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Přesnost dvojobrazových dálkoměrů
lnž. Pavel Vyskočil, VÚGTK, Praha

Dvojobrazové dálkoměry jsou'v současné době hojně
užívanými přistroj i při přesném měření délek. Jejich
hlavní výhoda, ve srovnání s metodou paralaktickml,
spočívá v rychlosti měřicího úkonu. Oproti ostatním
optickým dálkomě.rŮIn je přesnost jimi měřené délky
ovlivňována větším počtem systematických chyb, které
spočívají v samotné podstatě dálkoměrného zařízeni.
Spole~né působeni všech systematických chyb se podle
jejich charakteru projeví ve změně násobné, případně
součtové konstanty daného dállroměru.

K systematickým chybám, které ovlivňují náso b-
nou konstantu, pa~ří: .

a) víastni chyba násobné konstanty, zl>ůsobená ne-
správným vybroušením deviačniho klinu, .
b) osobní chyby pozorovatele (nepřesnost oční čoč-

ky),
c) systematická chyba dělení Iátě, _
d) chyba z nesprávné polohy dálkoměrného klinu,
e) chyba vyplývající z fyzikálních vlastností světla,
f) chyba z teploty,
g) chyba z průhybu latě,
h) chyba z nekolmosti latě vlivem chybné funkce

dioptru nebo dalekohledu latě,
i) systematický vliv diferenční boční refrakce.

SystematIcké chyby, ovlivňující součtovou
konstantu, pak jsou:

a) vlastni chyba součtové koristanty (použití jiného
theodolitu k danému deviačnimu klínu apod.),
b) osobní chyba pozorovatele,
c) chyba v posunu nuly indexu (nonia) latě,
d) chyba b}lbínku optického mikrometru,
e) stálá excentricita ve směru dálkoměr.lať,
f) chyba centračního zařizenídálkoměru, ,
g) chyba z nesprávnérektifikace.libely stavěcí tyče

latě.

Za. nahodilé· chyby při měření dvojobrazovými
dálkoměry mužeme považovat: I

a) chyby v koincidenci,
b) chyby v centra ci a postavení dálkoměru a latě

s výjimkou nahpdilé nekolmosti latě k záměrné přímce,
c) nahodilý vliv diferenční refrakce. .

. Všechny systematické chyby se potom ve svém sou-
hrnu projeví v určených konstantách daného dálko-
měru, které však v dů.sledku osobní chyby pozorovatele
platí pouze pro daného měřiče. Zatímco konstanty
ostatních optických dálkoměrů se mění velmi nepatrně

. ,

(více pouze při použití jiné latě), mohou konstanty
dvojobrazových dálkoměrů vykazovat značné změny
v krátkém časovém úseku, a to. právě vlivem specific-
kých systematických chyb.

2. Urěeni konstant dálkoměril
Konstanty daného dálkoměruurčujeme proměř~ním

několika známých délek zku~ební základny. Tyto délky
jsou zatíženy celým souborem systematických a naho-
dilých chyb, které do jisté míry vyloučíme vhodně vo-
leným výpočetním postupem, jehož produktem budou
konstanty dálkoměru, a to buď pouze konstanta ná-
sobná K nebo konstanta násobná K a součtová c.

Zpusob výpočtu konstanty .nebo konstant dálkoměru
při tom představuje početní plloložení nejvýhodnější
vyrovnávací přímky souborem měřených hodnot (obr.
1.). Obě možnosti lze vyjádřit rovnicemI přímky, a to
v případě prvém, rovnicí přímky procházející počátkem
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y=A.x
a pro ,srovnání s dáJkoměrnou rovnicí

S=K.L
v případě druhém pak rovnicí přímky v obecné poloze

y=A.x+B nebotéž S=K.L+c (3)

Vzhledem k tomu, že sOll-čtová konstanta nepřed-
stavuje pouze vlastní součtovou konsta.ntu přístroje,
která je u většiny moderních přístrojů přibližně rovna
nule, ale zahrnuje i ostatní systematické vlivy cha-
rakteru součtové konstanty, je teoreticky správnější
proložit souborem pozorovaných hodnot přímku obec-
nou a určit tedy obě konstanty dálkoměru. V takovém
případě pak vyjádříme obě konstanty pomocí pří..;
rlistků, kterými se liší od předpokládaných konstant
daného dálkoměru. Tedy např.

Rovnice oprav budou mít tvar

Vi = dK.L;+ de + li (5)
Srovnáním s obecným tvarem rovnice oprav dojdemé
k závěru, že .

ai = Li; bi = 1; 1= Směř. -100.Li
kde Směř. je délka přesně měřená.

Zavedením váhy

1
P = L

i
2

dospějeme k normálním rovnicím tyaru

n.dK + [~ ]de + [~] = O

f ~ldK + [L]de + [12] = O
1 l \

paa = n; [pab] =l-rl [pal] = [T]
[pbb] =I~2l [pbl] ~ [L].

a neznámé po vyřešení rovnic (7), např. Gaussovým
eliminačním způsobem, budou

de = _ Jpbl.1L dK =' -' [pal] - [pab] de (8)
[pbb.l] , [paa]

Střední hektometrová chyba n~krát pozorované délky
je

M - V [pvv]..
0- ±

n-2.
kde Vi jsou určeny z rovnice (5). Nejistota v určení
obou konstant je charakterizována středními chybami,
odvozenými z váhy/funkcí vyrovnanýéh veličin.---; V Mo2 .•. -< . - V [pbb]

mc =/ ± [pbb. 1] ; mk = ± mc• [paa] (10)

Potom můžeme předpokládlLt, že opravy Vi vyjadřují
jen chyby nahodilé. Tento předpoklad nebude platit
.zcela bezvýhradně,zvláště pak v případě, kdy budeme
počítat pouze konstantu K. Takové chyby pak budou
v sobě zahrnovat mimo složku nahO,dilou též zbytkové
chyby systematické.

V tab. 1 jsou pro srovnání uvedeny střední chyby
Mo pro latě 1 a 2 jednotlivých dálkoměrných souprav
a měřiče K. a V., odvozené z výpočtu podle rovnice (2)
(způsob I) a podle rovnice (3) (způsob II). Protože
střední hektometrové chyby Mo závisí na opravách
Vb jejichž absolutní hodnota klesá s potlačením zbyt-
kové systematické složky, je výhodnější způsob vý-
počtu konstant charakterizován nižšími hodnotami
chyb Mo.
V takto určených konstantách budou zahrnuty

všechny systematické chyby, vy jmenované v úvodu,
při čemž chyba z nekolmosti latě vlivem chybné funkce
dioptru bude konstantami vyloučena pouze pro prů-
měrný sklon záměr, který se vyskytoval na zkušební
základně.

3. Vliv chyb, charakt~ristických pro dvojobrazové
dálkoměry

Jak bylo naznačeno v úvodu, mohou vypočítané
konstanty dvojobrazových dálkqměrů vykazovat znač-
nější změny, způsobené vlivem systematických chyb,
které jsou charakteristické pro tento typ dálkoměrů.
Je to zejména osobní chyba pozorovatele. a chyby vy-
plývající z fyzikálních vlastností světla.

Osobní chyba pozorovatele je způsobena nepřesností
a nesymetrií oční čočky, která působí na paprsek vy-
cházející li okuláru da.lekohledu jako slabý klínl.)
Existenci osobní chyby pozorovatele můžeme nejlépe
pozorovat při srovnání konstant téhož dálkoměrného
přístroje, odvozených pro dva měřiče, kteří vykonali
pozorování za stejných objektivních podmínek (po-
větrnost, centrace apod.). Rozdíl konstant v tom pří-
padě představuje rozdíl osobních chyb obou měřičů.
Takto sledovaný vliv osobních chyb pozorovatelů je
zřejmý z tab. 1., srovnáním konstant pro měřiče K.
a V. Při zkušebním měření VÚGTK, konaném v roce
1960 dvěma měřiči K. a V. činily rozdíly osobních chyb
v průměru:

Redta 002 č. 120 141
Wild DM 1 Č. 81 926
Dimes$keil Č. 110231

+0,0085 m
+0,0160 m
+0,0244 m2)

Stejné znaménko uvedených rozdílů svědčí o systema-
tickém charakteru osobních chyb pozorovatelů pro
všechny přístroje. Z různých hodnot rozdílů je pak
zřejmá míra kompensace vlivu osobní chyby konstrukč-
ními úpra~ami (zejména u Redty 002) ..
Chyba z fyzikálních vlastností světla je zaviněna

převážně různou hodnotou indexu lomu skla pro různé
vlnové délky procházejícího světla. O těchto vlastnos-
tech optických klínťt je podrobněji pojednáno v [6J
a pro tento případ postačí konstatovat, že změna vlno-
védélky světla (tedy jeho barvy) ovlivňuje přes změnu

') V článku [31je uvedeno, že Bosshardt stanovil podil osobní
chyby u Redty staré konstrukce na 2'/00 vzdálenosti. Na stejném
místě je pak citován článek Diirbauma, který zjistil u jistého
pozorovatele osobní chybu až 0,51 m na 78 m. Jako příčina byla
zjištěna jizva na rohovce dotyčného pozorovatele. Ve [3J a [4J je
dokázáno, že osobní chyba pozorovatele se projevuje maximálně
u dvojobrazovych -dálkoměrů, jejichž objektiv je deviačnim klínem
zakryt z jedné poloviny. Daleko výhodnější z tohoto hlediska je
umístění deviačního klínu podél maximálního průměru objektivu
. dalekohledu. Tato nejvýhodnější poloha byla experimentálně od-
vozena Arregerem. Kombinaci kolektivu a clonky docilil Bosshardt
snížení podílu osobní chyby u Redty novější konstrukce na 0,2'/00
vzdálenosti. .
') Rozdíly v metrech představuji odchylku konstant pro vzdále:

l
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I
Lat Způsob I ZpťJ.sobII

Přistroj .L..-

měNč
. K I Mo (cm) t= 8 Ke I M, (cm) t= 8

I I
I

Redta .V. 100,0457 ± 7,82 100,1595 ±1,64
, -0,0531

I K. 100,0501 ± 5,18 100,1217 ±1,04

I
-0,0350

Redta, 002 l.
I V. 99,8985 ± 2,75 99,9101 ±2,64

- -0,0054
K. 99,8944 ± 5,72 99,9051 ±3,20
2. , -0,0050
V. 99,9431 :f: 3,63 99,9127 ±2,99

+0,0142K. 99,9383 ± 4,23 99,8937 ±2,98
+ 0,0208

Dimesskeil l. 1

V. 100,0416 _±11,49 100,0054 ±1,20
"

+ 0,0128K. 100,0293 ± 3,46 100,0009 ±1,71

I

+ 0,0100
2.

I v. 100,0587 ± 4,51 100,0253 -±3,65
+0,0068K. 99,9992 ± 4,21

I
99,9862 ±3,58
+ 0,0045,

j

Wild DM 1 l. IV. 99,8893 ±13,01 100,0010 , ±5,42
-0,0396

K. 99,8948 ±14,12 100,0117 ±4,93
-0,0414

I

,

2.
V. 99,8866 ±10,37 99,9797 ±3,54

I -0,0328

I
K. 99,8719 ±10,31 I 99,9630 ±3,93

I -0,0321

indexu lomu n odchylku paprsku ~, a tím i náso b:p.ou
konstantu dálkoměru, danou vztahem

K = cotg 6
Protože nemůžeme předpokládat, že by index lomu
oční čočky a hmoty ji obklopující byl u každého jedince
stejný, můžeme se právem domnívat, že různobarevné
osvětlení bude u každého pozorovatele ovlivňovat jeho
osobní konstanty jinak, a toi ve srovnání s konstanta-
mi zjištěnými pro jeho oko za obvyklého denního
světla. Z tohoto důvodu nastane pravděpodobně se
změnou vlnové délky světla mimo změny konstanty
násobné též změna konstanty součtové, zaviněná změ-
nouosobní chyby s vlnovou délkou procházejícího
světla.
Změny indexu lomu a tedy změny násobné kon-

stanty dálkoměru s vlnovou délkou procházejícího
světla byly zkoumány na přístrojích Redta a Dimess-
keil na 66 m dlouhé zkušební základně při umělém
osvětlení latě v barvě červené, zelené a žluté. Měření
při každé barvě vykonali opět dva měřiči za těchže
objektivních podmínek. Tab. 2 pak obsahuje rozdíly

Tnbulka 2.
.

f:18
Barva

1Redta 002 Dimesskeil.
červená I --'0,0107 m -0,0053m
zelená + 0,0079 m + 0,0060 m
žlutá + 0,0026 m +0,0266m
denní světlo +0,0085 m +0,0244m

osobních chyb obou měřičů /1.S pro-jednotlivé barvy
a oba přístroje. Zvláště nepříznivý se v tomto případě
jeví vliv barvy červené, který u obou přístrojů změnili
smysl rozdílů osobních chyb.

Změna konstant dálkoměrů při různobarevném
osvětlení je vyjádřena v tab. 4. Při tom je

I/1.SV•= IKv. + lOv. - nKv. - nCv.
Kde i je barva červená, zelená nebo žlutá, D denní
světlo a uvedená rovnice platí pro měřiče V. Analogic-
ky jsou odvozeny I/1.SK•pro měřiče K. Rozdíly získané
zkušebním měřením jsou současně porov:p.ány s vý.,
sledky dQsaženými prof. Baeschlinem, publikovanými
ve [4] (rozdíly I/1.SBJ.
Tabulka 3.

I
Rozdil (cm/lOOm)

Dimesskeil - ,

,
Barva I Redta002 ,

1M":. I jMÍC 1f:18":.\ 1f:18K.
1MB.

červená -4,8 --,6,3 -9,7 -11,1 -10,0
zelená -4,3 -4,0 -8,7 -8,9 -4,0
žlutá -2,1 -2,3 -6,6 -3,7 -3,0
denní sv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uvedené výsledky svědčí o lepších vlastnostech' pří-
stroje Redta co do kompensace osobní chyby a'korekce-
barevných vad deviačních klína. Kolísáni rozdílů pro
jednotlivého měřiče a tentýž přístroj obráží různý vliv
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jednobarevného osvětlení na změnu individuální osob-
ní chyby. Uvedené výsledky také dobře souhlasí s vý-
sledky prof. Baeschlina a ze srovnání je 'zřejmé, že
při jeho pokusech byl použit spíše jednoduclíý deviační
klín 'než vestll-věnádálkoměrná soustava typu Redta.
Praktický význam zJištění kolísání konstant dálko-

měru vlivem vlnové délky světla spočívá zejména
v tom, že i tzv. denní světlo může mít za určitých
okolností (západ slunce, zamračená obloha apod:) růz-
nou vlnovou délku. Za takových podmínek je pak třeba
předpokládat, že dojde ke změnám předem stanove-
ných konstant dálkoměru.

4. Přesnost. zkušebního měření
V roce 1960 byly ve VúGTK provedeny zkoušky

dálkoměrů Zeiss-Redta, Zeiss-Dimesskeil a Wíld DM l.
Těmito dálkoměrnými soupravami bylo proměřeno
jednak 7 délek polní zkušební základny (max. délka
asi 130m) a z nich pak odvozeny obě konstanty každé-
ho dálkoměru pro určitou lať a měřiče. Poté bylo pro-
měřeno 10 délek ve zkušební mikrotriangulační síti
(obr. 2.), předem zaměřené s takovou přesností, že její
délky bylo mOŽnOpovažovat za přesné. Délky měřené
ve zkušební mikrosíti byly opraveny o odpovídající
konstanty a pOllovnány s délkami přesně určenými.

Pro stanovení přesnosti zkoušených dvojobrazových
dálkoměrů byla vypočtena řada středních hektometro-
vých chyb, a to jak z délek určených na srovnávací
základně, tak i z délek měřených ve zkušební mikro-
síti. Výpočet těchto středních chyb postupoval podle
následujících rovnic:

I. střední hektometrová 'chyba v koincidenci

V [p.m'2J
Mk=± ---n

kde 'p je dána rovnicí (6), m' je vnitřní střední chyba
aritmetického průměru z měření tam a zpět pro každou
délku odděleně jli n je počet měřených délek. Střední
chyba v jedné koincidenci potom je

mk= ± Mk' Vf
kde t je počet koincidencÍ.
II. Střední hektometrová chyba z rozdílu měření tam
a zpět

Mj = ± V_[_P_,:_j_2J_

kde střední chyba mj je rovna polovičnímu rozdílu
délek měřených v obou směrech. Střední jednotková
hektometrová kvazichyba (vypočtená podle zásad vy- .
rovnávacího počtu, jakoby nebylo měření zatíženo'
systematickými chybami)

m{= ± Mj.Vf

III. Střední hektometrová chyba, charakterizující reál.
nou přesnost daného dálkoměru, porovnáním s délkami
přesně měřenými, daná rovnicí (9) a jí odpovídající
střední hektometrová, jednotková kvazichyba

mo' = ± Mo. Vf (15)

Střední hektometrové chyby podle uvedených rov.
nic byly vypočteny jednak pro čtyři pozorování ve
směru tam a čtyři ve směru zpět, tedy pro t = 8,
jednak pro dvě pozorování v obou směrech, aby bylo
možno stanovit střední jednotkové kvazichyby, které
se co nejvíce přibližují skutečným chybám jednotko-
vým.
Střední chyby, určené podle rovnic (11), (12,) (13),

(14), (9),150 ze zkušebního měření, provedeného v roce
1960 jsou souborně pro polní srovnávací základnu
a zkušební mikrosíť obsaženy v tab. 4, 5 a 6.

pOř.li., Přístroj I Mk (cm) I mk (cm)

± ±1. Redta 002 0,34 0,96
2. WildDM I 0,38 1,08
3. Dimesskeil , 0,42 1,18
4. Redta, starší 0,44' 1,24

'I t - &

1

t - 2
Přístroj

Mj (cm) I m{(cm) Mj (cm) I m{ (cm)

± ± ± ±
Redta 1,5 4,3 - -
Redta, I starší 1,7 4,8 1,5 2,1
WildDM 1 2,9 8,1 1,7 2,5
Dimesskeil 3,0 8,6 4,2 6,0

1

t = 8 1
t ~ 2

Pl'lstroí
Mo (cm) I mo' (cm~ Mo (cm)' f mo' (cm)

± ± ± ±
Redta 002 3,3 9,2 3,4 4,8
Redta, starší 2,2 6,2 4,0 5,9
Wild DM 1 4,2 11,8 3,0 4,1
Dimesskeil 2,9 8,1 3,1 4,0

Údaje uvedené v tab. 4 svědčí o dobrých vlastnos-
tech dálkoměrných souprav, tj. mikrometru a dělení
latě, z hlediska koincidence. Střední chyby Mk, mk
nejsou při tom zatíženy žádnými systematickými chy-
bami. Jejich srovnání s chybami Mj,m/, uvedenými
v tab. 5 svědčí o rušivém vlivu systematických chyb,
působících v prostoru mezi dálkoměrem a jeho latí,
vyjímaje ovšem osobní chybů pozorovatele, případně
vliv monochromatického osvětlení a systematický vliv
teploty, které se projeví až v chybách Mo, mo', charakte-
rizujících reálnou přesnost jednotlivých dálkoměrů.
Srovnání sttedníchhektometrových chyb Mj,m/ ukáže
vlastnosti jednotlivých přístrojů, hlavně z hlediska
redukce šikmé vzdálenosti na V'odorovnou a ukáže tedy
nepřímo i na vlastnosti děleného kruhu a indexové
libely (u neredukčních) a redukčního zařízení u Redty.
Vliv refrakce se projeví pouze ve svém průměru'. ~třed-
ní chyby uvedené v tab. 6 v sobě zahrnují všechny
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systematické vlivy (zbytkové chyby pozůstalé po vý-
počtu konstant) a charakterizují reálnou přesnost jed-
notlivých dálkoměrů. Podrobné rozbory, související
s výslednými numerickými hodnotami stiJedních chyb
jsou uvedeny ve zprávě [5].

Ď. Teoretická a praktická přesnost měřeni,.

Pro rozbor přesnosti dvojobrazových dálkoměrů lze
vyvodit teoretický vzorec. Vyjdéme při tom ze základ-

· ní dálkoměrné rovnice, udávající velikost vodorovné
délky S, odvozené z délky šikmé S' a zenitové vzdále-
nosti z záměry ,

• S=S'.sinz=(K.L+c).sinz (16)

Diferencováním vztahu (16) podle jednotlivých pro-
· roěnných a aplikací zákona o přenášení chyb dospějeme
ke střední chybě, charakterizující přesnost měřené dél-
ky. Je potom

mg = ± V(L2.mk +m~).sin2z +
+(K ..L+c)2.COS2 z.mi + K2.sin2z.mt (17)

Symboly mIl..,mc, mz a mL představují střední chyby
nezávisle určených jednotlivých veličin. Pro záměry
běžniího sklonu bude cos .1/: blízký nule I a vliv dru-
hého členu rovnice (17) tak bude ve srovriání s vlivem
členu prvního nepatrný. Je tedy zřejmé, že přesnost mě-
řené délky, charakterizovaná střední chybou ms je zá-
vislá na přesnosti v určení,konstant K a c, dané střed-
ními chybami .mIl..,m,c.'Pro délku měřenou při z = 100g
je

ms = ± VL2.mk +m~ +K2.mt (18)

Určujeme-li konstanty K a c závisle, z, měření na
srovnávací základně a výpočtem např. podle :r;ovnic
(4) až (8), je přesnost výpočtu konstant dána středními
chybami mIl..,mc podle rovnic (10) a chyba mL je v nich
ve'svém průměru, pro vzdálenosti základny, obsažena.
Potom, máme-li na mysli pouze komparaci, lze psát

kde

Q __ [pab]
12 - [paa]. [pbb.l]

[pab]
[paa].[pbb] - [pab]2

(20)

Střední chyba m~ představuje jistou střední chybu
z komparace, kterou lze v nejlepším případě předpo-
kládat v později měřené délce.

Srovnání středních chyb ms pro L = 1,00 m(od-
vozené z přesnosti určení jednotlivých konstant) se
středními chybami zMo (pro zkušební základnu) a .Mo
(pro zkušební mikrosíť), odděleně pro měřiče V. a K.
je provedeno v tab. 7. Nerovnosti chyb mg a IMo (kde
i= z, 8) je 'při tom způsobena jejich odlišným cha-

I rakterem a musí platitms < IMo' ,vzrůst chyb sMo
sV~Qí o vlivu převýšení obou, konců měřené délky
a z v,ětší části o změně poměru systematických chyb,
které působily při měření na polní zkušební základně.
•Pokles chyb' .Mo opn;>tichybámzMo u přístroje Wild
:PMlsvědčí oyětšíchnahodilých chybách, které pů-
s~bily na měřeni na zkušební základně, aniž by proni-

kavě ovlivnily přesnost v určení konstant dálkoměru.
Vzhledem k tomu, že je výkyv u obou měřičů přibližně
stejný, působily tyto vlivy zřejmě nezávisle na osob.
ních chY~)lí.ch.

MěřiČ v. Měřič K.

S
I ! ~ j I j jPřistroj

I
.3 o o

I
o o

Ul ~ ~ Ul ~ ~I~ .. .• \ I~ .. ,

± ± ± I ± ± ±
Redta 002 1,92 2,64 3,74 2,38, 3,20 3,90
Redta
starší 1,07 1,64 3,79 0,54 1,03 2,73
WildDM I 3,10 5,42 3,24 2,81 4,93 3,35
Dimesskeil 0,37 1,20 3,30 0,78 1,71 2,75

Značnější htbilita poměru systematických chyb· to.
hoto druhu dálkoměrůa praktické výsledky nás v tom-
to případě opravňují k jistéIl\uprohřešku proti teorii
v tom smyslu, že rovnici (19) přepíšeme na tvar

-, ± VL2 -2 + -2 . 2 + (K L +)2 2 2ms = .mli. mc .sln z . c . cos z.mz
(22)

Skutečnou přesnost později měřené délky, za předpo-
kladu dodržení téměř stejného poměru systematických
chyb, lze potom odvodit z rovnice

Ms=± V(L2mit +m;;-2).sin2z+(K .L+C)2. cos2z.mi+

+ K2. sin2 z. Mt (23)

kde za ML dosazujeme' chyby mj. Srovnání středních
chyb mg podle rovnice (21), Ms podle rovnice (23) pro
L = 1,00 m a středních hektometrových chyb .Mo je
provedeno v tab. 8 a svědčí uspokojivě o správnosti
zavedených předpokladů.

Měři.čV.
,

Měři.č,X:.
,

j
.

