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Příspěvek k problematice
trojrozměrn~ geodézie

2.1 Souřadné
Smyslem předložené práce je podat teoretické základy
trojrozměrné geodézie. Uvedenou teorii, převzatou
z práce [1], je možno dnes nazvat již klasickou, neboť
byly podány jiné, zcela odlišné postupy trojrozměrného zpracování sítí, a to počínaje sítěmi inženýrských
staveb a konče sítěmi družiové geodézie.

a základní

vztahy

Nejprve definujme pravoúhlý souřadný systém obzor.
níkový s = o(x"y, z), jehož počátek volíme v bodě Pi,
který leží na topografickém povrchu Země, obr. 1.
Osa z je totožná s tížnicí a směřuje k zenitu bodu Pi,
osa Y směřuje k astronomickému severu a osa x k astronomickému východu. Osy x, y leží v obzorníkové rovině, tečné k hladinové ploše bodu Pi. Dále zvolíme bod
Pi, jehož pravoúhlé souřadnice v systému s jsou
Xi

Trojrozměrná geodézie používá měřených geodetických veličin: vodorovný směr a nebo vodorovný úhel
OJ, zenitová vzdálenost z a délka spojnice s; odvozených
geodetických veličin: šířka B, délka L (kladná na východ) a elipsoidická výška H; měřených astronomických veličin: šířka cp, délka íl. (kladná na východ)
a azimut ťX. Je-li měřena zenitová vzdálenost, je nutno
určovat i refrakční koeficient R. Pro delší záměry je
nutno ji nahradit údaji výškovými (získanými z nivelačních měření) a astronomicko-geodetickými. Úkolem geodetických veličin je určit velikost a tvar zaměřované sítě. Úkolem astronomických veličin pak
její orientaci vůči hvězdám, tj. vůči rotační ose Země
(zajišťuje cp a ťX) a vůči základnímu poledníku (zajišťuje íl.). Hledanými, výslednými veličinami jsou
opravy geodetických a astronomických veličin, rov.
(28).

systémy

=

sii

sin

zii

sin

ťXii, Yi

=

Sii

sin

Zji

cos

ťXii'

kde Sij je délka spojnice Pi, Pi, Zii její zenitová >vzdá.
lenost měřená z bodu Pi na bod Pi a ťXii astronomický
azimut téže spojnice, měřený od astronomického se·
veru kladně na východ.

Práce vychází z [1], i když existuje celá řada prací
dalších, modernějších. Z nich aspoň [2], která vyvozuje rovnice oprav přímo z měřených dat, bez použití
souřadnic rovníkového systému, viz dále.

Dále definujme pravoúhlý souřadný systém rovníkový S = O(X, Y, Z), obr. 2, jehož počátek O leží
ve středu referenčního elipsoidu, použitý pro danou
geodetickou síť. Osa Z je totožná s malou osou elipsoidu a směřuje na sever, osa X leží v průsečnici základního geodetického poledníku s geodetickým rovníkem
a osa Y leží rovněž v rovině geodetického rovníku
a má L = 90°. Souřadnice bodů Pi a Pi v rovníkovém
systému S označíme (X, Y, Z)i a (X, Y, Zk Mezi souřadnicemi systémů s a S platí vztahy

Ilxi, Yi, zillT =

R IlXi

-

Zi -

Xi, Yi

ZiII

kde index T značí transponovanou
ce R v obecném tvaru zní

1978/303

T,

-

Yi,
(2)

maticí. Matice rota·
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R

=

cos xX,

cos xY,

cos xZ

cos yX,

cos yY,

cos yZ

cos zX,

cos zY,

cos zZ

(3)

,

kde xX, .• , značí úhly sevřené osami x a X,
Označme ({Jt, At astronomické souřadnice bodu Pt. Na
obr. 3 představují body X, Y, Z průsečíky odpovídajících os s jednotkovou sférou. Systém rovníkový S otočíme nejprve o úhel 90°
Aj kolem osy Z, takže osy
X, Y přejdou do poloh x', y'. Dále osy y', Z otočíme
o úhel 90° - ({Jj kolem osy x', čímž přejdeme do obzor.
níkového systému s. Kosíny úhlů xX, .,. v rov. (3)
získáme ze sférických trojúhelníků o vrcholech x, X, Z,
... , viz obr. 3. Po dosazení rov. (3) do rov. (2) dostaneme
.

+

Připomeňme však, že počatek O není totožný s tě·
žištěm Země a osy X, Y, Z jsou vůči odpovídajícím
osám astronomického systému stočeny o malé úhly,
které mají příčinu v hromadění systematických chyb
triangulačních měření. Jestliže bychom chtěli použít
rov. (4, 6 a 7) pro společné vyrovnání s měřeními
družicovými nebo kosmickými*), bylo by nutno
k těmto rovnicím, jakož i k dále uvedeným rovnicím
oprav připojit opravné členy z neparalelnosti odpovídajících si os a z netotožnosti počátku O a těžiště
Země, případně zavést nové neznámé, [3].
2.2 Odvození
diferenciálů
v rovníkovém
systému

neznámých

veličin

Dříve_!než budou sestaveny zprostředkující rovnice
oprav, je nutno rov. (5,6 a 7) linearisovat. Bude platit

kde dJ jsou hledané neznámé opravy jednak souřad·
nic, J = XI' YI, Zl' Xj, Yj, a Zj, jednak měřených veličin, J = ({Jf a At.
,
diferenciálu

Odvození

dlXHastronomického

azimutu

1X1j

proto odvodíme parciální derivace pouze pro veličiny
s indexem i. S použitím rov. (4 a 1) platí, že
Xj

=

-(Xj

-

Xd

sin

+ (Yj

Aj

-A~~)
== OlXli
'1
oX

Yj) cos Aj,

-

=

cos2 IXti (Sin Aj _ Xj sin ({JI cos At )

Yj

j

Yi

=

-

(Yj -

Zi

=

-(Xj

-

Yd sin

+ (Xj

+ (Yj

XI)

-

XI)

sin ({JI cos Aj({Jj

sin At

cos ({Jt cos At

Yj) cos ({JI sin

-

+ (Zj

Aj

Zl) cos ({Jh

-

Sli

+

+ (Zi

-

-A 1;)
Zl) sin

({Jj,

=

(Xi -

XI)2

+

(Yi -

-

Podle obr. 1 platí pro astronomický
vou vzdálenost vztahy
tg 1X1j= Xj/Yj,
Po dosazenírov.

cos z1j

=

sin

({Jf

sin

-

Zd2•

(5)

azimut a zenito-

.

~.)

SIn ({Jt cos /l.t SIn IXli ,

(-cos AI cos IXtj-

Aj sin

-A1:) == OOtli/OZj =

+ (Zj

Yj)2

= OIX1j/aYt =

(4)

přičemž
S;i

1
( .. ~
.
SIn "'tcos IXtjsm Z1j

1X1j)/Sji sin zli,

cos ({Jj sin IXii/SIj sin Ztj,

AW

== OIXIj/O({Jj = sin IXtjCOSZ1j,
A1fl = OlXli/OAj = sin ({Jj - cos ({Jt cos IXlicotg Zjj.

+

-

Xt) sin

(9)

Podle rov. (8), s užitím pomocných symbolů Ali, má
diferenciál dlXtjastronomického azimutu tvar

Zj/sti.

(4) a (5) dostáváme

-(Xi

=

y;

-(Xi - X,) sin Aj
(Yj - Yj) cos At
({Jj cos At (Yj - YI) sin ({Jj sin At + (Zj -

které společně srov. (5) podávají základní vztahy
trojrozměrné geodézie podle teorie uvedené v [1).

Zd cos ({Jt

*} Např. laserová měření na Měsíc apod.
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+ AW(dYi-dYi)
+
+ A1tl dlpi + A1J) dA-i' (10)

d(Xij = AW(dXi-dXi)

+ Al7)(dZi -

dZd

Odvozeni diferenciálu

OZii
oXi'

= -

=

OZij
o Yi

že platí

OZli
o Yi'

= -

OZii
OZi

[Sii cos lpi cos~ - (Xi-Xd

= -

OZti
?Zi '

COSZijJ/s~.sinzli'

OZii/OYi = [SiicoslpisinAi-(Yi-

Yi) cos ZiiJ!sři sinzij,

OZii/OZi = [Sijsinlpi-(Zj-Zi)

cos ZiiJ!sři sin zii'

Abychom vyloučili rozdíly rovníkových
souřadnic, př'epíšeme rov. (2) do tvaru
IIXi -

Xi, Yi -

Yi, Zi -

ZillT = R -1 IIXi.Yi, zillT,

sin lpi cos ~ cos (Xiisin Zii

+

+ cos CPicos Ai cos zij,
Yi)/Slj

=

sin CPisin Ai cos (Xiisin Zlj

+ cos lpi sin ~
(Zi - Zi)/Slj

+

cos Zii,

Zlj

= cos lpi cos (Xiisin

+ sin lpi cos ZIi,
(12)

které dosadíme do rov. (11) a po úpravě získá.me

-BU>

= OZli/OXi =

[(sin ~ sin (Xii+

-Bll)

= OZli/OYi =

[(-cos

011) = OSii/OZi

== OZii/OZi =

Zbývající dvě parciální
(7,4 a 1), jsou

sin ZiiJ/Sii,

+

Zli)/Sij.

derivace,

(13)

opět s užitím

rov.

Bít) = OZii/Olpi = -cos

(Xii'

Blý) = OZij/OA-i~ -cos

lpi sin (Xii'

= B1Jl(dXj-dXi)

+ B17)(dZi

- dZi)

Odvozeni diferenciálu
S použitím

(13)

délky spojnice sii

rov. (12) získáme jedrioduše

= -osij/oYi

=

(cos Ai sin (X/i-

sin CPisin Ai cos (Xij)sin Zii +

= -OSii/OZi =

+

cos CPicos 1Xiisin Zii

(15)

dSii = OíI)(dXi - dXi) + OW(d Yi - d Yi)
+ 017)(dZi - dZi).

dSii

+
(16)

Odvozených diferenciálů z rov. (10, 14 a 16) bychom
použili pro sestavení rovnic oprav, jestliže bychom za
neznámé, hledané veličiny považovali právě opravy
dX" ... dZi pravoúhlých, prostorových
souřadnic
bodů Pi a Pi, ovšem s přihlédnutím
k netotožnosti
systému astronomického
a geodetického, viz poslední
odstavec části 2.1.
veličin

Často se však ukazuje výhodným diferenciály dXi ...
. . . dZi vyjádřit pomocí diferenciálů v systému obzor·
níkovém především již proto, že měření jsou konána
právě v tomto systému. Při převodu se vychází ze
známých vztahů pro výpočet pravoúhlých souřadnic
X, Y, Z v referenčním geodetickém systému S. Platí
(indexy i, i jsou vynechány)

= (N

(17)

kdeHjeelipsoidickávýška
a N =
sin B)-'/.
je příčný poloměr křivosti (a, e je hlavní poloosa
a numerická výstřednost poledníkové elipsy daného
referenčního rotačního elipsoidu). Rov. (17) diferen·
cujeme, diferenciály dX, dY, dZ vyjádříme pomocí
diferenciálů dB, dL, dH a tyto ještě nahradíme dife.
renciály dx, dy v 'obzorníkové rovině, obr. 1. Diferen·
ciál dH leží na tížnici t, tedy vose z, a proto jej pone·
cháme. Platí, obr. 1,

= (N

+ H)

cosBdL,
dz

+ Bíl)(dYi-dYd
+
+ Blt) dlpi + Bíý) dAi. (14)
dSlj

Zii,

+

zlj

S užitím pomocných symbolů Oii má diferenciál
délky spojnice tvar, viz rov. (8),

dx

Po zavedení pomocných symbolů Bii má diferenciál
dZij zenitové vzdálenosti tvar, viz rov. (8),
dZij

+ cos lpi cos Aicos

sin

a(1-e2

+

+ sin CPisin

1Xii)

2)

sin ZliJ/Sij,

lpi cos (Xiicos Zli

(-cos

sin CPicos Ai cos

+ H) cos B cos L, Y = (N + H)
cos B sin L, Z = (N + H - Ne sin B,

+ sin lpi sin A-icos (Xii)cos Zij +
-B17l

Ai sin (Xli-

+ sin lpi cos zij.

X

Aisin (Xii

+ cos lpi sin ~

(-sin

+ cos lpi sin A-icos zij,

+ sin CPicos Aij) cos Zij +

+ cos CPicos ~

=

2.3 Vyjádření
diferenciálů
neznámých
v obzorníkovém
systému

cos A-isin (Xiisin zii -

= -osii/oXi

-

pravoúhlých

(Xi - Xi)/S/i = - sin ~ sin (Xiisin zij-

(Yi -

= OSii/oYi

0lJ>

(11)

kde R-1 je inversní matice k matici R, rov. (2 a 3).
Za Xi' Yi>Zi dosadíme z rov. (1) a dostaneme výrazy

-

O~}l== OSij/oXi

-

proto opět odvodíme parciální derivace pouze pro
veličiny s indexem i. S použitím rov. (4 a 1) dostane·
me parciálním derivováním rov. (7)

OZii/OXi

derivace

dZii zenitové vzdálenosti Zii

Z tvaru rov. (7) je patrno,

OZli
oXi

parciální

z rov.(5)

=

dy

= (M

dX = -sin

L dx - sin B cos L dy

cos L dx -

sin B sin L dy

dB,
(18)

dX, dY, dZ pak mají tvar

=

+ H)

dH.

Diferenciály

dY

2

+ cos B

+ cos B

cos L dH,

sin L dH,

Po zavedení symbolů i, i do rov. (19) dosadíme tyto
do rov. (10, 14 a 16), spojíme výrazy se stejnými di·
ferenciály a po zavedení nových pomocných symbolů
dostáváme
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8

8

dlXii=

~ alJ) dl,

dZii

6

= ~ blI> dl,

= ~ clf dl ,

dSij

[=1

[=1

[=1

(20)

kde dl jsou nové neznámé opravy vztažené k systému
obzorníkovému. Jest I = 1,2, ... 8, přičemž 1 = Xi'
2 = Yi' 3 = Bi, 4 = xi, 5 = Yi, 6 = Bi, 7 = CPi a 8 =
= Ai*)' Pro koeficienty v maticovém vyjádření platí
IlaU),bU>' clJllIT= [M(l) sin Li Ilal;),bl;), cl;)IIT= [(M(1) cos
-

Li

M(2)cos Lil
+M(2) sin

-

M(3)sin Bi]

Li)

.. ' p.

sin Bi-

;

e",

M(3)cos Bil

Ilal~),bl~>' clflllT= [(-M(l) cos Li

elf,

-

M(2)sin

Li)

cosBi-

e",

... p

d"

Ila(5)
1}'

b~5)
11'

c{!í)IIT
= [(-M(1) cos L·M(2)sinL·)'J sinB· 1
1,1·
1

+

+ M(3)cos B e",
i]

+ M(2)sin
+ M(3)sin Bi] e",

Ila17>'
b17), cl7)I/T= [(M(l) cos

Li

Li)

= I/Al1),Bl1jllT = II sin lXiicotg
-

cos Bi

+

zii,

d~ai

cos lXiillT,

Ilal~),bl~)IIT= IIAW,Blý)jlT=
II sin CPi- cos CPi cos lXiicotg
- cos CPi sin lXiiI,

MW =

+ al;) dYi + al~)dBi + aW dXi +
+ aW dYi +aj7> dBi + aW dcpi + al~)dAi +

-d~ai

Zii,

(21)

IjAjp, BlJ), Clf>e"IIT

= 1, 2 a 3. Význam koeficientů AU>, ... Bl}), ...
... CI}), ... je dán rov. (9, 13 a 15). Rozměrem dife-

renciálů dXi, dYi> dBi, dXi' dYi>dBi v rov. (20) je [mJ
a u dcpi, dAi je [ff]. Rozměr koeficientů a~:),U) v prvých
šesti řádcích rov. (21) je [ff lm] a zbývající jsou bez
rozměru. Geodetické souřadnice B, L, figurující v rov.
(21) je možno nahradit astronomickými souřadnicemi

cP, A.
rovnice

+ aii + va/j = lXiio+ dlXjj.

Dosadíme-li za dlXiiz 1. rov. (20), dostaneme

pro I

2.4 Zprostředkující

bližně známyml astronomickými
souř'adnicemi CPio
a Aio (na obr. 4 je znázorněn jen vliv z nesprávných
poloh) a d~ai orientační posun. Podle obr. 4 platí

oprav

Měřenými veličinami jsou: vodorovný směr aij nebo
vodorovný úhel Wkii**)' zenitová vzdálenost Zii (pouze
u kratších vzdáleností), délka strany Sii' astronomický
azimut lXii>
astronomická šířka CPia astronomická délka
Ai' Každá naměřená veličina poskytuje 1 zprostředkující rovnici oprav. V následující~ budou odvozeny
jejich linearisované tvary.
Rovnici oprav pro vodorovný směr sestavíme podle
obr. 4. Body Pi, Pi představvjí vyrovnáním určované
(hledané) polohy a body Pto, Pio přibližné (dané).
Dále lXiia lXiioje vyrovnaný a přibližný astronomický
ftzimut, aii
Va.. měřený směr a jeho oprava, dlXii,viz
'"
1. rov. (20), vliv nesprávných poloh bodů Pio, Pio
a vliv nesprávného směru tížnice, která je dána při-

+

+ alf

dxi

kde koeficienty alP, ... jsou -dány vztahy (21) a <X;io
se určí z rov. (6 a 17), do kterých dosadíme přibližně
známé geodetické a astronomické veličiny. O výrazu d~ai předpokládáme,
že je dostatečně malý.
Rozměr jednotlivých
sčítanců, absolutního
členu
lXiio- aii a opravy va/j je [ff].
Rovnici oprav pro zenitovou vzdálenost sestavíme
z obr. 5. Úhly Zii a Ziio představují vyrovnanou a přibližnou zenitovou vzdálenost, zii + V;ij měřenou zenitovou vzdálenost a její opravu (u kratších vzdáleností),
dZii1 a dzii2, viz 2. rov. (20), vliv nesprávných poloh
bodů Pio, Pio a vliv nesprávného směru tížnice,
daný přibližně známými astronomickými souřadnice.
mi CPio a Ato' Výraz 0,5 "PiiRii vyjadřuje vliv refrakce na
měřenou zenitovou vzdálenost, v němž je "Pii úhel
tížnic v bodech Pi' Pi a Rii je refrakčni koeficient. Podle
obr. 5 platí
0,5 "Pii

Řii

Dosadíme za
a dostaneme

+

+
dZjj1 + dZu2
zij

vZiJ

=

Ziio

výraz

+ dZjj1 + dzii2·
dZii

z 2. rov. (20)

-0,5
"Pti dRii + bUl dXi + bl;) dYi + bl~)dBi +
+ bU~ dxi + bl~)dYi + b17)dBi + bW dcpi + bl~)dA; +
+ Ziio - Zii - 0,5 "Pii Riio = v
(23)
Zij

,

J

*) I = I •. ,. 6 značí veličiny odvozené a I
ličiny měřené.
* *) Viz závěr této části.

