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[528:061.1[100.6) J :ooa[ 437)
DELONG, B.
Přínos vědeckotechnické
spolupráce
geodetickfch
služeb sociaIlstickfch
států pro geodetickou
sluibn CSSR
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 11, s.
289-292
Plnění závěrů XI. konference
geodetických
služeb soCialistických
států. Dosažené výsledky spolupráce.
Nové úkoly spolupráce.
Přínos spolupráce
pro geodetickou službu ČSSR. Zvýšení ~fektivnosti
další spolupráce.

528.563:528.089.6
PICK, M.
Určení nelinearity
stupnice jemného šroubu gravimetru
Geodetický
a kartografický
ob:ZlDr, 28, 1982, Č. 11, s.
293-Z96, 2 obr., lit. 7
Odvození vzorclÍ pro určení nellnearity
stupnice
jemného .šroubu
gravlmetru
z měření
na šířkové
a pomocné vertikální
základně.

528.932.3:65.011.56
EISLER, J.
Automatizovaná
konstrukr:e
izočar
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. lI, s.
296-306, 13 Obl'., lit. 19
SOllčasná
výpočetní
technika
s grafickými
výstupy
umožňuje
zpřesnit
,a zhospodárnit
konstrukci
tzočar.
S využitím
automatlokých
linek lokalizačního
Infor·
mačnílIo' systému
pro prolektové
líčely se nejprVle vy·
tvoří z prLmárních
dat digitální
model terénu. Na 'takto vytvolleném
modelu se Interpolují
a zahuštují
body
Izočar a ty se pak zobrazí kreslicím
zařízením.

528.563:528.089.6
IU:lK,M.
OllpelleJleHBe HeJlBHeiíHOCTH DlKaJlLl MaJlOrO BBHTa rpaBBMeTpa
reOlle3HqecKHH H Kaprorpa4>H'leCKHH 06sop, 28, 1932,
No 11, CTp. 293-296, 2 pHC., JlHT. 7
BblBBlleHHe <I>OPMYJlllJlH OnpelleJleHl!Jl HeJlHHeHllOCTH
I1IKaJlbl MaJlOrO BHHTa rpaBHMe-rpa no H3MepeHHstM Ha
I1IHpOTHOM STaJlOHHOM rpaBHMeTpH'lecKOM nO-llHrOHe H
Ha BcnOMaraTeJlbHOM BepTHKaJlbHOM nOJlHrOHe. HYMepH'
'leCKHH npHMep.

528.932.3:65.011 56
3frCJIEP,

fr.

ABToMaTB3HpOBBHHaJ[ KOHCTp~BlI

B30JlHHHi

reOlle3H'lecKHH H KapTorpa<f>H'leCKHH 0630p,
No lI, CTP. 296-306, 13 pHC., JlHT. 19

28, 1982,

COBpeMeHHast BH'lHCJlHTeJlbHast TexHHKa C rpa<I>H'leCKHMH BblBO,llaMH n03BOJlHeT yro'IHHTb H p8qHOHaJlH3HpOBaTb KOHCTPYKqHIOHSOJlHHHH. C HCnOJlb30BaHHeM aB-TOMaTH'leCKHX JlHHHH JlOKa-1IH38qHOHHOHBH<I>0PM8qHOHHOH CHCTeMbl MH qeJleH npoeKTHpoBaHHH C03llaeTCH
npelKlle Bcero C HCnOJlbSOBaHHeM nepBH'lHblX ,llaHHbIX
'lHCJlOBaH MO,lleJlb peJlbe<f>a MecTHOCTH.Ha STOH MO,lleJIH
HHTepnOJlHpYIOTCJl H cryrqaIOTCst nyHKTbl H30JlHHHR H
nOTOM H30JlHHHH PHCYIOTCJlC nOMorqbIO 'lepTelKHOH anrrapaTypbl.

[528:007] :519.683.5
KA.llJII1I.J;, fr. -

BAJII111I, fr.

OCHoBHLle DpB~HnLI C0311aHBlI H BCnOJlIo30B8BB1IaBTOMaTH3HpOBaHHoB HH<f>opMaqHoHHOB CHCTeMLl reOlle3HH
H KapTorpa<f>HB
reo,lle3H'leCKHH H KapTorpa<I>H'lecKHH 06sop

28, 1982,

No lI, CTp. 306-311
XapaKTepHcTHKa
aBToMaTHsHpoBaHHoH HH<I>0pMaqHOHHOH CHCTeMbl reOlle3HH II KapTorpa<I>HH. ITporpaMHoe H
TeXHH'lecKoe 06ecne'leHHe. OCHoBHble 3Tarrbl H rrpoqecc
C03llaHHJl. BOSMOlKHOCTHHCnOJlb30BaHHlI H HHTerparrHH.
CHcTeMa yrrpaBJleHHJl no 6a3e ,llaHHblX IDMS.
[528:007J :519.683.5
KADLIC, J. - VALIŠ, J.
Základné
princípy
tvorby a využilia automatizovaného
informačného
systému geodézie a kartografie
Goodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. lI,
s. 306-311
Charakteristika
automatizovaného
Informačného
systému geodézie
a kartografie.
Programové
a technické
zabezpečenle.
Základné
etapy a postup tvorby.
Možností využltla a Integrácle.
Systém rladenla
bázy údajov IDMS.

[528:061.1 000.6)
E.

[528:061.1(100.6 J] :008[437J
DELONG, B.
Beitrag der wissenschaftlich-technischen
Zusammenarbeit der geodiitischen
Dienste der sozialistischen
Liinder fiir den geodiitischen
Dienst der ČSSR
Geode,tický a kartografický
'obzor, 26, 1982, Nr. lI, Se,!te 289-292
Erfiillung
der Beschliisse
der XI. Konferenz
der geodatíschen
D1enste der sozialístischen
L1inder. Erre!chte
Ergebnlsse
der Zusammenarbeit.
Neue Aufgaben
der
Zusammenarbelt.
Beltrag der Zusammenarbelt
filr den
geodlltlschen
Dlenst
der ČSSR. EffektlvitlltserhOhung
weiterer
Zusammenarbelt.

1 :008(437)

.llEJIOHr,

BKJlall HayqHo-TeXHHqeCKOrO COTPYllHHqeCTBa reOlleSHqeCKHX CJlYlKOcoqHaJlHCTHqeCKHX CTpaH llJlll reOlleSHqeCKOB CJlYlKOLlqCCp
rOOlle:mqecKHH H KapTorpa<I>H'lecKHH o6sop,
No lI, CTp. 289-292

28, 1982,

BblnOJlHeHHe SaKJ1lO'leHHH XI-oH KOH<I>epeHUHHreOlleSHqecKHX CJlYlK6coqHaJlHCTH'leCKHX CTpaH. ITOJlyqeHHble pesYJlbTaThI COTpYllHH'leCTBa. HOBble Salla'lH
COTPYllHH'leCTBa. BKJlall COTpYllHH'leCTBallJlJl reolle3H'leCKOH CJlYlK6bl qCCP.
IToBblIlIeHHe s4>4>eKTHBHOCTHllaJlbHeHIIIero
COTpYllHH'lecTBa.

528.563:528.089.6
PICK, M.
Skalennlchtllnearitiitbestlmmung
der
Gravimet~rflliRschraube
Geodetíckýa
kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 11,
Selte 293-296, 2 Abb., Lit. 7
Ableltung
der Formeln
zur Bestlmmung
der SkalennlchtUnearltllt
der Gravlmeterfelnschraube
aus Messung
auf der Brelten- und Vertlkalhílfsbasls.
Ein numme:lscher Belsplel.

528.932.3:65.011.56
ElSLER, J.
Automatisierte
Konstruktiou
der Isolinien
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 11,
Seite 296-306, 13 AblJ., Lit, 19
GegenwBrtige Rechentechnlk
mlt graphlschen
Ausgaben ermogllcht dle genauere und ratlonelle
lsollnlenkonstruktlon.
Durch Ausnutzung automatlscher
Strassen des lokallslerenden
lnforma tlonssystems
fiir Pro·
jektlerungszwecke
wlrd zuerst aus primBren Daten eln
dlgltales GelBndemodell bearbeltet
und auf dem so
bearbelteten
Modell werden dle Punkte der lsolinien
lnterpollert
und
verdlchtet
und
nachher
durch
Zeicheneinrichtung
gezelchnet.

[528:007] :519.683.5
KADLlC, J: - VALIŠ, J.
Grundprinzipen
der Beal'heilung ond Ausnutz'uug des
automatisierten
geodiitisehen und kartographisehen
Inforrnationssystems
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 11,
Seite 306-311
Charakteristik
des automattslerten
geodBtischen
und
kartographischen
lnformattonssysterns.
Technlsche
Sicherstellung
der Programme, Grllndetappen und Bearbeitungsverfahren.
Ausnutzungsmogllchkelten
und
lntegrierung.
Steuerungssystem
der Datenbasls IDMS,

[528:061.1(100.6) ] :008(437)
DELONG, B.
Contributiou
of the Seieutific·Techuical
ColIaboration
of Geodetic Serviees of Socialist Countries to the Geo·
detie Serviee of ČSSR
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 11, pp.
289-292
Fulfllllng concl uslons of the XIth Conference of geo·
detic services of soclallst countries. Achleved results
of collaboratio.1. Ne,w targets of col,laboratton. Contri·
bution of the collaboration
to the Czechoslovak ge,o·
detic servlce'. lncre'ase of the eUe,ctive'ncss of a future collaboration.

528.563:528.089.6
PICK, M.
Determining a Non·Linearity of the Gravity Meter SrnaII
Dial
Geode'tický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 11,
PP. 293-:;-296, 2 lig., 7 rc'f.
Derlvlng formulae for determinlng the non-linearity of
the gravlty meter small dlal from measurements
on
the latltude and an auxlliary verttcal calibratlon
lines. A numerical example.

528.932.3:65.011.56
ElSLER, J.
An Automated Construetion of Isolines
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 11,
pp. 296-306, 13 fig., 19 reL
A contemporary
computational
technique
equipped
wlth graphlc outputs gives possibillty to construct isollnes more accurately
and economlcally.
Using automated llnes of the locallzational
Information system
for project purposes a dlgital terrain
model based
on primary data ls created at first. On thls model the
polnts of isollnes are interpolated
and denslflcated.
Isolines are< then drawn by means of a dr.awlng devlce.

[528:007): 519.683.5
KADLlC, J. - VALlŠ, J.
Basie Prineiples of Formatiou and Use of the Auto·
rnated luformation System of Geodesy aud Cartography
Geodetický a kartogr'aflcký
obzor, 28, 1982, No. 11,
pp. 306-311
Characte<rlstlcs of the aulomated
system of geodesy
and cartography. Software and hardware. Baslc stages
and the procedure of formatlon. Posslbilities
of the
use and integration.
The system of controlllng
the
data base of IDMS.

[528:061.1(100.6) ] :008(437)
DELDNG, B.
Apport de la eoopération
seientifico·technique
des
Serviees géodéslques des pays Socialistes pour le Servi·
ce Géodésique Tchécoslovaque
Geodettcký a kartografický
obzor, 28, 1982, No 11, page,s 289-292
Accomplissement des concluslons de la Xle Conférenc.e
des Servlces Géodéslques des Pays Soclalistes. Résultats obtenus par la coopératlon. Nouvelles taches de
coopération. Apport de la coopération pour le Servlce
Géodésique Tchécoslovaque. Augmentatton de I'effectif
ďune coopération ultérieure.

528.563:528.089.6
PlCK, M.
Détermination
de I'illinéarité
de l'éehelle
le bouloa
lin du gravimetre
Geode'ttcký a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 11,
page's 293-296, 2 Illustrations,
7 bibliographles
Dérivatlon des formules pour détermlnatlon
de i'il·
linéarité
de i'échelle
de boulon
fln du gravlmctre
émanant du mesurage effectué sur la base auxillalre
verticale et de latitude. Exemple numérlque.

528.932.3:65.011.56
ElSLER, J.
Construction
automatisée
d'isolignes
Ge'odetický a l<Jartografický obzor, 28, 1982, No-. 11,
pages 296--306, 13 Illlustrations, 19 bibliographies
La technique de calcul moderne il. sortles graphiques
rerme!. de préclser
et d'économlser
la construction
d'lsollgnes.
En faisant emplol de lignes automatlques
du Systeme d'lnformations
local pour projets, on crée
tout ďabord
le modelel digital du te.rrain par les
données prlmaires. Sur le modele alnsi constrult sont
Interpolés
et condensés
les points ďisolignes
et la
projection de' ce-Jle6-ci cst ensuitel reallsée par dlsposltif de tracé.

[523:007] :519.683.5
KADLlC, J. - VALIŠ, ].
Prlncipes élémentaires
pour la création et utilisation
du systeme d'informations
automatisé de géodésie et
cartographie
GC1odc1tickýa kartografický
obzor, 28, 1982, No 11,
page,s 306-311
Caractéristlque
du systeme ďinformations
automatlsé
de géodésie et cartographle.
Garantle technique et du
programme. Etaps de base et procédé de la créatlon.
Possibilités
d'utilisatlon
et ďintégration.
Systeme de
gestion de la base des dOl1nés IDMS.
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p,rnos vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických
států pro geodetickou službu ČSSR

Ing. Bol'ivoj DeloDg, CSc.,
Český úl'ad geodetický a kartografický

[528 : 061 • 1(100 • 6») : 008(437)

Poslední XI. konference geodetických služeb socia.
listických států (GSSS),konaná v říjnu 1980v Rava.
ně, zhodnotila dosažené výsledky vědeckotechnické
spolupráce za období let 1976-1980 a vytyčila ve for·
mě pracovních plánů nové úkoly této spolupráce na
období let 1981-1985. Geodetická služba ČSSR plnila
v uplynulém období své úkoly a závazky, vyplývající
ze závěrů XI. konference GSSS, v souladu s jejím
usnesením a s přijatými pracovní plány spolupráce na
6 společných rozvojových tematech.
Kromě plnění jmenovitých úkolů uvedených pra.
covních plánů je předmětem spolupráce GSSSv tomto
období též zavedení výsledků spolupráce minulého
pětiletého období do praxe zainteresovaných geodetic.
kých služeb. Zvládnutí tohoto úkolu je klíčem k efek·
tivnosti vědeckotechnické spolupráce GSSS. Proto je
nutné, aby koordinátoři jednotlivých témat věnovali
tomuto úkolu soustavnou pozornost a předkládali
pracovním poradám zprávy o stavu provozní realizace výsledků minulé spolupráce i analýzy forem realizačních výstupů současné a budoucí spolupráce z hlediska její efektivnosti.

jsou připraveny pro zavedení do praxe nebo se již
v praxi upla~ňují. Zvláštní pozornosti zasluhují zejmé.
na tyto reahzační výstupy (u každého je v závorce
označení i'cšitele):

- Metodika klasifikace a k6dování technickoekonomických informací pro automatizované systémy
. řízení geodetické a kartografické výroby (SSSR).
- Katalog základních technickoekonomických pojmů
a ukazatelů geodetické a kartografické výroby
(NDR).
- Projekt technologické linky pro automatizovanou
tvorbu a obnovu map s maximálním využitím
prvků JSEP (ČSSR).
- Soubor 4 automatických registračních zařízení pro
záznam laboratorního měření na paměťovémedium
počítače (BLR, MLR, NDR, SSSR) se zajištěním
seriové výroby u zařízení z BLR a NDR.
- Automatický přístrojový komplex Digikart pro
automatizovanou tvorbu map včetně programové
dokumentace se zajištěním seriové výroby (ČSSR).
- Programový systém MAPA pro automatizovanou
tvorbu a obnovu velkoměřítkových map (ČSSR
SSSR).
'
- Metodika sběru číselných informací o topografic.
kých objektech terénu a jejich k6dování pro auto.
2. Dosalené výsledky spolupráee
ml1tizovanou tvorbu a obnovu map (SSSR).
Přínos vědeckotechnické spolupráce GSSS spočívá - Technologie vysoce přesné analytické aerotriangu.
lace včetně programové· dokumentace (MLR
v tom, že tato spolupráce byla v každé době a je i nyní
PLR).
'
orientována na hlavní úkoly geodetického zabezpečení
rozvoje ekonomiky i obrany socialistického společen- - Technologie tvorby a rozmnožování ortofotomap
(NDR, PLR).
ství. V předintegračním období spolupráce, které trSoubor
technologií pro využití mikrofilmové techvalo od roku 1952 až do poloviny 70. let, bylo úzamí
niky
v
geodézii
a kartografii (NDR, SSSR).
zúčastněných socialistických států vybaveno jednotDoplňková
zařízení
k soupravě přístrojů pro mikronými a přesnými geodetickými základy a jednotným
filmování
se
zajištěním
seriové výroby (NDR).
mapovým fondem středních měřítek, což dovoluje
Zdo~onalený
fotogrammetrický
vyhodnocovacípří.
realizovat mezinárodní technické. projekty v řadě
stroj Stereograf se se zajištěním seriové výroby
odvětví azajistit jednotnýmigeodeticko.kartografický(MLR, SSSR).
mi podklady výstavbu a obranu každé země. V inteTechnologie
tvorby diapozitivních a transparent.
gračním období spolupráce, které trvá již přes 6 let,
ních map (PLR).
jsou řešeny hlavní úkoly vědeckotecJlllickéhorozvoje
GSSS a postupně vytvářeny podmínky pro sjednocení - Zdokonalená technologie tvorby reliefních map na
plastických foliích (ČSSR).
materiálně technické a technologické základny tohoto
rozvoje. Zatímco prvé období umožnilo integrovat - Technologie tvorby map pro slepé a slabozraké
(ČSSR).
hlavní produkty geodetických a kartografických prací,
Národní
atlas Kuby, věnovaný 20. výročí kubánské
druhé období umožňuje integrovat hlavní nástroje
revoluce (Kuba, SSSR).
i postupy jejich tvorby. Tím proces mezinárodní socia·
listické integrace v oblasti geodézie a kartografie do- - Přístroj pro měření teploty nivelačních invarových
latí v polních podmínkách a metodika určování
stává výraznou gradaci.
.
jejich teplotních koeficientů (SSSR).
Zmíněná XI. konference GSSSzhodnotila dosažené - Soubor programů pro vyrovnání Jednotné astronovýsledky první pětileté etapy integračního období
micko-geodetické sítě na počítačích JSEP (BLR
NDR, PLR, SSSR).
.
,
a konstatovala, že pracovní plány spolupráce GSSSna
léta 1976-1980 byly úspěšně splněny. Výsledkem této - Atlas středních výšek území Evropy a části Asie
a Afriky (BLR).
spolupráce je kolem 40 realizačních výstupů, které
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Technologie geodetického zabezpečení výstavby
mnohopodlažních bndov (SSSR).
Instrukce pro geodetické zabezpečení investiční
výstavy (PLR).
Technologie budování opěrných geodetických sítí
ve městech (MLR).
Příručka pro automatizovanou tvorbu map podzemních vedení (SSSR).
Soubor programů k hlavním etapám technologie
automatizované tvorby černobílých fotoplánů na
bázi kosmických snímků (SSSR).
Metodika využití a dešifrování kosmických snímků
pro. tvorbu hlavních druhů tematických
map
(ČSSR, NDR, PLR, SSSR).
.
Soubor tematických map Mongolské lidové re·
publiky, zpracovaných
s využitím kosmických
snímků (MoLR, SSSR).
Příručka pro dešifrování kosmických informací pro
účely ochrany přírody (SSSR).