SPřístroj S i S i .3
.3 ~ o .3 ~ ~o,rJ)

~
,rJ)

I~ l~ I~ I~ .•
± ±

.3~41
± ± ±

Redta 002 2,18 - 2,64 - 3,90
Redta
starší 1,35 2,76 3,79\ 0,85 2,01 2,73
WildDM I

I
3,18 5,43 3,24 2,90 5,27 3,35

Dimesskeil 0,70 2,64 3,30 I 1,00 2,42 . 2,75
. ,', I
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, Ze souboru zkušeb~ích měření, provedených v roce
1960 ve VúGTK lze vyjmout horní a dolní hranici
chybmK' mc (mK= ± 0,007 až 0,030; mc= ± 0,002
až 0,010) a "z nich odvodit pro celistvá L jednotlivé
střední chyby mÉ; podle rovnic (21) a (22). Výsledky
výpočtu jsou vyjádřeny křivkami na obr. 3 (pro rov.
(21)) a obr. 4 (pro rov. (22)), které charakterizují maxi-
mální a minimální rozpětí komparační přesnosti zku-

šebního měření všech zkoušených dálkoměrů. Ze srov-
nání obou grafU, kdy křivky na obr. 4 byly počítány
pro průměrný sklon mikrosítě z = 91,109g a mz = ±
± 0,05g (měření zenitové vzdálenosti v jedné poloze
<dalekohledu, zahrnující i nepřesnosti v rektifikaci in-
dexové libe1y) vyplývá, že vliv druhého členu rovnice
{22) je pro zenitové vzdálenosti blízké 100g nepatrný.

I

6. Závěr
Z uvedených výsledků, získaných ze zkušebního mě-

ření a rozvedených ve zprávě [5] je zřejmé, že přesnost
dvojobrazových dálkoměrů závisí na přesnosti v určení
konstant daného dálkoměru, tj. na chybách mK, mc

resp. mK, mc• l: těchto chyb, podle rovnic (21) a (22)
nebo (23) a (24) lze odvodit předpokládanou komparač-
ní nebo skutečnou přesnost následujících měření, nedo-
jde-li ovšem v průběhu doby ke změně v poměru syste-
matických ?hyb, které působily na měření na zkuŠební

základně. Lze z nich tedy také odvodit, zda na základě
určené konstanty vyhovují kritériím přesnosti, nebo
zda je třeba měření na srovnávací základně opakovat,
Protože otázka přesnosti dalších měření souvisí s obec.
nou platností dříve odvozených konstant, je zejména
důležité provádět měření na zk~.šební základně za po-
dobných vnějších podmínek (denní doba, povětrnost
_apod.), za jakých bude konáno následující polní měření.

Mimo uvedené výpočty.ko:p.stant jsou také v někte·
rých případech v praxi odvozovány z měření na zku-
šební základně přímo korekce měřených délek, grafic.
kým zobrazením odchylek mezi délkou přesnou'a mě-
řenou. Protože v tomto případě není přesnost měření
na základně ověřována střední chybou, je důležité, aby
podezřele větší odchylky byly ověřovány opakovaným
měřením. Měřítko grafu volíme při tom dostatečně
velké, aby bylo možno vyjímat jednotlivé korekce
s dostatečnou přesností. V zásadě je nepřípustné odvo-
zovat konstanty dálkoměrů z uzávěrů polygonových
pořadů. Větší odchylky v uzávěrech polygonových po-
řadů mohou být pouze. popudem k opakovanému mě-
ření na zkušební základně.
Vzhledem k možné změně systematických chyb je

třeba provádět periodick~u kontrolu urČených kon-
stant, zejména také při pronikavějších změnách po-

s větrnosti (období dešťů, období sucha apod.). V pří-
padě pochybností postačí mnohdy namátkové přemě-
ření některých délek polygonového pořadu přímým
měřením komparovaným pásmem.
Vzhledem k osobní chybě pozorovatele je třeba ur-

čovat konstanty nebo korekce pro každý přístroj a mě-
řiče zvlášť. Také v případě, že doplňujeme dalekohled
dálkoměru jiným optickým zařízením (např. okulárový
. hranol, žlutý filtr apod.) je třeba stanovit zvláštní
konstanty nebo korekce daného dálkoměru a používat
je pro všechna další měření konaná s takovým zaříze-

_ ním.
Z velkých rozdílů chyb Mk, mk a Mo, mo je zřejmé,

že měření dvojobrazovými dálkoměry je zatíženo sys-
tematickými chybami, které nelze vyloučit ani vý-
počtem konstant, a že tedy nelze stupňovat přesnost
měření zyýšením počtu pozorování (koincidencí). Za
optimální počet koincidencí lze v daném případě po-
važovat dvě v každém směru měřené délky.
Význam dvojobrazových dálkoměrů nelze přeceňo-

vat ani podceňovat. Poněkud větší množství systema-
tických vlivů, působících na měření vyžaduje vyšší
.pečlivost při určování konstant. Takové požadavky
jsou ovšem kladeny na komparaci jakýchkoli pomůcek
pro měření délek vyšší přesnosti a nemůže být proto
považována za neobvyklou. Přesností lze dvojobrazové
dálkoměry zařadit mezi dálkoměry nitkové a dálko-
měry s konstantní, invarovou latí pro paralaktické
měření.

Lektoroval: inž. Jiří Adámek; VÚGT K, Praha a inž.
Václav Steklý,ÚGK, .Praha

Literatura:
[1] Herda-Staněk-Herda: PolygoniBace s optickým měřením

délek. SNTL Praha 1957.
[2] Herda, J.:Chyby z nekolmé polohy a průhybu latě dvolobrazo-

vého dálkoměru. GaKO 1959č. 1-,2.
[3J Hiither, G.: Fehlereinfl.iissebei der optischen DiBtanzmessung,

ihre Auswirkung und Eliminierung. VEB Car! ZeiBsJena Nach-
richten 5~8. 1956.'

[4] Jelinek, A.: Chyby dvojobrazových dálkoměrů.
Zeměměřický obzor 1949č. 1-

[5] Vyskočil, P.: Zkoušky a hodnoceni různých druhů dálkoměrů.
zvláště dvojobrazových. Výzkumná zpráva č. 104. 1960.

[6] Vyskočil, P.: Chyby kapalinových kompensátorů. GaKO č. 4.
1961-

1963/150



Geodetický obzor Šíma: Určování kubatur v lomech a povrchov!Jch dolech fotogrammetrick!Jmi
.sv. 9/51 (1963] Č. 6 metodami s mechanizací v!Jpočtů

Určování kubatur v lomech a povrchových dolech
fotogrammetrickými metodami s mechanizací výpočtů

Ke zvýšení ,-,perativnosti je třeba vyřešit problém
fotografování pod mraky, za zhoršené viditelnosti
a v zimě. Za současného stavu je výhodné použít
leteckého snímkováník dlouhodobému periodickému
ověřování kubatur celých závodů nebo výsypek o značné
rozloze. Sestavením kopií nebo zvětšeniI\ snímků vznikne
dokonale informující podklad pro řešení dopravních,
urbanistických a rekultivačních projektů.
Volb,a parametrů leteckého snímkování je ovlivněna

velikostí a tvarem lokality, stanovenou přesností a po-
žadavkem, aby zájmový prostor byl zobrazen minimál-
ním počtem stereodvojic. K dosažení přesnosti ekviva-
lentní tachymetrické metodě (± 10cm] je třeba dodržet
vhodnou výšku fotografováni. Přesnost fotogrammetric-
kého určení výšky nesignalizovaného, méně výrazného
bodu [9] lze charakterizovat vztahem

mz = ± 0,15%
0h (8)

podle něhož je vhodná výška fotografování h= 670 m.
Při použití komory RC 5a o formátu 23 x 23. cm
a konstantě f' = 152 mm je měřítko snímku asi
1 : 4400. Na jedné stereódvojici se zobrazí plocha
cca 60 ha. Podélný překryt volíme 60 % (větší neni
zpravidla možný pro malou délku vzdušné základny
a omezení intervalem mezi dvěma expozicemi), příčný
alespoň 30 %. Časový interval mezi dvěma expozicemi
je pak při rychlosti letadla 240 km/hod. asi 6 vteřin.
Velmi malá výška letu a poměrně značná rychlost ztě-
žují navigaci, takže k přesnému dodržení plánu snímko-
vého letu je třeba výrazně signalizo';"at směr n~let0'1c~
čar a polohu hlavního bodu prvmho snímku v rade
způsobem obvyklým při technickohospodářském: ma-
r

pováni.Pro nedostatek situačně výrazných bodů je dále
nut~o rozmístit v prostoru příčného překrytu sousednich
řad bílé křížové signály (100 x 10 cm) na vzdálenost
1/2 vzdušné základny fotografování (obr. 8). Ty signá ly,
které se zobrazí v rozích jednotlivých stereodvojic,se
použijí za vlícovací body a dodatečně zaměří geodetic-
kými metodami s přesností 0,1 mm v měřítku plánu
a jejich výška určí s přesností ± 5 cm.
Výsled~em vyhodnocení leteckých snímků může být

kromě bodově vyhodnocených profilů také polohopisný
a výškopisný plán v měřítku 1: 1000 (eventuálně
1 : 2000). K automatické registraci čísel bodů a jejich
výšek pro přímý výpočet na samočinném počítači Z 11
lze zatím použít jedině registrační zařízení EK 5a, neboť
tento počítač přijímá vstupní hodnoty jen ve tvaru
osmiciferných čísel a nepřijímá např. znak X, který
nelze z programu č. 9 na Coordimetru přechodně od-
stranit. Děrujeme-li děrnou pásku na dálnopisu, může
mít záznam libovolnou formu, avšak i při velmi pečlivé
práci je možnost výskytu hrubých chyb, zejména
v řádu registrovaných čísel. Proto způsob záznamu
informací, používaný nyní v pozemní fotogrammetrii, je
jen provizorní, i když jeho použití je nesporně přínosem,
neboť odstraňuje dřívější písemný záznam a další
nezbytné děrování.
Aby vstupní hodnoty pro výpočet na samočinném

počítači nebyly znehodnoceny přítomností hrubých
chyb, provádí se vyhodnocení jednotlivých.profilů tak,
že v 1. řadě měření postupuje vyhodnocovatel od nej-
vyšší lomové hrany nového stavu směrem dolů (obr. 6),
nastavuje měřickou značku na body profilové sítě
aostatni charakteristické body terénu a diktuje odečtené
výšky spolupracovnikovi u dálnopisu nebo používá
automatického registrátoru. V 2. řadě měření postupuje
stejným směrem, avšak kontrolní údaje jen hlasitě
odečítá a druhý pracovník je porovnává se zápisem na
psacim stroji. Nesouhlas větší než trojnásobek předpo-
kládané středni chyby (± 30 cm) je třeba odstranit
dalším měřenim a případnou opravou údajů v děrné
pásce.

7. Výpočet kubatur na děrnoštítkových strojích
a samočinných počítačích -

Výpočet kubatury z ploch dvou paralelních příčných
profilů Pj, Pi+1 a jejich vzdálenosti ÁSj lze provést
podle elementární formule

Ás·
Ki =T (Pi + Pi+1) (9)

jestliže se plochy těchto profilů vzájemně neliší o více
než 30%' Toto omE'zenívyplývá z podmínky, aby chyba.
v numerickém výpočtu kubatury nebyla větší než 0,3%
[13]. Jinak je možno použít Simpsonovy formule

!S. s·
Ki = ---ť- (Fi+ 4Pj+1 +Pi+2) (10)

nebo formule pro objem komolého jehlanu
Ás·

Kj =T (Pi + Pi+1 VPi·Pi+l) (11)

Protože další zhuštění soustavy profilů ke splnění shora.
uvedené podmínky nepůsobí při fotogrammetrickém
vyhodnoceni žádné obtíže, je účelné provést výpočet
kubaturyzplochprofi.lůPo,Pl ..... Pm a jejich staničení
So,Sl' .... Sm podle formule

m-1

K = 2: ~(Pj + Pi+l) (8i+1 - 8i)
i=O

I

Vzhledem k dostupnosti prostředků k mechanizaci
výpočtů V r. 1962·byla dosud úloha vyřešena ve dvou
alternativách, a to:
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a) na děrnoštítkových strojích Aritma,
b) na samočinném poč1tačiZuse Z 11.

Výpočetní program první alternativy zpracoval inž.
Cimbálník, CSc, v/ obecnějším pojetí, zamýšleném·
původně pro projektování komunikací [10]. Autor
konstatuje, že výpočet kubatury na kalkulačním
děrovači T 520. je ekonomický až tehdy, obsahuje.li
velké množství opakujících se operací (1000 a více).
Takový případ, o němž je zmínka "V 5. odsta"Vci, bude
však v praxi ojedinělý. Přesto je "Všakúčelné stručně
popsat metodiku výpočtu na děrných štítcích pro po·
rovnání s obdobným výpočtem na samočinném počítači.
V následujících vzorcích je použito této symboliky:
S, staničení příčného profilu (i je pořadové číslo

profilu),
ni staničení podrobného bodu v profilu (i je pořadové

číslo bodu v profiluJ,
Zl výška bodu v předchozím sta."VU,
Zi výška bodu v novém stavu.

Vstupní hodnoty je nutno naděrovat' a přezkoušet
podle originálního záznamu způsobem o}).vYklým ve
strojně početních stanicích. N~ základníeh štítcích se
uskuteční postup:Qě tyto operace:

a) výpočet výškových rozdílů AZi = Z? - Z.
b) výpočet dílčích ploch profilu

P".n+l = 0,5 (AZi + AZ':l) (ni+! - nt>

Dále se vytvoří sou9tové štítky pro plochu
a výkopu v každém profilu,

k

Pf =LP~~~+1
i=1

(14)
náspu

k

Pf ~ ~ P{n-:-~+1
i=1

a na nich vypočítají dílčí kubatury výkopů a náspů

Kj,j+1 = 0,5 (Pj+ 1j'+1)(sl+1-81)

K~j+1 ~ 0,5 (Pj + Pi+1) (sl+1~81)
me~i profily i a i + 10. jejich progresivní součty

m

Kv =LKj,li+1
j=O
m

Kn=~Kj,i+1 (20)
j=O

které představují kubaturu "Výkopua náspu od počátku
(; = O)do profilu s pořadovým čísll\lmm.
Výsledky setřídí podle pořadových čísel profilů

a tisknou na tabelátoru. Kompletní výpočet se "Všemi
kQIltrolami vyž&duje 21 průchodů kalkul&čním děrova.
čem a 13 x třídit. děrné štítky. Úloha o 100 profilech
po 10 bodech (tj. 1000 základních štítků), bez děrování
a přezkoušení vstupních hodnot trvá· 5 1/2 hodiny.
Podíl jednotlivých operací činí:

výpočet na počítači T 520 3,2 hod.
třídění štítků. . . . . . 1;0 hod.
tabelace výsledků . . . . . .. . 1,3 hod.

Naděro"Vání .0. přezkoušení 1000 základních štítků trvá
10 hodiu. Řešení úlohy na děrných štítcích je značně
komplikováno cyklickým tvarem VZOl'CŮ (12), (14),'(17)
a (18), jejichž vyčíslení je snazší na samočinném počítači.
Proto byla současně řešena druhá a1ternati"Vavýpočtu

. na počítačí Zuse Z 11. Program vYI!racova! inž. Novotný
v rámci své diplomové prál}e na ČVUT [11] ve spolu.
práci s inž. 'Šťastným z GTU. Umožňuje výpočet kuba·
tury z neomezeného počtu bodů a profilů, dokud vý-
sledná hodnota nepřesáhne 4000000'0 m3• Výpočet
probíhá automaticky bez vnějšího řízení, kontrola. se
provádí dvojím nezávislým výpočtem se stejnými

vstupnlmi hodnotami. Vzhledem k různému charakteru
změn v terénu byly vypracovány 2 varianty, programu.
V první se důsledně separují plochy náspů od výkopů,
takže v případě "zvrhlého" lichoběžníka se počítají
zvlášť plochy obou trojůhelníků a přičítají ~ plochám
téhož znaménka (obr. 9). V druhé, jednodušší variantě
se mechanicky aplikuje rovnice (14), takže v případě
různých znamének výškových rozdílů AZi a AZi+1
bude mít vypočtená plocha Pi,i+1 znaménko výškové.
ho ro!:dílu s větší absolutní hodnotou (obr. 10).

..•... --.. -..
n,' ~-- __ ---

(17)

(18)

K výpočtu dfIčích kubai\U1'se používá v obou' přípa-
dech vzorců (17) a (18), které mají na přechodu náspů
ve výkopy rovněž aproximativní charakter. Při zjišťo-
vání objemu odtěžených hmot v lomech a povrchových
dolech nastanou podobné případy jen na okraji lokality,
což zpravidla nemá podstatný vliv na výsledek, nehledě
na to, že chyby různého znaménka se vzájemně kom-
penzuji. Výpočet je proveden g numerickou přesností
lm" takovým způsobem, že přesnost fotogrammetricky
určených výšek se nijak nezmenšuje. Vstupm hodnoty
mají omezení· .

Si < 4000 m
ni <. 400m

Z~,Zi < 4000 m

a v průběhu výpočtu

t>,Zi < 400m
Pi < 4000m'
K < 40000000 ma,

které dovoluje kompletní řešen$ všech případů, které
se nyní vyskytují v praxi. Jsou sníIhány ze dvou pěti.
stopých dálnopisných pásek ve formě osniimístných
čísel v pořadí, jak je uvedeno na str. 153 (nahoře) a
které odpovídá postupu vyhodnocování s automatickou
registraci. Nejprve se vyhodnocuje starší stav, registruje
označení bodu (~i, ni) a jeho fotogrammetrická výška
(Zl). Pro správnou funkci programu je třeba před
posledním bodem v každém profilu a před staničením
posledního profilu v lokalitě děrovat znak "K". Postup
výpočtu 2. varianty je znázorněn v blokovém schéma.tu
naobr.llI. Nejprve se v příptavném bloku přesunou
pracovní konstanty do operační paměti. Pak se snímají
údaje z obou pásek, tvoří výškové rozdíly (13) a ukládají
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1

2. páska
,I Zl Zl ,I Za Zk

"

Zl Zl Z. I. Zk r{nový stav) . - - - - .,- -8i 8i+1

do paměťových buněk. Plochy elementárních lichoběž. Tabulka 1
níkú kladného a záporného znaménka se odděleně
střádají a jejich sumy vytisknou na konci každého
proffiu..Znakem "K" se přechází rta výpočet kubatury.
Psací stroj vytiskne staničení profilu, plochu náspu a vý-
kopu a součty dílčíchkubatur náspú a výkopú od po-
čátku až po příslušný profil (obr. 12).

Oar. 11.

8j ;v Pj EV 'f!lPj

200 0-827 61- - 000 0-

40 O 16577 - 0-a,o 18- - 000 -
600 52637 - 189,-77513- - 1890 -
800 47721 ~ '80 -n265 025- -
1000 61920 - 522 -687 70 l' 87 -

Typ Trvám

I
Forma registrace

registrace do děrné pásky

Coordimeter
-program 9 25 vt. označení bodu (8cifer).

:1:(6),y(6), Z(6), X, Zi
-program 2 20 Z(6), :1:(6),y(6)

označení bodu (6), X,Zi
-program 1 13 z(6), :1:(6),y(6),

označeníbodu(6),X,Zi

.Wild EK-3 9 Zi, X,oznlil'íeníbodu (8),
:v(6), y(6), Z(6) .

'. ,
Wild EK-5a 4,5 libovolný počet cifer v

označení bodu,:I:,y,Z,
snímá se 8-6-6-6, další
lze do~it nulami,
libovo . ěměnit pořadí
zápisu a programovat
automatické děrování
rnzných funkčních
znakú (Zi, X, Wr,
Zwr, Zl, K, Eu)

čis10 kÓd oifry pi."'lla tunkčni znakv nroznaku pa.ar stroj P!'8TodJifi: nITIIA.

17 .... · 1 -
23 ... · 2

5 ·. 3
18 .. . 4

20 · 5 .. ,
25 ·..· 6

21 .... 7

9 ... e
15 .. 9
16 .... O

11 ..... X

30 ... ' .. Z1-~~100Tt!: I llu.-~nOTt STmurO29 ......
24 ·.... / X HP ItHku

19 ·.. · S STOP

13 :... · JI t.b.lát or.
\0 DP iit:ít"ku3 .... •

26 ·. • + Z mes.!'a

31 .. Z.r- ••••• ra

27 • .r-"~1íg.. ZJ.,ofR8G"28 .:
.•...

Délka výpočtu závisí na počtu podrobných bodú
a proffiú, v první variantě také na četnosti přechodú
výkopú v náspy ,a naopak. Na 1 podrobný bod proffiu
pHpadá prnměrn,ě 19 vteřin, při použití 2. varianty
13 vteřin. Výpučet úlohy o 100 proffiech po 10 bodech
tedy trvá 3 1/2 hodiny (tentýž výpočetjJ.a kalkulačním
stroji trvá 16 hodin). Jak již bylo uvedeno v 5. odstavci Tabulka 3
většinu času. spotřebuje, počítač ke snímání vstupních
hoqnot z děrné pásky, které se v tomto případě děje
méchanicky. Proto pracovníci GTÚ v současné době
vyvíjejí nový program pro počítač Z 23, který snímá
vstupní hodnoty podstatně vyšší rychlosti (tab. 3)
a numerické operace v této úloze provádí ve zlomcích
vteřiny. Libovolná forma vstupn,ích hodnot, jejichž
úpravu lze také programovat, umožní 'bezprostředně
použív~t pětistopou děrnou pásku ze všech dostupných
registračních zařízení.

Operace
\

Z 11 I Z 23

snímání údajú z děrné
pásky mechanicky fotoelektricky
rychlost snímání lOznakú/vt. 300 znakú/vt.
sčítání a, odečítání 0,23 vt. 0,(l003 vt.
násobení adl'llení 1,0 vt. 0,013 vt.

1963/153



štma: Chl5o'OlínlkUbaturv lO1TlJ!ch '12 pO'D7'ChOV'(jch dolech totO{h'ammetrickfjmt GeodeUckt obzar
metadamt a mechanIzací ltOpOl!ti't 9v.9/51 {1963) Č. 6

. . 8. Přesnost a hospodárnost metody
Ji!, všeobecně mámo, žepfesnost tirohymetrioké meto;

dy značně .klesá se zvětšujícím se sklonem terénu a jeho
členitostí. Do~onalost vystižení terénních tvan1 závisí
na počtu u.měřených bodů a na zkušenosti praoovníka,
který je volí. Ve snaze provést iněřické práce v terénu
co nejrychleji, zaměfu.je se mnohdy jen minimální počet
bodů, což vede k nežádouc.í generalizaci. Vyhodnocením
fotogrammetrickfch sn1:mk11je možno vystihnout te-
rénní tvary i ve velmi členitých lokalitách s naprosto,u
objektivností. Přesnost vyhodnocení se s rostoucím
sklonem terénu naopak zvětšuje. Již z tohoto dlivodu
je použití fotogram.metrických metod k určování kuba-
tur v lomech a povrchových dolech velmi výhodné.
V lokalitách s výraznou vertikální členitostí (strmýIni

svahy, svislými stěnami, převisy) lze dosáhnout tachy-
metrickým určením. výšek jednotlivých· bodů přesnosti
± 10-20. cm. Porovnáme.li výsledky zkoušek pozemní
i letecké fotogrammetrie, které byly pro sledovaný
účel vykoná.ny u nás [IJ, [9J i v zahraničí [7J. [I4J. může-
me kOIlBtatovat, že přesnost obou metoď je vzhledem
k tachymetrickém.u měření v uvažovaném prostředí
více než rovnocenná. V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky
zkušebního měření Vedeckého laborat6ria fotogram-
metrie SVST [1]. I když kontrolní body byo/ signalizo-
vány, dává ta.bulka jasnou představu o přesnosti po-
zemní fo'togrammetrie při zaměřování lomu, kde je
obvykle dostatek výrazných bodů na stěnách rozruŠ6-
nýeh'trhaeúni a dobývac{mi pracemi.