=

7 a 8 ve-

kde koeficienty bl}l, ... určíme ze vztahů (21), zijo
z rov. (7 a 17), do kterých dosadíme přibližně známé
geodetické a astronomické veličiny, Řiio je přibližně
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známá hodnota refrakčniho koeficientu a dŘtj jeho
oprava. Rozměr jednotlivých sč~tanců, absolutního
členu Ziio-Zii-0,51piiŘij
a opravy v'u je ["].
Zenitová vzdálenost při délkách stran větších než
asi 15 km bývá nahrazována výškovými nivelačnimi
údaji, délkami· stran apod. Důvodem je skutečnost,
že zenitovou vzdálenost pro větší délky stran není
možno věrohodně zaměřit pro velké chyby z refrakce.
Rovnice

oprav pro délku strany
Sii

zní

a CXiioz rov. (6 a 17), do kterých dosadíme přibližně
známé geodetické a astronomické veličiny. Rozměr
jednotlivých sčítanců, absolutního členu CXijo
- CX!ia
. ["] .
opravy v"'ij Je
Rov. (25) obsahuje naměřený astronomický azimut
CXii,rov. (22) vodorovný směr aii a orientační posun
d~ai' V tom je jejich rozdíl.
Rovnice oprav pro astronomickou
kou délku jsou
dlp;

+ VSij = Siio + dStj,

dAi

šířku a astronomic-

+ Ipio -lpi = V'1'i'
+ Aio - Ai = vA"

(26)
(27)

kde naměřené hodnotě strany Sii byla přisouzena opra·
va vs .• Za diferenciál dsii, představující vliv nespráv.
ných '" poloh bodů Pio, Pim dosadíme z 3. rov. (20)
a dostaneme

kde naměřeným hodnotám šířky Ip; a délky Ai byly
přisouzeny opravy V'1'ia vA" Za pHbližně známé hodnoty Ipio, Aio je možno zvolit hodnoty naměřené. Pak
neznámé diferenciály dlpi, dAi jsou rovny opravám
clJldx! + cl~)dYi + cl;) dHi + cit) dXi +
V'1'i'vA•. Jejich rozměr, jakož i rozměr absolutních členů
(5) d
+
(6) dH +
(24)
Ipio
-lpi' Aio - Ai je ["].
+ Cii Yi Cij i Stjo - Sii - vSij'
Rovnici oprav pro vodorovný směr je možno nahra·
kde koeficienty cUl, ... určíme ze vztahů (21) a Sijo dit rovnicí oprav pro vodorovný úhel. Podle obr. 4 vznik·
z rov. (5 a 17), do kterých dosadíme přibližně známé
ne odečtením dvou rovnic typu (22), sestavené pro
geodetické veličiny. Rozměr jednotlivých sčítancu,
spojnice Pi, Pi a Pi, Pk• Její výhodou oproti původní
absolutního členu Siio - sij a opravy VSij je [m].
rov. (22) je vyloučeni neznámého orientačního posunu
d~ai' který nevystupuje pak ani v rov. (28).
Rovnici oprav pro astronomický
azimut sestavíme
Linearisované rovnice oprav (22, 23, 24, 25, 26 a 27)
podle obr. 4. Platí
obsahují neznámé opravy vztažené k systému obzor·
CX!i v"'ij = CXijo dcxij,
níkovému. Jestliže bychom užili při sestavováni linea·
risovaných
rovnic oprav vztahů (10, 14 a 16), pak
kde naměřené hodnotě astronomického azimutu CXii
neznámé
opravy
jsou vztaženy k systému rovníko·
byla přisouzena oprava V"';j (v obr. 4 není znázorněno).
vému. Do rovnic obou systémů přísluší připojit oprav·
Za diferenciál dcxii, představující vliv nesprávných
né členy (nebo tyto zavést jako nové neznámé) z nepoloh bodů Pio> Pio a vliv nesprá.vného směru tížnice,
totožnosti systému astronomického a geodetického,
dosadíme zl. rov. (20) a dostaneme
viz posledni odstavec části 2,1.
K sestavení linearisovaných rovnic oprav, obdob·
alP dXi + al~)dYi +
dHi +
dXi +
ných rov. (22 až 27), je možno použít přímo rov. (1).
alf) dYi + alY)dHi + alP dlpi + al~)dAi +
2.5 Přehled
výpočetního
postupu
(25)
CXiio- CXii= v"'id'
Výpočetní postup při použití neznámých oprav v systé(21)
mu obzorníkovém je následující. Z hodnot Bio, Lim Hio>
Bim Lio, Hio vypočteme pro daný referenční elipsoid
přibližně pravoúhlé souřadnice Xio, Yio, Zim Xim Yio,
Zio, rov. (17), a pomocí nich a hodnot Ipio, Aio přibližné
hodnoty CXijo>
Ziio, Siio> rov. (6, 7 a 5), jež vystupují
~E;~i ;o- SODU r;.
v
absolutních
členech rovnic oprav (22, 23, 24 a 25).
l'
I
Hodnoty koeficientů se určí z rov. (21), v kterých je
tL
index o vynechán. Výsledkem vyrovnání jsou opravy
dXi, dYi, dHi, dXi, dy;, dHi, dlpi, dAi,d~ai a dŘii vystu·
pující v rovnicích oprav (22 až 27). Pomocí rov. (19)
I
převedeme prvních 6 uvedených oprav na opravy
i
dXi, dYi, dZi, dX;. dYi, dZi. Konečné hodnoty jsou
~

+

+

aW

aW

+

+

i
I

,

I

1·•.•,·'·-

aZ~j,2

I

P

!

p

ci"

pcI".

-...

1

Xi
Yi
Z;
lpi
Ai

~

Lg

Obr. 5

+ dX
= Yio + dY!,
= Z'o + dZi,
= Ipio + dlpi,
= Aio + dAt,
= Xio

pro i

ť,

Xi

= Xio

Yi

=

Yio

Zi = Zio
d~a;
Ř;i

=

+ dXi,
+ dYi,
+ dZi,

(28)

d~ai'

= Riio

+ dRij,

= 1, 2, ... n, kde n je počet vrcholů sítě.

Výpočetní postup při použití neznámých oprav
v systému rovníkovém,
rov. (10, 14 a 16), je shodný
ve výpočtu absolutních členů s postupem předchozím.
Výsledky je ale možno dosadit již přímo do rov. (28).
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Mezivýpočet rov. (18 a 19) je vynechán. Koeficienty
v rovnicich oprav se určí z rov. (9, 13 li 15).
Detailní projednání předložené problematiky včetně
numerické aplikace je uvedeno v [4], kde jsou i další
odkazy na literaturu.

Metody trojrozměrné geodézie mohou posloužit k řešení samostatných úloh jak geodézie inženýrské tak
i vyšší geodézie. Má-li být použito metod trojrozměrné geodézie ke společnému zpracování měření
z jiného oboru, např. z družicové geodézie nebo kosmické geodézie je nutné, aby pou~ité prostorové
systémy byly shodné co do počátku i orientace os.
Detailní definice používaných souřadných systémů
přesahuje rámec této práce.
Předložený článek vycházel z klasické práce [1],

kterou měl v jednotlivých stupních odvození doplnit
a objasnit, upozornit na její nedostatky a upřesnit
tvar koeficientů.

[1] WOLF, H.: Dia Grundgleichung der Dreidimenzionalen Geodazie in elementaler Darstellung. Zeitschrift
fiir Vermessungswesen, 6 (1963), 225.
[2] HRADILEK, L.: Adjustment of Tree - Dimensional
Networks in the Geodetic Coordinate System. IAG
Symposium on Optimalization of Design and Computation of Control Networks. Sopron 1977.
[3] BURŠA, M.: Základy družicové geodézie, I. díl.
Naše vojsko. Praha 1960.
[4] ZE LENKA, J.: Diplomní úkol. Knihovna OAG,
Praha 2, Karlovo nám. 13, Praha 1976.
Do redakce došlo: 6. 2. 1978

Přehled o výzkumu recentních pohybů
zemské kůry ve světě

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Ludvlk Hradilek. Dr.Sc.,
katedra užité geofyziky na přírodovědecké
fakultě University Karlovy v Praze

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

Jak vyplývá nepřímo z informace o priiběhu XVI. lasťi Evropy. Kromě jiného jsou v rámci tohoto
Valného shromáždění
(IUGG) v Grenoblu v roce
progťlélJl11upředpokládány
studie alpských země1975, publikoVlané v GaKO, 1975, Č. 11 prlacuje
třesných obLastí, které, jak je známo např. z květv rámci VÚGTK sekretariát
permanentní
Komise
na 1976, nepříznivě piisobí v oblasti ČSR, tj. na
pro recentní p,ohyby zemské kiiry (Gommission on
území Českého masivu.
Recent Crustal Movements - dále CRCM). Jedním
Další diiležitou akcí, organizovanou v rámci sez orgánii CRCM je rovněž Mezinárodní centrum pro
kretariátu
CRCM, byla porada výkonného výboru CRCM, která se konala
v Praze v prvrecentní pohyby zemské kiiry (InternaHonal Center on Recent Crustal Movements - dále ICRCMJ, ních dnech března 1978. Kromě jiného byla na
této poradě diskutována též činnost jednotlivých
jehož vybudováním byl v dohodě ČÚGK s čs. Nápod komisí a pracovních
skupin CRCM, kterými
rodním geodetickým
a geofyzikálním
komitétem
jsou:
,a po schválení IUGG pověřen VÚGTK. (Sekretářiem
CRCM a ředitelem
ICRCM je autor přfspěvku.)
Podkomise:
Účelem ICRCM je zprostředkování
výměny infor1
podkomise západní EVI10pa
mací o bibliogr:afických a numerických
údajích,
2
podkomise
Fenoskandinávie
tý,kajících se výsledkii výzkumu recentních pohybii
3
podkomise východní EVrOlpa
zemské kiiry geodetickými metodami. ICRCM roz4
podkomise severní Amerikla
víjí svou činnost od p,očátku roku 1976 a dispopodkomise střední a jižní Amerika
nuje
současné době knihovrnou s více než 500 5
.
6
podkomise
severní Pacifik
svazky publikací a sepa!rátii a asi 2000 bibliogr;a7
podkomise jižní Pacifik
fickými úd1aji, převedenými na paměť reso,rtního
počítače EC 1030. Soustředění sekretariátu
CRCM 8 - podkomise jižní Asie
v jednom místě s ICRCM dovoluje 'OIpel'lativnější 9 - podkomise Afrika
činnost obou složek komise pro rlecentní pohyby
P r ac o vn í s k u P i n y :
zemské kiiry. Takovým zpiisobem bylo např. možno
1 - pracovní skupina Přístroje a metody
uspořádat v listopadu 1977 společnou por,adu před2 - prac.avní skupina Interpret1ace
stavitelii pod komisí CRCM pro západní a východní
EvrOlpu, na které byly diskutovány otázky sp.alečPodkomise 5, 6 a 7 jsou v současné době ve stadiu
ného výzkumu vlastností dynamiky Alpsko-Karpaorganizace, resp. reorganizace
(podkomise 6 ta 7
to-balkánské soustavy. Závěry přijaté na této povznikly z piivodní jediné IPodkomise, zahrnující
radě byly publikovány v IUGG Chronicle Č. 124 celou pacifickou oblast] a úplnější údaje o činbřezen 1978 a jsou východiskem pro studium rQ- nosti byly proto diisikutovány v souvislosti s podkocentních pohybii zemské kiiry v této diiležité obmisemi 1, 2, 3, 4, 8a 9. Pro informaci mezinárodní
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odborné veřejnosti jsou všechny zákliadní údaje
o uvedeném jedn:ání publikovány v Bulletinu č. 6
1CRCM. Pro infoNllifiCi širší odborné
veřejnosti
v CSSR jsou některé základní údaje o postUlPUvýzkumu v rámci zmíněných padkomisí uvedleny
v následujícím t,extu.

,
Podkomise je vedeIlla mladým pr,acovníkem SvýcarsM geodetic}té služby E. Gub!erem. Z teritoriálního hledisk.a zahrnuje tato pod komise oblast ležící na západ od hr,anic NDR,· CSSR, MLR a FSRJ.
Jednotlivé státy provádějí své výzkumy zhruba
v následujícím Dozsahu:
1tál i e - Systematický výz'kum vl,astností IPohybů
zemské kůry geodetickými metodami Illení dosud
p:rováděn. Italská geodetická komise spolu s komisí Ipro geodynamiku však ZJačílllákoord~novat sy'steilllatický výzkum a pod,porovat jeho rozvoj. Zvláštní
pozornost s'e při t()m předpokládá věnovat seismicky aktivním oblastem ALp. Dosavadní práce jsoU
charakterizovány
takto:
- práce voj'ellského geografického ústavu
opakovaná lI1ivelacH v obl1asti Benátek v roce
1968,
opakovaná nivelace v deltě řeky Pád a podél
pobře~í Jaderského moře do Ravenny,
opakovaná
polohová měření přes messinskou
úžinu v letech 1971 a .1973,
- Ipráce univerzit v Bologne a Anconě
opakov,ané polohová
(délková)
měření přes
messinskou úžinu i>očínaje rokHm 1970,
op.akovaná polohová III výško,vá měření v oblasti Ancona v letech 1975 III 1976,
první zaměření dálkového ~rofilu mezi Alpami
a ApeniJnami,
opak'ovaná měření nivelac.e v obllasti Benátek.
KDomě toiho italská k1atastrální služba zahájila opakovaná lI1ivel1ační měření IlJa vybraných poř,adech
státní sítě.
R a k o u sk o Na oelém státním území jsou
pvováděna opakovaná ntvel1ační měření. Dosavadní
analýzy uk,azují poklesy v údollI1ích oblastech řádu
až 50 mm a výzdvihy v obllasti Al~ řádu až 30 mm.
Fr a n c i e - Ro~sáhlejší R1nalýzy svislých změn
na bodech nivelační sítě jsou uskutečněny v jižní
části státního území. Výsledky jsou konfrontovány
s geologickou stavbou zkoUllllané oblasti ,a je vovně~ sledován cíl oddělení skut,ocných tektonických
pohybů od poklesů, způsobených konSOlidací sediJmentárních vrstev pánevních oblastí. Předběžně
ukazuji výsledky na ~óklesy údolí Rhony a výzdvihy masívu Belledorine a kris1Ja1in1ckého bloku
Mauoos-Estérel.
Š v Ý c a~ s k o - V státní niveliační síti probíhají
v současné době opakovlaná měření, která jsou postupně srovnávána s Výsledky Iprvní nivelace z let
1903-1925. ,Výraznější výzdvihy s Illl,aximem 1,7
mmJ,rok byly nalezeny v obl,asti Alp. Kromě toho
se připvavuje podrobnější výzkum dYIIlJamických
vlastností v oblléllsti Basilej,e a Aindermatt (vertikální složk1a) a Le Pont a Andermatt (horizontální

složka). Mimo geodetické výzkumy recentních pohybů zemské kůry j1sou na území Švýcarska prováděny rozsáhlé geo1ogické a geofyzikální výzkumy. Projevuje se dobrá korelace mezi dbllastmi recentních zdvihů ,a Bouguerovými anolIlláliemi. 1sostatické anomálie IlIaznačují nevykOlllpenzovanost
v obl1asti Al~.
Něm e c k á s po 1k o v á r e p u b 1i.k lB. Práce se většinou soustřeďují na vyb~ané lokality nebo nepřesahují území n!ěkterých ~polkových států,
Na horním toku Rýna byly z opakovaných niveJací vyvozeny poklesy, dosahující hodnot 1,5 mm/
/rok. Kromě toho le postupně reializován komplexnější progl'iam NSR, zabývající se výzkumem příčin vertikálních pohybů na Ipříkladě rýlllského štítu. Na realizaci tohoto programu se podílí současně několik ~polkových států.
'
Ke všem vyjmenov!aným státům Je nutno dodat, ž'e se v odpovídajících částech svého státního území podHejí IlJa výzkumu dynamiky Alp.
Z NSR se na této práci podílí přfmo geodetická
služha Bavorska. Ve spolupráci těchto států byla
vytvořena ~olečná nlv'elační síť v oblasti Alp, ve
které bude v příštích letech provedeno Oipakovtané
nivelační měření. S ohledem na to, že v území
s v,elkými přB'výšeními bude podstatnou roli hrát
správIllost korekcí z rozměru p:oužívaných Iatí, bude společná kompar,aoe všech souprav provedena
lQa univ,erzitě v Kadsruhe.
Hol a n d s k o - Na vozdíl od jiných států je
nejnovější op~ov;aná nivellace na státním území
~ríováděna metodou hydrostatické niveLace. Trubice, ~p'Ojující čtecí zařízení jsou většinou vkládány
do v,odních kanálů, kterými je Holandsko protkáno. Vzdál,enost mezi jednotlivými body nivelační
sítě je TelJativně velká (5-7 km), OC>ž
SB může při
budouclch opakov,aných nivelacích projevit jako
zapor (ztráty bodů v důsledku stavebních úpr,av
apod. sníží podstatně
počet identických bodů).
Kromě toho byly provedeny lanalýzy speciálních
~kov,aných
měř.enÍ v oblasti zlomu Peel, kde
v únoru 1971 došlo ke slabšímu zemětřesení. Měření ~ředcházející
,a následující po zelID.ětřesení
neukáZiala podstatných rozdílů Vf! výškách. Značná pOZOlI'nostje v Holandsku věnována studiu technogeIllních pohybů. ByIa provedena opakovaná měření v obIasti města Enschede, kde v důsledku
čerpání podzemních vod dochází k poklesům řádu
2 mm/rok. V provincii Gl'on~ngelI1na území zhruba 35 X 35 km je studlován vliv odčerpávání zásob
zemního ~lynu. Zjištěné poklesy dosahují hodnot
5 mm/rok.
V e lk á B r i tán i e - Pohyby IlIa území tohoto
ostrovního státu j.ako c9'lku jsou ~oměrně malé. Podrobnější výzkumy opakov,anou nivelací jsou prováděny v oblasti údolí Temže. Ve Skotsku byla vybudována soustavóa stanic geodetického pozorování, před:ínající aktivní zlom Great Glenn. Opakovaná měření zde byla provedena v letech 1972 a
1975.
2. Podkomise

Fenoskandinávie

Pod komisi vede nynější prezident Mezinárodnl geo~
detick~ asoctaoe (InternaUonal AssocLation of Geo-
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desy - IAG), prof. T. J. Kukkamaki. Kromě samostatJI1ých výzkumů v rámci j<ednotlivých zúčastněných států jsou realizevány tl8JkéspolerČlné[lrqjekty, na kterých se [lodíly zejména Finsko, Norsko
,a Švédsko. Takovým projektem jsou např. tři profily o~ovaného
tíhrovréhoměření, kterým mají být
stu~ovány geofyzikální v~astnosti výzdvi:hu celého
území, zazn8mreI1lčlnéholIla mapě svislých pohybů
Fenoskandinávie. la,k je v odborných kruzích známo, je tato mapa svislých pohybů na světě druhou
mapou tohoto typu, pokrývající více státních území. První miaIpOubyl,a mlapa svislých pohy,bů zemské kůry východní Evropy, sestavená v letech
1968-1971 intenzívní spoluprací geodetických slu~eba akademií věd socialistických států.
Pokud jde o aktivitu jednotlivých členských států ~od'komise, lze ji c'hJaraktrerizov,at tlaikto:
Dán s k o - Po sestavení mapy vertíkálních pohybů jsou prováděna jen systematická rp'Dzoflo'vání
na mareografických stanicích.
Fin s k o - Měření opakovililIlé niveLace se v současnédiobě soustřeďují do ob~asti Laponska. Před!pokládá se, že celé státní území bude postUlpně
Po!krytodalší opa~ovr/inou nivelací. Za účelem studLa vodorovných pohybů byl vytyčena opéi!kovaně
zaimMen profil délky asi 900 km. Pozemní měření jsou zde kombmována s družioovýlIni pozorováními metodou s využitím Dopplerov,a efektu. Slapy
zemské kůry jsou sLedovány 160 m dlouhou základnou hydrostatické nivelace.
N 'O r s k o - ,Výzkumy se v posl,ední dObě soustředují lPDuze na sledování svislé složiky [lohybu.
K studiu jsou využívány dlohodobé řady pozorování mareografických stanic, z nichž jsouodvozovány hodnoty zdvihu pobřežll1í čáry.