Docílené realizační výstupy ukazují, že vědeckotechnická spolupráce GSSS přinesla v období mezi
X. a XI. konferencí ve srovnání s předešlým obdobím
výsledky nové kvality. Jde v prvé řadě o technické
prostředky nebo přístrojové komplexy, přičemž z 8 vyvinutých zařízení je již v 5 případech zajištěna sériová
výroba. Dále jde v 16 případech o technologie nebo
soubory technologií včetně programové dokumentace,
v 15 případech o metodické dokumenty a ve 3 případech o nová mapová díla. Z uvedeného rozčlenění
je zřejmé, že mezi dosaženými výsledky převažují
realizační výstupy hmotné povahy (technické prostředky, technologie). Nejvýznamnější jsou výsledky na
úseku vývoje a využití technických prostředků, neboť
jejich vliv na růst produktivity práce je nejpronikavější. Významnou měrou se na růstu technické úrovně
prací podílejí též vyvinuté technologie včetně výpočetních programů, neboť ty zapojují jednotlivé technické
prostředky do automatizovaných nebo mechanizovaných pracovních procesů. Nesporný význam mají též
přijaté metodické dokumenty, neboť s jejich pomocí
jsou vytvářeny předpoklady pro postupné sjednocování materiálně technické a technologické základdý
vědeckotechnického rozvoje GSSS.
Hlavním přínosem ČSSR k rozvoji výrobních sil
GSSS ve sledovaném období je vývoj a Výroba přístro-jového komplexu Digikart pro automatizovanou
tvorbu map. Tento komplex se skládá z digitalizátoru
pro převod grafických podkladů na počítač, z řídíéího
počítače pro řízení celého zpracovatelského procesu
a z automatického -kreslícího stolu pro kresbu mapy:
Komplex Digikart je součástí t.zv. počítačové grafiky,
jejímž hlavním výrobcem v socialistických zemích jsou
Závody průmyslové automatizace v Novém Boru.
V roce 1979 proběhly mezinárodní ověřovací zkoušky
komplexu Digikart za účasti odborníků GSSS. výsledky zkoušek potvrdily, že komplex Digikart splňuje
technologické požadavky na automatizovanou tvorbu
map, sledovanou v rámci činnosti GSSS. Pracovní
skupina pro mnohostrannou spolupráci GSSS· na té"
matu č. 2 doporučila v roce 1979 všem geodetickým
službám, aby se při rozvoji své technické základny
automatizace orientovaly v prvé řadě na ČS. počítačo~
vou grafiku. Další vývoj spolupráce ukazuje, že řada

socialistických zemí projevuje zájem o využití naší
počítačové grafiky nejen při automatizované tvorbě
map, ale též ve střediscích zpracování materiálů dál-o
kového průzkumu Země z kosmu nebo letadlových
platforem, což rozšiřuje okruh zájemců za rámec
geodetických služeb.

Nehledě na dosažený pokrok požadavky různých od.
větví národního hospodářství a obrany státu na geodetické a kartografické práce ve všech socialistických ze-mích. stále narůstají. V souladu s tím jsou pracovní
plány spolupráce GSSS na daných 6 rozvojových
tématech, schválené pro období let 1981-1985 na
XI. konferenci, orientovány na tyto hlavuí úkoly:.
-

V oblasti řízení a plánování geodetické a kartogra.
fické výroby realizovat výměnu zkušeností při za·
vádění automatizovaných systémů řízení.
- Hlavní pozornost věnovat vývoji a využití ndvych
technických prostředků pro automatizovanou tvor.
bu map a na tomto úseku se soustředit zejména na
vývoj a využití polního magnetopáskového registrátoru, na další zdokonalení čs. automatických
grafických systémů, na zkoušky a využití zařízení
pro výstup z počítače na mikrofilm, na dokončení
vývoje a širší uplatnění registračních elektronických tachymetrů a na zdokonalení leteckých měřických komor.
-Dále
zdokonalovat metodické a technologickénástroje procesu automatizované tvorby a obnovy
map a zde se Mměřit zejména na jednotnoúvý;
stavbu souboru technologií a programů pro· tento
proces, na vývoj obecných programových modulů
pro automatizované zobrazení území a na metodiku
a programové zabezpečení dialogové tvorby mapna bázi techniky zemí RVHP ..
- Rozšířit spolupráci GSSS o oblast evidence nemo.
vitostí a zaměřit ji hlavně na racionalizaci sběru
příslušných dat a na vývoj programového zabezpečení jejich automatizovaného zpracování.
- S ohledem na stále rostoucí vědecký a praktický
význam mapy světa v měřítku 1 : 2 500 000 pokračovat v její aktualizaci a připravit její druhé
vydání.
- .
..-

S cílem popularizace výsledků všestranného rozvoje
zemí socialistického společenství připravit vydání
Atlasu RVHP.
- V zájmu dalšího rozšíření sortimentu kartografických výrobků a zvýšení jejich informačního obsahu
vypracovat technologii tvorby tematických map
a atlasů s využitím materiálů dálkového průzklÍmú
~ Země, pokračovat ve vývoji reliefních globů,sestavit vzorový tematický atlas prQ města a městské
aglomerace a zajistit práce na tvorbě Atlasu
autoturistiky.
-
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V oblásti geodetických· základů dokonČit práce na.
zpřesnění Jednotné astronomicko-geoéÍetiéké sítě
a Jednotné \Tysoce přesné nivelační sítě a Vybudovat Jednotnou gravimetrickou s~ nalÍZemí socia-listických států. Po zpřesnění nivelační sítě sestavit
noVou mapu recenthích pohybů zemské kůry pro
. území socialistických států Evropy.
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-

V zájmu další modernizace astronomicko·geodetic.
kých sítí pokračovat v pozorování umělých družic
Země a ve zpřesňování polohy bodů provozní sítě
kosmické triangulace a k tomuto účelu rozšířit
technické prostředky pozorování o laserové a dopp.
lel'ovské přístroje.
- V oblasti inženýrské geodézie dokončit technologii
automatizované tvorby map podzemních rozvodů
a automatizovaného vedení jejich evidence.
- Pro uspokojování stále naléhavějších požadavků
výstavby vypracov"tt technologie pro geodetické
zabezpečení montáže a provozu zařízení hutnického a cementárenského průmyslu a atomových
elektráren.
- V oblasti dálkového průzkumu Země pokračovat
ve vývoji metod a souboru programů pro automatizované zpracování kosmických informací podle
přijaté koncepce.
- Zaměřit úsilí GSSS ve větší míře na aktivní součin·
nostpři vývoji a výrobě přístrojů pro automatizované zpracování aerokosmických informací.
Z vytyčených ú.kolů je zřejmé, že v zájmu zabezpečení materiálně technické základny dalšího vědeckotechnického rozvoje GSSS je nezbytné orientovat příští
spolupráci ve větší míře než dosud na vývoj a využití
nových technických prostředků a mp,teriálů pro geodetické a kartografické práce a s tímto cílem prohloubit
součinnost jednotlivých geodetických ~Iužeb s prů.
myslem jejich zemí. Přitom je kladen hlavní důraz na
další zvýšení stupně automatizace geodetických ft kartografických prací a na důslednější propojení dílčích
automatizovanych
procesů v lJcelené teóhnologické
systémy.
4. Přínos spolupráce
Účast na vědeckotechnické spolupráci GSSS je spojena
s přínosem pto každou zúčastněnouďzemi. Pro geode.
tickou slllžbu ŮSSR je z výsledků spolupráce niinulého
pětiletéM' o bdo bí Qezprostředním·.· přínosem vyřešení
těchto problémů:
.
-

-

-

-

-

-

Automatická registrace geodetických údajů v labo·
ratorních podmínkách s kompatibilním výstupem
pro. jejich další automatizované zpracování (BLR,
NDR),
Technologie vysoce přesnéanalytickéaerotriangulace včetně její programové dokumentace na počí.
tačích JSEP (MLR),
Technologie tvorby a rozmnožování ortofotomap,
založená na využití přístrojů a materiálů vyrábě.
ných v zemích RVHP (NDR),
Soubor technologií pro vyUžití mikrofilmové tech·
niky v geodézii a kartografii, pracujících na bázi
přístrojů a materiálů zemí RVHP (NDR, SSSR),
Technologie tvorby diapozitivních a transparentních map (PLR),
Atlas středních výšek území Evropy pro redukce
přesných geodetických a gravimetrických měření
(BLR),
Technologie geodetického zabezp'3čení výstavby
mnohopodlažních budov (SSSR).
Vybrané postupy interpretace kosmických infor·
mací o území (SSSR).

Úkoly s uvedenou tematikou byly řešeny a vyřešeny
jinými geodetickými službami a nebyly proto v ŮSSR
začleněny do plánů technického rozvoje na 6. pětilet.
ku, což přineslo relativní úsporu asi 20 tvůrčích pracovníků vědy a výzkumu a kolem 20 % ne~nvestičních
nákladů na výzkum, Takto uvolněné kapacity a prostředky byly v resortu ŮÚGK využity k vybudování
Střediska dálkového průzkumu Země, které od r, 1978
zabezpečuje novou rozvojovou oblast geodézie a kartografie s rozsáhlými aplikacemi v řadě odvětví národní·
ho hospodářství. Výše uvedené výsledky ukazují, že
paralelně realizované výzkumy, které byly charakteristické pro předintegrační období spolupráce GSSS,
jsou nyní postupně nahrazovány faktickou dělbou
vědeckovýzkumné práce na základě dohodnuté spe·
cializace.
V souvislosti s výsledky spolupráce GSSS v minu.
lém pětiletém období byla do provozní praxe geode.
tické služby ŮSSR zavedena automatická registrační
zařízení Koordimetr G z produkce NDR a Izot 91I5
z produkce BLR. V provozních složkách FMN0-17
bylyinstalovány 3 komplexy automatického kartogra.
tického systému Digikart a geodetické službě SSSR
byl dodán modernizovaný komplex čs. počítačové
grafiky EC 7907. Programový systém MAPA, který
je v resortu ŮÚGK již řadu let provozně využíván pro
automatizovanou tvorbu velkoměřítkových map,byl
doplněn novými programovými moduly, umožňující.
mi využití nových technických prostředků. Dále bylo
zahájeno jednání s geodetickou službou MLR o pod.
mínkách předání technologie vysoce přesné analytické .
aerotriangulace včetně programové dokumentace. Při.
pravuje se obdo bné jednání s geodetickou služ bou NDR
o možnostech předání technologie tvorby ortofotomap
a technologie mikrofilmování kartografických origi.
nálů a leteckých snímků. Kromě toho byla geodetická
služba SSSR požádána o předání technologie geodetic.
kého zabezpečení výstavby mnohopodlažních budov,
což je dosud v jednání. Veškeré výsledky spolupráce
GSSS, které mají charakter metodické dokumentace,
byly předány naší geodetické službě bezplatně.
Úkoly vědeckotechnické spolupráce GSSS, řešené
v současném pětiletém období, představují rovněž
potencionální přínos pro geodetickou službu ŮSSR.
Přitom hlavní zájem našeho resortu je třeba soustředit
na tyto hmotné realizl1ční výstupy (v závorce je uve·
den předpokládaný rok realizace):
-

Využití polního magnetopáskového registrátoru,
vyvíjeného v MLR a pracujícího samostatně i ve
. spojení s různými geodetickými měřickými přístroji
(od roku 1983).
- Uplatnění zdokonalených čs. automatických gra.
fických komplexů EC 7941 nebo EC 7942, vybavených interaktivním obrazovým displejem a převod.
níkem na počítač SM.4, výměnou za odepisovanou
počítačovou grafiku (od roku 1984).
- Využití zařízení Robotron EC 7602 pro výstup
z počítače na mikrofilm, vyvinutého v NDR, pro
dokumentaci písemných operátů evidence nemovi.
tostí (pokud možno od roku 1983).
- Registrační elektronický tachymetr Recota, vyví.
jený v NDR, a technologické postupy pro jeho na·
sazení na geodetické práce v bodovém poli, při ma·

1982/291

Oeocíetlckt a kartogratlckt

292

rol!nfk

ob.or

28170, l!fslo 1111H2'-

pování a v inženýrské geodézii, zpracovávané ve
spolupráci ŮÚGK s geodetickou službou NDR (od
roku 1983).

Vědeckotechnickáspolupráce GSSSumožňuje již v sou·
časné etapě do určité míry, dané existující materiálně
- Programové zabezpečení dialogové tvorby velko- technickou základnou, koordinaci plánů technického
měřítkových map na bázi interaktivní techniky rozvoje i dělbu výzkumných prací na základě dohodnu·
zemí RVHP, které koordinuje geodetická služba té specializace. Její přínos v našem resortu se proje.
SSSR (od roku 1985).
vuje úsporou výzkumných kapacit a neinvestičních
nákladů
na vývoj inovMí, které v rámci společných
- Nové programové moduly systému MAPA, orien·
rozvojových
programů vyřešily spolupracující geode.
tované na automatizované zobrazení výškopisu
tické
služby
a které mají uplatnění i v naší praxi.
území a na využití nových technických prostředků
Další
zvýšení
docíleného přínosu i efektivnosti vě·
při tvorbě a obnově velkoměřítkových mapa vy.
víjené v součinno13tis geodetickými službami MLR, deckotechnické spolupráce GSSS má tyto problémy
a rezervy:
NDR a SSSR (od roku 1983 průběžně).
-Především je nezbytné, aby v pracovních plánech
- Technologie automatizované tvorby dokumentace
spolupráce výrazněji než dosud převažovaly reali.
a evidence podzemních vedení, zpracovávaná :ve
. začnívýstupy hmotné povahy, tj. technické pro.
spolupráci geodetických služeb MLR a SSSR (od
středky a technologie včetně programů, nad meto.
roku 1984).
dickými dokumenty.
-Soubor technologiipro geodetickézabezpečení mOll•. - Větší úsilí a soustavnou pozornost je třeba věnovat
provozní realizaci výsledků minulé spolupráce
táže a provozu zařízení atomových elektráren VOe
v praxi zainteresovaných geodetických služeb a
roněžského typu, vyvíjený geodetickou službou
k
tomu dohodnout takové formy dokumentace,
SSSR (od roku 1985 se snahou o zkrácení tohoto
které
by umožňovaly její mezinárodní využití.
termínu).
- Vědeckotechnickou spolupráci v oblasti kartogra.
fie je třeba opro$tit od úkolů výrobní realizace
- Metody a soubory programů pro automatizované
společných kartografických děl a orientovat ji
zpracování aerokosmických informací, zajišťované
na vývoj technologii, koordinaci vydavatelských
ve spolupráci s geodetickými službami MLR,
záměrů, zpracování redakčních dokumentů, unifi.
NDR, PLR a zejména SSSR (od roku 1982 prů'
kaci vyjadřovacích prostředků a výměnu karto.
běžně).
grafických informMí.
- Technologické postupy pro tvorbu tematických - Konkrétními opatřeními je nutno zvýšit závaznost
map a atlasů s využitím materiálů dálkového prů.
a zodpovědnost GSSS za splnění převzatých ukolů
zkumu Země, vypracovávané v součinnosti s geo.
a s tímto cílem podpořit plnění pracovních plánů
detickými službami NDR a SSSR (od roku 1983).
mnohostranné spolupráce uzavřením smluv o dvou·
stranné spolupráci podle nových zásad.
Ke zvýšení přínosu vědeckotechnické spolupráce
Uvedené realizační výstupy budou znamenat pro
pro resortŮÚGK je třeba uskutečnit a v krátké době
geodetickDuslužbu ŮSSR přínos, který v kapacitách
dokončit dvoustranná jednání s geodetickými služ·
výzkumných pracovníků i prostředcích na technický
bami MLR, NDR a SSSR o předání požadovaných
rozvoj převýší úspory minulé pětiletky. Na druhé
technologií analytické aerotriangulace, tvorby orto·
straně je však možno konstatovat, že geodetická služ~
fotomap, mikrofilmovánf vybraných materiálů
ba ŮSSRsehrává také velmi aktivní úlohu ve vědecko.
a geodetického zabezpečení stavby výškových bu.
technické spolupráci GSSSa že svými výsledky přispí.
dov a projednat 8 geodetickou službou SSSR mož'
vá k rozvoji ostatních služeb. Za hlavní přínos ŮSSR
nost zkrácení termínu dokončení technologie geode.
k této spolupráci je považován vývoj technických pro.
tických
prací při výstavbě jaderných elektráren.
středků a technologií pro automatizovanou tvorbu
Posílení
devizového přínosu mezinárodních styků
map a vyřešení systému evidence nemovitostí včetně
vyžaduje podstatně rozšířit působení resortu ŮÚGK
počítačového zpracování jeho dat. Našich zkušeností
v rozvojových zemích a učinit koordinaci této čin·
a poznatků na obou těchto úsecích již využívá řada
nosti
s ostatními socialistickými státy rovněž
geodetických služeb. To dává předpoklady a vymezuje
předmětem spolupráce s jejich geodetickými služ·
oblasti efektivního zapojení geodetické služby ŮSSR
bami na dvoustranném i mnohostranném základě.
do procesu mezinárodní socialistické integrace v od·
větví geodézie a kartografie.
Do redakce došlo: 26. 9. 1982
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Ing. Mllol Plck, DrSc.,
Geofyzikálnf ústav ČSAV,
Praha

Určeni nelinearity stupnice jemného
troubu gravimetru

Pro přesná měření gravimetrem typu Sharpe, Worden,
Sodin, a pod., je třeba zavádět korekce na nelinearitu
stupnice. Výpočet měřeného relativního tíhového
zrychlení g, s ohledem na nelinearitu stupnice /(71,) se
provádí podle rovnice

kde k je konstanta gravimetru a 'li, jsou dílky jemného
šroubu,f(n) je zmíněná nelinearita. Pokud se spokojí.
mes přesností asi 0.5 !tms-a, není zpravidlapotřebrié
korekce fen) zavádět.
Opravy fen) se obyčejně určují náklonem [7]. V Geo.
fysikálním ústavu ČSAV v Praze byla vyvinuta jiná
metodika, která je stejně př.esná, ale podstatně rych.
lejší [3], [5], [6].
úkolem této práce jeuk4zat, jak lze prakticky získat
hodnoty k a fen) měřením na vertikálnf.a šířkové gra.
vimetrické základně.·

Rovnice (6) je výchozím vztahem k odvození nelinea.
rity stupnice gravimetru. Hodnotu Ko určíme tak, že
proměříme·· šířkovou základnu o známém tíhovém
rozdílu LIg,. Platí «nD', nH), odpovídá odečteným
dílkům na bodech základny):
Ko

LIg,

= --

LIno

.----"'H"

f

"'D,

1

d
(n ":n,)
p

Jak bylo uvedeno, cejchování sestává z merem na
~ířkové·avertikáIní základně. Na vertikální základně
se zjišťují rozdíly nv- n, v pravidelném kroku, např.
s krokem Lln = 50 dílků stupnice. Posunu dosáhneme
pomocí změny rozsahu. Dostaneme· tak celkem
(N/Lln
1) hodnot (np - n,), kde N je rozsah stupni.
ce. Za vertikální základnu slouží obvykle přízemí a 6.
až osmé patro výŠkové budovy. Měří se podle schema-

+

tu:

ÓÚlačme symbolem K(n) skutečnou ho<htotu dilkri
stupnice gravimetru pro dílek n; pak prozmeřený
tíhový rozdíl mezi dílky stupnice nD anH platí
"'H

LIg =

f

K(n). dno

"'D

Hodnota K(n) je proměnlivá podél stupnice. Tuto
proměnlivost můžeme podchytit tak, že postupně
proměříme konstantní rozdíl tíhového zrychlení dg
podél celé stupnice gravimetru. Pokud je hodnota dg
dostatečně malá, bude
(3)
= (n, -

dg = (na -'-' n1) • K(n1z) ::::;
n3) • K(na.) = ...:;:::
(n, - n,). K(n,,) ,

kde K(n,,) je hodnota dílku pro n =

~ (n, + n,).

kde vk je měření nahoře, (i = 1,2), VD je měření dole.
Příslušné indexy udávají, na kterém místě stupllice
se měří.
Pokud se měří pravidelným tempem bez přestávek,
např. každých 5 minut, není třeba zavádět opravy
z chodu přístroje a slapové opravy.
Na šířkové základně, jejíž tíhový rozdíl má zhruba
odpovídat rozsahu gravimetru, se obyčejně měří čtyř.
násobným stepem podle schematu (P1 - Pa- P1 - Pa
-Ft)·

Zvolme některou z hodnot (n, - n,) za základní
a označme ji Llno• Pak platí
(4)

dg = Llno • Ko

=

(n, -

n,) . K(n,,),

Odtud
(5)

K(n,p)

Llno

= ----.

