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528.41-187.4( 437.612)
DOBEŠ, j.

K budovauiu polohových geodeticktc" siet( .•. Mast·
ských aglomeráciách

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. ID, str.
249-251, lit. 6
Pre mestskú aglomeráciu Bratislavy bude nutné vybu-
dovat presnejšiu geodetickú sleť, vyhovujúcu všetkým
technickým požladavkám rozvoja mesta. Uvedená kon-
cepcla slete vyžaduje prlhllada t na aspekty, ktoré
vznlkall súčasne s využívanlm novej meracej a výpo-
čtovej techniky a ktoré sú známe z odborovej llteratury.

528.74(21): [528.482:627.H1]
jlJRAŠOVA, R.

Fotogrammetrické určovánl deformaci hradicich liHes
na vodnlch tocich

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 10, str.
252-256, 7 'obr., 1 tab., lit. 2
Apllkace fotogrammetrlcké metody časové základny se
speciálně I obecně orientovanou osou Záběru při mo-
nitorováni prostorových změn hydrotechnlckých ob-
jektů. Porovnání měřeni komorami Photheo 19/1318 a
UMK 10/1318 na slgnallzovaných i neslgnalizovaných
bcdech. Přesnost dosažitelná v běžných pOdmfnkách.

528.517:528.521
MICHALCAK, S. - jANOVIC, j.
Prvé hodnotenie svetelného diarkomaM Sokkisha. Rad
Mini v kombinácli s teodolltom Zelss 010 B
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985,č. 10, str.
257-263, 9 obr., 2 'tab., lit. 8
HolLnotenle koncep,cle malého nasaidzovacleho dIalko-
mera ako medzlčlánku medzl optickými a elektronic-
kými dlalkomerml. Porovnanle k,onštrukcle Red Mlnl
s GIlation 410, Kern DM 102 a AGA GeodLmeter 110. Kon-
štrukčné úpravy príslušenstva VEB Zelss. Výsledky
overovaclch skúšok d!žkovej a polohovej presnostl
v komblnácll s teodolltom Zelss Theo 010 B.

528.41-187.4( 437.612)
.l'06EW, SI.

K C03~aHH~ reo~e3H4eCKHX ceTeH nnaHOBoro nono-
lKeHHSIB ropo~cKHX arnoMepaqHSlX

reo~e3114eCKI1H a KapTorpaq>H4eCKI1H OÓ30p, 31,
1985, N° 10. CTp. 249-251, nl1T. 6
.l'nSl ropoAcKOH arnOMepal.lHI1 ropoAa SpaTI1CnuBa
HeOÓXOAI1MOc03AaTb óonee T04HY~ reoAe3114ecKY~
ceTb, BbInOnHSI~lil~~ Bce TeXHI14eCKHe TpeóoBaHHSI
pa3BI1TI1S1 ropoAa. npHBeAeHHaSl KOMnOHOBKa ceTH
TpeóyeT coón~~aTb T04KI1 3peHHSI, KOTopble B03HI1-
KanH cOBpeMeHHo C I1cnonb30BaHI1eM HOBOH 113Me-
pHTenbHoH H Bbl4HcnHTenbHoH TeXHHKH 11 KOTopble
3HaKOMbl no oTpacneBoH nHTepaType.

528.74(21): [528.482:627.81]
IOPAWKOBA, P.

<l>oTorpaMMeTpH4eCKHe onpe~eneHHSI ~eq>opMaqItH
Ten 3aTBopa Ha BO~OTOKax

reOAe3H4eCKltH a KapTorpaq>1t4eCKItH OÓ30p, 31,
1985, N" 10, CTp. 252-256, 7 pltc., 1 Taó., nltT. 2
npltMeHeHHe q>oTorpaMMeTpl14eCKOro MeTOAa Bpe-
MeHHoH pa3BepTKI1 C I1cnonb30BaHI1eM cnel.ll1anbHO 11
oÓlile Opl1eHTl1pOBaHHoH OCI1 CbeMKI1 npl1 MOHI1TOpl1-
pOBaHI1H npocTpaHcTBeHHblx 113MeHeHI1H rI1ApOTeX-
HI14eCKI1X oObeKToB. CpaBHeHl1e 113MepeHI1H, CAe-
naHHblX KaMepaMH Photheo 19/1318 11UMK 10/1318
Ha CI1rHanl1311pOBaHHblX 11 HeCI1rHanl1311pOBaHHblX
nYHKTax. T04HOCTb, KOTOPy~ MOlKHO AOCTI14b
B OOblKHOBeHHblX ycnoBI1S1X.

528.517:528.521
MI'IXAn4AK, C. - S1HOBI'I4, III.

nepBa" oqeHKa CBeTo,qanbHOMepa Sokkisha Red Mi-
ni B KOM6MHaqMMC Teo,qonMTOM ZeisB 010 B
reoAe3H4ecKHH H KapTorpaq>114eCKHH OÓ30p, 31,
1985, N" 10, CTp. 257-263, 9 pl1c., 2 Tao., nl1T. 8
Ol.leHKa KOMnOHOBKHManoro 11 AeweBoro HaKnaA-
noro AanbHoMepa KaK npoMelKYT04Horo 3BeHa MelK-
AY onTM4eCKHMI1 11 3neKTpOHHblMI1 AanbHoMepaMH.
CpaBHeHl1e KOHCTPYKI.lItI1Red Mini C Citotion 410,
Kem DM 102 11AGA Geodimeter 110. KOHCTPYKTI1B-
HaSl nepeAenKa OÓopYAOBaHI1S1VEB Zeiss. Pe3ynb-
TaTbl KOHTponbHblX HcnblTaHI1H T04HOCTeH onpeAene-
HHSI nOnOlKeHItSl It 113MepeHI1H Anl1H B KOMÓI1Hal.lHH

. C TeOAonHTOM Zeiss Theo 010 B.

528.41-187.4 (437.612]
DOBEŠ, j.

ZUl' Grlindung von geodiitischen Netzen in stiidtischen
Aglomerationen

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Selte 249-,251, LIt. 6
Fiir dle sHldtlsche Aglomeratlon von Bratislava wlrd
es nlltlg seln, eln geod!itlsches Netz von hllherer Ge-
naulgkelt, das allen Forderungen der Entwlcklung
der Stadt entsprlcht, zu griinden. Gegebene Konzep-
tlon des Netzes fordert zu Bedingungen, dle zugleich
mlt Niitzung der neuen Mess- und Rechentechnlk ent-
standen und dle aus der Fachliteratur bekannt slnd,
zusehen.

528.74[ 21): [528.482:627.81]
jURÁŠKOVA, R.

Photogrammetrische Bestimmung der Deformationen
bel Sperrobjekten an Wasserf1lissen

Geodetlcký a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Seite 252-256, 7 Abb., 1 T1ab., L:t. 2
Applikation der photogrammetrlschen Zeltbaslsmetho-
de mlt schr!ig und auch normal orlentlerter Aufnahme-
achse bel Monltorverfahren ZUl' Beobachtung der
Raumilnderungen von hydrotechnlschen Objekten. Ver-
glelch von Messungen mit den Messkammern Photheo
19/1318 und UMK 10/1318 auf Punkten mlt und ohne
Slgnallsatlon. Normalbedlngte Genaulgkelt.



528.517:528.521
MICHALCÁK, S.

Erste Auswertung des Liebtmessege,riites Sokkisba Red
Mini in Kombination mit dem TbeodoIit Zeiss 010 B
Geod1etický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 10,
Seite 257-263, 9 Abb., 2 Tab., Lit. 8
Auswertung der Konzeption eines kleinen und bilIigen
aufse,tzbaren FernmJessgeriites, das ein ZwiscbengIied
der optiscben und elektronlschen FernmJessgeriiten
biIdet. Verglelch dler Konstruktlon elnes Red Minl
UIlld elnes OttaUon 410, elnes Kern DM102 und eines
AGA Geodimeter 110. KonstruktlonsadjusUerung des
Zubehllrs vom VEB Zelss. Ergebnlsse der Bestiitlgungs-
prťIfun~en der Li!ngen- un1 Lagegenaulgkelt in Kom-
blnation mlt dem Theodolit Zeiss Theo 010 B.

528,41-187,4( 437.612J
DOBEŠ, J.

On Establisbing tbe Horizontal Geodetie Control ln
Vrban Agglomerations

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. ID,
pp. 249-251, 6 reL
EstabIishing the more accurate geodetlc control
complylng wlth all the technlcal demands of the town
development wilI ba necessary for the Bratislava ur-
ban agglomeratlon. Glven conceptlon of tbe network
calls for taking into account all aspects whlch have
been rlsen simultaneously wlth uslng the new measu-
rlng and computation technlque and whlch are known
from proffesional references.

528.74[21J: [528,482:627.81]
IURÁŠKOVÁ, R.

Photogrammetrle Determining tbe Deformations of Dam
Bodies on Water Flows

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
pp. 252-256, 7 Hg., 1 tab., 2 ref.
AppIicating the photogrammettlc method of tlme base
with specially and generally orlented photographlc
axis with monltorlng spatlal changes of hydrotechnl-
cal objects. Comparison of measurements made with
the Photheo 19/1318 and UMK 10/1318 cameras at
signaIized and nonslgnaIlzed polnts. Accuracy achle-
vable uDlder current conditions.

528.517:528.521
MICHAIIČ'ÁK,S. - JANOVIC, J.

The First Evaluation of thel Sokkisba, Red Mini Elec-
trooptieal Rauge Fiudl!ll' in Combiuation with the Zeiss
010 B Theodolite
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10, pp.
257-263, 9 flg., 2 t'ab., 8ref.
Evaluating the conception of a small and chleap e,lec-
trooptical distance measuring attachment forming the
InterIink betwelen optlcal and electrooptical range
fln,ders. Oomp,aringconstructions of the Red Minl, Ci-
tatlon 410, Kem DM 102, and AGA Gaodimeter 110.
Cons+ructlonal modlfications of the VEB Zelss acces-
sorles. Results of veriflcatlon 1Jests of the distance
and posltlonal accuracy ln comblnatlon with the Zeiss
Theo 010 B theodollte.

528.41--187.4 (437.612J
DOBEŠ, J.

Oe l'édifleatlon do réseaux géodésiques de posltlon
dans les agglomératious urbaines

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
page,s 249-251, 6blbIiogra,phles
Pour l'agglomératlon urbalne de Bratislava 11 sera
nécessalre ďédlfier un réseau géodésique plus précls,
satlsfalsant toutes les exigences technlques du déve-
loppement urbaln. Ladíte conceptlon de réseau envl-
sage les aspects qul se sont produits parallelement
avec l'utilisatlon de la nouvelle technique de calcul,
el, qul sont connus grace A la Ilttérature spéclale.

528.74(21 J: [528.482:627.81]
JURÁŠKOVÁ, R.

Détermination pbotogrammétrlque des déformations
de eorps de barrage sUués sur cours ďeau

GeodetiCký a kartografický obzor, 31, 1985, No. 10,
pages 252-256, 7 llIustra Uons, 1planche, 2 blblio-
graphies
A'pplicatlon de la méthode photogrammétrique de la
base de temps A axe de la vue orienté spéclalement et
généralement pendandt les changements spatlaux des
objectlfs hYdrotechnlques. Comparalson du levé eHec-
tuě par chambres Photeo 19/1318 et UMK 10/1318 sur
points slgnalisés ou non. Précislon pouvant etre ob-
tenue dans les condltions courrantes.

528.517:528.521
MICHALCÁK,S. JANOVIČ, I
Premiěre évaluation du télémiHre lumlneux Sokkisha
Red Miui en combinaison avee tbéodolite Zeiss 110 B
Geoď8'tický a kartografický obzor, 31, 1985, No 10,
p,ages 257-263, 9 ilJustra tlons, 2 .pLanches, 8 blblio-
graphies.
Ev.aluation de la conceptlon ďun petlt télémetre'
,ampHfié 11 bon marc'hé Interrmédlalre entre télé-
metres optlques a't électronlques. Comparaison de la
construction Rad Mlnl avec CHation 410, Ke,rn DM
102 et AGA Geodimeter 110. Modlficatlons de con-
structlon des accessoires VEB Z,elss. Résultats obte-
nus par le's vérlficatlons de contr1l1e de la précision
en cOlJlbinaison avec théodolite Zeiss 010 B.
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v Ukončení funkce předsedy
Ceského úřadu geodetického a kartografického

1. října 1985 končí soudruh Ing. Frantžšek K o u b e k svou dlouhole-
tou činnost ve funkci předsedy Českého úřadu geodetického a karto-
grafického. Je to období významné pro rozvoj československé geodé-
zie a ka"tografie a stejně významný je podíl s. Ing. Koubka na for-
mování a realizaci cílů, organizaci a řízení naší geodetžcké a kartogra-
fické služby.

Soudruh Ing. Koubek byl jmenován předsedou Českého úřadu geo-
detického a kartografického 1. ledna 1970. Bylo to období konsolidace
po překonání krizových jevů v naší společnosti. Předchozí vývoj po-
znamenal i geodetickou a kartografickou službu. Řada těch, kteří v kri-
zovém období zklamali, odešla ze svých funkcí. Spolu s federálním
uspořádáním státu bylo nutné řešit organizační uspořádání geodetické
a kartografické služby. Bylo nutné perspektivně vymezit úlohu geode-
tické a kartografické služby v systému státní správy a národního hos-

podářství a plně se zapojit do spolupráce s ostatní mi geodetickými a kartografickými službami socia-
listžckých států.

Jeho pevný, nekompromisní, straně oddaný postoj v krizovém období í v období konsolidace a po něm
byl dán jeho dělnickým původem, hlubokými teore tickýmí znalostmí a žívotními zkušenostmi. Soudruh
Ing. Koubek je členem KSČ od r. 1937. Aktivně se zúčastnil protifašistického odboje ve druhé světové
válce. Hned po osvobození se plně zapojil do organiz átorské a politícké práce v západočeském pohraníčí.
Aktivně se podílel na boji proti reakcí a prosazen í socíalistické orientace v období po osvobození,
aktivně se podilel na únorovém vítězství našeho lidu nad reakcí.

V období po Únoru pracoval na úseku kolektiviza ce našeho zemědělství, zejména na výstavbě strojních
a traktorových stanic, později pracoval na úseku výchovy zemědělského dorostu. V řídících funkcích
v resortu geodézie a kartografie pracoval s. Ing. Ko ubek od konce padesátých let. Po celé toto období
zastával řadu zodpovědných stranických funkcí i řa du funkcí ve společenských organizacích. Jeho obě-
tavá práce pro výstavbu socialismu byla oceněna Řádem Vítězného února, Řádem práce a řadou dalších
státních i stranických vyznamenání.

Svých znalostí a zkušeností s. Ing. Koubek plně využil při své práci na základních dokumentech, kte-
ré stanovily cíle dalšího rozvoje resortu Českého ú řadu geodetického a kartografického po roce 1970.
Byly to podklady pro jednání a usnesení byra ÚV K SČ a vlády ČSR, podklady pro zákon ČNR o geodézU
a kartografU a zákon Č. 171 Sb. o geodézU a kartografU. Období, které uplynulo od vydání uvedených
dokument/i, ukázalo a potvrdilo správnost a perspektivnost jejích obsahu, správnost stanovených kon-
cepčních záměrů. Základní pozornost věnoval rozvo jí řídící a organizátorské práce v resortu. Velmí dLI-
raz ně a důsledně se vždy stavěl proti všem tendencí m, které mohly vést k povyšování resortních zájmů
nad zájmy společnosti, proti nedůsledné a zdlouha vé realizaci základních politických směrnic daných
sjezdy KSČ a zasedáním ÚV KSČ. Proti všem tenden cím, které ve svých důsledcích vedou k oportunismu
v řídící práci. Pod vedením s. Ing. Koubka realizoval resort Českého úřadu geodetického a kartografické-
ho tři pětiletky, pátou, šestou a sedmou. Za celé toto období se nestalo, že by resort některý z uložených
úkolů nesplnil. Důsledně byly dodrženy směrnice pro pNpravu pětiletých plánů. V tomto období byl rea-
lizován racionální systém EN. Došlo k realizaci nOvého systému státních mapových děl. Rozvinul se
dálkový průzkum Země, jehož rozvoji se s. Ing. Ko ubek velmi intenzívně věnoval. Siroce se rozvinuly
práce z oboru inženýrské geodézie a tematického mapování. Došlo k zásadnímu obratu ve vybavení re-
sortu novou technikou a v uplatnění nových metod. Siroce a systematicky se rozvinul výzkum.

Mnoho úsilí věnoval v celé své činnosti s. Ing. Ko ubek širokému rozvinutí koncepční práce v resortu.
Vychází z úlohy geodetžcké a kartografické služby v politickém systému socialistického státu, opírá se
o úzkou spolupráci s ostatními geodetickými služba mi socialistických států, zejména s geodetickou služ-
bou SSSR. Staví na dělbě práce mezi ČÚGK, SÚGK, národní obranou a ostatními resorty, které mají své
geodetické složky.

Zdůrazňuje i v koncepční činnosti dLlležitost řídící a organizátorské práce, systematického, plánovitého
přistupu, kritizuje živelnost.

Soudruh Ing. Koubek vždy připomínal, že i v koncepční práci je nutné dobré věci probojovat, reagovat
na nesprávné a nereálné názory, opírat se o celý ši roký kolektiv pracovníků resortu a respektovat jeho
názory, i tady se důsledně bránit úzce osobním nebo skupinovým zájmům, sledovat celospolečenské cíle
a celospolečenský prospěch.

Přejeme soudruhu Ing. Koubkovi do příštích let m noho pevného zdraví a věříme, že i nadále bude svý-
mi radami, svou bohatou životní zkušeností přispívat k rozvoji geodézie a kartografie.

1985/247



G~ol!ltický a kartografický o1)zor
248 ročník 31173, číslo 10/1985

Představujeme nového předsedu
Českého úřadu geodetického a kartografického

V souvislosti s odchodem dosavadního předsedy s. Ing. Františka Koub-
ka do důchodu byl po schválení předsednictvem Ov KSČ a jmenování
předsedou vlády ČSR uveden dne 1. října 1985 do funkce nového před-
sedy Českého úřadu geodetického a kartografického s. Ing. Jaroslav
O n d r ů šek, dosavadní ředitel Krajské geodetické a kartografické
správy (KGKS J pro Tihomoravský kraj v Brně.

Soudruh Ondrůšek se narodil 6. 9. 1940 v Brně v rodině zeměměřic-
kého inženýra. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební, obor
geodézie a kartografie v Brně. První zaměstnání nastoupil u Oblast-
ního ústavu geodézie a kartografie v Brně jako zeměměřický technik,
kde s přerušením po dobu základní vojenské služby pracoval převážně
v provozu mapování na polních měřických pracích. V roce 1962 byl při-
jat k dálkovému studiu oboru geodéz!e a kartografie stavební fakulty
Českého vysokého učení technického v Praze, které úspěšně ukončil
v roce 1968 a získal titul inženýra.

Během studia na vysoké škole pracoval u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně, z něhož po
reorganizaci resortu v roce 1972 vznikla Geodézie, n. p., Brno. Podílel se především na měřických pra-
cích spojených s novým mapováním, a to zpočátku jako vedoucí čety, dále zástupce vedoucího oddilu
a poté zastával funkci vedoucího oddílu. V uveden ých funkcích pracoval iniciativně se zájmem o vše
nové a pokrokové, takže si dále rozšiřoval odborné znalosti jak z oblasti tvorby map, tak i vedení evi-
dence nemovitostí. Současně však získával zkušenosti a poznatky o nezbytné součinnosti se stranickými
a státními orgány v okresech a obcích i o spolupráci s občany při zabezpečování geodetických a karto-
grafických prací.

Ve vykonávaných funkcích prokazoval odpovědn ost, náročnost k sobě i svým spolupracovníkům, dů-
slednost a zdravou ctižádostivost. Kladné charakter ové i pracovní vlastnosti, mezi nimi pracovitost, pří-
most v jednání, otevřenost, organizační schopnosti, ale i smysl pro netradiční přístupy k práci jej sta-
věly do čela pracovních kolektivů jako neformálního vedoucího.

Dlouhodobé pozitivní výsledky práce s. Ondrůška motivovaly jeho jmenování v roce 1976 do funkce
vedoucího odborného referenta na KGKS v Brně. Na tomto úseku se již po několika měsících projevil
jako odborně zdatný, organizačně schopný a politick y dobře připravený řídící pracovník. Proto byl k 1. 10.
1976 schválen do funkce zástupce ředitele KGKS v Brně a zařazen do kádrových rezerv pro nomenkla-
turní funkce resortu v kraji. Jako člen KSC od roku 1974 absolvoval v letech 1977-1980 studium VUML
a úspěšně si vedl i ve veřejné práci. Přirozeným dů sledkem jeho vývoje v této etapě bylo jmenování ře-
ditelem KGKS pro Jihomoravský kraj v Brně ke dni 1. 1. 1979.

Pod vedením s. Ondrůška se dále zvyšovala tradič ně dobrá úroveň práce KGKS v Brně. Rostl její vliv
na pohotové a kvalitní uspokojování potřeb společn osti geodetickými a kartografickými pracemi v kraji.
Prohlubovala se koordinace při využívání všech geo detických a kartografických kapacit kraje pro obno-
vu a aktualizaci státního mapového díla. Posilo val se tlak na hospodárnost a efektivnost vynakltída-
ných prostředků. Velká pozornost byla dlouhodobě věnována službám pro obyvatelstvo, dodržovtíní le-
jich kvality a stanovených lhůt, což postavilo Jihom oravský kraj na přední místo v resortu. Na velmi
dobré úrovni byly též zajišťovány práce spojené s vedením evidence nemovitostí v kraji. V průběhu celé
7. pětiletky byly výsledky prověrek využívání zeměd ělského půdního fondu pravidelně předkládány stra-
nickým i státním orgánům okresů i kraje.