Svéd s k o

- Za účelem vyjaSIiění vl1astnOiStícelkového zdvihu oblasti Sk8JIl!dináviej'sou pirováděna
díLčí měření na význačných zl,omech. Dosahovaná
přesnost IIl1viel,aoeje chal1akterizována střední chy-

bou 0,2 mm/kIIn.
S S S R - Baltickým pobřežím přísluší do této podkomise téi!ké SSSR, kde jsou prováděna systematická ,pozorování na mareografech. Tato pozorování jsou v rámci drané IPodkomise rozšíř,enla též na
[loLoostrov KoLa. Opa~ov,ané nivelace v obl'asti
~stonské SSR, provedené v časovém odstupu 3-5
let ,neu;kázaly podstatnější změny ve vertikálním
směru.

J,ak bylo již řečretIlOv souvi,slosti s předchozí pod~oonisí, byLa t'ato podr~oonise první v rámci GRGM,
která sestavila mapu svislých IPohybů zemské kůry
na území východní Evropy. V souč,asné době je
hlavní [Jráce soustředěna na sestavení národních
mOOC\iogr,a.fií
,a monogl'lafie společné. Práce této pod,komise Je úzce spojena s č~nností podkomise
3 KAPG a pokrývá prakticky celé území socLalistic'
kých států Evropy. TLm že do oblasti působnosti
této lPod~OIlDisespadá nejen levropská, ale i asij-.

ská část SSSR, zahrnuje tato lpodkomise prakticky
části dvou lrontinentů. Podkomisi vede pracovník
AV SSSR D. A. Lilienherg. Společným projektem
států, zúčarstněných na práci podkomise je v současné době se,stavení podvobné mapy vertikálních
pohybů zemské kůry v oblasti karp,ato-balkánského regionu. Mapa je vyhotovována v měřítku
1:1000 000 a Ipráce jsou koordinovány geodetickou
službou MLR. Podle výše zmíněné dohody mezi
představiteli lPodkoonisí západní a východní Evr.opa se p'ředpokládá spojit v budoucnu tuto mapu
s mapou vertikálních pohybů, která vznikne v oblasti Alp na zákl'adě S1pol,ečaého projektu Itálie,
Rlaik:ousk,a,ŠVýc,arska, Francie a NSR. Celkově j,e
o [J;:,ácitéto pod komise čs. odborná veřejnost informováI1lčlpodlJ.'obněji a proto se v tomto pojednání
soustředíme jen ma nejzákladnější
údaje. Podle
j,edinotlivých států je možmo činnost pod,k'OIlDise
charakterizovat
takto:
S S S R - Na území evropské i lasijské části SSSR
je vybudována i'ada g'oodynamických polygonů pro
'kompl'exní výzkum vlastností recentních [Johybů.
Nejzá,kl,adnější z nich jsou lokalizovány do oblasti
Karplat, střední Asie, kde je zvláštní pOzjornost věnována možnosti [JI'fognózy zemětřesení, do baj kalské obllasti (se stejným zaměřením jalro ve střední Asii) la na území Kamčatky, ~de je slredována
vzájem:ná v,azba mezi pohyby a vulkanickou činností. V podstatě jde o lokality, um~stěné na význačné tektoniclké Hnii, chlarakterizjované pásmem
roarp,aty-Kavkaz-Pamir-Kamčatka.
Jednim z dnes
již kllasic'kých goodYOC\iamických
polygonů je oblast
Ga!l'm,situoVlainána styku Pamím ,a Tchioo-š,an. Nalezené pohybové tendrence v'elmi dobře chaJI'lakterizují současný pohyb ~ndického bloku vzhledem
k bl,o'ku lelll'iasijskému. Na řadě lokíalit jsou též
sledovány technogení vlivy a [Jůsobení těžby nafty
nebo zemního plynu na povrch. Podstatný 1'ekoonplexní [lřístup k zadané problemlatioe, lmordioov,aný v rámci speciální komise pro studium recentnIch pohybů na území SSSR.
NDR - Na řadě míst státního území jsou vybudovány geodYllIamické polygony, na nichž je převážně sledováno působení lidské činnosti na zemský [lovrch. GeodY'namiokým polygonem s čistě
te'ktoniokými pohyby je oblast údolí Labe mezi
Dráždany lastátní hl'lanicí s ČSSE.. Poslední význačnou prací je Malým opalkovaných [Jolohovýc:h měření v jihozápadní části státníhro území, ,která kromě jiného přispěla k poználllí stavu povrchového
napětí v této oblasti.
P L R - Práce jsou převážně soustředěny na studium techinogenních pohY'bů v oblrasti slezské uhelné [Jánve. V této oblasti jsou výzkUlmné práce Iprováděny v úzjké dvoustJ.'lanné spolupráci s ČSSR. Pro
studium vlastností o;krale Kar'pat byl vybudován
geodynamiclký polygon Čorštýn, na kterém byly
promUm provedeny jen lalnalýzy nivela:čních mě-

i'enl.
ML:R - R!O\nněžna tomto 'státním území jsou prováděny podrobnější výzkumy vl1a'stností technogennIch pohybů zemského povrchu. ,v rámci ~pr,acování mapy svislých pohybů karp:ats~o-bal'kánSlké
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oblasti bylo provedeno odvození pr,avděpodobného
pohybu (ptl.vodního zíl.kl1adního nivel,ačního bodu
staré rakousko-uherské
nivelace, který nese jméno Nadap.
R S R - V souvislosti s posledním katastrofálním
zemětřesením v oblasti VrJanča v roce 1977 Tozvíjí
se v souč'a,sné době nej~ntenzívněji vý~um prohlematiky (prognózy zemětřesení.
Klromě toho jsou
pIlováděna systematic,ká pozorování na mareografech pobřeží Čemého moře.
B L R - Mimo mareogr1afická pozorování jsou studovány vlastno'sti recentních
pohybtl. \Illa vybraných horských lokalitách, při čemž převážný (podíl
práce dosud spočívá na geologickém výzkumu.
S F R J - Podílí se nJa spolupráci zejména (při sestavování mapy karpatsko-bal'kánské
oblasti, kde
'Spojení přes státní území zprostředkovává
vazba
na hladinu JadeIlského moře. Systematioké výzkrumy ome2ieného rozsahu jsou konány zejména v oblastech častějších zemětřesení.
Č S S R - O pracích (prováděných v rámci výzkumu recentních pohybtl. z,emské Iktl.ryna naš,em státním území je čs. ,odborná veřejnost informována
dalel~o podrobněji z odborných pojednání, publikovaných také na stránkách GaKO.

Tato podikomise je vedena pl"aCiovrníkemgeodetické slu~by USA S. Hold,ahlem. Výzkum se soustřeďuje jednak na dílčí lokality, jednak 'na postupné
sestavení mapy svislých pohybtl. oblasti zájmu (podkomi'se. Podle jedJnotlivých zúč,astněných státtl. je
mo~no č~nnost podl{omise ch'arakterizovat takto:
K a n ,ad ,a - S ohled,em na velkou ro,zlohu státního území, které j1e nadto z 'Větší části noobydleno, soustřeďuje se výzkum pou2ie na některé části
území. Tak jsou studovány svislé pohyby ve východillí části státního území, kde jejich tendence
nazn!ačuj.e 'Výzdvih, zřejměpostgl1aciálního
ptl.vodu.
U S A - KJromě (postupného pokrývání celého státního území opakov,anými nivelačními měřleními je
hLavní výzkumná POZOT11ostsoustředěna na seismickY,aktivní oblasti, a to zejména ,kla1stický zl'om
San Andreas. Výsledlky olpakov,aných nivlelačních
měření dovolily zpracovat již územně omezené
mapy 'svislých pohybil. (Texas), které jsou počátečními torzy plánov,ané souborné mapy svislých pohybil. {JSA. V poslední dob~ připyly též mapy svislých pohybil. obl'asti jižní KaliforĎie a okolí Puget Sound \' Oasoade Mountains (W,ashington).
Obě oblasti přísluší k okrajovým částem amerického blo'kua vyznačují se zvýšeným seismic,kým
nebezpečím. Pro ši'rší studiUm vzájemného vztahu
amerického bloku vzhledem k bLoku pacifickému
je v poslední době rea:liwv~n projekt přesného
určování :zJměnvzdáleností mězi stanicemi na lamerickém kontinentu a HaVlajslkýah ostl'lov,ech s použitím dl'lUlŽioovétechniky.

M e x i k o - Na území tohoto státu jsou prováděna (pouze jedIllotliyá pozorování na vybraných lokalitách, většinou s ryze technickým zaměřením.

Přestože tyto ilodkomise nepředložily na zmíněném
:i'jasedání vý!~onného výboru CRCM zprávy O své
činnosti, je vhodné se zde zmLIl:it o intenzívních
a ,kllals'ickytr,a,dičních výzkumech v J8Jponsku. Je
možno říci, že v této zemi byly' systematičtěji studovány vl1astnosti pohybtl. zemské ktl.ry poprvé ve
světě. Tato skutečnoot je vyvolána tím, že Japonsko
leží na Západním okIlaji Pacifického blo~u ,a otázky studLa deformací zemské Iktl.ry v souvislosti se
seismicitou jsou zd,e životn~ dil.ležitým komplexem
metod, které jsou v mnoha směrech příkladem p1ro
l'Iozvíjení výzkUiIIlu v této disciplíně. V tektonicky
podobné situaci je ro~něž i území Nového Zélandu, kde systematický výzkum je sQlustředěn do řady územně omezených lo~alit. Také v této zemi
má vš,a'k výzkum recentních pohybtl. zemské ktl.ry
jistou tradici. Zcelia nově se vyvíjejí výzkumné
(práce v obl,asti Austrálie a Nové Guineje (Papua),
kde byla v posled:ní době vybudována řadla lokálníoh sítí vodorovného nebo svislého měření. Aktivně se do mezinálrodní spolupráce 2iapojuje rovněž 'oblialstFi1ipín.

Podkomise, organi2iovaná během XVI. Valného
shrCjmáždění IUGG v roce 1975 je v současné době
vedena IPI'lacovníkem indické geodetické
služby
R. Arurem. Přes poměrně krátkou dobu činnosti
rozvíjí celá pod komise velmi rychle ,realizaci jedIll!otlivých výz'kumných progr.amtl.. Podle jednotlivých účalstnických státtl. se práce podkomise rozvíjí t,akto:
A f g h á n i stá n - Na státním území jsou Iprováděny převážně dosud jen výzkumy s využitím
geologických a geofyzikálních metod. Základní pozornost j,e při tom soustřeďováIlla na studium seismicity ,a seismicky akti\nních zlomových linií.
Ind i e - Státní území je pokryto velmi komplikovanými geologickými struktur,ami s rebativně
mladou te'ktonickou aktivitou. Pro výzkum vlastností recen1Jních (pohybtl. byl;a v poslední době vybudována ř,ada lokálních geodetických sítí na speciálně vybraných územích. Poziti'VlIÚmrysem je
komplexní pří'stup k celému výzkumu, kdy (pozorování geodetickými metodami jsou~ombinoválll!a
s powroválními geofyzikálními. Z dosud dosaž,enýoh výsledktl. lze jmeIliQlv1at
,alespoň oblast Lesser
l;Umalaya, kde vý:wvihy odvozené z o~kovaných lIlivel,ací dosahují hodnot 1,5-2,0 mm/rok. Celkové
pojetí programu výzkumu recentních pohybtl. v Indii slibujle v nejbližší budoucnosti zajl:mavé a IPOdsl1atné po'znatky o dynamidkém vývoji tohoto územl. Z dosarvadního vý~oÍ'e lze soudit, že se Indie
velmi brzy zařadí mezi státy s intenzívním výzkumem této (problematiky.
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S l' í L la n k la - V souč,asné době jsou zpracovávány výsledky opakovaných nivelačních měření,
která jsou na vybrených liniích opakována každých 10 let.
Pokud jd,e o d,alší státy spolupracující v rámci
tétopodkomise,
tj. Indinésie, Irán, Tcha'j-wan a
Turecko, jsou zde prováděny převážně jen geologické výzkUlmy. Zvýšený zájem o sesmicitu území
s využitím geofyzikálních metod je věnován vybraným částem lránu.

'Daké tato podkomise byIa ustavena během XVI.
'v,alnéno shromáždění IUGG v r. 1975. Včele podkomise je A. M. W,a:ssef, který v daných složitých
podmínkách rozvíjejících se ,afrických státfi postupně organizuje
skUlpinu 'specialistfi, kteří by
se d,anou problematikou
podrobně zabývali. Na
rozdíl od jiných pod,komisí ,sestává tato podkomise
většinou ze státfi, které v součialsné době musí
v prvé řadě řešit základlní ekonomické otázky a
pro něž je Zla těchto okolností výzkumrecentních
pohybfi do jisté míry !přepychem. POd:klad,em pro
1'lozvíjení prací tohoto druhu jsou vŠ,a.k dnes budova:né zá,kladní geodetické sítě, které jsou nezbytné pro současné potřeby národního hospodářství

,a mohou v budoucnu sloužit k dalším výzkumným
účelfim. Aktivita, kterou vyvíjí předseda této podkomise, slibuje, že v blízké budouonosti budou výz,kumně pokryty alespo'ň základní zájmové obl1asti
Afriky, jakým je n!lipř. zóna afrického riftu apod.

Podr,obněji je problematika
výzkumu recentních
!pohybfi diskutována
na pr>avidelných syiInpoziích
CRCM, z nichž poslední se konalo v roce 1977
v piaJo Alto u San Francisca. Další z připr.avovaných sympozH, se spoluúčalstí dal'ších asociiací IUGG,
se bude k10lnat v r. 1979 v rámci XVII. Valného
shromáždění IUGG v Austrálii. Jednotlivé pod'komise CRCM tak přispív,ají k postUlpnému poznávání vlastností r,ecentních pohybfi zemské kfiry.
jejichž znalost kromě vědeckých hledisek má velký význam pro !předvídání zemětřesení, vliv seismických impulsfi na tektonicky stabilní obLasti
la pro oorodohospodářské
plánování a využívání
surovinových zdrojfi.

Lektoroval: Ing. Ján Vanko
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

Ing. Jozef Hagara, CSc.,
Geodézia, n. p., Bratislava

Praktická aplikácia a dosiahnuté
výsledky blokovej analytickej
aerotriangulácie v podmienkach rezortu

SUGK

1. Úvod

V súčasných podmien~ach geodeticko-kartografic(kých prác sa kladú stále vačšie požiadavky na rozšírenie analytickej aerotriangulácie.
Z ekonomických dovodov sa !požaduje zVýšenie j.ej presnosti,
aby mohla nahradiť nákladné geodetické merani,a
pri budovaní podrobných bodových polí lPoloho~
vých (PBPP).
Geodézia, n. p., Bratislava bola pre1:o Slovenským úradom geodézie a kartogr,afie (SOGK) poverená vytvorením osobitného pracovlska pre vykonávlanie fotogrametrlckého
zhusťovanta bodového pora, čím sa má zabezpečit náročná úloha dobudovania fondu máp verkých mlerok na Slovensku v zmysle uznesenia vlády SSR Č. 134/1971.
Hlavnou nálplňou tohoto IPr,acovisk,a je v súčasnosti uplatnenie olokovej analytick,ejaerotriangulácie (BAAT) pti velkomierkovom fotogr,ametrickom mapo~aní.

Z·avedenie tohoto progresívneho výrobného programu do pr,ax,e si vyžiadalo predovšetkým:
novú prí;strojovú techniku,
najvhodnejší dostupný vÝlpočtový !program s napojením na výpočtový systém,
kádrové zabezpečenie, za cielom osvojiť si novú technológiu náročnú na organizáciu práce a
racionalizáciu
výrobnej linky.
Výl'obná linka (obr. 1) je reprezentov,aná touto
prístrojOVou kom'bináciou: TRANSMARKB - STEKOMETER C - KOORDIMETER F (VEB Carl Zeiss
Jena) pre prenášanie bodov, meranie a registrovanle snímkových sÚl'ladníc v systéme on-line, pričom výpočtový !program BAAT - VAAZ je nalPojený systémom off-line na SAlIO MINSK 22.
U prístroja TRANSMARKB určeného na zna,čkovanie a prenos fotogrametrických
(fgm) bodov sa
využíva Laserový systém, u ktorého 'koherentný

1978/312

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, i!íslo 12/1978 313

Legenda
BAAT
ZBP
KV B
SVB
LMS
RZ
STEKO
KOOR

k obr.
-

1:

bloková
analytická
aerotriangulácia
základné
bodové pole
kontrolné
východiskové
body
spo;ovacte
vllcovacie
body
letecké
meračské
snímky
rámové značky
stekometer
koordimeter

úzky zvllzok lúčov vytvorl v sním!kovej rovine vele
mi dobrú a s časom nepremennú bod'ovúznačku.
Toto je sposobené splnenl!m podmienky jednej bod,ovej clony a nepreme1lJIlého optického premietania bodovej me~acej značky d'o pozorov,acieho systému. Týmto je zaručená vysoká vnútorná pr,esriosť vyznačeniJa bodov rádove až 2 mikrometre.
Pr,aJcticky je presnosf zna(51{oVlaniabOdov závislá
iba ,od stereoskopických
pozorovacích schopnosti
vyhodil1iocovatefa.
STEKOMETER C určený na meranie snftnkových
súradnlc pl'lacuje na principe stereoefekru a inkrementálneho mer,acieho systému. Je to vlast'l1e ,analógovo-digitálny
menič medzi meraný'lll ob~azom
a digitálnym počítačom.