(nv-n,)

Ko•

Jak plyne z rovnice (3) jsou proměnlivé hodnoty
K(n,v) a tedy i měřené rozdíly (np - n,), které se dají
vyjádřit jako funkce argumentu n. Po dosazení vý.
razu (5) do rovnice (2) dostáváme
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kde druhý a třetí člen rovnice jsou zbytky, kdy čtení
nHz respektive nDz na šířkové základně přesahují in·
terval celých úseků (ni+! - ni) na základně vertikální
(viz obr. I).

I

~r_'

1~.t

Konečně vypočteme přibližnou konstantu gravimetru
K';
K'

=

L1gz. (r -1)

Přejdeme od integrálů ke konečným součtům. Bude

r

E \0,-0;1

I = 2 . K' . (np

(16)

i-2

·c!:

kde L1gz je rozdíl tíhového zrychlení na Šířkovézá.
kladně,
b) zpracování
základně

měření

(np -

+

na vertikální

.

=

1 ~(.

-k ,w vj)H,

.

t

n,hn_1

+

Na vertikální základně se na každém stanovisku mě.
řilo k-krát, zpravidla k = 1 -:- 5. Nejprve tedy vy.
počteme průměrné hodnoty Vi;

~

~~

+

n.h

-

+

nin -:.. nD•
(nI>-

VB

~~;::

n,)o .

-

(np

+ (nI>-n')in

nHz-niH
n.)iH+1
(np

}

+

-

ri,.)iH

-

ď

Na, šířkové základně jsme měřili r-násobným .stepem.
Dostaneme tedy (r - 1) hodnot r podle rovnice (16)
a průměr bude
1 r-1
l* = --:-' E Ii,

= I, 2;

i=1

r-ll=1

kde Vi jsou jednotlivá čtení. Pro rozdíl (nI>- n.) mezi Přibližnou hodnotu konstanty gravimetru K' z rovni.
čtením nahoře a dole a pro střed intervalu ni dostane. ce (11) můžem'ilve yětšiněpřípadů považovat za hod.
notu vyrovnanou. Pokud bychom chtěli vypočítat
me
dalšíapr()ximaci, dosadili bychom za výraz J lL1 no do
rovnicé (7) ,
(13)

(np

n.)i

-

=

I~

_1{I(I2

ni -

2 2

(vk

+ vi)

-'-Vn \. '

1

VH

+ VH)

+vn

.}'

L1no

i'

2

=

I

nI -:- ni 'i:2

ni :...- ni-l
(np

n.)i_1

-

+ (n

p -

n.)i

a dostalibyohom' ,
c) výpočet

integrálu

z rovnice (6)

Ko

~ K'(np:"'-

n.)o'

I

2L1flz
(nI-nI)

I.

Místo rovnice (6) pišme
ni-ni_l

.E------i=2 (np

-

n.)i-l

+ (n

n.):

p:-

kde K' je přibližná konstanta gravimetru, určená
rovnicí (11),

(np

-

n.)o

= ~ };(np
l 'i=1

-

n.)i> l =

počet

Pro opravy na nelinearitu stupnice platí

měřených rozdílů, nH •, nD z jsou odečtené dílky na bo- (19)
dech šířkové základny; nH z > nD.• Rovnici (14) pře- kde
pišme na tvar

-/(n)

=

(skutečné L1y) -

(skutečné

L1g) =

1::
. no (np

-

2 . (np

-

n,)o . Ko .

ni+! -ni
n')i
(np

-

n.kH '

+

(modelové L1g) = Ko
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U.1 pms·2
3

-3'

\

Hodnoty integrálu (rov. (16)) pro i = 1, 2, 3:

4. Čiselný přfklad

II = 703,904 p,m
12= 704,042 p,m
13 = 703,432 p,m

Jako příklad uvedeme cejchování gravimetru Sharpe
CG 2, Č. 226, z r. 1980 [4].
Firemní konstanta gravimetru KF = 1.036 p,ms-2fdí.
lek.

1*

= 703,793 p,m

S-2
S-2
S-2
S-2

Vyrovnaná konstanta, rovnice (18): Ko = 1.03670
fAms-2fdílek.
Nelinearita stupnice, rovnice (19), (20), (viz tab. 4).
přízemí a 8. patro budovy n. p. Geofyzika Brno.
Měřeno dne 12. 1. 1980.
Šířková základna:
Cae (!;lod.)

9

ŽClešice- Mikulov, měřeno dne 18. 3. 1980.

I

10

11

I

12

13

14

43

41

I

I

15

16

23

-8

~g

Zeměpisná délka základny: A,0 = 17°.

(lO-I.(Lms-l) -841-39

-2128

Oprava na místní čas: +8 minut.
Rozdíl tíhového zrychlení na šířkové základně: LIga

=

= 703.9 (tms-2•

Tab. 2

Slapové opravy (viz tab. 1);

ti

Měření našířkové základně (viz tab. 2).
Měření na vertikální základně (viz tab. 3); počet měření na každém bodě: k = 1.
Přibližná konstanta gravimetru, rov. (11); K' =
= 1.03671 I.tms-1!/dílek.
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(hod.,
min.)

oi

o~

92O
1054
1219
1343
1534

880,070
201,046
880,388
201,644
880,618

880,039
201,437
880,577

•

°i I
200,948
880,506
201,921

.dO; ,

679,091
679,069
678,656
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..

lr
+

~..

.Q

..;
$

•• t:t:

C
Po<

..••~

1':\

••

••

1
112,45 205,35 112,41
161,59 253,38 161,37
2
209,53 301,28 209,27
3
4
260,59 352,73 260,30
307,11 399,13 307,11
5
6
358,17 450,41 358,42
7
407,17 499,18 407,25
457,64 549,91 457,97
8
9
510,12 602,11 510,19
561,60 653,45 561,24
10
11
608,31 700,20 608,19
12 . 657,10 748,98 657,05
711,14 803,29 711,26
13
14
763,07 855,05 762,99
15
808,99 900,93 808,93
16
860,07 951,76 859,86
17
912,65 1004.40 912,62
18
958,64 1050,43 958,45
19 11010,18 1102,23 1009,80
1:(np
(np

+

.~

-

ns)

i
""'I'"

Il>o

~

92,92
91,90
91,88
91,29
92,02
92,12
91,97
92,35
91,96
92,03
91,95
91,91
92,09
92,02
91,97
91,80
91,77
91,89
92,24

lr
158,9
207,4
255,3
306,1
353,1
404,4
453,2
503,7
556,1
607,4
654,2
703,0
757,2
809,0
854,9
905,9
958,5
1004.5
1056,1

183,16
231,39
280,75
329,60
378,74
428,77
478,47
529,94
581,78
630,83
678,63
730,14
783,14
831,99
880,40
932,19
981,50
1030,30

=

1748,04
ns)o = 92,002

n

dHek

183,160
231,385
280,964
329,854
378,736
428,774
478,526
529,995
581,784

I
I

I

f(n\

I'm

n

dílek

S-I

0,21
0,14
0,17
0,24
0,26
0,27
0,28
0,28
0,26

I

630,830
678,626
730,136
783,221
832,071
880,404
932,190
981,503
1030,299

J
I

f(n)

I'm

V práci je popsána nová metodika určování nelinearity
stupnice gravimetru. Pro praktické použití byl sestaven
výpočetní program pro kalkulačku TI59 s tiskárnou .
Hodnoty nelinearity stupnice f(n) jsou uvedeny
v tab. 4. Ora,ficky jsou znázorněny na obr. 2.

[1] SIMON, Z.: Prognóza slapových variací tíže na rok
19~0 pro geodetickou observatoř Pecný, Edice

VUGTK, Řada 5.
[2] Slapové opravy pro každou hodinu v roce 1980 pro
L = 15°. Vydává každoročně Geofysika, n. p., Brno.

[3] PICK, M. - MARVANOVÁ, V.: EIimination ofthe
Non-Iinearity ofthe Sharpe Gravimeter Scale. Studia
geoph. et geod. 16, 1972, s. 292-297.
[4] JAKUBCOVÁ, I. - NOVOTNÝ, A. - MARVANOVÁ, V.: Cejchování gravimetru Sharpe 002,
No 226, nepublikováno, 1980.
[5] JAKUBCOVÁ, I. - MARVANOVÁ, v. - PICK,
M. - NOVOTNÝ, A.: NeIinearita stupnice křemenných gravimetrů. Problémy současné gravimetJ;ie
1980. Sborník referátů, GFÚ ČSAV - Geofysika,
n. p., Brno, 1981.
[6] JAKUBCOVÁ, ~. - MARVANOVÁ, v. - PICK,
M. - NOVOTNY, A.: On the Determination of the
NonIinearity of the Gravimeter Scale. Studia gCllph.
et geod. 26, 1982.

S-I

0,24
0,19
0,17
0,09
0,00
-0,08
-0,23
-0,33
-0,31

K A. -POMAHIOH, B. A.-PYHABllIlIHI:IHOB, P. B. - BORPCHl111, E. A. - HO·
rAH, JI. r.: OTRJlOHIlpOBRHne rpaBHMeTpoB MeTonOM
HaHJlOua. n3;'l. HaYHa, c.208, M. 1979.

[7].}W3RIWBA,

Lektorovai:
Ing. Stanislav Olejnik,
GÚ, n. p., Praha

Ji!'i EIsler,
Projektový ústav dopravnich a inženýrských staveb,
Praha

Jedním z problémů, které řeší Lokalizační informační
systém pro projektové účely (LISPÚ) [IJ, je tvorba
izočar na samočinném počítači a jejich zobrazení na
kreslicím zařízení, jako součá.st subsystému zpracování
výškopisu. Izočárou zde rozumíme sekvenci bodů urče·
ných souřadnicemi x, y a parametrem z, který je pro
jednu izočáru vždy konstantní (digitální forma) a její
grafické zobrazení proložením plynulé křivky sekvencí
bodů. Hodnotami z mohou být nej~11výškové cha.

rakteristiky terénu, ale i hodnoty jakéhokoliv kvantitativního atributu. Předpokládáme, že hodnota z je
zobrazitelná na vhodné škále (např. intervalové, poměrové nebo logaritmické), přičemž jednotlivé izočáry
korespondují zvoleným škálovým faktorům. Hustotu
škálových faktorů a tím i velikost škálových intervalů
je možno podle potřeby měnit.
Implementace automatizované konstrukce izočar
v LISPÚ je provedena formou automatizované linky
(dále AL) [6J jako posloupnosti dílčích programů, jejichž konfigurace vyplyne z uživatelského požadavku.
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PROGRAMOVýcH
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II. SCHEMA PROGRAMOVýCH VAzrn
ZPRACOVÁNf VjSKOPISU

(V RUTlNN(M !?ROVOZU)

LISP

SUBsrST~MU
Ú

r..·-·..··;
tL. ••
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DVA DlelTÁlNl /lODIlY fo, DVA""-T '~OG"'/l1
'00 NÁSlIDNt I".COVÁNl

O

,OPll

D ti T

[J

D
Bodové sekvence na izočárách lze získat přímo sbě.
rem dat digitalizací stávajících podkladů na digitalizátoru s automatickou registrací, nebo fotogram.
metrickým vyhodnocením vrstevnic na univerzálním
vyhodnocovacím přístroji z leteckých nebo pozemních
snímků s automatickou registrací.
Cílem této práce je stručně popsat možnosti auto·
matizované konstrukce izočar interpolací z digitálních
modelů terénu ve formě nepravidelné trojúhelníkové
sítě, nebo uzlových bodů pravidelné sítě, jak jsou
implementovány v LISPÚ [1,2], obr. 1-4. Automa·
~l. SCHEMA PROGRAMOvtCH
V)'SKOPISU LlSPO

(v

VAZEB SUBSYST~MU ZPRACOVÁN!

EXPERIMENT.PROVOZU )

tizovaná konstrukce má proti ručnímu zpracování
několik výhod: úspora lidské práce, vyšší přesnost
interpolace, jednoznačná pravidla ger.erování izočar
z diskrétního bodového pole (tedy i pravidla pro pořízení tohoto bodového pole) a možnost víceúčelového
využití digitálního modelu terénu.
výpočet jednotlivých bodů na izočárách a sestavení
do bodových sekvencí, které definují průběh izočar, lze
provést nad libovolnou množinu bodů, splňující tyto
požadavky:

)v. SCHEMA PROGRAMOVÝCH VAZEB SUBSYST);Mt) ZPB.Acov.w1
V'l'SKOPISU L1SPÚ (ANALiZA A PROOMM.p~frMVA)
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1. Každý bod je popsán souřadnicemi x, y a souřadnicí - parametrem z.
2. Leží-li některé body na zlomech, tj. místech nespojitostí zpracovávané plochy, musí být předepsány
jako sekvence určující zlomy, singularity [1, 2, 3].
3. Množství a rozložení bodů bodového pole je takové,
že s požadovanou přesností vyhovuje lineární interpolaci v nepravidelné trojúhelníkové síti sestavené
podle pravidel, jak jsou popsány v [1, 2, 3], případně
vyhovuje metodám interpolace nebo aproximace do
uzlových bodů pravidelné sítě [1, 2, 3, 4, 5].
4. V případě, že jsou některé části plochy nedostatečně
určeny bodovým polem, nebo v nich nepožadujeme
z jiných důvodů interpolaci (aproximaci), musí být
předepsány v bodovém poli uzavřenépolygony
(ostrovy), které zamezí zpracování jimi ohraničené
části plochy [1, 2, 3].
Při konstrukci izo~arv zadané síti lze odlišit dva
případy: otevřené izočáry, které začínají a končí na
okraji sítě nebo ostrovů, a izočáry uzavřené.
Jednoznačnost průběhu izočáry je dána tím, že při
lineární interpolaci na stranách trojúhelníků

9. Je sledovaná hodnota menší než Zmax v oblasti1
Ano - jdi na 8, jinak 10.
10. Je sledovaná hodnota větší než Zmax v oblastH
Ano - jdi na 19, jinak 11.
11. Existuje okrajová dvojice (spojnice), kterou neprošla izočára sledované hodnoty taková, že první
bod má nižší (nebo rovnou) hodnotu souřadnice z,
než sledovaná hodnota a druhý bod vyšší (nebo
rovnou) hodnotu souřadnice z, než sledovaná hodnota izočáry 1
.
Ano - jdi na 12, jinak 17.
12. Interpolace bodu na izočáře a označení dvojice.
13. Existuje taková dvojice bodů, z nichž jeden je
totožný s jedním bodem předcházející dvojice a kde
první bod dvojice ma nižší (nebo rovnou) hodnotu
souřadnice z, než sledovaná hodnota izočáry
ft, drnhý bod vyšší (nebo rovnou) hodnotu souřadnice z, než sledovaná hodnota 1 Existuje zároveň
taková dvojice, kterou tvoří netotožné body předcházejících dvojic a v trojúhelníku
tvořeném
všemi třemi dvojicemi neleží žádný bod 1
Ano - jdi na 14, jinak 16.
14. Je tato dvojice signulární 1
Ano - jdi na 15, jinak 12.

V. SCH~MA

PROGRAMU

Z TROJÚHELNIKOY~

(kde Xl' YI' Zr a Xa' Ya' Za tvoří stranu trojúhelníka a z
je sledovaná hodnota parametru), izočára prochází
trojúhelníkem vždy jen jednou přes dvě strany, nebo
bodem a stranou, případně uzavřená izočára třemi
body trojúhelníka [7]. V pravidelné síti je pak třeba
interpolovat izočáry tak, jako by uzlové body byly
vrcholy trojúhelníků.
Je-li požadována nelineární
interpolace, interpolují se uzlové body v takové hustotě (příslušnou interpolační metodou), aby chyba
z lineární interpolace bodů izočar byla zanedbatelná.

