, CSc., pedagogický pracovník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Narodil sa v Necpaloch (okres Martin). Po
absolvovaní zememeračského inžinierstva na SVŠT pracoval ako geodet Banských projektov Teplice v Cechách (1952-1955) a ako fotogrameter
Geodetického
ústavu v Bratislave (1956). Od 1. 6. 1956 posobí na KG
SvF SVŠT. V roku 1966 získal vedeckú hodnosť kandidMa vied a za docenta pre odbor fotogrametria bol vymenovaný 1. 12. 1981. V rokoch 1970-1973 posobil na
Univerzite v Sulajmanii v Iraku a v rokoch 1980-1982
na Univerzite v Bagdade (lrak). Má rozsiahlu publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť.
28. apríla 1984 - Ing. Alfonz Bartoš, vedúci odborný referent špecialista Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK). Rodák z Vrútok (dnes časť mesta Martin). Po štúdiách na Slovenskej vysokej škole technickej
(1948-1952) v Bratislave (SVŠT) nastúpil do Banských
projektov Teplice v Čechách. 1. 1. 1956 prichádza na
Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave (teraz Geodetický ústav, n. p.), kde vykonával najma práce triangulačné, a to ako vedúci čaty a oddielu.
1. 1. 1970 prechádza na Oblastný ústav geodézie v Bratislave (od 1. 1. 1973 Správa geodézie a kartografie), ako
vedúci dokumentačnej
služby a koordinácie. Od 1. 10.
1973 pracuje na SÚGK (do 31. 12. 1983 ako vedúci oddelenia geodézie a kartografie).
V januári 1975 skončil
prvý beh postgraduálneho
štúdia geodézie a kartografie
na SVŠT. Je nositefom rezortného vyznamenania "Najlepší pracovník ÚSGK" (1957).
24. dubna 1984 - Ing. Jiří Hrdina, vedoucí SG Uherské
Hradiště, .ve funkci od r. 1968, člen výboru ZO KSČ,
člen komIse MěNV v Uherském Hradišti, funkcionář
Svazarmu,
Zasloužilý pracovník
podniku z r. 1979.
~

..•..
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5. května 1984 - Emil Macurek, vedoucí útvaru obrany
GeódéziSl n. p., Praha, ve funkci od r. 1975, funkcionář
ZO KSC, předseda ZO Svazarmu.
22. května 1984 - Ing. Roman Bubák, vedoucí útvaru
automatizace v Geodetickém a kartografickém
podniku
v Praze, n. p., držitel čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" z r. 1976.

-

31. května 1984 - JUDr. Vlastislav Boček, ekonomický
náměstek ředitele Geodézie, n. p., Plzeň. Ve vedoucích
funkcích pracuje nepřetržitě od r. 1952, dlouhodobě se
angažuje v KSČ jako lektor i ve vyšších stranických
orgánech. Záslužná je i jeho činnost poslance ONV.
Je držitel čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK" z r. 1965.
Výročí 60 let:
27. dubna 1984 - Ing. Vladimír Herka, zástupce ředi.
tele Technického muzea v Brně (TMB). Rodák z Lužice
u Hodonína, absolvoval VŠT - obor geodézie v Brně
v r. 1951. V I. 1949-1969 byl činný jako geodet u Hy-

droprojektu Brno. V r. 1970 přešel od osvětově technic·
ké oblasti jako zástupce ředitele TMB. Jeho činnost
- kromě vlastní činnosti hospodářské - je soustředěna
na opatřování
muzejní dokumentace
o strojích a přístrojích všeho druhu,
sbírek starších geodetických
přístrojů, map a plánů, na organizování výstav technického zaměření, na styky s družebními mezei.Zastával
též funkci odpovědného
redaktora
publikací vydávaných TMB aj. Publikačně je činný ve Sbornících '-!;MB
a v denním tisku. Na pracovišti je předsedou SCSP.
Je nositelem řady čestných uznání služebních, sportovních i zahraničních.