Registr,ačný prístroj KDDRDlMETER F, ktorý patrí k štanoortnému vybaveniu, umožňuje využif inkr,ementálne
(príllastkové)
vysielače
meraných
lrodnot. Jed'l1loduchý a prehfadný konštruikčný princíp Stekometr1a C umožňuje vysokú pracovnú p1"Dduktivitu. K tomuto prispievajú prep~nače na motorický pohon, no~é ,stabilné osveHoVlacie zariadenia, hfad:acl projektor pre pravú meranú snímku,
výhodná vlastnosf registr,ačného prístroja, pričom
netreba na prevzatie hodnot do medzipamate čakací čas a d,alej možnosf vyhoto~ovať fotodetally
určoVlaných a spoj!ovacích bodov. Ste,kometer C má
zásluhou novej konštrUlkcie vyváženú jednotkovú
chybu menšiuako
2 mikrometre ,a tým vyhovuje
náročný'lll požiJadavkám na presnosť pri meranl
snímkových ,súradníc.
Transmark je v prevádzke OdaugusM 1977. Dotera'z bolo Zlaznačkovaných cca 10000 bodov. S!kúseno'stl s prf:strojD'm sú dobré. Výbojka na odparovanie laseru sa v p~axi osved1čHa a j,e zaHar bez
poruchy. Problémy boli jedine s Tyrystorom T-25/
/1200, ktorý sa trikrát pr~pálil. Funkcia tyrystoru
sptOČíva v elektrickOlIn prepínaní kumulovejenergie na odpálenle laseru. Pri zapínaní
tyrystora
vzniká prechodný Jav, ktorý má za následok vznik
napafových špičiek na tyrystore. Ked sa dodiatočne zar1adila do splnacleho obvodu Hmlv1ka, došlo
k obmedzeniu nežiadiúceho naplltia na predpísanú
toleranciu.
Zapojením tohoto bloku medzi zdroj
naplUia a tyrystor sa predpokl,adá značné predIžeúie životnosti vllastného tyrystora.
Stekomeoter má stabilnú
vnútornú presnosf a
k cel kovej konštrukcii sú tieto pripomienky:
hlučnosf pri prepínaní na motorický pohon,
hlučný vlastný motorický pohon,
chýba možnosf dierovať pomocou pí,sacieho
str-oja,
hlučnosf dierovačaa
poruchovosf navínacieho
a odvínacieho zariadenia diernej pásky (DP),
nemá osobitné vyplnanie pí'Sacieho stroja a dlerovlača,
pri založení novej DP chýba štartovací posun
páSky,
nestála centrácia obrazu, značky a krížika pri
prepínaní chodu lúčov stekometer-fotografickv prístroj,
chýba možnosf pripojif magnetickú
páskovú
jednotku.
Hlučnosf dierovača bola znížená na predpísanú
normu vyhotovením' špeciálnehokrytu
a nestála
oentrácia bola odstránená vhodnou úpravou adapf,ačného zarladenia.
Na zákliade doterajších
Skúseností s výrohnou
linkou možno konštatovať, že spIňa všetky požadované parametre BAAT, pričom ,aka 'čiastkové nedostatky sa však javia llVJedené skutočl1IOsti, ktoré
možu byť predmetom dalšieho vývoja a 2idokonalenia uvedených prlstrojových zarIadení určených
pre analytlckú aerotria:nguláciu
(AAT).

Pri zhustení bodového pora aerotrianguláciou
sa
uplatnila v našich podmienkach metóda BAAT-8 vy-
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vinutá na VAAZ [1], ktorá umožňule dosiahnuť
reprezen1Jatívne výsledky. P,oužitý výpočtový program pracuje na princ~pe rlešeni'a systému' spojených pdeSŮOl'OiVýClhtransformácií
j,ednotlivých
modelov do bloku. Komplexné riešenie velkého
súboru rovníc je !I1ahradené efektíV'llym iteračným
postupom ri,e'šenia menších
nezávislých
oelkov.
Nezávislosť celkOiV je dosi:ahnutá postupným a
v niekofkých cykloch opa,koVlaným tvorenírm súr,adnicových prlamerov na sty:koch jednotlivých modelov. Podmlenkou blokového vyroV'lliania je súradnicový súlHd modelov na geodetiokých ,a f'OtogrametriClkých spojovacích bodoch. Vnútorná presnosf
vlastného
výpočtu je chariakterizovaná
strednou
polohovou chyb'Ou v mierke snímky, ktorá je daná
hodnotou 1 mikrometer,
ČO výrazne
predstihuje
praktické merečské možnosti. Prax potvrdila, že
použitá metóďa úplne využíva merač,skú kvaHtu
východiskových hodnOt ,a predstavuje6'xaktné
riešenie pretvor'enIa snímkových súr,adníc do dané'ho
geodetického systému.
Limitujúce
podmienky
výpočtového
programu
vYlplývlajú z tool1etickej formulácie riešeniaa
z pama ťovHj kalPaci'tya možnosti počítač,a MINSK 22
[2] :

-

-

Analýza dIskrepancií se vy1wná pr,edovšetkým na
podklad,e zaregistl"Ov,aných odchýlO!k na širokori1adklovej,a,koaj
na Ú'Z1koriadkovej tlačiarni. Ide
kon!krétne o:
odchýlky medzi 1. a 2. polohou,
chyby z nesprávneho rozloženia bodov na modelových stykoch,
neprijatHlné py-paralaxy,
chyby v x prejavujúoe sa nia stykových bodoch
'110 výškovom
nesúlade.
Treba venovať zvýšenú p.oZJOrnosťautomatickému vylučovaniu
bod'ov, ku ktorému dochádza
v dvoch prípadoch:
- pri max. Py'
- Ipri max. odchýlke medzi 1. la 2. polohou v súr,adnici x, alebo y maže zastať bod po vylúčení
len na jedne<j snímke, aako
taký budle automaticky vylúčený pri vZájomnej orientácii z titulu chybného rozmiestnenia
bodov.
V prvom prípade treba dať pozor, ak v modeli
ostane len 5 bodov . .v druhom príp,ade treba takýto jednosnímkový bod vylúčiť z DP, Jebo v op'ačnom prípade
by výp.očet zostal pri Ipredbežnej
transfornnácii tej rady, na ktorej sa tento neurčito
de,finoVlaný bod nachádza.

počet snímo:k v rlade max. 20,
počet 'snÍillok v b1'c)ku max. 100,
Ipočet f81m bodov max. 470,
počet geodetických bodov max. 29,
počet všetkých bodov na 1 stereodvo'jicu (STD)
max. 27,
počet signalizovaných,
resp. znač'kov,aných bodov na 1 STD min. 9,
pozdížny prHkryt 55-65 % a priečny prekryt
25-35 %,
nutná konverzia vstupných Údiajov.

Pr,e vstUIP do BAAT-B treba ešte pred vlastným
výpočtom konvertovať údaje získané z mm,ania na
Stekometri a z registrácie na koordim6'tri F pumocou špeciálneho
programu
vyhotoveného
pre
MINSK 22. Princip riešenLa spočíva v rozklade úďajov získaných modelovým meraním na údaje charakteru snímkového merania.
Správnosť výsledkov aerotriangulácie
sa zabezpečuje systémom tHchnologických kontrol, t,estov,aním medzivýsledkov a programovým sledov,aním
všetkých relatívnych
a absolútnych opráv.
Signalizácia a dete'kcia význačných chýb a rozdielov je zabezp,ečHná už v priebehu výpočtu predbežnej transformácie
snímkových radov.
U lanalytickej
aerotria:ngulácie
je daležité vychádzať z čo najpresnejši'e odmeraných výcho1diskových snímkových súradníc a z prísneho dodržiavania formálnych,
ako aj logických poži,adaviek
na kompletnosť vstupných údajov a infornnácií za
účelom bezchybovéhoa
bezporuchnvého
priebehu
vlRstného výpočtu.
Preto treba venovať zvýšenú pozornosť technologickej kontrole, fm'málnej správnosti ,a obsahovej úplnnsti vstupných a výstupných údajov BAAT.
Ide predovšetkým o dodrž,anie týchto zá'sad:
poradie registrovaných
bod ov,
systém číslavania bodov,

orientačné údaje fotokomory a snímkovania,
vizuálna kontro~a formálneho
súhlasu stOO'jopisněh6 zázI1lamu,
súhlas počtu a označenia bodov v ohoch polohách, ,ako aj ich správnosť poradia,
súhlas v meraní rámových značiek,
formálne usporLadianie DP,
kontrola konvertov,anej pásky,
kOilI1ipletnosť,eloborátu BAAT:
a) dier:no-páSlkOiVýzá,znam,
b) stDojDlpisný záznam,
c) grafický prehlad vš'etkých bodov,
d) vyplnený formulár
o inforÍnáciach
BAAT
(INF AAT),
e) dierna páiSlka INF AAT,
kontro'la geodetických údlajov,
kontrol,a testov,ania zvyškových verti'kálnych
paraláx,
kontrola t,estovani'a odchýlok na styku mode,lov,
kOllltrol1a 1!estovan~a odchýlok na geodetických
bodoch po predhežnej transformácii,
kontrola testovania ,odchýlok na geodetických
boooch po blO'kovom vyrovnaní,
kontr,ola kIlOlkovej klonverg,encIe prr lteráciách
v rámci predbežneJ a blokovej transftOrmácie.

Na zá1klade doter,az získaných kOOlperačných skúsenostía
vys'kytujúcich sa problémov pri spr acOVlaníprvých lok!alít určených pre fgm zhusťovanie bodového pola metódou BAAT, boli vypracované podrobné technic'ko-nrganizačné
pokyny pre
kooperujúce
pracoviská. Tieto pokyny majú byť
prostriedkom na efektívne uplatnenie BAAT v praxi.
Ako bolo ukázané, BAAT je vysoko presná a tým
,aj velmi náročná metóda. Jej Ipresnosť je závislá
okrem iného aj od dodržania technologickej discip-
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líny, od kvality daných východiskových vlícovacích
bodov, od ic,h správnej ident1flkácie na leteckých
snímkach, ,ako aj od vhodného rotloženia bodov
v rámci jednotliVých SIllím~ových· radov iéI.aerotriangulačného
blOlkuako celku.
Vzhfadom na pož,adovaný mini'málny lPočet východiskových vlícov,acích bod ov, Moré sú predpísané na vyrovnanie BAAT, nie je možné iC'h príp.adnú chybu určiť pred výpočtolm. Preto tl'eba
bezpodmienečne
dodržiavať
tleto hlavné zásady
technologických pokynov:
overov,ať východiskové body lPomocou geodetický·ah údajov,
správne id,enUfi,kovat tleto body do letec'kých
snímok,
súrladnice východisklovýeh vlíc'Ovacích bodov
urč,ovat z viacerých kombinácií,
v teréne ich signalizovlať vhodnýimi trojramennými signál1mi,
pri signa'lizácH trigonometrických
bodov s vežovou stavbou sa dOlporučuje dlžky ramien
zdvojnásobiť, t.Z.:
pre ms 1: 4000
2X40= 80 cm
ms 1: 8000
2X60=120 cm
ms1:14000
2X80=160cm
Za PBPP mažu byť volené aj tzv. spojovacie vlíoovacie body, ktoré majů byť v tomto prípad\e
stabiUzoviél.né a signal1zov,a'llé dvojramenným
signálom.
Na číslovanie bodov tl'eba použit pracovné čísla, ,a to prieb8lžne v rámci jednej lokality s vylúč,ením čísel 1až 4 a evidenoných čísel snímok.

Optimálny tvar bl,oku má mať vyrovnané začiatky a konce rohov, pričom štandartný tvar bloku može mat odchýlku ± 3 STD na 1 rada
maximálnu. vefkosť bloku cca 4-5 I1adov po
10-12 STD.
Bočný styk snímkových radov treba zabezpečiť
dvojlca'mi bodo'V na začtaNro i na ,koncika'ždého radu, prič,om bodováextralIJolácla
nie je
prípustM.
Rohy nepr,avidelného
blakutreha
v každom prípade
zabezpečiť
geodetickými
bodmi.
\
- Hustot,a geodetiCikých bodov vkladaných
do
vnútra bloku závisí od rozmerov zhustovacieho
priestoru, spr'avidla nakaždom
platom mod'eli
aSlpoň jeden daný bod.
Geodetické body treba, pokIaf je možné, udáV1atvšetkými tromi súradnlcaml, IPrlčom sa požaduje presnost rádo'Ve o 50 % vyššla ako je
,presnosť určovaných bodiov.
Pl'e III. tri.edu presn10stl PBPP, 'ktorá s'a vyžaduje pri mierke mapy 1: 1000 treba minima'lizovať blok l}&rozmery 6 STDX 3 rady, t.j. max.
1 STD v blolku s počtom cca 12 východlsko'Vých
vlícovacích bod:ov.
Doporučuje sa pouŽívať širokouhlé snímkové
komnry s obradom na výhodnejší základnlcový
pomel' s minimálnou disto"í'zlou.
Fotolet sa d:Oiporučuj,e realizoviat v zá,kladll'Offi
smere záp.ad'-východ
a opačne. Toler,ancIa
vyšky letu, r,eSlp.mler'ky snfmky sa može pohybovať v l'ozpatí max. ± 20 %.

5. Dosiahnnté výsledky BAAT na konkrétnych
kalitách

lo-

Pr,akticky dosahované výsledky na skúšobných a
vybratých lokalitách, ak:oaj k'Onkrétne príkl,ady
z niekofkých pracoV'ných lokalít potvrdzujú teoretlc.ké predpoklady
a reálnu možnost dosiahnuť
pr,esnosť fgm určenl,a súr,adlllíc bod()IVekvi\nalentnú geodetickému určeniu :sietí nižších rádiov (t.z.
III. 'až V.kateg6ria pod fa novolPrijJravovanéh'o triedenia presnosti PBPP).
Použité technické parametre ,a dosiahnuté 'kritériá IPr!8'snostina reprezentatívlllych loka'litách sú
uvedené v nasledujúcich príkladoch.
Uvedené výsledky potvrdzujú predom vyslov,ený
postulát, žeak
u AAT bola dlodržaná pod'mtenka
čo IlJajpresnejšieho meranla snímklových ,súradníc
vyjadreného rádove hodnotou pod 10 mikI1ometrov,
nedochádza ku hromadeniu chýb v priebehuanalytického výpočtu. Ukazuje sa, že chyby výs'loedných
aerotriangulovaných
súradníc
narastajú
rýchlejšie než meračské chyby zákl.adného meranta. Pra'ktlclké výSJ,edky z blok'ového vyrovnania
potvrdili, že v k,aždom modeli aerotriangulovaného
radu vystupujúCie prfiPadné systematIcké
chyby
moŽu byť sposobené zvyškový'mi chybami a'kn je
,asymetria a afinita snímkového fOI1ffiátu, chyby
z geometrie komory a poč,as l.etuposobiacich V'onkajší'ch vplyvov, akn je refrakčnýa iradlačný efekt,
rušivé vL'ldušné prúdy lietadlaa
pod. pasobenie
týchto chýb na výsl'edky vyrovll'ania sú zmiernené na op1:lmálnu mieru zavedením korekčných
tra'lllsf'Ormačných lParametrov. Takto sa dosi.ahla
určitá r8'zerva presnosti, ktorá je prakticky ekvivalentná dosahovanej [Jresnosti pre jednotlivý model pri numerickom analógovom vyhodnotení.
Okrem týchto všeobecne známych faktorov treba upozornit aj na neh'OIITogénnosť siet'e trigono-
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metriokých ,a polyg6nových bodov, ktoré boli použité ako východiskové body pre ,analytické blokové vYJ.'lovnanie. Táto nellomogénnosťexistujúceho bodQlvého pola sa markantne prejavila pri Iprechode z jadného trLangul,ačného listu na druhý, la
to súradnicovou
odchýlkou rádove 5 až 10 cm
v po~ohe. U polygónových bod,QIVmóža byť až 3-'násobná hodnota uvedenej odchýlky. Táto skutočnosť

zistená pri BAAT bola ~otvrd'ená jednak v priebehu vlastných fgm vyhodnocovacích
prác I1iB. podkladeafinnej
tr,ansformácie v rámci jedného stareom.odelu a jednak na zá,klade prta'mehokontrolného mer,anLa v teréne pomooou sv,etalného dialkomeru Zeiss -EDK 2000.

1

r----I
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!

1---
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Technické parametre
a kritériá presncsti

Reprezentatívne lokality
Malacky
Sedmerovec

I. Schéma bloku
2. Typ fotokomory
Základnicový pomel'
3. Mierka snímky
Prekryt p a q v

%

4. Mierka mapy
5. Pučet snímok v bloku

I.R

n.R
III. R
6. Počet východiskových

vlícovacích bodov

7. Počet kontrol. bodov
8. Počet priesekov 9. Jednotková
v cln

nadbyt. pozorovaní

stredná chyba vyruvnania

10. Stredná súrad. chyba vyrovnania
lvI", 1\;Iy, 11I.

Beluša·Ladce

obr. 2

obr. 3

obr. 4

210/18 X 18
1 :3

210/18 X 18
1:3

152/23 X 23
1 : 1,5

1 : 5000
60/30

1 : 9000
60/35

1 : 17 000

1 ; 1000

1 ; 2000

1 : 5000

60140

8 STD
8 STD L 24
8 STD

5 STD
9 STD L 21
7 STD

12

13

50

48

402

354

11

30

18

7

30
14
33

lil

8 STD
9 STF L 27
10 STD
13
10
417

Mo

v cm

6

17

17
22

11. Priemerné chyby na transf. kfÚčov. geod.
bodoch m", my. m. v cm

3
3
14

6
31

12. Skutoš~ odchýlky na kontrol. geod. bodoch
m,x, rny,mz
v cm

5
5
22

13
13
28

23

3
3
5

8
10
12

5
10
15

1
3
15

4
1

2
2
3

13. Presnose daného bodového 'pora
(m~?~. z) v cm

15. Definitívna stl'lcdná polohová súrad. chyba
v mierke sriímky a výško chyba v 0/00 H

10cm

8/lm

11/-lm
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2

4cm
0,220/00

13
7
19

11

H

0,160/00

15 cm
9/lm

H

0,090/00

H

Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 12/1978 317

-

--

Á

-

-.Á-Á

Á

-

-

•••

••

•

••

•

Lokalita Orlov
Technické parametre:

1 : 5000
1 : 16000
152/23 x 23
34 STD

mierka mapy:
mierka snímky:
typ fotokomory:
počet snímok v bloku:

Variant
2. Počet; snímok v jednotlivých

radoch

I
II
III

IV
3. Počet vý'chodiskových
4. Relatívne a absolútne
M""M'II,M.

V••riant 2

1

obr. 6

obr. 5

1. Schéma bloku

vlicovacích bodov
odchýlky vyrovnania

5. Pripmerné chyby na kfúčových
"b"" m/l'
v cm

v cm

transformnčných

bodoch

m.

6. SkutoČ. chyby na kontrol. geodetických
m"" tyl", m. v cm

bodoch

7. Definitívna súradnicová stredná polohová chyba zhustenia
v mierke snímky a výšková chyba v 0/00 H
8. Kontrolná STD Č. 3600/3602
. Odchýlky v transf. kfúči
Skutoč. odchýlky na. astat.
vlic. Lodoch určených BAAT
Definitfvne odchýlky prepočítané

4

4

10
10
10

10
10
10

26

13

26
17
26

2:3
18
27

12
10
19

6
7
20

13
6
16

18
II

31
lOwn
0,14
H

7ftm

0,07

0/00

H

0

/00

14 cm; mli = 21 cm;
17 cm; rn" = 12 cm;
m. = 25 cm; m. = 0,10
m"", = IOlml
m. = 0,1
m",
m",

=
=

0

/00

do roviny snímky

0

/00

Vzhladom
na IPreukázatelnú
nehomogénnost
d,aných geodetických
bodov, resp. geodetických
sietí, je oprávnený postulát vyj,adrovať presnosť
BAAT podla vztahu m~~) = Vm;1I _m(G)2, t.Z. redukovat skutočné odchýlky o hodnotu z nehomogénnosti použitého geodetického pala. .
Úplné hodnotenie kvality dosiahnutých výsledkov BAAT na základe kontroly hoonogénnosti daného a určovaného bodového lPola sa dá re.aliz·O'Vat prostredníctvom
zmeraných
k,ontrolných
držok elektronickým dialkomerom
z volného dominantného stanoviska. T.aktlo získané geodetické
dlžky sa porovnajú s vypočrtanými fgm dlžkami
určenýlffii analytickou
aerotrianguláciou.

m",,,
rn"'lI

=
=

II 11m
10 pm

H
H

Táto relatívna dížková kontrola nie je zaťažená
polohovými ani výškovými chybami danej siete
a ani nie je s ňou v korelačnom vzťahu. Týrnto
sposobom sa zíSka objektívne jednoznačný, Ipresný a homogénny podklad pre analýzu polohovej
homogénnosti dlaného a určovaného bodového pola metód'Ouanalytickej
blokoVHj .aerotriangulácie.