2. Schéma algoritmu konstrukce izoěar z nepravidelné
trojúhelníkové sítě (viz obr. 5)
1. Načtení X, Y, z souřadnic bodů bodového pole.
2. Načtení spojnic bodů (dvojice čísel bodů definujících stranu trojúhelníka), z nichž spojnice bodů na
singulárních útvarech jsou označeny. Vyloučení
spojnic uvnitř ostrovů.
3. Setřídění bodů podle rostoucí souřadnice x.
4. Setřídění spojnic podle rostoucího čísla prvního
(nižšího) čísla bodu spojnice.
5. Uložení indexu prvního výskytu každého čísla
bodu.
6. Uspořádání čísel bodů ve dvojicích tak, aby první
číslo bodu dvojice bylo číslo bodu s nižší souřadnicí z.
7. Označení okrajových dvojic sítě a vyhledání Zmin,
Zma:ll V celé oblasti.
.
8. Výpočet v zadaném intervalu, nebo načtení sledované hodnoty izočáry. (Podle zadání v řídicích
datech).
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15. Interpolace koncového bodu izočáry;
Jdi na 12.
16. Interpolace koncového bodu izočáry a označení
dvojice. Jdi na 11.
17. Existuje singulární dvojice, kde sledovaná hodno.
ta leží mezi hodnotami souřadnice z bodů dvojice,
nebo je některé z nich rovna a žádná izočára sledované hodnoty jí neprošla 1
Ano - jdi na 12, jinak 18.
18. Existuje libovolná dvojice za podmínek viz 171
Ano - jdi na 12, jinak 8.
19. Zápis koncové věty a konec práce programu.

VI.

SCHIOMA:PROGRAMU
PRO INTERPOLACI
z I'RAvtDELNIO S[T~.

rzoCAR

Singulární dvojicí rozumíme spojnici dvou bodů
ležící na terénním zlomu, singularitě. Izočára se zde
lomí, její tečna se nemění spojitě.

3. Schéma algoritmu izočar z pravidelné čtvercové nebo
obdélníkové sítě (viz obr. 6)
1. Ukládání parametru z do matice· (dvourozměrné
pole), zjištění souřadnic x, y výchozího rohu sítě,
kroku bodů v řadách a sloupcích, rozsahu matice
a maximální, minimální hodnoty parametru z.
2. Načtení sledované hodnoty izočáry, nebo výpočet
v zadaném intervalu.
3. Je sledovaná hodnota izočáry větší než maximální
hodnota parametru z 1
Ano - jdi na 4, jinak 5.
4. Zápis koncové věty a konec práce programu.
5. Vyhledávání počátku izočáry na pravém okraji
matice. Existuje-li - jdi na 10, jinak 6.
6. Vyhledávání počátku izočáry na levém okraji
matice. Existuje-li, jdi na 10, jinak 7.
7. Vyhledávání počátku izočáry na horním okraji
matice. Existuj9-li, jdi na 10, jinak 8.
8. Vyhledávání počátku izočáry na spodním okraji
matice. Existuje.li, jdi na 10, jinak 9.
9. Vyhledávání počátku uzavřené izočáry uvnitř
matice od druhého do posledního řádku.
Existuje-li, jdi na 10, jinak 2.
10. Nastavení logických proměnných, určujících směr
vstupu izočáry do pravoúhlého čtyřúhelníku a typ
izočáry (uzavřená, otevřená).
11. Přepínač na bloky, které zpracují izočáru podle
směru vstupu do čtyřúhelníku.
12. Interpolace bodu izočáry na pravé straně čtyřúhelníku.
13. Interpolace bodu izočáry na levé straně čtyřúhelníku.
14. Interpolace bodu izočáry na horní straně čtyř.
úhelníku.
15. Interpolace bodu izočáry na dolní straně čtyř.
úhelníku.
16.,17.,18.,19. Přepínač na konec izolinie (je-li na·
lezen), nebo na příslušný blok (viz 11).
20. Výpočet koncového bodu izočáry.
21. Přepínač na bloky vyhledávání počátku izočáry.
Při interpolaci bodů se označí průchod izočáry, aby
se zamezilo generování téže izočáry v nekonečném
cyklu. čtenář si jistě povšiml, že popsaná verze pro·
gramu zajišťuje jednoznačnost vedení izočar tím, že

každý čtyřúhélníkje jakoby dělen úhlopříčkou na dva
trojúhelníky, na jejichž stranách netotožných s úhlopříčkou se provádí lineární interpolace.
Tyto úhlopříčky mají v celé oblasti stejný směr.
Je však k dispozici program, který dělí čtyřúhelníky
úhlopříčkou ve směru vysledované údolnice či hřbet·
nice, nebo podle zadání úhlopříčkou s menším nebo
větším gradientem. Oblasti, kde není požadována
interpolace izočar (ostrovy), jsou označeny smluvenou
hodnotou parametru z, která se v příslušných vstup.
ních datech nemůže vyskytovat.

Pro kresbu izolinií v LISPÚ se využívá schopnosti
kruhové interpolace interpolátoru grafického zařízení
DC 300. Mezi dva body na sekvenci se vkládají dva
kruhové oblouky se společnou tečnou. Tyto oblouky
mají společné tečny po celém průběhu izočáry, tedy
i v bodech vlastní bodové sekvence (obr. 7).
Popsaná metoda je· výhodná z hlediska rychlo'3ti
výpočtu i kresby. Dobré výsledky dává ovšem jen za
předpokladu, že na bodových sekvencích nejsou prud.
ké změny směrů (ostré úhly). Avšak bodové sekvence
iZQčar, interpolované z digitálních modelů (na rozdíl
od pečlivě digitalizovaných), obsahují ostré úhly při
řádových rozdílech vzdáleností jednotlivých bodů.
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KRuaO~CH

OBl.OUKO S:a SI,>OučNtM1

BOPOVOU SllKVENCt

Xk

s: x <xk+l

a

k = I, 2, ... , n-I

následujícím způsobem (stylizovaný výpis části programu v jazyce FORTRAN):
DO 1 1=1, N-I
S(1) = (Y(1+I)-Y(1)), (X(1+I)-X(1))
Do 2 1=3, N-2
SI=ABS(S(1+I)-S(1))
S2=ABS(S(1 -I) -S(1 - 2))
2 C(1) = (SI XS(1-I) +S2XS(1))í(SI+S2)
DO 3 1=3, N-3
SI=Y(1+I) -Y(1)
S2-X(1+I)-X(1)
B(1) = (3XSI/S2-2 XC(1)-e(1+I))/S2
3 A(1) = (C(1)+C(1+I)-2xSI/S2)
I (S2xS2)
I

Body I, 2 a N-I, N je třeba určit ze zadaných bodů křivky. Za předpokladu, že platí

lze Yn-1, Yn určit ze vztahu:

1,2,3,4

BODOVÁ SEKVENCE NA

A,B,e

DALSl BODY NÁVAZNOSTl KRUHOVÝCH OBLOUKů

lZ0ČM.E

Xn-Xn_1

X"_l-X,,_2.

•... Yn-l-Yn-2
X - -X _
n

-

1

Yn-2-Y"-s
X"_2.-X"_3

n 2

-

Yn-s - Yn-4
xn-s-xn-4

Y"-2-Yn-s
xn_lI-xn_s

Proto byla hledána metoda zahuštění bodových sek·
Tyto i další interpolační nebo aproximující funkce
vencí na izočárách. V literatuře popsané spline-funkce
prokázaly
výše zmíněné nevýhody. Proto byl vyvinut
[8, 9, 10, 11] se ukázaly nevhodné ze dvou důvodů:
algoritmus zahuštění bodových sekvencí na izočál.Ůasově náročné výpočty, které zdržují kresbu při rách, který splňuje požadavky na rychlost zpracování
on-line (propojení) počítač - grafickézařízení, nebo a není omezen žádnými podmínkami na rozmístění
velká spotřeba času centrální jednotky počítače bodů bodové sekvence.
Na spojnici bodů I a 2 z obr. 8 se vypočte pomocný
při off·line předvýpočtu. (Zde je třeba si uvědomit,
že na poměrně malé lokalitě Cerný most o výměře bod ve vzdálenosti d od bodu 2. V programech implecca 200 ha bylo vygenerováno z trojúhelníkové sítě mentovaných v L1SPÚ je tato vzdálenost rovna jedné
přibližně 65 000 bodů na vrstevnicích v 0,5 m pětině vzdálenosti bodu I a 2.
výškovém intervalu, které je třeba zahustit dalšími
asi 100.000body.)
a Y = YIl
Yl - Y2
2. Všechny typy spline-funkcí jsou citlivé na některý
5
z těchto požadavků:
Bodem 3 a pomocným (vypočteným) bodem vedeme
Monotónní posloupnost x nebo y souřadnice pro n
po sobě jdoucích bodů, ekvidistance nebo malé roz- přímku. Od pomocného bodu naneseme na opačnou
díly vzdáleností bodů, malé změny směrů. Při nedo- stranu-než leží bod 3 vzdálenost v rovnou podílu d
držení těchto požadavků dochází v nejlepším pří- a uživatelem zadaného parametru p.
padě k vytváření falešných extrémů na křivce.
d = V(xllX1)2 + (Y2- Yl)2/5

+

Zespline-funkcíjsme testovali předevšíminterpolační kubické spliny, kde pro n bodů je funkce nahrazena
n-I polynomy nejvýše třetího stupně většinou ve
tvaru
A(x) = Ak(x-Xk)S

+ Bk (X-Xk)ll + Ok(X-Xk)

+Dk,

d

v

=rp

V implementované verzi programu je pro úsporu
strojového času použito k výpočtu nového bodu (xn,
'Vn) aproximace

kde
Xk

s: X s: Xk+l a

k = 1,2, ... ,n -

I

a po čál!tech polynomiální interpolaci metodou H.
Akimy, kde jsou počítány koeficienty interpolačního
polynomu
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Xn = x

+ (-lx---x-sl-~-\Y---Ys-I

(x -

Xs))lp

Yn = Y

+ (-Ix-- --Xs-I-~-IY---Ys-1

(y -

'Va)
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D=Y-Y(I~l)
..
E=ABS(C) +ABS(D)
F=SQRT(A **2+B**2)jE
XG(J +2)=X+F*CjP
YG(J+2) =Y+F*DjP
1=1+1
J=J+3,

4-

1,2,3,4

BODOVÁ SEKVENCE2·NA.lZOéA~E

D

VZDÁLENOST POMOC.BODU

\I

VZDÁLENOST O I P N'ANÁSENÁ NA l'OM.

QO BOOU

í

POLOpltfMKU

kde X(I) a Y(I) jsou souřadnice bodů bodové sekvence
na izočáře, XG(J) a YG(J) souřadnice bodů zahuštěné
bodové sekvence, P.parametr zadaný uživatelem nebo
vypočtený, SQRT druhá odmocnina.

Automatizovaná konstrukce izočar byla vypracována
jako organická součást subsystému zpracování výškopisu. V rámci experimentálního provozu a dnes již
rutinného provozu bylo zpracováno několik lokalit
rozdílných rozsahů a různé členitosti terénu. Na ně.
kterých lokalitách byly vedle vrstevnicových map
interpolovány a v:ykresleny příčné a podélné řezy,
případně blokdiagramy v axonometrickém a perspek.
tivnímpromítání [3, 4, 5, 12, 13, 14]. To pochopitelně
přispělo k efektivnějšímu využití zaměřeného nebo
digitalizovaného bodového pole podrobných výško.
pisných bodů a obohatilo jak podklady pro projektové,
případně výzkumné práce (archeologie), tak výsled.
nou dokumentaci. Zanedbatelná není také možnost
opětovného vykreslení v zadaném měřítku, libovol.
nýoh výřezech a požadované podrobnosti.
Automatizovaná linka konstrukce izočar vč. reduk.
ce bodových sekvencí pro vyhlazení izočar [15] byla
začleněna také do subsystému Izokatabáze (prognóza

Při kresbě vrstevnic se nejlépe osvědčila hodnota
parametru v intervalu 1.8 až 3. V některých případech
může být výhodnější počítat hodnotu paTametru
v programu podle velikosti úhlu, který svírá spojnice
bodu, kolem kterého se provádí zahuštění, s bodem
předcházejícím a spojnice s bodem následujícím,
přičemž není nutné vkládat nový bod na krátké úse.
ky s malou změnou směru. Další postup je zřejmý
z přiloženého náčrtu na obr. 8 a stylizovaného výpisu
části programu:

A=(X(I-l)
-X(I»j5
B=(Y(I-l) -Y(I»j5
X=X(I) +A
Y=Y(I) +B
C=X-X(I+l)
D=Y-Y(I+l)
E=ABS(C) +ABS(D)
F=SQRT(A **2+B**2)jE
XG(J)=X+F*CjP
YG(J)= Y+F*DjP
XG(J+l) =X(I)
YG(J+l) =Y(I)
A=(X(I+l) -X(I»j5
B=(Y(I+l) -Y(I»j5
X=X(I) +A
Y=Y(I) +B
C=X-X(I-l)

Obr. 9. lnterpolat;eizočar konoentrace kysličníku
..
téJw v pravidelném bodovém poli
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poklesů poddolovaných území) a subsystému Životní
prostředí, kde je možuo izočárami vyjádřit hodnotu
znečištění prostředí sledovaným faktorem. V experimentálním provozu byla AL konstrukce izočar dále
s úspěchem vyzkoušena na sledování kvality uhlí, kde
je parametrem z mocnost sloje, různé parametry zobrazující kvalitu uhlí a lokálně podmíněné závislosti
modifikací korelačních metod [16]. Konstrukce dal·
ších typů izočar byly vyzkoušeny při zpracování lokalit, kde probíhá archeologický výzkum [4, 5, 12, 13,
14].
Představu o rychlosti automatizované konstrukce
na minil?očítači S velikostí paměti 64 Kslov 16·ti

bitová slova dávají tyto údaje pro lokalitu 30 ha(670
bodů bodového pole), převýšení 50 m, interval vrstev.
nic 0,5 m:
a) z trojúhelníkové sítě 15 minut,
b) z pravidelné čtvercové sítějlO m vzdálenost uzlových bodů) 3 mihuty.
Závěrem lze říci, že při správné racionalizaci sběru
primárních dat nemůže člověk počítači konkurovat
v přesnosti ani rychlosti konstrukce izočar, zvláště
využije-li se automatická registrace při fotogrammetrickém vyhodnocení jednotlivých výškových boo
dů, nebo polním měření tachymetrem s automatickou
registrací dat.
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12. Interpolace vrstevnic z nepravidelné trojJ1,kelní1cové sítě. Vyznačení

terénních. hran

(singulárníM

spojnic) a popis výšek bodd bodového pok

IRGRID

seznam modelových souřadnic
záznam prvků z tachymetricMho
zápisníku
TRAN
transformační program
TACH
program výpočtu tachymetrického
zápisníku
opravy seznamu souřadnic
OSS
program oprav seznamu souřadnic
OPRSS
seznam geodetických souřadnic
SSG
neúplná topologická. složka výškopisu
NTS/V
(předpis)
MAPOS
program vykreslení SSG s kontrolou
překrytu popisů
SPOJ
program pro spojení SSG'a NTS7V
(NTS/P)
pracovní topologická. složka výškopisu
PTS/V
OPTS
opravy PTS/V
OPRPTS
program pro opravyPTS/V
program pro, kresbu výškopisné části
VRISOS
mapy
POMGRID program pro organizaci a kontrolu dat
k tvorbě DMT
BP
bodové pole
DV
definice povinných spojnic bodů (singula.
rityapod.)
SSM
ZPT

Program pro tvorbu nepravidelné troj
úhelnikove sítě
REGRID
program pro tvorbu pravidelné sítě
DMT/I
digitální model terénu neprav. trojúh. síť.
DMT pravidelná síť
DMT/R
IZOL
program (data) izolinie (interpolace z ne.
prav. trojúh. sítě)
REZ
program (data) soustava řezů
PROF
program (data);podélný profil
GRAD
program výpočet gradientů v terénu
SVIT
výpočet hodnot umělého nebo slunečního
osvětlení terénu _,I
zastíněné části terénu z určeného
stanoviště
I
KUB
výpočet kubatur průniku více terénů
REDUKCE redukce bodů bodových sekvencí
RIZOL
interpolace izolinií_zpravidelné ,sítě
SPLlNE
zahuštění bodů bodové sekvence na
izočará.ch
KREZ
kresba soustav řezů
KPROF
kresba podélných profilů
zahuštěnéizočá.ry
SIZOL
AXON
axonometrické promítání (blokdiagram) ..
lineární perspektiva (blokdiagram)
PERS
autoD18tlzovanálinka
AV
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Dovětek lektora Ing. P. Nováka,

VÚGTK používá digitální model terénu, založený na
aproximaci rovnicí 2. stupně s uvážením terénních
hran, a programy pro automatickou kresbu terénních
řezů a vrstevnic, o čemž budou čtenáři informováni v ně·
kterém z příštích čísel tohoto časopisu. Ve VÚGTK se
dále připravuje v rámci mezinárodní spolupráce algoritmus pro porovnávání různých digitálních modelů
terénu s cílem vytypovat optimální model podle typu
terénu a měřítka modelu.

Ing. Juraj Kadlic, CSc.,
Ing. Juraj Valil, CSc.,
Výskumný ústav geodézle a kartografle
v Bratislave

Základné principy tvorby. a využitia
automatizovaného informačného systému
geodézie a kartografie

Geodézia a kartografia
predstavuje
v ČSSR ucelené odvetvie národného hospodárstva.
Jej spoločenským poslaním je zabezpečenie, uchovanie, evidovanie a údržba informácií o priestorových vzťahoch a roznych vlastnostiach
objektov a javov
na území nášho štátu. Jej úplné a účinné zapojenie
do celospoločenského
informačného
procesu má
vefký národohospodársky
význam. Tleto skutočnosti nás vedú k potrebe analýzy a skúmania sú·
stavy informácií geodézie a kartografie pri súčasnom uplatnení systémových hfadísk.

prom. mat.:

Náplňou geodeticko-kartografických
prác je vytváranie, uchovávanie, obnova a sprostredkovanle
podrobne štrukturalizovaných
prvotných aj odvodených lokalizačných informácií o priestorovej polohe objektov a javov na území štátu a informácií
o nehnutelnostiach.
V oboch týchto smeroch svojej spoločenskej posobnosti zabezpečuje geodézia
a kartografia stálečastejšie
účelové vyhodnotenie
špeclfických súborov na uspokojenie konkrétnych
spoločenských
požiadaviek.
V oblasti geodézie a kartografie bola v uplynulom Období vybudovaná organizačná základňa, ktorá svojimi funkčnými
schopnosťami
a územnou
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rozvetvenosťou
patrí k najdokonalejším
v ČSSR.
Rýchle tempo rozvoj a národného hospodárstva kladie vysoké spoločenské požiadavky na tvorbu a
spracovanie
nových geodetických
a kartografických informácií. Ich kvalita je jedným z hlavných
činitelov, ktoré bezprostredne
ovplyvňujú úroveň
poznani a, rozhodovania a riadenia.
V súčasnosti
sa vačšina informačných
funkcií
vykonáva tradičnými metódami s vysokým podielom profesionálnej
živej práce, čo sťažuje uspokojovanie požiadaviek v spoločensky prijatelných termínoch. Preto ťažiskom racionalizácie
je prevod
sledovaných informácií z tradičnej písomnej alebo grafickej formy do podoby číslicových záznamov na štandardných
počítačových mé di ach, ktoré nahradia živú ludskú prácu prácou výpočtovej
techniky. Tomu zodpovedá aj zdokonalenie zberu,
spracovania a poskytovania geodetických a kartografických informácií, nutné pre ich plné zapojenie do všeobecného informačného procesu. TotQ
zdokonalenie
spočíva predovšetkým
vo vytvorení
jednotného
automatizovaného
systému
spracovania geodetických a kartografických
informácií, ktorý by sa vyznačoval úspornosťou a zlúčitelnosťou
obsahu, maximálnym uplatnením, aplikačnou pružnosťou a rentabilitou.
Postup tvorby je potrebné určiť na základe doterajších skúseností, hardwareových
a softwareových možností a analýzy potrieb rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGKJ i už!vatelov a vypracovať teol'etické princípy organizačného, metodologického, technického a technologického zabezpečenia
výstavby systému na základe
databankového
spracovania.

