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Průša, J.
Deset let činnosti soustředěné geodetické a, kartografické služby.
\
Zřízení strojně početní stanice a oborového racionalizačního střediska
(ORS J. Rozvoj mechanizace
a automatizace technických
a ekonomických
praci. Vynálezcovské a zlepšovatelské
huuti. Oborová rada vědecko'technického
rozvoje v geodézii a kartografii.
Jednotná
evidence pil.dy. (Pokračován[j
1964, Geodetický
str. 25-28

a kartOgrafický

obzor,

sv. 10,

Č.

2,

528.11"
Kubáček, L.
Ocenenie presnosti v malom súbore merania.
Empirická stredná chyba merania a ako charakteristika
presnosti. Vychýlenost vzorca pre výpočet a. Korekčný
koeficient. Intervalový odhad strednej chyby a "stredná
chyba strednej chyby". Operatívne-charakteristická
funkcia. Záver,
1964, Geodetický a kartografický
obzor, sv. 10, č. 2,
str. 28-33
528.42
Kučera, K.
Geodetioké měření príiměríi na karuselu.
Geodetická metoda vhodná pro měření větších vnějších
i vnitřních průměril, na karuselech.
Podstata zaměřovaci metody. Tabulka prUměrll. Postup při vnitřním průměru. Geodetická příprava. Změření základny. Vliv nesvislOsti osy karUselu. Vliv excentricity
dalekohledu.
Přesnost a váha měřeni. Vliv změny délky základny na
vypočtenou hodnotu průměru. D. Závěr.
1964, Geodetický a kartografický
obzor, sv. 10, Č. 2,
str. 34-39

/'
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Zehn Jahre Tlitigkeit des vereinigten
kartographischen
Dienstes

Průša, J.
geodlitischen und
25

Genauigkeitsbewertung

Kubáček, L.
Vermessungskom-

eines

kleinen

~~
Geodlitische
selI

~
Durchmessermessung

'Zur Frage der Bestimmung
Methode nach Molodenskij

der

Geodlitische Vermessungsarbelten
stlitte von Abussir in Agypten

auf

Kučera, K.
einem Karus34

Erdgestalt

Pick, M.
nach der
39

Tlustý, J., Vosika, O.
auf der Begrlibnis41

Ausnlj,tzung der Positiv-Gravierschichten
tenbearbeitung

Jlřelová, J.
bei der Kar45

NEUE TECHNIK
Plan der thematischen
Aufgaben
besserer und Erflnder

der ZVGuK fUr Ver46

528.223
Pick, M.
K otázce určováni tvaru Země metodou Molrn:lěnského.
Některé omyly A. K. Malovička při kritice výsledků M.
S. Moloděnského
a' jeho žáku, týkajlcích
se určování
tvaril. Země.
1964, Geodetický a kartografický
obzor, sv. 10, č. 2,
str. 39-41
528.48.
Tlustý, I., Vosika, O.
Geodetické práce v abusirském pohřebišti v Egyptě.
Zaměření Ptahšeopsesovy
mastaby a jejlho připojení
k ·okolnlm památkám.· Astronomická
orientace
geodetické sítě. Astronomické
metody Egypťanil. k orientaci
hlavní osy chrámu a pyramid.
(Pokračování]
1964, Geodetický a kartografický
obzor, sv. 10, Č. 2,
str. 41-44
Využití pOllitivnich rycich vrstev pro zpracováni
map.
Přehled
transparentních
rycích
vrstev
na plastické
fólie. Vlastnosli čs. positivnl
ryef yrstvy.
Užiti rycí
vrstvy pro práce prováděné ústavy ÚSGK.
1964, Geodetický a kartografický'
obzor, sv. 10, č. 2,
str. 45-46

22
Zámečník, J.
Súčasné zobrazenie polohopisu a vyškopisu. ZN prihlásený 28. 11. 1962, zavedený 15. 6. 1963 v ÚGK Pardubice
pod č. ZN 38/62a.
Postup kancelárskeho'
zpracovania
met6dy súčasného merania polárnou a 1achymetrickou
met6dou. Odpadne nutnosť vyhotovenia modrok6pie výškopisu. Úspora na jednom liste THM je 5 SH technika a 27,- Kčs
na materiálu. Metóda je uvedená v technologickom
postupe ÚGK Pardubice č. 6/1963 a bola· vystavovaná na
II. BNT v Brne.
I

Ten years
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Accuracy esetlmatlon

geodetlc

and

Průša, J.
cartographlc
25

of smalI measurernent

Geodetlc measurements

óf carusel

diameters

Kubáček, L.
sets
28
Kučera, K.
34

Pick, K.
of the form of Earth by Mo39

About the determinatlon
lodienski's method

Tlustý, J., Vosika, O.
'Geodetlc working on the Abusir mortuary in Egypt
41

Advantages
making

ůf

posltive

engraving

layers

Jiřelová, J.
for map

45

Planing otthemátical
tasks 'of the General Administration of Geodesy and" Cartography for amenders and
inventors
46

245
,
Podroužek, V., Mika, J.
SignaIizáeia bodového pofa na výškových bu-dovách.
ZN prihlásený
31. 5.1963, zavedený 24. 9. 1963 v ÚGK
C. Budějovice pod č. ZN 26/63 a 31/63.
ZN riešiproblém
slgnali2láclea
stabiUzácie bodov
bodového pora pri, určovanf bódov pretfnanfm.Pre
dočasnú stablllzáciu je použité kovových došt!čiek' s vyznačentm
kri,žikom a malým otvororn pro upevnenie
výtyčky. Pre signalizáciu je použité k tomuto účelu
vyrahčenýchpyramfd'z
dreva. V piípade slgnalizácie
s drevenými patkami sa t1eto prili'!pia tekutým asfaltom.
245
Lovišek, I~.
Drevovláknité signály pre flltogrametrické
mapovanie
s pouiitfm kovových podloiiek. ZN prihlásený 11. 10.
1963, zavedený 1. 10. 1963 v ÚGK Žil1na pod Č. ZN 14/63.
Využívaním ZN' Sa .d.ociell vaČŠiaživot~~~ť signálov,
ktoré rahko odpadávali z kolíkov.
245
Lovišek, I.
Drevovláknité signály. ZN prihlásený24.
10. 1963, zavedený 1. 8. 1963 v ÚGK Žilina pod č.ZN 15/63.
U ZN sa využívá \ odpadového materiálu z 'blizkého
n. p. Drevina, takže hotový signál stojí 90 halierov.
Využívaním' sa docieUa, úspory oproti polysterenovým
signálom" pričom materiál nie je tak lákavý. na odcudzenie, je pevnejší a' n. p. Drevina zužitkuje odpad.
, 342
Eschler, J.
Technologický
postup pri prevádzaní
výkazu zmien
v JEP zjednodušeným
postupom. ,ZN ,prihláseilý
5. 9.,
1963, 'zavedený 1. 10. 1963 v ÚGK Plzeňpod
č. ZN
13/63a.
Pri využívanf .ZN dochádZ"ak úspore papieru, ročná
úspora cca 1 000 Kčs.
36
Lohonková, J.
Súvislé zobrazel!ie JEP-zjednodušenie zostavovanill dief"
čích kresieb. ZN prihlásený 23. 7. 1963, zavedený 24. 9.
1963 v ÚGK C, Budějovlcepod
č. ZN 30/63.
Predmeťom zle.pšenia je montá~ jednotlivých mapových Ustov pri vyhotovovanf' máp suvislého zobrazenia
JEP. Prevádza sil' priamo na druhe]
(matnej)
strane
astralónu, 'na ktorej budeprevedená
rytina. Využívanfm
ZN sa skvalitnf 'prácaa usporf snÍII).·kovýpapier.
'

Dix années ďactlvité
gl'aphique centralisé
Estlmatlon
vatlons

Průša, J.
du Service géodésiqueet
carto-

.
Kubáček, L.
de la prěcisiOn d'un faibleensemble
d'obser28

Détermination
russel

géodésique

des

diamě~res

Kučera, K.
d'un ca-

34

Pick, M.
Contributlon A la détermination de la forme de la Terre
par la méthode de Molodenski
39
Travaux géodesiquesau

Utl~lsaiton des couches
cartes

clmettere

positives

Tlustý, J., Vosika, O.
d'Abuslr en 'Egypte 41

pour

N'elová, J.
la gravure des
45
. 46

III

53
Weinze,úl, M.
Zlepšenie technológie
zpracovania
zlúpavacej
vrstvy.
ZN prihlásený 24. 9.' 1963, zavedený 2. 9. 1963 V KRO
Praha pod' č. ZN 15/63a.'
,
, Návrh vyrlešil nenáročným sposobom niektoré etapy normalizovaného technologického 'Postupu zpracova-nia, zlúpavacej vrstvy a prislušné }l:opfe obrys ov, čím
prispel k,e zvýšeniu' stabilizácie tohoto procesu.
.533
Motejzík, S.
Vhoďnelšie umiestnenie vlicovacíchkríiikov.
ZN prihlásený 18. 9. 1963, zavedený 4. 11. 1963 v ÚGK C.. Budějovice pod č. ZN·32/63.
Prl tlačeni máp sMO t: 5000 umožňuje 1).avrhnutá
úprava snadnúretuš'
vlicovacích krížikov pri sútisku
výškopisu.
"
534
Zlepšenie osvetfovacieho
oddiele. ZN prihlásený 27.
v ÚGK C. BudějoVice pod
ZN rieši zjednodušéné
cieho zdrojanad
rámom.
bezpečnosti pri práci.

Trillsam, P.
zariadenia
v reprodukčnom
9. 1963,zaved,ený 4. 11. 1963
č.ZN 33/63.
nastavenie výšky.osvetrovaHlavná výhoda .- zvýšenie

612
Vaněk, J•
Meradlá pre2;isťovanie voli kol a distančných krúlkov.
ZN prihlásený 22.7. 1963, zavedený 1. 10. 1963 v ÚGK
Plzeňpod Č. 11/63a.
.'
ZN je možne využit'pri meranfžeriavových
trat{ a
pri meranf mostov. Hlavnou výhodou tohoto ZN je bezbečnosf á urýchlenie meračských prác.

.Průša, J.: Deset
let
a kartografické
služby

činnosti

soustředěné

Geodetický akartogJ:.afický
roč. 10 (52) číslo 2/1964

geodetické

obzor

2S

Ini. Jaroslav Průša, pl'edseda Ústl'edni správy geodézie
a kartografie

DESET LET ČiNNOSTI

soustředěné 'geod.etické
a kartografické služby

ční úspory a umožnilo pronikavě
omezit !polní
IIÍěřické práce.
"
V roce 1963 bylo vytvořeno u Ústavu geodézie
a kartografie pro Středočeský kraj a hlavní město
Prahu v Praze oborové racionalizační
středisko
(.ORS), jehož mechanizačním jádrem se stala dosavadní ,strojně početní stanice ÚSGK, rozšířená
o další počítač T 520 a automatický koordináto~
graf. Úkolem tohoto oborového
racionalizačního
střediska
je' soustavně
rozvíjet mechanizaci a
automatizaci
prací jak technických
(geodetické
výpočty, zobrazovaCí práce}, ta~ ekonomických.
Oborové racionalizační
středisko bude postupně
vybavováno
novou
technikou
(alfanumerickou
. I Na vývoji
přesného času a kmitočtu v ČSSR, soustavou, ,středním samočinným počítačem apod.]
kte'rý je potřebný pro vědecké i praktické účely
a bude postupně zajišťovat veškeré výpočetní práv astronomii, geodézii, geofyzice, rádiové a telece, zobrazovací práce a IPozději i evidenci nemovizuí technice a.j., podílí se ,resort ÚSGK určovávitostí pro značnou část. ústavů našeho resortu.
ním korekcí čs. časových signálůpasážníkem
a
Vedle provádění těchto úkolů sloužících praktické
Cirkumzenitálem na geodetické observatoři Pecný.
čimiosti našich ústavů, se bude jedna ze složek
Výsledky jsou ve spolupráci
S' Astronomickým
oborového racionalizačního
střediska zabývat výústavem Českoslovens~é. akademie věd pravidelně
zkumem na úseku organizace
a mechanizace
,publikovány v časovém bulletinu Astronomického
?dministrativních
prací
ve všech rozbodujícícj:1
. ústavu Československé akademie věd a v mezinárodagendách ústavů. Je proto samozřejmé, že ústav
nich čč;lsových bulletinech.
V letech 1964-1965
musí' experimentovat
jak na úseku organizace a
bude vybudována na geodetické observatoři Pecný
administrativy,
tak zejména na úseku ekonomicmoderní.časovázákladna,
která dále zpřesníurčokém, a to jak v plánování geodetických a karto\Tání korekcí a zmechanizuje zpracování výsledků.
grafických prací, tak na· úseku cenotvorném, norVýznamným úsekem výzkumu, kde bylO rovněž
mativech, normách apod. ,
dosaženoddbrých
výsledků, je mechanizace výpo'také vynálezcovské
a zlepšovatelské
hnutí
četních a zobrazovacích prací.: V roce 1954 byla
[VZH) se vyvíjelo od vzniku ÚSGK velmi plynule
v resortu USGK zařízena strojně početní stanice,
a stalo se postupně významným činitelem v celém
která z počátku' sloužila pouze propráceekonoresortu. Soustavn.ě od roku 1954 stoupá počet přimické. Od roku 1960po doplněn~ strojně pohlášených zlepšovacích návrhů a zvyšuje se i celčetní stanice počítačem T 520 - se stanice orienková částka ročně qosahovaných
úspor. Počet
tovala i na geodetické. výpočty. První projekty
zlepšovacích návrhů, který činil v roce. 1954 celbyly· vypracovány pro počítač T 520, pro výpočetrií
kem 23, se zvýšil například v roce 1962 na 594.
p'ráce~ které se v praxi nejčastěji vyskytují, jako
Roční úspory plynoucí z vynálezéovského a zlepje tachymetrie,
polární metoda a orthQgonálníšovatelského
hnutí činily za rok 1962 více než
metoda. Zavádění strojové, aerotriangulace
si vy1,.25 mil. Kčs a proti prvnímu roku v němž byly
nutilo sestavehí pr'ojektu pro transformaci
sním-sledovány,
tj. proti roku 1957, stouply jedenáct'Kových souřadIiic na souřadnice geodetické. Roz- krát. Těchto výsledků VZH bylo dosaženo díky šisáhlým,. jednorázovým úkolem byl převod souřadroce prováděné propagaci hnutí ve všech ústavech
jnic Křovákova zobrazení na zobrazení Gaussovo,
a soustavné peči o zlepšovfltele. Ústavy se zabý. ktl'lré bylo provedeno převážně
Geodetickým
a ,vají výsledky VZH Iia poradach, "závodních
časoc
(topografickým ústavern v Praze, při velkém vypětí
pisech nebo ve zvláštních zprávách, při IPořádání
všech zúčastněných
pracovníků.
Dále spolupravnitroústavních
nebo celostátních Dnů nové techcovali na tbmto, úkolu pracovníci Geodetickfillo
niky. Mnohé ústavy pořádají výstavy zlepšovacích
ústavu v Bratislavě a pracovníci v.ojenské topogra- ~~návrhů a prototypů, zakládají kroůžky zlepšovate. fÍcké slu~by. Výpočet severníků a délek trigonolů, zajišťují pron~poradensko.~
službu a předvámetrických stran byl prováděn jednak na děrnodějí filmy, propagující jednotlivé zavedené zlepšoštítkových strojích, jednak na samočinných počívací návrhy. Velmi úspěšnou
propagací
nových
tačích. V roce 1960 byla n. !p: Aritma.zadána
zlepšovacích návrhů a výsledků . výzkumu; byly
výroba automatiCkého děrnoštítkového koordináto"burzy nové techniky" pořádané
v letošním
a
grafu podle návrhu doc. inž. dr. Válka,p'racovníka
'minulém rocé, souča~ně s Mezinárodním veletrhem _
V'OGTKv Praze. Ukončení vývoje automatického
v Brně. Tyto akce byly spojeny s promítáním
koordinátografu a jeho uvedení do Provozuumožinstruktážních
geodetickýclJ. filmů v Ústavu geonilo mechanizovanou linku, na níž se zpracovávají.
dézie a kartografie
v Brně. Také vyhlašování
,výsledky rněření od prvotního dokladu až po vytématických úkolů byla věnována značná péče. Od
nesení bodů naÍIlapový list. Pro složitější výpočty
počátečního vyhlašování úkolů jen Ústřední sprA·
jsou u ústavů .vyU:žívany mimoresortní
kapacity
vou geodézie a kartografie,
k němuž došlo poprvé
samočinný.ch počítač\i Elliott, Sirius, LGP-30, Z-11 v roce 1955, přistoupily k této činnosti postupně
a·jiné. Využívání samočinných počítačů umožnilo
všechny iístavy r.esortu. Počínaje rokem '1963 jsou
- pracovníkiim ústavů zavádět do mapování progreplány tematických úko'lů SOUČástí plánů rozvoje
;-.shmí metody, ja~oje
analytická aerotriangulace
vědy a techniky, a to jak resortního plánu, ta/:{
a strojová tJ;iangulace: Zavedení metod moderní
i plánů rozvoje vědy a techniky
jednotlivých
výpočetní techni~y přineslo velké' časpvé'a finanústavů.
(Pokračování)

Na úseku astronomických prací bylo jednou z nejvýznamnějších přesné zaměření délkOvých rozdíl.1
v letech 1957-59 mezi základním - bodem Pecný
a Budopeští, Postupimí a Varšavou (Babia góra).
Pro měření byl opatřen
nový pasážník
Zeiss
1000/100 a použity zdokonalené přístroje pra Zilznam času. Mimoto bylo měřeno i cir!nllllzellit.1"
lem Nušl-Frič, který vykázal stejně dobré výsledky
s vyšší produktivitou
práce. Dále byla vyko:t1ima
pro účely astronomiclw-gravimetrické
nivelace
měření zeměpisrté šířky a délky, popř. azimútu,
na dalších bodech astronomicko-geodetické
sítě.
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soustřed~né geodetIcké
"a k,artografické
služby