Na základe naz.hrollllaždených skúseností a matematickej analýzy dosiahnutých výslHdkov je možné formulovat Ueto obligatórne a fakuitatívne požLad,avky IPre BAAT.
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Obligatórne
-

podmienky:

vhodná vorba mierJ{y snímkY vzhYadomk
ke mapy

mier-

ms=3,5Xmk
-

optimálna

kvalitné
bodov

vefkosť

zmeranie

81erotriangulačného

východiskových

overeni& homogénnosti
bodov

bloku

vlícovacích

prevz.atých geodetických

vysokovýkonné
fotokomory
typu 152/23 X 23
s optimálnym základnicovým
pomel'om H/B:=
= 1,5 a s minimálnou distorziou,
vysoká kvalita fgm filmového materiálu
nimáll1JOu asymetrickou chybou,

s mi-

obsadzovať výrobnú linku AAT kvalifi~ovanými
a skúsenými
fotogrametrami
s mirnoriadnou
stereoskopickou
nastavovacou schopnosťou rádove 5 mikrometnov a s vysokou morálno-psychologickou stimuláciou na podklade maximálnej hmotnej
zainteresovanosti
a optimálnych
pracovných podmil€nok.
Fakultatívne

podmienky:

dvojnásobné zvačšenie mierky snímky za účelom dJosiahnuť výsledky AAT o vysokej kvalite,
vybavenie fotokomor štyrmi pármi rárnových
značiek,
snímkové súradnice merať na stekometri pri 9,6-násobnom
pozorovacom
zvačšení pre ms =
= 1: 5000 až 1: 9000 a pri 14,4-násobnom pozorovaoom zvačšení pro ms = 1 : 10000 až 1:
: 18000, pritom značkovať body na Transmarku
pri konštantnom
7,2-násobnom
pozorovacom
zvačšení pri zachovaní optimálneho stereoskopickéhJo efektu; týmto sa dosiahne optimálna
vyváženosť v identifikácii a pointácii meracej
značky na fgm terénnych bodoch,

z

hfadiska štatistiky chýbsa potvrdilo, že ,absolútna presnosť BAAT nezávisí len od presnosti fgm
merania, ,ale predovšetkým od kvality existujúoeho bodového pola. Preto treba venovať tomuto
problé'mu vličšiu pozornosť ako doteraz a v predstihu zabezpečit ~ontrolu vlastmých geodetických
údJajov a kontrolu kv,ality prác danej geodletiC\kej
siete. Súčasne treba konštatov,ať, že vnútorn'ápresnosť BAAT IPritom poskytuje spof,ahlivú indikáciu
o kvalite fgm meraniaa
n€lpriamo odráŽlakv,alitu použitých snímok, čo do identifikácie a použitého zariadenia čo do jeho stability. Táto relatívna presnosť j,e objektívne kritérium pri posudzovaní
presnosti,
homogénnosti,
spolahlivosti,
vzniku a vplyvu systematických chýb použitej metódy 'analytickej blokovej aer;otriangulácie.
Pre ďalší perspektívny
rozvoj BAAT zostávajú
ešte otvor,ené problémy,ako
je organickéSlpojenie zfskaných východiskOVýCh údajov s matematickým spI1aoovaním týchto údiajov v systéme on-Une, porovnanie výhod superširokouhlých
snímok
pri aerotriangulácii,
prínos zvličšenia priečneho
prekrytu snímok v bloku z 30 % na 60 % a niekofko špeciálnych otázok 10aplikácii AAT pri snímkovaní z vefmi malých ako aj z V1efmivefkých výšok
letu.
Pri vyriešení tohoto okruhu otázok z hfadiska
presnosti a ekonomiky analytický~h rnetód, bude
rnož,né 1P0užit tieto Sposoby spr,acovania i IlJa riešenie ďalších geod,etických, ako i net,opografic'kých
problérnov fotogrametri'e.

J.: Analytická ae!l'otrlangulace. Brno, VAAZ
1974.
[2] HAGARA, J. a kol.: ReaHzácia výsledkov výskumu
'aerotriangulácie
v bloku. (Záverečná správa RU
č. 2.12-8.) Bratislava, Geodézia, n. p., 1977, 68 s.

[1] FRANEK,

Do redakce

došlo: 19. 7. 1978
Lektoroval:
Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

používať špeciálne lietadlá s možnosťou umiestnenia fotokomory v neutrálooj polohe s minimálnym vplyvam vibrácie a rušivým vzdušným
vírom pri snímlmvaní,
nepriaznivý
vplyv refrakčného
a iradiačného
efektu zmierňovať na minimum uplatnením inverzného farebného materiálu,
pre objektívne hodnotenie kvality BAAT ,aplikovať relatívnu dlž,kovú kontrolu 'využitíim svetelného dj,af~omeru Zeiss EOK 2000,
prepracovať vypočtový program BAAT z MINSK
22 na EC 1033 a doplniť algoritmy úloh o ďalšie
logické schémy s ciefom zaručiťautomatizáciu
,analýzy kvality pri tvorlJe aerotriangulačnej
siete už počas vla'Stného IProoesu výpočtu.

KOLÁ~, V.: Zkušenosti s uplatňováním racionálního systému evidence nemovitostí a perspektivy
jeho dalšího rozvoje
PRAVDA, J.: Gnozeologicko-sémiologické
kartografického
vyjadrovania
BLAŽEK, R.: K urcení vlivu refrakce
trigonometrické
nivelace

aspekty
v pořadech

CHARAMZA,F.: Numerická metoda pro výpočet kovariancní matice soustavy nelineárních
funkcí
náhodných veličin
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Ing. Karel Macek,
Stavby silnic a železnic.
Správa technického vývoje,
Praha

Lasero-televizní systém pro
automatickou montáž stavebních
konstrukcí

1 - Vně;ší laserový systém - mil.že mít
laserový vysílač 1 umístěn ve směru nebo proti
směru Zásollvání mostní konsltrukce. Maják pro
kontrolu vnější stability laserového paprsku 2 mil.že být umístěn podle potřeby na pilíři nebo na
opěře mostu.

Koncepce

V souvislosti s experimentální
stavbou zasouvaného železobetonového
mostu Itímov byl navržen a
realizová.'} lasero-televizní· systém pro automatickou montáž stavebních konstrukcí, pracující na
priJH'ipu vytýčení a snímání aktivního laserového
paprsku. Tento systém umožňuje kontinuální měření a automatické nebo ruční řízení montážního
procesu, při kterém se kladou vysoké požadavky
na přesnost a spolehlivost řízení. Bylo nutné řešit
celou řadu zcela nových problémil., které lze shrnout do těchto bodil.:
1. Celková koncepce řešení - výběr z alternatív
2. Vytýčení a kontrola
stability laserového paprsku na vzdálenost přes 300 m
3. Kombinace elektronického
a vizuálního snímání
laserového paprsku
4. Ověření základníCh principú
5. Konstrukční řešení, sladění výzkumu, vývoje a
výroby zařízení a zajištění materiálu.
Nový lasero-televizní
systém pro automatickou
montáž stavebních konstrukcí byl nazván L A S TEL MO NT.
Schema, konstrukční
provedení a
vyhodnocení provozu bylo podrobně uvedeno v časopise Inženýrské stavby č. 5/1978.

Elektronický a vizuální snímač 3 je umístěn na čele mostu proti směru vysílání laserového paprsku.
Informace od snímače se přenáší na display řídící skříně 4, která automaticky řídí pomocí hydraulických válcil. výškovou polohu mostu a současně
ukazuje na televizní obrazovce výškové i vodorovné odchylky mostu od osy laserového paprsku.
Koncepce 2Vnitřní
laserový systém mil.že
mít laserový vysílač 1 umístěn přímo na konstrukci mostu v místě nejmenšího
vlastního pril.hybu
v konstantní vzdálenosti od elektronického
a vizuálního snímače 2. Kontrola polohy vytýčení laserového paprsku majákem 3 je v tomto případě problematická. Výhodnější by v tomto případě bylo
konstruovat laserový vysílač s automatickým udržováním polohy laserového paprsku. Itídící skříň 4
je shodná s koncepcí 1.

Požadavky na přesnost řízení polohy konce mostu
byly ±2,5 cm ve svislé rovině od projektované osy.
Směrová odchylka neměla přesahovat
± 5 cm,
Při řízení polohy konce mostu ve svislé rovině
se doporučovalo z hlediska namáhání betonu pohybovat se spíše v kladných odchylkách, tj. O až
25 mm. Montáž byla prováděna i v zimním období.
Bylo proto nutno počítat s rozsahem pracovních
teplot +30 oe až -15 oe.
Při nové technologii montáže zasouvaných mostil. bylo požadováno mimo řízení polohy mostu ještě měření těchto veličin:
1. Měření směru pohybu mostovky ve vodorovné
rovině při zasouvání vzhledem k projektované
ose mostu,
2. měření naklonění pilířil. ve směru posuvu vlivem
tření, jakož i ve směru kolmém na směr posuvu
vlivem změny směru mostovky,
3, měření krutu mpstovky v příčném řezu.
Požadavky na tato měření ovlivnily koncepci
i konstrukci lasero-televizního
systému pro automatickou montáž stavebních konstukcí a vynutily
si vývoj dalších měřících zařízení, které nejsou
předmětem tqhoto článku.

Pro technologii montáže přímých zasouvacích mostil. byly uvažovány dvě základní koncepce řešení
(obr. 1):
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Pro konkrétní případ mostu přes zátoku vodního
díla Římov bylo po zvážení uvedených
okolností
rw~hodnuto řešit v prvém případě
1 a se r o v Ý
kontrolní
a řídící
systém
s vnějším
vytýčením
laserového
paprsku
ve
směru
zasouvání
mostní
konstrukce
a s automatickou
kontrolou
vnitřní
a vnější
stability
laserového
paprs-,
k u, k t e r Ý b Y u m o žni 1 a u t o' mat i c k é
i ruční
řízení
montáže
při současném
měření
absolutní
odchylky
směru
mostu
ve vodorovné
rovině.

ko překročila
požadované hodnoty. Na vzdálenost
340 m nebyla montážní odchylka ve svislém směru
větší než ± 1 až 5 mm. Celkový pohled na vysunutou mostní konstrukci
je na obr. 4.
Výhody použití řídícího systému LA5TELMDNT
lze shrnout do těchto bodů:
1. Odstraiíuje subjektivní
vlivy obsluhy a tím zaručuje větší přesnost a spolehlivost řízení než klasické metody.

Lasero-televizní
montážní systém LASTELMONT je
konstruován
jako přenosné kombinované
zařízení,
které lze použít buď jako automatický
řídící systém
113DOP()U;I~ jako vizuální
lasero-televizní
kontrolní
systém nebo juko kombinaci
obou systémLi pro autum'ltické
netl] ruční řízení montáže vodorovných
kOG.';trukcí nebo přímých zasouvacích
mostů, max.
délky 400 až 600 m.
Kombinovaný
elektronicko-vizuální
kontrolní a
řídící systém LASTELMONT se skládá
z těchto
(:ástí:
1. Centrum

kontrolou
(obr.

laserového
vysílače
s elektronickou
vnitřní stability
laserového paprsku

2].

2. Vizuální nebo elktronický kontrolní systém vnějši stabi'ity.
3. Centrum
elektronického
a vizuálně-televizního
snímacího zai'ízení (obr. 3 J.
4. P ;\:nosnCt úsU'ední řídící a kontrolní skříň.
5. Navlják'J s propojovacími
kabely.

Zkušenosti z provozu laserovo-televizního
zařízení
při stavbě mostu Římov ukázaly,
že systém
je
schopen zajistit spolehlivou
a přesnou automatickou montáž za jakýchkoliv
pracovních
podmínek.
Zařízení pracovalo v mírné mlze, ve sněhu i dešti
za rtizné teploty. Spolehlivost
v provozu byla zajištěna zdvojením elektronického
a vizuálního systému řízení. Přesnost automatického
řízení vyso-
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2. Umožňuje kontinuální měření a automatické řízení.
3. Zvyšuje rychlost a produktivitu montáže.
4. Umožňuje registraci průběhu montáže na fotografický záznam.
5. Ukazuje kontinuálně tendence směrových odchylek a dává možnost včasné korekce.

Symposium o družicové geodézii,
Řecko 1978

29.5.-3.6.1978
se v Lagonissi poblíž Atén konalo mezinárodní sympozirum o využití umělých družic Země (UDZ)
v googézii ,a geodynamice. Pořádala ho opět - jíž potřetí v Recku - aténská Technika a podporoval Komitét
pro kosmický výzkum (COSPAR) a Mezinárodní geofyzikální a geodetická unie (IUGG). Účastnilo se asi 120
vědeckých pracovníků z celého světa (z ČSSR dva).
Zájem byl soustředěn především na tyto oblasti družicové geodézie: na d'ružicovou altimetrii a sledování
družice z družice, měření souiladnic pozemských pozorovacíc'h stanic z pozorování UDZ, zejména z dopplerovských měření, dále na určování parametrů gravitačního
pole Země z re,zonanč'ních jevil v pohybech UDZ a na ně'které geodynamické úlohy. Čtenáři GaKO byli o metodách a některých experimentech kosmické geodézie informováni v GaKO Č. 6 a 10/78. Proto zde nebudou znovu vysvětlovány všechny potřebné pojmy, ,ale soustředíme se jen na výsledky.
Polohy pozororvacích stanic lze urČOV'lt z dopplerovského z:poždění signálů vysílaných ze speciálních družic
vybav,ených radiovými vysílači k pozemskému pozorovateH. Pozems,ké měřící Zlařízení (přijímač signálu a dalších
údajů z UDZ a aparatura pro vyhodnocení měření) je
již sériově vyráběno, snadno přenosné a umožňuje rychle
a s řádově metrovou přesností určit geocentrické souřádnice měřické stanice. Intenzívně se budují geodetické sítě z takovýchto měření. Současnému stavu prací
bylo věnováno nElkolik referátll. Vedle národních dopplerovských sítí se buduje mezinárodní síť prakticky v celé západní Evropě, přičemž se dopple,rovská
mě'ření
kombinují s topocentrickými vzdálenostmi určenými z laserových dálkoměrů. V NSR a Rakousku jsou určeny polohy 21 stanice (vč. déle'k: spojnic), v Anglii třinácti a
z měřické kampaně EROS-DOC,na konci r. 1977 osm s'ta·
nic. Rozd!ly v geocentrických pravoúhlých souřadnicích
zjištěných z dopplerovských a původních "klaSických"
geodetických měření jsou obvykle pouze decime,trové.
Družicová altimetrie výrazně přispívá k poznání jemné struktury gravitačního pole Země. Velmi intenzívně
se zpracovávají data z geody,namické družice GEOS-3.
Bvl určen průběh oceánského geoidu s přesností ±1 m,
odvozeny tíhové anomálie ve východním Pacifiku z dopplerovských měření mezi stacionární družicí ATS-6 a
družicí GEOS-3 a odhadnuty některé parametry charakterizující dynamiku mořské hladiny. K vypuštění je připl'avena další geodynamická a oceánografická
družice
SEASAT-A.. vybavená je'ště přesnějším altimetrem, než
má GEOS-3. Očekávaná přesnost altinletrických měření
je ± 0,1 m oproti dnešnímu ± 1 m.
Rezonanční jevy v pohybech UDZ jsou studovány stále
intenZívněji, neboť využití dráhových rezonancí při ur-

6. Umožňuje provádět montážní práce v noci, v mlze, v dešti i sněžení se stálou přesností.
7. Šetří pracovní síly.
Do redakce

došlo: 7. 6. 1978
Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK v Praze

čování konstant gravitačního pole Země vede k přesným
Výsledkům nezávislým na jiných metodách. Konkrétní
numerická určení tzv. harmonických koeficie'ntů či Stokesových konstant (což jsou 'konstanty v rozvoji gravitačního potenciálu v řadu určitých funkcí) předložili
letos autoři z Anglie, NSR a Francie a z ČSSR (družic8'
INTERKOSMOS 3, 5, 9, 10 a lI].
Me,tody kosmické geodézie lze přenést i na studium
gravitačního pole jiiIlých těles, pokud kolem nich obíhají nebo prolétly meziplanetární sondy (a byly sledovány jejich dráhy, povětšinou opět dopplerovsky). Známe
již některé základní konstanty gravH.ačního pole Marsu
(Říše hvězd 8/76) a Iupitera (12/76). Francouzi a Američané předložili dosud iIlejdůkladnější určení týkající
se Marsu, z měřeni Marineru 9 a obou Vikingů. Znalost
gravitačního pole Marsu je dnes asi zhruba na takové
úrovni, j,aká byla před desíti léty pro Zemi. Průběh areoidu (plocha konstantního potenciálu, obdoba geoidu pro
Zemi) vykazuje j·a-snou korelaci se sopečnou oblastí
Tharsís. (Na Zemi 'taková korelace mezi topografiC'kým
povrchem a priiběhem geoidu neexistuje.)
Če,skoslovenská účast na sympoziu byla velmi důle'žitá,
neboť vedle získání prvotřídních a nejmodernějších vědeckých poznatkll umožnila vhodným způsobem předložit výsledky našeho výzkumu.
Ing.
Astronomický.

1 .