Automatizovaný
informačný systém (AIS) geodézie a kartografie
(GaK) je budovaný ako otvorený systém, ktorý sa sústavne rozvíja vo svojich
súboroch informačných
zložiek a prvkov a zdokonaruje ich vlastnosti a vzťahy na základe konkrétnych spoločenských
požiadaviek na príslušné
informačné výstupy. Zahrňuje úplnú technologickú postupnosť
geodeticko-kartografických
prác,
počínajúc vyšetrovaním
a meraním v teréne pri
zbere informácií,
až po poskytovanie
informácií
užívatelom vo forme číselných, grafických alebo
iných výstup ov. AIS GaK je produktom Činnosti
v troch základných oblastiach:
- geodetickej,
do ktorej patrí skúmanie zemského systému ako celku, budovanie základných
a podrobných geodetických sietí, podrobné i prehradné mapovanie a špeciálne geodetické činnosti
pre potreby všetkých odvetví spoločenskej výroby
a spotreby,
-kartograficko-lokalizačnej,
ktorej predmetom
je tvorba abstraktného
modelu reality na vhodnej
rozlišovacej úrovni, podmienky a sposoby jeho využívania
a optimalizácia
kartograficko-geodetických métód a foriem,
- evidencie nehnutelností
(EN), ktorá generuje faktografické lnformácie o základných fondoch
nehnutelností
v národnom hospodárstve
s členením na najmenšiu územnú jednotku (parcelu) a

údaje potrebné v prevažnej miere pre integráciu
s ostatnými informačnými systémami v rámci horizontálneho
spracovania údajov.
Riešenie AIS GaK musí súčasne vyhovovať požiadavkám a potrebám rezortných
organizácií
a
informačným
systémo)1l (IS) iných odvetví, ktorých informačné fondy sa bezprostredne
opierajú
o geodeticko-kartografické
informácie s cielom vylúčiť paralelnosť ich vedenia a údržby. AIS GaK
pritom využíva výsledné údaje iných IS k automatizovanej aktualizácií svojich informačných
súborov. Racionalizlltia
súčasných
automatizovaných
postupov geodetických
a kartografických
prác a
realizácia požiadaviek zo strany rezortných a mimorezortných užívatelov si vyžaduje:
- udržovanie komplexu vhodne organizovaných
a štrukturalizovaných
údajov,
- poskytovanie úplných, presných, relevantných
a kozistentných
informácií v sledovanej oblasti,
,- uspokojovanie
predvídaných,
štandardných
informačných požiadaviek, ako aj nepredvídaných
požiadaviek,
- flexibilné prisposobovanie
meniacim sa podmienkam.
Konvenčné automatizované
spracovanie, založené na tradičných prístupoch, nemože tieto požiadavky splňať v plnom rozsahu. Je charakterizované používaním informačných súborov a individuálnych programov pre jednotlivé aplikačné oblasti, čo vedie k silnej závislosti údajov a aplikačných
programov, K informačným súborom jednotlivých
oblastí sa pristupuje periodicky a sú organizované podla vopred definovaných
požiadaviek. Prirodzeným dosledkom tejto závislosti je nedostatočná flexibilita automatizovaného spracovania, ktoré nedokáže bez vačších zásahov uspokojiť tie informačné požiadavky s ktorými sa pri vývoji nerátalo.
Snaha o minimalizáciu závislosti geodetických a
kartografických
údajov na apl1kačných programoch a flexibilné uspokojovanie
stále rastúcich
informačných
požiadaviek vedie postupne od súborovej orientácie k databázovej orientácií, teda
od konvenčného
automatizovaného
spracovania
údajov k uplatneniu technológie banky údaj ov.
Banka údajov a jej zavedenie do AIS GaK sa
vyznačuje progresívnymi
výhodami:
- komplexnosť spracovania geodetických a kartografických údaj ov a možnosť ich výberu viacerými užívatelmi,
schopnosť výberového poskytovania informávčasnosť poskytovania informácií,
flexibilnosť a prisposobivosť novým podmienkam,
- minimalizácia
redundancie,
- nezávislosť aplikačných programov na uložených údajoch,
- možnosť ochrany proti neoprávnenému použitiu údajov,
- nezávislosť užívatela na tvorbe prístupového
,mechanizmu k uloženým údajom,
- možnosť komunikácie užívatelov so systémom
jnteraktívnym
sposobom prostredníctvom
terminálov.
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Banka údajov predpokladá na jednej strane organizovanú množinu údajov - bázu údajov a na
druhej strane programový systém na manipuláciu
s údaj mi - systém riadenia bázy údajov. Základnou kvalitatívne novou charakteristikou,
ktorú prináša technológia banky údaj ov v rámci AIS GaK,
je centralizácia
riadenia údajov. Centrálne riadenie údajov prináša so sebou
reálnu perspektívu
zníženia absolútneho
počtu aplikačných
programov. V jednotlivých aplikáciách odpadá prevažná
vačšina triediacich a zlučovacích programov, ktoré sú postup ne nahradzované
definovan[m vztahov medzi údajmi v báze údaj ov. Odpadá nutnost
zostavovat niektoré konverzné, kontrolné a aktualizačné programy, ktoré sú nahradzované štandardnými funkciami v rámci systému riadenia bázy
údajov. Ďalším prínosom centrálneho
riadenia je
možnosť vytvárat štandardy, jednotné metódy prác
s údajmi, vrátane ich dokumentácie.
V báze údaj ov AIS GaK sú uchované údaje predstavujúce súčasný stav územnej reality s ohladom
na časové oneskorenie
spasobené nutným časom
potrebným na zber, spracovanie a vstup aktualizačných údajov, alebo s ohladom na predpokladaný cyklus obnovy. Súčastou bázy údaj ov nie sú
geodeticko-kartografické
údaje, ktoré vyjadrujú
budúci projektovaný
stav reality. Báza údaj ov je
štrukturalizovanou
množinou údajov, delenou na
informačné
súbory jednotlivých
záujmových oblastí. Informačné súbory majú jednotnú štruktúru, obsahujúcu v prvom rade identifikátory
prvkov, usporiadanú
množinu parametrov
prvkov a
vzťahy k ostatným prvkom. Všetky vztahy medzi
údajmi sú registrované
pomocou' jednotných 1ntegračných klúčov, odkazov a ostatných prostriedkov systému riadenia bázy údaj ov, čím sa vylúči
duplicita uchovávaných údajov a zabezpeč[ sa jednotnosť výstupných informácií pre užívatelov. Analogické vzťahy integrácie sa budujú smerom k vonkrajš[m integračným fondom.
Vstup geodetických a kartografických
údaj ov zabezpečuje vstupný modul systému. Predstavuje účelnú kombináciu
ručných a poloautomatických
činností, pozostávajúcich
z prípravných
prác na
tvorbu a aktualizáciu bázy údajov, t. j.:
- zabezpečenie zberu údaj ov (organizačno-metodická činnosť),
- registrácia
údajov (zápisníky merania, fotogrametrická
registrácia,
digitalizácia a pod.),
- kontrola údaj ov (optické kontroly, zrovnávacie výpočty, kontrolné súčty a pod.),
- doplnenie a úpravy údajov
(transformácia
súradníc, doplnenie súradníc denničných bodov a
pod.),
- konverzia údajov a ich prenos do bázy údajov (výstupy z aplikačných programových systémov do tvaru využitelného systémom riadenia bázy údajov).
Vstupný modul systému využíva jednotnú výpočtovú techniku, digitalizátory,
prístroje na č[tanie optických dokladov, registračné elektronické
tachymetre,
prípadne iné prístroje.
Technológia
zberu a aktualizácie
geodeticko-kartografických
údaj ov umožňuje razne met6dy získania vstupných

údajov, programové zabezpečenie
vstupu týchto
údajov do bázy údajov a ich transformáciu
do
jednotného formátu.
výstup údajov z bázy údajov zabezpečuje výstupný modul. Predstavuje súhrn automatizovaných činností zameraných na:
- výber žiadaných informácií,
- štandardné pretvorenie vybraných informácií
na odvodené informácie a ich prevod do formy
prispasobenej
ich praktickému
vyuŽitiu.
Podla výsledkov doterajšieho výskumu je v báze
údajov optimálne vnútorné
členenie
údaj ov do
troch základných informačných
súborov:
- informačný súbor geodetických základov, ktorý zahrňuje s pasobnosťou pre celé územie štátu
podrobné informácie o geodetických bodoch, ich
druh a polohu v jednotnom súradnicovom systéme a podla listov mapového diela, sposob ich stabilizácie a signalizácle, gravimetrické
a výškové
údaje, finančnú hodnotu bodov a iné ,
- informačný
súbor lokalizačných
informácií,
ktorý obsahuje údaje o priestorovej polohe objektov a javov územia na úrovni podrobnosti základnej mapy velkej mierky. Údaje budú doplnené informáciami o spojení polohopisnej časti mapy, čím bude zabezpečená nadvaznosť medzi číselnou a grafickou častou digitálnej mapy, s následnou možnosťou jej automatizovaného
vykreslenia.
- informačný súbor EN, ktorý obsahuje informácie o územných jednotkách, užívateloch, vlastn[kdch a parcelách, doplnené o údaje určené v prevažnej miere na integráciu s údajmi iných IS v rámci horizontálneho
spracovania údajov.
Výstupný modul využíva jednotný systém výpočtovej techniky, automatické
koordinátografy,
súradnicové
zapisovače, prostriedky
na dialkový
prenos údajov, inteligentné
terminály, výstup na
mikrofilm a pod. Zabezpečenie výstupu informácií
je závislé
na požiadavkách
užívatelov,
pričom
umožňuje zostavovať výsledné informácie z roznych informačných
súborov obsiahnutých
v báze
údajov. Výstupné informácie sú poskytované
na
lubovolných dostupných médiách (tlačové zostavy, vonkajšie pamate počítač a, dialkový prenos
údajov a pod.).
2.1 S Ysté

m r i a den

ia bázY ú dajov

Dáza údajov AIS GaK bude v rezorte SÚGK riadená
univerzálnym štandardným systémom riadenia bá·
zy údajov Integrated Database Management System
(IDMS), určeným na ukladanie, výber a manipuláclu s údaj mi. Tento všeobecný programový systém
umožňuje vykonávať pružnú a mnohostrannú manipuláciu s údajmi v báze údajov. Uskutočňuje celý
komplex operácH spojených s tvorbou a ndržbou
bázy údajov, ako aj s výberom údajov na základe požiadaviek užívatela, ktorý aktivizuje jednotlivé funkcie systému a realizuje tak svoje požladavky na údaje. Z funkčného hladiska je možné IDMS
charakterizovať
ako systém, ktorý umožňuje:
- definovat údaje v báze údajov,
- ukladať údaje do bázy údajov v takej forme,
aby bol k nim zabezpečený rýchly prístup,
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- výber uložených údajov na základe lubovolných požiadaviek
uživatelov prostrednictvom
lubovolného výstupného zariadenia,
- pristup k údajom viacerým uživatelom s tým,
že plni aj funkciu ochrany údaj ov proti zneuž1tiu,
- aktualizáciu
údajov pridávanim, vynechánim
a modifikovanim údaj ov bez zmeny logickej štruktúry s možnosťou aktualizácie,
reštrukturalizácie
a reorganizácie informačných súborov oprávneným
uživatelom.
Systém riadenia bázy údajov IDMS je doplnenýgenerátorom
výstupných tlačových zostáv. Integrácia jednOducho vytvorených parametrov
vedie k optimálnym
prikazom na výber, postup a
priprávu výstupu tlačových zostáv s možnosťou pretriedenia, výberu a rubovolnej kombinácie tlačových údajov.

,E;fektivne rozvijanie procesu tvorby, 'ú<\ržby, doku'mentácie a využivanla jednotlivých informačných
súborovAIS
GaK nie je možné na izolovaných
hadware.oyých
prostriedkoch.
Na .technickézabe~pečenie' je. potrebné. využivať operatívne spojenia . (ou-Une)riadi.aceho
pOČÍíača, mlnipočítačQv
a programovatelných
kalkulátoi'óv
(perspektivne
inteligentnýcl1 terminál ov), terminál ov. ft iných ..periférnych
?:ariadeni vrátane
digitalizátQrov, áutoma:tických kresliaciCh stoloy, súradrilcových 'zapisqvačov a obrazovkových
terminálov, čitatelných
výstup
(hard-copies) apod. Pretože v oblasti počítačovo za bezpečenýchgetldetickokartografickýc h
prác majú stále vačši význam interakdvne
formy
práce, je potrebné už v súčasnom období pripravovať predpoklady na rozvoj automatizovaného
od'povedania otázok, ob-razovkových terminálov a pod.
Je potrebnévybudovať
vhodný a kompatibilný počítačový systém, ktorý umožni spolshIivé prlpojenie jednotlivých častí ATS GaK, akó aj unif1kované
využitie prislušných pamllťových médii a lnformačných súborov.

O"

Technickou základňou AtS GaK je jednotná pristrojová technika počitačov radu EC, so štandardnými perifériami, špecif1ckým prisposobenfm vstupu a výstupu, minipočitačov SMEP a programovatelných kalkulátorov. Celý hardware je tvorený zásad oe zo sortimentu
JSEP.
Pri koncipovanf hlavných smerov dalšieho rozvoja hardwareového
vybavenia systému a zavádzania výpočtovej techniky do geodeticko-kartografickej praxe je potrebné sledovať nové trendy
vo vývoji teoretickej
a technickej
kybernetiky
z hladiska
možných
aplikácii v rámci rezortu
SOGK a mimorezortných
uživatelovo Je to pradovšetkým oblasť interaktivnej
grafiky a dialkového spracovenia
údajov,
ktoré
umožnia
inžinierskotechnickým
pracovnikom
priamu a bezprostrednú komunikáciu
s výpočtovým systémom,
možnosť okamžitých tlprav a ich jednoduché vykonanie, vllčšlu modif1káciu výsledkov a pod.

3. Z6kladné etapy tvorby AIS aaK
Proces tvorby AIS GaK v rezorte SÚGK je potrebné rozdeliť do etáp, ktoré riešia relativne samostatné ucelené časti problému. Jednotlivé etapy sa lišia
okrem spracovávaných tematických okruhov predovšetkým úrovňou dosahu na budovaný systém ako
celok. Spoločným prvkom navrhovaných a použitých
postup ov tvorby je skúmanle systému vo vzťahu
k jeho okoliu, skúmanie štruktúry
(prvkov a ich
vllzieb), správanie systému a hladanie podmienok,
v ktorých bude systém úspešne plniť požadovanú
funkciu. Z uvedených zásad vyplýva členenie tvorby AIS GaK na etapy:
3.1 Analýza uživatelského okolia systému a zovšeobecnenie jej uplatnenia, založená na plneni čiastkovýchúloh:
.
- analýza súčasného
stavu poskytovania
geodettcko-kartografických
informácii a jeho technickoorganizačného
zabezpečenia,
- analýza a definícia zdrojov informácií,
- analýza stupňa zavedenia automatizácie u organizácií, ktoré VY,užíva;ú geodeticko kartografické lnformácie,
~ analýza požiadaviek
na poskytovanie
číselných a grafických údajov s· ohladom na· vymedzenie obsahu výstupov v apIikačnej oblasti,
- analýza nákladov a kapacit na postupnú tvorbu 'systému,
. - analýza spoločných systémových, obsahových,
uživatelskÝch
a technickoorganizačných
hladísk,
určujúcich
podmienky výstavby systému,vychádzajúca Zo súčasných podmienok.·
3.2 Stanovenie

základných

charakteristik

systému:

- definici a systému, jeho súčasti a ich vnútornej organlzácie,
- definicia hlavných vstupných a výstupných
funkcii systému, vazieb vo vnútri a v okolí systému a požiadaviek na komunikáciu údajov,
- návrh obsahu a technického
vybavenia sy·
stému,
- návrh projéktového
a programového
zabez·
pečenia.
3.3 Tvorba koncepcie postupného budovania systému obsahujúca:
~ definfciu vazieb AIS GaK na iné lS,
- zaistenie integrácie
automatizovaného
spracovania,
- definícia údajového fondu AlS GaK,
- stanovenie etáp budovania AlS GaK (plán postupneJ realizác1e celého systému).
3.4 Tvorba koncepčnej

štruktúry

banky údajov:

- definovanie
orgamzacle
údajov
(základné
usporiadanle báZY údaj ov a definici a lnformačných
súborov),
definovanie logickej a fyzickej štruktúry úda- stanovenie
zásad
údaJov,
- zaistenie ochrany
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- definovanie. požiadaviek na .systém riadenia
bázy údaj ov (programové vybavenie),
- špecifikácia programového
a technického vybavenia banky. údajov,
- stanovenie správcu bá,zy údajov a jehofunkcií.
3.5 Zaistenie

funkcie

banky údajov:

- zaistenie funkcie systému riadenia bázy údajov,
~ vytvorenie bázy údajov,
,- testovanieobsahu,
konzistentnosti
údajov a
požiadaviek na spracovanie údaj ov v báze údajov,
- vybudovanie systému aktualizácie
bázy údajov,
- vybudovahie systéniu využívania banky údajov,
- organizačné
zabezpečenie prevádzky.
3.6 Technickoprogramové,
prevádzkové
zabezpečenie funkcie AIS GaK:

a právne,

- definovanie úloh a funkcií technického
vybavenia systému,
- stanovenie kritérií účinnosti sY!itému [nákladovosť, požiadavky na čas a presnosť),
- definova.nie nárokov systému na výpočtovú
a..zobrazovaciu techniku,
- legislatívne zabezpečenie štatútu systému, orgánizačných a prevádzkovýchvzťahov.
Tvorba AIS GaK je zásadnou inováciou v oblasti
geodeticko-kartograf1ckých
práC. 'Postupná tvorba
systému musí vychádzať z poznatkov a skúseností
systémovo-inžinierskej
metodológie, najmaz
hra"
diska nadvaznosti
jednotlivých
pracovných
etáp,
ich spracovania,
experimentálneho
overenia pracovných postupov a prevádzkového
využitia.
Zabezpečenie techniCkej osnovy systému; tvorba
programového zabezpečenia a tvorba informacných
súborov bázy údajov predstavuje zložitý, dlhodobý,
nákladný a perspektívny prOces, ktorý je potrebné
realizovať vo vybraných ucelených oblastiach. Pti
výbere oblastí je nutné uvažovať s predchádzajúcimi výsledkami
výskumu realizácie
automatizovaného spracovania geodetických a kartografických
informácií a prioritným požiadavkami užívatelov.
Podla uvedených zásad sa javí v rezorte SÚGK
perspektívne v súčasnom období prednostne úptianiť záujem na informačný súbar EN a informačný
súbor lokalizačných informácií, ktoré sa vyznačujú
najvyšším stupňom zavedenej automatizácie a širokým užívatelským okolím.