ZV~iíštflím problémem v' našem 'oboru' je Tealía starara se. i o zvyšování kvalifÍkace? pracovníku
. zace návrhu drobnÝch přístrojft a' pomftcek, lÚeré . ústavft a o' propagaCi nové techniky.
Činnost
vznikají rftznýP1: zpusobem
buď . jako vynálezy,
VÚGTKbyla od počátku usměrňována p'lánem a
zlepšovací návrhy, nebo jako výsledky výzkumu.
od roku 1960 byl komplexně .plánován i technický
Vzhledem k malé. sériovosti těchto ·přístrojku, po-' rozvoj výrobních ústavu. Plány vě~eckotechniC.kémftcek neM zařízlmf; nedařilo se jejich upfatňoho rozvoje na třetí pětiletku i' na jednqtlivé řoky
~ání ve výrobě, a "proto ÚSGK musela přistoupit
·1961-1964
byly prOjednávány nejeil s pracovišti
li: jejich rea,lizaci svépomoCÍ. Nejprve to b~lo ve
resortu ÚSG,K"ale i s organizamemi mimo ÚSGK, ve
vývojovém středisku,'zařízeném
v roce 1959 v Geo- 'vědecké radě VÚGTK,v kolegiU předsedy ÚSGK, se ,
detic;kém a topografiCkém. ústavu v Pr.aze .'při jeho, , $tátn~ komisí pro rpzvoj a koordinaci vědy a techúdržbářské dílně, a nyní ve vývojovém. o~dílJl výniky a s ústředním výborem Odborového svazu
zkumného ústavu geodetického, topografického
a 'zaměstnancu
státních orgánft a místního hospoI kartografického
v Pfaze. Vyvojový ,oddíl VUGTK", dářství.Do
roku 1963 prováděla sestavoVání a
'zřízený
pro vývoj drObných přístrojů,
IPomftcek . koordinaci
plánft
věqeckotechnického
rozvoje
a zařízení a pro realizaci nultých a' ověřovácích
ÚSGK, od; rokll 1964 přešla tato činnost na oborqsérií, je vybaven tak, že může kromě prací mevé.. vedoucí praco..viště ~
VÚGTK. Všechny do
chanických zajišťovat i konstrukční
akresličské
plánu ~ařazované úkoly JSOU,ekonomicky zduvodrozpracování návrhů a jejich elektronické řešepí.
r\ěny, podrqbné projekty ~ výsledky výzkumu /po
,
,,'
:, "
.
'
oponentském
projednání
Jsou hodnbceriy ve věS ,rozšiřováním
fotogrammetrickémetody
do
decké radě.
všech ústavft naskytl se další problém odborné a
hospodárn'é. údržby
fotpgrammeti'ických
sfrOjft.
Během 10 let trvání výzkumů vzrůstala kvalita výzkumu, i 'hodnota
jeho výsledků. ,Úkoly
K tomu byl" v roci 1963 zřízen v GTÚ Praha útvar
proc~loresórtní
údržbu těchto ,strojft
přístroj u', ,výzkumu byly postupně ~oustředěny a roztříštěvyplývající z pftvodního
vysokého
počtu
jehož ,pracovníc;i jsou odborně vyškolen.i přímo' 'nost,
drobnějších úkolJl. se snižovala. Výzkum se zaměu 'zahraničních výrobcft;
"
"
řoval stále více na základní a nejdftležitější proPo skr@mných začátcích s neúplným kádrovym:
blémy vědy a techniky s cílem dodat řešení úkolft
i materiálním
vybaveníII\ rozšiřoval
postupně
'v potřebném předstihu. Na doporučení ČSAV byl
VúGTK sv!?ji základnu a běheIh deseti let se orzvýšen počet VýZkumných pracovn,íkft zabývajících
" ganizačněvyvjnul
v dnešní stabilizovaný výzkumný'
se .základním výzkumem, a pdstupně vzrůstal i poústav. Má ,4' výzkumná odaělení, a to geodetické,
čet řéšených úkolft státního plánu a úkolft mezifotogrammetrfcké,
'kartografické
a technickoekonárodní spoluprál:e. V současné
době obsahuje
nOIp.ické: Kromě toho je v ústavu zřízeno, oborové
resortní plán, vědeckotechnického
rozvoje celkem
středisko věde,c.kotechnických in~ormací; toto stře30. výzlmmných a \7ývojoyých úkolu;. z tohoto
diskomábcihatou
odbornou knihovnu, laboratoř
počtu'. je).3z
oboru geodézie, 6 z fotogrammetrie,
a vývojový, oddíl.
7 z kartografie
a 4 z ekonomiky. Celkem 7 úkolu
Jak bylo'již uvedeno byl VÚGTK v roce 19133určen
je dílčími úkoly státního plánu základního výzkumu
oborovým . ve,doudmpracovištěm
vědeckotechni.cv oblasti ~říropních, technických a'společenských
kého rozvoje pro . obory geodézie, fotogrammeťrie,
věd a5
úkolft je řešeno v mezinárodní
spolupráci.
kartografiel
geodetické astronomie a gravimeti:'ie
a stal se gestorem technického rozvoje i pro jiné
Tento stručný
nástin. zdaleka
nevyČerpává
. resorty, s právem koo'rdinovat, ~ledQ\Tat a /posuzovýčet všech výsledků, kterých bylo v uplynulých
vat" vědeckovýzkumnoua
výVOjovou činnost ve
'deseti letech na poli výzkumu v geodézii a kiartójmenovaných qbo~ch v; celém státě.
grafiidosaženo.
Přetoto VŠéÍkje, z' uvédenéhostručDftležitým poradním orgánem ředitele VÚGTK nébonástinu
patrný značný přínos, ktepého jsme •
byla vě'decká.rada, sestáva.jící·, z, vynikajících pra- . výzkumem docílili. Proto je možno klad,l1ě hodnocovníkftčs,
geodézie. a kartografie.
V souVislost1
tit práci VýzkuI11ného ústavu geodetického topografického a kartografického
v Praze. Do'kazue to,
se zmíněnou změnou funkční činnosti VÚGTK, byla
že jeho třízení a vybudování. bylo správné a že se
přetvořena. vědecká rada v i>borovOu 'radu vědec·
'kotachnicképo
. rozvoje. V gecidézii a kartografii,
plně osvědčil. Zvlášť vhodným se ukázalo zřízení
ve které jsou více neŽ dosud zastoupeni vědečtí
tohoto ústavu přímo při resortu ÚSGK, neboť repracovníci . tě.ch resortft, které se na vý~uniu l;I • ~ort byl v uplynulých' deseti letech často stavěn
vývOji vgeo~ézii
v kartog~afii. podílejí. Zasloupřéd problémy,. 'k jejichž řešení bylo nutně zapožilými členy odborové rady vědeckotechnického
třebí výzkumu, ve všech disciplínách, a to často
rozvoje vgeodézii
,a ll;aJ;ťográfii byli jm~noYáni
?:ákl,adní povahy: Základní výzkumné pracoviště'
prof.inž.
dr; František Fialéf, nositel Řádu práce,
'v oboru geodézie a ka:r:tografie v ČSSR je tímto
'akademik ,Josef Ryšavý, nositel Řádu práce; prof.
zpftsobem bezprostředhě
spjato se svóu výrobní
inž.dr.
Pavel Potužák, nositel Řádu práce, P'l'of. základno:u.
dr. Emil Buchar, člen kcrrespom:lent Československé
Z 'přehledu činl,losti Výzkumného ústavu geodeakademie' věd, 'nositel vyznamenání
Z,a zásluhy
tického, ,topografického
a kartografického,
jakož
o výstavbu, universitní prof. dr. _Alois Zátopek,
r z činnosti všech dalších složek ústavu Ústřední
.člen korespondent
Československé akademie- věd.
,,'
I
SJPrávy. geodézie /a kartografie,
které se podíléjí
na tecfinickémrozvOji
oboru, z výsledkft vynálezPostupně 'se vyvíjela vré;lcoviště te.chnického
covského a :z;lepšovatelského hnutí a z iniciativy
rozvoje ú dalších ústavft. a v rOce 1961. byla zřízelJ8. u všech 'ústavů
ÚSGK. 'Kromě spolupráce
všech pracovníkft řídících a Výrobních je· stále
s VÚGTK Zé;ljišťovalařešení
některých . vlastllfch
vfce patrno, že i v geodézii a kartografii stane se
věda· hlavní výrobn! silou. Provedení všech uvevýzkumných d vývojovýcn' úkolt1, pečovala o zadených prací, 'znamenajících značný a někde i převádění nové techniky do praxe,' řídila a usměrňovála yynálezcovské ,é;l zlepŠOvatelské hnutí;,orga,vratný, rozv@j geodézie a kartografie,
v poměrně
nizovala u· ústavll vědeckotechnické
informace
krátké době uplynulých deseti let a často ve lhil-
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tÁchmnohem k,ratších, S\ vyžá.llalo nejen usilov"
· nou organizátorsko~
činnost pracoyníků
ÚSGK,
tvůrčí vědeckou a výzkumnou prAcIpracovníků
VÚGTK, ale zejména iniciativní, nadšenou a svědomitou práci geodetů přímo řídících nebo vykonávajících 'vlastní' praktické
a výrobní práce
v geodézii a kartografU.
,I ~ ,',
'
Kladným hodnocením vědeckého a technického
rozvoje v geodézii a kartografU, za uplynulých
d~set let neznamená, že 'bychom měli ustrnout, ale
musí pro nás vŠE.~hny být zvýšeqou pobídkou !pro
další aktivní prá9i.Do budoúcna je třeba zajistit
dalšr zkvalitněIÍí práce VÚGTK pečlivým výběrem
kádrů vypisováním} konkursů. Značnou část kapacity ústavu je třena řešit úkoly zásadní povahy,
· ať jd'a o výzkum zakladní I1j;lbo aplikovaný. Je
třeba vybudovat laboratoř 1>ro základní 'výzkum
v geodézii a vybavit ji potřebnými prostředky.
Je třeba se zaměřit na několik' ,úkolů zásadních
a ty do hloubky řešit. Proto není správné rqzvíjet
činnost ústavu univerzál,ně, ale vtíci známé je
třeba v největší
míře přejímat,
spolupracovat
mezinárodně a zajišťovat návaznost. Je zapotřebí
pro-hloubit pozornost novým a nově se rodícím
vympženostem a vědním oborům, jakými jsou např.
elektronika, samočinné po.Čítače, moderní. mate. '; matika ./a fyzika, drlJžicOvá ,geoďézie, nebeská
,mechanika apod. Přitom nesmíme zapomínať na
široký okruh společenských věd, ze,iména ekono:
miky, ideologické výchDvy apod. JE:)samozřej'né,
• ,že je nutno, aby techqický- rozvoj v geodéz1i a kar-,
:,tograf1i byl neustále ve styku s praxí a pomáhal
řešit 1 výrobní' úkoly. Nesmhl'1e především zapo- I
mínat na' značnou. čtist našic4 prací provÁděných'
pracovníky na' střediscích geodézie v' okresech a
pracovníky v ostatních. odvětyícl1.Prá.ce lf, těchto
složek ísolJ. v převážné míře prováděny postaru
"livyiadují značné intenzifikace !práce. Je naléhavě
třeba provést "rozbor všech 'prací prováděných na
střediscích geodézie a v ostafních odvětvích,. stanovit hlavIÍí směry pro jejich mechanizaci a uložit
je ,k řešení resortnímu
a provoznímu \týzkumu.
Dalším technickým rozvojem i na střediscích geodězie v o1ťresech a ostatních odvětvích dosáhneme
• zvýšení produktivity práce,' ulehcel}í .námahy, praéujících 'á pak puQ.~ možno mluviti o širším zavádění nové tdchniky v odvětví géodézie a kartogra,fie v ČSSR.
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vého katastru'se
skutečností se ještě zvětšil. Je
samozřejmé, že provedení těchtO" revolučních změp
nebylo možno 'technicky zvládnout zákresem do
map a zaregistrovat nové přeměny v užívání půdy. \
Také skladba pozemkovéhokatastru,
který byl'
založen za Jin9ch společenských ',podmínek a sloůžil
jiným účelům, především vyměřování daní a dávek
a 'sP9lu s pozemkovou knihou ~lbužil ochraně soukromého vlastnictví k půdě, nevyhovoval potřepám
socIalistického
hospodářství, především pro plánování a řízení zemědělskévýropy.
Ministerstvo
zemědělství se několikrát pokusilo zavést !pořádek
do evidence půdy, ale 'opatřehí nepřinesla očekávaných výsledků. Údaje o půdě byly vyšetřovány bez
mapových podklad Ů, byla zj išťována .j e11 zeměděl"
ská půda, bez přešetření
nezemědělské
půdy a
tento pOstup, bez důkazového mapového materiálu,
vytvářel možnost stáléIio. zatajování zemědělské
půdy. vývoj fondu ornépůQ.y .byl v roce 1953
zvlášť velmi nl;lpříznivý, neboť na základě statistipkýchúdajůbylo
vykázáno' o, 528 tis. ha orné
půdy méně neŽ v roce 1~38, :
Nepříznivým vývoj.em půdnill:o fondll se j!:abýval
X. sjezd Komunistické, strany ČjSkoslovenska a
směrnicemi "pro podstatné
zvýseni zeměděls~é
výroby 'v nejbližších' dVoU a? třech letech" ,uložil
pro zavedení pořádku do evidtmce· půdy 'konkrétní
úkoly orgán.ům geQdézie a kartografie: do konee
března 1955 zjistit celkové výměry llůdy podle
způsobů obdělávání 'Pozemků (role, loUky, pastvi-,
ny, sady apod.) v rámci ,obcí" okresů a krajů na
záklaíiě'údajůpozemkového
katastru; v roce 1955 až
1958 zjistit výměru, PMY jednotlivých sektorů a
závodů v obcích; na podklaQ.ě těchto výslE1dků založit novou přesnoue.videnci
piJ-dy a udržovat JI ve
stálém soulal;lu se skutečným
stavem. Tím byl
ÚstředníSlprá:'vě geodézie a kartogralie již v jejím,
pqčátku uložen velmi závažný politický a hospodářský úkol, který měl značný rozsah technický.
ÚSGK rozpracovala ,u$nesení, návrh
projednala
se zúčastněnýml
min1síerstvy a, předložila
jej
k projednání vládě.' Vláda projednala a stanovilá '
zásady k založeníjednotpé
eVidence půdy (lEP)
v lednu 1956.
.
I

,K založení jednotné evidence půdy a její zpřesňování nebylo úkolem ·jednoduchým á v průběhu
, prací nastávaly velké obtíže~ Na SIClvenskunebyly
dostatečné mapové podklady a'y 36.13 o.bcích: s téměř, půl miliónem hektarů, převázně, v horských
Jednotná evidence. ~ůdy
oblastech, nebyly vÓbec žádné mapy. Úkol, byl
,
plněn v průběhu bouřlivého rozvoje ,jednotných
Již před zřízením Ústřední správy geodéziea
karzemědělských družstev., V tisících obcích se zalotografie vznikl závažný. problém, jak dále pokra"
ženou jednotnou evidencí půdy (lEP) docházelo
'čovat v údržbě
nebo využívání .poz€mkovéhp
,k přepracování, neboť došlo v nich k rozpracování
katastru,: který nebyl v souladu se skutečností.
projektů hospqdářskotechnických
úprav Pozemků
',Bylo tomu tak proto, že Se -politické l}iloměry po
(HTÚP). Velikým kla.dem, založení JEP bylo', že
osvobození -naší ,vlasti Sovětskou arprádQu v roce
urychlila projekt HTÚP, neboť. byla velmi rychle
1945 změnily. Z podnětu K6~~nisti~ké s,trany Čessestavena bila~cepůdního
fondu, nutná pro vykoslovenska 1?yl ~estaven KOSIcký vládm 'pr9gram,
,pracování; projektu. V obcích, kde JEP zqložena '
který ~yl KS~ .du~ledně dodržová13 a pros~zován;
nebyla a bylo nutno teprve opaťřovata .vyšetřovat
K d~lslI~ )JOlltICkYlfl změnám dosl? po vl~ě~stv!, . podklady pro bilanci púdního fohdu, ,značně !prodělm~ké tndy v roce 19~8 za vedem"Komumstlcke
jekt HTÚP prodloužilo.
Při rozsáhlých
pracích
strany Československa. TImto vít.ězstv1I? byl~ ':l nás, založen,[ JEP vznikly i některé nedQstatky, zejména
nastoupena trv&lá c~sta ~ vybu~?vám soc!alls~u;
ye vyšetřování druhů pozemků (k)J.ltur) a v kValitě
Na zá~ladě ,zásady, ze pu~a patn těm, ,kdo na m
otisků~katastrálních
llj.&P' které pro' jejich., rozpraCUjI, ?yla pw~ed~na. rada . ~ev~lučn,lch • z~ěn.
sáhlos(, byly vyhotovovány nejjednoduššími a nejProvedem velmi zavazných pOhtlCkych ukolu, Jako
levnějšími metodami.
, ',osidlovaní pohranič'f, revize pozemkové reformy,.
'''
\
t>
druhé pozemkové reformy a ho1pOdářsko technjcTyto rozsáhlé prá,ce podnítily naše p~cUjící k užití
" kých ú!právJ,pozemků pro jednotná
zemědělská
nových metod a, k podávání množstvt zlepšovacích
družstva (lZD» a s-tátní statky, nes~)Ulad pozemkonávrhů. NejvÝ2\namnější bylo užiti strojně početní
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stanicé při vyhotovdvání
pomocí děrných Štítkii..

písemných

operátii. JEP

Založepím jednotM evidence pii.dy byl zaveden
pořádek do výkaznictvípii.dnícp
fondii. a byly
vytvořeny podmínky pro řádné hospodaření s nimi.
Výsledky JEP staly se tak výchozím stavem nejen
pro plánování a řízení ze.mědělské výroby a nákup
zemědělských výrobkii., ale i pro vytváření pode
rnínek pro rozšiřovaní vými:jry orné a zemědělské
půdy, jak o tOm svědčí úspěšně provedené úkoly
vyplývající z usnesení
předsednictva
ÚV KSČ
o plném a racLonálním využití veškeré .pudy a
splnění plánovaných úkolů v jejím zúrodňování.
Vláda ČSSR se zabývala neuspokojivým stavem
evidence nemovitosti, vedenou ve veřejných knihách (pozemkových a železničních ja
rozhodla,
aby Ústřední správa geodézie akartografie
spolu
se zúčastněnými ministerstvy vypracovala na základě schválených zásad návrh nové právní úpravy
eVidence nemovitostí, jejímž základem bude založená jednotná,evidencepůdy.'
V závěru roku 1963
byl návrh osnovy zákona, o evidenci nemovi,tostí
projednán vládou a, ústavně
právním
výborem
Národnlh9 shromáždění. Tento zákon navazuje na
,nový občanský,zákoník
a zákon o n~tářství. SpolU

Deset

let

činnosti

soustředěné
geodetické
a kartogNlfické
služby

s nimi bude zajišťoVat .ochranu socialistického a
osobního n~mo#vitéhoma,jetku.
Mii.žeme kladně hodnotit 'desetileté úsilí pracovníků orgánii. geodézie v okresech, které přineslo' našemu
náNdnímu
hospodářství
užitek.
Bude proto další naší snahou stálé zkvalitňování
jednotné evidence půdy, a to
- soustavně Ji udržovat v souladu se skutečnýmstavem,
aby nepozbyla svého ekonomického
významu pro řízení, socialistického hOSipodářstVí,
- v nejbližších třech letech vyhoto~it nové
kvalitní mapové podklady
souvjslého
zobrazení
na podkláděkatastrálních
map,
postupně zakládat novoilevidenci
nemovinadák! prohlu!JQvat a rozšiřovat speciální
geodetické práce jak pro náš strojírenský průlJ1ysl,
tak pro nejrůznější výrobu stavební,
- nadále plnit úkoly v mapových podkladech
pro investiční -výstavbu a jiné úkoly,
-,- soustavně' zvyšoVat kvalitu a kvantitu notářsko technických prací jak pro socialistický sektor, tak pro potřeby obyvatelstva.
'
[Pokračování

J

Inf. Lubomír KU~álek, Ústav teorie meranh.SAV
" .
'Sratislaya

Ocenenie pres.nosti
V malom súb'ore merania

Pri meraní ako poznávacom procese,realizovanom poe
mocou predom' d0r-0dnutých apresne definovaných
porovnávajúcich činiťeTov Xmeradiel), úmyselne izolu~
jeme taký jav-, ktorému odovodnene a úmyselne· pri~
sudzujeme doležitosť. Jednotlivé konkrétne javy sledované v meracom procese sú vždy súčasťou iiirších suvislostí. Tieto javy sú sice komplexom mnohých, no
nie vždy rovnako významných a pre nás doležitých
vlastností, li!tráno:4:a vzťahov:, pozorovaných alebo
meraných prostredníctvom vhodne vplenejmetÓdy.
Významnost jednotlivých javov musíme uvážiť potom
pri spracovani a analýz~ nameranýc,h hodnot.