Klokočník,
ústav OSAV,
Ondře;ov

Sympózium "Velmi presné meranie
dfžok v geodézii" v Helsinkách, Fínsko

Na základe rozhodnuti a XVI. Valného zhromaždenia
Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie (IUGG)
a Medzinárodnej geodetickej asociácie (IAG) v Grenobli
r. 1975 konalo sa vo Fínsku, v Helsinkách v dňoch
19.-22. júna 1978 symp6zium na tému "Vefmi presné meranie
dížok
v geodézii"
("High precision
geodetic length measurements").
Symp6zium zorganizoval N árodný organizačný komitét pod predsedníctvom
prof. J. Kakkuri,
riaditefa Fínskeho geodetického
ústavu. Clenmi komitétu boli prof. T. J. Kukkamaki,
prezident IAG, dr. T. Parm, ved. oddelenia Fínskeho
geodetického ústavu (gestor symp6zia) a ďalší.
Navrhovatelia
a usporiadatelia
symp6zia vychádzali
z týchto základných myšlienok:
Mierka základnej trigonometrickej sieto každého štátu
bola určená meraním základnice s použitím invarového
drotu, alebo pásma. Tieto meradlá boli vhoiným sposobom komparované,
napr. na interferenčnom
komparátore. Uvedené met6dy, áplikované v praxi už vefmi
dlhú dobu, sa starostlivo skúmali a tak je celkom prirodzené, že sa nimi dosahuje optimálna úroveň presnosti.
Ide síce o postup. ktorý sa v budúcnosti veTmi pravdepodobne nebude užívať v takej miere ako doteraz, no
napriek tomu je užitočné urobiť si prehIad ovýsledkoch
a presnosti ním dosahovanej.
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Pod veImi presným meraním dížok sa tu rozumie me·
ranie od 100 m dížky do niekoIko tisícov km s relatív·
nou presnosťou vyššou než 1 : 1 mil. (1 ppm).
CieIom sympózia bolo:
1. Vyjasni ť si otázky relatívnej a absolútnej presnosti dosahovanej invarovými drótmi a ich možnosti
v nastávajúcej etape vývoja.
2. Porovnať
uvedené metódy s novými metódami
a prístrojmi najma z hIadiska presnosti.
3. Analyzovať
súčasný stav a vypracovať odporúčania na budúce obdobie.
Jasne formulované a pomerno úzko špecializované zá.
mory sympózia ovplyvnili usporiadateIov pri výbere
prednášateIov (všetky referáty boli vyžiadané) i pri
akceptovaní prihlášok účastníkov (len 38 zo 16 štátov
sveta).
Na otváracom rokovaní prehovorili:
dr. T. Parm, prof. J. Kakkuri,
prof. T. J. Kukka·
maki a dr. E. Reinhart,
riaditeI Výskumného geodetického ústavu v Mníchove (za hosťov).
V ďalšom uvádzame prehIad prednesených referátov:
E. Hyt6nen,
Fínsko (Princíp komparátora prof. Vaisala) ,
F. Bayer.Helms,
NSR (Komparácia Vaisalaho etalónov),
T. J. Kukkamaki,
Fínsko (Vaisalaho interferenčný
komparátor) ,
G. Girard, Francúzsko (Meranie geodetických etalónov
v Bureau International des Poids et Measures),
J. Cisak, PL'R (Nový prístup k problému koeficientu
tepelnej rozťažnosti invarových drótov),
J. Kakkuri,
Fínsko (Geodetické základnice fínskej
trigonometrickej siete I. rádu),
E. Reinhart,
NSR (VeImi presné meranio dížok v Geodetickom výskumnom ústave NSR),
J. Gervaise,
Švajčiarsko (Meranie invarovým drótom
- nutné zlo),
P. V. Angus·Leppan,
Austrália (Vplyv teploty na
presné meranie dížok),
K. poder,
Dánsko (Určenie mierky základnej siete
z merania zhusťovacej siete),
W. Fischer,
Švajčiarsko (Mierka švajčiarskej trigonometrickej siete I. rádu),
T. Vincenty,
USA (Použitie relatívnej lateračnej metódy na redukciu chýb v meraní dížo}i),
H. D. Holscher,
Južná Afrika (Predlženie 432 metrovej Vaisalaho základnice v Pienaarsrivere na 864 m
a 1728 ml.
F. Halmás, ML'R (Zvláštn,y prípad komparácie dížkových meradiel a zvýšeni a dlžkovej presnosti),
I. Peterson,
Švédsko (Základnice na komparáciu
ocelových pásiem a elektronických diaIkomorov),
B. Meier-Hirmer,
NSR (Výskum dlhodobej stability
stupníc rozličných elektronických diaIkomerov),
R. Konttinen,
Fínsko (Určenie nulových a stupnicových korekcií Mekometra na etalónovej základnici
v Nummele),
J. Varonen,
Fínsko (Určenie poradnicovej korekcie
Mekometra ME 3000 a niekoIko poznámok k závislosti
poradnicovej korekcie od vzdialenosti),
S. Vaatainen,
Fínsko (Určenie periodickej f;ízovej
chyby Mekometra),
.
B. K. Meade, USA (Dlžkové mcrania pre špeciálne
geodetické ciele),
P. R. Spofford,
USA (Aplikácia periodických funkcií
na kalibráciu fázomerného zariadenia geodimetJ;a),
C. J. Fronczek,
USA (Realistické presnosti iUžok).
V závere sympózia si tlčastníci vypočuli informáGie
a údaje prof. F. Bayera-Helmsa
o vlnových dížkach
svetla v súvislosti s fyzikálnimy metódami veImi presného merania dížok. Po schválení rezolúcií (prečítal
prof. Kukkamaki) prof. Angus-Leppan
zd Sydney
v Austrálii oboznámil účastníkov so stavom príprav
XVII.
Valného
zhromaždenia
IUGG, ktoré sa
bude v dňoch 2.-12.
12. 1979 konať v Canberre
v Austrálii.
Záverečné slová predniesol prof. J. Kakkuri.
Vďaka usporiadateIom mali účastníci sympózia mož·
nosť na:vštíviť a prehliadnuť si Fínsky geodetický ústav
v Helsmkách, Interferenčný komparátor prof. Vaisala

v Nummele, Laboratórium kozmickej geodézie v Metsahovi a Architektonické múzeum v H vittrasku.
PodIa prísIubu fínskych kolegov všetky prednesené
referáty budú publikované vo forme zborníka. Predbežne je k dispozícii len časť príspevkov a rezolúcie,
ktoré uvádzame v slovenskom znení (voInejší preklad):
1. Sympózium
o zretelom na to, že presné komparačné základnice, kto é slúžia na komparáciu a overov~nie prístrojov používaných na veImi presné meranie dlžok v terénnych podmienkach, majú trvalý význam
a vzhladom na to, že interferenčným komparátorom prof.
Vaisala možno dosiahnúť vnútornú presnosť takýchto
základníc v hodnotel:
10 miliónom,
odporúča na zlepšenie absolútnej presnosti takýchto
určení (meraní komparačných zákl.adníc):
1. využívať pri komparácii tie dížkové etalóny, ktoré
sa používajú na Vaisalaho komparátore,
2. robiť opakované nezávislé komparácie existujúcich
kremenných metrov vo vhodných časových interva.
loch, aby sa presnejšie určila časová závislosť systému týchto kremenných metrov,
3. zlepšiť metódu premietania interferenčných meraní
na samotnú základnicu vymedzenú stabilnými podzemnými bodmi.
2. Sympózium
vzhladom na význam existujúcich veImi presných komparačných základníc pre komparáciu a overovapie geodetických prístrojov na veImi presné meranie dlžok pre
geodetov v terénnych podmienkách
odporúča udržovať dostatočný počet takýchto základníc
s presnosťou asi 1 : 10 miliónom, kontrolovať ich stabilitu a udržiavať ich v najlepšom možnorp. súlade s dostupnými údaj mi pre dížkové etalóny.
3. Sympózium
berúc do úvahy, že veImi presné elektronické diaIkomery
malého dosahu sa používali a používajú na určovanie
dížok základníc a berúc do úvahy, že presnosť dosahovaná týmito diaIkomermi sa približuje presnosti, ktorá
sa dá dosiahnúť invarovým drótom, alebo pásmom,
odporúča . testovať takéto elektronické diaIkome.ry na
komparačných základniciach, aby sa overila skutočná
presnosť elektronických diaIkomerov.
4. Sympózium
vyjadruje svoju srdečnú vďaku Národnému organizač.
nému komitétu a Fínskemu geodetickému ústavu za
všetko poskytnuté vybavenie, za program pre dámy, za
dobrú organizáciu príjemného a úspešného rokovania
a za pohostinnosť fínskych kolegovo

Výskumný

Ing. Ján Kukuča, CSC.,
ústav geodéz-ie a kartografie, Bmtislava

Politickovýchovné mapy, nové formy
agitácie a propagandy

Va výkladoch obchodov, na plagátovacích miestach, na
nástenkách podnikov a inštitúcií v r. 1974 sa objavila
prvá "p I a g á t a vám a p a" s témou "Velká okt6brová
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socialistická revolúcia a jej ohlas vo svete". Použív,atelia, ale najma odborníci si kládli otázku: Je to mapa, či
plagát? Ako plagát obsahuje vela grafických, štatistických i textových informácií. Na druhej strane mapový
obraz by zniesol aj bohatšie informácie v takejto mapovej forme. Takýto a podobný bol okruh otázok seminára "A k t u á lne p o I i t i c k o v Ý c h o vn é map y",
ktorý usporiadala z poverenia Odbornej skupiny pre kartografiu Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti Pobočka Cs. vedeckotechnickej
spoločnosti prl n. p.
Slovenská kartografia v Bratislave dňa 7. 6. 1978.
K produkci! politickovýchovných
máp (obr. 1), ktorých
vyšlo doteraz celkom 16 vo vel kom formáte a 8 v príručnom, vyslovili svoje stanovlská autori odborného obsahu, používatelia,
spracovatelia
I vydavatelia. Z hladiska doteraz znázorňovanej
vojenskej hlstórle na politlckovýchovných
mapách, zhodnotil obsah a námety s.
doc. dr. Ma c í k, CSc. Prízvukoval, že nie je stále potrebné znázorňovať bOlne stránky vojny, ale skor vyzdvlhnúť clel, za ktorý sa tleto obete podstúpili, a zdorazniť svetlé stránky hrdinských činov za účelom vzbudenia zdravého sebavedomia súčasníkov a najma budúcich generácií. Pritom spomenul, že vi,aceré doteraz nepublikované vojenské operácle z druhej svetovej vojny
[Západokarpatská
operácia,
Ostravská,
Bratislavsko-brnianska J, zo SNP [letectvo československých
jednotiek) ako i udalosti z lokálnych vojen, sa núkajú spracovať v podobe politlckovýchovných
máp.
V ďalšom príspevku s. Her ber rozobral podmlenky
odbornej náplne a jej stvárnenle. Prlpomenul, že ak sa
majú stať politlckovýchovné
mapy atraktívne pre školopovlnnú a študujúcu mládež, nesmú byť šabl6novlté.
Prl hodnotení doterajších
titulov S. dr. C á s I a v k a
sa prlhováral, aby tematika politickovýchovných
máp sa
rozšírila na celosvetové problémy, ,ako sú priemyselná
výroba a rast obyvatelstva, zamestnanosť, výživa ludstva
a životné prostredle.
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Edičnú, spracovatelskú
problematiku z hladiska kapacitných výrobných možností osvetlil na seminárl s. Ing.
M ,a t u I a. Podčiarkol skutočnosť, že n. p. Slovenská kartografia podla stanoveného edičného plánu spolupracuje
so širokým kolektívom autorov, najma z Vojenskej politickej akadémle Klementa Gottwalda ako i s pracovníkml Slovenského úradu pre tlač a informácie. Táto pripravenosť jednotlivých máp zaručuje cielavedomú ,a systematickú činnosť autorov tematického odborného obsahu, spracovatelov i vydavatelovo
Plodná a konkrétne zameraná diskusia na tomto seminári jednoznačne potvrdila u žit o č n o s ť a potrebnosť politickovýchovných
máp ,ako účinnej formy výchovy obyvatelstva, agitácie socialistického
zriadenia a
propagandy myšlienok literatúry faktu. SÚ však ešte oblasti, najma v určitých druhoch škol, kam tieto mapy
neprenikli.
Diskutujúci používatelia i spracovatelia
sa zhodli na
tom, že tento druh máp v prvom rade musí získať širokú
verejnosť
najma
k a r t o g r a f i c kým i
výrazovými
prostriedkami spatými so základnými štatistickými údajmi a textom. Preto treba zlepšiť a zvýrazniť grafickú a
f,arebnú stránku, zredukovať textovú a faktografickú
časť.
Pri záverečnom hodnotení sa konštatovalo, že uznanie
patrí Odbornej skupine pre kartografiu Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnOSti, ako i realizujúcej Pobočke Cs. vedeckotechnikej
spoločnosti pri n. p. Slovenská kartografia,
že takýto seminár zorganizovali. Konfrontácia názorov ,autorova spolupracovatelov
na jednej
strane, ako i používatelov na druhej strane, dali obom
podnetné návrhy do dalšej práce. A to bol jeden z hlavných cielov jednodenného
seminára.
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STARÍČEK, 1.: 1)vod do metronomiky, Bratislava,
VEDA, vydavaterstvo SAV, 1977. 124 s.
"Merani.e je jeden zo základných pilierov modernej vedy
a ~echmky. Jeho vedecký a praktický význam stúpa
na.]ma odvtedy, čo sa stalo systematickým nástrojom
získavania nových vedeckých poznatkov. Práve mera~ie umožňuje výsledky vedeckých experimentov vy.]adrovať v číselnej forme, čiže ďalej ich vedecky spracúvať matematickými metódami".
, Týmito slovami začína predhovor ku svojej knihe
Uvod
do metronomiky
známy slovenský fyzik
a v posledných desiatich rokoch i popredný československý teoretik v oblasti metronomiky RNDr. Imrich
Staríček,
CSc., vedecký pracovník Ústavu merania
a meracej techniky SAV v Bratislave.
V ďalšej časti predhovoru autor stručne formuluje
dovody a zvýrazňuje potrebu vedeckej syntézy jednotli.
vých čiastkov~'ch aspekt ov merania i jeho samotnej
podstaty, z ktorej vychádzajú viaceré definície merania.
Roztriešt~nosť názorov v tejto oblasti na pode fyzikálnych (fYZIka,chémia, geodézia, astronómia ai.), ale dnes
už i nefyzikálnych (biológia, psychológia, ekonomika,
spoločenské vedy ai.) vied si vyžaduje pristupovať
k syntéze problémov a poučiek vo sfére interdisciplinárnej, ~a pode metodológie
vied. Autor tu vedecky
vermI fundovane, s dokonalou znalosťou veci a s mimoriadny~ prehladom urobil významný pokrok v práci
začate.] Ing. RNDr. J. BoHom, CSc., pracovníkom toho
istého ústavu, ktorý s kolektívom svojich spolupracovníkov začiatkom šesťdesiatych rokov robil prvé pokusy
o vytvo:enie samostatnej vednej disciplíny o meraní,
nazvane.1 metronomika.
(Pozri napr. Bolf, J.: Niektoré metodologické otázky merania. Zborník zo sympózia
o te~rii meraJ;lia a meracích prístrojov, Smolenice 1963.
BratIslava, Ustav te6rie merania SAV, 1963, s. 9.)
~reba ,hneď na začia~ok povedať, že .Staríčkova publikác
Cla ma melen teoretlCko-metodologlCký význam. V celom rozsahu I'redstavuje
podnetný materiál, ktorý
v mnohom ohrade vykoná cenné služby každému, kto
meranie chápe tak, ako to autor uvádza v úvode svojho
predhovoru, teda i geodetom.
. ,....
Obsah knihy je rozdelený do štyroch hlavných kapi:
to!. V-prvej pod názvom Úvod do problematiky merania
sa na zákl~de analýzy poznávacieho procesu objasňuje
metodologIcký prístup k problematike merania a podáva sa jej stručný historický prehrad.
V kapitole Kvantiftkácia sa upresňuje pojem kvantitatívny poznat ok a rozoberá sa definícia meratelných
veličín. Obsah jednotlivých
podkapitol:
Analýza
s!,úseností,
Pozorovanie
a porovnávanie,
Experiment
a te6ria,
Definícia
veličiny,
Teória
škál, Realizácia
veličín,
Systémy
fy~ikálnych
veličín,
Veličiny
definované
na štatistických
s ú bor o c h (náhodné udalosti, štatistické vlastnosti,
pravdepodobnosť a posteriori, pravdepodobnosťa pri()ri,
rozne významy pravdepodobnost,i, axiomatická definícia pravdepodobnosti, náhodná premenná, stochastické
veličiny, parametre štatistických
súborov, základhý
súl:!or a výbery, te6ria odhadu, te6ria náhodných chýb).
Cltatel sa v tejto kapitole, okrem jej poslednéj časti,
stretne s poj marni a definíciami ďoteraz neznámymi. alebo menej známymi, ktoré mu umožnia hlbšievnikD-úť
do. podstaty merania. Ukazujú mu cestu k 'vedeckej:
ob.]ektf~ne a metodicky správnej formu,lácii pojmov
a problemov.
Tretia kapitola má názov Meranie. Autor tu meranie
(v metronomike) definuje ako "priradenie kvantitativnej charakteristiky meranémuobjektu na základe empirickej ekvivalencie meraného objektu s niektorým
zhmotneným kódom z metronomickej stupnice meranej
veličiny". Pritom meranie musí spínať isM predpoklady, ktoré umožnia vykonať kvantifikáciu a zistiť empirickú ekviva.lenciu. Autor ich zhfňa do 11 postulátov.
SÚ to postuláty: objektivity, kvalitatívnej špecifikácie,
odstuI?ňo;,a:nia. ?orov~ávania,
ekvivalencie, výberu,
kvantlfikaCle, vYJadrema výsledku merania, presnosti,

komplexnosti a postulát účelu. Súhrn týchto postulátov
SIl nazýva metronomický model merania.
- Po rozbore jednotlivých postulátov metronomického
modelu merania nasledujú časti Merací
prístroj,
Prvomeranie,
Bežné definície
merania,
Mikrofyzikálne
merania,
Meranie
v štatistických
súboroch
a podkapitolYI Realizácia
meraní
(podmienky merania, volba meranej veličiny, merná interakcia, ciachovanie, meracie metódy, nefyzikálne merania, merací proces, informácia, pravdepodobnostný
model merania, signály, mieronosný signál, merací
systém, statické a dynamické merania). Rozbor
meracieho
procesu
a chyby merania
(chyba merania, klasifikácia chýb, štatistické chyby, krajná chyba,
systematické a náhodné chyby, celková chyba výsledku
merania, chyby meracieho prístroja, zaručenosť výsledku merania).
_
Prínos tejto kapitoly pre geodeta
možno vidieť
predovšetkým v niektorých definíciách a v prehladnom
usporiadaní povačšine známych pojmov a v ich jasnom
a precíznom vysvetlení.
V poslednej kapitole nazvanej Metronomika ako vedná
disCiplina, autor zhfňa tri metodologické aspekty metronomlky: I. Predmetom metronomiky je získavanie
nových empirických posnatkov kvantitatívneho
charakteru. 2. Metronomiku možeme chápať ako vednú
disciplínu získavania empirických poznatkov v takej
forme, aká je vhodná na vedecké spracovanie matelllliticky sformalizovatelnými teóriami. 3. Z metodologického hladiska mažeme mctronomiku chápať ako dialektickú
logiku
matematicky
sformalizovatelných
empirických štruktúr. Z týchto hladísk metronomika
ako vedná disciplína zaberá oblasť medzi metodológiou
vied a empirickými vednými disciplínami a vzhladom
na empirické vedné disciplíny má charakter metavedy
(str. 104, cit. autora).
V ďalšej časti tejto kapitoly sa rozoberajú a komentujú: Základné pojmy metronomiky, metóda metronomiky, metronomika a terminológia, historické etapy
vývinu metronomiky, metronomika a empirické vedy,
m~tronomika a technický rozvoj, perspektívy metro.pomikY, nehotovosť ~etronomiky."
Pomerne rozsiahly zoznam literatúry umožňuje vybraťsi k prehíbeniu štúdia tejto problematiky práce
-našich i cudzích Autorov.
- Rozsahomrievelkú,ale
obsahom v značnej časti origiD-álnuknihu možno považovať za cenný prínos RNDr.
1. Sta"l'Číka,"CSc. dD tvoriacej a formujúcej Sa te6rie
merania. Zaujímavé a pre zvedečtenie prístupu k problémom merania cenné a užitočné postrehy, pojmy, definície,vysvetlenia a podnety v tejto knihe nájdc i geodet.
Výshtmný

MICHELEV

. D.

Ing. Jan Kukuča, OSC.
ústav geodézie a kartografie, Bratislava

Š.,

HUNOV

1.

V.,

GOLUl\COV

A.