Souhrnně lze konstatovat, že řídící činnost s. On drůška ve funkci ředitele KGKS v Bmě vycházela
z hlubokého pochopení úlohy geodézie a kartografie v soustavě národního hospodářství, opírala se při
jejím naplňování o trvalou součinnost se stranickými a státními orgány včetně orgánů Národních výborů,
přispěla k prohloubení funkce KGKS při koordinaci a mobilizaci geodeticko-kartografických kapacit pro
zabezpečení úkolů naší socialistické výstavby a vyt vařila tak příznivé podmínky i pro rozvoj krajského
podniku Geodézie, n. p., Brno, jemuž byl za výsledk y v uplynulém roce udělen Rudý prapor předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS. Přičteme-li k tomu sch opnost jmenovaného soustředit kolem sebe tvořivé
pracovníky a získávat je pro uvědomělé plnění vyt yčených úkolů, dostáváme profil organizačně schop-
ného, odborně i politicky vybaveného, perspektivníh o řídícího pracovníka dnešní etapy našeho vývoje.

Na základě průběžného hodnocení dosažených vý sledků a rozvojových předpokladů byl s. Ondrůšek
již v roce 1980 vyslán na půlroční stáž na KV KSC, v roce 1983 zařazen do kádrových rezerv pro vedou-
cí funkce v nomenklatuře Ov KSČ a v následujícím roce vybrán do postgraduálního studia na Vysoké
škole politické Ov KSC. V srpnu 1985 byl po komplexním posouzení schválen předsednictvem Ov KSC
a vládou CSR do vysoce odpovědné funkce předsedy Ceského úřadu geodetického a kartografického.

Do této náročné funkce přejeme s. Ing. Jaroslavu Ondrůškouž mnoho zdraví a sil a pevnou vůli, pod
vedením K8C, nejen pokračovat v dlle, nýbrž i dále rozvíjet a zvyšovat úlohu geodetů a kartografů při
výstavbě rozvinuté socžalistické společnosti.
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K budovaniu polohových geodetických
sietí v mestských aglomeráciách

Intenzívna výstavba miest, plánovaná výstavba roz-
siahlych nových sídelných útvarov a iných inves-
tičných celkov a prestavba komunikačných systé-
mov vyžadujú koordinovanú investorskú, projekčnú
i územnú prípravu. Priestorové riešenie a realizá-
cia takejto rozsiahlej výstavby sa v podstate opie-
ra o kvalitné polohové a výškové siete.
Náročnosť rozvoja velkých miest v zložitých so-

ciálno-ekonomických podmienkach vyvolaných vše-
stranným rozvojom spoločnosti, nevyhnutnosť ich
prestavby, koncentrácia obyvatelstva a urbanizácia
i dosledky prekračovania kritických hraníc niekto-
rých činitel ov životného prostredia, si vyžadujú no-
vé prístupy k riadeniu miest a najma k ich pláno-
vanej výstavbe a v tejto súvislosti i k úlohám a po-
staveniu geodetov a k zvyšovaniu kvality ich čin-
nosti v investičnej výstavbe vobec.

V mnohých oblastiach ludskej činnosti sa stáva
presné a spolahlivé určenie polohy informácie jej
podstatným kvalitatívnym znakom. Východiskovým
podkladom na určenie priestorovej polohy všetkých
informácií o životnom prostredí sú geodetické sú-
radnicové a výškové systémy. Na presnosti, spolah-
livosti a pohotovosti poskytovaných údajov závisí
kvalita práce bezprostredných užívatelov i dalších
spracovatelov geodeticko-kartografických informá"
cií. V súčasnosti sa v odbornýchkruhoch častejšie
poukazuje na skutočnosť, že vybudované trigono-
metrické siete (základné polohové bodové~polia)
svojou presnosťou a hustotou miestne už nevyhovu-
jú (nepostačujú) vysokým technickým požiadavkám
dnešnej doby, najma pri vytýčení a realizovaníkon-
štrukčne i priestorovo náročných stavebných ob-
jektov.
Niektoré nedostatky Československej trigonomet-

rickej siete (ČSTS), známe už jej budovatelom, naj-
mli jej menej presný (nehomogenný) rozmer, sa za-
čali miestne prejavovať pri širšom používaní pres-
ných elektronických dialkomerov. Napr. pri stav-
be mosta Hrdinov Dukly v Bratislave bola v prieč-
nom smere na meridiánzistená dÍžková odchýlka
-34 mm/km, o ktorú bolo treba merané dížky re-
dukova ť [6]. Cimbálník v [1] porovnal vzdialenos-
ti medzi trigonometrickými bodmi (TB) z okolia
Bratislavy, odvodenými zo súradníc v systéme Jed-
notnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
a vzdialenosťami určenými z vyrovnanej (presnej-
šej) Československej astronomicko-geodetickej sie-
te (ČSAGS). Boli zistené rozdiely až 23,8 mm/km.
Z uvedených zistení je zrejmé, že miestna mierka
ČSTS v Bratislave a jej okolí je odlišná od 1. V tom-
to priestore sa prakticky vždy dostávame do rozpo-
ru medzi dIžkami odvodenými zo súradníc v S-JTSK
a priamo meranými dížkami.

Ing. Ján Dobeš.
Slovenský úrad geodézie a kartografie

Je teda na mieste konštatovať, že jestvujúce, hlav-
ne polohové geodetické siete s pribúdajúcim časom
i vplyvom prírodných činitelov a aktivity človeka.
nie vždy vyhovujú svojou presnosťou a rozmiestne-
ním bodov stále sa zvyšujúcej technickej náročnos-
ti výstavby, najmI:!.pri výstavbe velkých miest, vef-
kých energetických, vodných i dopravných diel a
pod. Východisko je jedine v obnove (spresnení)
jestvujúcej siete, alebo v budovaní presnejších 10-
kálnych polohových geodetických sietí.

3. Východiskové aspekty pri budovaní lokálnych po-
lohových geodetických sietí

Na špeciálne geodetické práce pri projektovaní, pri
priestorom riešení stavby, jej vytýčení a priebež-
nom sledovaní a riadení postupu stavebných prác,
pri jej realizácii v rozsiahlejších mestských aglo-
meráciách, najmii však na konštrukčne alebo ináč
technicky náročných inžinierskych stavebných die-
lach (prerážka tunelov, výstavba podzemných i
nadzemných železníc, dialničných mostov, jadro-
vých elektrární a pod.), kde z uvedených dovodov
nepostačuje ČSTS, budujú sa účelové lokálne
(miestne) polohové geodetické siete s vysokými
charakteristikami presnosti. Lokálne polohové siete
sa budujú pre určitú, vopred vymedzenú oblasť vý-
stavby a nezávisle na ČSTS.

Lokálne polohové siete sa budujú ako siete uhlo-
vé (trianguláciou), dÍžkové (trilateráciou), ako sie-
te presnej polygonomerie a dnes s ohfadom na kva-
litatívne rovnocennú uhlomernú a dÍžkomernú tech-
niku ako siete kombinované. Tvar týchto sietí, ich
ve!kosť, hustata bod ov a (vyžadovaná) presnosť ur-
čovaných bodov závisia od technických podmienok
danej lokality a predovšetkým od účelu, na ktorý
sa budujú.

Lokálne polohové siete sa vyznačujú vysokou
tvarovou tuhosťou a homogenitou mierky v celom
jej rozsahu. Na ich vonkajšom obvode, celkom zá-
konite dochádza k viičším - menším rozporom
s jestvujúcim geodetickým bodovým polom vybudo-
vaným trianguláciou.

Súčasná presnosť dÍžok meraných elektronickými
dialkomermi, umožňuje rozpracovat nové metódy
a postupy na ich budovanie. Pokial to konfigurá-
cia dovoluje, možno s vysokou presnosťou merať
všetky vzdialenosti medzi určovanými bodmi, a tak
v širšej miere využiť pri budovaní metódy trilaterá-
cie a presnej polygonometrie, pričom posledná je
všestranne a efektívne použitelná v tak zložitých
podmienkach, aké sú v mestskej zástavbe.

Ďalším významným činitelom zabezpečenia a po-
znania presnosti budovaných polohových geodetic-
kých sietí sú nové matematicko-štatistické postupy
pri numerickom spracúvaní informácií (meraných
údajov).
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Vyrovnávací počet možno dnes pokladať za čiast-
kovú oblasť matematickej štatistiky, ktorá umožňu-
je k vypóčíúmým súradniciani; okrem iného, vypo-
čítať i tzv. hranice spolahlivosti, hranice, vo vnútri
ktorých ležia správne súradnice s vopred danou
pra~depodobnosťou.
S vyrovnaním lokálnej polohovej siete budovanej

vo viacerých etapách priamo súvisí aj jej dosledná
analýza zohradňujúca presnosť bodov jednotlivých
etáp. V minulosti takéto rešpektovanie polohovej
nepresnosti pripájacích bodov, charakterizovanej
strednými chybami, nemohlo sa realizovať nielen
pre značnú náročnosť numerických výpočtov, ale i
pre absenciu príslušnej matematickej teórie.

V súčasnosti je v ČSSR vypracovaná teória tzv.
eficientného vyrovnania [4]. lde tu o taký postup
výpočtu súradnic bodov v jednotlivých na seba na-
dvazujúcich etapách, kde pri určovaní súradníc bo-
dov v danej etape sa prihliada na chyby súradníc
pripájacích bodov určených v predchádzajúcich eta-
pách. Okrem poznania presnosti polohy bodov prí-
slušnej časti siete má nemalý význam aj poznanie
presnosti jednotlivých vyrovnaných prvkov siete
(uhlov, azimutov, strán). Namiesto globálnych od-
hadov presnosti geodetickej siete Sa získajú štatis-
ticky podložené výroky ospolahlivosti jednotlivé-
ho bodu, aleho k nemu miestne ohraničenej skupi-
ny bodov.

Pre vyrovnanie nameraných údaj ov sa použije ta-
ký postup, ktorý umožní plnú štatistickú analýzu
presnosti siete. Takýto model vyrovnania navrhol
Kubáček v [3]. Výsledkom výpočtu podla tohto mo·
delu sú vyrovnané súradnice bodov, jednotková dis-
perzia, kovariančná matica vektora odhad ov a kon-
fidenčné intervaly odhadnutých (vyrovnaných) sú-
radníc, pomoc ou ktarých sa skonštruujú konfidenč-
né elipsy zodpovedajúce pri určitých podmienkach
elipsám stredných chýb nových súradníc bodov.

Pri budovaní polohových sietí naráža sa na dve
protichodné požiadavky. Na jednej strane je to po-
žiadavka na vysokú presnosť a na druhej strane
sú to náklady na jej vybudovanie.
Jedna z možných ciest ekonomickejšieho budova-

nia polohových sietí spočíva najma v optimal1Zácii
observačných plánov v projektovanej konfigtirácii
siete, ktorej sposob bol úspešne vyriešený (olektí-
vom pracovníkov Výskumného ústavu ge~déZie a
kartografie v Bratislave [5]. V poslednom ase sa
objavujú tzv. interaktívne metódy navrhova ia po-
lohových geodetických sietí, pri ktorých je p~jek-
tant siete spojený s počítačom cez terminál s ~l-
kou obrazovkou a do návrhu siete vstupuje vklada: '
ním dalších meraní na základe zobrazených elíps
chýb.

Vzhradom na možnosti výpočtovej techniky je po-
trebné tradičné uschovávanie informácií a ich do-
kumentovanie zmeniť a prechádzať na zápis a
úschovu na technických nosičoch, s cierom efektív-
nejšieho používania numerických výpočtov, opera-
tívneho korigovania a obnovy informácií, čiže vy-
tvoriť register geodetických údajov vybudovanej 10-
kálnej polohovej siete. Spolu s informáciami o cel-
kovej konfigurácii siete, o sposobe stabilizácie bo-

dov, o. ich súradniciach atd." je potrebné uschová-
vať i informácie o presnosti siete vo forme globál-
nej kovariančnej matice (GKM).

GKM spolu s konfidenčnými elipsami poskytuje
obraz o aposteriórnej presnosti a vierohodnosti od-
hadnutých parametrov siete. Z praktického hra-
diska postačuje vypočítať a uschovávať len určitú
časť GKM. V jednotlivých prípadoch možu byť vy-
pustené nediagonálne prvky tých bodov, ktoré sú
jeden od druhého vzdialené. GKM umožňuje lepšie
odovodniť výber východiskových bodov pri dalšom
zhustení siete alebo pri obnovovaní jej častí.

Lokálne polohové geodetické siete v mestách sú
mnohoúčelové, t. j. slúžia nielen ako základ na
zobrazenie terénu, ale aj na riešenie roznych in-
žiniersko-geodetických úloh. Z toho dovodu sa pri
ich budovaní stáva citlivým problémom sposob sta-
bilizácie bodov bodového pola. Stabilizácia bežný-
mi stabilizačnými postupmi (značkami) mnohokrát
nevyhovuje požiadavkám na presnosť a mnoho bo-
dov aj napriek ochranným opatreniam sa časom zni-
čí. Na viacerých významných stavbách, kde sa za-
kladali lokálne polohové geodetické siete, sa vybu-
dovala špeciálna híbková stabilizácia s možnosťou
závislej centrácie. V mestskej zástavbe prichádza
do úvahy stabilizácia bodov na str echách dominant-
ných budov, z ktorých sa dobre ovláda široké oko-
lie. V súvislosti s tvarovými deformáciami a pohy-
bom budov bude však potrebné tejto otázka veno-
vať zvýšenú pozornosť.

4. Stav polohovej geodetickej siete na území hlav-
ného mesta SSR Bratislavy

Podstatná časť polohových geodetických základov
v oblasti Bratislavy bola vybudovaná postupne v ro-
koch 1926 až 1936. Jednotlivé, často prekrývajúce
sa časti siete boli samostatne alebo len v malých
skupinách vyrovnané, čo nepriaznivo ovplyvnilo ich
celkovú presnosť. V dalších rokoch bola sieť dopl-
ňovaná alebo rekonštruovaná na menších lokali-
tách. Sieť sa doplňovala bez analýzy a poznania
presnosti parametrov pripájacích bodov a pri zhus-
ťovaní siete sa používali zjednodušené sposoby vy-
rovnania. Takto bol a postupne na celom území Bra-
tislavy vybudovaná trigonometrická sieť až do V.
rádu. V priebehu rokov posobili na TB rozne von-
kajšie činitele, ktoré ovplyvňovali ich stabilitu a
tým aj ich presnosť. Boli to predovšetkým pohyby
zemského povrchu i posobenie človeka cez inves-
tičnú výstavbu a polnohospodársku činnosť, hlav-
ITeIDechanizované obrábanie pody a v nemalej mie-
re i úmyselné poškodenia. Z 286 TB 1. až V. rádu
nebola len na 149 bodoch preukazaterne zistená
zmena povodnej stabilizácie, pričom 58 TB bolo pre-
stabilizovaných alebo premiestnených na bezpeč-
nejšie miesto a 79 TB bolo úplne zničených [2]
Aj keď niektoré body zostali neporušené, medzi ni·
mi i TB stabilizované na objektoch, ich využiternost
sa podstatne znížila, alebo stali sa nepoužitelnými
z hradiska dnešných meracích metód a techniky.
TB vybudované v lesných celkoch možno dnes po-
užiť len cez rozsiahlé prieseky alebo z nákladne
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vybudovaných meračských a signalizačných zaria-
dení'(napr. TB Kamzíkov vrch, Krupí vrch, Starý
grunt I a ďalšie). V niektorých častiach mesta, na-
príklad v Petržalke, je trigonometrická sieť zni-
čená v takej miere, že je potrebné túto sieť prak-
ticky obnoviť.
V nedávnej minulosti si vybudovanie pI'esnejších

polohových geodetických základov vyžiadali via-
ceré lokality s intenzívnou investičnou činnosťou.
Bola vybudovaná velmi presná trigonometrická sieť
na území hlavného mesta (hl. m.) ČSSR Prahy a
v menšom rozsahu i pre vnútornú časť mesta Brna.
Presné lokálne polohové siete sa budujú vo všet-
kých priestoroch výstavby jadrových elektrární.
Tento vývoj dnes zasahuje aj oblasť hl. m. SSR

Bratislavy. Koncepcia rozvoja hospodársko-sídelnej
aglomerácie predpokladá, že v časovom horizonte
roku 2050 bude mať Bratislava 1 075 000 obyvate-
lov. V pláne hromadnej bytovej výstavby s prísluš-
nou vybavenosťou sa uvažuje s dobudovaním vnú-
torného mesta a postupne s výstavbou tzv. záhor-
ského, podkarpatského a východného sídelného pá-
su. V koncepcii rozvoja sa ďalej plánuje vybudova-
nie rýchlodráhy, ktorou sa dopravne prepojí Petr-
žalka s centrálnou mestskou častou popod Dunaj.
V starom meste bude trasa rýchlodráhy razená,
prípadne híbená a zvyšok bude vedený na povr-
chu.
V súvislosti s uvedeným nadobúda osobitnú ak-

tuálnosť otázka modernizácie základnej polohovej
geodetickej siete aj na území hl. m. SSR Bratisla-
vy. Riešiť túto otázku možno len komplexne s ohra-
dom na dlhodobý výhrad výstavby mesta a kon-
cepčným využitím doterajších skúseností a najnov-
ších poznatkov, ktoré v oblasti budovania moder-
ných geodetických sietí prináša vedecko-technický
pokrok.

\
I,

S ohfadom na uvedené, je'\ potrebné včas ai s do-
statočným predstihom veno~ať sústredenJ! pozor-
nosť metodike budovania pol~oVých g~pdetických

~-----

sietí pr~ hospodársko-sídelné aglomerácie tak, aby
presnosť a hustota základného polohového bodové-
ho pofa vyhovovala nielen sťíčasným potrebám mes-
ta, ale i jeho rozvoju na ďalších 20-25 rokov.
Vychádzajúc z uvedených skutočností a s ohfa-

dom na perspektívu ďalšieho rozvoja v hospodár-
sko-sídelnej aglomerácii Bratislavy sa uvažuje v 1'0-

koch 8. paťročnice s modernizáciou geodetických
sietí (polohovej a výškovej) na širšom území Bra-
tislavy.
Prijatý výhfadový dokument Slovenského úradu

geodézie a kartografie. "Dlhodobý výhfad rozvoja
geodézie a kartografie v rezorte SÚGK do roku
1995" predpokladá vybudovanie miestnej trigono-
metrickej siete ako polohového základu pre účely
investičnej výstavby hl. m. SSR Bratislavy. Splne-
ním tejto úlohy dostane široká geodetická verej-
nosť dielo, zodpovedajúce najnáročnejším požia-
davkám svojej doby, potrebné pri zložitom procese
výstavby moderného velkomesta.
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Fotogrammetrické určování deformací
hradicích těles na vodních tocích

1. Úvod

V rámci spolupráce laboratoře fotogrammetrie ka-
tedry mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT
Praha s inženýrským podnikem Vodohospodářský
rozvoj a výstavba Praha byl řešen problém určování
změn tvaru hradících těles na vodních tocích. Cílem
bylo navržení a praktické vyzkoušení takové metody,
která by co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem
mohla zachytit změny hradících konstrukcí (jezů,
vrat plavebních komor), vzniklé zatížením vodním
tlakem, nebo nepředvídanýmí událostmi, jako jsou
např. nárazy předmětů o velkých hmotnostech.

Jako jedna z nejvhodnějších metod byla navržena
fotogrammetrická metoda časové základny. Její
předností je, že jde o metodu bezdotykovou, časově
nenáročnou, a že lze určit deformační posuny kon·
strukce na všech bodech dobře zobrazených na snímku
v jednom časovém okamžiku.
Princip metody časové základny je jednoduchý.

Nejprve se pořídí měřické snímky sledovaného objektu
před deformací a pak po deformaci. Fotografuje se ze
stejného stanoviska a se stejnou orientací osy záběru,
pokud možno volenou kolmo k rovině deformací.
Jestliže se rozměry a poloha sledovaného objektu
s časem nemění, jsou oba snímky identické. V případě,
že dojde k určitým posunům, projeví se tyto rozdílem
snímkových souřadnic a vzniknou tzv. deformační
paralaxy Pd, qd, což jsou vlastně deformační posuny
ve směru snímkových souřadnic x' a z' v měřítku sním·
ku 1n•.
Skutečné deformační posuny Llx, Ltz probíhající ve

vodorovném a svislém směru v rovinách rovnoběžných
s rovinou snímku ·lze vypočítat ze vztahů

Ltx = Pd.m ••

L1z = qd.m •.

Měřerú paralax probíhá na stereokomparátoru, kde
se na levý nosič založí snímek nulového, nezatíženého
stavu a na pravý nosič snímek sledovaného, zatíže-
ného stavu. Pro kontrolu správné orientace snímků
ve stereokomparátoru, tj. pro odstranění vlivu z ne-
stejného nastavení prvků vnitřní a vnější orientace při
fotografování, příp. vlivu srážky fotografického ma-
teriálu, je nutné použít tzv. pevné body, které se volí
v okolí sledovaného objektu, v místech nezatížených
deformací. Na těchto bodech by se při správné orien-
taci měly naměřit nulové deformační paralaxy.

Zkušební měření deformačních posunů metodou časové
základny bylo provedeno na stavidlovém uzávěru
jednoho jezového pole Moravského jezu na řece
Orlici v Hradci Králové. Sledovaný stavidlový uzávěr

Ing. Renata Jurášková,
katedra mapováni a kartografie

FSv ČVUT v Praze

byl po havárii rekonstruován a před znovuuvedením
do provozu na něm proběhlo ověřovací měření. Byly
určovány svislé a vodorovné posuny konstrukce způ.
sobené tlakem vody na těleso po napuštění zdrže.
Těleso bylo fotogrammetricky sledováno dvojím
nezávislým měřením. První měření uskutečnili pra-
covníci inženýrského podniku Vodohospodářský rozvoj
a výstavba Praha (VRV) v červnu 1983, druhé týden
nato pracovníci laboratoře fotogrammetrie stavební
fakulty ČV1.JTPraha. Při každém měření byly nafoto-
grafovány vždy dva zatěžovací stavy, a to nezatížený
bez vody a zatížený po napuštění zdrže vodou. Vzhle-
dem k tomu, že stav vody byl při opojím měření
přibližně stejný, lze očekávat i stejný tlak na hradicí
konstrukci a také stejné deformace konstrukce.