Vsdálenost fO~Tá.ni Pol!et kontrolnioh bodů mz (om)lm)

I

578-642 11 4,1
895-402 11 1,6
315-325 15 1,9

oQ
.'l::I

f -o
Publikaoe Komora m, ~e,Q mz(ottl)

(mm) ~dť
&~'S

['tj RMK2I/18 210 10000
}29702 xRMK2I/18 210 8ÓOO 20

2 xRMK2I/18 210 6200
[7J RC5a r52 7500 1310 Jako

RC5a 6.000 198
lacbymetrie

[9J 115 12
Kasper
(podle RC 5s. 152 4000 9116 12
před-
nášky)

Zjištěním přesnosti a hospodárnosti prací při pou~itť
pozemní fotogrammetrie k určování kubatur v povrcho-
vých <lolech se rovněž zabývali pracovníci Vedeckého
laboratória fotogrammetrie SVST v Bratislavě [6J
a Institutu geodézie Bergakademie ve Fr~bergu [14],
[I6J. Aby bylo předchozí tvrzení výrazně ilustrováno,
považovalo se v obou případech tachymetrické měření
za bezvadné (tab. 6). Zkouškami, které byly uskutečně-
ny na několika povrchových dolech v NDR bylo dóká-
zál1o, že stanovíme-li přesnost obou metod z diferencí
dvou nezávislých měření, jsou výsledky zcela rovno-
,~Dné (tab. 7). Z mnoha zkušebních měření. odvodil
pak Dittrich [I4J !=lmpirickouformuli

m. 300 -
-:"V- ~/ VfT .V2 , (21)

vyjadřující relativní chybu v určení kubatu:ty při po-
užití pozemní fotogrammetrie. Kubatura V == 200 000

m' je tedy určena s chybou ±1880 m3 (tj. 0,94%),
avšak V = iOO000 m3jen s ohybQU ±3000 m3 ~tj.
0,60%!).

.,
Úspory~

~ Vzdálenost Kubatura Rozd1l I
~dlÚ T tis. ma v určeni

!nákla.,Q
kubatury I~ času důPo<

[6] 250- OOQm 445 1,2% 00%
[14] 50o-1200m } 1,5% 58% 45%

150- 450m 200 1',0% 47% 28%
So-- 250 m 0,9% 30% 16%

J

.( I Fotogram-
Vzdálenost . TtLchymetde metrle

Publikaoe fotografovl\.tú
j mvP"o (200 tis. ma)

é I
[14] 500-1200m 1,0% 1,0%

150- 450m 0,7% 0,7%
80- 250m 0,7% 0,7%

Obdob:hé zkoušky s využitím letecké fotogrammetri&.
jsou prováděny od r. 1954 v NSR. Heyll [7] uvádí, že
relativní chyby I % v určení kubatury skrývky lze do-
sáhnout již při měřítku snímků 1 : 10000 a dokonce
i při fotografování v zimním období. Nejhospodárněji
lze využít snímky zhotovené širokoúhlou komórou
o formátu 23 X 23 cm. Rozdíly mezi tachymetrickým
a fotogra.mmetrickým určením kubatury skrývky ne-
přesahují 1-2 %' Přitom se spotřeba času zmenšila.
o 33 % a finanční náklady klesly při dalším zpracování
informací na samočinném poMtaěi o 37 %. Velmi ná-
zorně to ukazuje diagram na. obr. 13. Je zde porovnávána
jen 1. etapa prací, tj. zÍSkávání informací až po stanove-
ní souřadnic a výšek podrobných bodů profilu. Pocho-
pitelně se jedná o velké těžební lokality s kubaturou
skrývky okolo I 000 000 m3 za čtvrt roku, kde je letecká
fotogrammetrie použ.ívána soustavně, takže snímky
určitého data. mohou být využity i v dalším termínu.
Z porovnání spotřeby času při dosavadních grafiokých
(G) a výpočetních- metodách (V) zpracování informací
s výpočtem na samočinném počítači (8) lze usoudit, že
značné časové úspory (tabulka 8) umožní rychlou
amortizaci nákladných zl'třizení, přispějí k podstatnému
zvýšení produktivity práce a také k případnému zkráce-
ní termínů periodických kontrol.

200 . 400 600 800 1000 1200 1400 God11

Obr. 1'3.

Výsledky všech zkušebních prací [6J, [7]. [I4J. [I5}
ukáz81y, že pti použití fotogra:mmetrické metody je
nutno počítat se zVýšenými požadavky na odbornou
kvalifikaci. Dosavadní poměr inženýrflkoteehnickýoh
prscoVIÚků a pomocných dělník6 1: 1,2 se mění až
na 5: I. \
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,Publikace Porovnáni Úspora času Poznámkametod

[8] G: S 80-90% UNIV AC60, děrné
štítky

[15] G: S 65-70% IBM'604/;l děrné
štítky

[U] V: S 78% Z U,děrnápáska

! 9. Závěr
Technologický postup určováni kúbatur v lomech

.a povrchových dolech fotogrammetrický~i metodami
s mechanizaci výpočtu, n~vržený pracovníky oddílu
provozního výzkumu. GTU v Praze, bezprostředně
spojuje obě etapy prací, tj. získání infor~ací z foto-
grammetrických snimků automatickou registrací s jejich
zpracovánim na samočinném počítači vhodného typu.
Realizace úkolu byla usnadněna použitím téhož nositele
informací v obou etapách, aby jižna děrné pásce .byly
informace organizovány ve formě vstupních hodnot pro
výpočet v pořadí, jaké předpokládá co nejjednodušší
program výpočtu. Operativnost fo'togrammetrie při
určování kubatur je závislá na dokonalé organizaCI
a návaznosti předcházejícich prací (tabulka 9),spoje
ných se zhotovením fotogrammetrických s!límků.

Pozemní fotogramtuetrie I Letecká fotogrammetrie

rekognoskáce v terénu I l .plán ·flnímkového letu
zaměření fotostanica . signalizace náletových čar
vlicovacích bodů a vlicovacich bodů'
fotografování

1

snímkový let
laboratorní práce klasifikace snímků

- zaměření vlicovacích bodů
. I

fotogrammetrické vyhodnocení s automatickou
registraci

------
výpočet na samočínném počítači

K.určení kubatury uvolněných hmot clonovými a ko-
morovými odstřely v l{)mech a při periodických kontro-
lách těžby se použije výhradně poz~mni fotogrammetrie,
jejíž operativnost je praktiéky rq'vnocenná s tachyme-
trií. Aby se omezily polní měřické práce na minhnum,
je výhodné zde používat stálé základny a některé vlko-
vaci body; vyplácí Se dokonce v příplldě potřeby stavět
zvýšená stanovi~ka pro fototheodolit. Protože se ob-
vykle počítá kubatura v celém objektu najednou, od·
padnou všechny kancelářské práce, spojené s vynášením
a interpolací bodů, i s výpd'čtem plochíprofilů a kubatur ..
V povrchových dolech je třeba zv'o it metodu s ohle-

dem na terénní a meteorologické podmínky, jak bylo
podrobněji řečeno v 2. a 6. odstavci. I když popsaný
technologický způsob přímo neřeší odděleníkubatur na
jednotlivé skrývkovéřezy, může být použit i pro tyto
případy,jestliže se informace ze snimků získávají jiným
způsobem (viz závěr odstavce 5). Pak ale nutně klesnou
dosavadní význačné časové úspory opakovaným za-
kládáním stejných stereodvojic do vyhodnocovacího
stroje. Jiné řešeni spočívá v tom, že r;e použije fotogram-
metricM metody k získání informaci, a\;'šak jejich orga-
nizace pro výpočet, případně i sám výpočet· se provede
dosavadnim způsobem na kalkulačních strojíéh nebo na
Coordimetru podle programu č. 8 s ruČním vkládáním
vstupních hodnot na klávesnici. Nejvhodnější však bude
oddělit výpočty V jednotlivých řezech indikací podrob-
ných bodů a programovánim jejich organizace v rámci
výpočtu na samočulllém počítači s velkou pamětí a ope-
račními možnostmi. Práce na řešení. tohoto problému
za předpokladu využití samočinného počítače Zuse
Z 23 byly již zahájeny. . ! .

Lektoroval: inž. Josef Smidrkal, FSťJVUT, Praha
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messung im Braunkohlentagebau mit Rilfe ph~togram-
metrischer Verfahren, Freiberger Forschungshefte A 116,
1959.

Inž. Alois Šimek osmdesátníkem
lnž. Šimek se narodil 15. června 1883 ve vesničce

, Doupě u Telče na Moravě. Střední školu [reálku) vy-
studoval v Telči, kde byl ž&kem profesora matematiky
a fyziky Pantoflíčka, otce prof. inž. dr. Jaroslava Pan-
toflíčka, profesora geodézie na ČVUTv Praze ..Na nově
zřízen1í Vyso'ké škole technické v Brněposlouchal g{lO-
dézii u pro-fo inž. Josefa Lišičky. Koncem mku 1904
vstoupil do služeb 'katastrální služby, k novému měření.
Prvním' jeho učitelem v praxi se stal geometr Krbec,
nebojácný a uvědomělý Čech.
Náročné práce triangulační, spojené s_horolezeckými

výkony, konal většinou ha Slovensku, jako například na
Lomnickém štítě, Kriváni, Ďumbieru atd. Pokud bylo
zjištěno- .provedl triangulaci asi 112 trigonometrických
bodů I. řádu. Za zmínku stojí, že inž. Šimek vyrovnával
.s diagramem našeho význačného geodeta Horského ně-
kolik bodů najednou v síti s oboustranně měřenými
směry. Jeho láska k trinagulaci ho neopustila ani v le~
tech, kdy jiní již užívají zasloužený odpočinek
Morava, Slovensko a Praha byla jeho pracoviště až

do roku 1927,'kdy byl přelo~n do Brna a v roce 1938
jmenován' přednostou měř. oddělení při býv. zemské
finanční s:právě v Brně..
Z působení na vysoké škole vydal skripta pro poslu-

chače. V roce 1939 to bylo "Z 'minulosti pozemkového
katastru země moravsko-slezské." Na 3li1 stranAchpodává
v nich' vývoj daňových'katastrů v zemi moravskocslez-
ské od. nejstarších dob až do konce 18. století: V roce
1946 vydal 'litografovanou pomůcku "Staré pozemkové
katastry na Moravě". V témže roce vydal další před-
nášky "Z dějin měřictví .a zeměměřictví",kte-ré v roce
1950 vydal 'zlepšené' pod názvem "Měřictví a zeměmě-
řictví". Z jeho dalších literárních prací zasluhuje pozor-
nosti "Tereziánský li josefinský katastr na Moravě",
otištěný V Zeměměřickém obzoru '(1941), jakož i "Sto
let ~tabilního katastru na Moravě 1817 až 1918" (1940).
Z 'bohaté aktivní činností není možno v těchto řádcích

vystihnout jeho činnost v celé šíři a bohatosti. Několik
let před svou osmdesátkou -se zabýval přeměřováním
části trigonometrického měření, které u Soběšic u Brna
prováděl v roce 1759 astronom J. Liesganig..
Současné životní jubileum zastihuje inž. Šimka v dob-

rém zdravotním stavu a v plné práci. Jeho přátelé
a bývalí spcilupracovníci'rádi vzpomenou jeho životního
jubilea s přáním plnéM zdraví do dalších let.
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Úvod. Vliv chyby'? porovnání Základnové latě na měfené délky. Přímé porovnání s normálním měřítkem.
Zvláštní kompardtor. Nepřímé způsoby porovnání. Porovnání na srovnávací základně. Kobold'Ův způsob
s krátkou základnou. Autor'ŮvzpŮ8ob na základně délky 264 m. Výsledky pOrovnání základnové, latě Zeiss Bala
a její zkracování. Pfíčina zkracování. Srovnání vlivu systematických chyb paralaktické1J,o a přímého měření.,

Rostoucí používání paralaktické metody měření
délek pomocí theodolitua základnové latě v poly-
gonometrii a při vytyčování staveb podstatně zvyšuje
zejména v pracích vyšší přesnosťi význam a důležitost
určení délky základnové latě. K rozšíření této metody
přispělo mimo její vynikající vlastnosti dovezení
velkého množství souprav,' vyrobených závody Zeiss
v Jeně. Tyto soupravy, skládající se ze základnové latě
Bala a theodolitu Theo 010 nebo 030, se až na jednu
závadu (bakelitová pouzdra stavěcích šrOUbŮ)velmi
osvědčily! a naši geodeti s nimi dosahují přesných
i ekonomicky příznivých výsledků.
Z řady systematických cl:J.ybtéto metody je právě

chyba v určení délky základnové latě, tj. chyba z po-
rovnání jednou z hlavních. Stálost délky základnové
latě uvnitř vhodných mezí je pak důležitým konstrukč-
ním předpokladem této pomůcky. Účelem tohoto
článku je podat hlubší rozbor problému porovnání
základnové latě a sdělit,zkušěnosti a výsledky mnoha-
leM práce. A to s ohledem na skutečnost, že výkonný
geodet může realizovat laboratorhí podmínky jen
zcela výjimečně, a proto jsou p~o něho laboratorní
metody méně vhodné.
Pozoruhodné je, že dosti dlouho po rozšíře'ní zá-

kladnové latě v praxi byla věnována otázce jejího
porovnání jen malá po~ornost, Předpokládalo se
většinou, že délka latě/tj. vzdálenost os záměrných
značek, byla při výrobě nastavena s přesností, do-
stačující pro většinu prací. Odchylky od délky 2 m
v hodnotě ±0,2 mm, znamenající v délce ,100 in'
chybu ± 1cm, byly považovány ,ještě za zanedbatelné.
Jen výjimečně byla délka latě určována porovnáním
s normálním měřítkem na komparátoru. Rozšíření.
metody o' délkové měření použitím pomocných zákla-
den, měřených rovněž základnovou latí, přineslo
značné zvýšení přesnosti a rozsahu použití. Proto se
porovnání stává důležitoú součástí metody a proje-
vuje se snaha stanovit. vhodné postupy. V odborné
literatuře se začínají objevovat různá řešení.

..
11iv chyby z porovnání

Chyba z poro:vnál)í, jestliže se oprava z porovnání
používá, nebo zanedbání odchylky od předp~kládané
délky latě, jestliže se oprava z porovnání neužije,
způsobí v měřené délce stejnou poměrnou chybu podle
vztahu

kde CI je chyba z porovnání, l délka základnové latě,
csohyba v,měřené délce, s měřená délka. '
Tento vztah přenášení poměrné chyby platí i pro

pomocné základny a několikanásobné rozvinutí. Dále
také zde,platí všeobecné pravidlo <> vlivu chyby z po-
rovnání měřítka. Chyba z porovn~í, nahodilého
charakteru, se projeví v měřených délkách' jako chyba

systematická. Ze vztahu (1) je také zřejmé, že při
délce základnové latě 2 m musí být přesnost porovnání
vysoká. Např. poměrné chybě z porovnání 1 : 50000
odpovídá absolutní chyba 0,04 mm v délce latě..

Způsoby porovnání

Délka základnov~ latě se určuje:
1. přímým porQvpáním s normálním měřítkem
2. nepřímým porovnáním s normálním měřítkem
3. na ~rovnávací základně.
1. Přímé porovnání základnové latě s normálním

měřítkem se nejčastěji provádí na 'komparátoru.
Vhodný je speciální komparátor pro základnové latě
s vodorovnými mikroskopy a zařízením pro postavení
latě jako na stojanu, aby bylo možné porovnávat
latě ve stejné poloze jako při měření. Není nebezpečí
deformace v spojovacím mechanismu obou' ramen
latě, jako' je tomu při porovnání na komparátoru
obvyklého typu. Na tomto komparátoru se lať porov-
nává při vodorovné poloze rovin záměrných značek.
Spojovací níechanismus je namáhán v jiném směru
než při měření aje.li opotřebován, vyskytují se změny
v délce latě následkem jiné polohy ramen. Tyto rozdíly
se vyskytují ,u 'latí Wild a Hildebrand- Wichmann.
Speciální komparátor má také náš, výzkumný ústav,
konstrukci navrhl s. iuž. Adámek, dále je např. na
Vysoké škoktechnické v Mnichově [5].
Přesnost porovnání na komparátoru je uvedena

v několika publikacích následujícími hodnotami stř.
chyb porovnání (pokud jsou uvedeny maximální
chyby, 'byla přepočteny autorem pro lepší možnost
srovnání na střední):

Karda [2] ± 0,01 až 0,02 mm
tj. 1: 200000 až 1 : 100000
Suchánek [4] 0,002 0,003

1:1000000 1:650000
Kneissl . [5] 0,003

1 : 650.000
Jitnkovič [6] 0,02

1 : 100000
Janich [11] 0,005

1 : 400000

Hodnoty se dosti liší, jsou v rozmezí 1,: 1 000 000
až I : 100 000, průměr je asi 1 : 400 000. Tyto rozdíly
je možné částečně :vysvětlit některými nevýhodami
a obtížemi tohoto způsobu porovnání. Nejdůleži~ější
z nich je cílení na záměrné značky základové latě
mikroskopy komparátoru při zcela jjném zvětšení
a vzdálenosti než theoclolitem při měření. Při porov-
návání se tedy pozoruje pouze malá část vrcholu
záměrné značky, takže i nepatrné nepravidelnosti vr-
cholu značky mohou způsobit rozdíly v odhadu osy.
Proto jsou např. záměrné značky latí ;aala z posledních
výrobních sérií doplněny dvěma páry svislých rovno-
běžných rysek, takže tato nejistota nevzniká. Délka
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lAtě se při porovnání určuje jednak vzhlědem k ose
trojúhelníkových značek v jejich vrcholu a dále vzhle-
dem k ose rysek. Při měření se základnovou latí v zá-
kladní poloze, tj. na konci nebo uprostřed měřené.
délky, se pouŽije oprava z porovnání vzhledem k?se
značek. Vzhledem k menší přesnosti tohoto způsobu
postačí i nižší přesnost: porovnání. Při měření s po-
mocnými základnami nebo při krátkých délkách do
3p m se používá druhá hodnota, jejíž vyšší přesnost
je zde využita. Kratší délky dovolují přesně cilitna
osu páru rysek.

Na jednu ,z nevýhod porovnání na komparátoru,
že není vždy a:všem výkonným pracovníkům dosaži-
telný, upozorňuje také Ochsenhirt [9]. Uvádí proto
postup přímého porovnání základnové latě snormálním
měřítkem, při němž mikroskopy komparátoru. jsou
nahrazeny dvěma theodolity podl~ obr. 2. Theodolity

c zóklodnovó lot" •., -o T
, normólnJ méf/llco ':

se postaví ve vzdálenosti minimální záníěry na kolmici
k rovině záměrných značek základnové latě, postavené
v téže poloze jako při měřeni. Zaměření směrů na osy'
zá:lllěr'ných značek nebo rysek zitjišťuje délku latě.
Pak se základnová lať zamění za normální měřítko,
vhodně upevněné ve stejné rovině a výšce jako zá-

. '

kladnová lať, a zaměří se směry na rysky nebo břity
normálního měřítka. Z rozdílu směrů a ,ze vzdáleností
theodolitu se vypočtou' délkové rozdíly a určí délka
základnové latě. Jako normální měřítko používá Och-
senhirt dva.k sobě přiřazené normální metry. Chybu
porovnání tímto způsobem uvádí hodnotou několika
setin milimetru. Výhodou je zde možnost porovnávat
v terénu běh)emměření a porovnání častěji opakovat .

...- .
".,'
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2. Při nepřímém porovnání základnové latě s nor-
málním měřítkem se délka základnové latě určí úhlo-
vým měřením theodólitem např. podle obr. 3, jak jej
uvádí Mulert [10]. Zaměřením v obr. uvedených úhlů
nf!' koncové body normálního měřítka délky 2 m se
určí délka základny, představovaná dvěma theodolity,
a z té opět úhlovým měřením délka základnové latě
(ve dvou polohách). Výhodou tohoto způsobu je to"
že je' možné jej uskutečnit v terénu a dále současné
určení so~čtové konstanty e základnové latě. Nevýhod
je ovšem daleko víc, největší je obtížnost měření
a vzájemného cílení na theodolity, dále nutná stálost
postavení theodolitů během měření a zejména to, že
při každém porovnání musí být opakován celý postup.
Mulert uvádí střední chybu ,tohoto způsobu porovnání
±0,028 mm, tj. 1: 70 000, ovšem za př~dpokladu střed-
ní chyby ± 3cc. v měřených úhlech. 'to je vzhledem
k záměrám délky kolem dvou metrů. a cílení na osy
theodolitů přesnost problematická.

, ,3. Způsob porovnání základn~vé latě na srovnávací
základně '.využívá možnosti opačného postupu, než
který se používá při měření; ze známé délky základny
se zde určí neznámá délka základnové latě. Prvkem,
který se při tom měří, jsou rovněž paralaktické úhly.
Možnost volby délky základny a různého tvaru para-
laktických obrazců vede ke dvěma hlavním postupům.

Je to:
a) porovnání na krátké základně délky 4 až 24 m,
b) porovnání na základně přibližně ťéže délky, s ja-

kou pracujeme při vlastním měřen~.
a) Porovnání na krátké základně zavedl Kobold [7J.

Podrobné propracování uvádí Rische [8]. Výhodou
tohoto způsobu je stejně jako u Mulerta současné urče-
ní součtové konstanty latě. Součtovou konstantou latě
nebo také podélnou excentricitou latě nazýváme vzdá-
lenost roviny záměrných značek latě od točné osy latě .
.součtovou konstantu je nutné znát při používání po-
mocných základen, neboť ovlivní měřenou délku v.stej-
ném'poměru, v jakém je k délQe pomocné základny.
Pro přesné práce ji určujeme s chybou ± 0,1 "až
±0,2 mm. tj. 1 : 200000 až 1 :100000 pro základnu
délky 20 m. Zanedbání součtové konstanty v hodnotě
např. 2 mm způsobí v měřené délce 200 m, určené
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pomocnou základnou délky 20 m, chybu 20 mm. Pro
používání základnové latě na konci měřené délky není
součtová konstanta tak ~důležitá, pokud nepřekročí
hodnotu několika milimetru. Rische uvádí postup po-
rovn.ání na základně délky 4 m. Měří ji dv:ěma normáÍ-
ními břitovými měřítky délky 1 m. Pro' porovnání ji
rovnoběžně odsunuje o 2 In podle obr. 4. Délka zá-
kladnové latě je podl~ tohoto obr. dána vztahem

l = 2.(D-e) tg~
2

kde l je délka základnové latě, D délka odsunuté zá.
kladny, e !!loučtovákonstanta základnové latě,sl' e2, ea
, jsou paralaktické úhly. Pro součtovou konstantu platí
vztah

I e 1cotg -t
e= D \1- cotg ~-~cotg ~J'

- 2 2

Podle Rischeho je středl].Í chybl:J,~ohoto způsobu po-
rovnání ±0,04 mm, tj. 1:50 000 za předpokladu stř.
chyby v paralaktlckém úhlu ± 2ee, v délce odsunuté
základny± 0,1 mm, v součtové konstantě ± 0,065
mm, ve vzdálenosti, o kterou byla základna odsunuta
± 2 min a V úhlech, okteré se liší koncové body odsu-
nuté základny od kolmice ± 1Oee•Pře,dpokládaná přes.
nost v porovnání normálních měřítek je uvedena hod-
notou ± 0,02 mm. 'ffiavní nevýhodou tohoto způsobu
porovnáníje obtížné měření základny. Měřit odsunutou
délku s Ichybou ± 0,1 mm vyžaduje laboratorní pod-
mínky, úhly při odsunutí je nutno měřit přímo.na
břity normálních měřítek;,.důležité je také měření
teploty normálních měřítek. Další značnou nevýho-
.dou, která činí tento fostup méně hospodárný, je I

nutnost měřit :z;ákladnu při každém porovnání, neboť
požadovaná přesnost v její délce prakticky vylučuje
nějakou trvalou stabilizaci. Některé tytd nedoétatky
odstraňuje další modifikace této metody, při níž, se
místo měření základny normálními měřítky používá
invarový drát délky 10 nebo 24 m. Jeho rozvinutím
je základna dána. Některé nevýhody zde ovšem zů·
stávají. Je to jednak obtíž opatřit invarový drát ve
vhodné úpravě, tj. s ryskami nebo stupnicemi na obou
koncích, a zejména jej porovnat s přesností, potřebnou
;protento postup. Úřad prQnormalizaci invarové dráty
neporovnává, neboť potřebné zařízení není trvale in-
stalováno. Inst<tluje ho pouze v době měření geode-
tických iákláden. '

Přesnost tohoto způsobu porovnání postačí vyšetřit
jednodušeji, než uvádí Rische. Po diferencovánI. a
úpravě vztahu (2) a za předpokladu, že chyba v urče.
ní součtové ,konstanty je obsažena v chybě délky odsu-
nuté základny, je . .

kde ml je střední chyba v délce základnóvé latě, mlJ

střední chyba v délce odsunuté základny a ms je střední
chyba v paralaktických úWech. Střední chyba v délce
.základnové latě má tedy dvě složky, které lze označit
mlD a mis' První složka, stř. chyba mlD' způsobená chy-
bou v délce odsunuté základny, je dána vztahem

a druhá složka, střední chyba mli, způsobená chybou
v paralaktických úhlech, je .