Výročie &5 rok ov:
7. mája 1984 - Ing. lán Valovič, samostatný vedeckotechnický pracovník Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGKJ. Narodil sa v Jaslovciach
(teraz Jaslovské Bohunice), okres Trnava. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil na Inšpektorát katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku 1948 prichádza do Bratislavy, kde pracuje doteraz.
Posobil na Katastrálnom meračskom úrade, Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, Slovenskom zememerač-'
skom a kartografickom ústave, Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave a Geodetickom ústave, kde
prešiel prácami rozneho druhu a vykonával viaceré
funkcie. Popri týchto prácach viac rokov posobil ako
externý pedag6g pri výchove geodetov a kartografovo
V roku 1970 bol na základe konkurzu vybraný na VÚGK,
kde riešil výskumné úlohy z oblasti mapovania, mikrografie, terminol6gie a československých štátnych noriem.
V rokoch 1970-1977 bol členom redakčnej rady nášho
časopisu. V máji 1980 odišiel do d6chodku, ale naďalej
pracuje na skrátený pracovný úvazok, pričom aktívne
vykonáva funkciu tajomníka Terminologickej komisie pri
Slovenskom úrade geodézie a kartografie
(SÚGK). Je
nositerom vyznamenaní: "Čestné uznanie za dlhoročnú
prácu v geodézii a kartografii"
(1965), "Najlepší pracovník rezortu SSGK" (1969), "Cestné uznanie za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie" (1974), "Zaslúžilý pracovník VÚGK" (1976), "Zaslúžilý
pracovnik
rezortu
SÚGK" (1979J a "Čestný strieborný odznak za odborársku prácu" (1981).

Výročí 70 let:
2. dubna 1984 - Ing. Vratislav Chudoba, v aktivní službě
byl vedoucím střediska gravimetrie GÚ, n. p. v Praze.
Rodák z Pardubic.
Po studiích na reálce v Pardubicích vystudoval zeměměřické inženýrství
na vysoké
škole speciálních nauk ČVUT v Praze. V oboru pracoval od r. 1939, nejdříve v nivelaci, později od r. 1948
v gravimetrickém
oddělení, jehož vedoucím byl jmeno.
ván v r. 1955. Zasloužil se o vybudování
čs. gravime.
trické sítě, kterou z větší části také zaměřil. Z tohoto
o~oru je též jeho literární činnost z níž uveďme publikaci
"Ceskoslovenská
gravimetrická
síť 1. a II. řádu".
Spolupracoval při řešení úkolů mezinárodního významu
v rámci geodetických
služeb socialistických
států.
Po odchodu do důchodu stále ještě věnuje své bohaté
zkušenosti práci v resortu.
II. dubna 1984 ~ Josef Šorf, vedoucí kádrového a osob·
ního odd. n. p. Geodézie Liberec. Jeho dlouhodobá a svě.
domitá práce v resortu byla vždy kladně hodnocena
a odměněna čestnými uznáními a pamětními medailemi,
stejně tak jako jeho práce veřejná.
13. dubna 1984 - Ing. Ladislav Hromádka, v aktivní
službě technický náměstek n. p. Geodéz,ie Brno. Po
sjednocení geodetické služby prošel u OUGK v Brně
bohatou výkonnou praxí i vedoucími funkcemi od vedení oddílu, provozu až po technického náměstka. Ve své
činnosti projevoval vždy racionalizační
snahy a sám
podal řadu zlepšovacích návrhů. Za úspěšnou činnost
v oboru byl, vyznamenán titulem "Nejlepšího pr~covníka resortu USGK" v r. 1967. Veřejně byl činný v CSVTS
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a po II let byl předsedou závodní pobogky. Tato jeho
dlouholetá angažovanost byl~ oceněna Cestným uzná·
ním a Stříbrným odznakem UR ČSVTS.
16. května 1984 Ing. Vojtěch Návrat, v aktivní
službě vedoucí měřického oddělení v Povodí Moravy,
podniku pro provoz a využití vodních toků se sídlem
v Brně. Po dokončení studia na ČVŠT v Brně (1936)
byl odborným asistentem u prof. Semeráda, potom
pracoval v zeměměřickém oddělení Zemského úřadu
a KNV v Brně. V r. 1954-1979
působil nepřetržitě
ve vodohospodářské organizaci Povodí Moravy jako
vedoucí oddělení, vždy v úzké spolupráci s resortními
složkami geodézie v obou rvoravských krajích. Veřejně
se angažoval v ROH a KSC, nejprve v závodní organi.
zaci, potom jako propagandista a aktivista MěstV KSČ.
Za celoživotní obětavou činnost obdržel několik čestných
uznání stranických a podnikových.
28. května 1984 - Ing. Martin Baumann, v aktivní
službě vedoucí střediska geodézie (SG) v Jablonci n. Ni·
sou. Je rodákem z chodského Trhanova. Vystudoval
zeměměřické inženýrství na CVUT v Praze. Prošel
nejrůznějšími zeměměřickými pracovišti a od r. 1954
pracoval v resortu. Zasloužil se o rozvoj technických
prací v rámci střediska a sám podal řadu zlepšovacích
návrhů, několik článků publikoval v GaKO. Byl činný
jak ve stra!1ických, tak i ve společenských funkcích
zejména v CSVTS, kde zastával dlouhou dobu funkci
předsedy severočeského krajského výboru ČSVTS společnosti geodézie a kartografie. Jeho práce byla
vždy dobře hodnocena a odměněna čestnými uznáními
a řadou diplomů.
v