4. Fotografické práce

Snímky prvního měření byly pořízeny fototheodolitem
Photheo 19/1318 ze stereofotogrammetrické základny
b se stanovisky AL, EL, umístěné na pravém břehu
řeky s vodorovnými, vlevo stočenými osami záběru,
orientovanými obecně k ose jezu. Toto měření bude-
me dále označovat jako Photheo. Snímky druhého
měření byly pořízeny dvěma komorami UMK 10/1318,
umístěnými proti sobě v pilířích jezu a orientovanými
tak, aby osy záběru byly vodorovné a rovnoběžné
s osou jezu. Toto druhé měření budeme dále označovat
jako UMK. Situace při snímkování je patrna z obr. 1.
Ukázky měřických snímků měření Photheo a UMK
s vyznačením pevných a sledovaných bodů jsou na
obr. 2 a 3. Sledované body byly při měření Photheo
voleny na nosnících A, D, F jezové konstrukce v mís-
tech svislých podpor (obr. 7). Na nosnících D, F
byly body signalizovány kruhovými černobílými ter-
číky, na nosníku A svisle umístěnými, bíle natřenými
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~roubky. Ph měř'ení 1JMK byly podrobné body voleny
pouze na nosnicích A a D hradicího tělesa a všechnv
byly signalizovány kruhovými černobílými terči. .

l,'otografické snímky nezatíženého ft zatíženého stavu
byly proměřeny na stereokomparátoru Stekometr
s připojeným registračním zařízením Koordimetr E.
.Kejprve byla provedena orientace snímků podle rá-
mových značek a potom upřesněna na pevných bo-
dech PB (obr. 2, 3), které nebyly předem signalizo-
vány a byly voleny v průsečících spár kamenných
kvádrů jezových pilířů, příp. v rozích oken. Registro-
vané vertikální a horizontální paralaxy na těchto
lJUdech by se neměly lišit o více než 0,01 mm, což je
př'edpokládaná přesnost měř'ení horizontálních a verti-
kálních paralax. Pokud byla tato podmínka splněna,
byly vypočteny nulové paralaxy Po a qo jako aritme-
tický průměr v~ech čtení horizontálních a vertikálních
paralax na pevných bodech. V případě většího roz-
dílu bylo nutno odstranit vliv z nestejného obnovení
prvků vnitr'ní a vněj~í orientace početně tím, že byla
vypočtena paralaxa Po, qo pro každý podrobný bod
zvlášť. Přít,om se předpokládalo, že změna Po, qo má
mezi pevnými body lineární průběh.
Po ukončené orientaci snímků byly registrovány

hodnoty horizontálních a vertikálních paralax P';' qi na
podrobných bodech, a to jednak na bodech signalizo-
vaných a navíc i na bodech nesignalizovaných, vole-
ných na dobř'e identifikovatelných místech jezové
konstrukce, Signalizace podrobných bodů vyžaduje
př'cd snímkováuím př'ípravu sledovaného objektu,
která měřícké práce v terénu prodlužuje. Proto jed-
ním z cílů ř'ešené úlohy bylo posoudit přesnost dosa-
žpnS"chvýsledků pE použití předem signalizovaných
bodů a pE měř'ení bez signalizace, přímo na bodech
jczové konstrukce.

Výpočet deformačních posunů pro bod Pi ve směru x,
tj. ve směru vodorovném, kolmém k ose záběru a ve
směru svislém :: lze uskutečnit podle následujících
vzorců:

kde Pdi' qdi jsou deformační paralaxy získané redukcí
naměř'ených hodnot o paralaxy nulové

Je třeba si uvědomit, že výpočet celé úlohy se zá-
sadně liší, je-li osa záběru při fotografování volena
kolmo ke směríun deformačních posunů, nebo zaují-
má-li vzhledem ke směrům dcformačních posuníl
obecnou polohu. Měřítkové číslo lze v prvním př'ípadě
vypočítat dvojím způsobem (obr. 4).: bud' jako poměr
vzdálenosti dvou bodů ležících v rovině deformace bo-
du P;, známých ve skutečnosti di a na snímku d~

di
m"i=7[",

nebo jako poměr vzdálenosti roviny deformace od
středu vstupní pupily objektivu Yi a konstanty
komory f:

Yi
rnSi=j"

Tohoto druhého způsobu bylo použito v našem pn-
padě při měření UMK, přičemž vzdálenosti Yi byly
změř-eny pásmem.
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V druhém případě, kdy rovina deformací není
rovnoběžná s rovinou snímku (obr. 5), je třeba určit
měřítkové číslo snímku pro každý bod zvlášť ze
vzorce:

s.. ,
rri., =-S:',

kde S, je vzdálenost proměřovaného bodu P, od
vstupní pupily objektivu fotokomory a 8, je vzdále-
nost obrazu daného bodu na snímku Pi od výstupní
pupily objektivu fotokomory. Vzdálenosti Si je
možno určit buď geodeticky, nebo stereofotogram-
metricky. V našem případě při zpracovávání výsledků
měření Photheo bylo pro určení Si použito stereofoto-
grammetrické metody. Dvojice snímků, pořízená ze
stanovisek AL,· BL byla vyhodnocena na analogovém
vyhodnocovacím přístroji Technokrat grafickým způ-
sobem v měřítku 1: 100. Vzdálenosti jednotlivých
proměřovaných podrobných bodů od stanoviska foto-
grafování byly z plánu odměřeny. Hodnoty 8i lze
určit početně ze vzorce:

kde f je konstanta měřické komory a xi je snímková
souřadnice bodu Pi.

Dále je třeba při nerovnoběžnosti roviny deformace
a roviny snímku redukovat vypočítané deformace Llx,
ležící ve směru rovnoběžném s rovinou snímku, na
posun LlX ve směru toku řeky (obr. 6) podle vzorce:

." cos IX,
LlX, =Ax, ,

cos (I' - lXi)

kde j' je úhel mezi osou záběru měřické komory a po-
délnou osou hradicfho tělesa, IX je vodorovný snímkovy
úhel bodu P.

7. Dosažené výsledky

Výsledné hodnoty deformačních posunů LlX probí-
hající ve směru toku a LlZ ve směru svislém byly
získány pro obě měření Photheo i UMK dvojím nezá-
vislým vyhodnocením, a to jednak pracovníky labo-
ratoře fotogrammetrie a dále v rámci zpracovávání
diplomové práce [1]. Průměrné hodnoty deformačních
posunů LlX a LlZ určené na signalizovaných bodech
jsou graficky znázorněny na obr. 7. Z grafického zná-
zornění deformačních posunů vyplývá, že při měření
Photheo i UMK došlo vlivem tlaku vody ke zvednutí
celé pohyblivé jezové konstrukce a k jejímu otočení
kolem nosníku A ve směru toku vody. Při porovnání
výsledků obou měření je nutno si uvědomit, že vý-
sledné deformační posuny se skládají ze složky syste-
matické, vyvolané způsobem dolehnutí jezové kon-
strukce do vodicích drážek a z vlastního prohnutí
hradicího tělesa. Z obrázku je zřejmé, že prohnutí tě-
lesa vlivem tlaku vody vycházelo při měření Photheo
i UMK přibližně stejně a největších hodnot dosaho.
valo vždy uprostřed jezu. U nosníku A činilo 4 mm,
u nosníku D 6mm.

8. Rozbor přesnosti

Aplikujeme-li na vzorce (1), (2) zákon hromadění
středních chyb, dostáváme vztahy pro apriorní
střední chyby v určení vodorovného a svislého posunu:

-V 2 2+ 2 2mLJI»- mva' m. mm.' Pa.

-V2 2+ 22mLJz - mqa·m. mms·qa,

kde mpa, mqa jsou střední chyby v určení deformačních
paralax a mm. je střední chyba měřítkového čísla.
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Zanedbáme-li vliv přesnosti určení měřítka snímku
a předpokládáme-li střední chybu v měření deformač-
ních paralax mpd = rnqd = 0,01 mm, lze pro výpočet
apriorních středních chyb v určení deformačních posu-
nů užít vzorce:

'YIts
mLI., = mLI. = 100 [mm] .

Pro vodorovné posuny měření Photheo, počítané
podle vztahu (11) platí pro výpočet apriorní střední
chyby v určení deformačního posunu L1X podle [1]
vzorec:

rn. cos lX
mLlX = 100 . ( ) [mm]. (14)cos y - lX

.JI A

no 9 8 7 b 5 4 3 2 1 o

20 '" 19 ,/ 18 ,,/ 7/ 16/ 15/ 14/ 13/ ~2 Ir' 11 .r' 10

30 29 28 27 26 15 24 23 22 21 .tu

Na snímcích měření Photheo se mění měřítková
čísla podrobných bodů v rozmezí od 160 do 240 a úhel
lX od -2g do -20g. Lze tedy očekávat střední chyby
v určení výsledných vodorovných a svislých posunů
v těchto rozmezích:

Na snímcích měření UMK se mění měřítková čísla
podrobných bodů v intervalu od 50 do 200 a očeká-
vaná střední chyba v určení výsledného vodorovného
a svislého posunu bude:

mLlX = mLlz = 0,5 až 2,0 mm. (16)

Skutečnou přesnost dosažených výsledků bylo
možno zjistit porovnáním zjištěných deformačních
posunů, dosažených pracovníky laboratoře fotogram-
metrie L1X/ot, L1Ztot a diplomantkou Janou Šťástkovou
L1XdiPl L1ZdiP a dále porovnáním těchto posunů s de-
formačními posuny určenými geodeticky L1Xgeo' Z roz-
dílů d mezi výslednými deformačními posuny určený-
mi pracovníky laboratoře fotogrammetrie a diplo-
mantkou byly vypočteny střední rozdíly ze vzorce

md = V [d:]

a jsou uvedeny v tab. 1.

Geodetické určení deformačních posunů JXgeo za-
jišťovali pracovníci inženýrského podniku VRV pouze
při měření Photheo. Deformační posuny určovali
metodou protínání vpřed na osmi signalizovaných
bodech. Vodorovné úhly byly měřeny theodolitem
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Photheo I UMK

I
sig.

I
nesig. sig.

I
nesig.

body body body body

mdLlX [mm] 3,5 2,5 1,3 1,6

mdLlZ [mm] 1,3 2,6 1,1 1,4

Theo 010 na stano\'iscích III, IV (obr. 1) ve třech sku-
pinách. Základna III-IV byla určena paralakticky.
Přesnost určení deformačních posunů L1Xgeo lze cha-
rakterizovat apriomí střední chybou mLlXgeo = 1,0 mm.
Vzhledem k řádově stejné apriomí přesnosti metody

fotogrammetrické a geodetické byly vypočteny z roz-
dílů d mezi výslednými deformačními posuny L1X/ol>
L1XdiP a deformačními posuny zjištěnými geodeticky
L1Xgeo opět střední rozdíly, které dosáhly hodnot:

Velikosti těchto středních rozdílů ukazují na stejnou
přesnost měření oběma vyhodnocovateli a odpo-
vídají předpokládané dosažitelné přesnosti v určení
deformačních posunů.
Porovnáme-li střední rozdíly uvedené v tab. 1

s očekávanými středními chyba~i v určení deformač-
ních posunů (15) (16), zjistíme, že výsledky měření
UMK jsou v lepší shodě než výsledky měření Photheo.
Toto zjištění lze zdůvodnit tím, že měřické snímky
měřelú Photheo byly horší kvality (musely být zesla-
bovány) a signalizace bodů na nosníku A svisle
umístěnými šroubky byla pro fotogrammetrické vy-
hodnocení méně vhodná než signalizace kruhovými
terči.

Zkušebním merením na Moravském jezu v Hradci
Králové bylo prokázáno, že fotogrammetrická metoda
časové základny je pro zjišťování deformačních posunů

hradicích těles na vodních tocích dobře použitelná.
Ze dvou provedených měření se jeví výhodnější
měření komorou UMK, kdy bylo možno zvolit stano-
viska fotografování přímo v pilířích jezové konstrukce
a pořídit snímky, s osami záběru rovnoběžnými s po-
délnou osou jezu. V tomto případě je výpočet defor-
mačních posunů jednodušší a přesnost dosažených
výsledků je s ohledem na kratší vzdálenosti měřených
bodů od stanovisek fotografování vyšší (viz tab. 1).
Avšak i v případě, kdy v pilířích není vhodný prostor
pro umístění měhekých komor a je možné fotografo-
vat pouze z břehu vodního toku s osou záběru orien-
tovanou vzhledem k ose jezu obecně (měření Photheo)
lze fotogTammetrickou metodu časové základny po-
užít.
Obecně lze říci, že pro hradicí konstrukce obdobných

rozměrů jako Moravský jez (šířka jezového pole
20 m) je uvedená metoda vhodná tehdy, když poža-
dovaná přesnost na určení deformačních posunů je
menší než 3 mm pro měření prvním způsobem (Pho-
theo) a menší než 2 mm druhým způsobem (UMK).
Potom je možné pro měření použít jak předem siglla-
lizovaných bodů, tak nesignalizovaných dobře identi-
fikovatelných bodů hradicí konstrukce, což značně
urychlí polní I,ráce.

[1] ŠŤÁSTKOV Á, J.: Fotogrammetrické určování svis-
lých a vodorovných posunů hradících těles na vod·
nich tocích. Diplomová práce. Praha 1984. ČVUT
Praha, fakulta stavební.

[2] RŮŽEK, M., JURÁŠKOV Á, R.: Fotogrammetrická
měření a jejich vyhodnocení. Zpráva o statické za-
těžovací zkoušce dálničního mostu ve Velkém Mezi-
říčí. Praha 1979. ČVUT Praha, fakulta stavební.
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Prvé hodnotenie svetelného diafkomera
Sokkisha Red Miniv kombinácii
s teodolitom Zeiss 010B

Doc. Ing. Svatopluk Michal~ák, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT Bratislava,.

Ing. Jozef Janovi~,
Geodézia, n. p., Bratislava

Hodnotenie elektronických diarkomerov stavia použí-
vatera do inej situácie než aká bola v období optických
diarkomerov. Koncepcia prístrojov sa rýchlo mení
a najmu u nasadzovacích diafkomerov (ND) je vera
výrobcov aj noviniek. lch presnosť nie je takým pro-
blémom, ako prevádzkové vlastnosti a cena. Preto
sme už v roku 1971 [1] navrhovali akt.ívne posobenie
na výrobcov s konkrétnymi požiadavkami. Neskor
v roku 1973 [2] sme vyzdvihli úlohu ND ako masového
prístroja, ktorá vtedy nebola všade správne odhad-
nutá. Nakoniec v roku 1979 [3] sme formulovali po-
žiadavky na malý, lacný (spolu skratka M) a univer-
zálne použitefuý diafkomer (NDM), ktorý by mal vý-
hradovo nahradiť dvojobrazové autoredukčné tachy-
metre pri podrobnom meraní a vytyčovaní.
Odhadnutý trend bol za 3 roky potvrdený novým

ND Sokkisha Red Mini, ktorý po prvý raz v ČSSR
predviedla firma Opton na Geodetických informačných
dňoch v Brne v septembri 1982. V Bratislave ho už
v roku 1983 získal n. p. Priemstav - Ing. J. Holénia.
Keďže ide o prístroj novej. lacnej koncepcie, bude

iste vhodné zaoberať sa jej hodnotením, porovnaním
vlastností Red Mini s príbuznými ND a uviesť výsled-
ky prvých skúšok vykonaných Ing. Jozefom Janovi·
čom v rámci diplomovej práce pod vedením prvého
autora, ako aj prvé skúsenosti v kombinácii s ťeodoli-
tom Zeiss Theo 010 B.
Vzhradom na úlohy n. p. Priemstav bol prístroj

k dispozícii len na niektoré vybrané skúšky presnosti.
Pri modeli NDM to však nie je rozhodujúce. Priority
prístojov pre podrobné meranie v malom priestore sú
iné, ako pri výkonných diatkomeroch. Jedným z cie-
rov je ukázať, že niektoré rozdielne parametre medzi
porovnávanými ND sú prirodzeným dosledkom roz-
dielnej koncepcie a priorít a nie a priori rozdielnych
kvalít výroby. Rozbor koncepcie sleduje aj aktivizo-
vanie výrobcovo

2. Rozbor koncepce konštrukcie red mini

Odbornú verejnosť upútal Red Mini už pri prvom pred-
vedení nielen malými rozmermi, hmotnosťou, ale aj
nízkou cenou, možnosťou nasadenia (univerzálnosťou
upevnenia) na teodolity VEB Carl Zeiss a redukčnou
miniklávesnicou. Pri posudzovaní koncepcie treba mať
na pamati, že konštrukcia prístroja je vždy výsled-
kom technického a ekonomického kompromisu s urči-
tými kladmi a nedostatkami, viazanými na technické
možnosti v čase vývoja prístroja a na stanovené prio-
rity. Prístroj bez nedostatkov a vyhovujúci všetkým
úlohám praxe nemožno vytvoriť. Preto vyspelý
výrobca aj používater pokladá určité nedostatky za
prirodzené. Pritom sú si obidvaja vedomí, že ich po-
žiadavky možu byť protichodné. V súčasnosti sú však
žiar niektorí výrobcovi a ovplyvnení aj poradcami pre

odbyt, ktorí vychádzajú z tzv. spotrebiterskej psycho-
lógie a snažia sa akýkorvek nedostatok zakrývať
a netechnicky zveličovať prednosti.

Predstavy výrobcu a používatera o jednoduchom
a lacnom ND sa možu tiež líšiť. Pre výrobcu to znači
ND, ktorý možno bez problémov vyrobiť, t. j. z osved-
čených, existujúcich súčiastok a s osvedčenou kon-
cepciou, čiže s nízkymi nákladmi na vývoj. Bežný
používater by však chcel, aby prístroj bol malý, rahký,
mal pohodlnú obsluhu, štandardný dosah 8 (čiže s jed-
ným reflektorom - Ir - 8;r = 1 km) a bol lacný.
Malá hmotnost, rozmery, cena a štandardný dosah sú
však v protiklade. Nehovoriac ani o pohodlnej obsluhe
a vyššej inteligencii redukčných a pomocných spraco-
vaterských programoch. Napr. zníženie hmotnosti vy-
žaduje náročnejší vývoj, nové, ďrahšie časti. Protikl~d
sa rieši kompromisom. Ale aj pritom sa stanovia priori-
ty, ktoré nie sú 1'ri rozuych výrobcoch rovuaké. Avšak
aj bez informácií výrobcu možno priority odhadnúť
analýzou vlastností ND.

Doteraz trvávala u svetelných diarkomerov tradičná
priorita. presriosť a dosah, aj keď tieto sú dnes pre
verkú vačšillu úloh geodézie na dostatočnej úrovni.
Výrobcovia sa obávali dať prednosť nižšej cene pred
dosahom a presnosťou. Tie závisia od náročnosti
optiky, prijímacie~o systému a výberu elektrOlůckých
súčiastok, najma diódy. Všetky tieto faktory zvyšujú
však cenu a optika aj rozmery. Treba ale rozlišovať
medzi nízkou cenou sposobenou technickým stárnu-
tím výrobku, respektíve konkurenci ou na t;hu a nízkou
cenou plánovanou v dobe koncepcii prístroja.

Rozbor základných charakteristík. Red Mini (obr. 1)
je redukčný nasadzovací svetelný diarkomer s batériou
a redukčnou klávesnicou mimo prÍstroja. Je prvým
japonským geodetickJ"m prístrojom dovezeným do
ČSSR. Prístroj je najmenšÍm (82 X 82 X 175mm),
najrahšÍm (hmotnosť Q = 0,95 kg) a najlacnejším Nr>
(v roku 1983 stál 9500 DM -Deutsche Mark - včítane
batérie) ale má zo všetkých ND aj najmenšÍ dosah:
v dobrých podmiellkach 8lr = 500 u, 83r = 800 m,
v štandardných podmienach o 300 m menej. Vidieť, že
dosah bol plánovanou "obeťou" za malú hmotnosť,
rozmery a cenu. Takýto krok sme očakávali skor od
závodov, ktoré llapriek potrebám geodézie zastavili
výrobu dvojobrazových tachymetrov. Závody Sokkis·
ha však dobre vystihli medzeru, ktorá tým vznikla
v ponuke diafkomerov.