IubovoTne), stochasticky konverguje k objektívnej
hodnote f1- Dížka intervalu Ip je kritérium presnosti
výsledku merania.
.
Aby sme' určili hranice intervalu prevádzame tzv ..
intervalovyodhad
na nrčitejhladine významnosti,
alebo - a to častejšie -, oceníme presnosť merania
výpočtom empirickej strl(dnej chyby [a], na príklad
pri priamom merani s rovnakými váhami podTa vzorca: '

[aj =
kde

Xi'

V
-

[(Xi

-xif

n-l

aleboV'

[(Xi-f1)2]

(1)

n

výsledok jednotlivého merania hodnoty
f1 (i = 1, ... , n),

x
-.aritmetický
stred hodnot Xi,
Objektivnu hodnotu f1 meranej veličiny (v teór~i
chýb tzv. hodn'ota skutoč'ná) siv sledovanom jave
f1 Xi tzv. skutočnáchyba.
m.ožeme položiť rovnú limite nejakej hodnoty via;zanej
na postupnost hodnot, Xi ziskaných meramm za pred- .
Nakofko pri roznych váhach jednotlivých meraní,
pokladujchspatosti
s tým jávom, ktorý hodnotu f1 čo resp. v prípadoch nepriamychalebo závislých meraní
najobjektívnejšie" fy,.zikálne popisuje (pri neposobení
vzorec principiálne nemení svoj charakter, v ďalšom
. systematických chýb). Vzh.fa:domna porovnávací prinpre jednoduchosť sa obmedzíme -na (1). Budeme tiež
cípako >rlastný nielen pozorovahiu, ale aj kaž dej merapredpokladať, že Xi je normálne rozdelená so strednou
cej metóde, meranie je proces zaťažený chybami. Tieto
hodnotou E (Xi) = 'f.la disperziou D (Xi) = 02. [Naznazapríčiňujií. rozptýlenosť výsledkov jednotlivých me- ' číme to: Xi E N (f1' o).] Predpokladáme vlastne, že sme
rani v určit6:rň intervale J. VzhTadom na náhodný
meranie zbavili systematických chýb a že hodnota X,
'
charakter 'celého meraeieho procesu možno tvrdiť, že sa dá vyjadriť v. tvare
objektívna hodnota f1 inéranej veličiny sabude s urXi = ft + ~ si
čitou pravdepodobnosťou pnachádzať
vovhodne
i
zvolenom podintervale Ip toho intervalu. Pri postupnomzvačšovani počtu merania vytvárapodinterval
Ip kde Sj sÓ elemeritárne ..chyby vyhovujúce postačujúcej
postupnosť IIp, 2Ip, •.. s takou vlastqosťou, že postuppodmienke pre platnosť centrálnej limitnej vety Ljapunova [1] a [4].
/
nost hodov Zl' Z2"" kde Zi patií do iJp (ináč volených
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V prípade, že ;póčetpleraní je značne 'veIký (napr.
100), máme potom právopredpokladať,
že skutůčná
hodnota p, sa s pravdepo(}obno~ťou cca 68. % nachádza
. v intervale:

_

[0]2E~r02'02~V:

obzl»'

29

)

Posledný vzorec umožňuje udaťhranice, v ktorých
sa hodnota o nachádza s približnou pravdepodobnosťou
68 % pre dosť veIké ft

,[o']

p,-x±-=-

'"

Vn

kde lr.o
v2n

V mnohých' prípadoch nás zaujíma okrem hQd.
noty p, aj spáJ'ah1ivosť' empirickej strednej chyby [o],
labu niekedy je práve táta výlučným cieTom nášho
merania (napr. testovanie cit1ivostimeradehosystému
apod.).

!lej chyby"

.

a

Ip

.

chyba stred.'

VlaJ je jej empirická hodnota (odhad).
2n

Pre inú pravdepodobnosť
vzorec:

,Pri meraní doležitých hodnot p, a [o] nadobúdajú
, súbory. meraÍůa veTký ·rozsah a, ich normalita sa preve.
ruje. Hodnota x a [O'] (alebo veličiny/analogické
vpripadoch iných ako pti priamych mera~ach)
sa v takomtoprípade
prakticky stotožnia s hodnotami p, a o.
(Platnosť zákon~ veTkých!čísiel.)
Je zrejmé,že
vprípadeáíaléhó
súboru (napr.
2, 5, " .), ktorý chápeme ako konečný náhodný
výber z nekonečne' velkéhó. základného súboru, ne.
_,máme dostatok informácie pre určenie p, a o, a preto
tietobodnoty
len odhadujeme vmedziach intervalu Ip
, s určitou spoTahlivosťou.

je v t~órii chýb známa "stredná
.

< [a] (1~ V:Pn );

Ip určuje

p interval

[ol(1 +

V:Vn))

(2)

'.

n

=

,

V ďalšom
Označme:'

,

si, budeme
. fik=

všímat

E [(x -

len parameter

E.(X))k]

a.

Vzorec (2) je veTmijednoduchý,
lahko sazap~ma.tá,
a pretov praxi jé obrúbenf Jeho nevýhodou je asymp~
totický charakter, ktorý .obmedzuje jeh9platnQsť pre
malé n, hod i v takých pripadoch sa často ~užíva.
V ďalšon1 pojde okrem iného o to, ukázať do akej miery
tento vzorec súhlasÍ ,s ·iným. intervalovým
odhadom .

.

•

kde Pktedit.znamená
stre9-0ú hodllotu, k.taj lUocniny
(k.tého momentu) skutočnej chyby a analogickú hod.
notu vypočítanú z oprá y k priemeru, označme -P,k emp.:

-

II.' VyehýIenosť vzore~ pre výpoěet [O']

' [($ ~x)k]

.

P,k

I

emp ..

=

.''n

PodTa tvrdťmia Chinčina; Sluckého a podla limit ..
-ného tvrdenia Lindeberg-Uvyho
[6]: platí, že P,k emp.
niá asymptotickynórmálne
rozdelenie:
(viď napr~ [4])
Platí:
kde druhý člen v zátvorke znamená odmocninu z dis.
petzie k·tého momentu. V prípade normálneho rozdelenia..platí medzi momentami vzťah:

lX)

E ([a], o, n) =

f 8 f (8, o, n) ds =

o

.

lX)

"-1

(n-l)-·-22

"-3
2

r (n-l).
---

~

0"'-1

2

e-"2:. ·,ds
1

8,,-1.

o

Pre'tože:
·n....:...:l
/l2emp. = ---

.

n

[0]2 ~ [0]2 (pre dosť veTké

n)

1
u=--(n-l)
02
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_.. r···1 +

nr=nne-nV2nn

V

JOO

1

2

=o

n -I

.

r( --2n
-I

)

~

U2

\
-ľ e - ~
d
2U==

1
12n

+0 ( n1)]

kde platí:

o

=aV··
C,,=

2

r( i-l,

•

n-I

n
potom (3) upravíme na tvar:

1'( n 2 I)

c"

.r(;)

V ..

2
n-I

=

+ o (~)"')
n

1 __ 1__
4n

=
......limc"
""

'~(n21);

Nako!ko c•• =ft lz toho vyplýva, že (1) nedáva
,odhad nestranný. 'Ináč povedané, ak by sme spravili
vefkú sériu m skupín po n meraniach,.z každej n-tice
'by sme vždy odhadli o základného súboru [O]k podfa
(1) (k = 1, ... , ml, potom aritmetický priemer

teda odhadová funkcia (I) je nestranná asymptoticky.
Hodnota c" konverguje rýchlo k jedničke'ako vidíme
z tabulky I, vypočítanej zo (4) (porovnaj tiež napr.
s [5]).
I

Cn

n

~
I~.
[o] = 'fp, ~

I

1

[aJk

2
10
20

k

pri fubovolne rastúcom mstochasticky
konverguje
k hodIiote Cn • a a niek hodnote o. Na pr. pri verkej
sérii dvojíc priemer strednÝ(Jh chýb jednoho merania
vypočítaIiého zo vzorca
•

III. IntervaIový

0,80
0,97
0,99

odhad

Strednú kvadmtickú chybu základného súboru nemusíme odhadovať vždy p'omocouvzorca
(1). Odhad je

Vidíme, .že v tako:rnto pdpade presnosť nášho
merania charaktel'izovanú stl'ednouchybou

-

1 ~

[a]=m~[a]i

i

hy sme dosť citelne prikráš1ili. Z toho dovodu boli prevedené rozne úpravy vzorca (I), viď napr. Vzorec
Rosénov ([I] str. 125).
Všimnime si bližšie koeficientu C". Vyšetríme prípad párneho n (pre n nepárné by výsledky boli analogické). Potom:
'

V

·2

C"

=

n-l'

2"-2

v;r(n-=2)!

[( n.

)

2-1!

]2
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,možné previest napr. pomocou rozpatia, kvantíl, prie.
meru absolútnych
hodnót opráv' (vzorec Petersov)
a pod. [l] a [5]. Každá táto odhadová funkcia pre hod·
notu [0'] má iné rozdelenie hustoty pravdepodobnosti.
Najlepšie z určitého hradiskl). by bolo 'vyvolit takú
, odhadovú funkciu, ktoráby mala čo najvačšiu hustotu
pravdepodobnosti
sústredenú okolo hOdnoty, 0', teda
pti danej pravdepodobnostl
p by pokrýval hodnotu CI
čo najmenší interval Ip. Tento problém súvisí s tzv.
efektívnosťou
odhadovej
funkcie.
Pre odhad
m:aximálne efektívny, ktorý dáva akovýsledok odhadu
a hodnotu [CI]o, musí platit, žepre každý iný odhad [a]
je:

E [([o) ~ 0')2]>

obzor
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a)2]

=E

!'

,

([0]2) -

+ 02 = --2n~ + ...**)

00

=

J

[0]2f

([o]) d[o] -

2

+ 02 =

2 o E([O'])

02 ~C"

o

keď za

Cn

dosadíme z (5).

Podobne:

~r].

E[e~] -

0'2 ( :~

-1)= ;:

+ ...

a analogicky:

E [([0]0 - 0')2]
I.

E [([(1] -

'

E [([o]-E

(Tu predpokladáme,
že odhady [0'] aj [0']0 sú nevychý.
lené E ([0]0) = E([a]) = a.) fre pravú ljltranu poslednéhovztahu platí Rao·Cramerov vztah [4]:

([0]))2]=:0

Vidíme, že odhad

02

=

oll(l-c~)

2n

[o] je nielen nestranný,

+ ...
ale aj

Cn

asymptoticky najefektívnejší. Odhad [o] je síce vychýlenÝi, ale asymptoticky
je nevychýlený a je ajmaxi.
málne efektívny. Je zaujímavé si všimnút, že vzorec
pre asymptotické
rozdelenie [o] dáva pre disperziu
tiež hodnotu najefektívnejšieho
odhadu.
Na základe predchádzajúceho'móžeme
očakávať
pri použití odhadu [o] podIa (1), že pri vhodnej vorbe
intervalového
odhadu bude interval asymptoticky
najkratší zo všetkých možných odhadov pri určitej
pravdepodobnosti.
Intervalový

odhadvo!íme

obyčajne

takým spósovypad.
mitia hodnoty. o naravo' z intervalového odhadu bola
rovnako velká ako vypadnutie napravo a aby pravde.
podobnost pokrytia hodnoty o intervalům (a, b) bola
napr. ex.

bam, že budeme žiadat, aby pravdepodobnost

Platí potom [5] s ohl'adom na vzorec (1):

E(-

a2In~)·.' =
a

(n

02

-IJ [0]2

X~1 =------2
0

8

=

r·.f{~ 2:
00

,.

(Xí-#)2-

:~}.
t,

n

1 )" __
.( V--. . e o'.L..'
2~ a
,=1
l_."
,2

(z'-It)'d'

d'

Xl ... 'X"

2n
= -2-

o

.

.S e'-;
t,

=
I

Teda maximálne efektívny
disperzia

odhad a bude taký, ktorého

.

u

"-;1 -1du=p{t1

p{ (n-1) [á]2

~P{V ~

[o]

<

< 02,<
<o <

}=

(n-~)[0]2

< t2

(n-l)

=

[a]2}

V~~[ol)~.

Vypočítajme teraz:
.
E [([a] _ CI)2];

00

f [0']2 f ([0],0',
E [([o] kde (CI] je dané (1).

\

n) d[o] =

0'2

o

E ([0]))2]

ukazuje, zestredná hodnota odhadu d.i8perzie pomocou
(1)
je vychýlený odhad.
.

ma
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empírie. Diskusia o tom do akej miery horeuvedený
matematický model je adekvátny k realite merania,
však ďalekopresahuje rámee tobto pfíspevku.

'Jh',e-2U-2-, ,,-J. '1,du =
(n-,
1)
22r--

, ",-I

1

'U

.

•

Tab. 2

2

o

'

n

00

1

.e --

2-2-r (n-I)
2

J

n-l

1-dU = --2--,"',

",n-l

1

u -'--2,'

2

,

t.

a =

.

lrn=::t

b ==

V ~-~-,

[oJ

tI

Pre výpočet hodnot á ab pou~1jem~ tabuIky X'J.!- rozdelenia (z ~torých určíme, h a t2),alebo ·rý<Mejšie
tabul'ku III v [6J. kde sú tabtJ1kované výrazy: .
,'~

Yl-.
Y2=

V.

tI

,

Pre ilustrooiu uvedených vzťahov voIme ex=0,95
a prevedieme poroV,'nanie hodnot Yl aY2s odpovedajú.
cilni hodnotami z.(2) -r. tabul'ke2 resp. na obr. 1.

Na .obr. I je' tiež ryznačenýpriebeh
hodnoty
E ([oJ) podIa tab. 1,~tbrá rozderuje interval tým spo.
sobom, že pravdepodobnosť zapadnu~Í{1odo Ip naIavo,
aIebo napravo· od čiary E ([oJ) je rovnaká,

V2n
0,02
0,38
0,56
0,64
0,69

t (oa)

;
2

'Vn-I

,....

1,96

'

I

1

+

1,96,

, V2n
1,98
1,62
1,44
1;36
1,31

a to ~

(= 0,95/2).

Odhadový inter~al je možné voliť iným sposopom
ako horeuvedeným, a to tak, že geom.etrická asymetria
zapríčinená symetriou pravdepodobnosti by sa zmier.
nila na úkor sYú:J,etrie pravdepodobnosti.
Takúto
úpravu tu však neprevedieme.·
,
,Je nu~é<póznaméilať,
že prehodnuty'
ripri<n
veImi malom sa te6ria do určitejhůeryodchyluje
00

I

1'.

0,45
0,60
0,69
0,73
0,76

I

1"

31,9
2,87
1,83
1,58 ~
1,46

funkcia

V predchádzajúcich odsekoch bol uvedenými poznat.
kami v podstate popísaný charakterodhadovej
funkcie
[o], teda vzorec (I). Popis jeho vlastností nám vhodne
doplní znalosť tzv. operatívne,
charakter1shckej
funkcie{Oe),
ptípadne silofunkcie
(komplement
oe do hodnoty I).
.
Definovaná je v našom prípade takto:

11/-1

t

1_

IV. OperatívÍ1e charakteristická

[oJ;

'-n=1~,-

V

2
5
10
15
20

I

= P{[o} E wl o = Oa}

čo znamená praydepodobnosť, že [o] nepadne do tzv.
kritickej
oblasti w, za predpokIadu, že o nadobudla
hodnotu 0a' Kritická oblast je takáč.asť os~x, do ktorej
zapadne odhad [o], len s dostatočne malou pravdepo.
~obnosťouex,v
prípade, že o == [0]0' Hódnota [0]0
je predpokladaná hodnota veličiny O, (Pri danom exnie
je možná vorba kritickej oblasti jednoznaČné.)
Konštrukcia oe vychádzavpodstate
z nasledu
júcejmyšlienky: máme hyp()tézuó verkosti o: o = [0]0'
Hod.nota [0]0 je napr. odhad [o] z prvej n·tice meraných hodnot vypočítaný podIa (I). Nemusí to však byť
vždy náš odhad. Hodnotu [0]0 možeme mať danú in·
štrukciou a my len preverujeme,či sme meralis presnosťou podIa predpisu. Samozrejme naša hypotéza
mOže'byť chybná vplyvom rozptyl~odhaduapod.
To
znamená fY=j:. [0]0' ale 0=00
=j:. [oJo' Aká je potom
pravdepodobnosť, že pri ďalšej skupine k·krát meraných hodn6t si podržíme póvodnú hypotézu o, = [o]o?
Hodnotu tejto pravdepodobriQsti v závislosti na
veličine Oa nám práve určuje priebeh oe. Vplýva naň
okrem tvaru funkcie rozdelénia hústoty pravdepodobnosti odhadu [v našom prípa.de teda vzorca (1)], ďalej
'počet pozorovaní a sposob určenia kritickej oblasti.
Ideálne by bolo, keby priebeh funkcie OUbol taký,
že by prudko klesala z hodnoty blízkej jedničke v bode
[0]0 do vernii malých hodnot v.blízkosti [0]0 a teda
pravdepodobnosť,
že príjmeme hypotézu
0=[0]0
v prípade, ,že neplatí, by bola zanedbateIná.
Keby sme pri danom exvolili pre výpočet [o] iný
vzorec ako (1), odhadová funkcia by mala inú hustotu
pravdepodobnosti
a mohol bysa
zmeniť ~harakter
funkcie oe smerom bližšie k ideálnemu tvaru. Je zrej.
mé, že by sme potom dali prednosť tomuto odhadu,
pred naším vzorcom (I), v prípade, že si chceme overiť,
či meráme s predpokladanou strednou chyboU. To sú
však problémy, ktorými sa zaobérá obecná teória šta.
tistickýchtestov.
Nám pojde len o to, ukázať konkrét·
ny priebeh funkcie oe pri zaužívanej voIbé kritickej
oblasti a závislost jej priebehu od zmeny počtu meraDÍan,
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Vofme si IX = 0,05 a kritickú oblasť ako' komplement intervalu

IV--

t1

\

n-l

[a]o;

V

t2
\
n -1 [a]o/'

Platí potom:

f

(a)

= P{[a]

E

(V

V: t\-

n t;~-[a]o;

[ť1]0) a/}

=

[aj.

f''''

n-l
(n-l)-2nI'

.-sr( ; )~-1

,

_ n-1
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•

[aj.
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pomalé a existuje preto akási· rozumná - optimálna
vofba'čísla n, ktorá zlaďuje záujmy.ekonomické s požiadavkami technickými. Vidno ďalej, že pri malých n
v dosť vefkom okolí [a]o nenadobúda oe menších
hodnot, teda pravdepodobnosť
prijatia nesprávnej
hodnoty [a]o namiesto správnej a zostáva stále veIká
aj pre hodnoty [a]o dostatočne vzdialenej oda. Napr.

f

prijat.ie [a]o

=

P

viď bod e na obr. 3..

= 71

%-

má

pravdepodobnosť

pre n = 2,

u'

du

'

",

Pomocou substitúcie:

n-l
--_o
u2=v
2
a

Podla posledného vzťahu a pomocou tabuliek X2 =
rozdelenia vykreslíme u~ fahko funkciu oe pre rozne
hodnoty n (obr. 2). Výsledky pre niektoré n sú uvedené
v tabuIke 3 a vykreslené na obr. 3.

"\;. Záver

I
I

-:kritická

.kritická oblast

oblad

Podla posledného obrázku vidíme, ako s rastúcim
toho, že by sme namiesto
správnej hodnoty základného súboru prijali nejakú
inú hodnotu [a]o' Napr. pravdepodobnosť
prijatia

n klesá pravdepodobnosť

hodnoty

i namiesto

V predchádzajúcichstatiach
boli naznačené niektoré
čiastkové problémy súvisiace s ocenenim 'presnosti
v malom súbore merania. Riešenia boli podané na
značne idealizovanom modeli. Obdobná problematika
v konkrétnom pripade je značne komplikovanejšia
a jej rieěenie je možné len s hlbokou znalosťou teórie
príslušných metód merania, resp. teórie prislušného
meracieho systému.
Lektoroval: prof. J'osef Bohm, katedra
a vyšší geodézie, FSČVUT, Praha

kartografle

správnej hodnoty a. pri n - 5 je

asi 40 %, avšak pri n = 20 je táto pravdepodobnosť
asi len 2 %. (Viď bod A resp. B na obr. 3.) Je zaují.
mavé, že oe na obr. 3 má maximum posunuté nafavo
od hodnoty a = [a]o' T~da je o niečo pravdepodobnejšie prijať hodn<;Jtu [0]0 za správnu ak v skutočnosti
(]< [a]o ako keď a = [a]o' Testom, ktoré sú charakterizované oe s takouto vlastnosťou, hovoríme v matematickej štatistike vychýlené. Kritickú oblasť. však
m/)žeme voliť tak, aby test bol nevychýlený. Takúto
vofbu tuvěaknebudeme
vyšetrovať.
Pre v;efmi vefké n dostali by sme ideálny priebeh
funkcieOe. Z grafov je však vidno, že .približovanie
priebehu k priebehu ideálnemu je od určitého n dosť

_.
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k=~

n=2

".