Geodetické a kartografické
údaje slúžia pri vstupe
do systému predovšetkým
na identifikáciu
a indikáciu prvkov daného systému. Zároveň však po
ďalšom matematickom
a geodetickom
spracovaní
v príslušnom systéme vyjadrujú nové vlastnosti
prvkov systému, napr. plochu, vzdialenosti od centra, vzájomné vzdialenosti
a pod. Umožňujú následné
grafické
znázornenie
roznych
výberových súborov
prvkov
systému,
grafické
zná-

.zornenie
odvodených .abstraktných
modelov na
zvolenýchrozlišovacr(:h'
úrovni ach,
simuláciu
správania
systémuvpriestore
a čase pri aktivizácii informácií.
SÚ tedapredpokladom
účelného
spracovania
a doležitým
operačným
faktorom. Z povodne uložených údajov pomocou
matematicko-geodetického
aparátu mažeme získať
nové informácie, ktoré umožňujú riešenie nových
úloh na popísanom reálnom systéme. Údaje EN
sú štátnou
evidenciou
všetkých
nehnutelností
z hfadiska užívatefských
a vlastníckych
vzťahov,
technickým
aprávnym
podkladom na spisovanie
zmlúv a iných listín o nehnutefnostiach.
Poskytujú lnformácienaúčeiy
pornohospbdárskej
výroby,
plánovania, štatistiky a operatívnehoriadenia
p.olnohospodárskej
velkovýroby na roznych stupňoch
riadenia.
Využitie popísaných údajov, uchovávaných a aktualizovaných
v AIS GaK, je možné rozdeliť do
dvoch oblastí:
.- v rlezorte SÚGK,
- v mimorezortnej
oblasti._
.v6 vnútrl rezortu je In0žné ic)1 využitie najll1/i
pri:
, .:.- zdokonalení informač~ýcl1sIužiebrezortupomocou automatizácie
informačuýcll činností,
:....:.zriaďovaní, udržiavaní,
obnovovaní a doJi::umentácii geodetických základov a: štátnych mapový-chdiel,..
_
. '-,- výpočtových a zobrazovacích. prácach v oblasti, budovania, 11držby a obnovy mapového fondu máp verkých mierok s využitímautpmatizovanej kresby v rllbovornej mierke a záujmQvejobla~ti,
..
..
'
~ zakladaní a vedení EN a sumarlzačných prác,
- vazbách na automatizovaný
syst~Jll riadenia.
Využitie fondu údajov AISGaK v mimorezortnej
oblasti zasahuje prakticky všetky' sféry národněho hospodárstva.
Z najdoležitejších
funkcií je potrebné spomenúť:
- zabezpečenie
jednotného systému lokaliz,ačných informácií, ktorý je závaznou lokalizačnou
osnovou všetkých teritoriálne
orientovaných
IS,
- plánovanie, projektovanie
a realizácie územných zmien, rePl.'ezentqvanénajma
automatizovanou zostavouanalýz
a syntéz územného plánovania, automatizovaným,.
p~ojektovaním
investične]
výstavby. a pod.,'
.. ,', '
',-výpisy
o]ednotlivýchobjektoch
EN (pozemku, vlastníkovi,
užívatefovi),
agregované
údaje
o skupine objektov v určene] územnej lokalite,
--:- globálne údaje pte vYbrané skupiny užívaterovalebo
určité správne celky.
- ochranu životného prostredia,
zameranú na
vymedzenie plochznečistenia,
riešenie problémov
optimálneho
umiestnenia
zdrojov
znečistenia,
ochranu
pornohospoďárskeho
podneho
fondu a
pod.

Nutným predpokladom
racionálneho
využívania
uchovávaných údajov je stanovenie adosledné
dodržiavanie· jednotných
celoštátne
platných
integračných kfúčov v roznych IS. AIS GaK predpokladá komunikáciu
s okolím systému na úrovni
využitia:
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- jednotnýchčíselníkóv
(čísla územných jednotiek, identifikačné čísla organizácií, rodné čísla
občanov, parcelné čísla),
- súradnicovej lokalizácie relevantných· objektov (súradnice hraničných bodov záujmového územi a, definičné body parciel a pod.).

Postupný prechod
k databázovému
spracovaniu
údaj ov IS rozsahu AIS GaK si vyžaduje špecifický
prístup k riešeniu problémov. Navrhované riešenie musí rešpektovať doterajšie pracovné postupy
tak, aby implementácia systému nenarušila plynulý
priebeh údržby jednotlivých
meračských,
mapových a písomných operátov, aby ani v tomto období nebola narušená výrobná funkcia rezortných
organizácií. Je potrebné navrhnúť celý systém tak,
aby produkovanie výstupných zostáv nebolo chápané ako finálny produkt systému, ale ako nevyhnutý podklad pre jeho účelné využívanie.

IH. sympózium o automatizaci i v geodézii
a kartografi i
V nOVům Dome odborov ~ Bratislave sa v dňoch 7. až
8.apríla
1982 konalo III. sympózium o automatizácfi
v g~odézif a kartografU.
. Odborné skupiny automatizácie SÚV a ČÚV Geode.
ťicko-kartografickej
spoločnosti (GKS) ČSVTS nadvia.
zali na tradíciu doterajších celoštátnych podujatí z ob·
lasti automatizácie (1971 ?raha, 1977 Neratovice) a pripravili prierezovú odbornú akciu s ciefom poukázať na
dos-ialmuté výsledky vo využívaní automatizácie, ako aj
naznačiť možnosti efektívnej i'éalizácie poznatkOv vedy
a techniky na úseku automatizácie.
207 účastníkov,
členov ČSVTS z celej ČSSR, dostalo pred otvorením
podujatia zborník referátov (160 strán) v ktorom sú
rozdeléné referáty do siedmych tematických okruhov.
Réferáty boli prednášatefmi komentované, čo ešte pod.
statnejšie rozšířilo prezentované informácie a obohatilo
hodnotné podnety pre rozvoj automatizácie v čs. geodé.
zii a kartografii.
V úvodnom tematickom
okruhu predseda SÚGK
Ing. O. MICHALKO ob oznámil účastníkov so stavom
a výhfadom automatizácie v čs. geodézii a kartografii
v členění na 6 rozvojových programov, ktoré tvoria vecný o.bsah plánu technického rozvoj a rezortov ČÚGK
a SUGK na 7. paťročnicu. Pozornosť upútala najma
myšlienka o potrebe zdokonarovania výpočtových programov vo všetkých oblastiach, kde sa automatizácia
v geodézii a kartografii využíva. Skvalitňovanie soft·

Analýza základných charakteristík
AIS GaK, etáp
tvorby systému a možností jeho využiti a pre potreby rezortu
SÚGK a národného hospodárstva
predstavjú ďalší krok v upresňovaní náplne spoločenskej potreby geodetických a kartografických
údajov, údajov EN a konkretizácií
technických,
technologických,
ekonomických
a organizačných
podmienok zavádzania databázového
spracovania.
Potvrdzuje značný rozsah a náročnosť problémových okruhov, ktoré je potrebné riešiť. Naznačuje, že je potrebné v záujme ich dokladnejšieho .poznania a primeraného realizačného zvládnutia, ich
ďalšie výskumné a výVOjové riešenie.

Lektoroval:
ln,. Tibor Bartovlc,
SÚGK

waru prednášatef požadoval zabezpečiť ako trvalý per.
manentný proces, ktorý zaručí aplikabilitu autOmatizácie aj v procese stáleho, plánovaného znižovania hákladov v hospodárských
organizáciách
čs. národhého
hospodárstva. V rámci úvodného tematického oltruh)l
Ing. B. DELONG, CSc., (ČÚGK) informoval účastníkov
o výsledkoch a perspektívach medzinárodnej vedecko·
technickej spolupráce v oblasti automatizácie. Zdóraznil
že integrácia technickej i technologickej základne v automatizácii geodetických a kartografických prácje nez.byt.
nou podmienkou dalšieho .rozvoja v súčasnosti iv.hu~
dúcnosti. Ing. I. CHOVAN (MVT SSR)vosvojom
ťefe·
ráte doplnil úvodný tematický okruh o zainteresované
informácie z oblasti technického rozvoj a výpočtovej
techniky; ako aj 2; oblasti možností nasadzovania téjto
techniky v čs.národnom hospodárstve. Výrazne sa ptejavujúci trend nasadzovania malých elektronických počítačov (SMEP) objasnil vO svojom referáten&jmačo
do množstva, kvality a termínových možností ich dodávok záujemcom. Celý tematický blok splnil stanovený
cief, predložiť účastníkom koncepčný výhfad rozvoj a
automatizácie,
a preto bol účastníkmi prijatý s nevšedným záujmom.
Druhý tematický okruh mal za cief prezentovať stav
a výhfad v hardwarovej oblasti. Ing. J. MAREK (GÚ,
n. p., Bratislava) vo svojom referáte analyzoval vývoj
výpočtových
stredísk v rezortoch ČÚGK a SUGK
i ostatných automatizačných pracovísk v organizáciách
uvedených rezortov, ale aj úroveň automatizácie na
malých geodetických pracoviskách mimo spomínaných
rezortov. Konštatoval,
že všetky špecializované pracoviská automatizácie
budú v nových podmienkach
závislé na dalšom postupe automatizácie do nových
spracovatefských
oblastí tak, aby dokázali
svoju
oprávnenosť v čs. národnom hospodárstve.
Ing. F.
CHARAMZA, CSc., (VUGTK Zdiby) informoval účastnikov o stave prípravy začlenenia minipočítačov rady
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SMEP do prev6.dzkovej pra~e rezortu ČÚGK a o dal.
šich úlohách spojených s realizáciou tohoto koncepčného
zámeru. Prvé overovacie skúšky aplikačných progra·
mov na počitačoch SMEP preukázali, že sa potvrdí
správnosť orientácie na využitie decentralizovanej mi·
nipočitačovej techniky v rámci podniku, a to tak z tech.
nického, ako aj ekonomického hfadiska. Ing. L. FA·
ŠIANGOVÁ (Geodézia, n. p., Žilina) vo svojom korefe·
ráte hovorila o využivani stolných počítačov H. Packard
v krajských národnych podnikoch Geodézia v SSR. Po·
zoruhodné boli údaje o ekonomickej efektívnosti využí.
vania týchto zariadení a potvrdili sa náznaky správnosti
orientácie do budúcnosti tým smerom, ako naznačil
referát Ing. F. Charamzu, CSc.

algoritmov. Ing. Z. HAVEL (Geodézie, n. p., Liberec)
prezentoval vo svojom referáte bohaté skúsenosti z prá.
ce zodpovedného geodeta pri výstavbe sidlisk, najma.
z pohfadu využivania vreckového programovatefného
kalkulátora TI 59. Predniesol súbor programov pre naj.
roznejšie typy výpočtových úloh a naznačil výhody
ich použivania pri vytyčovani stavebných prvkov, pri
ich mapovani, ako aj pri spracovani geodetickej časti
dokumentácie
skutočne realizovanej stavby. Ing. S.
STRE(jANSKt (SGK Bratislava) predniesol koreferá.t
na tému možnosti automatizovaného
spracovania po·
realizačnej dokumentácie stavieb, v ktorom upozornil
na dóležitosť tohoto problému. V súčasnej dobe sa v rám·
ci experimentu overuje technológia automatizovaného
spracovania porealizačnej dokumentácie časti sidliska
v Bratislave-Petržalke.