. ,m
mis ='+ D-" (6)- e

Tento rozbor jednak řeší důležitou otázku, jak ovlivňu-
je přesnost porovnání délka odsunuté základny." Za
druhé ukazuje, že tato délka pf1sol:líprotichůdně. Sou-
časně je zřejmé, že vliv chyby IV délce odsunuté zá·
kladny není u tohoto způsobu s krátkou základnou
zanedbatelný. Celková chyba bude minimální při rov-
nosti obou složek, neboť výraz VmlD + ml. je pro tu-
to podminku minimální.

Aplikací uvedených vztahů je možné názorně ukázat
dosažitelnou přesnost. Např. pro D = 10 m, mD = ±
± 0,2 mm je mlD = ± 0,04 mm. Dále pro ms = ± 2ee
je druhá složka mis = ± 0,03 mm. Celkem ml = ±
±0,05 mm tj. 1 : 40 000. Tato přesnost je prakticky
mezní, neboť určit délku odsunuté základny včetně
součtové konstanty se střední chy-bQu0,2 mm je velmi
obtížné, a celý postup bude mít několik nebezpečných
bodů. Mimo již uvedené otázky porovnání použitého
měřítka (drátu) to bude napětí měřítka a určení prvků
pro opravu z od~unutí. V souhrnu tO,opět znamená
-reializovat laboratorní podmínky.

ffiavní význam metody Koboldovy je v tom, že je
nejvhodnější metodou určení součtové konstanty zá-
kladnové latě. K tomu účelu se jí také běžně používá.
Vzdálenosti stojanů se' volí co nejmenší, asi 2 až 3 m,
a co je nejdůležitější, hodnota součtové konstanty se
určí bez dálkového měření. Odchylka v délce základ-
nové latě součtovou konstantu vůbec neovlivní. Sou-
čtová konstanta se určí ze vztahu

l (e2 el ea)e=- cotg -2--cotg~-cotg~_ 2 2 2

Střední chyba součtové konstanty se určí s dostatečnou
přesností rovněž jednoduše. Jé možné předpokládat, .
že střední chyby členů pravé strany vztahu (7), tj.
chyby v určení vzdáleností mezi stanovisky, jsou při-
bližně stejné, a pak je podle [1] vztah (35)

D2 mms= ± _._s. V3
l e,

Např. pro ms =± 2ee, D = 6 m)e me = ± O,~mm.
Tato přesnost zcela postačuje.
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h) Porovnání na stálé srovnávací základně je 'podle
názorq autora vhodnou metodou pro výkonn,é geodety.
Publikoval ji také Kneissl [5]. Uvádí, že na ,základně

délky 100 m, měřené s přesností ± 1 mm pásmem nebo
měřickou latí při postavení zá)rladnové latě uprostřed,
lze dosáhnout přesnosti porovnání 1 :30000 za před-
pokladu střední chyby v paralaktických úhlech ± 2cc, je
(což je hodnota přiměřená při 6 opakováních.
Ochsenhirt [9] považuje poměrnou chybu porovnání

1 : 20000 za postačující. N!'Juvažujezřejmě používá~í
pomocných základen (dvojnásobného rozvinutí zá-
kladnové latě,) neboť při tomto způ.sobuparalaktické-
ho měření délek se uvedené přesnosti v terénu běžně
dosahuje tj. pro porovnání je to přesnost:nedostatečná.
Pro měření se základnovou latí se konci nebo upro-
střed měřené délky tato přesnost pro většinu prací
skutečně postačí. Podle Ochsenhirta lze uvedené přes-
nosti dosáhnout na krátké srovnávací základně délky

.. 20 JÍl, měřené pásmem s chybou ± 1mm při přesnosti
paralaktických úhlů.± 3cc.
Autor tohoto článku používá 8 úspěchem po dobu

asi 10 let porovnání na srovnávací základně. Takto
určená oprava z porovnání obsahuje mimo opravy
z nesprávné délky latě, tj. z o<lchylk'yod předpoklá-
dané délky 2 ní, i podstatnou část ostatních systemá-

:~c~;~~e~~~~~~o:t;~;~~:r:~~i~~;:o;~~l~·o~~~: m!p = ± V ~ . :. (13)

pů.v;odu, chyby, v poloze základnové latě a pomocné Střední chyba mlD z,délky srovnávací základny Je u to-
základny, chyba v součtové konstantě a chyby způ.- '
sobeIíé záměnou jednotlivých součástí soupravy (theo- hoto způ.sobu ve většině případů. zanedbatelná nebo
dolitu, základnové latě a ,výměnných terčů.). Dů.ležité je ve srovnání s hodnotou mzp podstatně menší. Je
je použít stejných paralaktických obrazců. jako při tedy možné očekávat např. pro porovnání na základně
měření. Značnou výhodou je, že každý pracovník si délky 300 m a použití obr~zce s pomocnou základnou
mů.žeporovnat jím používanou soupravu. Takto urče- uprostřed při m. = ± I CC, střední chybu m;p = ± 0,03
né hodnoty mUže pokládat. za spolehlivé, je možné mm tj. 1 : 65000. Vliv chyby v délce srovnávací zá-

klady je např. u dále uvedené základny Žďákovzacvičit celou četu, popř. si zopakovat přesné úhlové '
měření a přezkou~et jak theodolitpro měření paralak- 1:375000, tedy mlD = ± 0,005 ,mm.
tických 'Ó.hlů.;tak základnovou lať (kolmost k měřené 'Porovnání se opakuje prÍIměrně třikrát nezávisle.
délce, vodorovná poloha). Odpadá měření základny, Pak bude možné na základě délky 300 m, měřené
jediným měřeným prvkem jsou paralaktické úhly a. s pomocn()u základnou uprostřed při střední chybě
popř. teplota vzduchu. Obtíže s realizací laboratorních v paralaktických úhlech ± lcc, dosáhuout spólehlivě
podmínek, pro většinu výkonných pracovníků. těžko přesnosti porovnání 1 : 50 000 až 100 000. To je přes-
překOliatelné, rovněž odpadají. 'nost přiměřená celkové přesnosti metody a blíží se
Výhody porovnání na srovnávací základně jsou přesnosti, dosažitelné na komparátoru. Při tom vliv

tedy nesporné. Dů.ležité je, je-li možné porovnávat systematických chyb je v opravě z porovnání v dosta-
8přesností, která by se alespoň blížila přesnosti porov- tečné míře zahrnut.
nánína komparátoru. Podle autorových výsledků. toho Správnost této úvahy ověřují autorovy výsledky
lze dosáhnout. Přesnost poroV'nání je dána zejména dosažené při pozorování základnové latě nasrovnáva- ,
chybou v měření základnY'Při porovnání a dále chybou cích základnách ve Hvězdě [1] a ve Žďákově. Základnu
.v její délce. Přesnost délky základny musí být pod- Žďákov vybudoval autor pro vytyčování naší největší
statně vyšší než přesnosti které lze dosáhnout při po- mostní stavby, mostu přes Vltavu u Žďákova. I když
rovnání. Základna má. být asi o třet~u až polovinu základna byla volena tak, aby vyhovovala vytyčování \
kratší. než jsou délky, které blÍdou měřeny V terénu. stavby a montáže pomocí mikrotriangulace, bylo při
Tak zů.stane vzájemný poměr systematrokých chyb jejím budování pamatováno na možnost porovnávat
ještě přibližně stejný. Pro porovnání se volí vždy při- základnové latě. Délka základny je 264 m (lI kladů.
zn~vépodmínky,.zejm~na je n~tnf por?vnáva~. při za- invarového drátu), terén rovinný. Přesnost základny
taze~e ?blo;e a Jen m~rn~mve~ru~tocet d~?Jlc,para- /. je dána celkovou chybou ± 0,7 mm, tj. 1 : 375000.
lakt~ck~ho~hl~ s~voha~l 12, z,?'sa y pro n:erempara- Pro porovnávání-základnových latí je tato přesnost
laktl~k:ych uhlu, J~ nu~ne,dodrz?vat [1]. Presnost po: naprosto vyhovující. Srovnávací základnlJ, se při po-
~ovnam na, srovn~vaCl zakladne bude odvoz,e~a ta~e rovnání rovnoběžně odsunuje asi 04 m. Používán byl
Jedtoduchym zpusobem. Oprava z porovnam Op Je, vesměs paralaktický obrazec se základnou uprostřed
určena vztahem v souměrné poloze. Paralaktické úhly byly měřeny

Op " D - Dp, (9) prů.měrně ve 12 dvojicích vždy za příznivých póvětr-
kde D je délka srovnávací základny, Dp výsledná délka nostních podmínek. Měření bylo rozloženo vždy na
z porovnávacího měření. Střední chyba opravy z po- celý den; během jednoho dne lze snadno i při velmi
rovnání je pečlivé práci dosáhnout dvojího nezávislého porovnání.

mop == ± Vmb + m~.
Jelikož zde platí zákon přenášení poměrných
stejnou hodnotou tj.

(10)

chyb

l
mz = ±Inmop .

Střední chyba mopmá d~ě složky. Vliv přesnosti délky
srovnávací základny je dán vztahem

vliv chyby vlastního měření při porovnání je dán dru-
hým vztahem .

l
mzp = ± nmDp.

Vztahy pro chyby mDp jsou odvozeny v [1]. Pro obrazec
s pomocnou základnou uprostřed se použije vztah (52)
z této publikace a z něho dosazením do vztahu (12)
plyne
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Rozložení observací paralaktických úhlů na různou
denní dobu umo~ní snížit vliv vodQrovné refrakce,
která je prakticky jedinou a hlavní překážkou při
porovnávání základnových latí na srovnávací základ-
ně. Dále uvedené' výsledky přesvědčivě ukazují, že
tím byl vliv vodorovné refrakce snížen na nepatrnou
hodnotu. Z rozdílů- měřené a správné délky základny
byla vždy vypočtena oprava z porovnání pro 1 'km.
Jelikpžbyla měřena i teplota vzduchu, bylo m'ožné
měřenou délku přepočítat nI,!,'stejnou teplotu 20 oe.
Pro přepočet byla používána obvyklá hodnota koefi-
cientu roztažnosti invaru 9.10-7, což vzhledem k m'a-
lým hodnotám oprav postačuje. .
Autor uskutečnil takto 7 porovnání zák1adnové latě

Zeiss Balač. 10 395 během 4 roků a řadu poro\'"nání
dalších latí jiných typů. Uvedenou základnovou lať
Bala použiváautor od r. 1957. Předtím používal ves-
fměs Wildovu lať [1]. Základnová lať Bala ve spojení
s theodolitem Theo 010 se ukázala až na dále uvedenou
vlastnost, zkracování délky na vočátku jejího použí.
vání,jako výhódnější než lať Wildova. Zejména přes-
nost této soupravy je vynikající. Střední chyba sedmi
porovnání, určeuá z rozdílů dvojího nebo trojího mě.
ření, je průměrně 1 : 120 000, což odpovídá hodnotě
± 8 mm na 1 km měřené délky a ± 0,016 mm v délce
základnové latě. Tato hodllota středních chyb je ově-
řena ještě střední chybou rozdílů mezi měřením na
trojúhelníčky a ~ysky, která je přibližně stejná. Přitom
se samozřejměpředpok1ádá, že se'tento rozdíl nemění.
Dále se předpokládá,},e v rozmezí měřených délek je
.vypočtená kilometrová oprava z porovnání úměrná
měřen~ délce. Pro některé čisti této opravy platí pří-
má ,úměrnost přesně, pro jiné jen přibpžně. Přesně
platí zejména pro vliv odchylky od předpokládané
délky 2 m, k~erá je nejpodstatnější částí opravy, takže
chyby z této přibližnosti jsou'jistě nepatrné. '

Změny v délce základnové latě Zeiss Bala

'Na obr. 5 je uveden graf z porovnávání základnové
latěZeiss ,Bala č. 10395 během prvních čtyř let jejího
používání. Z''průběhu: grafu je zřejmé, že délka latě
během prvních dvou let klesala. Toto zkrácení je podle
údajů grafu 0,14 mm, hodnota opravy z porovnání
klesla o 70 mm/km. To není hodnota zanedbatelná,
nejen pro přesné vytyčovací práce, ale ani pro budová-
ní podrobného bodového pole při technickohospodář-
skémmapování. Jelikož základnová lať Bala je u nás
velmi často používána, je toto zjištění dosti závažné.

Zkracování je zřejmě způsobeno tím, že oblý vý-
stupek proti invarové tyči, který zajišťuje doraz obou
částí latě při jejím rozložení, se zplošťuje; na obr. {j.

"

je znázorněn podélný řez touto částí latě. Další průběh
grafu ukazuje, že po určité době, v uvedeném případě
2 roky, zkracování ustalo. Přitom je možné oprávněně
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tvrdit, že k tomuto jevu docházeu všech latí tohoto
typu. Zkracování latě je tedy určitým konstrukčním
nedostatkem použitého mechanismu spojení obou ra-
men latě. Použitý způsob nasouvání obou ramen je
ovšem daleko lepší než např. způsob, který je použit
u latě Wildovy, kde se spojovací mechanismus opo-
třebuje daleko více a způsobuje nepravidelné změny.
délky latě při skládání a rozkládání řádu i 0,1 mm
a více. Další nevýhodou Wildovy latě je velká možnost
nepravidelných změn s~učtové konstanty. Spojovací
mechanismus latě Bala je možné označit za podstatně
lepší, ovšem na zjištěnou vlastnost je zapotřebí upo-
zorňovat a zajišťovat porovnávání latě ve vhodných
časových intervalech podle druhu práce a intenzity
používání. Tak se vliv zkracování latě vyloučí. Rov-
.něž uveřejnění zkušeností dalších pracovníků by zde
bylo velmi prospěšné.

Uvedené výsledky a zkušenosti ukazují, že základ-
novou lať je možné porovnávat na srovnávací základně
spolehl~vě, s dostatečnou přesností a bez zvláštních
opatření pracovních i materiálových. Přitom je porov- .
nání hospodárné, délka základny se určí při jejím bu-
dování vhodným způsobem a není třeba ji pokaždé
opakovat. Bylo by ještě vhodné přezkoumat, je-li přes-
nost porovnání přiměřená ve srovnání s působením
nahodilých chyb. Je proto zapotřebí určit poměr pů-
sobení nahodilých chyb a chyby z porovnání. Přitom
je možné přibližně předpokládat, že u uvedeného způ-
sobu paralaktického měření délek představuje chyba
z porovnání souhrn vlivů systematických chyb. Bude
tedy uvedený výraz poměrem vlivu nahodilých a sys-
tematických chyb a bude ho možné srovnat se stejným
poměrem při přímém měření délek. Bude-li např. úko-
lem vytyčit stavební osú nebo stranu čtvercové sítě o
délce 400 m, je možné dosáhnout při dvojím měření a
použití obrazce s pomocnou základnou uprostřed měře-
né délky (za předpokladu střední chyby v paralaktic-
kém úhlu ±2cc) přesnosti vytyčení ±ll mm, tj. 1 :
:37000 [lj. Vliv systematických chyb je podle před-
cházející úvahy možné určit hodnotou asi 1 : 50 000 až
1: 100000. Poměr obou vlivů bude tedy přibližně v me-
zích 1: 1,4 až 1:3. Hodnotu tohoto poměru pro přímé
měření délek je vhodné vzít z prací sovětských geodetů.
Kuzin a Lebeděv [3] uvádějí hodnotu 1:40 pro 1 m pro
délky, měřené invarovými dráty při budování přesných
polygonových sítí, to je v pracích vyžadujících přibližně
tutéž přesnost jako v příkladě shora uvedeném. Pro
běžnější způsoby přímého měření délek např. pásmy
bude tento poměr jistě větší a srovnání by bylo pro
paralaktický způsob příznivější. Přepočtením uvede-
ného poměru pro délku 400 m s ohledem na různý růst
vlivu nahodilých a systematických chyb obdržíme hod-
notu 1 : 2. Tato hOpnota je tedy uprostřed uvedených
hodnot 1 : 1,4 až 1 : 3. Ukazuje, že poměr vlivu obou
chyb je srovnatelný. Tím je také prokázáno, že uvede-
ná přesnost porovnáI).í je přiměřená a metodu paralak-
tického měření délek pomocí theodolitu a základnové
latě je možné používat i pro vytyčování dlouhých
stavebních os a čtvercových sítí, nepřipojených na
trigonometrickou síť, tj. co do rozměru délek touto sítí
nekontrolovaných.

Lektoroval: prof. inž. dr. Václav Krumphanzl, FS
CVUT, Praha
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lati. Z3měměřickýsborník 1954.
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Seriál diapozitivů, zaměřených na ochriplu
měřických značek

Oddíl technického' rozvoje Ústavu geodézie a karto-
grafie v Brně zpracoval seriál diapozitivů, zaměřený na
ochranu všech druhů měřických značek a na přijímáni
pomocných dělniků. Podnět k vyhotoven! tohoto seriálu
je spojen s počátky technickohospodářského mapováni
na zakázkách Mílotice a Vyškov, kde se prokazatelně
ukázala nutnost široké vysvětlovací a popularizační kam-
paně, zaměřené na tento problém.
Použitá univerzální fotogrammetrická metoda vyžaduje

při THM umístit v přírodě tak velké množství značek,
jako nikdy před Um. Výsledky této metody jsou přímo
závislé na provedené signa1izaci, její úplnosti a neporu-
šenosti. Uvážíme-li, že např. na Vyškovsku bylo v r. 1961
na ploše 45 km2 signalizováno celkem 16000 bodů, zna-
mená třeba několikatýdenní údržba značné pracovní
vypětí. Připojí-li se pak k nutným ztrátám signálů a
náhodným poškozením svévolné odstraňování či odcizo-
váni, pramenící obvykle z neznalosti či nerozvážnosti,
může dojít i k vážným národohospodářským škodám.
Proto kromě ostatních preventivních opatření, jako

jsou relace místního rozhlasu, besedy na' školách a
v osvětových besedách, plakáty apod. jsou připraveny
k promítání ve vesnických kinech i diapozitivy, upo-
zorňující na důležitost různých typů značek pro mapo-
vací práce a jejich zákonnou ochranu. Má-li miti ta-
ková uvědomovací akce mezi občanstvem (a zvl. mezi
mládeží) úspěch, je nutno začít s promítáním ve všech
obcich mapovaného prostoru včas a neskončit dříve,
dokud práce trvají. Sled a skladbu diapozitivů je možno
měnit.

I

Seriál, jehož kontaktní kopie byly zaslány všem ústa-
vům resortu ÚSGK k posouzení, sestává zatím z osmi
obrazů:

Zeměměřiči přijdou do vašíóbce (úvodní diapozitiv).
Nábor pomocných dělníků z místa.
Výzva k ochraně fotogrammetrických signálů.
Výzva k ochraně bodů, stabilizovaných hranolem.
Výzva k ochraně dřevěných signálů a měřických

koliků.
Výzva k ochraně trasirkou signalizovaných bodů.
Výzva k ochraně nivelačních značek.
Zákonná ochrana měřických značek.

Jistě by nebylo reálné očekávat, že se výsledky ta-
kové uvědomovací akce projeví ihned. Bude jistě trvat
několik let, než začne. naše veřejnost považovat měřic-
ké značky za nedotknutelné. Promítání diapozitivů, kte-
ré jsou propagačním prostředkem levným a snadno zís-
katelným, jistě k tomuto uvědomování může hodně
přispět.
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Fyzikální vlivy na přesnost fotogrammetritkého vyhodnocení
- ,

Účelem článku je podat ~tručnoucharakteristiku
fyzikálních a fyziOlogických vlivů' působících na
přesnost fotogrammetrického vyhodnocení ,s pře-
hledem odborné literatury, popisující jednOtlivé
vlivy. Tyte vlivy jednak ohraničují. ro~lišitelnost
předmětů na leteckém snímku, jednak působí de-
formaci paprskového trsu, čímž jsou vyvolávány
vertikální paralaxy. Při vyhodnocování na univer-
. zálních fotogrammetrických. strQjích platí mezi
snímkovými a modelovými souřadnicemi, zcela
přesně definovatelné matematické vztahy f7]. Do-
sadíme-li dO;-.těchto vztahů práh rozlišitelnosti
horizontální a vertikální paralaxy určený fyzikální-
mi a fyziologickými vlivy, ml1žeme vypoč_ítat oče-
kávané chyby fotogrammetrického vyhodnocení.

1. Fotografická měřická komora

NejClůležitější 'souČástí měřIcké komory je objek-
tiv a jeho vlastnosti sepodIlejí v rozhodující míře
na kvalitě vytvářeného obrazu.

Zkreslení objektivubývá nejnebezpečnější,
neboť pŮ130lJísystematické chyby. Moderní objek-
tivy mají zkreslepí 0,01 1nm nebo menší. Zkreslení
působí deformaci paprskového trsu a pak i defor~
maci modelu území. Kdosažení vysoké přesnosti fo-
togrammetrického vyhodnocení je třeba. zkreslení
objekťivu měřické komory ve vyhodnocovacím
strojí kompenzovat. Pro představu o velikosti chyb,
způsobených zkreslením objektivu, budiž uvedeno,
že výšková chyba uprostřed modelu, není-li /zkres-
lení kompenzováqo, čirlí. asi, -0,30 m, jsou-li sním-
ky pořízeny' komorou 210/+8 X18 s objektivem
Aviotarv měřítku 1: 8500. Jsou-li snímky po-
řízeny i komorou 115/18 X18 s objektivem Avio-
gon v měřítku rovněž 1: 8 500, bude výšková
chyba uprostřed mOdelu asi +0,15 m. Podle údp.jů
VEB Carl Zeiss Jana lze očekávlil-t,že u nich nedáv-
no zkonstruovaný objektiv Pinatar bude mítizna-
telně menší zkreslení než Aviotar. Problém zkres-
lení objektivů a jeho kompenzací se zabYvalp. řada
autorů, např. [4] a [13], neboť je velmi di'iležitý.

R o z 1 i š o ~ a c í s c h o p n O'St objektivu je ne-
méně duležWí než zkreslení. Je největší v optické
ose objektivu,i ·tedy pro střed obrazu" ke
krajům klesá. U moderních kvalitních objektivu bý-
vá v prumťlru O,Ql mm..Rozlišovací schopnost klesá
s klesajícím kontrastem předmětU. To .lze matema-
ticky vyjádřit funkcí přenosu kontrastu [Ul.

I
Úb Y Le,k s v ~ tI a- ke krajům snímku působí po-

tíže při vyhodn.ocování na univerzálních strojích;
neboť tytéž předměty mají různou optic}wu hustotu
v jednom a druhém snímku stereoskopické dvo-
jice. V tomtO' směru znamenaly značný krok vpřed
práce' sovětského ~.ědce Rusinova [10], jemuž

1
se

podařilo úbytek světla snížit v závislosti na cos2a
oproti dříve v optice uznávanému Lambertovu zá~
konu! dánému ho.dnotou cos4a.

J~ště důležitá' ~lastn6~t je s vět e 1n o s't objek-
Uvu,neboť s ní souvisí délka expoziční doby. Při

fotografovánf z letadla vzniká při delší expozici tzv.
smaz, který snižuje přesnost vyhodnocení.

, Z ostatních součástí měřické komory je také vel-
mi duležité zařízení k u r o v n á n í f i 1m u v oka-
mžiku expozice. Nerovnost filmu při· expozici pu-
sobí nepostižitelné nepravidelné chyby, přičemž
tato nerovnost je nebezpečnější při širokoúh}é kp-
moře než při komoře normální. Hallert [3] ukázal,
že s ohledem na technické potíže při urovnání fil-
mu není vhodné zvětšovat příliš formát měřických
komor. Metody kontroly urovnání filmu byly dobře
rozpracovány v Sovětském svazu (viz {l]). .

Prvky v nit ř n í o r i e n t a c e měřické komory
je nutno čas od času zkontrolovat, neboť jejich
chyby značně ovlivňují přesnost fotogrammetric-
kého mapování zejména v kopcovitém' a horském
terénu. o vlivu chyb v prvcích vnitřní orientace
pojednal podrobně zejména Brandenberger [2] a
Krátký [6].