1.:

Geodez:ii!eskie. izmerenija p,ri izui!euii deformaeij krupnyeh inženernych sooruženij (Geodetioké práce při sIedování deformací ve,lkých inženýrských staveb J. Moskv-a 1977, Ned,r-a, 150 stran, 51 obr., 13 tab., 104 lit.
5~8.482.624

Autoři knihy jsou odborní'ci z ,praxe. Přehledným zpfisobem zpracovali látku ,pojednáv<IJjící .()sl-edování de.foI"IIlací stave'b. Bohatý obsah knihy je ro~dělen do 11 kapitol,
jejichž Olbsahse po-kusím co ne,jstručněji charlélkte'rilZovat.
1. Veliké inženýrské staviby a druhy jeJich defo:rmací je uvedoo stručnÝ 'přehled de'formací, určování přes)lostí, organi~cea
,povaha pozorování.
2. 'Pojednání o různých Ipříčinách 'vzniku de.formací inženýrských stave1b. AutOoři určují 'vHv geoilogic-kých
podmíIlek
na def,ormaci
staveb, pfisobení
tlaku
Vlastní -'stavby a staveb okolníCh, změnu p;iledpokláda·
ného tlaku zpfisobenou montáží :pomocných tě~ých
zařlze-ní.
3. Základní tY'PYgeodetických bodfi. Kapitola obsahuj-e
sou'bor rfiznýCh typfi hloubkových i 'povrchových sta-
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bili:zJačních znaků Ipoužívaných k ur'čo'vání defoTmací
staveb.
4. Úhlová ,a délková .měření. Tato kapitola pojedná'vá
o budování speciálních sítí, ·0 předibě'Žném výpočtu
přesnosti navrhovaných
sítí, o stanovení metodiky
měření v závislosti na požaldované pl'€snosti.
5. Měření deformací od 'přímky. Zde ~sou vyjmenovány
rŮ7)né metody měření, ,přesnost měření. 'použitelnosti
metod a přístrojů.
6. Měření sedání inženýrských staveb. Je :zdepodrobně
pojednáno o geometrické, hydrostatic.ké a trigonometrické ni'velaci, o mikroni1velaci apoužitelno'sti stereofotogrammetrie.
U ,kMJdé metody je uvedena metodtka mě.řeDí, dosahovaná Ipřesnost, chylby 'půsOlbkí
při měření. Podrobně se v této 'k,l:Vpitolehovo'ří o sledování sta:bility vý'chozíc.l).,bodů.
7. Kontl.'olní měření deformací ,jednotli'vých elementu
staviby. Jsou 2id€ uvedeny zvlášt>nosti technologie 1,0kálních měření a deformací nosné konstrukce.
8. Ur'čO'vání deformací sta~by fOlogrammetri,cikou metodou. Zde je uvedena metodika mě,l'€'ní, rz:pra'cování výsle.dků, použití vhodných fotok,omor, pfisoibeníchyb
zapříičiněných vněj'ší a 'vnitřní o'rientací, vlivy chyb
z měření na snímcích, ,pO'UJží'vané
snímkové materiály.
9. Automatizace pozorování de\fO'rmací staveb. V této
části se autoři zabývají přístrolji pro automatické
sledování náklonu staveb, h·orizontálnÍ'ch a vertikálníoh ,posuvů a uvádějí v .jakých rozsazích tyto přístmje 'pracují.
10. Uplatnění metod matematické statistiky 'pro 'zpracová1ní výsledků ipozorovánf, Zde 'je pojednáno o IpO'Stu:pech 2ipracování naměřených hodnot. o testo'vání nam~řených hodnot ,o ,působení systetnatických ch~b na
na výsledky měl'€ní. Velmi podrOlbně se zde mluví
o použití Ikoleračníhopočtu
p'ři zpra.cování 'výsledků
měl'€ní.
11. Zvláštnosti pozorování deformací unikátních inženýrských sta1velb.Jsouz'de
Ipopsány někt,eré unikátní
stavby postavené v SSSR.
Tato kniha je zdařilým Ikompendiem látky, kterou se
,dnes geodeti zabývají při investiční výst,avbě. Autorům
se Ipodařila velmi ,pěkná syntéza teoreUc.kých a cenných
praktických
zkušeností na'shromá,ž.děnýdl dlouholetou
praxí na sMvbách. Obsáhlý 'Soupis literatury dokumentujepozoruhodnou
práci sovětských geodetů. Kniha může sloužit j-akocenná pomůcka na·šim geodetům 'pracují·
cLm na výsta'vbě velkých irrv,estičních celků.
V Brně dne 15. dubna 1978.
katedra

geodézie

Ing. Josef Vitásek,
FA ST - VUT Brno

Itogi nauki i techniky (Výsledky vedy a techniky). Serija
Kartografija, tom 8. Red.: SALIŠCEV, K. A., RJABCEVOvA, Z. G., Moskva 1978, 224 s. Cena 1,90 Rb.
528.9 (049.3)
Táto séria vychádza v ZSSR už 14 rokov v dvojročných interv;aJ.och. Rel:atívne útlekníž6čky
formMu A5 sa
však nevtieravo
udomácnili v povedomí kartogmfov
nieloo ako bibliofilná zriedkavost (vychádzajú v náklade 1000-2000 exemplárov, ale najma svojou hodnotiacou povahou. Nemajú stále rozdelenie vnútorných rubrík (tém) i ked sa spočLat1ku o to snažili. Hodnotia
uplynulé obdobie podla publikovanej literatúry a pod!a
}>revládajúcich, promujúcich
smerov rozvoja klartografie.
Práve vyšiel 8. dlel tejto série, ktorý oIbsahuje hodnotiace aspekty na nasledovné térny (v zátvorke sa uvádzajú autori):
1. Mapy ako komunikačný pl'ostriedok (K. A. Sališčev)
2. Kartografické
informačné striediská a f.oll1dy (Je.
M. Pospelov)
3. Org,anizácia fondov pl'e 3utomatJizovanú k,artografiu (A. I. Martynenko)
.
4. Ma'py životného pl'ostredi'a (A. G. lsačenko, T. I. lsačenková)

5. Tematické námorné mapov,anie (M. P. Sere,gin, V. 1.
FaJ.ejerv)
6. Tematické mapovanie mlest (O. A. Je\."tejev)
7. Využitie máI1 pri výskumoch životného prostredia
(A. M. Berljant)
8. Využitie kozmických infoDmácií v kartog.rafii (V. 1.
Kravcovová)
9. PoužitIe leteckého snímkovani,a pri tematJickom ma}>ova"llí(L. A. Bogomolov)
10. Technika 3 technológia tvorby a obnovOivania máp
(A. B. Rogov, V. N. Filin)
11. Peri'odické ·a konUnuálne 'publikácie v kartografii
(K. A. Sališčev)
PublIkáci,a je nes'porne zaujímavá celá ale z h!adiska promu záujmov č's. kartografov predov'šetkým zaujmú
1., 3., 4.a 11. článok.
K. A. Sališčev, ktorý je známy tým, že si často zadáva ~tázk'li "Quo vadis, cartographi,a?" sa tentoflaz 'poz~st~vll nad ..osudom trendu ka1rtografickej komunikácle lllf~.rmácl_l. Idea kartografiCke1j formy prenosu informáCH patn M'I K. BočarovovI (1966), ČO je i Ul,nás
dobre známe vd:aka rozšíreniu jeho publikácie
Osnovy teo['ii projektill'ov,anija sistem kartografičeskich
znak'OV,.lpOvyj~ení ktorej A. F. Aslanik'ašviliromÍl,al
názor
na j,azykovu komunikáciu a náš A. Koláčný (1967 až
1969) logicky dobre skonštruoval a navrhoI celý ,program výskumu a činnosti najprv pflacovnej sku:piny
"Komull1'ikáciav kartografii"
ICA (1968) a 'nesM,r (od
r. 1972 pod vedením prof. L. RatajsQl:ého) i samoslatnej
komisie ICA. Ůalší 'vývoj názorov na kartografickú komunikáciu 0yplyvnili J. L. Morrison a L. Ra1Jajski, podl1a ktorých Je 'kall'tografia veda 'o komunikácii priestorovej informácie
,a mwpa - Iprostriedok komunikácie.
Avšak 'Y 1.. 1976 obaja zhodne Ipozmenili svoje presvedčeme, o čom sa Ratajski vyjadril nasledovne: "Jedným z najviičších nedosta.tkov ('pl'edchádzajúce1j koncepcie) bol príliš mechanistický prístup, ktorý predpokladal stratu informácií v Iprocese j-ej komunikácie, ho;:;i
podstatný činitel zmeny kv,ality informác·ií uniikal všeobecnej 'pozornosti ... Kartog1rafO'via boli príliš zaujatí
teóriou iiIl!forrmácHa neviodeli dost<atočne j,asne úlohu
kartograf.ie v kategóriách teórie poznani,a" (The Polish
Cartog.ra'phy, Warsz,awa, 1976, str. 7-23, cHovlané zo
str. 7 a 9). Prof. Sališčev konštatuje, že obdobie opojenia sa teóriou informácií ako Mk,e'j bez zoh!adnenj,a
pO~~ávacej hodnoty máp je na ústupe a ipoužitie tejto
teone sa obmedzuje len na určité vecné a rozumne
vybr>até oblasti kartografie. Prínos teórie informácií však
treba vcelku hodnotit kladne - len tak sa mohlo príst
dnes k skúmaniu a zdokona!ovaniu našich poznatkov
o jazyku m.wpy. V súčasnom období sa táto oblast t8Oretick1ej kartoglI'afie nachádza pod silným v'plyvOil1lnajma seminologie a inžinierskej psychológie. Opier,a s,a
o 68 pr,ameňov.
A. I. Martynenko hodnotí velmi záv,ažnú oblast organizácie a koncepcie centralizov1anýoh d:atabánk (bánk
údajov, fondov, informačných systémov terminológia je nejednotná), Rozlišuje tri hlavné prtncípy projekt>ovani,a, realIzácie
a využíV1l:Vniatýchto fondov: matematic.ké (Ql:toré sa zakladajú na ústred:ných Ipojmoch
"i:nformácie" a "miery jej množstva" (entropi,e); charakteristický
je odstup od Shannonovej teórie sme.rom
ku kombi"llotorickémua
algoritmickému
,ponímaniu
v duchu prác A. N. Kolmogorova), k:artografické (ktoré si všímajú problémy zberu, úschovy a vydávania ve!kých množstiev dokumentárnych a faktogl.'afických informácH) a techndcké, spomedzi ktorých
autor vyzdvihuje }>roblém vztahu "čIO'vek-stroj",
problém prechodu od tradičných k automatizovaným prrocesom tvorby má'p a 'problém systémového prístupu, pod ktorým
rozumie systémovú ,analýzu a systémovú syntézu. Opiem
sa o 49 ,pl'ameňov.
A. G. 'a T. I. lsa,čenkoví poukazUJjú na silné odzrkadleniesa
pl.'omujúcej v geografii tendencie tvorby máp
životného }>l'Ostredia v rozv.oji a ,vzniku nových tried
typ ov máp. SÚ to napr. mapy zdrojov (",resursnyje ·karty"), mapy vy'1várané z r6znych hfadísk ("ocenočnyje,
k,arty"),
,prognostické,
územno-plánovacie
mapy ap.
Autori konštatujú, že význam máp životného pTO'stre-
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dia neustále stúpa, metódy ich spracovania nie sú ešte
dostatočne rozpracované,
z ,čoho možno usudzo'vať, že
i tu je v·erké 'pole p6sobnJOsti pre k,artografov, bez
účasti ktorých sa tvorba týchto máp nemaže ·zaobíst
Op'ierajú sa o 98 prameňov.
Prof. Berljant sa už dl'hšie obdobie venujeSlkúmaniu
využívani.a máp v najroznejších
oblasUach rudskej čiÍnnosti. Spolu s prof. SaIiš'čevom v úvodnom rreferáte na
XXIII. medzinárodnom geografickom kongrese (Moskva,
1966] prehlásili,
že práva využívanie máp bude ·mzhodujúce pre ďalšie osudy k,artogr'afie. Preto sa venuje
stále vzmsuajúoa 'pozornosť teoretickým problémom využívania
máp, vedeckotechnickým
postupom analýzy
m.áp (morfometrii,
k:artorne.trii, tematickej
kartometl'ii,
roznym drunom matematic:kej analýzy máp, aplikácie
teórie grafov, hie,r, automaNzova'llých POStUlpoV,analýzy
,ap.]. Autor pripomína, že toto obdO'bie je charakterizované velkým záujmom o tzv. myšlienkové (mental] alebo poznávacie
(cognitive]
mapy, skúmaním (dokonca
štatistickým]
ich úlohy v myslení a poznaní človeka.
Tak u tvorcu, ako i užívatera
('percipienta]
existujú
v myslení a poznaní kartografické
predstavy, tktoré sú
odrazom interakcie člove'k-prostredie.
Dokonca sa hovorí o poznávacom (konceptuálnom]
mapovaní. Odhalov,anie podstaty ,a funkcie myšUenkových má!p má preto velký tvorivý a praktický význam. Svoju staťprof.
Berljant dokumentuje
'prehradom 74 promeňov.
V poslednom článku prof. Sališčev venuje pozornosť
hodn'oteniu
kartografických
periodík.
Existuje
okolo
dvoch stovák periodických
.alebo kontinuálnych
'publikácií, ktoré praviÍdelne aIebo ob~asne uverejňujúpríspevky na kartografickú tematiku. Autor pod:robne osvetluje a hodnotí úroveň a trendy periodík s k'artografickou tematikou počínajúc Západom a konči,ac socialistickými štátmi a ZSSR. Na adresu nášho Geodetického
a kartografického
obz.oru uvádza, že mu je charokteristická široká škála zá,ujmov z geodézie, topog,raflle,
fotogrametrie
a kartogmfie,
ale tiež i určitá ohroničenosť kartografických
príspevkov
čo do množstva
i temaUky, ktorá smeruje viac k topografIckým a digitálnym mapám, k automatizáclia
k technológiá!m. V jednOclivých ročníkoch sa objavuje 6-10 ka1rtogra.fickýCih
článkov, uvádza sa v nich prehrad o činnosti geodetic·
ko-kartografických
služieb, ·ale sllabšie sa odzrkadr'ujú
iné sme'ry kart·ografickej
aktivity napr. na vysokých
školách a v ústavoch akadémií vied. Z 'ostlatných čs. periodík sa v čiánku spomínajú ,a hodnotia Zprávy CSAV
a Studia Geographica.
Ostlatné hodnotiace články 'publikácie sú nemenej ZIaujímavé, obsahujú syntetizujúce
úvahy, ktoré by priemerný čitater-kartogl'af
len ťažko nadobudoI sám ,pre
velký rozsah a obf.ažnosť sledov.anosti k,a'rtografickej literatúry celého sveta. Odporúčam túto 'publikáciu do pozornosti
všetkým
čs. kartogI1afom a lpevne verfm, že
úsudky autoritatívnych
sovietskych kartografov im budú
velmi užitočné tlak 'IlO vedeckej ako i riadiacej a p.raktickej činnosti.
Geografický

Ing. lán Pravda, CSc .•
ústav SAV, Bratislava

lici, roku 1942 absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení
vysokoškolského
štúdia pracoval v prá'V'nej službe, ako
aj na úseku práce a miezd v rllznych org,anizáciách.
Po ukončení vojenskej služby pracoval od r. 1951
na Povereníctve stavebníctva a Povereníctve miestneho
hospodárstva,
kde zastával funkciu tajomníka povereníka, neskar funkciu vedúceho sekretariátu.
V tejto
funkcii bol v r. 1958 až 1960 aj na Správe geodézie a
lmrtografie na Slovensku.
V rokoch 1960-1963 vykonával funkciu ekonomického náme'stll1iika v Kartogrofickom ,a re,produkčnom ústave ~ Modre-Harmónli, neskoršie
v Bratislave. Potom
pracoval v ekonomickom úseku na generálnom
riaditerstve Prefabrikácia
do roku 1972.
Od roku 1972 pracuje ako vedúci sekretariátu
predsedu SÚGK.
Politická činnosť s. V a r s i k a začala už v rokoch
štúdia na vysokej škole v období buržoázneho Ceskoslovenska,
kedy bol členom
Sociálnodemokratickej
strany. otužila sa v období vojny, kedy prejavoval
odpor proti rudáckej politi ke. Svoj postoj k rodiacemu
sa socialistickému
spoločenskému
poriadku v po vojno'110mobdobí preja'V'il orgalltizovaním akčného výboru na
pracovisku, ale aj organizovanlm
brigád dentistov do
ambulancií na Trati družby na Grémiu dentlstov v Bratislave.
V roku 1948 vsrúp]] do KSČ, preš,ie.J viacerými odhorárskymi (prectseda ZV ROH] a straníckymi funkciami
ako vedúci straníckej skupiny, člen výboru ZO KSS ta-'
jomník ZO KSS, propagandista
straníckeho
vzdelávania, vedúci večernej školy, lektor. Zodpovedné zastávanie týchto funkci! vyžadovalo popri individuálnom
štúdiu ekonomicke'ja
politlckej litera:túry tie,ž absolvovanie raznych stupňov stranlckeho
vzdelávania
včitane absolvovania Večernej univerzity marxizmu-'Ieninizmu v roku 1957.
Súdruh Va r s i k va funkcii vedúceho sekretariátu
s hlbokými
politickými
vedomosťami
a odbornými
znalostami
uplatňuje
skúsenosti
z predchádzajúcich
pracovných zadelení na úseku právnom, pracovno-právnom, ekonomickom, ale hlavne v politicko-organizátorskej a riadiacej oblasti. Obetavo a dasledne zabezpečuje celospoločenské
záujmy v podmienkach
rezortu
geodézie a kartografie, pokiar tieto rieši v rámci svojej funkcie. Plne sa angažuje za politiku KSC najma
d6sledným rozpracovávaním,
ale aj realizovaním uznesení straníckych a vládnych orgánov. Svojimi kritickýmipripomienikami
prispieva k zvyšovaniu úrovne riadenia a zabezpečovanla
úloh spolupracovníkmi
a organizačnými útvarmi na pracovisku. Svojou koncepčnou činnosťou a náročnosťou, aktivitou, vytrvalosťou a angažovanosťou v plnení úloh je vzorom pre ostatných pracovníkov. Za túto obetavú a iniciativnu prácu obdržal
v roku 1978 rezortné vyznamenanie "N a j lep š I p r ac o v n í k S Ú G K".
Súdruh Va r s i k ,k svojmu životnému jubileu obdržal za úspešné zabezpečenie
politických
a hospodárskych úloh štátne vyznamenanie
"Z a v y n i k a j ú c u
p r á c u".
.
Blahoželáme s. Varsikovi k tomuto štátnemu vyznamenaniu, ako aj k životnému jubileu a želáme mu do
dalších rokov dobré zdravie.