31. května 1984 - Václav Hanzlík, v aktivní službě
ředitel kádrového a personálního odboru ČÚGK v Praze.
V resortu pracoval od r. 1942, kdy nastoupil jako od·
borný pracovník do resortního polygrafického provozu.
Jeho cílevědomá a politická práce ve vedoucích funkcích
jej nakonec přivedla do čela kádrového a personálního
odboru. Své znalosti z kádrové práce si rozšířil úspěšným
studiem na sociálně právní škole. Zasloužil se o přípravu
a výchovu kádrových rezerv v resortu.
3. června 1984 - Ing. František Sobotka, dříve vedoucí
SG v Přerově, nyní v důchodu, dlouholetý politický,
odborářský a veřejný funkcionář, nositel odznaku za
pracovní zásluhy k 25. výročí osvobození ČSR z roku
1970, držitel "Čestného uznání" MěstNV v Hranicích
z roku 1972, nositel odznaku "Zasloužilý pracovník
podniku" z roku 1974, nositel resortního vyznamenání
"Nejl§pší pracovník resortu ČÚGK" z roku 1975 a drži·
tel "Cestného uznání" ředitele podniku a PV ROH
z roku 1978.

Výročie 8n rokov:
7. mája 1984 - doc. Ing. Tibor Lukáč. Rodák z Príboviec
(okres Martin). Zememeračské
inžinierstvo
absolvoval
na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde aj
začala jeho bohatá prax (Vojenský zemepísný ústav VZÚ a Zemepisný ústav Ministerstva
vnútra). V roku
1950 prichádza do Bratislavy, kde na Slovenskom zeme·
meračskom
a kartografickom
ústave (SLOVZAKÚ) zakladá kartografickú
tvorbu a reprodukciu máp. V roku
1954, keď bol SLOVZAKÚ premenovaný
na Geodetický,
topografický
a kartografický
ústav, stal sa jeho riaditefom. Od roku 1954 externe prednášal užitú kartografiu
a kartografickú
reprodukciu
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
(SVšrj, kde v roku
1958 sa stal odborným asistentom. V máji 1960 bol vy-'
menovaný za docenta pre odbor užitá kartografia a reprodukcia máp. Začiatkom roku 1972 odišiel do d1lchod·
ku. Je nositefom vyznamenaní: "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
(1968j, "Čestné uznanie za dlhoročnú prácu vo VZú" pri príležitosti 50. výročia založenia vojenskej topografickej služby a "Pamll.tná medaiIa SVŠT".

Výročí 85 let:
10. května 1984 - akademik RNDr. Otakar Borůvka,
DrSc., profesor matematiky na Univerzitě J. E. Purkyně
v Brně. Jeho vědecké práce, spadající do oboru mate·
matické analýzy, diferenciální geometrie a teorie dispersí, byly publikovány v domácích i zahraničních časopisech a světově uznávány. Po osvobození, kromě
pedagogických povinností na UJEP, přednášel v r. 1945
až 1948 matematiku na VŠT v Brně a v r. 1947-1958
na UK v Bratislavě. Členem-korespondentem ČSAV se
stal v r. 1953, akademikem v r. 1965. Na mezinárodních
kongresech reprezentoval čs. matematickou vědu něko·
likrát. Mnoho posluchačů university a techniky (zeměměřické inženýry nevyjímaje) s vděčností vzpomíná
na jeho poutavé a srozumitelně podávané výklady zvyš.
ší matematiky, aplikované na technické problémy.
8. června 1984 - Ing. Vojtěch Král, v aktivní službě
zástupce yedoucího SG pro hlavní město Prahu. Po studiích na CVUT v Praze prošel bohatou zeměměřiekou
praxí a své rozsáhlé zkušenosti uplatnil zejména při
výkonu služby v hl. městě Praze. Důslednost a pečlivost v práci se projevila zejména při údržbě polygonové
sítě, při zavedení přesné evidence bodového pole. Podílel se na zavádění nových způsobů stabilizace bodů v mě·
stské algomeraci, na novém technologickém postupu
k této problematice a řadě dalších prací.
Blahopřej

eme!