O
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

n=10

n=lí

n= 15

n=20

1

I

I

O
0,90
0,95
0,96
0,95
0,91
0,84
0,78
0,71

O
0,10
0,75
0,92
0,95
0,84
0,69
0,54
0,40

O
0,00
0,28
0,85
0,95
0,79
0,59
0,29
0,20

)

O
0,00
0,07
0,76 .
0,95
0,72
0,38
0,14
0,05

O
0,00
0,01
0,67
0,95
0,66
0,25
Q,08 .
0,02
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měřenI průměrů
na karuse,lech

Geodetické měření průměrů
na karuselu

ln!, dr. Karel Kulera, CSc., Výzkumný ústav geodetický,
.
topografický a kartografický
528.42
Praha

1. Podstata zaměřovací mctody

rekce Kt z teploty t obrobku v době měřenil) Znaménko korekce je pod údaji teplot. Z·této ukázky uvedeme
dva příklady s interpolací provedenou logaritmickým
pravítkem.

t

Na obr. 1 je e průměr svislé osy karuselu, je kruhová
,drážka kplem středu
při obwoduupínací desky karuselu, S je průmět vertikální osy vteřinového centezimálního theodolitu speciálně centrovaného a oriento.
vaného.na pilířku podle odd. 2.1, 8 = se je délka základny, která je zhruba rov~á průměru K upínací
desky, D je průměr obráběné válcové rotačni plochy
při teplotě t a IX je úhel mezi tečnými rbvinamik válcové ploše tohoto průměru vedenými bodem S při vodorovných záměrách a změřený theodolitem. Situaci
vyjadřuje vzorec
D
. IX

e

Příklad 1
Naměřený úhel (IX)
61127,33c
tabulkovaný úhel (lXO) 6 21,20
(lX-lXO)

t

IX

2
. D

lX

.

= 2 arcsm-

28

= 6,13 X 1,399
= 22,8°C

8,58
878,58
-0,03

J;>říklad2

-=sm-

28

k

= 931156,12c

=

lXO

9355,86

.

k

=

1,040
11960,27 mm
0,25

0,26 ....

t=

+

18,2

1)20 = 11960,52 mm

1.2. P08tup při vnitřním průměm

a
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,
\

,
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I

'

ť
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1.1. Tabulka prúměrů
Podle druhého vzorce je sestavena tabulká průměfrůD
s argumentem D rostoucím po 10 mm. Mezi hodnotami
ťabulkované funkce IX se vystačí s lineární interpolací,
kter~u prostředkuje součinitel k

== ~

Vypuklý válec nebylo nutné signalizovat nějakým
indikátorem, stačilo cílit na jeho obrys. Signalizace
neni také třeba u válcových dutin ukončených pod
horizontem theodolitu. Zde se cílí na krajni polohy
viditelného kruhového řezu. U ostatnich případů vydutého válce se však bez signalizace jeho povrchové
přímky v tečné záměrné rovině neobejme. Signalizuje
ji povrchová přímka p válečku V, kterým se v místě
dqtyku s tečnou rovinou indikuje dotyková přímka
válcové plochy jako extrémní poloha obrysu válečku.
Výhodné řešeni indikátoru, které během rozvíjeni
té~o metody navrhl vývojový technolog Závodů V. I.
Lemna v Plzni Josef Krasl,je na obr. 2. Využívá se při
něm čelní roviny na obrobku, která je kolmá k ose
.válcové qutiny. Valí sepb ni, částečně smýká, závěs
na dvou válcích VI' V2• K společné tečné rovině obou
válců je osa válečku V kolmá.
Pro. učeni místa krajni výchylky před vlastnim
měřením .se užije indexu, I udržovaného při obvodu
dutiny čepem Č k nastaveni indikátoru do pěti ekvidistantniph klidových poloh vyznačených tužkou ryskami při pblouku na čelní rovině. Postupuje se tak, že
signálový váleček V se přiloží k odhadnuté poloze
tečného bo4u a podle indexu I se na čelni rovině vyznačí ryska 3. Souměrně podle ni se vyznačí po každé
straně ještě dV'ě rysky 1,2 a 4,5 s intervalem podle
tab. 2. V jedné řadě se postupně zaměří theodolitem
směry na obrys válečku V přemisťovaného do poloh
při indexu na ryskách 1,2,3,4,5. Užije.li se hodnot
směrů zaměřep.ých theodolitem na obrys válečku při
těchto klidových polohách jako pořadnic y a souřadnic
rYflekvytyčených po oblouku jako úseček x, lze zběžně
na grafu sestrojit křivku, která pro y = minimum při
levém obrysu válcové dutiny a pro y = maximum při
pravém obrysu udává polohu dotyku záměrné roviny
theodolitu a skrytého pláště válcové dutiny. Tato poloha se pak při indexu označí na čelni rovině novou

,kde Ll je prvni

tabulková diference. Toto uspořádáni tabulky má tu
přednost, že z interpolace mohou vzejít jen jednotky
milimetrů a jejich setiny, které se již dále neměni,'
neboť se slučují s celými de~tkami milimetrů tabulkovaného argumentu.
Tab. 1 představuje ukázku prvni a posledni strán.
ky konkrétni 12stránkové tabulky průmětů D vypoč.
tené p~o základnu 8 = 8919,46 mm a pro obor D =
= (0,5 -7- 12 ml. V pravé polovině stránek jsou ko-

1) 'l,'eplota se musí týkat celkové hmoty obrobku,
nesmí se proto snímat s povrchu zahřátého obráběním.
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průměrů,

ryskou. Vlastní měření úhlu lX. pak teprve následuje
s použitím indikátorumastavovaného
Střídavě indexem
na nové rysky po obou stranách válcové dutiny.

Tabulka

kde dje délka krátké'tětivy
oblouku válcové dutiny
a v je výška kruhové úseče omezené touto tětivou.

1

D

:
i

Igc

i

<X

I

,

vI

I

:p

i

i

I

Kdybychom nahradili-oblóuk mezi body označenými
na' čelní rovině ryskami mnohoúhelníkem, vznikla by
maximální možná cl;lJba v. Proložíme.1i jimi na grafu
křivku, třeba jen od ruky kreslenou, bud,e chyba značně
menší. Položíme·li v = 0,03 mm, bude při D v metrech

I

D [mm]

I

2

5

10

12

--~---I-------~-----~
d [cm]

Je:tedy\vhodné volit intyrvaly podle tabulky 2. Postup
vlastního měřeni-a výpočtu probíhá stejně jako u vy. ,
puklého yálce. Na obrys se však obecně 'cíli v určité
yýšce nad (nebo pod) horizontem přístroje a je proto
nntné zabývat se eventuální nesvislostí osy karuselu
(čti 2.2).'Ukázka křiveirs.e s\něrového ID.ěřenípři levém
~'pra.vém obrysu je na obr. 3.
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1 ___

t

I

I

I

I

k

mm
,,I 1,401
500
356,92
64,06
401
10
401
20 1 71,20
I
78,34
401
30
401
85,48
40
92,62 , 401
50
99,7l!i
401
60
401
70 -406,90
14,04
401
80
21,18
90
399
28,33 I 401
600
35,4'7 I 401
10
42,61 -~ 401
, 20
49,75 I 401
30
399
56,89
40
64,04
401
50
40.1
71,18
60
78,32 I 401
70
399
85,46
80
92,61
401
90
401
700
99,75
401
10 506,89
14,03
399
20
21,18 ! 4tH
30
28,32 I 401
40
35,46 i,
399
50
401
42,61
60
49',75
399
70
56,90
401
80
64,04
399
90
71,19
800
401
' 399
78,33
10
20
85,48
401
92,62,
399
30
99,77
401
40
399
50 606,91
401
60
14,06
70
399
21,20
28,3.5
399
80
401
90
35,50
399
900
42,64
10
399
49,79
401
20
56,94
64,08
399
30
40
71,23
399
50
78,38'
401
60
85,52
399
70
92,67
399
99,82
80
399
-90 706,97
399
1000
14,12
399

I
I
I
I

i
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-------------------,Tabulka průměřů D

, K určení intervalu pomocných rysek vyjdeme ze
známého vzorce
d~2VDv,

obzÓl'

I
I

i

D [ml
0,5

I

.

1,0

mm

~~,o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03

19'812020,4
'2
19,6
19,4
20,6
19,2
20,8
21,0
19,0
18,8 . 21,2
18,6 21,4
21,6
18,4
18,2
21,8
22,0
18,0
22,2
17,8
17,6
22,4
22,6
17,4
22,8
17,2
17,0 23,0
23,2
16,8
23,4
16,6
16,4
23,6
23,8
16,2
16,0
24,0
24,2
15,8
24,4
15,6
24,6
15,4
24,8
15,2
25,0
15,0

+

-

I
I

I

'

,I

0,00
0,00,
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
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lX

I

mm
11000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
lUOO
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11300
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11400
10
20
30
40
50
60
70
80
90
II 500

Kučera,

g o
8460,09
69,16
78,23
87,31
96,39
85,0548'
14,58
23,68
32,78
41,89
- 51,01
60,13
69,25
78,38
87,52
96,66
8605,80
14,96
24, II
33,28
42,44
51,62
6ú,79,
69,98
79,17
88,36
97,56
8706,76
-15,97
25,19
34,41
43,64
52,87
62,1l
71,35
80,60
89,85
99,lI
8808,38
17,65
26,9336,21
45,50
54,79
64,09
73,40
82,71
92,02
8901,35
10,67
20,01

k._

I

1,103
103
rOl
101
100
099
099
099
098
096
096
096
095
094
094
094
092
093
091
092
089
091
088
.088
/088
087
087
086
085
085
083
083
082
082
081
081
080
079
m9
078
078
076
076
075
074
074
074
072
073
071
071

I

D
mm
11500
10
20
30
40
50
60
70
80
90
lf600
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11700.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
IIBOO
10
20
3'0
40
50
60
70
80
90
1I900
10
20
30
40
50
60 .
70
80
90
12000

I

lX

g o
8920,01
29,35
38,69
-48,04
57,40
66,76
76,13
85,50
94,88
9004,27
13,66
23,06
32,46
41,87
51;29
60,71
70,)4
79,57
89,01
98,46
91 07,91
17,37
26,83
36,30
45,78
55,26
64,75
74,25
83,75
93,26
92 02,77
12,29
21,82
31,35
40,89
50,43
59,98
69,54
79,lI
88,68
98,26
9307,84
17,43
27,03
36,63
46,24
55,86
65,48
75,1I
84,75
94,39

I.

D [ml

.

k

t

,

I

1I,0

oe

1,071
071
070
068
068
067
067
066
065,
065
064
064
063
062
062
060
060
059
058
058
057
057
056
055
055
054
053
053
05~
052
050
049
049
048
048
047
046
045
045
044
044
043
042
042
041
040
040
038
037
037

20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0 18,8
18,6
18,4 .
18,2
18,0
17,8
17,6
17,4
17,2
17,0
16,8
16,6
16,4
16,2
16,0
15,8
15,6
15,4
15,2
. 15,0

+

20,2
20,4 .
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0
22,2
22,4 \
22,6
22,8
23,0
23,2
.23,4
23,6
23,8
24,0
24,2
24,4
24,6
24,8
25,0

-
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0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
0,13
0,15
0,18
0,20
0,23
0,25
0,28
0,30
0,33
0,35
0,38
0,40
0,43
0,46
0,48
0,51
0,53
0,56
0,58
0,61
0,63

I

1I,5
mm
.0,00
0,03
0,05
0,08
O,II
0,13
O,If?
0,19
0,21
0,24
0,26
0,29,
0,32
0,34
0,37
0,40
0,42
0,45
0,48
0,50
0,53
0,56
0,58
0,61
0,63
0,66

I

I

12,0

0,00
0,03
0,06
0,08
O,II
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,28
0,30
0,33
0,36
0,39
0,41
0,44
0,47
0,50
0,52
0,55
0,58
0,61
0,63
0,66
0,69

Korekoe z výšky cílení nad horizontem
theodolitu: -0,008
mm pro každý metr
výšky. Ve hlouboe je kladná.
osy třínožky. Také čep theodQlitu se vzhledem
k třínožce orientuje před upevněním
pokaždé
stejně. Tím je fixována poloha svislé osy theodolitu. Střední šroub, procházející svisle svrchní
částí pilíře a přístupný
z postranního
výřezu
pod touto částí, má pak pro třínožku jen funkci
stahovacÍ.
Užívaný theodolit
(ani třínožka) se
nesmí zaměňovat za jiný. Všechna tato opatření
mají zabezpečit jemnost centrování, jakou konstruktér geodetického
přístroje
nemusí mít na
mysli. Pilfřek se chrání kioskovou zamykatel
nou stavbJu.
Paralaktická
lať je v horizontu
přístroje ..

Základna se měří při výchozí poloze karuselu
při poloze II, po otočení karuselu o 180°.
S výhodou
se užije oboustranné
paralaktické
lati
v úpravě Adámkově2).
Měření se rozvrhne do 4 etap
podle obr. 4.

1a

2. fulodetiekápřiprava

.

2.1. Změření základny
Základna 8 = SO se změří z pilířku S komparovanou
paralaktickou
latí na stativu
postaveném
přibližně
centricky v bodě L u mlY O karuselu, a to tím theodo!item, kterého
se bude užívat k měření· průměrů.
Centrovánítheodolitu
na pilířku musí být speciálně
vyřešeno. Spodní trojúhelníkový
díl theodolitové
třínožky, na kterém spočívají stavěcí šrouby, má např.
u přístroje
Tkeo 010 vhloubenou válcovou dutinu.
Hlava pilířese
upraví tak, aby končila výstupkem
zapadajícím
dotéto
dutiny. Ve vodorovném
smyslu
se třínožka
přitom jednoznačně
orientuje
vzhledem
k základně, ato pokaždé stejně. Tím je fixována poloha

Etapa

,a) -

Poloha karuselu

1, lať 1,2, naměřený

úhel

fa;

b) -

II,

3,4,

Eb;

c) -

II,

1,2,

Ee:

d) -

f,

3,4,

Ed'

2) Inž. Jiří Adámek upravil Zeissovu lať Bala s jemnými dvojryskovými
značkami
1.2 tak, že ji opatřil
druhým párem kroužkových' značek 3,4 na rubu skleněných terčů. Zkomparoval obě 'vzdálenosti 1,2 a 3,4 na
kompárátoru vlastní konstrukce a určil tloušťku dterčů.
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I

Jsou.li 8a -;- 8d délky vypočtené z jednotlivých etap,
E excentricita svislé osy lati' L vzhledem k bodu C
a e excentricita roviny terěU lati 1,2 vzhledem k bodu
L. platí podle obr. 4 pro délku základny vztahy
8
8.

=

8

=

+

E-e
E +e+d
8c-E-e
8d + E' + e +- d.
8a

8

L

.\' .dli 't--

a)

:

(8a

f

-'0

změna průměru

o_~oo

+

R:====.-=.--=--=-_-~
.. -o

__

1 o..

L,

.o

i03

_o.c---tc

= +4cc,s = 8,92m, D = 11,5m
f).D = - 0,008 mm.

Zpravidla jsou osy karuselú málo odchýlené od
svislice. K výpočtu korekce z odklonu tedy dojde jen
ve zvláštních případech.

--i

l~

-to

.. 1"

.

ds'-.

t

4

I'

.

iqJ

~

+Á_n
,

•••• __ Sl ••••••

S

°

I

I

--"4

2

.D.

secc

ryšky připadá

dosta-

(4)
8

E

T

i··

9---

e
_'0

-,o

o

"0

~..

+ 8b +- d),
+ 8d +- d);

= průDiěr.

e

.,

--tc :------

--

n8CC 103

= -

<X

f).D = - --D.
(5)
:s eCc
Najeden metr hloubky je zmena co do velikosti stejná.
ale mění znaménko •.

I

z etap a,b, .. 0,5

.0

-'-

8cC

oZ etap c,d ... 0,5 (8e

0

Dds

dD=
Na jeden'metr

Podle nich je délka základny

b'1~

rovnice {l). při konstantnim

8

= 8b -

8=

Diferencovánim.
neme

\:
\\,:~

L

o._... __oo...•. _oo
... ~..
\
\

Za relativní

kontroly

je možno užít těchto

E = 0,5 (8e e = 8~-8

8a)

= 0,5

vztahů:

8a),

Sklon 8 lze změřit při dvou polohách kamselu
. buď libelou známé citlivosti, nebo z polovičního rozdílu
výškových úhhl 82' 81 změřených při upnutém dale·
Paralaktickou lať jednostrannou
je nutno při poloze II.
kohledu theodolitem postaveným
ve středu upínací
karuselu přetočit kolem její osy o 180 a platí pak
vztahy
(Sb -

+ F.! = 8e-8-E.

0

1 ... 8 -8a-e + E
II. " 8 = $e ...•...e - E,

1

8

= 0,5

(8a

s

+- sc)-e.

2.2. Vlivnesvislo8ti

08Y karU8elu

Na měřeni průměrů D má vliv jen složka 8 odklonu
osy O karqselu ve svislé rovině proložené základnou 8
(obr. 5). U vnějších pr*měrú (pokud jsou měřeny ve
výšcehorizontu přístroje) nenastává žádná chyba; proo
tože délka 8 měřená podle 2.1 vychází ze skutečné po·
lohy oSY,karuselu v této· výšce.
Při cil~ni vevýšce.n metrů nad horizontem přístroje
se základna změni o malou délku

..,.•.

.••.

:_e,I"., .

Excentricitu e roviny térčů je pak nutno určit jedním
ze způsobů' navržených v článku [1].
Myšlenka měřického zajištění možné budoucí změny
!délky základny vodorovným úhlem mezi dvěma krajo
nimi polohami drážky f ria upínací desce karuselu
i(obr. 1) se musila opustit, protože se ukázalo, že teplota
desky neni na celém jejím poloměru stejná.

'.
."!6'i··L~
0.·· •. 0 '.-.--~~

I

1

desky, což je patrno z obr. 6. Upnutý dalekohled svírá
s rovinou"
desky stálý úhelo. V poloze 2, kdy je
záměrná přímka odvrácená od piliřku S, je
0$2=0+0$

a v poloze 1, která nastane po otočení desky o 180
81=;=0-8.

Z toho plyne

103
d8 = -'- ---[mm].
f1CC
n8CC
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2.3. rlivexcentri~ity

dalelcohledu

Podle obr. 7; kde S je,poloha svislé QSY theodolitua e
je exoentrioita dalekohledu, se jeVflevý obrys váloové
ploohy v bodě a při záměrné přím oe Ad a pravý obrys
v bodě b při Bb. Kdybyexoentri~itynebyló,
šlo by o

•
• 2
cp
smGX
= SUl

·tJ

.

+ !-tI oos 2'
CP}

cp

13m =sm--!-t2

cp

oos-

2

'

2

\ Z porovnání rovnio (7) a (8) plyne !-tI == !-t'.t-' a' pak je
také

~+tJ=cp·
Na základ~ tohoto' rozboru mohou se konat
veškerá měření v jedné poloze dalekohledu, nemění-li
se ovšem přitom sklon záměr na levý a na pravý obrys
váloe.
\
2.4. Přesnost a váha měření
Z rovnÍcé (1)
D 2=

•

0

GX

SSUl

2

jsou paroiální derivaoe
lJDD

- /)s

=--;-

lJD
-lJGX

1
= ---./.
4s2 -

'V-"

D2,

2

Střední ohyba základny
dvoumetrovou lať je

s změřené paralatioky
'.

na

s2m

m.