Problém refrakce a zakřivení země v leteckém
snímkování popsal např. Nowatzky [9]. Podle úvah
tohoto autora lze říci,' ~e z a k ř i ven í Zem ě
pu~obí výškovou chybu uprostřed modelu větší než
0,1 %0 Z (výšky letu) teprve při Z = 5000 m pro
normální komoru s konstantou 210 mm a při
Z = 1200 m pro komoru širokoúhlou s konstantou
115 mm. R e f r a k c e ovzduší podle téhož autora
pusobí na okraji snímku chybu ve snímkových sou-
řadnicích 0,01 mm teprve při výšce letu Z =8 200 ID
pro komoru normální a při Z = 4 500 m pro komoru
širokoúhlou.

t-
Atmosférický zákal snižuje kontrast

snímků, což se projeví snížením přesnosti vyhod-
nocení na univerzálním stroji. Ostatní atmosférické
vlivy jako např. nízká tep 1o t,a a malý tI a k při
fotografování-z větších výšek, působí jistě na vlast-
nosti měřické komory .Tyto vlivy však nejsou do-
sud prozkoumány. .

Celkově lze, říci, že zakřivení Země a atmosfé-
rické vlivy zde připomenuté' jsou při fotogtam-
metrickém mapování ve velkých měřítkách velmi
malé a zanedbáváme je.

3. Fotograrlcký materiál

Nejdůležitější pro měřickoukvalitu snímků je
rozlišovací schopnost citlivé vrstvy a srážkové
vlastnosti podložky. Z_měně rozměril. negativního
filmu v čase působením změn teploty a vlhkosti se
můžeme vyhnout pořízením diapositivp. na skle' ve
vhodné době.
R o z 1i š o v a c í s c h o p n o s t fotografické cit-

livé' vrstvy je v literatuře (např. [8]) udávána hod-
notou 0,01 až 0,02 mm. Také pro citlivou vrstvu
platí, že s klesajícím kontrastem předmětů klesá
ro;,:li~ovací schopnost, což lze opět vyjádřit funkcí
přenosu kontrastu nebo křivkou práhu rozlišitel·
nosti pro kontrast 0,0 až 1,0 (viZ [11]).
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o s I' áž c e f iI ID u pol~dnal obšírně KlobOu.ček
[5] a rozdělil ji na pravidelnou, ktar! není ne-
bezpečná, neboť se dA plně kompenzovat změnou
konstanty projektorfJ. vyhOdnocovacího stroje, l'I. na
nepravidelnou (místní deformaci), dosahující hod-
noty a~ 0,02 mm. Rozdíl srážky' ve směru pOdél a
napříč filmového pásu (diferenční srážka) zpfJ.sobí,
že nelze provést dokonale absolutní orientaci, ze-
jména určení měřítka modelu. Při početním zpra-
cování modelových souřadnic lze afinní transfor-
mací vliv diferenční sraky eliminovat. U snímkfJ.
určených ke grafickému. zpracovlíní nemá b't di-
ferenční srátka A větší n.lň

t1 = 1,50/00, MMq
, R:

kde Mq .je měi'1tko snímkfJ. a MK je měřítko kart1,-
rování (mapy). Tento jednoduchý vzorec stanovil
autor na základě p~adavku, aby po Ul:čení měřítka
pomocí dvou vUcovRclch bodfia po vlíco'Vání mo-
delu na tyto dva body inebyly ns. zbývajících vlí-
covaclch bodech chyby v poloze větší než 0,15 mm
v mapě.
Optická: h u,s t o ta ~eteckých negativfJ. a diapo-

sitivů a\ rovněž i .jejich g rad a c e má nepochybně
vliv na přesnost fotogrammetrického vyhodnocení,
avšak tento vliv nebyl zatím důkladně prozkou-
mán. Nel' o v n o s t d i a p o s i t i v n í c h s k e I se
zvlášť nepříznivě projeVí při výhodnocování na stro-
jích s centrálním pozorOvánlm.
Všechny právě vy jmenované vlastnosti nebo ne-

dokonalosti fotografického materiálu jsou velmi zá"
važné, ať už působí chyby systematické, jako např.
diferenční srážka, ,nebo chyby nahodilé jako větši-
na ostatn1ch.Kvalita fotografickěhotmater1álu je
nejčastěji rozhodující pro přesnost fotogram-
metrického vyhodnocení. '

4. Vlastnosti vyhodnocov~cich strojii

Pro přesnost fotógrammetrického vyhodnocení
~ d\\lež1tá vnltfní přesnostvyhOdnocovaclch přístro-
jů, vyplývllaící ~ konstrukce pl'lstroje. Vnitřní přes-
nost však jllůže být podstatně snížena nedokonale
prOVedEH\olÍjustáží nebo mrtvými chody, vzniklými
opotřebováním.1'ři gJ:"afickém vyhodnocení jsou
l),ejvětší chyby' způsobeny mrtvými chOdy v převo-
dech z vyhodnocovac'ího stroje na kreslicí stilI.
U dobr9ch moderních vyhOdnocovacích strojfi typu
Zeiss nebO Wild {užíve.n,ch 'ft našem státě 1 je po-
loliová střední chyba určená z měření na mřížce
~pravidla men~íí než I

! ""x' =o mJ ~ ± 0,01 mm.
Chyby jsou vztaženy ke sl}.ímkové rovině. Výško-

vá chyba získaná proměřením mřížkového modelu
nabývá hodnot kolem

m. = ±O,lOJoo Z,

kde Z je výška Z-ového slDupce vyhodnocovacího
stroje, případně výška letu.
Pro přesnost vyhOdnocovacíhO stroje je samo-

zfeltně důležité i zvětšení jeho pozorovací sousta-
vy. Změny teploty, vlhkosti a tlaku během vyhod-
nocování působí změnu rozměrů filmu. Abychom se
tomu vyhnuli, vyhodnOCUjeme při větších po~adav-
cích na přesnost ze skleněných diapositivu.. Změny
teploty však působí chyby ve vyhodnocení zejména
U vyhodnocovacích přístrojů s mechanicko;o. obno-
vqu paprskového trsu. Proto je třeba dbát, aby
v .místnostech, kde jst?u UIníst~ny univerzAlní vy-
hodnocovací stroje, byla stálá teplotl\.

5. Subjektivnl ňin.itelé

, Jedním z hlavních činitelů, ovlivňujících přesnost
fotogra1D.metctckého vyhodnocení, le člověk, pra-
covník na vyhodnocovacím univerzálním stroji.
Nejdůležitější je rozlišovací schopnost lidského
oka, o které pojednává podrobně např. Skiridov
[12]. Monokulární rozlišovací schopnost lidského
oka bývá udávána úhlovou hOdnotou o = 45", která
ovšem také klesá s klesajícím lwntrastem před-
mětií.. Vztah mezi monokulárni a stereoskopickOu
rozlišovací schopnQstt se udává nejčastěji pomě-
rem V2: 1. Rozlišovací schopn'úst lidského oka
je vštik zv'ýšena zvětšením pozorovací soustavy vy-
hodnocovacíhO stroje a potom zpravidla převyšuje
rozlišovací schopnost leteckého snímku.
Nastavení měřické značky ve vyhodnocovacím

stroji na modelový bod je subjektivní a je závislé
na tvaru a barvě značky, na tvaru a světelných
kontrastech okolí určovanéhQ bodu. Záleží hodně
na schopnostech, Zkušenostech, momentální .zrakové,
nervové a duševní únavě pracovníka. V důsledku toho
vznikají jak nahodilé, tak systematické subjektivní
chyby. Při bodovém vyhodnocování lze osobní chy-
bu zjistit a vyloučit dvQjhn pozorováním (ortho a
pseudO). Při plynulé ryt'hlékresbě vrstevnic vzniká
v důsledku tzv. Fertschova efektu vfšková chyba
ve vrstevnici. Fertf;chťlv efekt vzniká při nestejně
optické hustotě snlmků nebo při nestejně prosvětle-
n"ý'ch snímcIch, kdy nastává .zpožděné fysiologické
vnlmání slabšího obrazu..
K dokonalému pro2koumáni vlivu subjektivnlch

činitehl by bylo .potřeba dlouhodobéhO, stáléhO s.
systemt1ckého sledováni pracovn1kl1, a to jak tech-
nického, tal( lékařského.

Zbir

Velikost cliybfotogrammetrtckého vyhodnocenI2e
nejvíce ovlivněna rozU§ovací schopnosti systému
objektiv měřické komory - fotOgl'aflCk6C1tllvt
vrstva, přičemž je ovšem nutno uvažovat kontrast
předmětu. Ostatní vyjmenovanévl1vy pi1sobí po-
nejvíce chyby nahodilé co do velikosti! znaménka,
pouze některé z nich pilsobí chyby systematické,
a to převážně ještě jen místního charakteru, uva-
žujeme-li velký SOUborfotogrammetrických měřelú.
Lekt6roval: inž. VáclavPichllk, VGGX'K,Praha
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Martinák:. Některé zkušenosti z měf'enl vzdálenosti elektrooptickým
dálkoměrem SVV-l

Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 6

Některé, zkušenosti
elektrooptickým

z měření vzdáleností
dálkoměrem SVV-1

1. úvod
sovětský elektroopticj:tý dálkoměr $VV-1je v sou-

časné době provozně používán v SSSR, v řadě so-
cialistických států a od r. 1961tt4ké v ČSSR. Po-
kládáme proto za úče)né zVéřejnit některé :z,kuše-
nosti, získané při ověřovacím iprakt1ckém měření
s tímto přístrojem.

Elektrooptický dálkoměr SVV-1 (obr. 1) je fá-
zový dálkoměr se synchronní demodulací: modu-
látorem i demod'ulátqrem světelného toku jsou dvě
identické Kerróvy buňky; které pracují synchro~ně.
Integrujícím přijímačem demodulovaného světelného
toku, reagujícím na jeho střední hodnotu, je oko
pozorovatele. podřobnějši popis přístroje je uve-
den ve známé publikaci inž. D.elonga CSc [1] z roku
1957. Od té doby přistroj ·tfroc;l.~lalněkteré kon-
strukční změny. V letech 1959-1961 byla vyro-

I bena série zdokonalených přístrojů, která je kon-
struována pro pozorování tzv. "kompenzačním způ-
sobem minima' sVětla". ".

bJ0----.p_f:J. .< 2: -
L 'J k::ť i?K.

Obr. ~.: aj blokové scMma SVV-l,
b} princip ,,/compenzačního způsobu minima světla".

Funkce přístroje je patrná z obr. 2. Kerrovy kon-
denzátory Kl i K2 jsou v přístroji orientovány tak,
že siločáry jejich elektrických polí jsou navzájem
kolmé. Modulátorem světelného toku je kondenzá-
tor Kl spolu s polarizátorem P, jehož rovina pola-
rizace svírá úhel 450 se směrem slločár elektric-
kého pole kondenzátoru Kl. Demoduláto\8m je kon-
denzátor K2 spolu s analyzátorem A. Polarizační
rovina analyzátoru svírá úhel 900 s polarizační rO-
vinou polarizátoru P. K oběma kondenzátorům je
přiloženo stejnosměrné polarizující napětí od zdro-
je E a synchronní střídavé napětí s modulační
frekvencí F, jehož zdrojem je oscilátor O. Světelný
paprsek od argonozirkonové výbojky L (o jasu
3000 Sb), polarizovaný polarizátorem P, rozštěpí
se při průchodu Kerrovým kondenzátorem Kl na
řádný a mimořádný paprsek. Fázový rozdíl tp mezi
~ádným a mimořádným paprskem se mění perio-
dicky s napětím modulační frekvence F. Oba pa-
prsky po' výstupu z kondenzátoru Kl se šíří po
dráze 2 D se vzájemným fázovým posuvem <p. Délku
,!,lny A v tomto přÍpadě vztáhneme ke dvěma sou-
sedním bodům na dráze paprskd, majícím v čase t
stejný fázový posuv <p a určíme ji ze známého vzta-
hu mezi délkou vlny A, frekvencí F a rychlostí ší-

ření světla v ovzduší c, kde,\=;. Jestliže modu-

lační. frekvence F m,á takovou hodnotu, že v dvoj-
násoDku měřené vzdálenosti bude obsažen cel1stvý
počet n modulovaných světelných vln A, potom fá-
zový posuv řádného a mimořádného paprsku, vstu-
pujícího do kondenzátoru K2, i fázový rozdíl, vzni-
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Martinák: Některé zkušenosti z měřeni vzdáleností elektrooptickým
dálkoměrem SVV-l

kajtcí v kondenzátoru K2, budou mít stejnou veli- Tab. 1
kost, ale opačný smysl a navzájem se budou kom-
penzovat. V tomto exírémnIm případě světelné
vIněnI demodulované kondenzátorem K2 neprojde
analyzátorem A a pozorovatel uvidl v okuláru po-
hasnuti odraženého světla (prakticky minimum svě-
telného toku).

Cinnost pozorovatele při měřenI spočlvá v tom,
že změnou modulačnl frekvence nastavuje vzor-
ném .poli okuláru stav minimálního osvětlení.
V olffimžiku pozorování minima fázový rozdU vy-
sílaného a odraženého signálu je roveJ;l nule a mě-
řená vzdálenost D se určI ze vztahu

Délka strany Délka Stř. chyba Početurčená geodeticky změřená d=
a. jej1 přesnost s SVV-l série Dg-Dsvv sérii

Dg , Dsvv m n
I

1032,05m 1032,04 ± 3,Ocm +1 cm 36
MD: D<1 m
: 500000

2683,36m 2683,34 3,7 +2 36
MD: DR;1 m
: 150000

5239,64m 5239,60 4,7 +4 56
MD: D=1 m
: 500000

8575,68 m 8575,70 5,6 -2 20
MD: DR;1 m
: 200000

13702,91 m 13702,82 5,8 +9 12
MD: DR;L m
: 300000 I

c
D = n 2F-'

V rovnici jsou dvě neznámé: měřená délka D a
celistvý počet n vlnových délek modulace. Číslo n
se určí z Výsledků měřenI vzdálenosti nejméně na
dvou rilzných frekvencích. Frekvence F, která je
u přístroje proměnná v mezlch 9,6-10,4 MHz, měřl
se přesným vlnoměrem .

. Takto zdokonaleným přístrojem jsme změřili
vzdálenosti do 20 km v noci, do 1km za soumraku Tab. 2
a do' 3-4 km ve dne při slunečnIm svitu.

Výsledky našich ověřovacích měření jsou uve-
deny v tab. 1. Při I výpočtu vzdálenosti jsme použl-
vali pro rychlost světla ve vakuu konstantu Co =
=299792,5 km/vt. a efektivní vlnovou délku 5410A,
Při měřenIch: obsahovala jedna série 36 opakovaných
pozorování jednoho světelného minima. Úplný pro- .
gram, pozorovaný v průběhu jedné noci, se skládal
ze 4 sérií, z nichž 2 byly voleny tak, aby odpovída-
jící modulační frekvence:' byly ni-žší neŽ 10 MHz a 2
,série byly pozorovány na frekvenclch vyšších než
10 MHz. V tab. 1 jsou uvedeny střední chyby m
jedné série, vypočítané z rozptylu m!:lzi jednotli-
.vými .sériemi.

'/
Analýzou Výsledků měření bylo stanoveno, že

program pozorování, sestavený ze 4 sérií, umožňuje
změřit vzdálenost s rělativní chybou 1: 100 000 až
1 : 200 000. Z hodnot rozdílůd (tab. 1) je patrný
systematický vliv osobních či přlstrojových chyb,
i když rozdíly jsoo zatiženy chybami srovnávacích
délek Dg.
Pro ověření tohoto vlivu jsme srovnali výs!edky

našich měření s výsledky publikovanými V. A. Ve-
ličkem v [3 J, které podle originálu uvádíme v tab.
2. Poněvadž publikované výsledky byly vypočítány
s použitím konstanty pro rychlost světla ve vakuu
c'o = 299793,0 km/vt., provedli jsme výpočet těch-
to .délek i s konstantou Co .= 299792,5 km/vt., jež
byla přijata za směrodatno"u hodnotu v sovětské
instrukbi z r. 1961 [4]. Po zavedení opravo,' ply-
noucích z nové konstanty Co, určili jsme systema-
tickou chybu Výsledků t 1,~ cm (tab. 2]. Zna-
ménko této chyby 1 její řád opravňuje náš předpc...-
klad o systematické chybě ve výsledcích našich
ověřovaclch. prací.

Věnovali jsme proto 'řadu měření odhalení pra-
menŮ' této systematické chyby, která při výpočtech

, ' I

Délka Oprava ~
Oblast·) geodetic- d =.) z rychlosti Výsledná

a doba měřeni ké·) Dg~DS'IJ!I) světla c, = chyba
zákla<lny 299792,5 km;S d+"Dg

.

i

polární 7,2 km -1,4cm +1,2cm -0,2cm'

step
květen 10,3 +1,4 +1,7 +3,1
červen 10,3 +0,1 +1,7 +1,8
srpen 10,3 -1,2 +1,7 +0,5

step-les 10,7 -1,5 +1,8 +0,3

tajga
červen 7,5 +0,3 +1,2 +1,5
srpen 7,5 +1,5 +1,2 +2,7

step-poušť 10,0 +3,5 +1,7 +5,2

.:r (d + ó)
+1,9cm8 =

s konstantou Co se může vyskytovat i u druhých
pozorovatelů a přístrojů. Analýzou výsledků mě-
řenI, při kterých byly snIženy na minimum chyby
vlnoměru i chyby z nesymetrie obou traktů, byly
stanoveny hlavní přlčiny našI systematické chyby:

1. Frekvence modulačního napětí se systematicky
zvětšovala v průběhu dvou hodin po zapojení osci-
látoru, a, to o hodnotu + 100HZ/min. po 15 minutách
zapojení a o + 10' Hz/min. po dvou hodinách za'
pojení. Poněvadž doba mezi odpozorováním světel-
ného minima a odečtením odpovídající frekvence
na vlnoměru dosahuje 20 vteřin, nestabilnost frek-
vence je zdrojem systematické chyby. I když veli-
kost této chyby (řádově 1O-6.D) je nepatrná, je
nutno pro další úvahy mít na zřeteli smysl chyby,
při které v našem případě měřená vzdálenost se
zkracovala.
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2. Osobní systematická chyba u nás spočívala
v tom,že~ při ladění modulační frekvence pozo-
rovatel překonáva~odpor ladicího knoflíku snad-
něji při otáčení ve smyslu pohybu ručiček hodi-
nových, než ve smyslu opačném. Poněvadž světelné
minimum není ostře ohraničeno, zrak pozorovatele
se může podřizovat citlivosti pravé ruky jako v na-
šem případě; přI ladění ve smyslu pravotočivém
pohyb knoflíku se přerušoval později, než odpovídá
poloze minima světla a při ladění ve smyslu levo-
točivém se pohyb přerušoval dříve. Vlivem této
osobní chyby při ladění bylo světelné minimum za-
fixováno na vyšší frekvenci, což bylo příčinou zkrá-
cení měřené vzdálenosti. Chyba se zvětšovala při
rychlém otáčení knoflíkem a při malé hloubce mo-
dulace světla; nejvíce se projevovala při měření
vzdáleností okolo 5 km a dosahovala 6 cm.
3. Přijatá hodnota efektivní vlnové délky 5410 A,

která byla stanovena pro optické schéma původ-
ního přístroje s osvětlovací wolframovou lampou,
bude obecně posunuta do oblasti vyšší vlnové délky
'vlivem spektrální charakteristiky argonozirkonové
výbojky i vlivem její větší svítivosti. Absolutní hod-
nota této změny nebyla námi podrobně zkoumána.
Změně efektivní vlnové délky o 100 A odpovídá
změna vzdálenosti 6.1O"7D. Ta.ké vlivem této chyby
se změřená vzdálenost zkracuje.
V~echny uvedené chyby, z nichž osobní chyba

měla převažující vliv, působí současně ve smyslu
zkrácení měřené vzdálenosti. Chybu je možné pod-
statně snížit v.ýcvikem a výběrem pQzorovatelů a
pro přesná měření prodloužením doby prohřátí osci-
,látoru a stanovením odpovídající efektivní vlnové
délky.
Při našich měřeních vyskytly se ještě další ztlro-

je chyb. Po 1-2ročním používání přístroje v poli
vznikl mrtvý chod v mechanizmu konstrukce pro
ladění ,modulační frekvence. Mrtvý choá způsobuje,
že jádro cívky oscilátoru"zaujímá v okamžiku mě-
ření modulační frekvence vlnoměrem již jinou po-
lohu, než mělo v okamžiku zafixování minima svět-
la. Při fixování minima totiž tllik ruky na ladící
knoflík způsobuje, že jádro zaujme obecně jinou
polohu než v době měření frekvence, kdy pozoro-
vatel se již nedotýká knoflíku. Mrtvý chod, který
se nepodařilo zavčas zjistit, byl příčinou systema-
tických chyb řádově až 2.10"S.D, zejména na frek-
vencích okolo 10,4 MHz. Při prověrce přístroje je
nutno čas od času mechanicky odstranit mrtvý
chod tohoto mechanizmu.
U některých nepřesně zhotovených Kerrových

kondenzátorů jsme zjistili, že podélná osa sYJIletrie
elektrod nebyla kolmá k těm stěnám skleněné ná-
dobky s nitrobenzoh~m, jimiž procházejí světelné
paprsky. Následkem této geometrické nepřesnosti
nebylo možné ztotožnit v přístroji ·os.usymetrie
elektrod se záměrnou přímkou. V poli jsme výskyt
takové závady' u nově použi:ttch kondenzátorůzjiš-
ťovali tak, že justáž kondenzátorů před pozorová-
ním byla 'prováděna při značném clonění objektivů
dalekohledů SVV-1. V tomto případě vzhledem
k větší hloubce ostrosti pozorovatel vidí v okuláru
ostře zobrazenou přední i' zadní část elektrod, což
umožní posoudit správnost jejich geometrického
umístěnI. Nepřesně zhotovené kondenzátory způ-
sobovaly, že přístroj nebyl správně justován, aniž

to pozorovatel postřeh!. Tím docházelo ke snížení
hloubky modulace, což v našem případě vyvolávalo
shora popsanou osobní systematickou chybu.

4. Závěry pro použití přístroje

S přístrojem SVV-l lze běžně měřit vzdálenosti
do 20 km s přesností 1 : 100 000-1 : 200 000. Pro-
gram sestává ze 4. sérií, jejichž pozorování i s přI-
pravoú přístroje na stanovišti trvá 1,5-' 2 hod.
Pro dosažení vyšší přesnosti (1: 300 000) pn

měření vzdálenosti okolo 10 km a více je nutné
pozorovat 8' sérií v průběhu 2 nocí. Série nutno
volit na těch frekvencích, při kterých budou sní-
ženy na minimum chyby vlnoměru. Vyšší přesnost
bude zabezpečena jen za předpokladu podstatného
snížení osobních i přístrojových chyb; podstatu ně-
kterých chyb jsme analyzovali. Z tohoto důvodu je
třeba prověřit vhodnost pozorovatele i přístroje
s určitou dVOjicí Kerrových kondenzátorů při kon-
trolním měření na srovnávací základně: jejíž délka
se přibližně shoduje s měřenými vzdálenostmi. Při
praktickém provádění této kontroly jsme zjistili
systematické ovliňování výsledků měření' psycho-
logického původu. Pozorovatel instinktivně podlé-
hal snaze o zmenšení chyby konečného výsledku,
jestliže byl seznámen s dílčími výsledky, dosaže-
nými v průběhu první pozorovací noci. Pro objek-
tivní prověrku pozorovatele i přístroje je nutné
vyloučit tuto příčinu psychologického působení.
SVV-l ve srovnání s jinými elektronickými dál-

koměry má jednoduchou radiotechnickou konstruk-
ci, kterou může v poli s úspěchem opravovat sám
měřič s průměrnými znalostmi v tomto oboru.
Předností SVV-l vzhledem k ostatním světelným

dálkoměrům je okolnost, že měření vzdáleností do
7 km není nutno provádět v noci.
Jednotlivé části přístroje (dálkoměr, vlnoměr,

napájecí blok a stativ) je možné přenášet na po-
pruzích na kratší vzdálenosti.
Zdrojem potřebné elektrické energie (asi 400 W

při střídavem napětí 220 V) je standardnLe1ektro-
centrála, jejíž výkon 1 Kw není zdaleka využit.
Elektrocentrálu o váze 80 kg je možné přesunovat
jen na autě.Ke spojení elektrocentrály s napáje
cím blokem lze použít kabel i mnoho desítek metrů
dlouhý.
Svými vlastnostmi je SVV-l Qředurčen pro mě-

ření délek v geodetické síti 2.-4. řádu. S výhodou
ho lze použít při zhušťování sítě pro topografické
nebo fotogrammetrické účely., Rozsah využití pří-
stroje je záViislý na stavu vybudování státní trigo-
nometrické sítě a na širším ekonomickém hledisku,
společném do jisté míry všem elektronickým dál-
koměrům, při posuzování vhodnosti délkových nebo
úhlových měření. '

[1] D e Ion g B.: Základy elektronických metod·v geodézii. SNTL.
Praha 1957 .