V kOllcepcii konštrukcie Red Mini je vidieť využitie
skúseností z predchádzajúcich rozdielnych ND Sok-
kisha:

1. Menšieho lacného modelu SDM 5A (Q = 2,1 kg,
81r = 500 m) s koaxiálnou optikou, so zabudovanou
redukčnou klávesnicou, s upevnením na ďalekohfad
a s batériou na statíve. .
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2. Viičšieho, drahšieho modelu Red lA (Q = 4 kg,
8u = 1,6 km) s dvojosovou optikou, s internou
zasunovatemou batériou, s externou redukčnou
klá vesnicou pripojenou káblom.
Z prvého modelu použili koncepciu súosovej optiky,

malého dosahu a externej batérie a z druhého najma
externú klávesnicu. Tým sa využili možnosti zníženia
hmotnosti a rozmerov. Ďalej použili modernej~í
a Tahší mikroprocesor vo vlastnom prístroji aj v re-
dukčnej klávesnici SF4 (obr. 2), ktorá na rozdiel od
Red lA nemá vlastný display a je rekordne Tahká,
Q = 50 g. Má zabudovaný program na výpočet vodo.
rovnej dížky 80 a prevýšenia h, keď zenitový uhol
možno vložiť v grádoch alebo stupňoch.
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Nová je koncepcia ovládacích zariadení. ČelodiaTko·
mera je preto vrcholom jednoduchosti. Umiestnili
tam len 6-miestny display LCD s intervalom 1 mm,
okulár zámerného ďalekohTadu (r == 6.krát) a 2 tla·
čítka: zdroj a meranie. Na malé čelo (82 X 82 mm) sa
nezmestilo ovládanie pomocných vstupných údaj ov.
Preto ich umiestnili na hornú plochu nástavca (obr. 3)
ako 7 voliteTných posuvných prepínačov. Keď uváži-
me, že atmosferická korekcia (1), konštanta reffektora
(7), tracking (2), spínač bzučiaka (3), voTba jedného
a opakovaného merania (4) sa nastavia len na začiatku
merania a vofba stupne.grády (5) a metre-stopy (6)
len na začiatku sezóny, potom je toto umiestnenie
vhodné: Čelo Red Mini je tak prehTadnejšie ako
u Red lA a SDM 5A. Atmosférická korekci a sa dá
nastaviť v rozsahu mínus 60 ppm1) až +90 ppm s in·
tervalom 10 ppm a konštanta reffektora od O do 9 cm
s intervalom 1 cm. Zvolené vstupné údaje sa zobra·
zujú ako osobitné znaky v spodnej polovici displaya.
Podobne sa tam zobrazuje aj druh počítanej veličiny
zo SF4 a znaky kontroly cielenia, merania, stavu
batérie a množstva svetla. Tento tzv. systém samo-
diagnózy je kombinovaný aj so zvukovými signálmi.
Udávanou presnosťou 5 mm + 5 mm/km sa Red

Mini zaraďuje medzi diaTkomery triedy presnosti
(TP) 2, ale v rozsahu teplot -10°C až +50 °C.
Dížky možno merať tromi sposobmi: jednorazovo,
opakovane a trackingom. Zdrojom svetla je Ga-As
(gálium-arzénová) dióda (0,86 ,um), ale ani v prospekte
ani v návode nie sú uvedené modulačné frekvencie.
Zdrojom prúdu je malá externá 6 V NiCd (nikel-kad·

miová) batéria upevnená na statíve. Výrobca uvádza,
že vydrží 10 hodín nepretržitej prevádzky, ale neudáva
kapacitu ani hmotnosť, ktorá je asi 0,2 kg. Red Mini
má však malú spotrebu a skúsenosti ukázali, že pri
vypínaní prístroja po každom meraní vydrží batéria
asi 1,5 pracovného dňa.
Odlišné zámery výrobcu voči doterajším ND do-

kumentuje aj množstvo variantov upevnenia Red
Mini. Tri základné upevňovacie systémy (obr. 4) sú:
trojnožkový, ďalekohTadový a pre nosiče teodolitu.
Tri osobitné varianty (tyčový, stojanový a pre filmový
držiak) ukazujú, že závod predpokladá použitie
Red Mini aj pri menej presných dÍžkových meraniach.
Pre rozvojové krajiny je zaujímavý systém pre stolovú
metódu, kde Red Mini je vybavený aj kovovým seg-
mentom výškového kruhu s intervalom čítania 5 mi·
nút a lomeným okulárom.
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Pre vačšinu meraní u nás je najvhodnejšíe ďaleko-
hTa d ové u pe vn ení e, ktoré je podobné systému AGA.
Pozostáva z adaptéra diaTkomera a adaptéra ďaleko-
hradu. Prvý adaptér (pozri obr. I) je charakterizovaný
vodiacim čapom, uzavieracou pákou (a) a oblúkovým
puzdrom brzdiacej pružiny (b) a druhý zasa vodiacim
otvorom a brzdiacim strmeňom (c). Spodná časť tohto
adaptéra musí byť prisposobená ďalekohTadu.

Opravy príslušenstva k Red Mini. K prístroju,
ktorý vlastní n. p. Priemstav, bol dodaný štandardný
adaptér ďalekohTadu Sokkisha, ktorý nie je vhodný
na ďalekohfad teodolitu Zeiss Theo 010 B. Preto
Ing. J. Janovič pred vlastnými skúškami navrhol
a zhotovil redukčnú podložku adaptéra ďalekohTadu
(obr. 5), brzdiaci strmeň (obr. 6), ako aj redukčné
nástavce pre reflektory Sokkisha do trojnožiek firmy
Zeiss. Adaptér ďalekohTadu potom pozostával z 2
častí: dodanej výrobcom a podložky zhotovenej svoj-
pomocne, a preto je trocha vyšší. Nástavce do troj.
nožiek Zeiss umožnili použitie statívov tejto firmy, t. j.

trojnožky Sokkisha netreba vobec objednávať, čím sa
ušetria devízy. Všetky spomenuté konštrukčné úpravy
boli podané Ing. J. Janovičom ako zlepšovacie návrhy
a veTmidobre sa využili pri 5 prístmjoch Red Min do.
daných v roku 1984 n. p. Geodézia Bratislava. Na-
koTko prístroj umožňuje nastavenie adičnej konštanty
objednali k nim len po jednom reflektori a pre vačšie
vzdialenosti využívajú dvojice reflektorov Opton Eldi
a trojice reflektorov k EOK 2000, pre ktoré zhotovili
osobitné dl'Žiaky.

Podložka adaptéra a strmeň je vyhotovený pre
1. polohu, zatiaf čo Sokkisha, podobne ako AGA,
vyrába adaptér ďalekohTadu pre 2. polohu. Pritom
ale adaptér na diaTkomeri Red Mini je oproti systému
AGA oveTa vyšší a závody Sokkisha by ho mohli zní-
žiť.

3. Porovnanie koncepcie s inými ND

Na hodnotenie koncepcie Red Míni bude vhodné po-
rovnať jeho vlastnosti s ostatnými ND Sokkisha, ako
aj s podobnými NDM iných výrobcov s univerzálnym
upevnením.

Že koncepcia a priority Red Mini sú osobitné uka-
zuje redukčný ND Red 2 (obr. 7) a autoredukčný Red
3. Obidva sú založené na výkonnom diaTkomeri (Slr =
= 2 km, 8Jr = 3 km) so zabudovateTnou internou
batériou. Majú preto rovnaké rozmery, aj keď roz-
dielnu hmotnosť (Q = 2 kg a 2,4 kg). Red 2 je vyba-
vený náročnejšou externou redukčnou klávesnicou,
ktorá má programy aj pre ďaTšie výpočty. Majú
preto pri rozdielnej hmotnosti (2 kg a 2,4 kg) rovnaké
rozmery. Red 2 je vybavený náročnejšou redukčnou
klávesnicou, ktorá má programy aj pre súradnicové
rozdiely a rozdiely medzi meranou a vytyčovanou
dížkou. Obidva sa podstatne líšia nielen koncepciou,
ale aj cenou. Pomel' cien Red Miní a Red 2 : Red 3 je
asi I : 1,6 : 2,3.

Red 3 bol až nedávno najfahším autoredukčným ND
(napr. AGA Geodimeter 122, Q = 2,8 kg). V septembri
1984 však AGA predviedla nový model 220 s rekordne
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malou hmotnosťou 1,3 kg s cenou asi ako Red 3, čiže
ovefa drahší do Red Mini, a preto ho neporovnávame.

Porovnanie s podobnými modelmi. Prvé modely
NDM realizovali v rokoch 1979-1980 závody Precis-
sion Intemational typom Beetle 500S (sn = 500 m,
Q = 2,5 kg) a Sokkisha spomínaným SDM 5A (sn =
= 500 m, Q = 2,1 kg). Obidva boli lacné (okolo
9000 DM), ale v tom čase drahšie ND viázarié upev.
nením na určité teodolity boli ovefa rahšie. Napr. Kem
DM 501 (Q = 1,6 kg), Wild DI 4 (Q = 1,9 kg). Závody
Sokkisha a Precission sa orientovali aj ďalej na malé
a univerzálne upevnitemé ND. Výhodou pre nich je
malá lacná elektronika a v Japonsku aj lacné pracovné
sily. K nim sa neskór, čo do upevnenia a hmotnosti,
ale nie ceny, pridali závody Kem (DM 102). Jednodu-
chý a univerzálny ND vyrába aj AGA (Geodimeter
110, predtým 10). Prvé porovnanie medzi Red Miui
a príbuznými ND DM 102, Citation 410 (nasledovník
Beetle) a Geodimeter 110 ukazuje tabufka l.
Všetky 4 prístroje sú čo do presnosti približne rovnaké
(TP 2).
Red Mini a DM 102 boli od začiatku koncipované

ako osobitné prístroje. Citation 410 a Geodimeter 110
sú pokračovatermi staršej koncepcie,!ktorej cierom boli

aj náročnejšie varianty ND. Keďže sú takto viazané na
vačšinu charakteristík základného modelu je prirod-
zené, že Citation 410 aj Geodimeter 110 sú vzdialenej-
šie požiadavkám na NDM. Obidva aj vznikli skór ako
Red Mini. Geodimeter 110 má síce najvačší dosah, ale
nemá tracking. Výhodou Citationu 410 voči Geodi-
meteru 110 je redukcia a najma cena, ktorú v roku
1984 znižili - je lacnější ako Red Mini. Je to v súhlase
aj s poklesom cien elektroniky v USA, ktorý je vačší
ako v Európe. Od závodu Precission by sme mohli
očakávať skoro aj nový, fahší model. Je to aj otázkou
dohody medzi nimi a závodom Wild. Keďže Geodi-
meter 110 je už 4-ročný model, mohli by aj závody
AGA vyrobiť novší, respektíve odvodiť ho z auto-
redukčného modelu 220. Kem a Sokkisha majú roz-
dielnu koncepciu batérií u všetkých ND. Kem používa
ťažšie (Q = 2,5 kg) s vačšou kapacitou (asi 800 bodov),
Sokkisha fahšie (Q = 0,2 kg) s menšou kapacitou
(asi 300 bodov). Kem ukázal odvahu vyrábať dve
odlišné koncepcie ND, ale pri DM 102 neopustil ešte
celkom starú koncepciu ND bez redukcie, s vefkým
dosahom. 'I'ým je výhodou Red Mini voči DM 102
hmotnosť, redukcia, cena a nevýhodou pochopitefne
dosah.

Red Mini DM 102 Citation Geodime-
Prístroj externá nere- 410 ter 110
Redukcia klávesnica dukčný interná nere~

klávesnica dukčný

Q bez batérie 0,95 kg 1,7 kg 2,6 kg 2,6 kg
Dosah 81r 0,5 km 1,0 km 1,0 km 1,4 km
Rok výroby 1982 1981 1981 1980

Od roku 1982 nevznikol nový NDM. Preto naj.
mladší.z nich, Red Mini, bol napriek nedostatkom naj-
bližšie požiadavkámNDM. Nie je to dósledok neja-
kých výnimočných kvalít výrobkov Sokkisha, ale
prirodzený dósledok koncepcie a priorít odlišných od
ostatných výrobcov, roku vývoja a čiastočne aj niž-
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ších výrobných nákladov. Keby spomínané 3 závody
zvolili osobitnú koncepciu, dosiahli by podobné para-
metre. Od ktoréhokoIvek z nich mažeme očakávať nový
model. Nie je to ani tak otázka technická, ako ekono-
mická - uplatnenie na dosť nasýtenom trhu, kde
japonské závody podIa očakávania pasobia na znižo-
vanie cien. Inakšie treba priznať, že upevnenie všet-
kých 4 ND nie je tak výhodné ako upevnenie výkon-
ných ND tvaru "U" (Kern DM 502, Wild DI 4).
Žiadúci by bol NDM s univerzálnym adaptérom na
meranie v dvoch polohách.

Koncepcia NDM nie je všade plne akceptovaná.
Iste nemaže vyhovovať všetkým používateIom. Závisí
to od druhu úloh, počtu meračských čiat a financií.
Je ale nepopierateIné, že NDM vyplňujú vznikajúcu
medzeru medzi optickými diaIkomermi a výkonnýnů
ND. V geodézii je veIa drobných, miestne aj časovo
rozptýlených prác, kde nasadenie výkonných ND
a elektronických tachymetrov (ET) nie je ekonomicky
výhodné. Ale ani podniky s vačším počtom čiat ne-
mažu vždy zabezpečiť ET pre všetky čaty. Otázkou
je, či vybaviť jednu čatu ET, alebo viaceré NDM.
Kedysi bola malá cenová aj typová diierenciácia medzi
ND, elektrooptickými tachymetrami (EOT) a ET
s pomerom cien asi 1 : 2 : 3. Ale dnes pre NDM: vý-
konný ND: autoredukčný ND : EOT : ET jednodu-
chý : ET registračný dostaneme cenový pomer asi
1 : 1,6 : 2,3: 3,6: 6 : 7.

4. Krátkodobé skúšky a príprava na meranie

Pri upevnení nástavca treba nastaviť jeho zámernú
os tak, aby ležala vo vertikálnej rovine zámernej osi
ďalekohfadu a aby obidve osi boli rovnobežné.

Uróenie odlahlosti zámerných osí. Jej hodnotu d
potrebujeme poznať na výpočet prevýšenia. V návode
je uvedená len pre teodolity Sokkisha. V čase tlače
návodu asi s adaptérmi pre VEB Carl Zeiss nepočítali.
Odrahlosť bola určovaná v Geodetickom laboratóriu
Katedry geodézie čítaním poloh hl až h4 obidvoch zá-
merných osí na 2 latách vo vzdialenosti Sl a S2 podIa
obr. 8. Z obrázku je zrejmé, že

d = h4 - LJa - ha,
'LJ

a tg 8 = a
S2-81

Zaujímavé je, že v návode sa predpokladá cip-Ip-nie
s rovnobežnými zámerami len pri Red Mini upevnenom
na nosičoch. Pri upevnení na ďalekohfade sa uvádza
cielenie diafkomerom aj ďalekohradom, čiže dvojité
cielenie. Pre obidva druhy upevnení sa uvádzajú roz-
dielne vzťahy na výpočet prevýšenia, ale neuvádza sa
či tomu zodpovedá aj program redukčných klávesníc
SF4. V našem prípade došla SF4 ovefa neskar ako
prístroj, a preto sme redukcie počítali na kalkulačnolll
stroji. Meranie s rovnobežnými osami považujeme ale
za výhodnejšie.

Overenie adiónej konštanty. Je známe, že poloha
nulového bodu - adičná konštanta c nie je pri všet-
kých diaIkomeroch v celom rozsahu dížky konštantná.

~_s.__ . ---J s,
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Pritom je známych veTametód jej zisťovania, ktoré sú
rozdielne čo do nárokov na vybavenie, meranie a spra-
covanie. Sokkisha odporúča známe jednoduché ove-
rellie c meraním dížky 8 okolo 100m a jej dvoch polo-
víc 81 a 82, Pred uvedením vzťahu c = 8 - (81 + 82)

však uvádzajú justáž na c = O,čo maže pomýliť lJouží-
vateTa.
Adičnú konštantu sme určovali najskar na testova-

cej mikrosieti Pasienky optimalizačnou metódou
podTa [4], a potom aj z meraní na základnici Hlohovec
[5]. V prvom prípade základnica HF (obr. 9) dlhá
118,968m je rozdelená na 6 úsekov, ktoré sú 1 až
4·násobkom 10metrov. Zo 6 meraní na každom úseku
a celej základnice sme vypočítali c =0 -9,3 mm ±
:t 2.0 mm.
Z priemerných dÍžok základnice v Hlohovci sme

z 2 kombinácií úsekov dostali tieto hodnoty: c =
= -8,3 mm ± 1,2mma-9,3mm ± 1,7 mm.Zhoda
jednej kombinácie s výsledkom z Pasienkov je náhod-
ná.

Skúška fázovej nehomogenity diódy. Nie každý bod
účinnej plochy diody vyžaruje v rovnakom okamihu
svetlo rovnakej fázy. Často reflektor zachytí len časť
svetelného kužeTa. Potom sa nameraná hodnota maže
zmeniť podTa zacielenia prístroja a plochy reflektora.
Preto sa vplyv nehomogenity mMe prejaviť pri prieč-
nom posune reflektora a pri meraní rovnakej dížky
raznymi zoskupeniami reflektorov. Na tom je založené
aL veTmi jednoduché poTné overenie nehomogenity.
Dlžku okolo 100 m sme merali viackrát vždy raz jed-
ným a raz tromi reflektormi. Rozdiely medzi obidvo-
ma súpravami reflektorov ležali pod vnútornou pres-
nosťou prístroja, a preto diódu možno považovať za
dobrú.

Keďže Red Mini možno použiť s teodolitmi VEB Zeiss
rady B bolo vhodr,é zistiť uhlovú presnosť najpresnej-
šieho z nich, Theo 010 B, a to v podmienkach typic-
kých pre meranie s ND, t. j. v prízemných vrstvách na
menšie vzdialenosti a razne ciele. Celkom sme odmerali
3 série po 6 skupinách na 4 ciele. V sérii Č. 2 (ciele
okolo 500 m) a Č. 3 (ciele okolo 200 m) sme súčasne
merali uhly v skupinách aj s ET Opton Elta 4. Ako
ciele slúžili: uhlomerný terč VEB Zeiss, reflektor

Sokkisha, štandardná výtyčka a roh budovy. Vypo-
čítané stredné chyby jedného smeru ma pre razne terče
zo sérií č. 2 a Č. 3 sú v tabuTke 2.
S Theo 010 B ma kolíše od 3,1cc do 1O,2cc.Pritom

priemerná hodnota ma zo všetkých terčov je 5,Occ.
Závod udáva len 3cc, čo však možno dosiahnuť podTa
skúseností našich len na terče v homogénnom prostredí
a nie rozložené po obzore a v prízemných vrstvách.
Výsledky s Elta 4, ako s inžinierskym tachymetrom,
boli pochopiteTne horšie, ale priemerná hodnota 10cc,
ktorú sme dostali, zodpovedá náhodou presne údaj u
výrobcu.

6. Overenie dfžkovej Pf'.:"'Sntll.ti na základnici
Hlohovec .

Testovacia základnica Katedry geodetických zákla-
dov (KGZ) je dlhá 960 m. Piliermi je rozdelená na
4 úseky, čo umožňuje meranie dÍžok v 10 kombiná-
ciách. Podrobnosti o postupe merania a vyhodnotenia
sú v [5]. Pre Red Mini sa však používajú a dodávajú
len 3 reflektory, s ktorými je dosah prístroja len 800m.
Preto sa ním dalo zmerať len 8 kombinácií dÍžok a na
výpočet sa nemohol použiť výpočtový program KGZ
pre kalkulátor HP-67. Diplomant J. Janovič si preto
zostavil vlastné vyrovnanie metodou najmenších
štvorcov (MNŠ) podTa podmienkových meraní a vý-
počet parametrov vyrovnávacej priamky [6].
Pre vykonané 2 série meraní dostal stredné chyby

vyrovnanej dížky mu = 4,2 mm a mS2 = 4,9 mm,
ktoré ukazujú, že vnútorná presnosť prístroja zodpo-
vedá údajom výrobcu (5 mm). Ďalej boli pri sérii
určené nasledujúce rovnice opráv tj

V júni 1984 overil Ing. J. Janovič ďalších 5 Red
Mini dodaných n. p. Geodézia Bratislava na jar 1984.
Zaujímavé je, že u všetkých zistil nižšiu presnosť ako
pri prvom prístroji n. p. Priemstav, a to m. v rozmedzí
5 mm až 7 mm, čo ešte nie je tak veTkýrozdiel. Avšak
empirické rovnice opráv vykazovali u všetkých prí-
stroj ov oveTa vačšie koeficienty k a q (tj = k8km + q).
Tak k kolísali v rozmedzí 15,5 mm až 24,6 mm a q
v rozmedzí 1,2 mm až 5,8 mm. Je zrejmé, že v mera-
ných dÍžkach sa vyskytovala systematická chyba,
ktorá sa dá korigovať pomocou h(;dnat odsunutých
z grafov vyrovnávacích priamok. Nakoniec sme mimo
testovania spojili 2 trojice reflektorov, tý~ sa zvýšil
dosah Rod Mini tak, že sa dala odmerať aj dlžka 960m.

.~
I
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500 m Elta 4 10,5cc I 11,8cc 8,2cc 7,5cc
TheoOIOB 3,9cc 3,4cc 2,8cc 4,8cc
TheoOIOB 3,lcc 10,2cc 7,7cc 6,3cc

200 m Elta 4 5,2cc I 1I,7cc 12,2cc 12,600
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7. Testovanie polohovej presnosti

Do brá dÍžková presnosť Red Mini a možnosť jeho
kom binácie s 'I'heo 010 B dáva možnosť použiť ho aj
na určovanie mikrosietí do 1 km. Bolo preto zaují-
mavé zistiť, akú polohovú presnosť možno dosiahnuť
s touto kombináciou. OvereIůe vykonal diplomant [6]
na 2 trojuholníkoch ABD a BDC overovacej siete
Pasienky (pozri obr. 9) so stranami dlhými od 100 do
366 m. Použil závislú centráciu VEB Zeiss a súčasne
meral smery (v 3 skupinách) a dížky (3-krát). Na
porovnanie bola sieť zmeraná' aj ET Elta 4. Priamo
merané veličiny boli vyrované MNŠ podTapodmienko-
vých meralú. Na výpočet sa použilo kalkulačného stro·
ja TI-59 s tlačiarňou PC-100 C z n. p. Kovoprojekta
Bratislava. Pre kombináciu Red Mini + Theo 010 B
zistil strednú chybu pre jednotkovú váhu mo = 2,7
mm a pre Elta 4 'n.o = 8,7 mm. PodTa očakávania boli
výsledky s prvou kombináciou presnejšie. Prejavila
sa tu najmii vyššia uhlová presnosť Theo 010 B, ale
znovu sa potvrdila aj dobrá dÍžková presnosť Red
Mini. Dokreslili to aj dÍžkové a uhlové opravy, ktoré
pre nedostatok miesta neuvádzame. Spomínaná kom-
binácia je teda vhodná na určovanie malých lokálnych
sietí.