==

2V ~ ,

ke n je počet opakování paralaktického, úhlu a m. =
~6cc = 94.10-7 je ohyba paralaktiokého úhlu měřeného v je<lné řadě, Úhel GX
měřený ve 3 řadách pak má
chybu \
m.

, záměrné
která je
běžná 13
Podob~
z bodu
\ v tomto

přímky Sl a S~ svírajíoí úhel cp. Přímka Aa,
společnou tečno~ kružnIc Kr a K. je rovnotečnou vedenou z bodu S ke F.ružnioi Kr+e,
je přímka Bb, rovnoběžná i!ltečnou vellenou'
'S ke~tužnioi\
Kr_..
~sto. úhlu cp měříme
případě úhel (GX tJ). Platí zde vztahy

+

,I

" 'cp

:

r

2 = 8'

'Podle zákona hromadění chyb bude průměr
určen stoleranoí (dyojná8obkem střední ohyby)
TD=m.'.
I

,

= (r +e)s-I,

sintJ

=

(r ~

V

3s2-n
3n

" . '4
D2+Ts2

Při D= 12 m a S'= 9 m·bude
TI2

8Ul

SiM

,

V'3 "

'm",=

'=m.V

ni',

lil' hodnota odmocniny závislá na

4

e)s.\.I

+ 60

11664

8·

n je

12

54,5
SiM ='sin'.!L

'tJ

SIn =

, ,

2
' rp',
sm·-·-

2

,

+.~ .}',
'.s'

e;
s

-.

"

"

(7)

Rozhodneme-ii se pro n
průměrD~
12 m, '

'....

TI2

~

=

16, bude' tolerance

94. 10-7'48,1 m - 0,26 mm ,

oož lze přijmout za základ. Vzor!'l0(9) se dosazením za
= 16 a m.'změní na'

~ =:'9m,n

, ,TD= 0,02
cp

tJ ~. 2-1-'2 '

pro

,

V D2 + 22,84

Při s = 5 m a n = 16 jetoleranoe
, TD = O,Ól
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Oba vzorce jsou vyčísleny v ~ab. 3. Podle ní ,!,ychází
velmi přibližně, že tolerkmce v setinách milimetru je
rovna součtu délky základIiy a obráběného průměru
y metrech.

2.5. Vliv" změny délky základny na vypočtenou hodnotu
průměru D
Kdyby se z jakéhokoli důvodu základna s změnila
op 0100 na délků s' (např. výměnou theodolitu nebo
poškozením pilíře), nemusila by se proto tab. 1 přepočítávat. K vypočtenému průměru D by se jen přidala další korekce p 0/00' D

obzor
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nepřispívá k přesnosti výsledků. Při měření se musí
přerušit obrábění.
Pro každé sledované stadium obrábění a pro
závěrečné měření na hotovém výrobku stačí změřit
vteřinovým theodolitfťm W'ovně Zeiss Theo 010 vodorovný úhel eX mezi obrysy obráběného válce v jedné
poloze dalekohledu a ve třech skupinách3)s přesazovaným limbem á mikrometrem. Úhly se měří na speciálně
upraveném'pilířku ze vzdálenosti s od středu karuselu,
zhruba rovné průměru upínají desky. Je možno měřit
i průměry válcových ploch přerušených na segmenty.
Výpočet na, pracovišti je jednoduchý, pohotový a není
k němu třeba náročných počtářských pomůcek. Tím se
metoda také liší od pojetí M~karevičova z CNIITMAŠ
[2], podle kterého se musí měřit základna 8 při každém
postavení theodolitu, jehož stanoviště se výškově
obměňuje. Vnitřními průměry se nezabývá.
.
Popsaným způsobem se dosahuje tolerance 0,01
(D [mJ
8 [m])mm
v oboru průměrů D = 17 12
m. Metoda se zavádí v Závodech V. T. Leninav Plzni.
Technologicky zaměřený výtah z tohoto článku je
uveřeJněn samostatně [3].

+

I

3. Závěr

Literatura

Článek jedná o geodetickém měření velkých (vnějších
i vnitřních) průměrů D na odlitcích obráběných
karuselem. Dosavadní metody přímého měření stavitelnými i nestavitelnými měřidly jsou u větších průměrů nepohodlné llt málo přesné. Komparátory jsou
často dosti vzdálené od pJ;Moviště a přená~ení měřidel

[1] K u č e r a, K.: Určení excentricity
roviny terčÍl paralaktické
latě. GaKO, 1962, 1, str. 2. .
.
~l R u b i n o v. A. B.: Izmerenie bolšich razměrov v mašino. strojeniji.
Moskva 1959. str. 85.
[3J K u č e ra,
K.: Technologie
geodetického
měřeni
prÍlměrÍl na
karuselech,
Měrová technika,
1964, 2.
3) Jelikož úhel <X neměří g~odet, je jeho; váha proti
úvaze z odd. 2.4 zdvojnásobena.
I

,
ln!. Miloš Piek, Dr Se., Geofyzikální ústav:ČSAV
.
Praha

K otázce určováni tvaru Země
metodouMoloděnského

(takové přiřazení bodů se nazývá kulová inverse). Pak
platí

kde n je směr vnější nprmály k ploše (1. Dosazením
vztahu (3) do rovnice (1) nebo (2) dostaneme

Přiřaďme každému bodu Pi, ležícímu uvnitř
koule (1, bod Pe, ležící vně koule tak, aby byly splněny
vztahy (obr. 1)

Oba integrály v rovnicích (4) jsou potenciály dvojvrstvy. Prvý integrál je bez ohledu na násobné faktory
před integračním znaménkem potenciál dvojvrstvy

1964/39
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Pick,

Wi pro VI,litřní .l;Iod Pi·a pro hustotu cp,druhý integrál
je potenciáldvojvrstvy
W. pro vnější pod p. a pro
hustotu cp. Platí tedy.

I. = --'I

4n

[R".--.W
e.

í-

I[ W·_-'
R..
•
ei

I. =;= •
4n

J

W. ,
W·

.•

l'

ffD(F,H).cosal..dS
s
I

=

e = R bude

platit identicky ri

!(~)
.Protože

un ,r.

být hognotaPoissonova
rovna nule. .

= r.,

nejsou

a:(-~)=

pak je funkce cp omezená, musí
integrálu
-

cosal..dS,

(7)

S

ff.!E..

au s

a podobně pro limitu er-~R.Při tom hodnota W(Po) je
tak zvaná přímá hodnota potenciálu dvojvrstvy. Pro
rovnost

= - ffF.!12H.
'

a snaží se dokázat, že je chybná.
Podrobný důkaz o platnosti vztahu (7) je uveden v [4],
[6].
V § 5 práce [3] se dále snaží Malovičko dokázat, že
výsledné rovnice Moloděnského [5]
2ncpcosal.-~-

Potencíál dvojvrstvy je funkce, nespojitá, memCl se
skokem při průchodu pólu Pplochou (f. Blíží-li se tedy
'bod p. resp. Pí neomezeně bodu Po ležícímu na ploše (f
zvnějšku r:esp. zevnit~, dostaneme
I
"
.
lim I. -:-4 [W(Po)+ 2ncp(po) - W(Po)+
u.-R
'n
+ 2 ngJ (Po)] = cp(Po)
(6)

M.: K otázce určOvánI tvaru Zem~
metodou Moloděnského

v tomto případě

V době, kdy byla tato práce v tisku,
vyšly další diskusní
příspěvky
(6). [7]. V (6) je dokázána
rovnice
[7). V [7] připoušti Malovičko některé
své omyly. O Poissonovu
Integrálu
však
piš~: Mějme hmotu M. a vně ní kouli 50' Vypočtěme
gravitační
potenclál
T8 hmoty M na povrchu
S. Potom můžeme
určit
T
v bodě, A vně s resp. v bodě B uvnitř S uŽitím Poissonova
Inte·
gtálu
z hodnot
T8 Odtud
pak Odvozuje, že Ppissonův
integrál
je funkce spojitá.
Toto tvrzení
je mylné. Funkce T přestává
být
harmonickou
v místě, 'kde leží hmota M, a poissonův
integrál
přestává
být řešením
dané úlohy. vně koule s,

Jako odpověď na Moloděnského článek. [2] otiskl
M,alovičko novou kritiku [3], kde se předně' zabývá
Moloděnského rovnicí
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.sec

r

.dS

+ ~ . ~y ff.!E...

y
= g-y ,

uu s

(8)

T = ff !L . dS ,
s r
ekvivalentní
výchozí rovnici

2nT-ffT.
(1. -

s

~(l)
D --;-' H

[~(~)

an

.cos

r
(1. --;:-.

=

dS

r

_

(9)
Moloděnského

-l-.
ay .
ry
ou

1. !1 H. cos ]
2

(1.

•

Plek; M.:K otázc'e určování tva,ru Země
metodou Moloděnského

GeOdetický á· kartografický
roě. 10 (52) ěíslo 2/1964

Protože platí [5]
. 01' . tg

IX

=

8T

au'

oT

.
sec

on

IX-

(15)

_

ff [-'.1 ..-.a T '- ..--Toy}. s

dostáváme vztah

s

r

- ~ .iJT].
on
r

, 1 [T.-.-ono (1)
2n

s

r

dS

1 ,oon_T]

- --.-

'

=;=

r

.dS.

(17)
.

Úvahy Malovičkovy jsou ovšem chybné; Hodnota
T v rovnici (9) představuje potenciá1 jednoduché
vrstvy o povrchové hustotěq;. Derivacepotenciálu
T
jsou nespojité, přejde-li bod P do bodu Po nit ploše S.
Bližíme-li se bodu Po zvnějšku nebo zevnitř,.dostáváme v limitě

oT

o ff -q;
U sr.

-0-

VUe

. 01'

.

o,

-0- = -0- ff.

.dS - 2nq; (Po)

.

. cos

IX

dS + 2 n q; (Po)

. cos IX
u,.
usr
'
Protože poruchový potenciál T je harmonickou funkcí
ve vnějším prostoru 1'e, budeme v dalším uvažovat jen
hod1;lotu oTloue a budemé ji značit symbolem oTlou.
I

.

,-o

ou

oS

O

-

-;--=

.r

ry

g-y
= ff --.

který je v rozporu s druhou věto]J. Greenovou pro pól P
ležící na ploše S

T=-'-ff

41

Chybná rovnIce (13) hude tedy po op~avě znít takto:

oT

H[T. ~(~).
on

obzor

I

r

ou

sec

IX •

. sec

.

'

dS

=

dS .

Porovnáním $e-~ztahem(l1)
dostáváme
Greenovl;l (17). Rozpor zdetedý není.
Lektoroval:

IX •

druhou větu

Milan BurH:, CSc., VÚGTK
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Geodetické práce
vabusirském pohřebišti v Egyptě'

Do!=; in!. )aromir "r~ustý,- in!. Otakar Vosika,
ČVUT; fakulta stavebni, ,katedra speciálni geodézie
528.48
.
Praha

V člártku uveřejněném v čísle 7/63 Geodetického a kal'
tografického obzoru jsme seznámili čtenáře s trochu neobvyklým prostředím
a pracovní náplní v Nubii. Po
úspěšném ukončení nubijské akce jsme se vraceli podél Rudého. moře do Káhiry. Dvanáct dní trvala oesta
zhruba 1 300)<m dlouhá. K nádhernému
pobřeží jsme
přijeli asfaltovou silnicí, spojující město Edfu na Nilu
s malým přísta,?em
a hornickým
středIskem
Mársa
Aalam. Spěchali .jsme, a tak jsme si ani. nemohli prohlédnout známý chrám v Edfu,kde
v chrámóvé výzdobě
je znázorněn obřad "zatloukání
kolíků" při zakládání
chrámu [obr. 1). Také svatyni krále S-ethi 1., vybudovanou ve skále na počest postavení studny a napajedla/
na poloviční c3stě k Rudému moři, jsme si prohlédli
už za značného šera. Krásné, barevné reliéfy ,a nápisy
už' nemě)y dostatek světla.
Druhý den ~sme pokračovali pouštní cestou [pistouJ
dále do Kusetu. Asi 65 km js~e jeli 6' hqdin;Kuser
je
starořímský přístav, odkud vede do Safágy a dále~ kriis·
ná asfaltová silnice. Ze Safágy, kde je známý fosfátový
prfunysl a doly, jsme odbočili K starořímské
pevntl'sti
Mons Claudiánus. Poblíž pevnosti je stará římskásťudna
a dosud' znatelné rozvaděče vody k jednotlivým
objek"
tl1m a strážním stanovištím. Pevnost je uprostřed Arabských hor [Gebf;ll Fatíra), pustých, smutných a vyprahlých pohoří. Další zastávka je v Hardace, kde začínají
naftová pole, táhnoucí se až po Suez. Zde je. také roz',
sáhlé akvárium s museem, kde vědci., 'Z Káhirské, imiversity pozorují život mořských hlubin v přírodních 'podo
mínkách. Z Hardaky jsme se pokusili dostat do pevnosti
Mons Porphyrites_ K samotnépevnostldoraZil
jen prof:
Zába s domorodým průvodcem, ostatní. museli jsme ZŮ"
stat zpět, poněvadž na dlouhou pěší cestu pustými li
bezvodýml arabskými horami [pohoří Gebel Abu Duch-

chán) ,jsine neměli dostatek přenosných nádob na vodu.
Obě pevnosti (Mons Glaudiánus a Mons Porphyrites)
byly vlastrtě ochranné tábory pro otroky, kteří přimo
v lomech opracovávali žulu neb{) porfyr na uzdobné sloupy, sochy a jiný stav-ební. materiál určený ke stavbě a
ozdobě starověkých chrámů v Egyptě, Řecku nebo v Ři~ě. Hotové sloupy a stavební materiál dopravovali otroCi do Queny na těžkých kolesách a odtud po Nllu dále
až na místo určenÍ. Rozvaliny pevností a nedokončené
nádherné hlavice sloupů a opracovaných bloků jsou něIÍ1ý~i svědky uměníá
života otroků. Po pádu Římské
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říše se pevnosti vylidnily, pomalu upadaly a s nimi
také vodovodní zařízenI. Už Jen občas skýtaly ochranu
kočovným Beduinům. Tyto pevnosti navštIvilo v historické době dosud jen několik cestovatelů a jejich záznamy jsou kusé.
.
Po návratu do Hardaky jsme pokračovali
v cestě
s krátkou zastávkou v Ras Gharibu (středisk,o naftového průmyslu). Všude je vidět, že Egypťané dovedli přenit celý naftový prfunysl do svých rukou a dokázall
jej také rozšířit. Naposled jsme nocovali pod širým
nebem v Suezském zálivu u Ain Sochny. Ze Suezu se
vracíme do Káhiry, abychom pokračovali
v pracích
v abusirském pohřebišti v hrobce staroegyptského
velmože PtahŠepsese.
Abusir je asi 16 km 'od Gizy a 4 km od Sakary, poblfž známého slunečního chrámu s nádhernýmalabastrovým oltářem. Abuslrské pohřebiště
V. dynastie je
z doby asi 2600 let před n. 1. Rozkládá se na ploše asi
50 ha. Celý areál se skládá ze čtyř pyramid (jedna je
nedokončena),
šesti chrámů a celé řady mastab (hrobek] (ohl'. 2J, z nich! největší je mastaba "Princezen".

1., Vosika,
v abusirském

o.:

Geodetické práce
pohřebišti v Egyptě

Nechce se nám ani Věřit, že toto všechno bylo vybudováno před 4500 lety, že' tato fantastická díla budovali
lidé jen primitivními nástroji z bronzu, dřeva, čediče a
jiného materiáJu. Další generace jejich dIla jen ničila.
Dnes tyto zbytky k nám promlouvají jen dík neúnavné
a vyčerpávající práci egyptologů.
Pohřebiště je jen zčásti odkryto. Celou řadu památek ještě zakrývá spousta písku; některé trochu znatelné jsou na cbr. 2 vytečkovány. Písek účinně chrání
památky před ničivými účinky větru a deště a v ne·
poslední řadě před ničivou činností lidí. Na obr. 3, ze '
dvora Ptahšepsesovy mastaby, je vidět pustošivou sílu
větru a písku na vrcholcích piHřů.
Úkoly v daném čase bylYúlk
velké, že nám na
prohlfžení a studium staveb v ,Gize a Sakaře bohužel
nezbyl čas. Získání představy o mastabě jako celku
s jejím vnitřním uspořádáním je nejenom poučné, ale
i nezbytně nutné pro správné zobrazení a dokumentaci
Jednotlivostí i celku. V abusirském pohřebišti, po přehlfdce celého území, jsme založili sít stanovis,ek, kterou
jsme stabilizovali
ocelovými
tyčemi, zabetonov.anými
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Abusirské pyramidy jsou mnohem nižší, .než známé pyramidy V Gize nebo Sakaře. Dnes jsou z pyramid rozvaIiny s dosud zřetelnou strukturou celé stavby. Prohlídka
celého abusirského pohřebiště byla velmi zběžná, vlastně
jen při rekognoskaci a při volbě stanovisek potřebný,ch
pro změření PtahšepsesQvy mastaby a jejího připojení
k okolním památkám. Pohřebiště je na samém okraji
pouště; spodní chrámy, z niChž vedou dvě výstupní cesty. jsou ještě na okraji zeleného zavlažovaného pásu.
Výstupní cesty, kdysi nádherně
zdobené a upravené,
vedou k vrchním chrámflm, přilehlým k největším pyr,amldám. Přesto, že nádhera těchto chrámfl, veškerá
výzdoba a rituální zařízení je zničeno a rozebráno, rozloha a zbytky sloupoví i zbylé obložení stěn svědčí ještě
dnes o nádheře, vkusu a funkční činnosti jednotlivých
místnosti i celku. Dává představu o nádheře a stavitelském umění staroegyptských
architektťl
a umělcfl.

do neúnosné písčité půdy. Hlavní stanoviska tvoří přímku, vedoucí přibližně osou mastaby, prodlouženou
na
obě str.any do celkové délky 209,892 m.Vzdálenost
jed·
notlivých stanovisek
byla měřena paralakticky
Balla
IaU a theodol1tem Zeiss Theo 010. Základna byla volenu
tak, aby koncových bodí\. mohlo být použito pro rozvlnuU trojúhelníkové
sítě, potřebné pro zaměření celého
areálu abusirského pohřebiště a zejména pro zaměřenl
vlastní mastaby. Povrchová sít byla jednoduchým způ·
sobem přenesena do roviny pllířového dvora a do vlastnl
hrobky. V hrobce byla stanoviska označena vytesanými
kl'ížky v kamenné podlaze. Na obr. 2 je ta4é schematický zákres všech stanovisek.
Vlastní zaměření celé
mastaby v Abusiru a všech detailů, skladby různorodé·
ho materálu, jednotlivých bloků, podlaží, odvodnění, řezil
a pohledů, pro krátkost času nemohlo být z.aUmpro·
vedeno.
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práce

Geodetické práce v cizině mají vždy své specifické
zvláštnosti. Nejde jen o získání potřebného materiálu
(cementu, trubek, kolíků, vody ap.), ale i o zácvik li
správnou funkci figurantů. V Egyptě při měření pamá:
tek k tomu ještě přistupuje někdy nesnesitelné
vedro,
nutnost zvláštní ochrany theodolitů i očí proti písku a
zejména velmi přísné pi\edpisy o ochraně
památek.
Volba a stabilizace měřické sítě je proto vždy prováděna
za asistence inspektora památkové služby.