[2] Vel i č k o V. A.: Svetodalnoměr SVV·1 i rezultaty ego ispyta·
nij. Izvestia VUZ, Geodezia i aerosjemka, č. 2/1957. Moskva.

[3] Ve I i č k oV. A.: Ob izmerenii sto'ron triangulacii 2 klassa
svetodalnomerom SVV·1. Geodezia i kartografia, č. 8/1961.' Moskva.

[4] Instrukcia o pos'lrcijenii gosudarstvennojgeodezičeskoj seti
SSSR. Moskva 1961.
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Některé poznatky ze studijní cesty
do Sovětského svazu

V rámci vědeckotechnické spolupráce byla ve dnech
í5. října až 5. listopadu 1962 uskutečněna studijní cesta
do Sovětského svazu za účelem seznámení se li vý-
vojem i současným stavem mechanizace a automatizace
výpočetních prací v oboru geodětických a fotogram-
metrických výp'očtů a některými dalšími otázkami vý-
voje nových fo.togrammetrických přístrojů a materiálů.
Hlavní problémy související s uplatňováním soudobé vý-
početní techniky a s aplikací moderních mechanizačních
a automatizačních prvků v geodézU a kartografU byly
,0bJasňovány ,zejména v geodetickofotogrammetrických
výzkumných ústavech SSSR (CNIIGAiK a NII VTS).

V dalším jsou uvedeny některé poznatky, získané při
studijní cestě, v následujícím povadí:

fotogrammetrie - letecké komory, stereokompará-
tory, filmový materiáL a měřická technika, výpočetní
metody;
geodézie - charakteristiky užívaných samočinných
počítačfi, organizace a druhy výpočetních pl'ací, vý-
uka a programování. / '
Předem }e třeba poukázat na skutečnost, že ekono~

mické podněty k vývoji a, zavádění mechanizace a auto-
matizace výpočetních" 'prací do praxe jsou v podstatě
'stejné v SSSR i u nás. Pokud jde o aplikaci no'vé vý-
početní techniky, jsou zde rozdílné podmínky, v níž
má působit. Zatímco u nás v budoucnu půjde o apli-
kaci v technickohospodářském mapování, v SSsR' je
upřen zájem na vybudování plošných sítí a mapO'vání
ve středních 'niěřítkách; ,

F o to g r a m m e t r i e

Výrazný pokrok v aplikaci nové výpočetní techniky
je vidět zatím zejména ve využívání analytických metod
fotogrammetrického zhušťování. Prof. Loban9vem r:~-
vržená a vyzlmušená metoda se užívá s úspechem IlŽ
v praxi (mapování 1: 25000), v CNIIGAiK je jiná me-
toda rozpracována po ucelených etapách. Řešení úlohY
v tomto ústavu je časově vázáno na řešení komplexu
všech souvisících otázek snímkových a přístrojových.
Za plně efek1livní je pO'važováno rozsáhlé použití ana-
lytickéaerotriángulace (AAT) jen tehdy, bude-li zaru-
čena skutečně vyšší přesnost výchozích materiálů. Užití
samočinných počítačů pro polohové zhuštění (např.
radiální triangu.l,ace) není v SSSR sledováno, protože
z hlediska teoretického se dává přednost fIletodě prostoro-
vého zhuštění i tam, kde by stačilo určOvat jen souřad-
nice polohové. Podle projektu prof. Konšina bude v roz-
pracované metodě AAT využito v maximální míře ire-
gistrovaných údajů o vnější orientaci snímků, které
hlavně. 'v dlouhých řadách znamenají v analytických
metodách přínos z hlediska hospodárnosti i přesnosti
(údaje statoskopu a rad.iového výš'koměru). Za samo-
zřejmOU je již považována gyrostabilizace 'komory.

Let'e.c'ké ·fotokomory

Jednotný názor na potřebu novýclh typů fotografických
komor i přesného stereo'komparátoru vede ke konstrukci
těchto zařízení jak v Ústředním vědeckovýzkum-
ném ústavu geodézie,fotogrammetrie a kartografit!
(ONIIGl}iK), tak i ve Vědeckovýzkumném 1Ístavu vojen-
ské topografidké služby(NII VTS). Společným prvkem
konstrukcekomóry je rovnání filmu při expoziCi pomocí
,podložníhd skla, na.:němž je v celé ploše v intervalech
po 1 cm vyryta síť jemných kří~ků' o délce rysky 2,5
nebo 3 mm a síle 0,01 až 0,02 mm. Síť, těchto značek
bude pro každou !komoru samostatně předem ocejcho-
vání!- a vlastní měření pořízených snlIl1ků jJude omezeno
na rámec nejbližšícih k~lžků. Tak mohou být téměř zcela
vyloučeny deformace filmu i důsledky jeno zbyt>kového
nevYrovnání. Koeficienty roztažnosti kovového tělako-
mory a skla budou' voleny'poo'kticky stejné. Za před-
pokladu, že zby1!kovéhozkreslení a vliv refr,akce· ovzduší

sezaikřivení)ll Země budou korigovány početně, lze
snímkové chyby stlačit do hodnoty 2-3 y, což je hod-
nota, která by měla charakterizovat i přesnost nových
stereokomparátorů.
V leningradSké laboratoři CNIIGAiK je připraveno pro

přesnou kalibraci těohto komor zařízerlí, založené na
fo.togrammetrickém . principu a s pohyblivým koUmá-
torem, při čemž se v laboratorních podmínkách napo-
dobuje teplota i tlak vzduchu, odpovídající výšce foto-
grafování. Podle názoru prof. Rusinova je reálné snížit
u objektivů komor úby.tek osvětlení snímků úměrně cos
1,5 ~ a zkreslení pod 0,01 mm. Vyšší přesnost než 5 iJ.
je již pochybná z výrobních důvodů,protože je velmi
obtížná přesná výrobaasférických ploch vnější roz-
ptylky těchto objektivů.
V NlI VTS byla vyhotovena měřická fotokomora toho-

to typu pod označením AFA 41. Pro snímky formátu
18/18 cm je vyráběna s trojím zorným úhlem s těmito
parametry:

f
objektiv
clona
rozlišovací
schopnost

zlkreslení
min. expozice
kapacita
min. interval

75 mm
Ortogon-1
6,8

40-8
15
1/700

100 mm
MRO-2
8

200 mm
OJ)ion 20
6,3-22

60-21 č/mm
40
1/500

filmu

45-12
25
1/500

60-100 m
2 vteřiny

Dosti značné zkreslení těchto komor není s ohledem
na možnou početní korekci v AAT, pro niž jsou komory
určeny, nepřijatelné. Kromě uvedených typů je vyrá-
běna i komora AFA - 42/50 s formátem 30/30 'cm s kon-
stantou 50 qn. Teplota' všech 'komor je za letu stabili-
zována a ochranné sklo v podlaze letounu je součástí
objektivu. Zkoušky ukázaly, že vnitřní orientace i zkres-
lení komor zůstávají pak za letu stejné j'ako v laboratoři.
Podrobné kalibrační hodnoty se udávají pro kaMou ko-
moru v průvodním záznamu.

St e l' e o k o m par á t'O r y
V pmjektu stereakomparátoru se počítá se dvěma

snímkovými rámy. Automatickou registraci umožní dvo-
jice jemně vyrytých hustých stupnic na "sklé, umístěná
na pohyblivé i pevné části přístroje s využitím metody
měření interference světla, obdobně principu Ferranti.
Kromě registrace údajů na děrné štítky a čistopisú, vy-
hotoveném psacím strojem, budou výsledky čitelné i na
světelném panelu. K zajištění a kontrole správné iden-
tifikace měřený oh bodů je užito fotoregistrace zorného
pole s měřickou značkou. Protože snímky bude možné
opticky přeřazovat, nastaví se při přechodu na další
model body v trojném překrytu podle odečtených sou-
řadniC předchozího snímku. Při měření snímků soused-
ních řad je možné stereoskopické nastavování na body
předchOZí řady (fotoregistrovaný detail se promítá do
pozorovaného zorného pole a může být 'pozorován spolu
se skutečným snímkem). Zvláštního přístroje pro pře--
nos bodů do sousedních snímků zde nebude třeba.
U stereokomparátoru bude při pozorování automatiCky
vyrovnáváno ()světlení.
Další typ stereokomparátoru se vyvíjí pod označením

SKA. Proměřovány budou snímky rozměru 18 X 18 cm
s přesností ± 5 iJ. v celém rozsahu formátu (do 200 mm)
a ± 2 iJ. v rozsahu sousedníCh cejchovních křížků (do
10 mm). Současně se snímky umístěnými v horizontá>l-
ních snímkových rámech, bude možné pozorovat i účel-
ně umístěnOU pmsvět1enou zvětšeninu snlm'ků s po-
zomvacím zvě'tšením 5X až 20X. Měřené souřadnice

, budou registrovány v mezinárodním dálnopisném kódu
Č. 2 na děrnou pásku, současně i psacím strojem, a
mohou být odečteny i na světelném panelu. Navedení
měřické. znač-ky se uskuteční elektromechanicky ří'ze-
nými pohyby t>ak, že se nejdříve nastaví ·bod a potom
nejbHžší křížek; výpočet příslušného souřadnicového
rozdílu pa'k proběhneautomatidky. Nastavení značky na
snímek j.e přitom fotograficky registrováno. Optic'ké
přeřazování pozorování umožňuje libovolné založení
snímků s různým pře kry tem .. SiKA je konstruován jako
s'amostátný velký přístroj s vlastní podstavnou částí a
tvarově řešen velmi .úč'elně s maximálním krytím všech
detailů.
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Filmový materiál a měření
Doséjvéjdní prAce AAT vycházely z bě~ného filmového

materiálu na triacetátové podložce (typ 10, !ON a 17).
Do budoucna vzbuzuje hodně naději filmová podložka
lov sa [l (umělá hmota příbuzná terylénu). Barevné
snímky se 'stále dostatečně neprosazují, ač podle prof.
Michajlova film SN-3 není měřic'ky méně hodno'tný než
materiál černobílý ,a podá až dvakrát více detailfi pro
vyhodnocování. Elektronické vyrovnávání 'kontrastu při
fotografickém rozmnožování snímků néní 'používáno.
Perspektivně nadějnější s,e zatím zdá vývoj přístrojků
s vyr.avnáním kontrastu na principu fluol'escence spe-
ciálníCh vrstev. •

1<: proměřování snímkfi v AAT zatím slouží sovětské
stereo komparátory SK-1 s odčítáním souřadnic x', y', px,
py. Rozdílná přesnost odčítání těchto souř,adnic nebyla
přli dosavadních pracích brána v úvahu. Aby byly vy-
loučeny měřiclké chyby, opakuje se měření zcela nezá-
visle na prvém. Snímky (diapozitivy) jsou orientovány
podle spojnice rámových značek. Protože AAT je zatím
zaměřena jen pro zhušťování ve středních měřítkách,
nebyly měřené body ani předem signalizovány, ani
jinak vyznačeny ve snímcích. Výchozí body byly geo-
deticky doměřovány dodatečně.'

Výpočetní metodyan~lytické
aerotri,angulace

Základní metodou užívanou v praxi je metoda prof.
Lóbanova rozpracovaná pro počítač Ural 1, Ural 2 a
M-20. ReŠení je užíváno pro délku 16 modelů v řadě.
Měřené snímkové souřadnice jsou opravovány o vliv
srážky filmu. Zkreslení rkomory, vliv refrakce ovzduší
a zakřivení Země jsou korigovány podle tabulkových
údajfi. Vzájemná orientace a měřftkové připojování je
počítáno podle vzorců, uvedených v knize prof~ Loba-
nova: Fototrtanqulaci;a s primeněni;em elektronno; vy-
čisletělno; mašiny. Počet iterací u vzájemné orientace
je řízen strojem podle veHkosti Zbytkových vertikálních
paralax a podle zkušeností bývá roven 2 až 3. K řešení
systému lineárních' rovnic se užívá podprogramu ob-
lácení matice koeficientů normálních rovnic. Pró každý
model jsou tištěny jako mezivýsledky' modelové souřad-
nice x, y, z, styk s předchozím modelem, zbytkové para-
laxy, úhly vnější orientace a základnové složky. Geo-
detiClká ,transformace řady vychází z ,5 geodetických
bodů~ Nejdříve se vyřeší výškové opra'vy (horizontace
řady); při čemž se bere v úvahu kromě lineárnízávis-
losti oprav na x, y, také kvadratická závislost úměrná
Xl, xy, a kubická závIslost úměrně xJ• Po horizontaci
se redukují polohové ,souřadnice o vliv sklonu modelu
a transformují se v rOlVině.,Výpočet na Uralu 1 'pro-
bíhá v pevné řádové čárce, na jeden model připadá vý-
početní čas asi 4,5 minuty. Ve srovnání s aerotriangulací
na stereoplanigrafu je podle prof. Lobanova dosaženo
až dvakrát větší přesnosti při třínásobné časové úspoře
a 3-:-4krát vyšší produktivitě práce. Finanční náklady
jsou 1,7krát menší. Většina výpočtů sloužila 'pro mapo-
vání v měřítku 1: 25 000 a 'použito byw širdkoúhlých
snímk:fi měřítka 1: 30 000 až 1: 40 000. V novějších prOt-
gramech .pro Ural 2 a M-20 byly zavedeny některé
změny: orientace snímků při měření může být libo-
volná; program umožňuje vyřadit chybné měření při
výpočtů vzájemné orientace' i chybný geodetic'ký údaj
při geodetické transformaci; při měřítkovémpřipojování
modelů se využívá tří modelových bodfi v trojném pře-
krytu, přičemž střednímu 'z nich se přisuzuje dvojnásob-
ná váha než krajním. Zvláštnímu výzkumu byla podro-
bena otázka nejvhodnějšího počtu bodfi pro výpočet vzá-
jemné orientace, přičemž požadavek optimální přesnosti
není v souladu s 'hlediskem hospodárnosti. Zkoušky byly
provedeny postupně pro 6, 12, 18a 24 bodů, rozlože-
ných vždy v šesti standardních zónách. Proti základnímu
výpočtu se šesti .body vzrostla přesnost při použit( 12
bodfi o 50 %, u 18 :bod~ 0,60 % a u 24 bodil o 65-70 %.
Na základě těchto výsledkfi se poV'ažuje za efektivní
použivat k výpočtuj 12 bodil. V poslední době byl, roz-
pracován a ukončen program pro AAT s šikmými ~ním-
ky. Další výzkum ifl zaměřen p.a výpočet AAT v něko-
li'ka řadách. Rovnice jsou rozepsány pro neznámé prv'ky
vnější orientace. Vzniklý velký soubor rovníc mfiže být
řešen s použitím po~ftače M-20•.
V CNIIGAiK je výzkum AAT podrobně rozplánován
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v časové souvislos,ti s 'komplexem ostatních souvisícich
otázek, jak o nich byla zmínka výše, takže zatím není
ukončen výsledný program. Hlavní pozornost byla věno-
vána řešení vzájemné orientace. Všechny problémy jsou
podrobovány dílčíni rozborům a experimentálním výpoč-
tům na 'počítači Ural 1. Zkušební výpočty jsou vedeny
v pevné řádové čárce. Došlo se k závěru, že je účelné
počítat vzájemnou orientaci podle měření bodových
skupin, tozložených v určených zónách (např. po třech
bodech v šesti standal'dníchzónách). Hlavní výhodou
toho'to postupu je, že je možné dobře odhalit chybné
,měření a vyřadit je z dalšího výpočtu. Snímková dvo-
jice je nejdříve uvažována jako nezávislá a dodatečně
se připojuje úhlově. a měřítkově 'k předchozímu modelu.
Počet iterací při řešeni vzálemné orientace je proměnný,
výpočet se opakuje tak dlouho, až přírfistky 'hledaných
úhlů vzájemné orientace jsou menší než 18 obloukových
vteřin. Zbytkové vertikální paralaxy jako kritérium přes-
nosti řešení a ukončení Iteračního postupu nejsou po-
dle zkoušek, provedených v CNIIGAiK, dostatečně vý-
stižné. Jako teoreticky vhodnějšího kritéria se užívá vy-
počtených váhových koeficientů neznámých, vypočtené
jednot>kové střední chyby vyrovnání a středních chyb
,neznámých. Všechny tyto hodnoty se určují současně
s řešen~m normálních rovnic a tisknou ,s!'! ve JornU!
mezivýsledků. K řešení rovnic je užito metody druhých
odmocnin, přičemž se koeficienty u neznámých pone-
cháv'aji bez změny ve všech iteracích a znovu se- pOt-
čítají vždy jen hodnoty absolutních členfi. Při tom se
nové hodnoty absolutních členů (které musíkonver-
govat při postupném opakOVání výpočtfi k nule) přičitají
k hodnotám z předchozí Iterace, ta'kže z řešení rovnic
nevycházeji jen přírůstky k hledaným úhlfim vzájemné
orientace, nýbrž přímo výsledné úhly. Tento postup
řešel\lí odpovídá opravám absolutních členfi o vliv ne-
l1neárníoh prvků v Taylorově rozvoji. Směrové kosiny
matice pro transformaci snímkových souřadnic se pOČí-
tají s využitím podrprogramfi pro sin' x a cos y.
V CNIIGÁiK se též zjišťovala experimentálně závis

lost přesnosti vzájemné orientace na počtu měřených
bodů (pro 6, 12, 18, 24 bodfi seskupených v 6 zónách),
Výsledky rozborů, které budou v nejbližší době publiko-
vány, se zdají potvrzovat, že nejv'hodnější počet bodfi
pro výpočet vzájemné orientace je 12 až 18. Pro bu-
doucnost se plánuj~ v CNIIGAikřešeni AAT v bloku,
v němž jednotlivé řady budou vzájemně zpevněny příč-
nými nálety na okraji bloku. Do celkového vyrovnáni
budou zapojeny v maximálni míře všechny registrované
údaje vnější orientace z pomocných přístrojil. Kromě
zminěných prací a zkoušek byly v CNltGAiK vyzkou-
šeny dva programy pro výpočet fotogrammetrických
stanovisek podle radiogeodetického měření. V defini-
tivní podobě však programy ještě vypracovány nebyly.

- '. \ ' ....
Z několika diskusí o obecných zásadách pouzití ana-

lytických metod ve fotogrammetri1 vyplynula shoda ná-
zorů na nutnost exaktního řešení všech dílčích výpočtů.
Jakákoliv přibližnost není v souladu s možnostI samo-
činných počítačů a možnosti aplikace jsoU předem
zbytečně ochuzovány. výpočty v pevné řádové čárce
u těch počítačů, kde se neužívá výpočtu v pohyblivé
čárce přímo (bez interpretujících programů), se uka-
zují zcela vyhovujícími pro všechny I}ároky analytické
fotogrammetrie. U počítačů, které užívají jako vnějši
paměti magnetické pásky, se vyskytují potíže s její
spolehlivostí. U pásek sovětské výroby (ze závodu Šost-
kal se osvědčují lépe druhy s mechanicky zabroušenou
magnetickou plochou. Za velmi spolehlivou byla ozna-
čována páska Agfa C2 a zejména Ferrania SM. Ve všech
případech je vhodné pásky chránit před vysoušením
jejich úschovou v polyetylénových sáčcích v ledničce
při teplotě +4 až 7°C, Nepřímého řešeni velkých sou-
stav lineárních rovnic se u samočinných poč1tačil při
úlohách geodetických. a fotogrammetrických neužívá,
protože byly již vypracovány velmi dobré a spolehlivé
postupy přím"ěho řešen.í i v pevné řádové čárce. Protože
podle zkušeností je počet potřebných iterací u nepří-
mých metod roven přibližně počtu neznámých, jsou
tato řešení dosti pomalá. Pro komplexní řešení AAT
v Dloku, které vede k velkému souboru rovnic, bude
ve VTS užito počítačeM-20, v CNIIGAiK pravděpodobně
poč1tače Ural-2. Rozbory potřebné přesnosti vstupních
hodnot s ohledem na požadovanou Výslednou přesnost
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výpočtu nebyly v SSSR zatím prováděny zejména proto,
že při použití' starých stereokomparátorfi a fotokomor
je dosavadní přesnost měření. snímku ve srovnání
s očekávanou přesností nových stereokomparátorfi po-
měrně nízká (střední chyba, měřených snímkových sou-
řadnic větší než 0.01mm). Otázky provo~niho charakteru
nejsou zatím studovány, pokud není vyřešen celý kom-
plex otázek souvisejících s materiálním vybavením pro
AAT.

Ge o d é z i e

V oboru mechanizace a automatizace geodetických
výpočtu byla získána řada poznatku, z nichž některé
jsoU dále popsány,
Ch a r a k t e r i s t i k Y s a moč in n Ý c h p.o čít a č ů

u ž í van Ý c h v S S S R.
Při. návštěvách některých výpočetních středisek

v Moskvě ~ diskusemi s odborníky byly upřesněny údaje
o sovětských samočinných počítačích (SP), které jsOU
v současné době v provozu nebo jsou vyvíjeny. Vše-
chny uvedené počítače jsou univerzální a svými para-'
metry jsou vesměs předurčeny pro. řešení složitějších
vědeckotechnických výpočtu. Z geodetických výpočtů
jsou pro tyto stroje vhodné zejména úlohy typu: vyrov-
nání trigonometrických sití, analytická aerotriangulace
aj. ~ěkteré z_ni_ch byly užity pro geodetické výpočty,
napřI klad počltac Strela pro řešení svazujících systémú
normálních rovnic. Pro počítač M-20 byl sestaven pro-
,gram pro řešení soustavy normálních rovnic a program
pro komplexní řeření analytické aerdttiangulace.
Podle získaných informací nejsou malé počítače (typu

Z 11) vhodné pro mechanizaci drobných výpočtu z obo-
ru nižší geodézie. V SSSR nebyly konstruovány pro
omezený rozsah. výpočetních možností a ani výhledově
se o jejich konstrukci neuvažuje. Další vývoj počítačfi
v SSSR půjde así dvěnia směry:
konstrukce výkonnějších počítaču s novým staveb-
ními prvky, '
rozšiřování .druhů vstupních a výstupních jednotek
současných počítaču. '

Organizace a druhy výpočetních prací
Velká výpočetní centra v SSSR jsou vybavena dvěma

nebo více samoči.nnými počítači. Počítají se jednak
vlastní ú!ohy,a jednak úlohy cizích organizací, podobně
j.~~?v CSSR. Cena stro!ního času je yšak podstatně
mzsí než v CSSR, nepocítá. se do ní totiž zpravidla
amortizace stroje. Programy sestavují pracovníci centra
i pracovníci cizích organizací, tedy opět podobně jako
v CSSR.
V CNIIGAiK je výpočetní centrum, laboratoř geode-

tických výpočtu. Sestavování programů pro samočinný
počítač Ural1 je orgánizo~áno ve dvou specializovaných
programátorských skupinách:
1. Geodetická skupina, která se zabývá zejména řešením

velkých systémů rrormálních rovnic, vznikajících při
vyrovnání triangulačních sítí I. řádu. Byly sestaveny
tyto vět~í programy: . . .
a) Program pro řešení normálních rovnic s blízko-

diagonální maticí metodou kvadratických kořenů
- publikováno ve "Sborníku referátov" vyp. 30

b) Obecný program pro sestavení koeficientů nor-
málntch rovnic z rdvnic oprav nebo rovnic závis-
losti a pro řešení soustavy (n = 38)

c) Program pro současné vyrovnání 10 trigonome-
trických bodů.