Treti tematický okruh sledoval zámer poukázať na
verkú dóležitosť riešitefskej práce v programovej prí.
prave. Zaujímavý prispev<:!k do tejto oblasti predniesol
Platy tematický okruh bol zostavený so zámermi in.
Ing. F. ŠILAR, CSc., (ČUGK) o plánováni presnosti
formovať o rozvoji automatizácie v mapovani a EN.
v automatizovanom procese. Konštatoval, že"jeden z do·
Ing. A. KURZ (GÚ, n. p., Praha) vo svojom referáte
ležitých ukazovaterov kvality geodetických prác je ich
o vývoji programového systému MAPA od roku 1977
presnosť, ktorú možno v používani automatizovaných
a o perspektívach jeho zdokonalenia naznačil smery,
metód spracovania nameraných veličin exaktne pláno.
ktorými sa bude v rezorte ČÚGK uberať koncepčná
vať. Predpokladom
na zavedenie tohoto plánovania
i programová príprava nových prostriedkov výpočtovej
kvality nie je len existencia vhodného typu počitača,
techniky. Ing. K. BADLfK (Geodézia, n. p., Bratislava)
ale aj stanovenie dokonalejšich charakteristik presnosti
referoval o dosiahnutých výsledkoch v tvorbe ZMVM
a ich. uplatneni~ v existujúcom systéme technických
kartometrickou
digitalizáciou. Táto technológia bola
predpIsov. V dalsom prispevku doc. Ing. I. MITÁŠOVÁ,
overená v praxi a ekonomické zhodnotenie efektivnosti
CSc., (ŠVŠT Bratislava)
objasnila niektoré principy
poukazuje na to, že prepracovanie
póvodnej mapy
efektivnosti konštrukcie numerických algoritmov v geo.
touto metódou je výhodnejšie ako priame - nové me·
dézii a 'kartograJii a poukázala na dóležitosť tohoto
ranie v pripadoch, ked počet zmien na mapovom
problému. Zdóvodnenie vhodne demonštrovala na otáz.
liste nepresahuje 40 %. Ing. M. KOTAL (VÚGTK Zdiby)
kach ekonomickej efektivnosti strojového času, ktorého
vo svojom referáte o racionalizácii EN v podmienkach
využitie pri riešeni úloh je priamo závislé od efektivnosti
rezortov ČÚGK a SÚGK prezentoval snahy o zhospo.
numerických a nenumerických algoritmov.Odporúčala
" dárnenie tvorby pisonméhooperátu
EN. Okrem iného
týmto problémom venovať zvýšenú pozornosť, najma
informoval o prechode k vyhotovovaniu
mikrofišov
pri prechode z jedného operačného systému a počítača
zariadením COM v režime off.line, pri ktorom je rých.
do druhého operačného systému a na druhý počitač.
losť oproti klasickej tlači z počitača cca 20krát vyššia,
V príspevku o prínose moderných projektových metód
ušetri sa papier a archivne priestory v okresných pra.
v nadvaznosti na vývoj výpočtovej techniky Ing. D.
coviskách geodézie. Priaznivé ekonomické parametre
ŠOLTÉS, CSc., (Výskumné výpočtové stredisko Bra.
umožňujú každoročnú komplexnú obnovu operátov bez
tislava) informoval o riešitefských prácach v oblasti
vyhotovenia dodatkov. Doc. Ing. M. HÁJEK, CSc.,
automatizovaných
informačných systémov (AIS), naj.
a kolf'ktiv (SVŠT Bratislava) referovali o doterajšich
ma o postupoch tvorby tzv. metainformačného
systé.
výsledkoch z výskumu a overovania automatizovaných
mu, ktQrý je vlastně informačným systémom ci niekto.
procesov tvorby máp strec:lných mierok. Vykonané e~·
rom inom informačnom systéme. Zdóvodnil nevyhnut.
perimenty naznačujú, že uplatnenie automatizácie pri
nosť tohoto postupu,
najma vzhfadom na rozsah
tvorbe vydávaterských originál ov máp stredných a ma·
a kompletnosť súčasnýeh AIS, ako aj na potrebu racio.
lých mierok je možné a súčasný stav treba posunúť
nalizácie celkovej projektovej pripravy informačných
z experimentálnej do prevádzkovej sféry. V tomto ~ere
systémov. Do tejto tematickej oblasti bol zaradený aj
sa očakáva iniciativa od kartografických
podnikov.
referát o databázovom systéme IDMS a jeho využiti
v geodézii a kartografii, ktorý predniesol Ing. J. VALIŠ,
Šlesty tematický okruh sledoval cier oboznámiť účast·
CSc., (VÚGK Bratislava). Podal informáciu o implemen.
níkov so stavom budovania "Automatizovaného
infor·
tovaní systému riadenia bázy údaj ov IDMS na rezort.
mačného systému geodézie a kartografie" (AlS GaK)
nom výpočtovom systéme EC 1033 a o výhfadoch na
a naznačiť p'erspektívy jeho širšieho využivania. Ing. J.
jeho využitie. Vo svojom referáte vyslovil predpoklad,
(jÁLEK (VUGTK Zd{by) vo sv~jom referáte inform~)Va~
že postupný preehod k databázovému
spracovaniu
o vývoji bázy dát ZMVM, pn ktorom bola v ramCl
údaj ov v rezortoeh geodézie a kartografie bude zname.
prechodu na počitač EC 1030 uplatnená nová, kvalita.
nať dalši krok v spresňovani náplne spoločenske.i po.
tivne vyššia koncepcia, vychádzajúca z databázových
treby geodetických a kartografických údajov a údajov
principov organizácie dát. V ďalšom vývoji systému
evidencie nehnuternosti
(EN) vo smere ich lepšieho
autor predpůkladá spoluúčasť uživaterskej sféry a okrem
využívania pre národné hospodárstvo.
iného vypracovanie organizačného a prevádzkového za·
bezpečenia systému, pri súčasnomzabezpečeni
ochrany
štvrtý tematický okruh sympózia mal za cier informo.
dát. Ing. M. MARTINE K, CSc., (ÚHA Praha) pripravil
vať o nových smeroch využívania automatizácie v in.
referát na tému perspektiva využivania bázy dát máp
žinierskej geodézii, najma v malých geodetických pra·
vefkých mierok pri rozvoji miest, ktorý vyvolal záu)em
coviskách. Doc. Ing. J. ABELOVI(j, CSc., a kolektiv
hlavne svojou integračnou snahou využivať geodetIcké
(SVŠT Bratislava) pripravili informáciu o využiti vlno·
informácie vo sfére mimo rezortov ČÚGK a SUGK, a to
vých etalónov pri automatizácii a skvalitňovani overo·
v priestorovom riadeni rozvoj a miest. Potreba operativ.
vania dlžkových mier v geodézii. Využitie laserinter·
nosti tohoto riadenia bezpodmienečne vyžaduje disponi.
ferometrickej súpravy LA 3002 n. p. Metra Blansko na
bilné lokalizačné údaje v digitálnej forme pre potreby
komparáciu dlžkových stupnic všetkých používaných
integrovaného spracovania dát a automatizovaného gra.
meradiel, bude výrazným racionalizačným prvkom a vy.
fického výstupu. Túto požiadavku splňuje báza dát
užitie plnej automatizácie snimania a spracovania vý.
velkých mierok, ktorej využitie prednášater po~robne
sledkov priamo ovplyvni" kvalitu procesu overovania.
rozviedol. Ing. J. KADLIC, CSc., (VÚGK BratIslava)
Ing. P. BUCHAR (CVUT Praha) vo svojom referáte in·
refAroval o stave a výhfade rozvoj a subsystému EN
v ČSSR. Porovnal integrujúce prvky tohoto subsysté.
formovalo prínose programovaterných kalkulátorov pre
špeciá.lne výpočty v geodézii. Analyzoval možnosti ich
mu, organizačne odlišne spracovávaného v ČSR a SSR
v dósledku odlišných počitačových systémov a. naznačil
využiti a a naznačil spósoby optimálneho postupu pri
jednotiaci
postup od agendového k databázovému
tvorbe programov, ako aj efektivneho zostavovania
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spracovaniu. Zjednotenie na báze štandardného data.
bázového systému IDMS poskytne subsystému EN
v ČSSR možnosť počítačovej integrácie údajov EN
s ostatnými odvetvovtmi
informačnými systémami.
Ing. I. ISTVÁNFFY (SŮGK) predniesol referát o pred.
pokladoch integrácie subsystému EN s odvetvovými
informačnými systémami. Vyslovil predpoklad, že zúro·
čenie vynaloženejpráce
a prostriedkov na prípravu
AlS GaK je možné očakávať až po vyriešeni otázok
komunikácie s vonkajšími informačnými systémami, a to
po stránke hardwarovej,
softwarovej i organizačno .
.technologickej. Odporúčal vyvinúť maximálne úsilie
na včasnú prípravu potrebných legislatívnych a štatu·
tárnych úprav, za účelom zabezpečenia optimálnej orga.
nizačno.technologickej
prevádzky získavania, aktuali·
zácie a spracovávania potrebných informácií.
Sledmy tematický okruh ma! za cief informovat o sta·
ve a výhfadoch využívania automatizácie v ekonomike
a riadeni. Ing. J. KOUBA a Ing. KUBALA (VÚGTK
Zdiby) pripravili referát o možnostiach zefektívnenia
riadiaceho procesu v geodézii a kartografii s využitím
automatizácie
a p'rezentovali
koncepciu budovania
ASRP v rezorte Č'UGK. V osobitnej časti prezentovali
analýzu efektívnosti ASRP a vhodnosť jeho použitia na
rOznych stupňoch riadenia. Vyslovili názor, že ASRP
je v podmienkách podniku prínosom tam, kde vo verti·
kálnych a horizontálnych riadiacich vzťahoch nastáva
informač~
bariera a kde zložitosť riadiacich vzťahov
pre~ahuje možnosti živého subjektu. Ing. M. VÁROSS
(GU, n. p., Bratislava) referovalo efektívnosti budova.
nia ASRP v hospodárskych
organizáciách
rezortu
SÚGK. Rozviedol a zdóvodnil oprávnenosť počtu spra·
covávaných podsystémov, ktoré sa v súčasneJ dobe javia
ako optimálny variant ASRP. Odporúčal podnikom, aby
sa nespoliehali len na riešitefa ASRP, ale aby postupne
vo svojich organizáoiách vytvárali
vlastné orgány,
ktoré budú spolupósobiť pri budovaníASRP
a p'ri jeho
optimálnom využívaní. Ing. M. ROULE, CSc., (ČÚGK)
predniesol referát k procesu automatizácie geodetických
a kartografických prác v súčasných podmienkach ná·
rodného hospodárstva.
Definoval hlavné ekonomické
hradiská pri využívaní automatizácie a analyzoval ich
uplatňovanie v geodézii a kartografii. Záujem vyvolal
návrh koncepcie automatizácie v rezorte ČUGK v kto·
rom autor naznačil viaceré problémy, podnety a vyslovil
predpoklad, žé po tejto úvodnej etape sa koncepcia
dopracuje na rezortný závazný dokument.
Prednes referátov, ako aj ich komentovanie si vyžia.
dalo vefký časový priestor, ale prítomnosť prevažnej
viičšiny účastníkov až do posledného bodu programu
nasvedčova!a tomu, že zvolené témy boli aktuálne
a vzbudili všeobecný záujem. Stanovený časový limit
na prednes referátov sa prekročil, a pretosa v plánova.
nom čase neuskutočnila panelová diskusia pre všetkých
účastníkov sympózia. Odznelo niekofko podnetných
diskusných príspevkov, ale potrebu podnety podrobnej.
šie prerokovať organizátori vyriešili usporiadaním ex·
kurzie do novej budovy výpočtového strediska národ·
ného podniku Geodetický ústav (GÚ) Bratislava. Spič.
koví pracovníci z oblasti automatizácie mali možnosť
počas trojhodinového programu exkurzie k sovietske·
mu počítačovému systému EC 1033 prerokovať podnety
zo sympózia. a vzájomne si vymeniť skúsenosti.
Priebeh sympózia v závere druhého dňa zhodnotil
námestnik predsedu SÚGK Ing. D. LENKO, člen pléna
SÚV GKS ČSVTS. Poukázal na tie podnetné časti
referátov, koreferátov a diskusných príspevkov, ktoré
by si zaslúžili realizáciu a znamenali by na geodetických
pracoviskách významný rast produktivity práce, a s tým
spojený ekonomický efekt. Záverom konštatoval, že
sympózium splnilo plánované ciele a predniesol účast·
níkom návrhovou komisiou pripravené závory a odpo.
rúčania.

Ing. Tibor Bartovic,
odborný garant symp6zia,
S1JGK

ob.or
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Konference k 275. výročí založení
ČVUT v Praze na oboru geodézie
a kartografie
528:[061.3:378.962.CVUT,,1707/1982"j

U příležitosti oslav 275 let založení Českého vysokého
učení technického v Pra.ze probíhaly na všech fakultách
a oborech školy vědecké konference. Ve dnech 29. 6. až
1. 7. 1982 proběWa tato konference na oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT. Hlavním úkolem
vědeckého shromáždění bylo jednak zhodnocení dosa·
vadní činnosti oboru, spolupráce se sesterskými školami
v ČSSR i v zahraničí a vzájemné informace o úspěších
ve vědecké práci při rozvoji geodézie a kartografie.
Garantem konference byl doc. ing. dr. Emanuel
Procházka, CSc., jemuž patří uznání a dík všech účast.
níků konference za její pečlivou a vzornou přípravu a za
vedení štábu pracovníků školy, podílejících se na technickém a provozním zabezpečení jejího důstojného prů.
běhu.
Konference se zúčastnilo kromě učitelů a vědeckých
pracovníků školy 10 zahraničních hostů, 9 odborníků
z dalších československých škol a 63 předních představi.
telů z praxe. Mezi zahraničními hosty byli: prof. Wer·
ner, doo. Steinert a doc. Hofmann z NDR, prof. Zlata.
nov a ing. Kondov z BLR, doo. Szarki:izi z MLR, prof.
Sitek z PLR,doc. Milovanovič a ing. Nestorov z Jugoslávie a ing. Glass z Rakouska.
Účastníci konference vyslecWi oelkem 27 referátů,
rozdělenýoh do čty'ř sekcí. Vedením jednotlivých sekcí
byli pověřeni doc. Šmidrkal, prof. Hojovec, doc. Streibl,
prof. Ha.uf a doc. Vosika.
Bylo předneseno celkem 27 referátů v sekcích:

1. sekce: Historie
a spolupráce
(doc. Šmidrkal)
Procházka, E.: Historie a současnost oboru geodézie
a kartografie na ČVUT v Praze
pokrok, rozvoj, růst vý.
roby a tendence rozvoje vývoje pracovních sil v geodézii a kartografii
Zlatanov, G.: Výuka studentů geodézie a kartografie
v oblasti informatiky na TU Sofija
Werner: 7 let úSp'ěšné spolupráce na poli geodézie a kar·
tografie mezi ČVUT v Praze a TU Dresden
Kúdela, P.: Spolupráce pri výchove geodetov a kartografov medzi ČVUT v Praze a SVŠT v Bratislave
Pokora, M.: Spolupráoe mezi oborem geodézie a karto·
grafie na ČVUT v Praze a VUT v Brně

Kouba, J.: Vědeckotechnický

2. sekce: Mapování
a kartografie
(prof. Hojovec)
Kondov, K. P.: Obsah a organizaoe socialistického po·
zemkového katastru

Michal, J.: Informační systém geodézie a kartografievnitřní integrace

Vencovský, M.: Některé zkušenosti a digitální modely
topografických ploch s automatiokou kresbou vrstevnicových plánů
V6verka, N.: Výstavba a využití kartografických bank
v územních informačních systémech
M ilovanovič:Grafická prozen tace primárních kartografic.
kých údajů - přednáška rozdána účastníkům

3. sekce: Fotogrammetrie

(doc. Streibl)

Glas8: vývoj geodetických přístrojů AGA
Steinert, K. G.: 25 let spolupráce mezi ČVUT v Praze
a TU Dresden v geodetické astronomii
Sitek, H.: Aplikace ortofototechniky
v pom-ohových
dolech
Bečka, P.: Současný stav využití fotogrammetrie V ob·
lasti památkové péče a ochrany přírody
SmUrkal, J.: Pozemnífotogrammetrie
ve stavebniotví
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4. sekce: Astronomie,
aplikace

geodézie

geodetické
sítě, speciální
(prof. Hauf, doc. Vosika)

Hofmann,

F.: Výuka automatizace kartografických
procesů na TU Dresden
Pe§ek, 1.: Fyzické librace Měsíce způsobené přímým
působením planet a zemského zploštění
Kabeláč, J.: Využití umělých družic Země k budování
geodetických základů
Hradilek, L.: Trojrozměrná a čtyřrozměrná geodézie
Radouch, V.: Kolokace v geodézii
BOhm, J.: Zákonitosti chyb v kombinovaných sítích
Ingeduld, M.: Obecné řešení vyrovnání lokálních sítí
Malý, J.: Příspěvek k prostorovému řešení geodetických
sítí
Mitášová, 1.: Počítače a systémové disciplíny vo výučbe
geodetov na BVST v Bratislave
Abelovič, J.: Komparácia geodetických meradiel laser·
interferometrom
Švec, M.: Geodetické mikrosítě pro měření vodorovných
posunů staveb.
SdUčástí konference byla též návštěva laboratoří
a výzkumných pracovišť oboru geodézie a kartografie
FSv ČVUT v Praze. Zahraniční účastníci pak měli maž·
nost shlédnout slavnostní představení opery A. Dvořáka
Rusalka.
Zasedání konference se celkem zúčastnilo III země·
měřických odborníků, kteří měli možnost seznámit se
s celkovým vývojem geodézie a kartografie nejen na
ČVUT v Praze a v naší republice, ale i s některými zají.
mavými novinkami na zahraničních školách. Milou
pozorností pro účastníky konference bylo květnové
vydání Geodetického a kartografického obzoru, věno.
vané 275. výročí založení naší školy a zeměměřického
oboru.
Ing. Vladimír Mařík,
katedra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT v Praze

Celoštátna študentská vedecká konferencla.
Tento ročník celoštátneho ]wla študentskej vedeckej
a odbornej činnosti (SVOC) v odbore stavebníctvo
sa uskutočnil pod heslom "Vzájomnou spolup'rácou
v SVOČ k ďalšiemu rozvoju socialistickej vedy v Česko.
slovénsku". Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a od·
bornú prácu bola slávnostne otvorená 20. mája 1982
v aule SvF SVŠT. Rokovanie konferencieprebiehalo
v sekciách podfa programu.V sékcii geodézia a kartogra-'
fia odznelo dvanásť súťažných prác. Z jednotlivých
fakúlt odzneli tieto referáty víťazných prác fakultných
konferencií:

ČVUT Praha
- J. Šubrt:
Studic o testování odlehlých hodnot.
Vedúci: Ing. V. Vorel, CSc.
- D. Skalická,
H. Jandurová:
Otázka poznání
polohových změn bodů v přesné lokální síti. Vedúci:
Ing. M. Ingeduld, CSc.
- D. Svobodová,
L. Medková:
Zobrazení s malým
plošním zkreslením. Vedúci: Prof. Ing. V. Hojovec, DrSc.

VUT Brno
- R. Krčil:
Řešení úlohy protínání zpět využitím
kapesního kalkulátoru s převodem pravoúhlých a polárních souřadnic. Vedúci: Ing. Hanzl.
-S.
Sedláček:
Vyrovnání volné geodetické sítě.
Vedúci: Ing. J. Weigel, CSc.
•
- J. Eichler:
Grafické řešení polárních souřadnic
přechodnice tvaru kubické paraboly. Vedúci: Prof. Ing.
F. Hromádka, CSc.

VSDaS ŽiUna
- J. Kuna: Posúdenie stability 190 m komína teplár.
ne v Žiline. Vedúci: Ing. J. Štubňa, CSc.
- M. Bičanovská:
Aplikácia kolokácie pri posudzovaní stability pevných bodov. Vedúci: Ing. D. Cebecauer,' CSc.

VAAZ Brno

.

.

- M. Rybanský:
Aplikácia matematických
met6d
pri výpočtovom riešení kartografickej generalizácie sídiel.
Vedúci: Doc. Ing. L. Lauermann, CSc.

SVST Bratislava

Študentská vedecká a odborná činnosť
v ikolskom roku 1981/1982
Fakultná študentská' vedecká konferencia
Už po deviaty raz usporiadali Fakultný výbor SZM a vedenie Stavebnej fakulty (SvF)SVST v Brl,l,tislave, no·
sitefky Radu republiky, Fakultnúštudentskú
vcdeckú
konferenciu v odbore stavebníctvo. Súťaž bola spoločne
pro všetky sekcie slávnostne otvorená dňa 17. apríla
1982 v aule SvF SVST. Potom nasledovalo rokovanie
v sekciách, kde odzneli referáty podfa programu.
V sekci i geodézia a kartografia odznelo šesť súťažných
prác. Predložené práce posudzovala štvorčlenná odbornáporota pod predsedníctvom doc. Ing. Ireny Mitášovej, CSc. V tomto roku, po prvý raz, bol v porote i zástupca rezortu Slovenského úradu geodézie a kartogra.
fie, Ing. Ján Kukuča,
DrSc., riaditef Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
Do celoštátneho kola súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu postúpili tieto práce:'
- A. Kopáčik,
M. Mynarčíková:
Optimalizácia
merania vytyčovacej siete diafničného mosta cez Dunaj
v Bratislave. Vedúci; Doc. Ing. V. Staněk, CSc.
~ A.Ba,isová,
L. Bako,
M. Bulla:
Algoritmus
generalizácie sídiel automatizovaným sposobom. Vedúci:
Doc. Ing.M. Hájek, CSc. a Ing.J. Čižmár, CSc.
- M. Bobková,
1. Kušnírová:
Aplikácia nových
met6d v geodetickej astron6mii. Vedúci: .Ing. L. Husár
a Ing. J. Hefty.

-

práce sú uvedené v stati o fakultnej konferencii.
Predložené súťažné práce posudzovala devaťčlenná
porota pod predsedníctvom doc. Ing. Ireny Mitášovej,
CSc..
Na prvom mieste sa umiestnila práca S.Sedláčka:
Vyrovnání volné geodetické sítě .. Práca sa zaoberá
niektorými otázkami vyrovnania vofných geodetických
sietí. Je v nej zostavený programpre samočinný počítač
v jazyku Fortran, ktorý rieši singularitu vofnej siete po.
mocou pseudoinverzie..
• '
Druhé miesto získala práca A. I(opačlka
a M.
Mynarčíkovej:
Optimalizácia .merani~ vytyčova~e~
siete diafničnéhomosta cez Dunaj v Bratlslave. V pracI
je rozpracovaná problematika, ktorá je pri budovan~
lokálnych geodetických sietí realizovaných. v oblastI
inžinierskej geodézie vefmi aktuálna. Obs,a~uJ.evýznaI?ný príspevok kzefektívneniu
a ekonomlzaCll geodetICkých meraní v investičnej výstavbe. Riešenie tejto úlohy
je dopracované do takej podoby, ktorá umožňuje bezprostrednú aplikáciu.
Na treťom mieste sa umiestnila práca M. Ryb a n s k ého: Aplikácia matematických met6d pri výpočtovom
riešení kartografickej generalizácie sídiel. V 'práci .sú
vytvorené matematické modely kartografick~J gen~ra.
lizácie sídiel. Takéto aplikácie doteraz neboh publIko:.
vané, preto je práoa z hfadiska zavádzania výpočtov-e"J
techniky do tvorby kartografických diel aktuálna. výsledky mažu pomocť aj pri riešení ostatných obsaho, .
vých prvkovmáp.Prispievajú
k zavedeniu automatlzá·
cie do procesu tvorby máp.
. .
Hlavnůu porotou bola práca A. Kop,ačlka
a M.
Mynarčíkovej
navrhnutá
na udeleme ceny SR
CSVTS a práca M. Rybanského
na udelenie ceny ČR
ČSVTS.