ubznr
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při vykspávkách odkryto, je dlouhé jen několik metrů.
Abychom mohli porovnat přesnost ·orientace mastaby,
prostudoval! jsme metody, které staří Egypťané používali při vytyčování a orientaci chrámů a pyramid. Naši
egyptol,ogové, akademik
Lexa [1], prof. Z. Žába [41
a gEodet inž. dr. B. Polák [2, 3] věnovali značné úsilí,
aby rozřešili tento problém.
O způsobu vytyčení a určení orientace nás poučují
zachovalé obrazy a nápisy na stavbách. Tak na obr. 1,
který je převzat z člán:m [2], je mimo hieroglifický
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Vlastní hrobka má několik místností, z nichž každá
měla svůj význam a účeL Mastaby si ještě za svého života budovali vysocí egyp tšti úředníci a členové panovnické rodiny po vzoru svých vládců .a s jejich svolením v blízkosti pyramid. Na mustabách, z nichž celá
řada nebyla dokončena,
je možné sledovat i postup
mrtvého ve státních funkcích, osudy jeho rodiny a hlavně život jemu sloužících a poplatných
lidí a otroků.
Jedna z příčin, proč celá řada mastab je nedokončena,
je jistě v tom, že touha mít skvělou posmrtnou schránku byla větší, než prostředky na její vybudování a také
to, že úřady nebyly dědičné a pozůstalí neměli již tolik
možností, aby ji v plné nádheře dokončili. Na plánu
Ptahšepses.ovy mast aby (obr. 4, který pořídil De Morgan,
zapůjčeném Č3. egyptologickým
ústavem KU) je vidět
současný stav odkryvu, který dosud nebyl úplně dokončen. Po reálném zvážení všech časových možností
byl stanoven takový pracovní program, který byl nutný
z hlediska potřeb prof. Žáby, jako vedoucího expedice
Byla to astronomická orientace geodetické sítě tak, aby
bylo později možno určit orientaci celé mastaby a také
blízkých pyramid.
Azimut jsme určili záměrou na Polárku, známou
metodou v úpravě publikované iuž. Holubem CSc. v Geodetickém a kartografickém
obzoru, č. 2/1963. Střední
chyba azimutu určeného desetkrát
je ± 4,1cc. Měření
bylo vykonáno theodolitem Zeiss Theo 010. Ačkoliv byl
vybaven okulátorovými
hranoly, nepoužili jsme je, neboť v Káhiře je Polárka nizko nad obzorem. Měření velmi ztěžovalo intenzívní osvětlení Káhiry, která byla na
sever od Abusiru. Teprve od 23. hod. jsme mohli uskutečnitastronomické
pozorování.
Čas potřebný k výpočtu azimutu jsme zjišťovali na
astronomickém chronometru, zapůjceném katedrou vyšší
geodézie - astronomickým ústavem ČVUT. Náhlou změnou teploty při cestě do Egypta, nastala u chronometru
prudká změna chodu. Po určité době se chod ustálil a
činil - 1,1 s/hod. Chronometr
jsme srovnávali
podle
časového signálu čs. rozhlasu, který v nočních hodinách
byl velkým tranzistorovým
přijímačem Tesla T 01 Jalia
poměrně dobře slyšitelný a pro naše účely dostatečně
přesný.
Ačkoliv výsledky měření jsou příznivé, nelze je dosud využít k seriózním závěrům o přesnosti
založení
mastaby, neboť neporušené
obložení stěn, které bylo
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text vyobrazen faraon Meriea s bohyní Sefchet, jak
palicem.i zatloukají kolíky navzájem spojené provazcem.
Další postavou je bohyně Hatora, jíž je chrám zasvěcen
a synek faraona, který má v rukou chrastítka "sistrum"
a "menit". Obě tyto postavy s vlastním obřadem ne·
maji nic společného. Text, který tento obřad doprová·
zí, v podstatě znilmená: "Chopil jsem se kolíku a rukojeti kladiva. Držel jsem měřický provaz s bohyní Safekhal,lbui. Powroval jsem pohyb hvězd. Mé oko bylo upřeno na Medvěda. Počítám čas a ověřuji hodinu a určuji
r·ohy svého chrámu." Citovaný text je převzat z kuihy
G. V. GiJde: Člověk svým tvůrcem. Není podstatné, že
jiní vědci tento text překládají poněkud jinak. Důležitá
je skutečnost, že staří Egypťané používali k orientaci
hlavní osy chrámu a pyramid astronomie. Uveďme několik metod, jak jsou popsány v článku [2]. Je to před,evším metoda měření na severku. Před 4500 lety byla
dnešní severka - Polárka ještě 17° daleko od severního
svět.ového pólu·. Hvězda, která severní pól v té době
symbolizovala, byla Thuban (a Dral ze souhvězdí Draka.
Pro vytýčení poledníku pomocí severky se měřil čas,
jak hlásá text vytyčovacího obřadu. Je známo, že Egypťané neměli jednotný čas. V létě měli dlouhé hodiny denní
a krátké noční a v zimě naopak. Ve dne používali slu-
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'nečních hodin, v noci vodních výtokový,ch hodin. V Kar"
naku byla nalézena nádoba takových hodin- v podob1l
komolého kuž-ele s pláštěm vyzdobeným symboly hvězd
a symboly 12 měsíců. Ve 12 sloupcích'je
vždy 11 důlkových ~aček'
[v desátém měsíci je jich 12), Značících
hoctiny pro příslušný měsíc.Průtokové
hodiny byly však
příliš nepřesné. Vhodná kal1b.race nádoby a důlkti, stan 0'lrená na dobu 24 hodin, ze' dvou kulminací téže hvězdy
a provedená na astronomi:cké oÍJservatoři,' umožnila stanovit čas s pořebnou přesností. Přesnější hyly hvězdné
/ . hodiny (ta):JUlky),I založené na rovnoměrném pohybu stálíc. Je· to v podstatě
seznam hvězd, které postupně
vždy za 1 hodinu procházely poledníkem nebo v jeho
blízkosti. Takové tabulky byly nalezeny v hrobkách faraohti Ramsesa VI. a IX. v Bibanu el~Muluku [obr.
5): V každé tabtilceje
vŽidy.uvedeno 13 stálic. Jestliže

vhodných hvězd ·vertikálem. Takovými hvězdam'1 byly r
a 8 U Ma [souhvězdí V-elkěhoMedvěda).
Spojnice obou
hvězd vyznačovala seVer skoro pro celé l1zemí Egypta,
a to bez potřeby znát přeSně čas a zeměpisnou délku
místa, kd~ se severojižní·směr
urC<Jv,al lobt, 6).

i

.,

.

.'

.'

se Pt;'O každou hodinu. nepodařilo najít ,hvězdu procházející poledníkem,
používa:Ii. EgyPťané jasných hvězd
v' .jeho blízkosti. l<;!jich poloha byla udána slovy ,nad
levým uchem, nad.pravým
ramenem
atd. Na obr. 5 jé
Itidět,sed~cíppstávlf·a
sedm svislic, které určovaly polohu hvězgy nad Částí t~la sedícíhopozotdvat~le:
Z ta·
b~l,ek, ovšem není jasno, kdy ,se jedná {) hVězdu ~everní nebo .ji~Iií. Zřejmě pozoroVání proVáděli pozoro·
vatelé sedící v určhé vzdál8inosti proti sobě. K vlastnímu pozorování
průchodů
se použív.alo metidi~nového
přístroje
tzv. "merchet",
kterÝ tvoří průzor' a závěs
so.lovnicí.
Pozorovatel ~rčil čas v tom ok,amžiku, jakmile hvězda prošl~ nití závěsu:,

+1

'~l

.Po vytyČení osy ve směru poledníku se uskutečnilo
vlastní vytyčení Základních bodů chrámu pomocí dvou
kolíkti, spojených-uzavřeným
provazcem, asi takto [obr.
7): kolem středuO,vněrnž
_z·at1ouklfaraón kolík,·' opsala: -kněžka představujlcí bohyni Safchet, kružnici. Potom
kněžka zatloukala svtij kolíkdoprtisečíku
směruseVer-jih
s -kružhicí a faraón opsal svým kolíkem oblouk
procházející
středem. Průsečíky s hlaVní kružnicí jsou
body A a B. 'Po přejití na opačnou stranu směru Sr
do bodu , vznikly' _další body základového
obdélníku.
Také roliy čtvercovýchcStaveb (např. pyramid) byly určovány obdo,b.ným způsobem.
.
!Nakonec' ještě je třeba se zmínit op,oužívaných
délkovýchÍTIěřítkách
na velkých stavbách v Egyptě. Byla
nalezena dřevěná i čedičová měřítka o velikosti lokte.
Přesným měřením zjistil Lauer [Chufova doba) velikost
egyptského
lokte 0,5,25 m a Borchardt [Novosererova
pyr., Abusirj 0,524 m. My sami jsme dosud neměli mpžnost tuto míru lokte přezkoušet" přestože naPtahšepsélsově mastabě' jsme nalezli několik č.ervených značek,
vyznačujících jeho. délku.
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Přihlá,šky k účasti na IV. geodetickou konferenci
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l U Ma)
'Vel. Medvěd
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BorchI1ardt příp·ouŠtí možnost stanoven'í severojižního směru pomOCí rozpůlení úhlu mezi východem a západem jasné hvězdy. Konečně třetí metoda PI:O stanovení mertdiánu je založ-ena na současném průchodu dv.ou

v říjnu minuléhorokuro.zeslal ,přípravný výbor'lv. geodetické
konference všem krajs~ým pobočkám čsvrs, sekcim stavebnictví
a všem resortl",ma organizacím. u kterých jsbu zeměměřická pracoviště, předběžnou informaci se stručným programem všech.4
dnů. konference.která má by,t pořádána v Praze.
Program konference byl uveřejněn též v říjnovém čísle
GaKo (10/1963).
Přípr~vný výbor žádal všechny organizace i pobočkyčSVTS, aby', vybraly a přihlásily své delegáty na konferenci .aaby oznámily, kterými exponáty 1)10h1'l1l
o,beslat výstavu.
- Řadao~ganizací ·dos~P.své zástupce nepřihlásila. Je to snad
Hm, že informace nebyla doručena na p'llřičné místo, nebo, že
došlo k přehlédnut! ternllnu.. Přípravný výbor žá\lá, aby přihlá.
šen.! účastníků. bylo provedeno dodatečně. v nejkratší _době.
Účast nafV.geod-etickékonferenci
je vázána na pozvánky.
pozvánky zašle organizacím pro všachny. přihlášené delegáty pří"
prav\lý výbor včas. Budou obsahovat' podrobný program, dobu
a místo pořádání konference a organizační pokyny. Aby se předešlo možným omylům, přípravný výbor žádá všechny organi,
zace,. které·' mají zájem na úč"sti' svých zástupců na jednán!
konference, aby případné reklamace pozvánek uplatňovaly u p'řípravného výhoru IV. geodetické konference,· Široká 5. Praha 1.
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Využití positivních rycích vrstev
pro zpracování map

Inf. Jarmila Jil'elová, Kartografickýá

ZpracovánI map technikou rytí je jednou z velmi pro·
gresívních metod moderníkartografie.
K tomuto účelu
jsou vhodné transpareiÍtní iycí vrstvy na plastické fóli1,
umožňující jak dobrou čitelnost pod ně podkládanémapové předlohy, tak snadnou rozlHlitelnost vyrytého obrazu. Po vyrytí 'se provádí inverze obrazu zabarvenlm
obnažených míst fólie, takže po odmytí rycí vrstvy se
získá bez dalšího reprodukč'ního-zpracování
přímo posltlvní obraz na plastické fólii.
V zahraničl bylo k tomuto účelu vyvinuto velké
množství rycích vrstev. Vyrábějí se většinou továrně
a jejich složení není publikováno. V našem ústavu jsme
měli možnost poznat např. vlastnosti anglických vrstev
Astrascrlbe [1], západoněmeckých
vrstev firem Klimsch
[2] a Wienecke [3] a vrstvu používanou v současné
době ,v NDR [4]. Vrstvy Astrasecribe
a Kllmschova
jsou velmi pravděpodobně
speciálně upravené
vrstvy
nitrocelulózové. Jsou vyráběny v několika barvách (šedá,
hnědá, zelená, oranžová), mají vyhovujicí mechanickou
odolnost, dávají ostrý, dobře znatelný vryp, vyryté prvky se
snadno zabarvují, aniž by se porušila vrstva nebo kva7
lita čáry. Vrstvu firmy Wienecke tlloří slabá vrstvička
bíle nebo modře zbarveného vosku. Rycí vlastnosti tétQ
vrstvy při rytí rovných nebo zaoblených čar jsou dobré,
při křížení se však objevuje vada známá např. u asfal~
tových vrstev zanášení rohů. Základ vrstvy. NDR
GSV7 tvoří modře zabarvená
želatina
a křemičitan
sodný (vodní, sklo). Kvalita provedené ,rytiny se vyrovná oběma výše uvedeným vrstvám nitrocelulózovým,
proti nimž má ještě tu výhodu, že se po provedeném
zabarvení snadno smyje vodou. Vrstvy podobného složení jsou používány ještě např. v Polsku a Rumunsku.
. V ČSSR se rovněž uplatnil positivní způsob rytí
[5]. Jako rycí vrstvy se používá hnědě zbarvené vrstvy
hydrovosku - Rylak. Vodný roztok hydrovosku
se nanáší na hladkou stránu astrolónové fólie, preperované
předem slabou vrstvičkou
asfaltového
laku, plochým
vlasovým štětcem nebo po rozředění roztokem polyvinylalkoholu ručním poléváním. Polévání i natírání štětcem vyžaduje určitých zkušeností, aby se dOCílilo rovnoměrné vrstvy. Vrstva je. poměrně měkká a .citlivá na
lllechanické poškozenL Při rvtí dáváhoblinu,
která je částečně lepkavá, takž(;1 jednak ulpívá 'na rycím hrotu
a' snižuje tak možnost jeho sledOVání, jednak vyrytě
částice mohou zanést již obnažená místa. Při, vybarvování ultralakem le třeba postupovat velmi opatrně, aby
lak neprošel i vrstvou a nepodleptával okraje a nerozšiřoval kresbu. Pro tyto vlastnosti
je vhodné vrstvu
používat pro jednodušší,
kvalitativně
méně náročné
práce. Její předností je velmi jednoduchý způsob přípravy, který umožňuje ovrstvovat fólie přímo v kartografických oddílech; což snižuje nufnos~ kooperace.
V našem ústavu jsme se zabývali sestavením podrobné technologfe výroby průhledné rycí vrstvy pro positívní způsob rytí. kartoRrqflckých
originálů, na níž by
bylo' možno provádět. rytinu. podle podložené obrazové
předlohy, a která by vedle splnění základních požadavků kladených na rycí vrstvu m~ía ieště takové vlastnosti, aby
,
aj byla rovnOměrně nanesena na plastické fólii a byla
takové barvy, aby byl nejen dobře Čitelný podklad,
ale i snadno rozlišitelné vyryté prvky,
b] provádění inverze vyrytých prvků byro bezpečné, ne·
docházelo při zabarvování k rozšiřování čar ani pronik,áilí barviva vrstvou v neprorytých
místech,
c) odmývání rycí vrstvy po provedené
inverzi bylo
snadno proveditelné
(pokud možno vodou),
dl umožňovala snadné provádění oprav,
e) byla vyrobitelná z .tuzemských surovin.
Na základě výsledků' 'řady laboratorních
zkouš.ek
podařilo se nám sestavit předpis na želatinovourycí
vrstvu požadované jakost!. Vrstva je sestavena z běžně
dostupuých surovin a její příprava nevyžaduje žádného
zvláštnlho zařízení. Ovrstvení fólie se provádí v odstředivce, takže je zaručena rovnoměrnost
polevu.

reprodukčnf

ústav
Praha

Rytina se provádí běžnými přístrojky
vyvinutými
pro negativní rytí na sklo' podle podložené obrazové
předlohy. V p~ípadě potřeby je možné provést tužkovou předkresbu
buď přímo narycí
vrstvě, nebo. na
druhé' straně fólie. Na vrstvu nebo na opačnou stranu
fólie je možné těž provést negativní kopii na vrstvu
chromovaného
PVA. Ovrstvení citlivým roztokem není
Flutné provádět v odstředivce, ale stačí citlivou vrstvu
rovnoměrně rozetřít vatovým tampónem. Po osvitu pod
daným negativem se kopie vyvolá a utvrzená místa zabarví na červeno. Cervenábarva
je jednak dobře čitelná na modré rycI. vrstvě i pod ní, jednak, dobře
kontrastuje
při prorytí. Po provedeném zabarvení vyrytých prvkl1 a odmytI ryct.· vrstvy lze kopii z opačné
strany fólie snadn,o odstranit.
PřI rytf se vrstva úplně odstraňuje ze stopy, vznikající hoblina není lepkavá a nemůže 'tudíž ulpívat na
prorytých místech. R.ovnoměrn'ost polevu i barva zaručují dobrou čItelnost podkladového matertálu
i snadnou rozlišitelnost vyrytélic:i obrazu. Povrch je dostatečně
odolný proti poškrábánJ, takže retuš, zaviněná mechanickým poškozením ,vrstvy, je nepatrná.
Zabarvování
do.končBné.ry1lny.se
p.rovádí nejlépe na prosvětlovacím
stole vtíráním černého' ultralaku
do obnažených míst
fólie. Po kontrole jakosti vybarvení lupou se s fólie
odstraní rycí vrstva vlažnou vodou a žíněným kartáčem. Vrstva je stálá prot! rozpustidlům
obsaženým
v ultralaku,
takže ani za zvýšeného tlaku nedochází
k zabarvenl'míst
krytýéh vrstvou ani k nasilování čar.
Velkou výhodou je možnost jejího odmývání vodou po
lnverzl, což nejen zlevňuje celý proces, ale za.ručuje
hlavně vysokou bezpečnost práce. Vlastnosti vrstvy se
časem podstatně nemění, vrstva se stává pouze nepatrně
tvrdší. Použitím nové vrstvy dojde ke zkrácení reprodukčního zpracování, je-li měřítko mapového podkladu
totožné s měřítkem vydavatelského originálú. Nejlépe je
to možno ukázat na schématu technologického
postupu:

negativní
rytina

kresba
mapový podklad

mapový

t

-

deska

*) je-li požadovaná
na plastické fólii

mapový pod.:
klad "
.-

~

vyrytí originálu

i· .

1

'~

fotografování

vyrytí originálu a provedení inverze

t

~

f otogra ovam
.j.
negativní kopie*)
na. plast. fólii
(čitelná)
.j.
positivní Kopie*)
na plast. fólii
(nečitelná)
tisková

\

podklad

~

-I-

fotografování
.j.
vykreslení originálu

positivní
rytina

I

negativní kopie
na plast. fólii
(nečitelná)
.j.

positivní kopie
na plast. fólii
(nečitelná)

_.-

-

tisková

deska

pro údržbu

tisková

mapy trvanlivá

t

deska
kopie

Uvážíme-li zvýšení grafické kvality rytého mapového
obrazu proti kresbě (obr. 1 a obr. 2], bude využití PO"
slt!vníhozpi'rsobu
rytí znamenat nejen značné úspory
finanční a časové, ale i další zkvalitnění československých mapových výrobkŮ. Srovnáme-li
negativní
rytinu s ryt1noupositivní,dochází
u positiVního rytí
k mírnému sníženi grafické kvality; s touto okolnosti
je nutno počítat při volbě uplatnění posH!vního nebo
negativního způsobu r~tí podle požadavků konkrétního
úkolu.
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Obr. 1.:' Kresba na plastické
zvětšeno) .

fólii

(mlkrofotografie,

60 X

Výrazného uplatnění
může najlt positívní rytína
hlavně u sériových prací, prováděných ústavy Ústředni
správy geodézie a kartografie, a to především při kartografickém
zpracováni
technickohospodářské
'mapy,
Státní mapy 1:5000 - odvozené a mapy jednotné evidence půdy - souvislé zobrazeni. Lehce dostupné suroviny, nenáročnost
přípravy a stálost vrstvy dávají
předpoklady k jejímu širokému využití.
L~ktoroval:

inž. Miroslav Mikšovský,

Obr.