Výročí 75 let:
24. dubna 1984 - Ing. Miroslav ;Hájek, v aktivní službě
vedoucí provozu mapování u OUGK Brno (do r. 1972).
Bohaté zkušenosti v novém měření, získané u Inspektorátu kat. vyměřování v Trenčíně, uplatňoval po r. 1939
na Moravě, kde pod jeho vedením byla nově zaměřena
celá řada obcí a měst, včetně hromadné reambluace map
a doměření města Brna a dekadizace pozemkových map
do měř. 1 : 2000 ve venkovských obcích. Jeho oběta·
vost a lidský vztah ke spolupracovníkům, zvláště k mla·
dým, byl příkladný. Angažoval se v KSČ, ROH, ČSVTS
a po odchodu do důchodu (1972) v podnikovém Aktivu
důchodců, jehož byl po tři období předsedou. Za svědo·
mitou práci mu bylo uděleno státní vyznamenání "Za
vynikající práci" (1963).
15. května 1984 - Ing. Josef Pokorný, v aktivní službě
vedoucí OMS v Tišnově a SG v Blansku (do r. 1971).
Do katastrální služby vstoupil na Podkarpatské Rusi
(1934), za války pracoval u kmú. Tišnov a Hodonín,
po osv~bození v~ Vsetíně a u Osídlovací komise ve Frý.
valdove. U OUGK byl vedoucím odd. PaM (1954)
a předsedou celozávodního výrobu ROH (1958 až
1965). Jeho dlouholetá a cílevědomá práce ve ~lužbě
a9dborech
byla oceněna Cestným uznáním USGK
a UVOS státních orgánů (1968). Po odchodu do důchodu (1971) se věnoval znalecké činnosti.