2. Gravimetrická skupina, která se zabývá sestavením
programu pro výpočet výšek 'kvasigeoidu a tížnico-
vých odchylek s dal,šími problémy podle požadavků
gravimetrického oddělení CNIIGAiK.
V odd.ělení aerofotogrammetrickém CNIIGAiK je za-

jištěno programování fotogrammetrických výpočtů sa-
mostatnou skupinou, která' metodicky podléhá labora-
toři geodetických výpočtů. Podobně jako v jiných vý-
početních střediscích je při programování užíváno ope-
rátové metody. "

Výuka v ·pTogramová.ní na SP

V. Moskevském inženÝrSkém ínstitutu geodézie, fotoC

grammetrie a kartogra:fie (MIIGAiK) je ve 2. roi;níkU
zatím zařazen předmět ;,programování" v rozsahu 80
hodin. Připravuje se rozsáhlá organizace a rozšíření

výuky tohoto oboru, nebot v současné době se na škole
instaluje vlastní samočinný počítač Minsk 1. Dosud zís-
kávají absolventi MIIGAiKu znalost! v progr.amování
ve speciálních kursech mimo institut. Jsou zadávány
četné diplomní práce z tohoto oboru.
V době pobytu delegace v Moskvě byly obhajovány

dvě kandidátské disertační práce, které byly zaměřeny
na použití samočinných počítačů pro geodetické vý-
počty. Jedna z nich například; obsahovala konkrétní
program řešení normálních r.ovnic na samočinném po-
čítači Ural-1; .386 normálních rovnic bylo řešeno na
stroji za 17 hodin. \

Z6věr
V resortu Ústřední správy geol!ézie a kartografie. se

věnuje v poslední době značná pozornost výzkumu
i .praktickému zavádění nové výpočetní techniky.
K dosažení rychlejšího tempa její ,aplikace je
třeba jednak využívat poznatkfi získaných v zahraničí
především v SSSR, jednak vlastních zkušeností. Poznat-
ky získané v SSSR přispěly zejména k ověření směru
vývoje těchto prací a ke stanovení perspéktiv další
mechanizace a automatizace výpočtů v oboru geodézie
a fotogrammetrie u nás.
l Sestaveno .z dílčích zpráv jednotliVých účastníků}

Sklo

V posledních letech se na střední prumyslové škole
zeměměřické v Praze stále ve větším rozsahu volí té-
mata odborných prací tak, aby se výsledky třínedělní
měřické činnosti maturantu daly .prakticky využít. Na-
příklad v Ceském Brodě byla na podkladě zákresu
v mapě~1:2 880 v terénu vytyčena turistická cesta do
.Dolánek, byly zaměřeny a v měřítku 1:1 000 zobrazeny
podélné protily celé městské k~nalizační sítě, byl vy-
hotoven vrstevnicový plán v měřítku 1:500 pro 'projekt
sportovního hřiště, pro památkový úřad byl zaměřen a
v měřítku 1:50 zobrazen nejen portál, ale i klenba
kostela v Pruhonicích byl v parku a oboře doplněn
polohopis 'v měřHku 1:1000 výškopisem již na ploše
180 ha, v okolí Prahy byl vyhotoven výškopis v' měřítku
1:1000 v prostorecll pražských cihelen a vypočteny
kubatury, na různých 'místech v Cechách byly pro geolo-
gický pruzkum zaměřeny a v Jllěřítku 1:1000 zobrazeny
vrty' a podélné profily rýh, aj. I letos ~ude převážná
část odborných prac1 využita praxí. U Ceského Brodu
bude zaměřeno hradiště Přistupim a vrst,evnicový obraz
bude vyhotoven v měřítku 1:2880. ÚGK v Praze, který
letos poprvé vyhotovuje výškopis v měřítku 1:1000 me-
todou pozemní fotogrammetrie, a- to ve svažitých úze-
mích v okolí Suchdola a Lysolaj, využIje měření matu-
rantfi číselnou tachymetrH a geodeticky získané
vrstevnice použije ke kontrole fotogrammetrických
vrstevnic a k případnému doplnění úseků, které nebyly
pozemní fotogrammetrH zachyceny.

Co nového vyšlo?
Geodetický a kartografický sborník sv. 9-1963
100 stran, 58 obráZků, 43 tabulek, 1tada teoretické li-
teratury, 1963 1200 výtisku (D)
Brož. 16,50 Kčs
Obsahuje osm vědecko-výzkumných ,zpráv pojednávaji-
cích o technologii měření a výpočtu vlícovacích bodu
zaměřených tellurometrem, o krajní a mezilehlé pře-
chodnici, o určení relativních tížnicových odchylek
z astronomických měření způsobem světelných signálu,
o výzkumu stálosti nivelačních bodů, o orientaci le-
teckých snímků na univerzálních strojích, o úhlech
me~i geodetickou čarou a protějšími normálními řezy,
o studiu krátkodobých periodických posuvu gravitač-
ních betonových přehrad a o polohové přesnosti budov
určených délkami. .
Vědeckým pracovníkum v oboru geodézie, kartografie
a geofyziky, zeměměřickým inženýruin a posluchačum
vysokých škol.
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Literární hlídka
Výsledky všesvazového scitání lidu SSSR

v roce 1959
Kartografický a reprodukční ústav v Praze získal vý-

měnou za "Statistickou ročenku ČSSR 1962" výsledky
sčítání lidu SSSR v roce 1959 Itogi vsesojuznoj pere-
pisi naselenija 1959 goda SSSR (svodnyj tom), Moskva
1962.
V souhrnném svazku pro SSSR je obsaženo celkem

80 tabulek, v úvodním textu je popsána organizace
sčltání lidu provedeného dne 15. ledna 1959 i způsob
provádění kontrol, jakož i vysvětlení některých termí-
nů pro snazší porozumění údajům uvedeným v někte-
rých tabulki:1ch.
Bohaté statistické materiály poskytujíúdaie o počtu,

rozmístění i struktuře obyvatel v 15 svazových repu-
blikách i v SSSR. Tabulky poskytují přehled o obyva·
telstvu podle pohlaví a stáří, národnosti a mateřské
řeči, rodinného stavu, úrovně vzdělání a kvalifikace
pracujících, sociálních skupin a příjmových zdrojů.
Na území SSSR žilo k 15. lednu 1959 208826650 oby-

vatel, z toho 48 % v sídlištích městského typu, kterých
bylo v době SČítání 2 940 a z nich 304 měst mělo více
než 50 000 obyvatel. Podle průběžné statistiky vzrostl
počet obyvatelstva k 1. 7. 1962 na 221465 000 obyvatel
a počet městského opyvatelstva vzrostl na 51%. Ve
srovnání s rokem 1917 vzrostl počet obyvatelstva
v dnešních hranicích SSSR' o více než 58 miliónů. Prů-
měrná hustota obyvatelstva na -1 km2 je pro SSSR
9,4 obyv.; největší hustota je v Moldavské SSR 85,6
obyv., nejmenší hustota 3,1 obyV. je v Turkmenské SSR.
Údaje o růstu městského obyvatelstva jsou velmi za-

jímavé, zatím co v roce 1939 bylo v SSSR 32% měst~
ského qbyvatelstva, v r. 1959 je ho již 48 %. To se
projevuje jednak v růstu počtu měst, jednak i na růstu
velikosti některých větších měst, např. Novosibirsk měl
v r. 1939 404444 a v r. 1959 již 868470 obyvatel, Celino-
grad se zvětšil víc než třikrát a má přes 102 tisíce
zatímco v r. 1939 měl 32126 obyv., Norilsk se zvětšil
,téměř osmkrát a má 109442 obyv. a mnohá další města
prudce rostla, jen málo je těch měst, v nichž válka
způsobila takové škody, že Ještě nedosáhl počet oby-
vatelstva čísla z r. 1939, je to ,Leningrad, Vitebsk' a
Smolensk.
V roce 1926 žilo přes 21 mil. obyvatel v 709 městech,

v roce 1939 žilo přes 51 mil. olbyvatel ve 11,94 městech
a v roce 1959 již téměř 83 mil. obyvatel žilo v 1 679
městech.
Systematická péče o zdraví člověka dosáhla toho, že

průměrný věk lidského života sě neustále zvyšuje; za-
t1mco za carského Ruska činil průměrný věk lidského
života 32 let, v letech 1926 44 let, v roce 1959 se! zvýšil
na 69 1et. Téměř 22 tísíc lidí je starších sta let, z toho
přes 16 tisíc žen. Věku přes 120.1et se dožilo 578 obča-
,nů, z toho 359 žen; většina stoletých (přes 17 tisíc)
žije na venkově. Rovněž radostná čísla svědčící o mládí
národů SSSR jsou ta, že přes 78 miliónů občanů je
mladých do 19 let.
Velmi zajímavá JSOU čísla v tabulkách o vzdělání ob-

čanů, v roce .1913 bylo. v carském Rusku 290000 občanů,
kteří měli vyšší vzdělání než středoškolské a nyní jich
je více než 13400000, z toho má 3777 535 občanů vyso-
koškolské vzdělání a žen, které mají vysokoškolské
,vzdělání, je přes 1800000. Vzdělání dbčanů se pocho-
pitelně! projevuje i na pracovištích v. celém národním
hospodářství. V roce 1959 bylo inženýrsko-technických
pracovníků přes 4 200000, z toho 1 65Ó000 žen, zdra-
votnických pracovníků přes 1 700 000, agronomů, zoo-
techniků a veterinářů přes 477 000, vědeckých pracov-
níků a pedagogů přes 2500000 atd.; proti roku 1939
se počty kvalifikovaných vzdělaných pracovníků zvětšily
dvakrát až třikrát nehledě k tomu, že se podstatně
zvýšil počet vzdělaných žen na rozhodujících místech
v národním hospodářstVí, neboť více než. 35 (')00 žen je
na místech ředitelů podniků, více než 300000 žen je
lékařkami, přes 1500000 jich pracuje jako vědecké a
pellagogické pracovnice. ••
Na území SSSR žije'108 národů a národností, z nich

nejpočetnější jsou Rusové, kterých je 114113579 osob,
nejmenší pak Aleuti, patřící mezi národnosti severu,

kterých je pouze 421 osob; Čechů žije v SSSR přes
24000 a Slováků přes 14000.
Tento sborník, jehož čísla ukazují růst SSSR, využijí

pracovníci v Kartografickém a reprodukčním ústavu
plně pro sv.é práce při kartografické Worbě i při zpra-
cování textů. lnž. Karel Pecka
526.89:711.4(083:1)

Instrukcija za izrabotvane na geodeziěeski planovll'
nanaseleni mesta (Instrukce pro vyhotovování geodetic-
kých Plánů sídlišť:], vydaná správou geodézie a karto-
grafie v Sofii v r. 1961, obsahuje na 176 stránkách
formátu 14 X 19 cm normativní pokyny pro měřické
práce ve velkých mapových měřítkách 1:1000, 1:500
a 1:250. Svádí-li titul knížky k domněnce, že jde o bul-
harskou obdobu našich předpisů pro technickohospo-
dářské mapování, zjistíme po zběžném prostudování
obsahu, že shoda obou norem je v hlavních znacích
omezena jen na zobrazovací soustavu a výškový systém.
Bulharská instrukce, stejně jako její dřívější vydání
z r. 1954, sleduje jen jednotnost měřických podkladů
pro urbanistické a projekční účely a zajištění jejich
dokumentačního využití; s postupným srůstem takto
vzniklých mapovýCh fragmentů do- nějakého plánova-
ného celostátního mapového díla se zatím nedá počltat,
nemáme-li na mysli redukční topografické odvozeniny.

, Kromě zmíněných projekčních účelů se v úvodu odů-
vodňuje potřeba geodetiCkých plánů také inventarizací
nemovitosti veřejných, družstevních i soukromých. Po-
dle našeho názoru by tohoto cíle mohlo být plně do-
saženo- jen za pj.'edpokladu registrace výměr pozemků,
avšak instrukce se výměrami vůbec nezabývá. Nehledě
k těmto zásadním rozdílům mezi naším a bulharským
pojetím mapování ve velkých měřítkách, má ovšem
projednávaná publikace mnoho společného (nikoliv
však shodného) s našimi předpisy, zejména v podrob-
nostl;!ch metodikr pracovních postupů, a těch si právě
hodláme všimnout; za' dnešního našeho normativního
provizoria nám toto seznámení nebude na škodu.
1. Zobrazení v třístupňových pásech Gaussovy pro-

je'kce je pro daná měřítka samozřejmým. Klad listů
však není ve shodě se zeměpisnými souřadnicemi, ani
není jiným způsobem jednotně upraven, neboť formát
kovové desky s napjatým kreslicím papírem závisí na
rozsahu 'zaměřovacího obvodu a je. stanoven ve dvou ty-
pech 70X100 a 60X60 cm s užitnými plochami 50X80,
a 50 X 50 cm. '
2. Geodetickým polohopisným základem je trigono-

metrická síť I. až IV. řádu, která se dále rozvinu je'
do V. až VII. řádu s průměrnými délkami stran 2-3,
1~2 a 0,8-1 km. V nepřehledném terénu může být
rozvinuti, trigonometrické sítě v VI. a VII. řádu na-
hraženo tzv. přesnou polygonometrií o .pořadech
dlouhých! až 4 km a délkách stran 350-600 m (kratší
jen výjimečně v zastavěném území), měřených buď pa-
ralakticky s pomocnou základnou nebo elektronicky'
(NASM-4 nebo DST-2) s maximální relativní chybou
1/20000. V obou alternativách jsou pro měření úhlů
předepsány tři skupiny měřené vteřinovými theodolity-
s aspoň čtyřiadvacetinásobným zvětšením a přesnost
centrace je stanovena na 0,005 m. Výšky bodů zhuště-
né sítě se určují geometrickou nivelací IV. řádu, pořady-
nanejvýš 7 km dlouhými, měřenými dvojmo a připojenými
na nivelační body vyšších řádů; střední kilometrová
chyba nesmí překročit ± 7 mm a maximální délka zá-
měr je 60 m. Ve velmi členitém a svažitém terénu
(přes 12 % průměrného sklonu) se výšky zhuštěné sítě-
určují trigonometricky II pořadech ·až 15 km dlouhých,
v nichž se svislé úhly měří (nejvhodněji mezi 9. a HL
hodinou)'vteřinovými theodolity s indexovou libelou.
3. Na takto zhuštěný geodetický základ navazuje po-

lygonová síť, jež je zhruba charakterizována těmito·
Dodmínkami:
. a J maximální délka pořadů 1 200, výjimečně 1400 m,
b) maximální délka strany 150 až 170 mv zastavěném

a 170 až 220 m ve volném terénu, minimální délka
20 m.
c) délky se měří přímo nebo opticky (Redta, Dimess,

Bala), při čemž se vzdálenosti -větší než 120 m půll~
nebo se v paralaktickém měření použije pomocné zá·
kladny,
d) dopustné rozpětí mezi dvojím měřením délky je

vyjádřeno relativní chybou, odstupňovanou od 1/4000 do,
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1/1500 ,podle tří skupin sklonu (do 4 %, od 4 do 8 %
a přes 8 %] a podle drub.u terénu (zastavěný a,volný].
eJ úhly se měří v jedné skupině (theodolit 1c nebo

přesnější] a úhlová odchylka v uzavřeném n-úhelníku
nemá překročit ±1,5C Vn,
f] pořady hlavní, (nazývané prvostupňo~é na rozdíl

od pořadí\. vedlejších -'- druhostupňových] spojující
trigonometrické body mohou probíhat po společném.
jednom nebo i dvou bodech, aby bylo dosaženo přímé-
ho napojení na trigonometrický bod, čímž ovšem u spo- '
lečných bodů vzniknou několikeré souřadnice,
g] výšky polygónových bodu se určují trigonometric-

kou nivelací, která má být u hlavních pořadů při,po-
jena na body určené nivelad geometrk::kou,
h] body se osazují kamennými nepo betonovými hra-

noly 12X12X40 Dm s vydlabaným otvorem průměru
2 cm, ne!bo se voH na značkách uliičních os a poklo-
pech podzemních zařízení, ,ane'bo se ozna'čí kolíky,
,i] dopustná mez'polohového zfivěru pořa:du je stano-
vena vzorcem f. = k V [8] [sl je součet + 0,10, kde
délek stran a k koeficient rostoucí se sklonem (viz d],
závislý na stupni zastavění [viz d] a na řádu pořadu
a dosahující tak pOlStupně hodnot 0,005,0,010, 0,015,
0,020, 0,025, 0,030 a 0,035, , I

j] dopustná mez výškového :závěru je
!h = ± V 0,00004 [8] + Ml + M2>

kde hodnoty M vyjadřují nejistotu Výšek připOjovacích
bodu (M=O ,pro nivelovanou výšku, M=0,10 pro trig.
bod s trigonometricky určenou výškou a M = 0,30 pro
polyg. bod s trigonometricky určenou výškou; M by
měly být podle našeho náwr1:1 zařazeny ve vzorci svou
kvadra tickou 'hod,notou,
4. Podrobnému měření věnuje instrukce v texto,vé

i obrazové části (48 obrázků na 30 stránkách] mnoho'
místa, i když 'jde o klasic,ké číselné metody s dlouhou
tradic'!: or'togonálnou, polárnou atachymetrickou,
z nichž prvé dvě jsou ur,čeny pro zastavěná ,a k zasta-
vění určená území a ,pOISlednípro volný terén. Před-
měty měření jsou podrobně definovány a kromě toho
je jejich úplný ~ýčet, obsaž~n ve smluvených značkách
1 : 500, 1: 1 000 ,a 1: 2 000 z r. 1960. Za zmínku stojí
diferenciJace budov; 'registroje se počet. podlaží a sta-
vební hmota s rozdělením 'Íla stavby dřevěné, hliněné,
polomasivní, masivní (zděné], železobetonové, s žele-
zobetonovou kostrou a smíšené. Měřické přímky jsou
obdobně ja:ka polygonové pořady zařa~eny do dvou,
resp .. tří $!upňů, a měří se vždy dvakrát, nejprve po
vytyčení sítě pNmek (tzv. rozbití bloku] a podruhé
zároveň s detailem; pro maximální rozpětí délek z d,vo-
jího měření platí půldruhanásobek dopustných mezí
polygonovýcI1 délek. Kolmice moIhou být dlouhé až
25 m v zastavěném a 40 m v nezastavěném terénu.
Všechny /míry včetně oměrných se zapisují na dvě, de-
setinná místa. Tachymetrická metoda je určena hlavně
pro vyjádření terénního reliéfu a pro 'polohopisné za-
měřer\f méně diiležitýoh předmětů v nezastavěném te-
rénu. Maximální délky záměr jsou odstupňovány na
80' m pro body přesně ztotložitelné, 100 mpro méně
určité body a 130 m pro bddy mající jen výškový vý-
znam (břehy, stupně, výkopy atd.]. Terénní stupně niž-
,š! než 0,5 m se za:nlldbávají. Je stanovena prumě~ná
hektaro~á hustota taohymetrických bodů pro 5 kate-
gorií terénu, a to pro měřítko 1: 1 000 na 15, 25, 35,
50 a 80 bodů a pro 1 : 500 na 17, 30, 50, 70' a 130 bodů;
výšky bodů se na plánu zapisují na jedno' des. místo.
Komunika.ce a vodní toky se, zaměřují v příčných pro-
filech. Vrste'llnice mohou být konstruovány v základ~
ním intervalu 0,5, 1,0 a 2,0 m, avšak v'ždy len v jednom
intervalu pro celou lokalitu. 'Dopustná odchylka ve
výšce vrstevnic je vyjádřena. Koppeho formulí ± [0,3 +
+ 3 tg IX]. ,Ačkoliv se instrukce v úvodu zmiňuje též
o stolové metodě, !pomíjí 'ji kapitola podrobného mě-
ření mlčky a také o metodě polárné by měla říci více
ve srovnání s obšírností, s 1akou je probrána metoda
ortogonálná. '
Další statě upravují kontrolu ,prací 11 úschovu dHi!

ft nemají pro nás toho výZna:mU"jako popsané měřické
pokyny. Konstatqjeme1poněkud s ůdivem 'přísné pod-
mínkypodrobného měření (dvojí proměřování měřic-'
kýc1h přímek, oměrná se nesmí lišit od v~počtené pře-
pony o více než 8 om) 've srovnání s kr.ajní mezí
t 12 cm pro střední., pOlohovou ohybu trigonometí:ic-

kého bodu, ačkoliv je vyrovnáván metodou nejmenších
čtverců. Přílišná dlferenciace v kritériích pm závěr po-
lygonových pořaťll1 mfiže v různotvárném térěnu citelně
porušit 'homogenitu sítě, neboť např. pro pořad dlouhý
900 m se hodnota dopustných mezí pohybuje od 0,15
do. 1,15 m. Instrukce se úzkostli~ě vyhý'bá rajónu (oje-
dínělá vý'jirnka u tachymetrie] patrně jako nejméně
spolehlivému měřickému. elementu, zdá se však, že
v detailu by nebylo třeba zabíhat až do ta~ových kraj-
ností; jaká je 'znáwrněna na obrázku.
Pro zaměření nádvorních ploch v bloku přístupném

jen jedním vchodem je použito křižujícího se pomoc-.,'fr'-'- '-'-'-'-'-'-'~
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něho pořadu 8-1-3-4-2-16, ačkoliv by se celá ,plocha da-
la zaměřit na jediný rajón dokonce 'kolmý.
Instrukce jistě splní, úspěšně. své poslání v poměrech,

pro Ikteré je určena. Je příkladem úsporného vyhoto-
vení knižní 'pomůc·ky o malém tiskovém nákladu; je
rozmnožena ze zmenšeniny čistopisu psaného stroJem.
Obrázky - jednobareV1né péro~lky - jsou graficky
pečlivě provedeny a jsou velmi názorným doprovodem
t~xtu. Měly by však být doplněny ukázkami částí mě-
řiOkého operátu (zápisníky, náčrty, výpočty, plán].

Inž. dr. K. Kučera z VÚGTK již předal nakladatelství
SNTL rukopis Výkladového geodetického a kartogra-
fického slovníku, jehož 3 500 hesel ze všech specializací
nižší a vyšší geodézie, geodetické astronomie a gravi-
metrie, topografie, geodetické užité matematiky, fyziky
a metronomie, kartografie a reprodukce a z oboru geo-
det,irkých přístrojů, pomůcek a počítačů nejen že zá-
jemcům vysvětlí všechny odborné pojmy, ale také
upřesní a definitivně stanoví namnoze dosud neustá-
lenou odbornou j:erminologli. Z obsahu vyjímáme tyto
ukázky:
Diagramový dálkoměr autoredukční dálkoměr s op-

tickým řešením autoredukce; laťovy úsek se zde odečítá
me'zi čarami diagramu v rovině nitkového kříže, které
mění rozestup při sklápění dalekohledu; konstrukční pů-
vod: Hammer.
Plastika mapy
a] Vyvo!ávání prostorové představy terénu některým

ze způsobů znázorňování terénu v mapě nebo kombi-
nací těchto způsobů.
bl Jedním způsobem je geometrická plastika, jejímž

prostředkem jsou pouhé vrstevnice; plasticky výstižně
však vrstevnice působí jen tehdy, když mají stálý inter- .
val na ploše celého mapového listu a nepříliš velký
rozestup.
c] Druhým zpfiSobem je pohledová plastika, která do-

sahuje prostorového dojmu šrafami, stínováním a ba-
revností.
d] Třetím způsobem je kombinovaná plastika, která

vždy o'bsahuje geometrickou plastiku vedle některého
druhu pohledové plastiky; vyvrcholuje v reliéfové mapě.
Modrotisk - tisk podkladu provedený ve. fotogr:aficky

neúčinné modři proto, aby při pozdější fotoreprodukci
vyšly jen ty čárové prvky, které byly dodatečně vy-
kresleny fotograficky účinnou barvou; uplatňuje se např.
při členění barev. Boguszak
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-Mapy, atlasy
Atlas obyvatelstva ~R

Vydala Ústřední správageodéxie a kartografie, zpra-
coval a vytiskl Kartografickf a reprodukčni ústav v Pra-
ze, autoři Odborného obsahu: inž. Milan Kučera a dr.
Vladimír Srb, recimzenti: prof. dr. Jaromír Korčák a
prof. dr. František Egermayer, odpovědnf redaktor:
Jilldřich Svoboda, promovanf geograf, technickf re-
daktor: Jan Král, zeměměřickf i~ženfr.
Tematická kartografie zaujímá v současné mapové

tvorbě významné místo. Zaznamenává rychlf rozvoj
zpracovatelskfch a vyjadřovacích metod a razí si úspěš-
ně cestu do nejrůznějších oborů vědy i praxe.
Klasickou doménou tohoto kartografického odvětví je

znázorňování demografickfch jevů. I v tomto oboru
se mapové znázorňování zmocňuje stále většího ,počtu
prvkťl., ježto má zřejmou vf hodu přehlednosti před ta-
bulkami a textem. Kartografické vyjádření se již' ne-
omezuje na ilbsolutní či relativní [hustotné) znázornění
počtu obyvatelstva na určité ploše, ale zpracovává stále
častěji i vztahy jednotlivfch demografickfch jevů: Ačko-
liv poslední léta přinesla některé .nové vyjadřovací
zpťl.soby v tematické karto.grafi!, zůstává nadále jedním
z nejnázorněj~ích a nejjednodušších způsobťl.

v

pl?šný karc
togram, podávající přímf přehled o. ro~lozem hustot?:
"nějakého jevu na příslušném území. I když nelze zpětne
odvodit absolutní četnost ani přesné hustotné číslo
v rozmezí intervalů, přece jen přehlednost obrazu je
zárukou obliby tohoto kartografického vyjadřovacího
prostředku. PotřebY komplexního posuzování a, srovná-
ván! jevů, nezbytné zvláště v plánovaném hospodářství
vedou od tvorby jednotlivfch tematických map resp.
kartogramů ke vzniku tematických atlasťl..