2.: Posltivní
rytina
na plastické
grafie,
60X zvětšeno).

fólii

(mikrofoto-

Literatura
[lJ
[2]
[3J
[4J

[5]

ÚSGI<:, Praha

posittvních
rycích vrstev
>
pro zpracování
map

Firemní
literatura
South Wales Chemical
Works
Ltd.:
Astra~cribe
Firemní
literatura
Klimsch u. co.: Rytina
Firemní
literatura
Wienecke:
Das Positiv-Schichtfolien-Ritzverlahren
nac:h Wienecke
Zemke I, Gravurschichten
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Schichtgravurverlahren
aul Glas u_ Folie, die in der DDR entwickelt
wurden,
Berlín 1962
Sýkora
K.: Rýt nebo kreslil,
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obzor
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Plán tematických úkolů ÚSGK
pro zlepšovatele a vynálezce
Jako každoročně, předkládá Ústřední správa geodézie a kartografiei
na rok 1964 naší odborné veřejnosti plán tematických úkolů' pro zlepšovatele
a vynálezce v oboru geodézie a kartografie, spolu
se soutěží na řešení jednotlivých úkolft p'lánu.
Plán tematických úkolů, který je součástí plánu rozvoje vědy a techniky resortu, byl sestaven
a projednán Výzkumným! ústavem geodetickým,
topografickým
a kartografickým
podle metodiky
Státní komise pro koordinaci vědy a techniky, projednán s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců státních orgánů a místního hospodářství
a schválen v kolegiu předsedy ÚSGK.
Plán obsahuje celkem 8 problémů, které se týkají upřesnění technologie a pomůcek pro technickohospodářské
mapování. Jednotlivé úkoly se
dotýkají těchto fází THM: přebírání podkladů (TÚ
Č. 1), budování bodového pole (TÚ Č. 2), forogrammetrické signalizace (TÚ č. 3, 4 a 5), vyhodnocování (TÚ č. 6), zobrazovacích prací (TÚ č. 7) a stabil1zací (TÚ Č. 8).
ÚSGK vyzyva všechny
I)racovníky
resortu
odborníky, zlepšovatele a vynálezce, aby
přispěli svými řešeními k zhospdárnění
jednoho
z našich hlavních úkolů příštích let - THM.
i ostatní

SEZNAM TEMATICKÝCH ÚKOLŮ
1. Nej~konomičtější
způsob přebírání polohopisu
a v:fškopisu z Křovákova zobrazení do systému 1942
Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Přebírání polohopisu a výškopisu ve velkých měřItkách se dosud neprovádělo. Nové vynešení podrobllé
situace na základě tr'ansformovaných
souřadnic bodo-'
véhó pole přejímané mapy se jeVí pracné a neekonomické. Pro specifické znaky velkých měřítek (nutno
zachovat přesnost 0,1) nelze dost dobře aplikovat zkušenosti získané z přebírání topografických map v Křovákově zobrazení do zobrazení Gaussova.
Úkol a technické požadavky
Úkolem je vyhotovit technologicky
postup realizova-.
telný v ústavech ÚSGK, který by nevyžadoval dalšf
'investice a vyčerpával všechny možnosti:
a) přebírání původního měření do stejného nebo
menšího měřítka,
b) přebírání jen polohopisu,
c) přeřešení výškopisu v systému Jadran do systému Balt po vyrovnání.
Za vyřešení odpovídající podmínkám je stanovena
jedna odměna ve výši 3000 Kčs.
Lhůta k vyřešení úkolu: 30. záN 1964.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne ÚGK Liberec, který byl pověřen provedením priizkumu prospěšUósti. Kromě toho zajišťují poskytování informací všechny ostatní ústavy ÚSGK.
Technickoekonomické

informace

o stavu

techniky:

1. Instrukce pro technickohospodářské
mapování v měř.
1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 (prozatímní vydání)
(ÚSGK Praha 1961).
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2: DVořák K.: Reproduk'ce
map a plánu (Pl'ahá 1950).
3. Výzkumná zpi'áva VÚGTK č. 114 inž. dr. Války: Převod 'Ilových katastrálnicq,.
m~p Křovákova
systému
do. souboru technicko!:lDSpodářských
map (1962). '

'. . 'I

2. Návrh jednoduchého

signalizačního zařízení pil'O
zaměřování podrohiléhobodového
pole. trOjúhelníkovými řetězci
Dosa~aeťni sta~
.

a jeb,otechRickoe,konomické

.

.

nevýhody:'

. 3. Materiál

pl'osignalizaci

j,

stav "a ,jehe

při fotogrammetiické

tec~nlc~oeko,nomiC'ké

nevýhody:

'Pro výrobu signálů pro SignaÍizacibodovéhb
pole
,a podrobných
bodJ1 používají ústavypěnového
polystyrénu, odpadu z' umakattovýth
a sololitových'. fóIlí atd.
Výroba signálů' 'z t~chto mate,riálů jepoměrne
nákladná 'a $ig~ály z polystyrénuzachycují
prach z ovzduši,
a tím se' jejich .kontrast
zIiačně zmenšuje. .
,
Úkol. ~technicképožadavky
NavrhnoUt
rý by

výrobusignál,ů

signalizace

pluh"

Úkol '8 technické ~oYadavkf '

'z talkového

rrl:ateriálu,

kte-

,

'. a} byl snadlllí dostupný
vi dostatečném
mn~žství
('materiály,mohou
být různé pro ,různé· ústavy s ohledem, na mistnJ zdroje),
.
\'
bl' 'se jevil na lete.c;kéIIÍ s~l.imkudostatečně
,kontras\ní
a tuto vlastnos.t si zachoval i v prašném ovzduší např.
na Ostravsku,
. .
1;) byl dostatečně
odolný ~~epříznivým
povětrnost-'
nim vlivům (l.spoň po dobu 2 měsíců, /
d) byl z materiálu
cenově levnějšího,
než dosud
uživané· materi~ly,
.
a) nezvýšil náklady na výrobu signálů.
Z'a vYřeš~nf odpóvidajíCí ,podminkám
je- stanovena
jedna odměna ve výši 1 000 Kčs.
Lhůta k, vyřešení úkolu: 30. března 1964,
. Pódrobnější
informace
(l pomoc
řešitel'ůIIi poskytne
ÚGK Qpava, který byl IJověřen provedením
pril.zkumu
prospěšnosti.
Kromě toho zajišťují .poskytování
informací všechny ostatní ústavy ÚSGK.'

;Na:vrhllOu't takový způsob signalizace nebo takový druh
signálů, který by při zachováni
požadavků .kladených
na fotogrammetrický
signál zaručoval
stálou centrickou polohu.
Za vyřešení
odpovídajici
podmínkám
Je stanovena
jedna odměna ve výffii 500 Kčs.
Lhůta .k vyřešeni ú'ko~u: }1. července '1964.
,
Podrobnější
informace
a pqmoc řešitelům
poskytne ÚGl< České Budějo~ice, který byi pověřen provedením průzkumu
prospěšnosti.
Kromě toho zajišťuji poskytování
informací
všechny ostatní ústavý ÚSGK.
Technickoekonomické
informace
stavu te,chniky:
L VýzkUmná zpráva č. \12 inž. V. Pichlika z VÚGTK:
Fotogrammetrlcké
vYhotoveni
technických
map ve
'Velkých mě.řHkách, '
2. Výzkumná zpráva Inž. K. Boudy z ÚGK v Ceských
Budějovicích:
Doiněřeni ,fotogrammetrického
vyhodnocení geodetickými
metodami.

o

•

metod~ vyboto~eni TH .mapy \
Dosavadní

technIky:

I

I

I

o stavu.

Dosavadní. 'stav a 'jeho teChnickoekonomické
nevýhody:
Výsledky výzkumu z r. 1963 prokazuji
nutnost signalizace plotů pro fotogrammetrické
vyhodnocení
mistnich trat!. Doposud se signalizace
prováděla
většinou
tak, že. fotogrammetrioký
signál se upevnil na kolik a
kolík byl potpm pomoCí drátu připeIVněhnad
lomový
bod plotu. Nevýhodou
tohoto způsobu je poměrně velká pracnost, ale hlavně nepřesnost
signalizace.
Signály, .
jejlch2 střed má být ve svislici nad značkou vyznačujici lomový bod hranice, je ča5to; nutno upevňovat. těsně li okraje signálu a přlpi'fpadném
otočení signálu
.může vzniknout, značná jeho excentrIcita.

Úkol:'a technicképožildavky

I

informace'
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1. Instrukce
pro technickohospodáJ;ské
map~váni v měř.
1:500, 1:1 000, 1:'2000 a 1:5000' [prozatímní
vydáni)
(ÚSGK Praha 1961),
,
2; Výzkumná
:;,:práva VÚGTK Č. 112 inž. Václava Pichlika: Fotogrammetrické
vyhotovení
technických
map
,ve velkých měřítkáC~,
3. Tematický
úkol ÚGK Žil!na Č. 16/1963.'

4. Fotogrammetl'ická

Při .záměrách
250 až 1000 mzpůsobuje
nedokonalá
-eentrace -výtyčkami větši ú.hlově chybý, než je přesnost
dosahovaIl1á vteřinovými
theodolity.
Trojp.odstavcových
souprav nelze mnohdy využivar při terénních
překážkáchpro
jejich malóu výšku terčil nad terénem.

'Nav~hnout
zařizeni
pro přechodnou
signalizaci
bodů
, tl'Ojúhelníkových
řetězců, které
aj bude sloužit po 'dobu měření,
b) maximálně
sníži, nahodilé
chyby z excentricity
cile a budě vhodné pro záiněrý 250 až 1 OOOm dlouhé,
c) nesníží, produktivitu
práce proti dosúd užívaným pomůckám.
.
Za ;'yřešaní
odp.ovídajicí
p()dmfnkám je ·stanovena
jedna' odměna ve výši 1 500 Kčs.
Lhůfa k vyřeše'ní úkolu: 30. června ,1964.
PodrobnějŠí infomwce
a pomoc.řešite,lůl1l
poskytne
ÚGK Praha, který, byl pověřen provedením
průzkumu
prospěšnosti.
Kromě 'toho, zajišťUji poskytování
informaci všechny ostatni ústavy ÚSGK.
'
Technickoekonomické
informace
o stavu techniky:
1.' Instrukce
pro technickoh\oSpodá~ské
mapování v měř.
1:500, 1:1000, 1:2000 li 1:5000 [prozatímní
vydáp.í)
[ÚSGK Praha :Le61).
2. Trojúl!.eltlíková
síť' [zpráva
provozního
výzkumu
ÚGKC. ,Budějovice)
3. Budováni
pol1robného
'bodov~o
pole v polni ~rati
pro THM trojúhelníkovými
řetězci,
[technologický
postup ÚG~ Pardubice)
/
4. Prodilktivni
metody při' budování podrobnéhobodo. vého pole v 'polní trati ,při THM [výzkumná zpráva
,ČI 11, nGK Pardubice)

Technlckoe'konomii::ké

obzor'

i

5. Ochrana fotogrammetrických
poškozením nebo, odstraněním

signjJlů, před

Dos~vadní stav ,~ jeho techn(ckoekonomické
nevýhody:
SDučasná techdologle
signalizace
základního
i podrobného bodovéhb' pole znaky z nejrůznějšího
materiálu
[pěnový polY$tyrén, umakart,
lepenka,
překližka
atd.)
vykazuje v obdqbí signalizace
a je,jí údržby před vlast- .
nÍmi
fotóle,teokýini
pracem'l
značnou
ztrátovost
a
úmyslné
poškozováni.
VÝměnou znaků, či novou signalizací narůstajr
náklady.
Úkol a te-chnicképolailavky
Řešit komplexní
systém opatření,
podstatně
omezujfcí
odstranění,
přémístění
či poškozeni fotogrammetrlckých
signálů na minimum
[nejvýše na 5 %). Do, tohoto sou,tirnu opatření
zahrnout
ochranu
technicfou
i právní.
Za vyřeše:nf odpovídají'c!i podmínkám
je stanovená
jedna odměna .ve výši 1500 Kčs.
Lhůta k vyřešení úkolu: 31. če,rvence '964.
,Podrobnější. informace
a pomoc řešitelům
poskytne'
ÚGI< Brno, který byl pbvěřen
provedeqíin
průzkumu
prQspěšnosti.
Kromě toho zajišťují
poskytování
inf-or-rnací všechny osta'1;nť ústavy ÚSGK. ~"
.
Technickoekonomické
informace
o stavu techniky:
1. Instrukce
pro technickohosPDdářské
mapováni v měř.
1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000- [prozatímni
vydání)
[ÚSGK Praha 1961),
,
2. Zprávy o osvojení -r- úkoi č,' 1.011 plánu na r. 1963.

6. ~přesněni vyhodnoceni

výškQpisu TH~

Dosavadní stav a jaho techJ1ickoe,kónomické
nevýhody:
Výškopis
při TflM vyhodnocovaný
fotogrammetrickou
metodou
splňUje často [zejména
v rovinném
terénu)
. jenom těžko požadavky
kladené
instrukcí
pro THM.
V terénu o malém sklonu do 5 % je nutno' výškopis
doměřit kiasickými metodami:
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Úkol a technické

,

požadavky

Technickoekonomické

Navrhnout, případně vyzkoušet mo~nost adaptace stereometrografu
pro prof.ilové vyhodnocení
výškoplsu
bez zásahu do vnitřního mechanlzmu stroje. stanovit
ekonomické ukaz'atele (rozbor) 'navržené metody proti
dosud používanému způsobu.
Za vyřešení odpovídající podmínkám je s'tanovená
jedna odměna ve výši 600 Kčs. '
-"
Lhůta k vyřešení úkolu: 30. září 1964.
_ Podrobnější Informace a pomocřÍlšltelům
poskytne
UGK České Budějavice, který byl IJověřen provedením
průzkumu prospěšnosti.
Kromě toho zajišťují poskytování informací všechny ostatní ústavy ÚSGK.
Technickoekonomické
Informace o stavu techniky:
1. Kompendium ~ fotogrammetrlé
dU 1-3
(Zelss, Jena,
1959),
Hofmann - Stereometrograf,
Hofmann ,- Koordime'tr,
Hofmann,Obsluha koordimetru,
2. F.' Gigas: Automatizace v, geodézii, fotogrammetril
a
kartografli
(překlad inž. ,Bouda, ÚGR Č. Budějavlce),
3. Photogrammetrlc
mapplngby
electronlcally
asslsted
scanning, Second Uni.t~ Natlons reglonal cartographic. conference for Asla a:nd the Far East 1958,
4. Výzkumná zpráva 222.019 ÚGK v Českých Budějovicích:
Doměřenífotogrammetriť:kého
vrhqdnocení
TH mapy geodetickými metodami,
,5. Krauss: 'Fotbgrammetrlcké
vyhodnocování
map 'velkých měřít~k .pro evidenci půdy a výstavbu (překlad .DGK C. Budějovice) - Z...f.
1961 č. 6.

y.

7: Konstrukce přídt;lvn~:&ařízenf
kpravotihlěmu koordinátógrafu

-

tel!kovače ~
.

DosavadI1ís'tav
a jeho technickoekonomické
nevýhody:
I'řed vyrytím line'amenfu' a smluvených značek 'do rycí
vrstvy nanesené na sklo. nebo na plastické fólii, je nutné podle instrukce pro THlvJ přé,kontrolovat správnost
konstrukce plánu, sít!, geodetického základu apod. pikýrovací jehloukoordlnátogra(unení
možné vyznačit na
skleněné desce, vplch. I'řl llynášení, bodů na rycí vrstvu
nanesenou na' pl'astické 1ólll dochází k zatlačení zbytku rycí vrstvy do piky,'čímž se zhoršuje kvalita kopírovaného obrazu.
Úkol a tecbnické POŽadavky
Zkonstruovat
adaptačnfzařfzení
ke', koordlná'tografům
'užívaným, y' ústavech
ÚSGK (kromě koordlnátografů
Haag Str'elt], jímž by se mohla dO rycí vrstvy vyrýt
tečka místo piky.
.,
.
, Za vyřašení odpovídajícr podmínkám je stanovena,
jedna odměna ve ,výši 600 Kčs.
"
Lhůta Í{. vyřešen! úkolu: 31. října 1964.
Podrobnější InfoÍ'J.ll'ace a pomoc řešitelům poskytne
ÚGK Pl'ešov, který byl pověřen provedením 'průzkUmu
prospěšnosti.. Kromě toho zajlštujíposkytování
Informací všechny ostatní ústavy ÚSGK.
.
Technickoekonomické
i'nformaceo
stavu techniky:
Prospekty fy. Haag Streit.

U.Mechanizace
materiálu

vykládky a ~akládky stabilizal!nfho

Dosavadní stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Stabiliza,ční žulové hranoly 'a mezníky sepfekládají
z, vagónů, ručně skládají' z a]Jta na skládku li ukládají
na vyrovnané hromady. PřI rozvážce na' pracoviště se
opět ručně nakládají .na dopravní prostředek.
Úkol ft techRické požadavky
,Navrhnout takové zařf'zení, ktexé 'by
a) podstatně
omezIlo ruční prácI při optimálním
využití. mechanizačních
prostředků,
, q) oďstranilo nebezpečí úrazu,
c) umožnilo. urovnání materIálu
jak V dopravním
prostředku, tak I na skládk\I (paletizace),
d) bylo cenově přiměřerié a reanzovateln~.
Za vyřešení odpovídající podmínkám ,je stanovena
.jedna odměna ve výšI 1000 Kčs.
'
Lhůta, k vyřešení úkolu: 30. června Hl64:
I'odrobnější informace' a pOmoc řešitelům 'poskytne
ÚGK Dpava, který byl pověřen provedením pruzkumu
prospěšnostI.
Kromě toho zajIšťují poskytováni Informací vŠliť:hnyostatní ústavy ÚSGK.

informace

o stavu

techniky:

1. Schlerl O.: PolOhování palet ve výrobě, Raclonalizaée stroj. výr. Č. 5/1962,
2. Lang 1'.: K mechanizaci překládky materiálu v soustavě dopravníků.
Podniková' organizace
č. 6/1962,
3. Mechanizace nakládky a vykládky, železničních vozů.
, UTEIN, rešerše č.16660 - (též ÚGK Opava č.2746-R),
4. Zprá'va o osvojení č. 1 057 ÚGK Pardubice,
5. Zpráva č. 122.080 ÚGKPraha:
Průzkumekonomických způsobů stabilizace bodového pole.