Rozborom koncepcie Red Mini a jeho porovnanie
s podobnými prístrojmi sa ukázalo, že nastúpený
trend NDM je potrebný a požiadavky na neho, ako na
prís troj vyplňujúci medzeru medzi štandardnými ND
a optickými tachymetrami, sú reálne. Porovnávanie
s Citation 410, DM 102 a AGA Geodimeter 110 uká-
zalo, že koncepcia priority týchto ND bola iná ako
Rod Mini, a preto sa prirodzene nemohli natoTko pri-
blížiť požiadavkám na NDM. V blízkej budúcnosti
však mOžeme od ich výrobcov očakávať nové modely.
Rozbor štyroch ND ďalej ukázal, že zatiaT je výhod-
nejšia osobitná koncepcia NDM, ako jej odvodenie od
štandardné ho ND.

Ukáza li sme, že niektoré nižšie ukazovatele (dosah)
sú dasledkom iných priorít (cena) a že každá koncepcia
ako kompromis nemaže mať celkom prirodzene len
výhody. Uviedli sme potrebné vylepšenia (adaptér)
konštrukcie Red Mini aj jeho návodu. Ďalej konštrukč-
né úpravy príslušenstva vykonané Ing. J. Janovičom,
ktoré vyplynuli z neúplnosti prvej dodávky a mož·
nosti využiť príslušenstvo VEB Car! Zeiss. Použitie
6 reflektorov umožnilo predÍžiť dosah až na 1 km.

Pri niektorých skúškach bol súčasne overovaný aj
ET Opton Elta 4 z n. p. Kovoprojekta. V roku 1984
vykonal druhý autor overenie aj ďalších nových Red
Mini n. p. Geodézia. Meraním uhlov na razne terče

sme získali dobrú uhlovú presnosť teodolitu Zeiss
Theo 010 B. Polohovú presnosť v kombinácii Red Mini
Theo 010 B sme overovali na mikrosieti na Pasienkoch
a zistili sme, že je veTmi dobrá (mo = 2,7 mm) a po-
tvrdzuje možnosť využitia pri malých lokálnych sie·
ťach. Z meraní s Eltou 4 sme dostali mo =, 8,7 mm.

Ukázalo sa, že Red Mini rozšíril typové rady a ceno-
vé rozpatie v ponuke elektronických diaTkomerov
a z hTadiska jeho výrobcu sa odporúča, aby tento
trend pokračoval a našiel nasledovníkov aj u ostat-
ných výrobcov.
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V pojednání je zmíněn světelný dálko měl' AGA 220.
Třeba podotknouti že tento dálkoměr je sice 2,3krát
dražší než Red Mini, ale při své hmotnosti 1,3 kg
poskytuje větší komfort, spočívající zejména v přímé
redukci na vodorovnou vzdálenost a převýšení bez
měření svislého úhlu, dále v "on line" napojení na
registrátor a ve větším dosahu.
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z PŘfSTROJOVÉ TECHNIKY

V letošním roce se konala v Praze již 10. mezinárodní
výstava audiovizuální v techniky Inte~kamera 1985:
O předchozí Interkamere v roce 1983 Jsme referovalI
v GaKO 9/1983 na s. 239 a zaměřili jsme se přitom na
novinky v polygrafii a reprografii. Tentokrát náš zájem
bude širší, neboť do sféry geodézie a kartografie patří
již nedílně dálkový průzkum Země a v něm dominuje
fotografie. Příslušná oblast již nabývá výrobní charakter
a naše pozornost se proto soustřeďuje na profesionální
zařízení a materiály pro účely DPZ.

Přístroje. Na výstavě bylo možno spatřit kameru
Aero Technika 45 (Linhof - NSR). Kamera je plně
elektrizována, lze k ní připojit celou řadu speciálních
objektivů s ohniskovou vzdáleností od 75 do 270 mm
a pořizovat snímky na různé formáty podle typu při-
pojené výměnné kazety. Maximální rozměr pořizova-
ných snímků je 9 x 12 cm. Též lze připojit kazetu. pro
okamžitou fotografii. Přetáčení je řízeno elektricky
a umožňuje naexponovat během 5 minut 150 snímků při
použití jedné kazety. Tento faktor je velmi důležitý
při posuzování ceny letového času. Hmotnost kamery
je 6,9 kg.

Fotografické materiály. Vystavovatelé presentují pře-
devším konvenční černobílé a barevné materiály, jejichž
senzitometrické vlastnosti jsou pro amatérské a tech-
nické účely dosti vystupňované. Fotografování zemské-
ho povrchu z velkých výšek i specifické požadavky na
snímky DPZ nutí výrobce, aby citlivé vrstvy materiálů
byly tomuto záznamu vhodně uzpůsobeny. Tak např.
v sortimentu firmy Kodak jsou pro účely DPZ nabízeny
filmy a desky pro černobilou i barevnou fotografii a s citli-
vostí na ultrafialovou, viditelnou a infračervenou oblast
spektra. Např. černobílý film má maximální. citli~ost
pro záření s vlnovou délkou 760 až 880 nm. FIlmy JSou
uzpůsobeny pro strojové zpracování při vyšších teplo.
tách.

S odstupem posledních let můžeme konstatovat, že
uživatelé se odklánějí od černobílých kopií a požadují
barevné kopie. Zde se stal velmi atraktivním materiál
Oibachrome (firma Ilford). Mezi několik málo zpracova-
telů tohoto materiálu v ČSSR patří i SDPZ GKP.
Fotografické papíry Cibachrome jsou pozitivně pracu-
jící. Na papíry je možno kontaktně kopírovat i zvět-
šovat. Kopie je hotova zhruba za 15 minut.

Zpracovatelská zařízení. Vystavovaná velkoformátová
zařízení pro ploché filmy a papíry jsou určena pro vy·
volávání černobílých materiálů. Výrobci je označují
jako průtoková. Jsou k dispozici i zařízení pro barevné
materiály. Zařízení jsou určena především pro praco-
viště, kde se používá jediný zpracovatelský proces.
Naše pozornost se spíše upnula k vystavovatelům, kteří
nabízejí zařízení s variabilním režimem zpracování.
Zařízení, označovaná jako "rotační" ,se velmi dobře
osvědčují jak pro zpracování nasnímkovaného materiá-
lu, tak pro zhotovování kopií snímků. Výhodou rotač·
ních zařízení je především jejich univerzálnost. Lze na
nich zpracovávat nejen filmové pásy, ale i plošné filmy
a papíry. Nezáleží, zda se jedná o černobílý nebo barev-
ný materiál. Režim zpracování lze řídit a jednotlivé
procesy měnit. Spotřeba lázní je minimální, vždy se však
používá čerstvých lázní a při zpracování je zaručena
stabilita teploty i pohybu materiálem. Ovládání je buď
ruční nebo automatické. Kromě elektronického řízení
lze použít i děrnou pásku. Při zpracování barevných
materiálů zn. Cibachrome se s výhodou používá rotač-
ních přístrojů zn. Jobo. Výrobce vystavil automatické
zařízení pod typem ATL 1.

Zvětšovací přístroje. Pro zvětšování barevných snímků
se používají zvětšovací přístroje s možfoLostíbarevn~
korekce. Čs. televizí jsme byli upozorněm, abychom Sl
prohlédli výrobek n. p. Meopta Opemus 6, který se do-
dává s barevnou hlavou Meopta Color 3. Její součástí
je míchací komora pro formát 60 x 60 mm (případně
pro snímky 24 x 36 mm), transformátor a stabilizovaný
zdroj pro napájení halogenové žárovky. Zařízení je
možno doplnit osvitoměrem Meosix I s barevným analy-
zátorem Meosix Color 1. Přídavná zařízení umožňují
nastavit optimální osvit a poměr barevných složek svět-
la. U nabízených analyzátorů da18íchvýrobců je znatelný
přechod k úpiné automatizaci nastavování osvitů a filtrů
pro daný snímek. Při změně zvětšení zařízení automa;
ticky korigují sledované veličiny. Odpadá tak časov~
ztráta s proměřováním. Příkladem byl vystavovany
analyzátor s výměnnými paměťovými moduly britské
firmy De Vere.

Ostatní zařízení a pomůcky. Vhodným doplňkem pro
laboratorní práce je kotoučová řezačka n. p. Meopta
(do délky řezu 635 mm). Čs. vystavovatel VD Mechanika
nabízel vypíračku, ruční pákovou řezačku, jednoduchý
retušovaci stůl a inovovaný lešticí stroj bubnový. (V po-
dobném provedení vystavovalo i Polsko.) SDPZ se stává
producentem diapoziti,:ů pro ~svět~v~)U činnos~ a. z~-
jména pro výuku. V teto souvIslostI Jsme mohh vldet
zařízení na rámečkování diapozitivů. Příslušné zařízení
má již k dispozici VD Fotografia Praha.

Videosystémy a jiná záznamová zařízení. V posledních
letech nabývají na významu tzv. video systémy , při nichž
se záznam realizuje na jiná média - např. magnetofono-
vou pásku. Z dosavadních hlavních systémů se nejvíce
prosadil systém VHS_ (Video Home System), který se
také bude zavádět v CSSR. V souvislosti s tím je třeba
upozornit na novou službu, kterou připravuje Color
Servis Teplice, a to překopírování amatérských filmů
šíře 8 mm na videokazetu. Vystaveno bylo i zařízení ke
snímání obrazů na výstupu z počítače. Na výstup z počí.
tače se připojí zařízení pro okamžitou fotografii Polaroid.
Protóžese obraz snímá přímo z počítače a ne z obra-
zovky, může být zhotovený snímek daleko lepší. Zaří-
zení je kompatibilní s mnoha programovými grafickými
soubory a může s nimi spolupracovat - např. umožňuje
zvětšení horizontální i vertikální rozlišovací schopnosti.
S výhodou lze použít systému okamžitého diapozitivu.
Snímky mohou být naexponovány v libovolném foto-
grafickém přístroji na kinofilm. Film je potom zpracován
ve speciálním zařízení. V současné době jsou pro okam-
žité zhotovování diapozitivů k dispozici tři filmy -
jeden barevný a dva černobílé.

Premiéru v soc. státech měla mnohořádková televize
HDVS (High Definition Video System) firmy Sony
z Japonska. Televize má 1125 řádek oproti 625 řádkám
používaným u současných televizorů. Vizualizovaný
záznam na obrazovce se tím velmi zpřesňuje.

Mikrografie. V mikrografii byl připomenut na malých
modelech mikrofišový systém Pentakta. Návštěvníkům
jistě neunikla malá pomůcka na čtení mikrofilmů. N. p.
Meopta vystavil čteci přístroje na mikrofiše. Ze zpraco-
vatelských zařízení jsme mohli shlédnout vyvolávací
přístroj zn. VAU Filmového průmyslu Praha. Zařízení
umožňuje zpracovávat černobílé filmy v pěti šířích
pásu od 35 do 105 mm. Lze na něm zpracovávat mate-
riály perforované i bez perforace až do délky 50 metrů.
Teplota lázní je regulovatelná. Hmotnost zařízení je
140 kg.

Výstavy Interkamery velmi napomáhají při orientaci
v dnešním bohatém sortimentu přístrojů a materiálů.
Poskytují potřebné informace při nákupu zařízení
ft jsou školou pro profesionály - výrobce i uživatele -
kteří mají stále co zlepšovat.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, OSe.,
Ing. Miloslav Křížek,

Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n. p.
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IV. medzinárodné sympózium o meraní
deformácií geodetickými metódami

061.3 [ 100): [528.482.5:528.02]

V dňoch 10.-13. 6. 1985 sa uskutočnilo v Katoviciach
[PtR] IV. medzinárodné symp6zium o meraní deformácií
geodetickými met6dami ako jedna zo sprie\nooných od-
borných akcií, ktoré sa v tomto meste konali počas 52.
zasadnutia Stálello výboru Medzinárodnej federácie geo-
detov [Fédération Internationale des Geomětres - FIG J.
OrgallJzátorom sa podarilo včas zabezpečit vydanie zbor-
níka, ktorý účastníci dostali pri prezentácii. Zborník ob-
sahuje 38 vyžiadaných referát ov, ktoré boli takmer
všetky prednesené. Ďalších 8 príspevkov bolo účastníkom
symp6zia rozdaných. Úspechom organizátorov bolo aj
zabezpečeme simultánneho prekladu do angličtiny, fran-
cúzštiny, nemčiny a porstiny, takže 146 účastníkov mohlo
sledovat referáty v !ubovu!nom z týchto jazykov.

Predložené referáty možno podla obsahu rozdelit do
šlyroch skupin. Prvú skupinu tvoria referáty, zaoberajú-
ce sa stúdiorn zmien polohy bodov na zemskom povrchu,
sp5sobených seizmickými, tektonickými či inými pro-
cesmi v zemskej kOre. Sem patria referáty autorov M.
Bar bar e II u, A. G u b e II i n i h o a P. R u s s o a: Me-
rania deforlllácií zemského povrchu v Messinskom prie-
live; W. Jan u s z a: Horizontálne posuny v testovacej sio-
t! v oblasti Holiister [Kalifornia] vo svetle analýzy me-
t6dou W]; G. Bez o a r i h o: Periodická kontrola objek-
tov v seizmickej ob:asti Pozzuoli; J. Pec á r a: Porovna-
nie niekolkých typov optimálnych plánov 2. rádu v seiz-
mickej oblusti a V. N. D 11l i t r o š e n k o v a: Geodetické
výskumy dcformácií zemského povrchu pre plánovanie
velkých inžinierskych diel.

Do druhej skupiny možno zaradiť referáty, týkajúce sa
merania a vyhodnocovania deformácií vyvolaných tech-
nogénnou čmnosťou a deformácií konkrétnych objektov
a zariadení. Do tejto oblasti prispeli J. P i e 1o k a B.
D :i: e g n i u k: Plánovanie merania deformácií v banských
oblastiach; C. Mo n t i: Bazllika sv. Marka v Benátkach
- Meracie práce pre statickl1 kontrolu; W. F. T e s k e y:
Spojenie merania deformácií a výsledkov analýzy metó-
dou konečných prvkov na veTkej sypanej zemnej hrádzi;
M. K o w a I c z y k: Interpretácia posunov zemnej hrádze
nádrže na flotačný odpad z medenej rudy; S. Pa c h li t a,
K. Baszklewicz, J. Bauer li R. Soloducha:
Automatizované meranie tepelných pohybov hrádzí la-
serovou súp!'avou ,,'v\'isla - 1"; M. B e ň á k a TI.Me d-
ve c k ý: Kontrola posunov a deformácií na prečerpá-
vacej vodnej elektrárni Cierny Váh; O. Ml c h a I č á k a
V. S t a n ě k: Geodetické merania vertikálnych pohybov
mostných objektov mádernej konštrukcie; W. K n a p-
c z Yk, A. W oz n i a k a A. Z u r o w s k i: Počítačový po-
mocný laserový systém na meranie deformácií hydro-
technických dokových objektov; M. Br y c h ta. R. J u-
r á š k Q v á, M. R 11ž e k a A. P lán 1č k a: Merania de-
formácií vodných prlehrad fotogrametrickýml metóda-
mi; M. G a d o m s k a, M. Ž a k: Geometrická diagnóza na
základe meraní deformácií verkého banského stroja; S.
S z a n cer: Matematicko-štatistická analýza parametrov
horizontálnych deformácií žeriavových dráh; A. G i u s-
s a n i: Automatický extenzometer GSSA a jeho použitio
prl kontrole mosta Ponte della Priula počas spevňovacích .
prác na niektorých piliero(;h; J. Pa ž o u rek a M. V o-
s e I ý: Príspevok k zníženiu vplyvu teploty na výsledl{y
hydrostaticke j nivelácie turbogenerátora jadrovej elek-
trárne; M. Tu r b i ng: Model naplltia apretvorenia tes-
nenia betónového jadra kamennej :;ypanej hrádze ako
základ pre plánovanie, vykonanie a interpretáciu geode-
tických meranf deformácH; J. R e jm a n: Zmeny V po-

lohe geodetických Dodov v banskej oblasti Walbrzychu
a napokon M. Ves e I ý, J. W e i gel, J. V i t á s e k F.
S o u k u p a O. Š v á 1J e n s k ý: Meranie deformácií ~ke-
letu kruhove] ocelovej strechy.

Tretin skupinu tvoria príspevky, prinášajúce nové a
netradičně postupy pri meraní a spracovaní nameraných
údajov. Tu sa prezentovali svojimi prácami H. W e r nor:
Výskumy metód zámernej priamky; V. J a k u b e c a A.
P lán 1č k a: Skúsenosti z merania deformácií Meko-
metromME 3000 so súčasnou kontrolou modulačnej frek-
vencie; T. E n gel: Nový invarový C'xtenzometer na spo-
jitý záznam deformácií na zlosuvoch; C. Gel' s ten e c-
ker: Funkcia prevoclu tepia akcelerometra QFLEX QA
1400; B. Ne Y, J. G o cel, G. Rud o w s k i a A. W rób e-
lov á: Pouzitie lermoviznej techniky pri vyšetrovaní de-
formácií priemyselnýcl1 objektov; J. Kw i e c i e ti: Vplyv
teplotných faktorov na výsledky dialkových a spojitých
meraní posunov s použitím lasera v uzavretých objek-
toch; M. P u ] s for t, J. G e r I ach, B. Wa I z a H. Me c-
k e n s t o c k: Použitie pozemnej fotogrametrie na me-
ranie deformácií p5dy pri modelových výskumoch ma-
lého rozsahu v mechanike zemin; A. S r o k a: Kontrola
dcformácií neprístupných dutín pomocou geodetických
a fyzikálnych meraní s ohfadom na časovo špecifikova-
ný model pohybu; W. C a s par y a H. Bor u t ta: Po-
užitie robustných odhadov pri analýze deformácií; B.
S c haf f r i n: Modeiy na analýzu deformácií za pred-
pokladu prvotnej informácie o očakávaných pohyboch
bodov; W. For st n e r a H. W e r n e 1': Programovo ria-
dená analýza deformácif; G. Mil e v: Zovšeobecnenie od-
hadu trendových paramet~ov; A. Per e I m u t e r: Po-
stupné vyrovnanie rýchlostí bodov v analýze deformácií;
L. G r ti n d i g a J. Ba h n d o r f: Skúsenosti s postupnou
oplimalizáciou siete podfa kritérií spolahlivosti pri de-
formačných sieťach; L. G r ti n d i g a M. N eur e i t her:
Analýza deformácií a S-transformácia - skúsenosli a
praktické použitie systému analýzy pre jedno-, dvoj- li

trojrozmerné siete; W. We I s c h: Metóda analýzy de-
formácií vyšetrovaním zhodnosti a podobnosti geodetic-
kých sietí; M. P o I a k: Praktický prístup k optimalizácii
absolútnych horizontálnych sietí na sledovanie defor-
mácií; S. C a c o ÍI a B. K o nt n y: Pokus o určenie kri-
térií vierohodnosti geodetických meraní deformácií; W.
B u s c h: Hydrostatický mnohobodový stacionárny nive-
lačný systém s elektrickou registráciou tlaku; J. G a ž-
d z i c k i: Algoritmus na určenie posunov vo vefkej ho-
rizontálnej a vertikálnej sieti; S. L u káč: Prognóza de-
formácií konštrukcií a R. S a r g a I s k i: Použitie elektro-
mckého spracovania údaj ov pri skúške stability refe-
renčných bodov v stredne velkých sieťach.

Do štvrtej skupiny možno zaradiť prfspevky A. D zle r-
ze g u: Modp.rné prístroje na zistovanie deformácií po-
stupmi on-bne a off-line a S. Mi c h a I č á k a: Merania
deformácií v subsaharskej Afrike.

Rokovanie sympózia ukázalo, že problematika merania
deformácií je vefmi široká a zložitá a vyžaduje neustá-
le velkú pozornost Popri klasických geodetických a fo-
togrametrických metóctach sa tu objavujú menej použl-
vaně postupy, napr. dnes už pomerne dobre prepracova-
ná hydrostatická nivelácia, ale aj úplne nové met6dy,
využívajúce laserovú a termovíznu techniku. Spracovllnio
nameraných údajov na počítači je už samozrejmosťou a
priame pnpojenie meracieho systému na riadiaci po-
čítač, prípadne na výpočtový systém pre kontinuálne
sledovanie už tiež nie je výnimočným zjavom.

V oblasti spracovania meraní sa popri známych ma-
lematicko-štatistických metódach uplatňujú kolokačné
metódy, robustné a sekvenčně odhady, modely využíva-
júce apriórnu lnformáciu o pohyboch bodov, kritérlá spo-
Tahl1vosti a ďalšle nov"! postupy.

Na záver sympózia bolo vysloveně odporúčanie, aby
jeho účastníci v duchu štatútu FIG dalej šírili nadobud-
nuté poznatky vo svojich krajinách.

Ing. Tt1n Pect1r, CSc.,
VOGK, BrattslalJa
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V červnu tohoto roku vydal Geodetický a kartogra-
fický podnik v Praze nové "Mapy severní a jižní oblohy
2000,0". Tento vydavatelský čin odpovídá tradicím
nakladatelství. První poválečné mapové dílo - Atlas
Coeli 1950,0 (autor dr. A. Bečvář) bylo též tištěno v tom·
to podniku. V několika vydáních bylo rozšířeno do celé.
ho světa. Jeho katalog (seznam objektů) sloužil jako
podklad k mapám J. Klepešty a Ing. A. Riikla, které
Kartografia, n. p. vydala mnohokrát a které sloužily
po čtvrt století.
Od doby vytvoření Bečvářova katalogu uplynuly

desítky let. Během té doby byly zpřesněny a doplněny
katalogy všech druhů objektů. Kromě toho všechna
mapová díla byla vytvořena po ekvinokcium 1950,0.
Souřadnice těles se však mění vlivem precesního pohybu
i vlivem jejich vlastních pohybů. Proto bylo nutno
vytvořit nové mapy pro ekvinokcium 2000,0 z katalogu,
který byl speciálně pro ně vytvořen. Za podklad pro
výběr a výpočty byly vybrány nové katalogy, mnohé
z nich ze světových astronomických databank v Postu-
pimi (NDR) a Štrasburgu (Francie). V publikaci, jež je
součástí souboru map, je kromě návodu a popisu ob-
jektů uveden i katalog všech objektů zobrazených na
mapách a zdroje dat jsou uvedeny v literatuře.