Atlas obyvatelstva CSSR je právě takovým dIlem,
vzniklým z potřeb socialistického hospodářství, které
ukazuje široké možnosti užití objektivníCh ~artografic-
kých metod pro vyjádření spol~čenského života ve spo-
jení se zeměpisJ;lým rozmístěním.
Rdst společenské výroby a produktivity práce a po-

třeba stále vědečtějšího plánování a ř!zení vyžadují
nezbytně objektivní zpracovárl1 údaj o. o obyvatelstvu,
jeho pohybu, vývoji, věkovém složení, úmrtnosti a ji-
ných skutečnostech, které porovnány s příslušným úze-
mím a jeho administrativní organizací (dělením) umož-
ňují vědecky správné závěry pro řízení -hospodářského
života. ' "
Autoři, spolupracující s kolekttve~ pracovníků Karto-

grafického a reprodukčního ústavu v Praze, zpracovali
toto náročné téma na 22· statistických tabulkách, 38
grafech a 25 mapách a kartogram~ch. Průsvitky [s'práv-
ní rozdělení do 30. 6. 1960 a od 1. 7. 1960) umožňují
zpracované demografické skutečnosti lokalizovat do od-
povídajících administrativních celků, což umožňuje vy-
'užít zobrazených skutečností nejen pro centrální říze-
ní, ale i pro řízení místnf, v krajích a okresech.
Zobrazené skutečnosti dokumentují velmi přesvědčiVě

odraz podmínek socialistického společenského řádu
v životě lidI.

Tak např. v tabulce "Třídní složení obyvatelstva v le·
tech 1921-1959" se odráží skutečnost vybudování so-
cialistického společenského řádu vymizením třídy vyko-
řisťovatelů. V r. 1930 patřilo k dělnické třídě 8023 tis.
osob, ke skupině ostatních zaměstnanců 954 tis. osob,
ke skupině drobných a stř~dních rolníků 3 100 tis. osob,
k ostatním drobným podnikatelům 1153 tís. osob a ke
skupině kapitalistů 774 tis. osob, naproti tomu v r. 1959
dělnická tříďa vzrostla na 8 390 tis. ,osob, skupina
ostatních zaměstnanců na 2585 tis. osob, nově se utvo-
řila skupina členů JZDs 1 760 tis. osob a ostatních
družstevníků s 240 tis. osob, ke skupině drobných a
středních roIníkůpatřllo 540 tis. osob, k ostatním
drobným podnikatelům pouze 53 tis. osob.
Skutečnost nastolení podmínek hodných života dů-

stojného člověka pro všechno obyvatelstvo je dokumen-
tována kromě jiného také grafy zobrazujícími příčiny
smrti v českých zemích [str. 88) a na Slovensku [str,

Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) č.6

89). Z těchto grMů je patrný vliv socialistické zdra-
votnické péče na podstatný pokles pi'íčin smrti zavi-
něných infekčními nemocemi, nemocemi cest dýchacích
a trávidel.
Na druhé straně negativní znaky vývoje příčin smrti

ukazují, že pozvolně vzri\stající počet tímrtí z cévních
nemocí po r. 1945 [kdy dosáhl asi 250 osob na 100 000
obyvatel) vzrostl asi na 350 v celkovém průměru za
léta 1945-1960, je nepřímo podmíněn vzestupem životní
úrovně života lidí a dostatkem až nadbytkem stravy.
Pokles kojenecké úmrtnosti a úmrtnosti děti do 14

let je skutečnosti, kterou se ČSSR staví na jedno z před-
ních míst ve světě a dokumentuji to grafy na str.
90-91.
Tyto názorné grafy jsou pro laika přijatelnějši než

tabulková část, ktérá je však pro statistika a ,:konoma
nezbytná. Je zajímavé sledovat. např. změny poctu oby-
vatelstva v jednotlivýeJ1 krajích, přirozený pohyb oby-
vatelstva, věkové složení nebo grafy příčin úmrtI. Ma-
pová část je uvedena fyzickou a politickou mapou
ČSSR, obě v měřítku 1:2000000.
V kartogramech jsou zpracována: témata. týkající se

obyvatelstva [jeho husta,ta v letech 1869, 1900, 1930,1950a
1961, přírůstek obyvatelstva v letech 16e9-::1910, 1921 až
1958 a v letech 1950-1960). Dále je v .nich zpracována
příslušnost obyvatelstva k průmyslu a výrobním řemes-
lům (k 1. 3. 1'950), k zemědělství, lesnictví a rybářství
(k 1. 3. 1950), počet sňatkťl. v průměru let 1955-1959,
počet rozvodů v průměru let 1955-1959, počet živě
narozených dětí v průměru let 1955-1959, počet zemře-
lých v průměru let 1955-1959, přirozený přírůstek
[úbytek) obyvatelstva v průměru let 1955-1959, počet
zemřelých dětí do 1 roku na 1 qoO živě narozen,ých
v prdměru let 1955-1959, počet zemřelých na infekční
nemoci v prťl.měru let 1955-1959, počet zemřelých na
novotvary v průměru let 1955-1959, počet zemřelých
na cévní nemoci v prťl.měru let 1955-1959 a počet
zemřelých na zevní příčiny v průměru let 1955-1959.
I když zmenšený počet nových okresů je méně vhod-

ný pro plošné vyjádření, neboť příliš nivelizuje roz-
díly, ukazuje většina karto gramů přesvědčivě rozloženi
zobrazených prvkťl. [např. oba kartogr~my příslušnosti
obyvatelstva ,- k průmyslu a zemědělství, kartogram
přirozeného přírůstku, počtu zemřelých dětí do 1 roku
atd.). Zajímavé výsledky pak poskytují kombinace růz-
ných katrogramů, např. Č. 17, 18, 20, 21 nebo 23 a
24 aj.
Atlas obyvatelstva ČSSR je prvním scmborným dílem

tohoto druhu u nás a je možno jej považovat za zá-
kladní shrnuti materiálu pro potřeby ekonO,mů, statis-
tikfi a zároveň za užitečnou pomůcku pro každého,
koho zajímají poměry obyvatelstva našeho státu.
Vzhledem k potřebám praxe byla správná volba okre-
sd jako základních plošných jednotek, neboť umož-
ňuje bez komplikací využít materiáL atlasu k běžným
ekonomickým pracím. Užitím jednotné znázorňovací
metody - plošného karto gramu - umožňuje atlas
rychlou informaci nejen o jednom jevu, ale i snadným
porovnáním i o jejich vztazích. Právě tato možnost
sledování vztahťl. je přínosem tohoto systematicky po-
jatého díla, které je solidním základem pro další roz-
pracování ,tematiky pro náš stát velmi dťl.ležité. Ruské,
francouzské, anglické a německé 'obsahy i vysvětlující
poznámky v těchto jazycích přiblíží obsah atlasu i za-
hraničním uživatelům.

Kartografická informační služba KRa li Praze

Upozorňujeme čtenáře na novou normu Úřadu
pro normalizaci a měření

ČSN 011300 ZÁKONNÉ MĚROV:i: JEDNOTKY

Se zásadami této nové normy vás seznámíme
v potřebném rozsahu v příštím čísle.
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s ou b or map "Po zná vám e sv ě tU
československo. Měřítko 1:750000. Vydala, USGK. Zpracoval a vy.

tiskl KRU v Praze. Z. rozšířené vydání - 1932. Náklad 25 ;340
'(34340 -c- 59680) výtisků. Dvě mapy -:- fyzická a. administrativnl
-. vícebarevné, rozměru 57X107 cm (63XllO), Tři listy,tématic·
kých map v měřítku 1:2 250 000" , vícebarevné, rozměru kresby
16 5X34 cm (21X37). 66 stran textu s obrazovou příiohou a rejstří-
'kem, Formát publikace 27X19 cm. Cena 14.-'/~Čs,
\(Ú(jTK čís. příť, 92í63. ,
Druhé vydání "Československa" ubsahuje nově zpraCovanédvií

hlavní mapy ČSSR ,- fyZickou a administrativní ~, v měřítku
1:750 000 - a na třech oboustranně potištěných listech šest tem a-
tickýéh mapek v měřítku 1:2 250000:. geologické stavby, klimatic-
kých poměr(i, květeny a lesů, ',průmyslu, 'zemědělství a lidnatosti.
v příioze je text rozšířehý o řadu nových' _statistických ůdajů, zVÝ-,
šený. počet hlubotiskových vyobrazeaí, na které navaf=uje rejstřík;
V němž jsou uvedeny zeměpisné názvyvyskytUjíd se ve dvou při-
ložených hla vhích mapac". ; , \
lihránené územíl/ prírody Ceskcs~()venska. Mierka 1:750000, R<1>V-

aoplošné kuželovp.1 zo'Jrázenie. Vydala USGK. spracoval, a vytlačil
KRÚ v Modre-Ho'rm6níL 1- vydanie - 1962. Nákl-a\Í 11'702 výtlat-
kov. 1 list, viaccjfarebný, rozmer kresby 51X101 cm fslož, 26,5X:
X1S1. Cena 6,-c- Kčs. . ,
VÚGTK čís. přír. g5í63 ,I . '
Náplň mapy Československé sOCialistické' republiky seznamuJ"

širokou veřejnost, nejen sesítuař.ní, polohou dnes již 569 chráně-
ných území, ale i IS je.jich, typy:
,Pět typů,tl. národní parky, .chráněné krajinné oblasti, státní

{'řírodní rezervace, chráněná I1alezi~tě, přírodní·' výtvory; parky
a zahtady jsou v mapě vyznllčeny !'-'znobarevně, buď plošně,
jsou-li, ve ,velkém rozsahu, nebo smlu .'enÝmi značkami. jde,li
o menší plochy, přírodní výtvory apod. Od"línelIl barvy nebe. dru·
hemznačky jsou všechny uveden\\- :\yPy dále rozlišeny n'a již Vy-
hlášené a na prOjektované;. '. \
Na rubu mapy .je text vysvětlující význam chráněných! nzěmí.

rozbor jednotlivých typů a· kl"á'tk;ýhistorický přehled o vzniku
'přírodních rez~rvací u nás. i:<ásleduje přehled názvů :rezérvací
sestavených podle kr,ajů se znatpnímk '(yhledání v mapě a strŮč-
ným popisem účelu rezervace., " '
Mapa je dobrou pomůckou- pro milovníky přírody, l)racovpiky

různýcll vědních oborů i turisty, nebOť, všechny naše rezervace
i ostatní typy chráněných území jsou až na nepa,trné VýjíÍl/ky ve-,
řejnosti přístupné.;,,' :
. P1'8ha. Orientační plán. Měřítko 1:15000. VY,dala ÚSGK. Zpracoval
'a Vytiskl KRP v Pfaze. 2. vydání ~ 19&2. Náklad ,5337 (7 :338 - - Plan na Plovdiv.(Plán Plovdivuoj sofia, UGK - 1960. st'stavil
'12674) výtiskŮ. 2 listy vespolečI)ém rámu, vícebarevrý,', roznlčr a vyhotovil .. 1,,· rtpr6ekt" ph UGK. list, vicebarevný, 53 X 43 cm
kresby listu 108X66 cm (112X68).;Gena 8,- KČS. (slož, 19 X 12).
VúGTKčls. přír. 90/1l3:" VŮGTK čís: pNr. 123/62. "-.
'Násti!nný 'ori-entačril plán hlav. města ,Prahy V"druhém Vydání " .
je \lrčen pro lIeřejnost.' Oritntační plán města Plovdivu se zakresem vodnl sítě, '-zele-
Deset pražských obvodů je barevně rozlišeno, pojmenováno ných ploch' a blokového, zastavění s, pojmenováním ulic., Z do-

a oČíslovánO. 'významné objekty nebo' historické' památky jsou prilmlch. spojů j51U zakresleny železnic~ a .trati městské, dopravy.
uVhitř'plánu označeny modrými štítky. VybarvenJY jsou zel,ené 1'10- V le':ém hornlm rohu je výřez zvětšeniny vnitřního města. Na
chy a vodni sít. ·zakrésleny tr,atě' elekt,rických drah, trOlejbusů zfldll I "tráně plánu je mapa okoli Plovdivu a seznainu ulic, hlav-
a městský,ch autobusů.' Smh;venými značkllmi jsou vyznačená par.. nícp Hld il náměs,tí uvedených v hlavním plánu.
koviště, stanoviště autotáxi a.l benzínová' čerpadla .. 'V barevnéIl! Pla,n VO/1 Varna. Něl)lecké vydáni.) Soíia, UGK - 1960. Sestavil'
okraji plállU jsou výrazl1ě '<;Jznačeny směry výpadových silnic i'l vyhotovil "artproj~kt" při UGK. 1 list, viceb.arevný, 31 X 44 cm
z vIjjtřní prahy. '. ., ' ", I I ž '
()zenmlvyvoj našich zemí' od 9. stoleli do rokn ,1945. Měřítko _ (00. 1~, X 12} .

1.:2000000_ ÚhlojAvnékuželové zobrazení. vydala ÚSGK. zpracoval v GTK lS. prtr 124/62.
a vytiskl KRÚ 1!' Praze. ,1. vyqání- 1962. Náklad 5000 souborů. Pl'án Varny se l~'kresem trati. autobusové dopravy má na zadní
4, !is\yve sPolečném rámu, vlcebarevná, rozměr kresby listu straně plán liheň<kého' prbsteru s legendJu hlJtelů, restaurací

. 6!iJ<9z1c~ {83X117}. Cena vlistec~ 26,20 Kčs. iI jiných provozních' "udov .
..vUGTK ČIS. přlr: 88í63. • VŮGTK čís. přír. 125/62.

Pfkůstky I Wapové

CSSR
Atlas obyvatelstva ,ČSSR. Vydala ÚSGK. zpracoval a vyti,skl KRŮ

v praze. 1.' vydání ~ 1962, Náklad 8000 výtiSků. ,Forl1\át 21,5X15
centimetrů. Metodické poznámky, tabulky' a grafy 91 stran, 25 map
a karťogramll. Cel\a 33,- Kčs., '
VUGTK čís. přír. 93í63(
Atlas obyva!elstva Československé 'socialistické republiky vznikl

za spolupráce pracovníků ·v oboru demografie, statistiky a karto-
;;:ralfe a, Je dalším dílem, kterým' pokračuje Ústřední správa -geo-
!Iézie,a kartogrť,fie"l tV9rbě a vydávání tématickýCh \ kartograíic-
kých, děl. a atlasl1' určených 'i'ejen pro potřeby hospodářsk\>

'výstaVbY a plánování československého .národního hospodářství,
ale i pro informaci široké Veř~jnosti. .
Dílo zachycuje údaje o' obyvatelstvu v ČSSR jak souhrnně, tak

i V některých ,důležitých epo<;hách a jevech, Pramenem demogra-
rtckých dat je jednak sčítání lidu. jednak běžně vedená registrace
pohýbu obyvatelstva. . , ".' ,
Statistické tabulky a grafy uvádějí počet, obyvatelstva v Česko-

slovensku v -letech 1840'-1975/ dále počet rodin a domácnqs!í v le-
tech 1930-1975, třídní složení obyvatelstva v letech '1921.,.-1959,
_věko.vé složení, ,plodilost žen, úmrtnost, počet sňatků, razvodů
a. další jevy. Dlouhodobé přehletly přirozeného vývojeobyvatel-'
stva, jeho hustoty v letech 1869,1900, 1930, 1950' a 1961, přírůstky
a ÚbY~k ,v ,letech 1869-1910, 1921-1928, 1950-1960,' počet sňatlJ:ů,
rozvod', příčiny smrti a další jevy jsou do{'lněny- mapami a karto,
;;:ralÍ1 , jež demograíickéukazatele, rozvádějí podle jednotlivých
oJ<resů 'i , . . ,\

Obsah a resumé atlasu jsou uvedeny 'téŽ rusky, anglicky, /fran-
couzSky a německy. Atlas je V celoplátěné vazbě, v příručním
vydá,,!. I, .

_ ÚzeDtDÝ výV(lj riašich j<.:rajín 'od :9. stúročia do rO!<1l 1945. Míerka
1:2000 000. Uhlbjevné kužefové zobrazenie. Vydala USGK. Spracoval
a vytla,čil KRU v Prahe. 1. vy-danie - 1962., Náklad 1500 súborov.
4 listy v spoločnom ráme, viacejfarebná, rozmer kresby listu
65X92 cm (83X117). Cena- v listoch26,20 Kčs.
.'VÚGTK číS,. přír: 89í63.,

školní nástěnná histori~ká' mapa v .(;e$kém a slovenském znem
je- schVálena ministerstvem školství a kultu~y jako učební po-
můcka pro, základní devítiletéškoly.
Ná sepiOvém podkladu ve, ~polečném orámov(iní je umístěno

sedm map územnlllO vývoje našich zemí, na nichž' jsou _v jednot-
ném měřítku \ tato zobrazení: 1.. Velkomoravská říše,' II. Geský .stát
a Slovensko.v 10.L 12. stoleti, III. český stát za posledních Pře-

I myslovců a za, Lucemburků, IV. Doba poděbradská a jagellonská,
V. Český stát a Slovensko v rámci 'Habsbu~ské říše, VI. Rozpad
Rakousko-Uherska a vznik ČSR, VII'. Okupace Geskbslovenska
a vznik lidově. demokratické republtky roku 1945., ,
Pro lepši přeil~tavivost územnich historických' změn je na všech

maptlcll plošn~ vyznačen rozsah .našeho státU, a lemovkami vy'
mezeny země'" kt~ré byly s naší'\lstátem spojeny osobou, panov-
níkovou nébo,' k nimž český slát příslušel. U každé mapy jsou
uvedenv četnp., historické údaje. ve vysvětlivk:'ích.\

Narodna Republika Billgahja. [Bul!)arsk1\ lidová republtka). Mé-
řitko 1: 1 000 000. Gi'lussova ·projekce Sofla, UGK - 1960. Sestavil
a VyhOtCVll "Kertproekt" přt UG/{' 1 list, vicebarevný, ~4 X 59 cm
(50 X 70). '
VŮGTK tis. prlr. 126/62.
Přiruční mapayšeúbecně zeměpisná má zakreslenóu vodní, že-

lezni"m a ,.iJnIČni sit. sidliště jso\.[ v osmi, velikostech pedle
počtu obyvatel, terén. je zobrazcnv:rstevnfcerrti v barevn~Ip. od~
stupňován! výšek áž nad- 2400 m 'v jedenácti odstinech a stinová-
-nim, hloubky moře hloubnicemi, pod Z 000 m v pěli odstlOech.
Adinlnistrattvna karta na NR' Biilg~rija (Administrativní mapa

Bulharskélidové·republiky. Měřítko 1 i: 600 000. Gaussova projekce.
Sg(ia, UGK - 1961. Sestavil a vyhotovil "Kartproekt" při UGK,
VUGTK čís. přír. ~27í62.
1 list.' vicebarpvný, 59 X 91 cm (70 X 99). ,
, Mapa, v 'plošném kolorltu správniho rozděleni' na kraje má za·
kroslenou vodnf,. silniČ,ní ..a 7.eleznični. ~iť la sídlistěv des~ti veli·
kostech, [lodle počtu obývat~l V pravéfl1 dolním rohu mapy' je
mapka leteckých linek v Bulharsku. )
Geomorloložka karta nll IÍillgaríja. loeomorfologiCká' 'map~ Bul-

h3.rsta). MM·ítkr 1: 600 000. 'Gaus~ova projekce. sofia, UGK. Sesta·
vil Geeografiski institut při BAN. 1 list, vicebarevný.Su X 86 'cm
(70 X'100). "
VUGTK čís. přir. 128/52.
/ Mapa typů povrohu kraji1lYBul!)krSké lidové republiky vyj(ldře-
ných symboly nebo signatural1,i ,íl1~' připojeny na dolnim -.okraji
četné vysvětlivky' ke čtení na 111aj) ě. '

Afrika. PllhoP,ka ka~ta, Měřitko 1':,,8000000. Solia, UOK - 1961.
sestavil" a' vyhotov.1I .,Kartproekt" přt- U[;K. 2 'listy o r0l'měru
87,X 55 cm a 2 pol-Oviční listy 36 X5g cm (50X 70) ve společném
rámu, víeebarevná. •
VŮGTK čis.přír, 129/132.
Mapa v 'kolorilu politického rozďěl'ení

zakreslenou' vodnl, železnični a silniční
kostech podle počtu obyvatel.
Sljuz na slvl!tskite socJ.illistreeskl republikI.POliticko-admini-

strativna karta.: ,Měřítko 1.: 5 000 000. ,i,ormální kuželová projekce
,F: N.' Kra~o\,:.,Kého. Sofia, UGK ;-".1961. Sestavil a vyhotovil "Katt-
p"oekt" při UGK. 4 listy ve spolecném rán,,!, vicel:arevná, 57 X' 87
CITh[70X100). /
VUGTK ~ís. přir. 130/62.
Mapa.,v poli.tiCkém k-olorilu má zakreslenou vndní, železniční,

silnični siL, námořni spoie s uvedenými ,1élkami v km a sídliště
v pěti velíkoslec~ podle počt\, obyvatel.

ke ·dni 1. ledna 1981 má '
sít'; sídliště, v pěli vel~-

vydává Ústře_dní. správa ,geo~ézie a, kartografie. ve 'státníni naklada tel st ví H~chnické literatury, n. 1', Spál\má ,51, .praha 1. tel. 234441.
- Redakce: Ustředhí' spráVA geodézie a kartografie, Hy\lernská 2, Praha 1. Vedouci redakce inž. VladJ'lav sachunský. Vý~onný redaktor
ínž . .-Jarosfav, )lrmuS, USPK, Hybernská 2, Praha I, tel. 22 2145 až 7, 2346)68 až 9. - Inzertní oddElení: SNTL, spálená 51, Praha 1,
tel., ,23 44 41. Tiskne MJR,' nOVí.nářske .závo~y" n. p" závod 1, václav sk;é nám. 15, Praha 1. ~ Vychází dV.an,'ctkl:át ročně~ toto čislo vyšlo
~1. ti, 1963 Cena jednotlivé1:l6 ,čSsla 4,---' Kčs; celorÓ'čnl předpll'tné 48,- Kčs. - ROzšiřuJe,poštov!1Í novin,lVi1 služlla. objednúvkY a před,
platné přijímá ,PNS _. ústi'ed,d:í expedice Vslm, admihístrace odbO-r n,éhotiskl,!, jindř,išská 14, praha 1. Lze také objepnat u každé poš\y
nebo ,dOrI,!Čovatele/Objednáyk)'i do, zahrani'čí vyřizuj-e, PNS _ ústřed ní ,expedlce tiskl,!, odd, vývoz tisku, jlndřišská 14, Praha 1. Do sazby
12. 5. 19&3, dO tisku 5, 5. 1ge3;náklad 2 500 výtisků. papír: text a př íloha 7208·11170 g, o~álka 7?09,41.'80 g . ...:. Otisk dovolen Jen s udáním
, " ' pramene a se' ·záchováním autorských práv A-23*31188
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•• •casoplsy
STÁTNíHO NAKLADATELSTVí
TECHNICKÉ LITERATURY

Arbitrážn í praxe
Automatizace

, Automobil
Domov
Elekrotechnický obzor
Elektrotechnik
Energetika
Geodetický a kartografický obzor
Geologický průzkum
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařství
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Mechanizace a automatizace administrativy
Mlýnsko-pekárenský průmysl
a technologie skladováni obili
Paliva
Papír a celulóza
Podniková organizace
Pozemní stavby
Průmysl potravin
PTHL - Energetika

- Hornictví
- Hutnictví a strojírenství
- Chemie
- Stavebnictví

Rudy
Sdělovací technika
Sklár a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T-63 - Technický magazín
Technical Digest
TextU
Účetní evidence
Uhlí

Počet Cena
stran Kčs

3,-
4,50
4,-
10,-
6,-
3,-
5,-
4,-
4,-
6,50
3,50
5,-
4,-
5,-
5r-
3,50
5,-
5,-
3,50

5,-
5,-
3,-
4,-
6,-
7,-
9,-
5,-
15,-
9,-
9,-
4,-
4.-
3,50
6,-
5,-'-
6,-
3,50
7,-
3,-
3,50
5,-
3,50
3-,-
4,-

Časopisy SNTl rozšiřuje POŠTOVNf
NOVI NOVÁ SLUŽBA. Objednávky
a předplatné přijimaji také poštovni
úřady a doručovatelé.