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
piťdesiatročný

Dňa 8. decembra 1978 sa dožlva v plnom zdraví svojich šesťdesiat rokov JUDr. Vladimír Va r s i k, vedúci sekretariátu
predsedu
Slovenského úradu geodézie
a kartografie
(SÚGKj.
Súdruh Varsik sa narodil v Myjave, kde vy chodil rudovú }kolu. Roku 1937 maturoval na gymnáziu v Ska-

Koncom tohto roku vstupuje do radu paťdesiatnikov
pracovnlk
Katedry geodézie Stavebnej fakulty (SvF]
SVŠT v Bratislave a dlhoročný funkcionár CSVTS doc.
Ing. Juraj Š o I c, CSc.
Narodil sa 23. decembra 1928 v Lučenci. Vysokoškolské štúdium - odbor geodézia a kartografia
ukončil
roku 1951 na bývalej Fakulte inžinierskeho staviterstva
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SVŠT. Ako mladý inžinier začal pracovať vo funkcii
asistenta na Katedre geodézie SvF SVŠT v Bratislave,
na ktorej pedagogicky
posobil už počas štúdia. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil r. 1963. V roku 1968
habilitoval a bol menovaný docentom pte odbor geodézia.
Popri svedomitom
plnení pedagogických
povinností
a svojom odbornom raste, venoval vefa síl spolupráci s geodetic;kou a starvebn,o,u pwjekčno'll
a výrobnou
praxou. Paleta týchto prác je vefmi pestrá a obsahuje
takmer všetky oblasti geodézie.
akrem tejto činnosti sa zaoberal riešením aktuálnych vedeckovýskumných
úloh (celkove 8J aka riešitef,
ale najma ako vedúci ri~itefských
kolektívov. Má tiež
dobré kontakty
s výrobnými
podnikmi
geodetických
prístrojov.
S výsledkami výskumnej činnosti a inými odbornými poznatkami
oboznamuje geodetickú prax na stránkach nášho časopisu. Niekofko prác publikoval aj v zahraničných
č'fisopisoch (Geodézia és Kartográfi,a, Przeglad geodezyjny, VermessungstechnikJ.
Jeho články sa
objavujú tiež na stránkach stavebníckych časopisov.
Doc. Š o I c je zanietený
funkcionár
spoločenských
organizácií. Počas štúdia aktívne pracoval ako mládežnícky funkcionár.
Od roku 1956 doteraz patrí medzi
popredných
funkcionárov
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS na Slovensku i v ČSSR. akrem práce v riadiacich
orgánoch ČSVTS organizoval viacero
celoštátnych
geodetických
konferencií,
seminárov
a
iných podujatí, na ktorých úspešne referoval. Jeho dlhoročnú organizátorskú
činnost ocenila ÚR ČSVTS udelením "Č e s t n é h o o d z n a k u I I. s tup ň a" v roku 1968 a "Č e s t TI Ý m o d z n a k o m r. s tup ň a"
v roku 1976.
Pri príležitasti
životného jubilea prajeme doc. Šolcovi pevné zdravie a ďalšie úspechy v pedagogickej,
vedeckovýskumnej
a organizátorskej
práci.
Redaki5ná

rada

V městském krematoriu v Bl'ně rozloučili se dne 2. 10.
1978 brněnští geodeti a kaT'tografové se svým zasloužilým
příslušníkem Ing. Metodějem Pavlíkem, rodákem z hanáckého Kojetína (n:aT'. 10. 4. 1905], který po kratší nemoci
nečekaně zemřel dne 25. 9. 1978.
Během svého života působil přes své pracovní vytížení
ve veřejných fUIlJkcích, ze1jména své bohaté zkušenosti
uplatňoval na poli ČSVTS. Byl předsedou ZP ČSVTS při
n. p. Geologický průzkum a členem krajského výboru
ČSVTS v Brně.
Ing. Metoděj Pavlík vykonal mnoho dobré práce pro
společnost i pT'Očs. geodézii a zaslouží si od nás trvalou
vzpomínku.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Geodezija,

kartografija,

zemeustrojstl7o,

č. 3/78

K.: Zpracování sítí s měřenými
na samočinném počít~či, s. 3-7.
VeZev, K.: K otázce určení chyby měřených polygono.vých úhlů, s. 7-9.
Kacarski,
Z.: Vyrovnávání
řadové aeroťriangulace,
strana, s. 10-14.

l'enev,

P.-Kostadinov,

délkami

Z.: Vnějši orientace
velkých prostorových fotogrammetrických
sítí, s. 14-17.
lankuZov,
M.: Použití elektrooptických
dálkoměrů pf!
měření malých pohybů nebo deformací velkých inženýrských staveb, s. 17-19.
DžugaZanov, A.: Použití elektrooptických
dálkoměrů při
měření výsledků sportovních soutěží, s. 20-22.
SalJuj, 1.: Barevné kopírovací
systémy a jejich pOUŽití
v kartografii, s 22-25.
Ribarski,
I.: Stanovení
přípustné délky sklonu stupně
ohrožení půdy erozí, s. 26-28.
Stoilov, S.-DjuZgerov,
G.: Ochrana před hlukem u zrni cích strojů, s. 29-30.
Hristov, K.: Optimální silniční sít zemědělsko-průmyslových a průmyslově zemědělských komplexů, s. 30-33.
Deumlich, F.: 25 let časopisu Vermessungstechnik
v NDR,
s. 34-37.
Češankov, L.: Vědeckotechnická
konference na téma použití laserové techniky v geodézii, s. 39.
Ktástev,

Goodezija,

kartografija,

zerneustrojstvo,

Č.

4/78

V.: Vliv chyby v poloze vertikální osy na měření horizontálních
úblů, s. 3-4.
DimitrolJ, D. Ž.: Sestavení souřadnicových
podmínkových
rovnic a jejich linearizace, s. 4-8.
Kostadinov,
K.:
Použití
Gauss-Jordanova
schématu
k transformování
matice při vyrovnání kombinovaných sítí podle pozorování závislých ve více skupinách, s. 8-11.
Dimov, L.: Určení topografického
povrchu na vrstevnicovém plánu při rekultivaci, s. 12-14.
Andreev, A.: Význam katastrálních
informací pro určení stupně výstavby a dostatečnosti
prvků inženýrské
infrastruktury,
s. 15-19.
Kumarov, D.: Geodetický podklad viaduktů dálnice Hemus, s. 19-22.
Češankov, L.: Použitelná metodika dostředění výškových
stavebních
konstrukcí
s výkyvy následkem
větru,
s. 22-25.
Daraki5iev, C.: Základní
požadavky
na konstrukci a
umístění astronomických
pávilónů pro pasážník a zenitový dalekohled, s. 26-29.
Kostov,
S.-Abadžiev,
I.-ŽeZev,
S.: Metoda zhotovení
a rozmnožení kopií finálních plánů zástavby pomocí
rozšířeného
kontaktního
mechanického
kopírování,
s. 29-31.
Adamova,
A.: Mechanizovaný
informační
systém pro
kartografické
účely, s. 35-38.
Dakovska,
I.:
Národní
vědeckotechnická
konference
o nových přístrojích a jejich použití, s. 38-39.
Kurtev,

VeT'IDessungstechnik, 'Č: 4/78
AZbert, K. H.: Ke zvýšení kvality

státní

geodetické

Drefendstedt,

H.

J. -

a efektivnosti práce ve
a kartografické
službě, s. 109-112.
Effenberger,

K. H. -

Fromberg,

H.:

Optimální organizace polních měřických prácí při vyhotovování map velkých měřítek s vyUžitím Kovaljovovy
metody, s. 113-116.
RossZer, 1. Wedekind, o.: Příspěvek výchovy, vzdělávání a dalšího zdokonalování zeměměřických inženýrů
z oboru důlního měřictví k intenzifikaci výrobního procesu v hornictví, s. 116-119.
Hoppe, A. - Lehmann, G. - Milkner, H.: Metoda vícebarevného negativního kopírování - prostředek racionalizace kartografického
vydavatelského
procesu, s. 119
až 121.
Rodig,
K.H.: K vyhotovování seznamů souřadnic na počítači a jejich využití v evidenci nemovitostí, s. 121
až 122.
Steinich, L.: Ještě jednou k hustotě a konfiguraci podrobné trigonometrické
sítě, s. 123-124.
Leonhardt,
H.: K vytyčování skupin bodů vyšší přesnos~
ti na základové desce stavebních objektů, s. 125-127.
LilienbZum, H.: Výzkum automatizovaného
zpracování čarových prvků mapového obsahu pomocí stochastických
znaků, s. 128-129.
Bonitz, P.: Příspěvek k teorii návrhů dvakrát zakřivených
ploch z hlediska diferenciální
geometrie a výpočetní
techniky, s. 129-131.
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R.: K metodě nejmenších čtvercl1 v matematické statistice, s. 131-133.
Gohler, H.: Zhodnocení časových nákladů pro geodetické
pracovní procesy metodami matematické statistiky,
s. 134-136.
Lieberasch,

Vermessungstechnik,

č. 5/78

F.: 25 let úspěšného působení odborného časopisu "Vermessungstech,nik", s. 145-147.
Arndt, W.: K redakční práci na časopisu "Ve.rmessungstechnik", s. 148-150.
Griindel, W. Zimmermann,
8.: Spolupráce výrobních
podnikl1 při tvorbě odborného časopisu "Vermessungstechnik", s. 151-152.
Hoffmann, F.: Pří,nos předmětu "Základy výpočetní techniky a automatizace" ke zvýšení samostatné činnosti
studentů v procesu výuky :kartografie, s. 153-156.
Heinig, T.: Elka 135 a přesnos.tikonstantních
operandů
u kapesních počítačů, s. 157-162.
Potthoff, H, - Wiichter, S.: K použití e.lektronických kyvadlových libel při měření náklonů
v astrometrii a
geodézii, s. 162-164.
Olbrich, W. - Steinberg, H.: Použití statistických metod,
k interpolaci tíhových anomálií, s. 165-167.
Topfer, F.: Matematlcko-statistické
:metody v kartografii, s. 168-170,
Deumlich,

Vermessungstechnik,

č. 6/78

H.: 150 let Technické univerzity v Drážďanech
150 let geodézie ve školství a výzkumu, 1. Období
od 1828 do 1893, s. 181-184.
Tos/, F.: Saratovský systém bezchybné práce - výsledky a zkušenosti využití v topografické kartografii,
s. 185-186.
Schiidlich,
M.: K vytváření modelů při problémech predikce a určování trendl1, s. 187-189.
Cyrklaff,
G.: Příspěvek k určení časových intervalů při
postupných měřeních poklesů velkých chladicích věŽí, s. 189-193.
Geise, G.-Takob,
G.: K určování souřadnic pomocí měření výšek úhlů, s. 193-195.
Mozžuchin,
O. A.: Uvážení refrak·ce při trigonomet·rické~ měření Výšek přes velké vodní plochy, 195-197.
Schaffer, R.: Výpočet ploch z pravoúhlých souřadnic po. mocí kapesních a stolních kalkulátorů, s. 197.
Lzeberasch, R.: Použití statistické
kontroly kvality pro
vyhodnocení polohové přesnosti map velkých měřítek, s. 198-199.
Guske, W.: Problém nebezpečných ploch při pOUŽitímodelové metody v průmyslové fotogrammetrii, s. 200
až 201.
Danker, O.: Použití překreslených
leteckých snímků a
mtofotografií k vyhotovování map v měřítkách 1:2000
a 1:5000, s. 201-204.
Lilienblum,
H.: Modely náhodných procesů pro popis
křivek při fotogrammetrickém numerickém vyhodnocení a při digitalizaci
kartografických
materiálů,
s. 205-207.
Thurm, H.: Odvezení gradientů a průllybných deformací recentních vertikálních pohybů zemské kůry, strana 208-209.
Peschel,

Rozmluva s dr. Arnoldem Semade'nim, hlavním ředitelem firmy Wild-Heerbrugg S. a., s. 105-106.
Žak, M.: Organizační základy komplexní správy půdy, s.
107--110.
9
Sklodowski,
P. -- Szafranek, A.: Evidence a charekteristika ladem ležící pl1dy, v zemědělských oblastech s.
110-112.
'
Tozefaciuk, Cz.: Rozeznání eroze pro zemědělská zařízení, 1. část: Charakte.ristika půdní eroze, s. 112-116.
Brokman,
L.: Rozvoj polské tematické
kartografie
s
116-119.
' ,
Tankiewicz, T.: Metoda určení výšky značky ponoru lodi, s. 120-121.
Grabowski, R.: PřeStllost ~ýpočtu objemu zeminy pomocí

síťové nivelace, s. 122-126.
s. 122-126.
Florek, R.: Fotogrammetrie v různých oblastech hospodářství, s. 126-128.
Czochaňski, M.: Didaktické pomůcky pro výuku stolového protínání, s. 128.
Cytowski, H. W.: Technologie barevného zpracování mapy, s. 132-134.
Baranowski,
M. - Bogobowicz, M.: Použití počítačů
v tématické kartograf1i ve Velké Británii, s. 135-136.

Geodézia és kartográfia,

č. 4/78

T06, 1.: Další příspěvky

k vysetřování recentních vertikálních pohybů zemské kůry v Karpatsko-balkánské
oblasti, s. 237-242.
.H etényi,
M.: Přiblížení k matematickému
modelu pro
místní pohyby povrchu Země, s. 242-252.
Mihály, S.: Přesnost rovnic Dopplerovských pozorování,
s. 252-260.
Szentesž, A.: Snímky družice Landstat a jejich numerické zp'racování, s. 260---265.
Niklasz, L. ;un.: Vyrovnání geodetických sítí na počítači PDP 11/40, s. 266-269.
Székely, A.: Rozbor všeobecného vzdělání studenti'! zeměměřičů, s. 269-278.
Papp-Váry, A.: Otázky zobrazování ve spojení s tvorbou
regionálních atlasů, s. 278-282.
Gál, E.: Mapa Obudy rodiny Zichovy, s. 278-286.
flrenk6,
P.: Úvahy v souvislosti s mapami Obudy rodiny Zichovy, s. 286-293.
Balázs, L.: Zkušenosti s vyměřování a evidencí půdy
v Holandsku, s. 305-309.

Geodezija i kartografija,

č. 5/78

V. T. -- Torbina, 1. N.: Určování produktivity
práce při inžooýrsko-geodetlckém průzkumu, s. 11-13.
Beligurskij,
A. A.: Zkušenosti s organizací třístupňové
kontroly ochrany při práci a bezpečnostní techniky,
s. 13-15.
Mylnžkou, A. N.: Profylaxe pracovní úrazovosti a systém
Illorem bezpečnosti práce, s. 16~17.
Semenov, V. 1. -- Kiri;enko,
A. P. Dalnov,
A. V.:
Technicko-ekonomické výpočty na počítači "NAIRI"-2,
s. 17-20.
Malachova, A. B. - Malachov, V. S.: Vyrovnání polygonových pořadů a pořadů paralaktické polygonometrie
na počítači "NAIRI"K,", s. 21-22.
Makarov, A. 1. - Kutyrev,
V. V. Gerasimov, Tu. M.:
Apriorní odhad přesnosti gyroteodolitové orientace s.
23--26.
'
Bronšte;n, G. S. - Vlasov, V. D. - Prokopovič,
V. A.--- Chenkin, L. 1.: Vliv ,konfigurace řad čtyřúhelníků
s měřenými stranami a dvěma úlhy na přesnost určovaných prvků, s. 27-30.
Nevzorov, N. 1.: Porovnání souřadnicových chyb v trilateračních a trigonometrických sítích, s. 31-34.
Ga;da;ev, P. A.: Několik poznámek k vyrovnání trigonometrické sítě skupinovými způsoby, s. 35-36.
Borisov, L. A.: - Danilov, E. F.: Radionavigační sysitém
BRAS, s. 36-38.
Ka.'!1nev, A. V.: Prověrka libely nivelační latě,' s. 38-40.
Taszn, V. Ta.: Vytyčování objektů zpětným proHnáním
z déleik, s. 40-44.
Ohl?s na článe,k A. K. Kocevolského, s. 44-45.
Antzpov, 1. T.: Otázky zvýšení přesnosti .,analytické aerotriangulace, s. 45-51.
Sevčenko, A. G.: Stereofotogrammetrické
mapování v mě
řHku 1: 1 000, s. 51-54.
Lisickij, D. V. - Makarov, A. 1.: Redukčně-polánrtí metoda měření pi'i mapování ve velkých měřítkách s 54Matvejev,

-~

Kopylova,

,

A. D. -

Silov,

.

A. V.: Vydávání vícebarevných

map ve č·tyře·ch tiskových barvách, s. 57-65.
Tu. K.: Ze zahraničních
zkušeností volby
parametrl1 plánl1 a map, s. 65-70.
Taščenko, V. R.: Goodetická určení hladiny Kaspického
moře, s. 71-73
Neumyuakin,
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SNTL-

Nakladatelství

technické
pro

literatury

Vás vydalo

revidované
vydání

druhé,

a doplněné

knihy

Francouzsko-český
technický
slovník
Slovník obsahuje kolem 80000 hesel a frazeologických
spojení ze všech technických oborů. Kromě převažujících
technických termínů plně normalizovaných obsahuje i výrazy běžně obecně používané a jazykově správné, ale dosud nezakotvené v oficiální normě.
Technickým pracovníkům, posluchačům vysokých technických škol, žákům a absolventům středních průmyslových
škol, dokumentaristům a překladatelům jako pomůcka pro
orientaci ve francouzské odborné terminologii.

...J

I-

Z
V)

-

(tj

s...

Cesko-francouzský
technický
slovník

::J
~

Obsahuje asi 75000 termínů a terminologických
ze široké škály technických oborů.

C'O

L

spojení

Je určen širokému okruhu technických pracovníků, posluchačům vysokých škol technického směru, překladatelům,
tlumočníkům a dokumentaristům.

(I)
~
e_

...J

.RlI
Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství
technické
113 02 PraiHl I, Spálená 51

literatury,

....... výt. Francouzsko-český

technický

slovník

........... výt. Česko-francouzský

technický

slovník

odbytové oddělení,

6. Karel Drábek -

František Harant -

Ota Setzer

DESKRIPTIVNi GEOMETRIE II
Druhý díl vysokoškolské učebnice se zabývá užitím střeďového promítání pro stavební praxi, elementárními vlastnostmi křivek a obecnými vlastnostmi
ploch a probírá
základy teorie osvětlení a základy kartografického
zobra-

::3
c:

"O

Q..

zovánL

o

Váz. asi 25 Kčs

~

)6

29

Alois Urban

~

DESKRIPTIVNi GEOMETRIE II

QJ

Probírá geometrii
křivek a ploch, uvádí do přímkové
a projektivní geometrie a do kinematické geometrie v ro'

N

vině.

32

Váz. asi 20 Kčs

CESKO-FRANCOUZSKY TECHNICKY SLOVNIK
Obsahuje asi 75000 termínů a terminologických
spojení
ze široké škály technických oborů.
Váz. asi 85 Kčs

>::>
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CESKO·RUSKY TECHNICKY SLOVNiK
Na 100000 termínů z více než devadesáti vědních a tech-

~

nických oborů.

Váz. asi 95 Kčs

••••

«

Informuje o plnění Směrnice pro hospodářský a sociální
rozvoj ČSSR na léta 1976-1980, přijaté XV. sjezdem KSČ.

~

w

I-

Váz. asi 20 Kčs
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••••
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Z

Klub přednostně zajišťuje odborné knihy

•

Při odběru knih nejméně za 120 Kčs poskytuje
15% knižní prémii podle vlastního výběru

•

Členové dostávají

•

Každým rokem dostávají
KČTL

•

Členství je bezplatné

zdarma Členský zpravodaj

KČTL

zdarma úplný ediční plán

Uzávěrka do KCTL pro rok 1979 je 31. března!

w

-.«

•

ČLENEM KČTL MŮŽE BYT
každý zájemce, který si objedná jakýkoli počet knížek
nejméně za 50 Kčs; ať z knih připravovaných,
nebo ze
starší produkce.

---------------

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
113 02 Praha 1, Spálená 51

literatury,

odbytové oddělení,

w

••••

U
al

::>

...J
~

Přihlašuji se za člena KČTL - ano - ne"]
Jsem - nejsem"] členem KČTL
Mám - nemám"] zájem o úplný ediční plán KCTL "] Nehodící se škrtněte!