Mapy o vnitřním průměru 748 mm zobrazují 2154
hvězd jasnějších než 5,25 m s vyznačením proměnných
hvězd, dvojhvězd a vícenásobných soustav (z toho
121 proměnných hvězd a 109 nov s maximem jasnějším
než 8,25 ml. Dále obsahují 127 galaxií jasnějších než
11,25 m, 50 kulových hvězdokup jasnějších než 7,25 m,
71 otevřených hvězdokup jasnějších než 6,25 m, 77 ml-
hovin a 12 význačných radiových zdrojů. Některé
z vlastností objektů jsou vyznačeny přímo na mapách
v popisu či barvě objektu, další v katalogu.

Pro mapy bylo zvoleno azimutální Postelovo zobra-
zení, které je ekvidistantní v polednících (deklinačních
kružnicích). Jednomu stupni odpovídá délka 2,7 mm.
Severní mapa zobrazuje objekty od severního pólu
třicet stupňů na jih od rovníku, jižní mapa objekty od
jižního pólu třicet stupňů na sever od rovníku. Překryt
zachycuje celou oblast nejen ekliptiky, ale i drah Měsíce
a planet. Kromě světového rovm1m a kolurů jsou zobra-
zeny ekliptika s póly a galaktický rovník s póly. Obě
základní čáry se zobrazují jako křivky vyššího stupně
a je na nich vyznačena stupnice dělená po desítkách
stupňů. Na mapě jsou vyznačeny spojnice jasných hvězd
a hranice souhvězdí.
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Pro znázornění byly použity tyto výsledné barvy:
šedá (pozadí), černá, bílá, červená, modrá, žlutá, fialová,
zelená a oranžová.

Okolnost, že katalog vznikl po přepočtu dat, a ta
byla uložena na páskách, bylo výhodně využito jak při
tisku katalogu, tak při kreslení map. To odstranilo
pracnou sazbu katalogu a značně zjednodušilo litogra-
fické práce.

Katalog byl snímán pro tisk z předloh tištěných
z děrné pásky. Mapy byly ryty v Geodetickém a karto-
grafickém podniku v Praze na kreslicím stroji Cora·
graph. Základní rytí čar i objektů bylo ryto s přesností
značně vyšší než 0,05 mm. Jen popisy map a vyznačení
barev provedli autoři ručně. Na obraze je znázorněna
část mapy se zimními souhvězdími (v nátisku pro revizi
v černé barvě, zachycující jen základní kresbu a popis
objektů). Vhodná volba značek a kvalita rycího stroje
způsobily, že z výtvarného hlediska se využití techniky
neprojevilo záporně. Zkušenosti z tohoto prvního úspěš-
ného pokusu budou užity při výrobě atlasů, které se již
připravují. Podklady pro ně jsou ukládány na magne-
tické a děrné pásky.

Mapy jsou opatřeny vysvětlivkami, šestnácti fotogra.
fiemi objektů a dvěma barevnými schématy. Na jednom
jsou znázorněny spektra hlavních spektrálních typů
hvězd a Planckův zákon, na druhém Hertzsprungův-
-Russellův diagram s vyznačením tříd svítivosti a umís-
těním jasných hvězd.

Mapy severní a jižní oblohy s doplňky tvoří rozsáhlý
encyklopedický soubor a zároveň jsou pozorovatelskou
pomůckou. Zvolené ekvinokcium 2000,0, obsah map
a technické podklady pro tisk umožňují tisknout tyto
mapy po dobu několika desítek let.

Autory map jsou RNDr. Oldřich Hlad, Ing. František
Hovorka, CSc., RNDr. Pavla Polechová, CSc., a Jitka
Weiselová. Odpovědným redaktorem je RNDr. Ivan
Beneš, technickým redaktorem Jan Meixner. Obálku
map vytvořil Bedřich Patočka. Při užití stroje Coragraph
spolupracovali Ing. Péczy a Ing. Hrubec, při technické
přípravě katalogu u počítače M. Jakl.

Mapy byly vytištěny v počtu 35 000 kusů, z toho
10 000 kusů pro hvězdárny a planetária, z toho část
nesložená. Ostatní mapy jsou složené a budou distribuo·
vány přes n. p. Kniha.

RNDr. Oldfich Hlad,
Hvězdárna a planetárium hl. m.Prahy

KOUGlJA, V. A. a j. / HOFFMEISTER, H.: Lesertech-
nik im Bauwesen (Lasery ve stavebnictví), VEB Verlag
fUr Bauwesen, Berl1n 1984, 1. vydání, brožováno, 143
stran, 98 obrázků, 3 tabulky, cena v ČSSR 66,- Kčs.

(048) 528.48:621.375.8 =30

Recenzovaná příručka je ve spolupráci s původním au-
torským kolektivem upraveným a modernizovaným pře-
kladem publikace Lazernyje geodezičeskije pribory
v stroiteJstve, vydané v r. 1977 moskevským vydavatel-
stvím Nedra.

Je určena především stavebním geodetům, jimž posky-
tuje základní poznatky z teorie plynových laserů, infor-
mace o soudobé přístrojové základně a zejména přehled
možných aplikací v různých odvětvích stavební výroby.

Příručka je členěna do následujících kapitol:
1. L a s e r y pro s t a v e b nic tví (42 stran)
Jednotlivé odstavce uvádějí princip plynových laserů \ (no-
vě zpracoval H. Stegmann), optické systémy pro úpravu
svazku záření (P. Apel) a dále popis laserových nive-
lačních, vytyč ovacích a rotačních přístrojů, teodolitů,
provažovačů a přídavných zařízení (např. laserových
okulárů l. Kromě výrobků podniků NDR a SSSR jsou
v této a některých dalších kapitolách uváděny též pří-
stroje západních firem.
2. Zkoušky a rektifikace (19 stran)
Kapitola se zabývá osovými geometrickými vztahy mož'
ných konstrukčních variant laserových teodolitů, nivelač-
ních přístrojů (v obou případech včetně užití válcových
čoček) a provažovačů s důrazem na jejich úplné ověře-
ní a rektifikaci.
3. Vytýčení přímky v terénu (12 stran)
Kapitola řeší tyto problémy: principy vytýčení - vytý-
čení osy orientovaným úhlem pomocí laserteodolitu -
spojnice dvou pevných bodů - vytýčení přímky daného
sklonu - vizuální metody zachycení stopy a jejich přes-
nost.
4. U žit í v m o st ním s t a v i tel s tví (12 stran)
JSou uvedena použití při hydrotechnickém průzkumu, za-
ložení pilířů, přenesení výšek na pilíře, montáži mostov-
ky a při měření deformací stavby.
5. U žit í v tun e I á ř s tVí (22 stran)
Jednotlivé odstavce popisují užití laserů pro orientaci
razicích štítů, vytýčení osy tunelu, řízení štítů (pomo·
cí terčů nebo automatizované) a při měřických pracích
pro stavbu prefabrikovaných podvodních tunelů, tj. při
výrobě segmentů, hloubení rýhy ve dně a při konečné
montážI.

6. U žit í v o b č a n s k é a p r ťi mys lov é v ý-
s t a v b ě (19 stran)

Tato závěrečná kapitola je věnována nasazení laserů na
výškových stavbách, při přípravě stavební pláně, na je-
řábových drahách, při stavbě trubních vedení a dalším
aplikacím (skeletové stavby, opláštění budov, chladicí
věže).

Kniha je doplněna poměrně rozsáhlým seznamem kniž-
ní a časopisecké literatury a abecedním věcným rejstří-
kem.

Přehledné a přístupné zpracování příručky, zaměřené
především na praktické otázky, umožňuje čtenáři apli-
kovat získané poznatky na konkrétní požadavky, včetně
návrhů či úprav potřebných pomůcek. Text je vhodně
doprovázen četnými obrázky a (i po stránce tiskařské)
zdařilými fotografiemi, výpočetními vzorci, rozbory přes-
nosti a praktickými pokyny. Sympatické je časté dolo-
žení obsahu odstavců empirickými údaji použitelnosti
a přesnosti uvedených, praxí ověřených metod.

Příručka potvrzuje pozornost, věnovanou v NDR popu-
larizaci moderních metod Inženýrské geodézie a před·
stavuje i pro našeho zájemce možnost zaplnění určité
mezery v odborné geodetické literatuře.

Ing. Pavel Hlinek, CSc.,
katedra speciální geod~zie FSv tVUT v Praze

CSN 73046 Měřické značky stabilizovaných bodů
v geodézii

(048 J 528.58 (083.74 J

S účinností od 1. 4. 1985 byla vydána nová technická
norma pro měřické značky a jejich ochranné znaky,
používané v geodézii. Norma platí pro měřické značky
geodetických bodů bodových polí a pro měřické značky
ostatních trvale stabilizovaných měřických bodů po-
užívaných při mapování, při geodetických pracích ve
výstavbě, při měření posunů a přetvoření stavebních
objektů, pohybů zemského povrchu i poklesů a sesuvů
půdy. Dále platí i pro ochranné znaky měřických zna·
ček. Norma platí také pro značky dočasně stabilizova·
ných měřických bodů na upravených plochách, a v pros-
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torách veřejně přístupných nebo sloužících dopravě
nebo výrobní činnosti a pro značky osazené na staveb·
ních objektech nebo uvnitř těchto objektů.
Zpracování této normy bylo požadováno orgány sta·

vebnictví s odůvodněním na vplatnost předpisů pro
měřické značky jen v resortech CÚGK a SUGK a s kon-
statováním, že pro řadu výkonů je použití značek bez
jakékoliv regulace.
Norma stanoví nejen rozměry a tvar značek, ale také

vlastnosti hmot, ze kterých jsou vyrobeny a způsob
gsazení v terénu i v objektech. Norma neplatí pro body
Ceskoslovenské astronomicko-geodetické sítě, pro znač·
ky a znaky státních a ostatních hranic, pro značky
používané v důlní činnosti a značky železniční koleje.
Norma platí i pro trvalé měřické signály, pokud sou-
časně označují polohu bodu ve vodorovné rovině.

Norma je zpracována v těchto sedmi částech:
I. Rozdělení měřických značek
II. Základní vlastnosti měřických značek
III. Měřické značky pro vyznačení polohy bodu ve vo-

dorovné rovině
IV. Měřické značky pro vyznačení výšky bodu
V. Měřické značky pro vyznačení polohy a výšky

bodu, ke kterému se vztahují tíhové údaje
VI. Trvalé měřické signály
VII. Ochranné znaky.

Přínos této normy je zejména v tom, že nedovoluje
používat značky pro základní bodová pole až na vý-
jimky pro jiné body a omezuje osazování značek v ně·
kterých prostorech z důvodu bezpečnosti dopravy,
chodců, výroby apod. a to formou obecně závazného
předpisu. V normě jsou pak také uvedeny příklady řady
značek nového typu - nástěnné, konzolové, závěsné
značky, značky z plastů atd., jež norma dovoluje a při-
spívá tím k zvýšení technické úrovně stabilizací i přes-
nosti značek a většinou i k zvýšení produktivity práce.

Ing. Miroslav Herda, OSo.,
VÚGTK

AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY:
ManuaI of Photogrammetry (Rukověť fotogrammetrie),
4. vyd., Falls Church-Virginia, ASP, 1980, 1072 str.,
866 obr., 70 tab.

Americká fotogrammetrická společnost vydává velmi
známé odborné publiklloce. Během 40 let vychází již
4. vydání Manualu oť Photogrllommetry, vždy ve větším
rozsahu. Lze říci, že s 2. vydáním Manualu of Remote
Sensing tvoří nyní "Kompendium fotogrammetrie
a dálkového průzkumu" o rozsahu skoro 4 tisíce strllon.
Publikace vytvořená širokým kolektivem autorů, uve-
dených vždy v záhlaví každé kapitoly je takového cha-
:akteru, že poslouží jak vědeckým pracovníkům, tak
I ryzím praktikům. První v ní najdou podněty pro svoji
další práci, druzí pak praktický návod jak vykonávat
svěřené práce.
~ové vydání zahrnuje všechny poslední významné

novmky v oboru a ve zvýšené míře věnuje pozornost
m~tematickému zpracování fotogrammetrických pro-
blemů. Jaká je náplň 19 kapitol do kterých je Manual
roz~ělen nám řeknou jejich názvy (v závorce rozsah
kapItoly): I. Základy fotogrammetrie (včetně historie
a možností dalšího vývoje - 36), II. M atematioké základy
fotogrammetrie (65), III. Základy fotogrammetrioké opti-
ky (85), IV. Leteoké komory (91), V. Leteoká fotografie
(27), VI. Fotografioké materiály ajejioh zpracování (63),
VII. Plánování a realizaoefotogrammetriokýoh praoí (47),
VII I. Polní měření pro fotogrammetrioké účely (41),
IX. Aerotriangulaoe (67), X. Ster60skopie (23), XI. Dva-

jitá projekoe se skutečným modelem a přístroje využívajío
papírové kopie (5'l),XII. Vyhodnooovaoí přístroje s me-
ohaniokou a optickou projekcí (101), XIII. Automati"ace
fotogrammetrického vyhodnocování (24), XIV. Překres-
lování (38), XV. Mosaiky leteckých snímků a ortofoto-
mapy (25), XVI. Netopografická fotogrammetrie (99),
XVII. Družicováfotogrammetrie (97), XVIII. Praktický
výcvik, výuka a stav oboru (17), XIX. Výklad termínů
a používané symboly (55), Rejstřík (7).
Rozsah kapitol odpovídá využití fotogrammetrie

v USA a dává nám tak nahlédnout do poměrů ve foto-
grammetrické praxi i ve výzkumu v této zemi. Problé-
mům snímkování je v úvodních kapitolách věnováno
např. okolo 200 stran, odpovídá to širokému využití
snímků pro účely interpretace. Otázky matematického
zpracování probírané ve II. kapitole jsou řešeny na
vysoké úrovni s použitím současných matematických
postupů, tak jak to odpovídá využití výpočetní techni-
ky. Zajímavý je pohled na řešení ekonomických otázek
v VII. kapitole, diagram projektu, využití síťového
diagramu při řešení projektu, řešení otázek plánování
snímkového letu. Kapitola XI. podává obraz možností
využití jednoduchých metod a přístrojů při vyhodnoco-
vání. Ve XII. kapitole jsou dosti podrobně probrány
konstrukční principy všech známých vyhodnocovacích
přístrojů, včetně Drobyševova Stereoautografu SD II.
Pouze XIII. kapitola pojednávající o automatizaci
fotogrammetrických postupů se zdá poněkud ochuzena
ve srovnání s rozsáWostí a někdy i přílišnou podrobností
některých jiných kapitol. Poněkud neobvyklé je zařaze-
ní diferenciálního překreslování do kapitoly pojednáva-
jící o mozaikách a ortofotomapách. XVI. kapitola se
zabývá speciálními postupy pozemní fotogrammetrie,
které se u nás zařazují do tzv. blízké fotogrammetrie.
Pozemní fotogrammetrie pro topografické účely není
vůbec zahrnuta. Zcela novou je XVII. kapitola, která
kromě zajímavého přehledu základních dat některých
současně používaných družic, podává matematické
řešení některých speciálních otázek: geometrie observač-
ních systémů, orientace na hvězdy a problémy analytic-
ké snímkové triangulace při mapování mimozemských
těles. Velmi cenná je část závěrečné XIX. kapitoly
tvořící výkladový slovník hesel z fotogrammetrie v roz-
sahu asi 1300 termínů. Každá kapitola je zakončena
dosti obsáhlým seznamem vybrané literatury.
Kniha je tištěna na křídovém papíře, obsahuje řadu

snímků, nákresů a tabulek vhodně doplňujících text.
Obsahem jistě zaujme všechny zájemce o fotogrammet-
rii. Svým rozsahem je dalším obohacením nepříliš roz-
sáhlé fotogrammetrické literatury.

Ing. Ondřej .[eřábek, OSC.,
FSv OVUT, Praha

AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY:
ManultI of Remote Sensing (Rukověť dálkového průzku-
mu Země), 2. vyd., Falls Church-Virginia, ASP, 1983,
2504 str. + 220 str. s barevnými obrázky, 2072 obr.
včetně 279 barevných, 361 tabulek, 2 svazky

(048) 528.8 (075) =850

Od 1. vydání v r. 1973 uplynulo již 10 let, což je pro
rychle se rozvíjející obor dostatečně dlouhá doba
k tomu, aby obsah tak rozsáWé publikace byl revidován
a doplněn novými poznatky. Také bylo třeba přiWéd-
nout k otázkám ekonomickým, které po počátečních
letech výzkumů a ověřovacích prací dosti dobře doto-
vaných v mnohém ovlivnily směr vývoje jak přístrojové
techniky, tak i technologických postupů. VzWedem
k rozsahu probírané látky byl Manuál rozdělen do dvou
svazků.
I. Svazek. Ve druhém vydání byl tento svazek roz-

šířen o 400 stran. Rozšíření si vyžádalo zařazení ně·
kterých nových kapitol a přepracování kapitol stáva-
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jících. První svazek se azbývá základy dálkového prů-
zkumu, teoretickými otázkami elektromagnetického
vlnění a fyziky atmosféry, přístrojovou technikou,
aktivními a pasivními krátkovlnnými systémy, pře-
nosem informací, počítačovým zpracováním dat dálko-
vého průzkumu, základy analyzy obrazu - interpre-
tací.
Probíraná problematiky byla rozčleněna do 25 kapi-

tol, tím bylo docíleno větší ucelenosti jednotlivých
kapitol. Většina kapitol začíná částí věnovanou termi·
nologii a symbolům, v kapitole používaným. Předešlo
se tak nedorozuměním, která by mohla při rozdílné
tematice těchto kapitol nastat. Nově zpracovány byly
kapitoly 12. a 14. věnované družicím typu LANDSAT
a meteorologickým družicím. V 1. vydání byly těmto
nosičům věnovány krátké části kapitoly 10. Zcela nově
byla zařazena 16. kapitola věnována mechanice těles
na oběžných drahách, dále pak 19. a 20. kapitola, které
pojednávají o otázkách výpočetní techniky používané
v dálkovém průzkumu. Pokud některé kapitoly nebyly
zcela přepracovány a jejich látka byla převzata z 1. vy-
dání, byly vždy zrevidovány a uvedeny na současný
stav. I. svazek je doplněn krátkým výkladovým slov-
níkem o rozsahu 400 hesel, seznamem spoluautorů -
jejichž počet dosahuje skoro 300 a rejstříkem společ-
ným pro oba svazky. Společným pro oba svazky je
i obsah, který je umístěn na začátku svazku.
II. Svazek. Tento svazek je věnován aplikacím

materiálů dálkového průzkumu - jejich interpretaci
v nejrůznějších oborech. Rozčleněn je do 11 kapitol
(v průběžném číslování kapitola 26. až 36.). Začíná
využitím v archelogii a antropologii, meteorologii, při
průzkumu moře - vodních zdrojů - přírodních zdrojů
zemských - městských aglomerací, v geologii, inže-
nýrských aplikacích, zemědělství, lesnictví, při využití
neobdělávané půdy a při průzkumu vesmírných těles.
Probírány jsou do velkých podrobností aplikace v uve-

dených vědních oborech s technologickými postupy
a možnostmi vývoje do budoucnosti. Zřejmě s přihléd-
nutím k současnému rozdělení oblastí zájmu foto-
grammetrie a dálkového průzkumu byla vypuštěna
z 2. vydání kapitola pojednávající o kartografickém
využití dat dálkového průzkumu. Zcela přepracována
a rozšířena byla 31. kapitola pojednávající o využití
dálkového průzkumu v geologii, což plně odpovídá
rozsahu a významu využití v tomto oboru. Zcela nově
byla zařazena 34. kapitola věnovaná mapování mimo-
zemských těles: Měsíoe a planet Venuše, Marsu i Ju-
pitera s využitím materiálů dálkového průzkumu.
Stručně jsou probrány dosažené výsledky. Svazek je
opět zakončen rejstříkem.
Druhé vydání Manuálu představuje v současné době

nejobsáhlejší shrnutí současných vědomostí z oboru
dálkového průzkumu. Jeho zpracování je takového cha-
rakteru, že jej lze využít jako vědeckou publikaci řešící
teoretické otázky, jako vysokoškolskou učebnici, ale
též jako instrukci - technologický návod při řešení
praktických otázek aplikace. Ocenit je třeba bohatou
obra~ovou dokumentaci, která je nezbytným doplňkem
pubhkací tohoto zaměření. Kvalitní tisk obrázků -
snímků umožnilo použití křídového papíru, na kterém
je .kniha tištěna. Také velký počet barevných obrázků
přispívá k lepšímu pochopení probírané tematiky.
Skoda, že nejsou v dostatečné míře zaznamenány vý-

zkumy a technologie z ostatních částí světa. Přispělo
by to k rozšíření všestrannosti Manuálu. Krátký přehled
by jistě naplnil jednu kapitolu. Potřebné stránky by se
snadno získaly zkrácením příliš detailně probírané látky
v některých kapitolách I. i II. svazku.
Pozoruhodné je, že přes velmi početný autorský ko-

lektiv má publikace ucelený a vyvážený obsah a poměr-
ně jednotnou strukturu. Autorský kolektiv tvoří vědečtí
pracovníci, pracovníci vysokých škol, obchodních
organizací, soukromých podniků a státních institucí, což
zaručuje vysokou úroveň vědeckou, ale i použitelnost
Manuálu v praxi. Lze proto předpokládat, že se tato
publikace stane vyhledávaným zdrojem informací
pro všechny pracovníky v dálkovém průzkumu.