Z dalších výročí připomínáme:
2. dubna 1914 - př,ed 70 lety se narodil Ing. Jan ISarda,
CSc., odb. asistent Ustavu praktické geometrie na CVUT
v Praze. Byl jedním z prvních kandidátů věd našeho
oboru, zájmem jeho vědecké činnosti byla paralaktická
polygonometrie, ze které publikoval řadu význačných
prací. (Zemřel 14. června 1961 v Praze.)
16. dubna 1909 - před 75 lety se v Libštátě v Podkrkonoší narodil Ing. Dr. Josef Klobouček, profesor
nižší geodézie a fotogrammetrie na QVUT v Praze.
Po studiích na vys. škole spec. nauk CVUT - země·
měřického inženýrství nastoupil jako asistent u prof.
Ryšavého, kde předložil svojí doktorskou práci a později
i disertační práci z oboru fotogrammetrie. Již od po·
čátku své pedagogické činnosti se zabýval otázkami
fotogrammetrie.
V,f. 1952 byl jmenován vedoucím
nově budovaného Ustavu fotogrammetrie a v r. 1954
profesorem. Byl proděkanem zeměměřické fakulty pro
pedagogickou činnost a zastával galší akademické i veřejné funkce. Byl předsedou Cs. fotogrammetrické
společnosti. Bohatá byla jeho literární činnost, stejně
jako činnost přednášková.
(Zemřel 20. března 1981
v Praze.)
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24. apríla 1549 - pred 435. rokmi sa narodil v Bardejove
luraj Henisch, všestranný renesančný učenec - polyhistor. Autor desiatok prác z astronómie, geografie, histórie, matematiky a medicíny. Jeho slavné dielo ••Prehrad
starého a nového zemepisu" (Augsburg 1577), v ktorom
podal základy zemepisu a jeden z prvých zemepisov Slovenska, patrí medzi prvé diela tohto druhu vobec. Zomrel
31. 5. 1618 v Augsburgu (NSR).
22. mája 1914 - pred 70. rok mi sa narodil v Bratislave
prof. dr. Ing. Pavel Gál, DrSc. Zememeračské inžinierstvo
študoval na Vysokej škole technickej v Brne (1931 až
1935). Potom pracoval na Katastrálnom meračskom úrade v Komárne a v Bratislave a neskor na Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave. V roku 1940 začal prednášat, ako externý pracovník, na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (SVŠT). Na nej sa
stáva v roku 1942 suplentom a správcom Ústavu fotogrametrie a fotografie a od 1. 1. 1947 profesorom geodézie a fotogrametrie. Vedeckú hodnost DrSc. získal
v roku 1965. Svojou usilovnosťou, neúnavnou a cieravedomou prácou, spojenou s nadaním, sa stal vynikajúcim
odborníkom, ktorý je dobre známy vo svetovej fotogrametrickej verejnosti. Známa je jeho publikačná Činnosť.
Napísal 14 dočasných vysokoškolských učebníc - skrípt,
9 obsiahlych publikácií a vysokoškolských učebníc a vyše 60 vedeckých a odborných prác. V rokoch 1968--1972
bol prezidentom 6. komisie Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti. Bol nositerom vyznamenaní: "Zlatej
medaily SVŠT", "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj
geodézie a kartografie" z rokov 1968 a 1974, "Plakety
ČSVTS" a "Zaslúžilý pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie". Zomrel 5. 9. 1979 v Bratislave.
24. května 1869 - před 115 lety byl vydán říšský zákon
č. 88 ř. z. o úpravě daně pozemkové, zvaný též reambulační. Jeho účelem bylo jednak jednorázově zaměřit
změny a doplnit originální mapy stabilního katastru,
jednak odstranit nesrovnalosti ve vceňování pozemků.
Pro nedostatek odborníkú nebyla všude reambulace
map provedena kvalitně. Pro nápravu stávajícího vce·
ilování byly země rozděleny na odhadní rayony, okresy
a vtříďovací okrsky. V jejich rámci byly zvoleny tzv.
"vzorkové pozemky" pro každou kulturu a bonitní
třídu (bylo jich celkem 8) a k nim provedeny pedologické rozbory. Ostatní pozemky byly vtříděny srovná·
ním. Práce reambulační trvaly do r. 1882. Základní
údaje reambulovaného
katastru
(katastrální
obce,
parcelní čísla, kultury, čísla domů, příp. jména držitelů) byly převzaty pro založení pozemkových knih
podle obecného knihovního zákona z r. 1871. Soustavná
údržba kata str u a novč založených pozemkových knih
byla vyřešena až zákony z r. 1883.
4. júna 1754 - pred 230. rokmi sa narodil v BMtislave
František Xaver Zach, astronóm a matematik. Absolvoval
vojenskú akadémiu vo Viedni a súkromne študoval astronómiu a .matematiku v Londýne. Ako dostojnik zisťoval
s prof. košickej univerzity Liesgangom zemepisnú polohu miest a s J. Lipským spolupracoval na mapovaní
Uhorska. Roku 1787 vybudoval v Seebergu pri Gothe hvezdáreň, ktorej sa stal riaditerom. Od roku 1827 posobil
ako astronóm v Paríži, kde 2. 9. 1832 zomrel.
18. června 1834 - před 150 lety se narodil v Janovicích
u Polné významný geodet světového jména Jan Marek,
nejprve spolupracovník triangulátora
Františka Hor·
ského ve slovenské části Uher, potom zakladatel uherského katastru po vzoru rakouském. Pocházel z učitelské
rodiny, do hlavní školy chodil v Polné a v Telči, techniku
studoval ve Vídni a vyšší matematiku
a astronomii
poslouchal na tamní univerzitě u prof. Littrova. Byl
přednostou Triangulační a kalkulační kanceláře v Budapešti a vypracoval dva Technické návody pro provádění triangulačních
operací v Uhrách (1874-1875).
Kromě toho publikoval řadu originálních řešení pro
trigonometrické výpočty a vyrovnáni. V r. 1875 byl
povolán jako profesor vyšší matematiky,
geodézie
a sférické astronomie na vojenskou akademii ve Vídeilském Novém Městě. Ovládal 7 cizích jazyků plně a 4
částečně. Jeho práce a používané stroje byly vystaveny
na jubilejních výstavách ve Vídni (1873), v Paříži
(1889) a v Praze (1891). Do výslužby odešel v r. 1881
do Prahy, kde také v r. 1900 zemřel.

23. júna 1929 - pred 55 rokmi sa narodil v Báhoni
(okres Bratislava-vidiek) Ing. Alojz Koiš. Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave nastúpil v roku 1954 na Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave.
Po jeho rozčlenení (1. 1. 1957) pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave a v Kartografii, n. p., Bratislava, ako vedúci kartografického oddielu, samostatný
redaktor máp a výrobný inžinier. V roku 1969 prešiel na
Slovenskú správu geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973
Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde pracoval
na úseku cien. Bol nosite!om rezortného vyznamenania
"Najlepší pracovník ÚSGK". Zomrel 28. 6. 1976 v Trnave.
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Na dotazy některých
čtenářů časopisu Geodetický
a kartografický obzor sdělujeme, že případná chybějící čísla
GaKO potřebná ke kompletaci ročníku,
popř. celý ročník
časopisu 1981, 1982, 1983 a 1984 je
možno objednat na adrese: SNTL, n. p., nakladatelství
technické literatury,
odbyt časopisů, Krakovská
8,
113 02 Praha 1.
Běžné celoroční objednávky na předplatné přijímá
Poštovní novinová služba.
Ve volném prodeji jednotlivé výtisky GaKO lze
zakoupit v prodejně SNTL. Spálená 51, Praha 1.
Redakce
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