A. Pro zlepšovatele
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematických
úkolů může každý, pokud dodrží zákonné předpisy
a podmínky vyhlášených úkoH\. Soutěžé se nemohou
zúčastnit členové soutěžní poroty a pracovníci, kteří
byli buď pověreni hodrtocenírn návrhů v rámci prů~
zkumu prospěšnOsti, nebo kteří měli přímý vliv na
vyhlášeni úkolu.
.'
2. Ná'Vrhy se podávají Ústřední správě geodézie a karto~
grafíe V Praze. Textová část se podává ve, dvojím vy·
'hoÍ()vlení, přílohy jako funkčni vzory a mo(jely, případně obtížné výkresy mohbu být připojeny jen v je~
diném provedenI.
'3. K~ždý rnávrh přihlášený do soutěže musí být označen
"Rešení tematického úkolu č.....
ÚSGK" a musí obsahovat jméno a adresu zlepšovatele. adresu zaměstnavate,lea číslo jeho konta u SBČ.
'
4. Návrhy přihlášeilé do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné .a' úplné .. Pokud se řešení opírá o literaturu; musí být tato přesně U\'edena.
5, Konečná lhfiha pro, podání řešení je uvedena u kaž,~
déno úkolu. Zavčas došlé se pavažujíty
návrhy, které
ve stanoveném .termínu budou doručeny podatelně
OSGK v I'raze 1, Hybernská č. 2.
'

B. Pro Ústřední správu geodézie akartografie
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumánO ústavem pověi'eným průzkumém prospěšnosti
a . řešitelé
budoupřfpadně
vyzváni k ,!:lqplnění nebo doi\ešení ne~
úplně zpracovaných částí návrhu. .
'
2. Db jednoho
měsíce 'pquplynutíkons1čné
lhůty pro
podání řešení musí být rešitel vyrozuměn o dalším
řízení.
,
1. Ze dvou' stejných řešení bude dána přednost tomu,
které došlo ÚSGK dříve.'
.
4. Práva vyplývající pro navrhuvatele ze zákonných přEdpisů O vynálezech, objevech azlepšoyacích
návrzich
zůstávají mavrhovatelům
zachována,2J8·jména
pokud
jde o nám,k na další odměnu v případěf'ealizace
vy~
nálezu nebo. zte~šovacího IIávr!hu ,a také nároky na
o~tatnl výhody jako právo na přihlášení' vynálezů
, . apod. nebudou dotčeny.'
.
5. Konečné zhodnocení návrnů provede soutěžní komise
ustanovená ,Ústřední správou geodézie a k.artografie.
ÚSGK schvaluje na návl'h soutěžní komise odměny
a jejich výplatu's konečnou plátností.
6. Vypsaná' zvláštní odměna bude při:mánB. 'za úplné
'vyrešení úkolu, odpovídající jak. soutěžním podmínkám, tak požadavkům uvedeným v jednotlivých tematických úkolech;, K případě dílčího řesení může být
odměna snížena nebo rozdělena mezi několik dílčích
řešenf. Dojde-li několik řešení vyhovujících všempo~
žadavkům,
bude odměna
přiznána
nejvhodnějšímu
z nich. Bude-li však optlmální1ho řešení dos·aženo kombinacI několika, návrhů, z nichž. každý bude třeba
sám osobě úplný, bude oměna rozdělena na všechna
tato řešenL Poměr rozdělení stanoví soutěžní komise,
7. Za předložené' vzorky, funkční modely nebo prototypy
odpovíd.ajlcí 'podmínkám stanoveným
pro jednotlivé
úkoly, budou poskytovány přiměřené náhrady, a .to
podle rozhodnutí ÚSGK. Tyto náhrady se nevčítají do
z\'láštních odměn.
"
8. Zvlá,štnl odměny a náh!'a,dy v~platí ÚSGK do 14 dnfi
po jejich schVálení a výsledek soutěže uveř6ljní: v odborném časopise GaKD.
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L~:rERÁRNfHLfDKA

PráceCVUT, řada I -~tavební,
togrl\fie, vědeckákonferemc!l.
cena. brož. výtisku' Kčs 4,-.

ě. 5 ..,...geodézle a kal'SPN, ,Praha 1963, 44 ,str.,
',

,1'(1to
publik,ace, vyda:ná :;la redakce prof.' inž. dr.
losefa Bohma DrSc, přináší tří referáty přednese\Ílé na
vědecké konferenci stavební fakulty ČVUT v Praze v roce
1961. Publikace vyšla jen v mál€~ nákladu 450, výtisků.
Inž. Josef, K a b e I á č: Astrl1l1umtické určení relativ·
níoh tížnieových odchylek· v. oblalltizápadních.
T'atet:
Toto pojednání se' ;zabývá úlohou vytyčenóu ,v,ú.stavu
<llstronomie, a geofyZil;íy prof. dr;E.Buchara
DrSc.; člena
korespondenta
ČSAV, podle" níž měla být vyhledána
taková metoda urČení relativních tížnicovýchodehylek,
p~jníž
by bylo použito lehce přenosných
měřických
,'přístrdjůpotřebnych
při trígonometrickém
určování
"výŠek ve vysokých' horách a která zaručovala jedno, duchý měřícký postup a: jednoduché počtářské praxe.
Úloiia byla řešena
astronorriícky~ Slbžky tížnícové
,odchylky ~v rovin,ě 'poledníku a. rJ v rovíně I. vertikálu
byly určo:vány z měření časů a zenltových vzdáleností
hvězd, V' blízkostí příslušných, rovin.
'
"Autor se v pojednání zabývá dále rozborem možných
vlivů na, měřené. veličíny" Vypočtem složek r; a 1) a vý·
počtem, 'Středních chyb. Závěrem uvádí výsledky, měření,
jejich ,rozbor' a zhodnocení. Výsledky ukazují, ,že cíle,
který byl pří, vytyčení úkolu. stanqven,byb
do,saženo
aže ÚkoI;byl ,úspěšně vyřešen. " '
"
Inž. Vladimír Kr a us: K otázce barev map.V'příspěvku je ,poukázáno na důležitost materialistického
názoru, který je ,.nezbytně nutno\lvážitpři
ř:ešení vý,'zlmmných probléniůz
oboru teOl.'ie barev a její pvak. tiCHé 'aplikace. DáJe jezdůrazně.no,
aby' dosavadní po;matky byly iZ hled,iSka, 'matel'ialÍstickéhonázoru
podrobeny kritice 'a aby se tak, dospělo k správným závěrílm.
Autor pak s poukaZjem na jednotlivé výsledky, kterých
bylo dosaženo naů!\eku aplikace teorie' parev, dovozuje,
jakým směrem by se měla na tomto úseku ubírat další
výzkumnická práce.'
-

Feketová,

ob:Zor

III \

J., Kúdela,P.

Pozemkov~
úpravy. Vydalo
Slo.venské vydavaterstvo
technickej liteÍ'~túry, n. p.,Bratisla:va,
jako Návody na
řešení souhrnných projektů HTÚP. Skripta jako dečasná
vysokoškolská učebnke, 218 stran, 161 obrázků a příloh., Cena učebnice je Kčs 14,20.
Touto publikací byla rozI)1nOQ;enařada prací ~, oba.ru pl'O'jektování pc~emkervých úprav. Řadí se čestně
k předchozím
textům, vydaným v Praze i Bratislavě.
V GaKO byla re,cenze učebnice inž. L Rybárského: Pozemkové úpravy. '"
rých
dem

ObsahQlvě je kniha členěna dg. devíti částí, ve ktese pojednává s dostatečným
obrazc.vým dc.pro'vcCi aktuálnich,
otázkách při sestavo,váni projektů.

V p l' V n í (úvodní)
Č, á s t i je pojednáno,
velmi
stručně o významu pozemkových. úprav v zemědělském
úseku, QI' pcz6'illkooVých úpravách v SSSR a ostatních lidových demokraciích.,
'
,
~.

,-

.

V, dru h é č á s t i autoři píší o mapových podkladechpc,třebných·
v praxi, fr to velmí podro-bně; dále
o operáte'ch pozemkových, JEP a kc,nečně O' ostatních
materíálec'h .z" územního plánování,
vcdchospodá'řství,
úsekuagro-ekanomického.,
geologie a klimatolc,gie, rajonizace plodína).
" '
_.

•

, Vt ř e t í č á s t i je, v obvyklé systematice probrána
otázka průzkumnýoh prací, velmi stručnou formcu. Následuje podrobné objasnění projekčních
p:racL Zde se
autoři' f"abývají řešením hospodářských
obVodů,společ~
ných' zařízení stavebních, vodohe,spodářských
a půdo·
, ochranných, komunikačních
aj, včetně ozelenění krajin,
Zvláště otázka ÚZemně plánovací je zde probrána ,s početnýIÍličíselnýmí
údají. Část půdoochrannýc!T o-patření
je doprovázena
četnými kresbami a diagcamy. Stejně
tak část pojednávajíCí o cest;ich hospodářského
význa·,
mu je celkem podrcobná a dc.prmíozena po,četnými ·o,bráZ·
ky~i náčrty .., podrobtl.ě je také pro-jednána ctázka. ze·
m"ědělské výroby rostlinné, ose,vni postupy,rc,zmístění
Ploch, tvary pe,zemků a jejích velikQSt.
'lnž. Jain( M oš na: PrlFjekěnJ systém' dvoj.íchvrstevVe čtv r t é č á s ti· je věnována ptllorno,st ekono'
nic. Autor!le v tOmto ,článkU zábývánovoú
problematik/oua, n~zornýmzpůsobem
dokládá, jak zkušenosp, ze- , mickému vyhodnoc,ení projektu. Tato část prc-bírá otáz,
ku. tvaru POzemků, poscuzení cestní, sítě a:/; po. ukazatele
měměřické1J.o inženýra & jeho ,vyjadřovací technicképro'intensíty zemědělské výroby. Obsahově je pojata stručstředky, jakp je vrstevnicoy.ý plárr, moh::JU prospět M,
velmi významném kH'čovém úse.k1.l našeho hospádá!.'st\ií
ně. Je to. nepc,chybně část ve,lmi důležitá a byb by ,
k zlepšení a usnadněni ří,dící, organizátorsk~, kontrolní,
vítáno ,širší pojednání, dílčích otázek.
prospBktor'ské; .technickoekonomické
aj. odborné činnosti.
V, P' á té, č á s ti j,(! vysvětlena otázka geodetických:
Jedna z cest, která véde,ke zlepšení projektov:ých a pláprací při pozeťQkových úpravách. Je věnováno podstatně
novacích podkla'dů, je zavádění metody geome'trie nevíce pozornosti různým zpÍlsobům ~aměřování, výpočťům
rostných ložisek !lo bá,ňské praxe. Práce inž. J. Mošny
ploch, pří~trojům (planimetr).
V podstatě jsou probrá·
se zabývá zavedením geometrie nerostnýCh ložisek do
ny potřebne věci především Z oboru počtářské geodézie.
územního plánování
a ,do. ekonomikybáňského'
průJe věnována' pozornost také vytyčovacím pracím různý·
myslu metodou projektivního .systému dvojích vrstevnte.
nii metodami, dále výpočtům kubatur v oboru zemních
Jedny z těchto vrsteVnic jSou normální vrstevnice topopr,acl. Tato. část' obsahově je vyčerpávají'Cí.
grafické' plochy ter.énu" druhé představu jí nový' , druh
V š,e sté č á s t i, která se zanývá otázkQu bilance
vrstevnic
ekonomtc1m-technického'
charakteru,
které
pozemkového fondu, je problematika
probrána bohužel
,I(yjadřují výši ekonomické hodnoty (v Kčs) v podzemí
velmi, stručně, což. ovšem vyplývá ze souč,asné situaCE'
uložených ,,'a geologicky
zjištěných
zásob nerostnych
v prójektovánf,
kde otázkám W)ancování je věnována
užitkových surovin. Přednosti metody dvojích vrstevnic.
nezaslouženě malá pozornost. Autoři byli proto nucení
'je, že ekonomicko-technické'vrste'vnice
naVazují přímo
respektovat tento stav.
na vlastní ložisk,a užitkových nerostů v podzemí a sou. 'časně také na povrch terénu .. Tyto vrstevnice umožňuji
Další části obsahují již pomocné otázky projektu
vyjádřit ekonomickou hodnotu (bohatství)
ložiska ne"
Je to sedmá část, kde s'e hovoří o ,nál,e~itDstech projektu.
rostů číselnou hodnotou (v Kč~) v prostoru pl,astickým
Osmá část pojednává o Ceníku projektů HTÚl'. V deváté
ekonomickým modelem' surovinového územ!.
části jsou .zařazeny rtavrhované značky a různévyjadř<J'
vací prvky v projektech.
.
O dálších refe~átech' předllesených
na konferencí,
a to M. ,Pelikána
:StanoveÍJ.í redukce elektronicky
Celkově joe možno hodnoUt práci jako zdařilou. Je
měřené ,délky a E. Pro c h á Z k y: Vyrovnání. polohy
zajímavé, že, autory JSou opět mladí, nadšení pracovníci
bodu měi'enéhoprotínáriím
pomocí statické
metody,
kolektivu katedry mapování a pozemkových úprav fa
které byly uvellejněny v Gendetiekéma
kartografickém
ktllty stavební Slovenské vysoké škQly technické v Bra '
sborníku, sv.' 8, SNTL, Praha 1962, bylo, referováno' ' tislav,ě '(ved. doc. inz. T. Lukáč) •. kteří takto dávají do
v Literární hlídce GaKO, sv. ,8/50 (1962), \ č. 7, str. 135.
rukou svým studentům již druhou velmi pěknou' publi
kaci -;- skripta - po předcházející práci inž. Rybárské
Kpodrubnějšímu
studiu recenzovanéhosborniku
dopoho, 'jako výsledek poctívé práce a snahy po <Jdpovědném
ručujeme zájemcům, opatřit si publikáci.na
děkanátu
sestavení
úč,elného a užitečného textu.
J,e to pěkn'~
stavebni fakulty ČVUT v Praze, Zikova 4, Praha 6-Dejúspěch t<J,hot<Jmladého kolektivu. Přejeme jim, aby se
vice (s. Plíhalj nebo ,si.i! vyjJííjětt v některé z technicii,m i jejich· další úkoly zdařily stejně dobř.e a byly tak
kých knihoven (STK v, Praze, Kle)JlentinuI)1, ,Praha 1velmi platným přínosem naší technické praxi.
Staré. Město, neboknihůvna
VÚGTK v, Praze, POlitických
lnž. Vladimír Svoboda
,vězM 12, Praha 1: -; Nové 'Město.
,St
"

"

"

.

'

'

(K 400. výročí jeho narození]
Mezi velikými postavami, které lidstvo obohatily dalekosáhlými vědeckými objevy, patří nesporně osoba Galilea
l;alileí.
Narodil se 15. února 1564 v Pise, kde žil jeho otec
Víncenzo Gallleí, znamenitý hudebník a skladatel. V 1'0ce 1581 se dal zapsat na fakultu svobodných umění university v Pis€, aby studoval lékař.ství. jako student neměl matematického
vzdělání, které si doplnil až později,
když mu otec dal k tomu 'svůj souhlas. Galileo se do nových studií zabral tak íntenzívně, že úplně zameškával
studium lékařství. Roku 1583 dokončil universitní studium a navrátil se domll k svému otci.

.

Studoval nejen Euk1ida, ale přešel i k Archímedovi
a pěstoval s úspěchem obor matematicko-fyzíkální.
Mimoto soukromě vyučoval jak ve Florencii, tak i v Síeně,
aby později zakotvil v Pise, kde na universitě přednášel
matematiku.
Zde však nesetrval
dlouho. V roce 1592
započal s přednáškami
na škole v Padově. Předmětem
jeho výkladů byly "Elementy"
Euklidovy, mechanika,
vojenské stavitelství
a nauka o sféře (tj. nižší nauka
astronomická) .
Není možno v této stručné vzpomínce zmíniti se
o celé jeho profesorské
činnosti nebo o jeho významných vědeckých objevech. Ti, kteří po staletí obracejí
zraky k vesmíru, vděčí Galileo Galileiovi, že lidské oko
ozbrojil přístrojem, kterým se umožňuje pozorovat jevy,
které by zůstaly dlouho neznámými. Dalekohled vynalezený Galileíem znamená pouze první výchozí bod. [Okulár byla čočka konkávní, objektiv čočka konvexní.].

jENA v době od 8. do 19. dubna
konat ve výstavní

síni "U hyberrÍů",

Pozdějí pro svůj kladný postoj pro Koperníkovu heIiocentrickou světovou soustavu došlo ke sporu s církví
katolickou, ve kterém byl pro své "kacířské názory"
nucen odvolat své učení. Stalo se tak roku 1633. Po
svém odvolání žil zbytek svého života částečně v Síeně
a Florencii (od r. 1638], kde byl střežen ínkvísící, neboť
stále naháněl strach řimskému dvoru. V polovině roku
1637 oslepl na pravé oko a koncem téhož roku i na oko
druhé. I jako slepec redigoval ještě svá poslední bádání
v teorii o pohybech a ~ilách.

publiky

4, vypisujeme

fotografickou

k účasti

na této soutěži.

Zemřel ve Florencii 8. ledna 1642 a byl pohřben
v cluámě Santa Croce, kde teprve 12. března 1737 byl
mu odhalen náhrobek, !la kterém vedle sochy Galilea
nacházi se socha Astronomie a Geometrie.
Pudr

v jejich

praktickém

Vyzýváme všechny vědecké
ří pracují

s

výrobky

školách,

cích,

geodetickém

pří

Kubáček:

[lJ B 6 h m,

j.:

Ocenenie

Vyrovnávací

presnosti
počet.

v malom

súbore

SNTL Praha

[3J Jan k o, j.: Maternatikostatističeskie
skogo,
Moskva 19tH
[4] F i s z,
statistik,

M.: Wahrscheinlichkeilsrechnung
IJerlin 1962

[5J K o ude n: Statisticeskie
metody
s angliskogo,
Moskva 1951
[6 J Li n n i k: Metod najmenšich
statističeskoJ
teoni
obrabotki

C. Informace
k plánu tematických
a vynálezce

kontrora

1 fotopřístroj

WERRAmatic

1 fotopřístroj

WERRAmat

1958

tablicy,

Perevod

und

s

dalekohledy

ZEISS a dalš1

češ-

rnathernatische

kačeslva,

Perevod

kvadratov
i osnovy matematikonabrudenij,
Moskva 1962

úkolů ŮSGK pro zlepšovatele

Potřebné souhrnné ínformace o všech úkolech poskytuje
i'ešitelům Ústřední správa geodézíe a kartografie, oddělení 211 - nové techniKY - Praha 1, Hybernská Č. 2.
Podrobné informace o jednotlivých úkolech podává vždy
ústav pověřený
provedením
průzkumu
prospěšnosti.
Který ústav je pověřen tímto průzkumem, je uvedeno
u každého úkolu. Všechny ostatní ústavy, na něž se
řešítelé obrátí o ínformace, zprostředkují
jejich poskytnut!, pokud je nemohou samy podat.

Z,astoupení

v ústavech,

pro ČSSR

VEB Carl Zeiss JENA

kte-

laboratořích,

závodech,

a fotogrammetríckém

meraniaJ

[ZJ Dun i n - Bar k o v s k i j i S m i r n o v:
Teorija
verojatnosteJ i maternatiče,kaja
statistika
v teLlmikc,
Moskva 1955

a techniky,

VEB Car! Zeiss JENA

ve výrobních

apod.

Literatura:
(k článku

Praha, 1, nám. Re-

Žádoucí jsou snímky přístrojů

provozu

klinikách,

se bude

soutěž

pracovníky

závodu

která

1964,

pří expedíměření

BEZPLATNÁ INFORMAČNí SLUŽBA · BIS
slouží již 46 tisícům individuálních
raturu z nejrůznějších technických

zájemců o technickou
a vědních oborů

lite~

Na základě Vaší přihlášky budeme Vám posílat zprávy o všech
připravovaných
novinkách, informace o zajímavých knihách
a seznamy literatury z oborů; které si vyberete:

•
•
•
•
•
•
•

Matematika Hornictví
Hutnictví
Slévárenství
Strojírenství
Ekonomika
Energetika

fyzika

•
•
•
•
•
•
•

Elektrotechnika
Stavebnictví
Chemie
TextU - Kůže
Dřevo·~ Papír
Sklářství
Potravinářský průmysl

Přihlášky k BISu se posílají na adresu:
STÁTNÍ NAKLADATELSTVíTECHNICKÉ LITERATURY
Bezplatná informační služba, Prah.a. 1, Spálená 51
r

Věříme,

1

'

že se BIS stane

Využijte

Členstvf
V KLU

BISu -

B U

TEC

br:l;Y Vaším dobrým .pomocníkem.

BEZPLATN:E INFORMACNí

HNI

C K

ě

SLUŽBY

LITERATURY

je také pro Vás ...

KCTL

Tato organizacetechnikíi,
mistrů, dělníků, novátorů, z:lepšovatelů a studentů zajišťujé svým členům přednostně knihy,
poskytuje jim 15% prémii a informuje je o knižních novinkách
Clenským zpravodajem
Přihlášku do Klubu Vám na požádání pošle Ústřední evidence
KCTL v Praze 1, Spálená 51. S členskou přihláškou dostanete.
zároveň také ediční plán I<CTLna rok 1964. "