Ing. Ondřej Jeřábek, oSe.,
FSv ČVUT, Praha

MICHALCAK,O. -' VOSIKA, O. - VESELÝ, M. - NovAK,
Z.: Inlinierska geodézia I., Bratislava, Alfa, Praha, SNTL,
1985. 408 s., 247 obr., 20 tab., četná literatura. Cena
32 Kčs.

(048) 528. 48 =854

Novou vyskoškolskoll učebnici inženýrské geodézie
autorského kolektivu vysokoškolských učitelů - předná·
šejících tento předmět vysokoškolského studia - vydalo
nakladatelství AHa společně s SNTL pro posluchače obo-
ru geodézie a kartllgrafiH stavebních fakult. Učební látka
je členěna do následujících 10 hlavních kapitol (kromě
úvodu).

L Význam, úlohy a perspektivy vývoje inžinierskej geo-
dézie (O. Michalčák).

2. Hlavné problémy inžinierskej geodézie v investičnej
výstavbo [O. Michalčák).
2.1 Podiel nákladov inžinierskej geodézie na výstav-
be objektov
2.2 Geodetické podklady stavebných projektov
2.3 Príprava geodetických podkladov pre realizáciu
projektov výstavby
2.4 Metodika vykonávania a organizácia gecdetic-
kých prác

3. Měření a vytyčování elementárních prvků [O. Vosikaj
3.1 Obecně o vytyčování
3.2 Měření a vytyčování délek
3.3 Měřeni a vytyčování úhlů
3.4 Vytyčování svlslic

4. Polohové vytyčování (O. Vosika)
4.1 Vytyčování bodu a jeho polohová přesnost
4.2 Tvarová a rozměrová přesnost vytyčeného objektu
4.3 Vytyčování přímek

5. Základní úlohy Výškového vytyčování [M. Veselý J
5.1 Vytyčování Výšek bodů
3.2 Měření a vytyčování délek
5.3 Zvláštní případy výškových vytyčovacích prací
5.4 Trigonometrické určování Výšek stavebního ob-
jektu
5.5 Přenášení výšek přes vodní toky
5.6 Zvláštní způsoby přenášení výšek

6. Geodeticl,é vytyčovací sítě (M. Veselý)
6.1 Druhy vytyč ovacích sítí a jejich charakteristika
6.2 Zásady budování polohových vytyč ovacích sití
6.3 StabiLzace bodil sití
6.4 Způsoby budování polohových sítí
6.5 Výškové vytyč ovací sítě

7. Metody a technika vytyčování oblouků [Z. Novák)
7.1 Metody řešení oblouku kružnice
7.2 Řešeuí kružnicových obloukfi v pravoúhlých sou-
řadnicích
7.3 Přechodnice
7.4 Přesnost vytyčování oblouků a kontrola jejich vy-
tyčení

8. Metody a technika vytyčování výškových oblouků [M.
Veselý)
8.1 Význam výškových ublouků v technické praxi
8.2 Kružnicový výškový oblouk
8.3 Parabolický výškový oblouk
8.4 Klotoidický výškový oblouk

9. Plánovanie presnosti vytyčovacích prác [O. Michal-
čák)
9.1 Požiadavky na presnost vytyčovania objektov
9.2 Kritériá kvality vytyčenia
9.3 Presnost výsledkov vytyč ovacích prác
9.4 Štatistická analýza výsledkov geodetických me-
raní pri vytyčovaní
9.5 Ekonomické aspekty analýzy presnosti výsledkov
meraní

10. Geodetické meranie posunov a deformácií stavieb,
technolo;'ických zariadení a zosuvov [O. Michalčák I
10.1 Základné pojmy o posunoch a deformáciách
10.2 Druhy posunov
10.3 Meranie zvislých posunov a deformácií
10.4 Meranie vodorovných posunov
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10.5 Mel6dy vyhodnocovania posunov a deformácH
10.6 Vpiyv proslredia napresnosť v.ýsle.dkov merania
posunov
10.7 Inlei'pretácia vý'sledkov merania posunov
10.8 Aplikácia geodetických met6d na meranie posu-
nov rozličných stavebných objektov
10.9 Perspektivy vývoja merania posunov a deformá-
cií stavieb.

Nová učebnice je zpracována, jak je zřejmé z obsahu,
velmi komplexně, základem všech úloh a metod je po-
trébná teorie spolu s přesnostním rozborem a technolo-
gický popis s použitím moderní přístrojové techniky. Po-
skytne studentům výbornou příležitost zdokonalit se
v teorii geotletickýcll prací, v teorii chyb a získat dobrý
metodický základ pro praxi, pracovníkům praxe pak
potřebný teoretický přt!hled, zejména pokud se týče
pi'esnosti náročných inženýrskogeodetických prací. No-
vá učebnice je další vynikající publikací v inženýrské
geodézii a výborně navazuje na dobrou tradici v tomto
směru u nás. Setká se jistě s úspěchem nejen u studen-
tů, ale i u praktiků .- geodetů pracujících ve výstavbě,
specialistů - vytyčovatelů, specialistů, zabývajících se
měřením posunů staveb I pracujících v dalších úsecích
naší výstavby.

Dokurnentačná kartotéka Odborového informačného
stl'ediska geoézie a kartografie VÚGK v Bratislave

Snímkad: Ing. A. Nejedlý, VÚGK Bratislava

Výukový sem inář "Navrhování
a provádění staveb z hlediska
geometrické přesnosti"

061.4: [528.48 :624/628]

Český výbor stavební společnosti ČSVTS a Dům techniky
ČSVTS Praha uspořádaly ve dnech 11. a 12. června 1985
výukový seminář k tématice geometrické přesnosti sta-
veb. Cílem výukového s,~milláře bylo seznámit účastníky
se současným stavem normalizace geometrické přesnosti
ve výstavbě na úrovni norem RVHP, ISO a ČSN a in-
formovat o kontrolách ve výrobnách dílců, při prová-
dění a kolaudaci a o dosahované geometrické přesnosti.
Na semindfi byly předneseny tyto referáty:

Ing. Z. Matejka, CSc.: Normativně technická dokumentace
pro pfesnost parametrů ?Je výstavbě
Ing. M. Hoiický, CSc.: Základní pojmy teorie geometric-
ké pfesnosti
Ing. M. Chlouba: Ostatní základní pajmy užívané pfi na-
vrhování a provádění konstrukcí z hlediska geometrické
přesnosti
Ing. M. Chlouba: Funkční tolerance staveb
Ing. M. Holirký, CSc.: Výpočet geometrické přesnosti
Ing. M. Herda, CSc.: 1'ytyčování staueb z hlediska pře:3-
nosti
Ing. Z. Matějka, CSc.: Přesnost geometrických parametrů
při montáži, rozměření a asazení
Ing. F. Moier: l'roblematilca metrologického zajgtění
geometrické přesnosti dtlců a v průběhu stavění
Ing. S. Kysela: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Ing. M. Herda, CSc.: Kontrola přesnosti stavebních kon-
strukcí a objektů
Ing. M. VorIíček, DrSc.: Hodnocení výsledků měření me-
todami statistické pi;eiimky
Ing. dr. O. Vobořil: Právní aspekty v technické norma-
lizaci
A. Zedník: Poznatky o chování spar panelových bytových
obiektů.
Seminář se těšil značnému zájmu, malý sál Slovanského

domu v Praze 1 byl zcela naplněn a značnou část účast-
níků tvořili geodetL Přednesené referáty vyčerpaly sou-
časnou problematiku geometrické přesnosti staveb na
úseku technických předpisů a norem a poskytly i hodno-
cení současné úrovně provádění staveb z hlediska geo-
metrie. Uvedené ref'lráty jsou obsaženy ve sborníku,
který tak pi'edslavuje výbornou pomůcku pro projek-
tanty, pracovníky dodavalelských organizací, geodety,
pracovníky kontrolních útvarů a j., která pomůže k jejich
orientaci i ve vlastní práci.

lng. Miroslav Herda, CSc., VOCTK

Pro příští GaKO připravujeme:

KARSKÝ, G.: Geodeticko-astronomické práce v SSSR
- inovace technologií

SALIŠČEV, K. A.: Vztah kartografie k zákonům a
klasifikaci věd

SALKOVIČ, ~.: Vyhodnotenie šikmých pozemnýcb
meračských sním ok metódou projektívnej trans-
formácie

ŠJMONÍK, Z.: Nová technika pro letecké snímkování
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Účast střední průmyslové školy země-
m ěřické v Praze na přípravě Českosloven-
ské spartakiády 1985

Střední průmyslová škola (SPŠ) zeměměřická, i když
nebyla plO éeskoslovenskou spartakiádu pověřena nácvI-
kem spartakiádní skladby, se velmi aktivně podílela na
její přípravě i prúbehu.
Od konce dubna lJrováděli učitelé a žáci vytyčovací

práce [vytyčování značek) pro okrskové a obvodní spar-
laklády v Praze: pro okrskovou a obvodní spartakiádu
v Praze 10 [sportovní stadión Zahradní Město, hřiště RH
Strasnice), v Praze 3 [stadión Viktorie ŽižkovI a v Pra-
ze 9 [hřišti': v Hloubětíně).
Na základě žádosti předsedy komise odboru hromad-

n)"fch vystoupení Ústředního šlábu Československé spar-
takiátly 1985 doe. KrálcJ zajišťovala naše škola v době
od 27. 5. do 30. 6. 1985 umisťování vytyčovacích prostřed-
ků [zvláštních značek) na strahovském Spartakiádním
stadiónu.

V prvé části své činnosti na Strahově žáci prováděli
přípravné práce a zároveií se seznamovali s vytyčova-
cími výkresy pro vytyčování značek k jednotlivým spar-
takiádním sldadbám. Žáci plnili funkci tzv. vytyčovatelů

pod vedením zku~ených pracovníků - ·členů vytyčqvaoi
komise. V teto době se někteří naši žáci zúčastnili vy-
tyčování značek na stadiónu Evžena Rošického pro měst-
skou spartakiádu.
Rozsah prací na Strahově narůstal tak, jak se zvětšoval

počet nácviků. V poslední fázi se prací zúčastnilo až 80
Záků, kteří pracovali v dvousměnném provozu od půl
čtvrté ráno do jedenácti hudin večer.
Pro většinu žáků byla tato práce první velmi zodpo-

vědnou činnustí související s jejich budoucím povoláním.
Velmi pozitivní hodnocení práce našich studentů předse-
dou vytyč ovací komise s. Zajícem vyústilo v přání opě-
tovné spolupráce na příští Československé spartakiádě.

Ing. Jaroslav Růžek,
SPŠ zeměměřická v Praze

Slovník iniciativy pracujících
(přejímání strojů a pomůcek do
socialistické péče)

Slovo iniciativa až na pátý pád skloňujeme ve všech pá-
dech. Ve slovníku iniciativy vás seznamujeme s různými
ťormami lniciativy pracujících. Tato kapitola se zabývá
pře]ímáhím přístrojl1 a pomůcek do socialistické péče.
Soutěž toliOto typu v resortu geodézie a kartografie

vykazují v Severomoravském kraji, kde se tato iniciativa
zrodila z podnětu pracovníkl"t střediska geodézie ve Vse-
tlně. Toto středisko společně s opavským fotogram-
metrickýPl pracovištěm a s účelovou tiskárnou má s tou-
to soutěží nejlepší zkušenosti. K přejímání strojů, pří-
stroj u a pomůcek do socialistické péče se pracovniCI
zavazují ve svých osobních závazcích .. Speciální kriteria
pro tuto suutěž v Geodézii, n. p., Opava sice nejsou sta-
novena, aJ.8 zato je tato iniciativa součástí soutěže o Pu-
tovní standartu ředitele podniku a PV ROH a je také
v rámci léto soulěi:e vyhodnocována vedoucími pracov-
níky a ZV ROH. V soutěži je v roce 1985 zapojeno ~53
prncovnlků, ktei'í pečují o 272 přístrojů a automobilů.
V socia]j~tiGké péči mají pracovníci ze severomoravské
Geod(,zie vyhodnocovací fotogrammetrické přístroje,
elektronické stroje, i klasické měřické přístroje, čtečky,
kalkulačky, tiskárenské stroje v reprodukci, reprodukční
přístroje IHl sti'ediscícll geodézie a všechny druhy auto-
mobilú. Přínos je jednoznačný - minimální poruchovost
svěřených strojů a přístrojů, čímž jsou vlastně dosaženy
minimální náklady na jejich opravy a údržbu. Zvýšenou
péc; ú technický stav molorových vozidel je dosahována
zuse maximální úspora pohonných hmot.
pj'ejímání strojíi a přístrojů do socialistické péče i71á

také v naiiem resortu velký význam. Navíc pracovní ko-
lektrvy v Geodézii, n. p., Opava od doby, kdy zde tato
forma illlciativy vznikla, s větší odpovědností v duchll
příjatycn závazků výchovně působí též na nové pra-
covníky, hlei-í do opavského podniku přišli od jiných
organizací nebo na nováčky, kteří zde pracují s ješlo
čerstvým maturitním vysvědčením nebo s vysokoškolským
dip:OIuem.

Anežka Hřebíčková, Geodézie, n. p., OpalJa,
Ing. Petr Skála, éÚGK
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DIZERTAČNÉ A HABILlTAČNÉ
PRÁCE

Doktorské, kandidátske a habilitačné
práce z vedného odboru geodézia
obhájené na Stavebnej fakulte
SVŠT v Bratislave

Doktorské dizertal!né práce

Prof. dr. Ing. Pavel G á 1: Štúdia k problemaťke foto-
grametrle velkých mierok.
Obhájená 18. 5. 1965
Ing. Ján K u k u č a, CSc.: Aktuálne problémy tvorby a
analýzy geodetických sletí.
Obhájená 14. 12. 1978
RNDr. Ing. Lubomír K u b á č e k, CSc.: ŠtatistiCká teória
geodetických sletí.
ObMjená 6. 12. 1979

Kandidátske dizertal!né práce

Ing. Erlch Gel s s é: Príspevok k progresívnemu rieše-
niu siete polných clest v pozemkových úpravách.
Obhájená 13. 12. 1977

Ing. Marcel M o j z e š: Určenie smerov osí geodetického
referenčného systémru metódou kozmickej triangulácie.
Obhájená 23. 2. 1978
Ing. Pavel B a l' t o š: Príspevok k problematike testova-
nia fotogrametrických prístrojov.
Obhájená 11. 5. 1978
Ing. Stefan S o k o 1: Vplyv atmosférických podmienok
na trigonometrické meranie výšok.
Obhájená 11. 5. 1978

Ing. Karol S a m u e I č í k: Rozbor presnosti optického
merania dlžok pri lesníckom mapovaní.
Obhájená 15. 6. 1978
Ing. Jozef S tub ň a: Analýza metódy trigonometrického
výškového merania z aspektu kontroly výškovej polohy
kolaje.
Obhájená 24. 1. 1979

Ing. Ján M i t á š: Príspevok k metodike nivelačných me-
raní pre recentné pohyby zemskej kary.
ObMjená 14. 3. 1979
Ing. Juraj K a dli c: Digltálna základná mapa velkej
mierky z aspektov teOrie tvorby informačných systém ov.
Obhájená 14. 3. 1979
Ing. Jozef Mi č u d a: Niektoré otázky lokálnych dlžko-
va meraných sietí.
Obhájená 3. 5. 1979
Ing. Dušan C e b e c a u e r: Vplyv priestorového tvaru
cestných komunikácií na faktory hospodárnosti verejnej
automobilovej dopravy.
Obhájená 3. 5. 1979
Ing. Ján Val k o: Príspevok k automatizáci! a mecha-
nizáci! výpočtových a zobrazovacÍch prác v matematic-
kej kartografii.
Obhájená 11. 6. 1979

Ing. Stefan K o n dáš: Automatizovaná tvorba odvode-
nej mapy.
Obhájená 19. 6. 1980
Ing. Jozef C i ž már: Informačná schopnosf máp.
ObMjená 7. 5. 1981

Ing. Juraj Val i š: Systémová analýza bázy geodetických
údajov.
Obhájená 23. 10. 1981

Ing. Ján Pec á 1': Budovanie geodetických sietí z aspek·
tov kritérií optimality.
Obhájená 7. 9. 1982

Ing. Gabriela H o s t i n o v á: Racionalizácia zberu geo-
detických údaj ov pri podrobnom meraní.
ObMjená 17. 2. 1983

Ing. Dominik Pí š: Určovanie zvislých posunov most-
ných objektov.
ObMjená 16. 6. 1983

Ing. I:ubomÍr S a I k o v i č: Využitie projektivnej trans-
formácie v pozemnej analytickej fotogrametri!.
Obhájená 10. 11. 1983

Ing. Miroslav B i I a n s k ý: Statistická analýza presnosti
etapovitých výškových sietí.
ObMjená 5. 4. 1984
Ing. Peter Č e r n ý: Efektivnosf počítačového spracova-
nia maticových algoritmov v geodézi!.
Obhájená 5. 4. 1984

RNDr. Ema Dan i e lov á: Príspevok k analýze cha-
rakteristík presnosti etapovite budovaných geodetických
sietí.
Obhájená 7. 6. 1984

Ing. Milan F a b i á n: Určovanie objemov na DTM pri
projektovaní komunikáci!.
Obhájená 6. 7. 1984

Ing. Mauaied Yassin A h m a d: Využitie trilaterácie
k zvýšeniu presnosti polohových sietí.
Obhájená 19. 12. 1984
Ing. I;:rnest B u č k o: Budovanie geodetických bodových
polí metOdou polygonometrle.
Obhájená 4. 4. 1985

Ing. Juraj Raš 1a: Nemeračské fotokomory v blízkej
fotogrametri!.
Obhájená 4. 5. 1985

Ing. Dušan H r n č i ar: Zobra2lovanie prvlrov reálneho
systému krajiny a niektorých lch interakcií na mapách.
Obhájená 4. 5. 1985

Ing. Marián H Ý l' o Š š: Rozhodovacie procesy v karto-
grafickej výrobe.
Obhájená 5. 5. 1985

Ing. Peter K ú d e I a, CSc.: Príspevok k hodnoteniu pres-
nosti podrobných máp.
Obhájená 19. 1. 1978

Ing. Vlastimil S ta n ě k, CSc.: Sledovanie stability sy-
paných priehrad trUateráciou.
Obhájená 28. 8. 1980

Ing. Jozef Čel' ň a n s k ý, CSc.: Analytická pozemná fo-
togrametria na sypaných priehradách.
Obhájená 28. 8. 1980
Ing. Jozef M i č u d a, CSc.: Rozbor presnosti polohy bo-
dov v geodetických siefach.
Obhájená 28. 8. 1980

P o zná m k a: Posledný prehlad kandidátskych a habi-
lItačných prác bol uverejnený v GaKO 1977, Č. 7, s. 180
až 181. PÍsomné materiály doktorských, kandidátskych a
habilitačných prác sú uložené v organizácli, kde sa ko-
nala obhajoba.

ObMjená 28. 8. 1980

Mária Pálková,
oddelenie vedy a výskumu

SvF SVST, Bratislava
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V dobrom zdraví a plný pracovného elánu oslávil diía
22. 7. 1985 svoje šesťdesiate narodeniny Ing. Rudolf Šan-
drik, riaditel Geodé:l:ip-, n. p., Žilina. Rodák z Vrútok
(dnes časť okresného mesta Martin), absolvoval Gymná-
zium v ŽIlme (1936-1944) a zememeračské inžinierstvo
na Odbore ;peciálny,;h náuk Slovenske] vysokej školy
teclmickej [SVŠT) v Bratislave (1944-1948).
Jeho boha~á a pestrá geodetická prax začína 1. 7. 1948

na Inspektoráte lwtastrálneho vymeriavania v Martine
a potom na ,.;emE.meračskom oddelení technického refe-
rá lu KNV v Ziline (19'19-1953 J. Za toto obdobie získal
odborný rozhlad a bohaté praktické skúsenosti najmií
v novom rneraní, v slavebnolIleračských prácach, v pod-
robnej triangulácii a v topograficlwm mapovaní. Od
vzniku rezortu gecdézie a kartografie, t. j. od 1. 1. 1954,
pracuje stále v jeho službách, a to na Oblastnom ústave
geodézie a lmrtografle (od roku 1960 Ústave geodézie
a kartografie) v Žiline, kde najsk6r viedol prevádzku
topografick8ho mapovaniil a 1. 12. 1954 bol poverený
funl{clou hlavného inžiniera. Viacročná činnosť na roz-
nych úsekocll a úspcJšne zasUívané !lovtedajšie funkcie
boli dobrým predpokladom, aby bol Ing. Šandrik 1. 1.
1958 vymenovaný za riaditeYa závodu v Žiline na novo-
zriadenej Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava a od
1. 1. 1973 za riadilefa Geodézie, n. p., Žílina.
Rozvoj geodézie v Streduslovenskom kraji je úzko spo-

jený s menom jubllanla. Zaviedol racionálne technoló-
gie, zaslúžil sa o vyhudovanie fotogrammetrie v kraj-
ských organizáciách geodézie a osobne sa zúčastňoval
na nešení speciálnych geodetických prác v priemysle,
pri budovaní podrobných lokálnych polohových sieti, pri
v)'stavbe diafníc a pri mechanizácii a automatizácii ma-
povacích prdC vo veYkých mierkach. Ako aktívny zlepšo-
vatef podporuje novátorsku činnosť svojich spolupracov-
níkov a je v~dy tam, kde sa rozhoduje o technickom po-
kroku. Má tiež zásluhu na dlhoročnej úspešnej spolu-
práci Geodézie, n. p., Žilina, 50 sesterskými podnikmi
v Budapešti a v Krakova.
Zodpovedná práca R. Sandrika našla svoj odraz aj

v intenzívne j pDlittckej práci v rámci podniku, ale aj
na úrOVlll okresných a krajských politických a spolo-
čenských orgánov. Záslužná je jeho činnosť najmU
v ČSVTS.
Nemožno nespomenílť jeho plodnú spoluprácu s geo-

detickými katedrami Slavebn9j fakulty SVŠT, kde od
školského roku 1976/1977 je členem Komisie pre štátne
záverečné skúšky nél odbore geodézia a kartografia. Bol
oponentom viacerých výskumných správ a členom opo-
nentských rád. Citatelia nášho časopisu ho poznajú ako
prednášateIa na r6znycll podujatiach ČSVTS.
Záslužná odborná, politická a organizátorská činnosť

Ing. Šandrika bola ocenená viacerými vyznamenaniami a
pamatnými Ifledailami: v roku 1971 "Pamatná medaila"
k 50. výročLl založenia KSČ, v roku 1974 "Čestné uzna-
nie za zásluhy o rozvo j geodézie a kartografie" a "Pamat-
ná lIledaila" k 30. výročiu ~NP, v roku 1975 "NajIepsí
pracovník rezortu SÚGK", v roku 1979 "Plaketa za zá-
sluhy o rozvoj Stredoslovenského kraj a", "Medaila za
rozvoj okresu Žilina" a "Záslúžilý pracovník rezortu
SÚGK", v roku 1980 "Pamtitná medaila" k 25. výročiu za-
loženia ČSVTS a "čestné uznanie II. stupňa Ostrednej
rady lÚR J ČSVTS" so strieborným odznakom, v roku 1982
"Čestné uznanie 1. stupňa ÚR ČSVTS" so zlatým odzna-
kom. K žlvotnému jubileu 60 rokov mu boli udelené
"Strieborná medaila SVŠT", "Plaketa ČSVTS" a štátne
vyznamenal1le "Z a vy n i k a j ú c u P l' á c u".
Blahoželáme Ing. Rudolfovi Šandrikovi k životnému

jubileu i k udeleniu štátneho vyznamenania a želáme
mu na mnoho rokov ve lil pevného zdravia, nové pracov-
ně úspechy a spokojnosť v osobnom živote.

Soudruh František Franta, ředitel kádrového a perso-
nálního odburu Česh:ého úřadu geodetického a kartogra-
fickéllO (CÚGK) se na:'odil 27. 10. 1925 v Úbyslavi, okr.
Prachatice .. Na ČÚGK pracuje od 1. 4. 1975. Přišel jako
dlouhodobý, zkušený stranický funkcionář, který od svého
vstupu do KSČ v l' 1946 nepřetržitě politicky aktivně pra-
cuje .. Své bohaté zkušenosti z práce v základních orga-
nizacích, okresu, kra je a Ústředního výboru KSČ uplat-
ňuje ve své každodenní práci. Tyto dlouhodobé zkuše-
nosti a jeho důsledný třídní přístup k úkolům i osobní
poznávání politické a odborné úrovně řídících kádri't
v centru i v podNzených organizacích resortu ČÚGK při-
spěly ke zlepšení piánovitosti a cílevědomosti v kádrové
a personální práci v r9sortu. Nemalé úsilí věnoval i cel-
kovému zlepšení ti'idní, politické, věkové a kvalifikační
úrovně řídících kádrů - pracovníků resortu. Pod jeho
vedením se úspěšně rozvinula práce s kádrovými rezer-
vami pro 1'ídící funkce i výběr a příprava kádrových re-
zerv pro technickou pomoc v zahraničí. Kladně je hodno-
cena jeho politická angažovanost v rámci ZD KSČ i v mís-
tě bydliště, kde zastáv,1 funkci člena MěV KSČ a předsedy
místního výboru NF. Odpovědně plní i úkoly aktivisty
X. oddělení ÚV KSČ.
Je nositelem státního vyznamenání "Za zásluhy o vý-

stavbu" a řady dalších medaílí k významným výročím
socializace našeho zemědělství apod. K životnímu jubileu
mu byl předán dopis tajemníka ÚV KSČ s. Pitry.
Přejeme soudruhu Frantovi jménem redakce a všech

pracovníku resortu do dalších let hodně osobních a pra-
covních úspěchů a pevné zdraví.

Každé pracovisko má
svoje oporné piliere, po-
trebné na zabezpečenie
plnenia svojho poslania.
Takýmto 'oporným pilie-
rom bol aj prof. Ing. Ján
K l' a j č í, vysokoškolský
pedagóg a vedecký pra-
covník, ktorého šfachet-
né srdce dotlklo 1. 3. 1985
v Košiciach. Na smútoč-
nom zhromaždení v košic-
kom krematóriu dňa 7. 3.
1985 sa so zosnulým za
vedenie a ZV ROH Staveb-
nej fakulty (SvF) Sloven-
skej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave (SVST)
rozlúčil predseda ZV ROH a vedúci Astronomicko-geode-
tického observatória r AGDJ Katedry geodetických zákla-
dov (KGZ) SvF doe. Ing. Ján Melicher, CSc.
Prof. Kr e j č í sa narodil 19. 5. 1910 v Nemšovej, okres

Trenčín. Reálne gymnázium absolvoval v Trenčíne a ze-
memeračské inžinierstvo na Česke j vysokej škole tech-
nickej v Brne v roku 1934. V tomto roku začina praco-
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vať na Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Tren-
číne, odkiaI neskol' prechádza na Generálne fínančné
ríaditeIstvo v Bratislave.

Prvé kontakty s oddelením zememeračského inženler-
stva SVŠT nadviazal v roku 1940 kde p6sobH ako asistent,
nesk6r ako suplent. V roku 1942 zakladá a vedie Ústav
uzitej geodézie. V ruku 1945 bol vymenovaný za mimo-
riadncho profesora a v roku 1966 za riadneho profesora.
Do služieb SVŠT prešiel plne pracovať v roku 1946 po
návrate z jednoročného študijného pobytu vo VeIkej Bri-
tánii, kde studoval geodetickú a praktickú astron6miu
a mapovacie metódy. V školskom roku 1947/1948 vykoná-
val funkciu dekamI Odboru špeciálnych náuk SVŠT.
V rokoch 1952-1958 bol vedúcim KGZ a v rokoch 1957
-1959 aj vedúcim AGO pri KGZ.

Založenie a vybudovanie AGO, ako vedecko-výskumného
pracoviska, bolu priekopnickym činom, ktorého význam
zd6razúuje jeho mnohoročná účasť v Medzinárodnej ča-
sovej službe. Prof. Krajčí viedol, ale tiež sa bezprostred-
ne zúcasňoval na celosvetových vedeckých akciách ako
boli Medzinárodný geofyzikálny rok (1957-1958] a Me-
dzillárodná geofyzikálna spolupráca (1959). Bol organi-
zátoI1om a aktívne sa zúčastňoval na astronomicko-časo-
Vých meraniach Observat6ria SVST v rokoch 1957-1977.
V rámci týchto prác vyriešil a úspešne oponoval 16 vý·
skumných úloh, predovšetkým štátneho plánu základné-
ho výskumu. Výsledky výsk'.lmu publikoval v dvoch de-
s:aikach vedcckÝ'ch a odborných prác v domácich od-
borných časopisoch CI zborníkoch. V roku 1968 mu bolo
udelené "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a
kanografie".

ProL K r a j Č í, ako pedagóg, vedel poslucháčov zapá-
lit pre študijný odbor a mal vzácny dar, zložité matema-
ticlw-geodetlcké problémy vždy jednoducho vysvetliť. Zo
širokej škály študíjných predmetov, ktoré počas svojej
vyse 30-roclle j pedagugickej I':innosti prednášal, sa naj-
viac zaslúžll o poluženie základov a rozvoj disciplín:
"výpočty situačnýcb a výškových síetí", "Geodetická
astron6mia" a "Kozmická geodézia", pre kt'Oré napísal
10 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt a pomo-
cok) a monografiu "Lokálne geodetické síete" (Bratisla-
va, SAv 1953J.

velkú pozornosť venovdl prof. K l' a j č í výchove pe-
dagogických a vedeckých prucovníkov. Bol školitefom
vedeckých ašpírantov z vedného oboru geodézia, špe-
cializácia technická a teoretická geodézia, geodetická
nstron6mia a gravimetria. Paralelne posobil ako pred-
seda komlsie pre obhajoby doktorských dizertačných prác
a člen komisie pre obhajuby kandidátskych dizertačných
prác L: vednébo odboru geodézia. Z ďaišieho okruhu je-
ho činnosti možno uviesť aktívne členstvo v redakčnej
rade Studia geophysica ot geodaetica (1959-1963), vo
vedeckej raue Výskumnélw ústavu geodézie a karto-
grafie v Bwtlslave, v Čs. nárudnom komitéte geodetlc-
Imm a geoIyzIkálnum pf! ČSAV a v organizácii Interkoz-
mos. 501 v sUilom spojení s geodetickou praxou, pre ktorú
vykonal viaceré odborné práce a expertízne posudky.

Prof. K r a] č í počas p6sobonia na SVŠT zvládol Sl-
roký rozsah organizačnej pedagogickej a vedecko-výskum-
nej čmnostl. výrazne zasiahol nielen do rozvoja štúdia
geodézie a Imrtografie, ale aj do rozvoja vedecko-vý-
skumnej činnosti na tomto študijnom odbore a v celej
geodeUckej verejnosti na Slovensku. Od roku 1977 bol
na d6chodku a v septembri 1980 sa presťahovnl do Ko-
Šíc. Napriek tomu jeho kontakty s odborom geodézia a
knrtografia SvF trvali vo forme konzultácií, najma so
svojimi odclwvancami..

V 'Osobnosti prof. Ing. Jána K r e j č r h o odišiel vý-
znamný predstavitef siovenskej geodézie, dobrý človek,
obetnvý učitel a vedec, ktorý vychoval celé generácie
slowmských geodetov a kartograf ov. Česť jeho pamiatl{e.

K památce prof. dr. Ing. Bedřicha
Chrastila

Dne 4. května 1985 ze-
mřel ve věku 72 let po
delší nemoci prof. dr.
ing. Bedřich Chrastil.

Prof. Chrastil se narodil
27. 5. 1913 jako syn děl-
níka-tiskaře. Jeho studium
zeměměřického oboru na
VUT Brno bylo krátce
před dokončením 28. 12.
1939 přerušeno, kdy byl
zntčen a 27 měsíců vězněn
v nacistických žalářích.

Hned po osvobození
Česko;;lovenska dokončil
své vysokoškolské stu-
dium s vyznamenáním a
od 1. 8. 1945 se stal od-
borným asistentem Ústa-
vu nižší geodézie VUT

Brno. V roce 1950 byl jIž přednostou tohoto ústavu. Po
obhajobě dIsertační práce v roce 1948 dosáhl titulu dokto-
ra teclmických věd a v roce 1951 byl jmenován docentem
nižší geodézie.

Na podZIm 1951 přešel na nově zřízenou Vojenskou
lechnickou akademii, kde byl k 1. 3. 1952 aktivován
v hodnosti podplulw'lnika. V roce 1953 byl ustanoven do
funkce náčelníka katedry topografie a kartografie. V lé-
tech 1955-1958 byi jako voják z povolání pověřen vý-
znamnou funkcí 1. náměstka předsedy Ústřední správy
geodézie a kartografic.

Po návratu na Vojenskou akademii pracoval dva roky
opět jako náčelník katedry geodézie a kartografie. V roce
1960 byl ustanoven do funkce zástupce náčelníka VAAZ.
V období 1962-1967 bYl náčelníkem fakulty VAAZ.
S účinnostI od 1. 6. 1963 byl jmenován profesorem nižší
geodézie.

Prof. Chrastil vždy ukázněně a odpovědně plnil vý-
znamné funkce, kterými byl pověřován. Své hlavní poslá-
ní však stále viděl v pedagugické a výchovné činnosti.
Proto se v ruce 1967 vrací na katedru geodézie a karto-
grafie, kde zastával a:t do roka 1974 znovu funkci náčel-
níka. Po svóm odchodu uo zálohy pokračoval v práci na
katedře až do roku 19133jako civilní vysokoškolský pro-
fesor.

Pro potřeby studia posluchačů zpraooval řadu učebnic
a melodických pomůcek.

Od počátku svého působení na Vojenské akademii se
zúčastiíoval všech závažných výzkumů, spojených s pře-
stavbami a modernizaci vojenského studia geodézie a
ka,'tografie.

Kromě svého dlouholetého a mimořárlně závažného po-
dílu na výchově vojenských zeměměřických inženýru se
velmi významně zúčastiíoval práce v různých odborných
komisích a radách. Byl členem Státní komise pro vě-
decké hodnosti, členem předseunictvd vědecké rady '.10-
jensl{é al{ademie, předsedou kom'se pro obhajoby kandi-
dátských dIsertačních prací v oboru geodézie, členem
státních zkušebních komisí zeměměřického studia v Pra-
ze, Bratislavě a v Brně, člrmom několika redakčních rad
a odpovědně plnil i řadu dalších funkcí.

MimořádnĚ záslužná byla vždy jeho politická a veřejně
prospěšná čmnost. Od svého vstupu do KSČ 23. května
1945, trvale pracoval v různých stranických funkcích.
Svou politickou aI(tlvitou a stranickou angažovaností vždy
významně pusHoval vedoucí úlohu KSČ na všech pra-
COVištích, kue působi1. Velmi aktivně pracoval ve vyso-
kých funkcích zejména v Českém svazu protifašistických
bojovníků. Jeho celoživotní odborná i politická práce by-
la po zásluze oceněna četnými vyznamenáními, medaile-
mi a UZnál,!llli, z nich2 nejvýznamnější bylo státní vy-
znam2nání "Za zásluhy O vý3ta'Jbu", udělené prezidentem
republiky v roce 1973.
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Příznačné bylo, že ipfiplngllílnhol;Ia náročných funk-
cí, úkolů a povinností byl vždy nesrnírně obětavým man-
želem, otcem a později i dědečkem.
Pracovníci československé vojenské i civilní geodézie

budou vždy s úctou a vděčností vzpomínat na světlou
památku jeho činorodého a bohatého života.

Przegll!d geodezyjny, Č. 7/84

Ney, B.: Odborné, organizační a právní otázky na J 7.
Kongresu FIG (komise č. 1), s. 3-5. .

Mierzwa, W. - Pykl1, K.: Pi'eměna číselných informací
v polot6nové s využitím pomocné tiskárny, s. 5-:-8.

Bedkowski, K.: Trigonometrická aproximace mikroden-
sitogramů leteckých snímldi smrkových porosti!. ri!.zných
vzrůsovýcll tříd, s. 9~11.

Golaskž, T.: Průzkum podkladových materiáli!. při tvorbě
názvi!. řek a vodních nádrží na mapách, '8. 12-14.

Wžsla, S.: Námořní navigá1!ní značky, s. 15-18.
Wžlkowskž, W.: Evidence pozemků ve státních lesích, s.
19-23.

Stelmach, M: Naší d('tiežitou starostí JSou hospodářsko-
-technické úpravy pozemkíi, s. 23-25.

Ney, B.: Činnost Institutu geodézie a kartografie v roce
1983, s. 2G-28.

Przegl,!d geodezyjny, č. 8-9í84

Wilkowskž, W.: Plánování a rozvoj měst - XVII. kongres
FIG (komise č. 8), s. 3-4.

Vanžcek, P•. -- Wells, D. E. - Chrzanowskž, A. - Hamil-
Ion, A. C. - Langley, R. B. - McLaughllin, T. D. - Nic-
kersol1, B. G.: Budoucnost geodetických sítí, s. 5~7.
Ney, B.: Kvalita geodetických a kartografických' prací
(sympozium v Turawie nedalelw Opole), s. 7-:9.

Kluska, St.: Pěkná oslava na Ludzkiej polytechnice. s.
10-11.

Freiek, T.: Využití evidence podzemních vedení ve světle
intenzivního rozvoje města, s. 11-12.

Zželina, L .. - Posluszny, T.: Kontrolní body nivelační sítě
pro sledování vertikálních posunů velkých průmyslo-
vých objektů, s. 13-14.

lerczynskž, K.: Geodetické zaměření stávajícího rádio-te-
levizního stožáru jako základ pro projektování a stavbu
nového stožáru v bezprostřední blízkosti starého, s.
15-19.

Zbuckž, A.: Algoritmus kresby vrstevnic na mapě s vy-
užiUm digitálního modelu terénu, s. 20-22.

Czemžel, W.: Zkušební určení periody pro polní kontrolu
operátu evidence pozemk'1, s. 23-25.

Gazdzžckž, {. - Hopfer, A.: Zasedání komise Č. 3 a 7
FIG v Atenách, s. 25-26.

Goraj, St.: Soukromě hospodařící zemědělci v dobře vy-
bavených zeměd.ělských oblastech, s. 27-34.

Zalesk:a-Swžatkžewžcz, B.: Nové právní předpisy o evi-
denci pozemků - Část 1 [Platné k 31. 5. 1984), s.
35-36.

Szelžga, K.: Umístění pozemku ve vztahu k zemědělským
centrům jako parametr jejich hodnoty pro změnu po-
vrchové struktury, s. 37-40.

Zák, M.:. Programování geodetických pracf pro oblast
hospodářsko-technických úprav pozemků, s. 41-44.

Flakžewžcz, K.: Mikropočítač NEPTUN 184, s. 51-53.
Domanskž, {.: Ukázka výsledkí'l číselného zpracování ob-
razu· s využitím číselné filtra.;e mnohochromatických
obrazů, s. 54-56.

Tanusz, W.: Výpnčet a vyjádření vzájemných posunů lek-
tonických ker, s. Sti-59. .

Adamczewskž, Z. '- BžaZousz, St. - Czarneckž, K. -
Sklodowski, P. - Wysocki. T. - Zabek, T.: Výročí pro-
fesora f1enry~a Lesnioka, s. :3-10.

Rychle:1Jskž, C.: Koncepcf! určení přesných rovinných
souřadnjc mikrosítě. s. 11-13.

Gžerasžmiuk, J.: Zlepšení státního fondu půdy, s. 14-17.
ZaLeska-Swžalkiewžcz, B.: Nové právní předpisy o evi-
denci pozemků __ Část 2 (Platné k 31. 5. 1984), s. 18
-21.

Fžrlžcžnskž, W. - Surdyk, Z.: Využití informací z číselné
banky dat o soukromých hospodářstvích pro úpravu ze-
mědělských. oblastí, s. 22 -23.

Szúster,·L. -: Wac, Z.: Koncepce tvorby číselné banky dat
9 sóukromých hospodářstvích, s. 24__26.

Wantuch, D. - Wžsniewska, E.: Mechanické zdokonalení
kreslícího 5lolu DIGIGRAF 1612, s. 30-31.

v. konference odppvědných geodetů

K projednání úkolů v 8. pětiletce organizují český a slo-
venský výbor ČSVTS - společnosti geodézie a karto-
grafie, OS 1701 - Inženýrská geodézie celostátní

V. konferenci odpovědných geodetů

ve dnech 13 a 14. listopadu 1986 v hotelu Voroněž v Brně.
Konference se bude zabývat těmito okruhy otázek:
úkoly inženýrské geodézie v 8. pětiletce,
nové poznatky a progresívní technologie,
posouzení účinnosti platných předpisů,
zprostředkování výměny zkušeností z hlavních pra-
covišť a seznámení s výsledky práce vzornýchito·
lektivů. '

Součástí dvoudenní konference bude i výstava špičko-
vých prací z oboru inženýrské geodézie.

Protože konference už tradičně poskytuje prostor pro
širokou výměnu poznatků a zkušeností z výkonu funkce
odpovědných geodetů, zve přípravný výbor k aktivní
účasti všechny odborníky v ČSSR, kteří mohou k uvede-
ným otázkám zasvěceně vystoupit.

Doc. Ing. Dr. Tosef Zeman, CSc.,
odborný garant V. konference OG
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Soutěž GEOFOTO '79
Foto: Josej Pomije, G,~otézie, n. p. Čcsk; Eu lěj01Jicp
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Opravuje

teodolity, nivelační přístroje, refraktometry, triedry,
puškohledy, mikroskopy

..., ...
prlJem oprav

Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
Ceské Budějovice, Ceská 27

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. lenina
- Dům služeb



HYBRIDNí INIEGROVINÉOBVODY
Zabývá se komplexně problematikou související s výrobou
a použitím hybridních integrovaných obvodů. Ukazuje
směry světového vývoje integrovaných elektronických ob-
vodů a podrobně probírá tenkovrstvé i tlustovrstvé hyb-
ridní integrované obvody jak z hlediska návrhu a výrobní
technologie, tak i z hlediska vlastností a použití. Věnuje
pozornost i speciálním provedením, např. mikrovlnným a
optickým integrovaným obvodům.

Posluchačům elektrotechnických fakult vysokých škol i
širšímu okruhu pracovníků v elektronice, kteří se chtějí
seznámit s novými směry výroby elektronických zařízení.

Ludvík Spíral - Vladimír Ovsjannikov

OPTIMAliZACE PRŮMYSlOVÝCH_ , O

REGU1ACNICH OBVODU

Soustavně probírá inženýrské metody návrhů optimálních
regulačních systémů od základních teoretických vztahů
přes metodiku návrhu regulátorů až po konkrétní příkla-
dy návrhu průmyslových regulačních obvodů.

vývojovým pracovníkům, projektantům a posluchačům vy-
sokých škol oboru automatizace.

Zde odstřihněte ,a pošlete na radresu SNTL - Nakladatelství teohnické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

...... výt. Soutor a kol.: Hybridní integrované obvody

...... výt. Spíral: Optimalizace průmyslových regulačních obvodů