1982/314

Geódetickt· a kanusrallcktobzor
ročnjk 28/70, číslo 11/1982' 315

Záverom možllo Konštatovať, že tohtoroěná celoštát~
na sútaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú
prácu bola pripravená dobre. Z pedagogického hradiska
možno považovať za významnú
skutoěnost
to, že
ŠVOČ sa stáva priestorom na tvorivú realizáciu schopností ěoraz vMšieho poětu vysokoškolákov. Táto činnost sa postupne stáva organickou súěasťou pedago.
gického procesu, ktorá je na jednej strane formou na
vedeckú prípravu poslucháčov a na druhej strane spo.
jením teoretickej prípravy s riešením aktuálnych pro.
blémov praxe.
Ing. František Bobek,
o1'ganizaéný vedúci s6kcií,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
SvF SVŠT, Bratislava

dovania a kontrolyživotného
prostredia z hfadiskarozsahu územia i času.Zaujímavou
je tab. 40, ktorápopi~
suje vpIyv par!,-metrov životného prostredia na stav
zdraviaobyvateFstva
.. V tab; 43 sa Uvádzajú počty
potrieb kozmických snímok pre všetky soc. 'štáty
vo vazbe n!1 roz ne mierky snímok (l : 100 000 až
I :10000000).
Kniha je boha to ilustrovaná a obsahuje 23 obrazov
farebných syntéz. Použitá literatúra cituje 53 prameňov.
Publikácia poskytuje solídny prehrad možností vy·
užívania kozmických ,snímok i vo všeobecnosti, ale
najmapre
potreby skúmaniajavov
urbanizácie .. Vydavater ju venoval dvadsiatemu výročiu letu prvého
kozmonauta sveta J. A. Gagarina.·
Výskumný

Ing. Dušan Hrnciár,
ústav geodézie a kartografie,
Bratislava

LEVČUK, G. P. - NOVAK, V. E. - KONUSOV,
V. G.: Prikladnaja
geodezija Osnovnyje metody
i prinoipy inženerno-geodeziěeskich
rabot. (Užitá geo.
dézie Základní metody a principy inženýrsko.
geodetických praci.) Nakl. Nedra Moskva, 1981, 438 s.,
187 obr., tab. 18, lit. 49, cena I rub. 10 kop.
Kolektív: Kosmiěeskije issledovanija dlja gradostroiteIsha (kozmické prieskumy pre urbanizmus). Leningrad,
Strojizdat 1981. 176 S., 91 obr., 44tab.
(04S)528, 88: 711

Monogrl;lifiaspracovaná medzinárodným kolektivom .21
autorov (z ČSSR : J. Feranec
D. Hrnčiar
J.. K vi t,kovÍě) uvádzl;lihlavné úl()hy.a smeryurbanizá.
cie, pri ktorých sa využívajú(príp.
sa plánuje s využívaním)kozmických snímokZeme. Publikácia prináša najma
poznatky leningradského vedeckovýskumného. ústavu
preurbanizáciu,aleaj
skúsenosti a predpoklady možn08:ti využívaniakozrnických
iaerokozmických
snímok
v dalších socialistických štátoch.
V prvej kapitole Technika
a metódy
kozmické·
ho prieskumu
Zeme sa uvádzajú charakteristiky
nafrekventovanejších kozmických snímok z kozmických
zariadení typu Meteor, Saljut i Sojuz, dalej popis letov
v· rámci programu Interkozmos, charakteristiky
fotokomory MKF.6, základné technické parametre ·kozmic·
kých snímok a. ich vplyv na informatívnosť snímok, typQlógia, periódy, mie:rky a prácnosť zostavovania dešifraěných schém výs:ledkovanalýz. Tab. 11 uvádza nomenklatúry kartografických materiálov a dešifraěných
schém v rozsahu mierok I: 10000 až I: 2 500 000.
V druhej kapitole
Analýza
kozmických
sní·
mok: pre ciele výstavby
miest sa popisujú zá·
kladné sposoby kvantovania kozmickýchc snímok, prin.
cípy ich dešifrácie a hlavné metódy snírnkovania
(snímania).
Problémy osídlenia, rajónového plánovania ale aj
charakteristiky
prírodných zdrojovúzemi
krajín zú·
ěastnených
na programe Interkozmossa
uvádzajú
v tretej kapitole Možnosti
využiti a kozmických
snímok
pri tvorbe
systémov
osídrovaniaara.
jónového
plánovania.
V tejto kapitole Sa tiež·di·
ferencujú rozne regionálneúrovne
snímkovania a popi.
sujú sa ich možnosti využívania sohradom na úroveň
podrobnosti zaznamenaných javov.
.
Štvrtá kapitola Možriosti
skúmariia
sídiel
na
kozmických
snímka-ch
struěne charakterizuje informatívnost kozmický-ch snímok miest a na príkladoch
najma sídielZSSR sa dernonštrtijúmožn,osti využívania
snímok nask*ma,nie-:roz.nych.
Urbanistických daností
i prirodných závislosti. a' dynamiky teritori:álriehorastu
sídiel (o. i.tiež Bratislavy). .
....•..
Zável'éČná -piatakapitola
Využív~:nie
kozrnickýeh
snímok
pre':.skúmaniestavu
životného
prostredia
uvádzaniektoré
konkrétneúdaje
devastujúce. životné prostregie (USA v roku .1968, Moskva;
Leningrad, Omsk - II: Metooru), .klasifikuje úrovne sle"

(048)528.48

V nakl. Nedra v Moskvě vychází nová moderní učebnice
a současně praktická příručka inženýrské geodézie, plá·
novaná ve dvou dílech. V I. díle jsou zpracovány základní metody a principy inženýrskogeodetických prací
v těchto deseti kapitolách:
Uvod: Předmět inženýrské geodézie, zvláštnosti inženýrskogeodetických prací, rozvoj užité geodézie a její
úloha v souěasné výstavbě.
Kap. I: Polohové inženýrskogeodetické sítě.
Kap. 2: Výškové inženýrskogeodetické sítě.
Kap. 3: Inženýrskotopografické mapování ve velkém
měřitku.
Kap. 4: Trasováníliriiovýchol:>jektů.
Kap. 5: Teoretické základy vytyčování objektů.
Kap. 6: TechnologievytyčOvacÍch praci.
Kap. 7: Geodetická ko:ntrolastavebníchkoristrukci
a technol9gického zařízení..,
Kap. 8: Mapy skutečného provedení staveb, zpracování
generálních plánů skutečného provedeni.
Kap. 9: Určovánís~dání
objektů geodetickými metodami.
Kap. 10: Měření vodorovných posunů objektů.
Públikace je doplněna pěti tabulkami různých výrazů
pro výpočet středních chyb a jiných veličiri,slovníkE;lm
odborných výrazŮ aseZllí~mem .hlavních literárních
pramenů v ruštině. Předností publikace je komplexnost
a struěné zpracování, takže pro většinu problémůobsahuje základní a přitom moderně pojatou informaci.
Ing. 1l1iro$lav Herda, oSe.,

VUGTK

SCHRODER, G.: Technická optika. SNTL -c Naklada·
télství technické literatury, Praha 1981. 160 s., 176 obr.,
tl),b.. 14, lit. 102, cena váz. výt. 37 Kčs, brož. výt.
30 Kěs.
(048)535:8:528

V překladu RNDr. Zdeňka Bergra vydalo SNTL moriografickoupublikací význačného odborníkaG. Schrod.
ra věric>vanoutechnické
optice, což. je podle autora
souhrnný název pro· geometrickou optíku a teorii optíc.
kých přístrojů. Publikace je zpracována v osmi kapitolách, zabývajícíchse postupně šířením světla a optickým
zobrazením, prvky zobrazovacích systémů, clonami, zá-
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řen1m a jeho zdroji a receptory, vláknovou. optikou
a dalěimi stavebními prvky, optickými přístroji, inter·
ferometry a spektrálními přístroji, měřením barev a ur·
čováním parametrů
optických sYBtémů. V nejddleži.
tější kapitole, zabývající se optickými přístroji, JBOU
zpracovány zejména dalekohledy a mikroskopy, dále
osvětlovací systémy a projektory, fotografická optika,
stereoBkopické obrazy, lupy a kolimátory a autokoli·
mační dalekohledy.
Již z uvedeného výčtu je zřejmé, že publikace je velmi
komplexní, při čemž je zpracována stručně a názorně.
Přispívají k tomu i trojbarevné obrázky. pojaté velmi
instruktivně. Publikaci lze pokládat za vynikající a lze
v ní nalézt všechny informace z oblasti využití optiky
a optických přístrojů v geodézii.

Ing. Miroslav Herda. OSc .•
VUOTK

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
SOCIALISTICKéHO SOUTěŽENI

A

347.235.11(437):331.1176

KrajBká geodetická a kartografická správa pro Severo·
český kraj spolu s vedením n. p.. Oeodézie Liberec
oznamují, že bylo úspěšně ukončeno zakládání právních
vztahů evidence nemovitostí v okrese Ústí nad Labem.
Termín dokončení komplexního založení evidence ne·
movitostí je určen rokem 1~87 podle závěru zasedání
vlády ŮSR z 23. února 1977. Znamená to. že BtřediBko
geodézie v ÚBtí n. L. splnilo tento úkol jako prvé stře·
diBko geodézie, a to BpředBtihem pět a půl roku.
V rámci komplexního založení byly všechny nemovi·
tOBti zapsány na 17.855 liBtech vlaBtnictví. V záznamu
změn operátu evidence nemovitostí jBou zapsány pouze
284 případy, veBměBmimo kompetenci orgánu geodézie,
například případy nedokončených dědických řízení.
Vedle svědomitého úBilí pracovníku BtřediBka geodézie
v Ústí n. L. má zásluhu na tomto úspěšném zvládnutí
úkolu též vysoká úroveň spolupráce s odbory ONV
v Ústí n. L .• která byla od samého poMtku až do konce
prací vzorná. Splnění tohoto úkolu v předBtihu oceňuje
i krajBký soud v ÚBtí n. L., jelikož státní notářBtví mohlo
provést uzavření všech pozemkových knih a vydávání
informací bude nadále zajišťovat pouze Btředisko geo·
dézie. Splněním tohoto úkolu byly získány též značné
finanční proBtředky do Btátního rozpočtu. jelikož byly
vyřízeny veškeré váznoucí nedoplatky přídělových cen.
Rozhodující přínoB splněného úkolu spočívá v nabytí
právního pořádku k nemovitoBtem v okrese Ústí n. L .•
čímž je značně pOBileno i další dodržování socialistioké
zákonnoBti.
Příkladný postup BtřediBka geodézie v ÚBtí n. L. necht
je výzvou k následování ostatním pracoviětim našeho
reBortu. aby termín potvrzený vládou ŮSR byl zkrácen.
Ing. Pavel Nedvěd. v. r.
Ing. Vladimír Rodr, v. r.
ředit'll n.p. Oeodézie Liberec ředitel KOKS v Liberci

Z GEODETICKéHO KALENDÁI\E

<'íjen, listopad, prosinec)
Výroili 50 let:
15. října 1982 - Miloslav Klnc, hlavní kontrolor re·
BOrtu CÚGK. Na ŮÚGK naBtoupil v roce 1977, od roku
1978 zastával funkci vedoucího kontrolního oddělení
ŮÚGK. Za jeho aktivní úsilí se podařilo zkvalitnit a do·
budovat kontrolní útvary jak v centru, tak na podni.
cích resortu a současně i prosadit zásadu širší účasti
řídících pracovníků v oblasti kontrolní činnoBti. Široká
je jeho politická a Bpolečenská angažovanost; je členem
výboru ZO KSŮ, lektorem OV KSŮ a členem MěBtské
revizní komise SŮSP. Je nositelem medaile ••Za zásluhu
vlasti" a medaile ••K 50. výročí založení KSŮ".
28. října 1982 - Ing. Roman Rohrbacher, vedoucí stře·
diska geodézie (SG) v Klatovech. V resortu pracuje od
r. 1964, ve funkci vedoucího SG od r. 1971. SG pod
jeho vedením dosahuje trvale dobrých výsledkú a pří.
kladná je jeho politická a společenská angažovanost
v místě bydliště. kde zastává funkci místopředBedy
Měv. KSŮ a další funkce. V r. 1974 mu byl propůjčen
čestný odznak ••Nejlepší pracovník resortu ŮUGK".
Výroili 55 let:
28. listopadu 1982 - Ing. Josel Gbelec, vedoucí BG
v Proetě~ově. V této funkci pracuje od r. 1974. politicky
pracuje Jako aktiviBta OV KSŮ a je též členem komise
při OVLHZ ONV ProBtějov. Aktivně je zapojen i ve
Bpolečenských organizacích v místě bydliště. Je nosite·
lem čestného vyznamenání
"Zasloužilý
pracovník".
28. listopadu 1982 - Ing. Josel Pukl, vedoucí BtřediBka
mapování v Geodézii. n. p., Brno. Po abBolvování SVŠT
v BratiBlavě a dvouleté praxi ve VojenBkém projekto.
vém úBtavu v Brně přešel v r. 1955 do resortní služby
do OÚGK Brno. Po řadu let je veřejně činný v ŮSVTS.
je předBedou OS mapování při ÚV ČSVTS-Bpolečnosti
g. a k. a členem předsednictva ŮÚV této společnoBti od
r. 1977. Za dOBavadní úspěšnou činnost mu byl udělen
titul ••Nejlepší pracovník resortu ŮÚGK" v r. 1976
a Ůestné uznání KR ŮSVTS v r. 1978.
Výroili 60 let:
13. prosince 1982 - Miloslav Cejhon, vedoucí SG v Měl.
níce. V resortu pracuje od r. 1954, je členem výboru
ZO KSŮ, aktivistou OV KSŮ a členem stavební komise
MěNV Mělník. Za příkladnou pracovní iniciativu a do·
sahované pracovní výsledky byl vyhodnocen jako ••Nej.
lepší pracovník resortu ŮÚGK". dále je nositelem vyzna.
menání ••Budovatel Středočeského kraje".
Výroili 70 let:
13. října 1982 - Ing. Vratislav VIach. Od r. 1934 pUsobil
ve vojenské stavební správě. odkud v r. 1951 přešel jako
pedagog na VAAZ v Brně. V r. 1958 vstoupil do resortní
služby do OÚGK v Brně. Od r. 1972 pracoval na KGKS
v Brně, kde vedl odd. pro koordinaci g. a k. prací. na
jehož vytvoření se podile!. Intenzivně veřejně pracoval
v odborech jako předseda PV ROH (1969-72),
dále
jako člen ÚVOS. KVOS a MěVOS státních orgánu.
Výsledky jeho iniciativní činnosti služební, odborové
a publikačl}í byly oceněny titulem ••Nejlepší pracovník
resortu ŮUGK" (1972). Stříbrným
odznakem ÚRO
(1976) a řadou dalších čestných uznání podnikových
i odborových. Po odchodu do duchodu (1978) pracuje
dOBud jako odpovědný geodet u dopravně inženýrské
organizace DIO v Brně.
7. proBince 1982 - Ing. František lIlaváil, dřívější dlouholetý vedoucí SG pro město Brno. hlavní geodet a zá·
stupce ředitele KGKS v Brně. Své bohaté odborné zku·
šenosti získané u různých Kmú. na Moravě výrazně
uplatnil ve specifických podmínkách měBta Brna při
hromadné reambulaci-pozemkových map a při komplex.
ním založení EN na celém území měBta. Značná je
jeho činnost publikační a znalecká z oborů geodézie a
ekonomiky. Je spoluautorem hlídky' ••Z geodetického
kalendá.ře". VefeJl~ě byl činný v KSŮ, ROH a ŮSVTS.
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Je zasloužilý pracovník KVOS, nositelem Stříbrného
odznaku BSP, čestného uznání a medailí rady NVmB
za veřejnou činnost ve spolupráci s NV pro rozvoj města
Brna (1972) a řady dalších uznání resortních i podnikových. Na odpočinku (od r. 1976) se věnuje zeměměřické
historii v Technickém muzeu a v Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně.
25. prosince 1982 - Doc. Ing. Dr. Erich Šesták, dřívější
projektant a vedoucí průzkumu SÚDOP, závod Brno,
lsde uplatňoval široké odborné zkušenosti získané na
CVŠT v Brně, potom u Kmú. Brno, delimitační komise
min. vnitra, KNV Brno, SZKU Praha a Lesprojektu
Brno. Na všech působištích byl publikačně, zlepšovatelsky a novátorsky činný. Pedagogicky externě spolupracoval s VŠZ, fakultou lesnickou v Brně. Je autorem
metody "dvojnitkové tachymetrie", pro kterou vydal
tabulky, návod a vzory (1948). I po nároku na odpočinek
zůstal výkonným pracovníkem průzkumu a jeho záslužná práce byla podnikem ohodnocena řadou čestných
uznání.
Výročí 75 let:
8. listopadu 1982 - Ing. Bohumír Číhal, dlouholetý pracovník v katastrální službě, u delimitační komise min.
vnitra, potom na ministerstvech financí, techniky, později jako vedoucí technického r~ferátu ONV Rosice
a inspektor technické kontroly OUGK Brno. Jako zkušený, svědomitý a uznávaný odborník vychoval řadu
mlad$Tch pracovníků pro výkonnou službu, především
na úseku evidence nemovitostí.

Z dalších výročí připomínáme:
5. října 1882 - před 100 lety se narodil v Leibnitz
Dr. Ing. Reinhard Hugersho1J, profesor geodézie a fotogrammetrie na Vysoké škole technické v Drážďanech,
jehož důstojným nástupcem se v poválečných letech
stal prof. A. Buchholtz. Prof. Hugershoff byl jedním
z předních německých pedagogických pracovníků v oboru fotogrammetrie. Zabýval se též konstrukcí fotogrammetrických přístrojů a jeho konstrukce vynikaly originálními myšlenkami. Rozsáhlá je i jeho činnost literární,
která zahrnovala i výborné učebnice fotogrammetrie.
Zemřel 24. ledna 1941 v Drážďanech.
9. října 1882 - před 100 lety se narodil v Opočně
Ing. Jan Baše, bývalý přednosta katastrální služby na
Slovensku. Zasloužil se o založení a vybudování této
služby a o její další rozvoj. Byl nejen dobrým praktikem, ale i výborným legislativním úředníkem. Své bohaté zkušenosti zveřejňoval v Zeměměřickém věstníku
a ve Zprávách veřejné služby technické. Zemřel 9.
kdna 1960 v Dlouhé Lhotě u Nymburka.
15. listopadu 1882 - před 100 lety se narodil v Babím
u Náchoda Ing. Jan Brandl, bývalý přednosta kat. měř.
úřaAu v Praze. Celou svoji praktickou činnost zasvětil
katastrální službě. Po kratší praxi při katastrálním měření působil do r. 1914 u triangulační kanceláře. Po
válce pracoval v min. financí a u zemského fin. ředitelství v dohlédací službě. Byl též členem redakční rady
Zeměměřického věstníku, kde zveřejňoval své literární příspěvky. Zemřel 6. února 1957 v Praze.
26. listopadu 1882 před 100 lety se narodil plk.
Dr I:adislav Beneš, bývalý velitel Voj. zem. ústavu
(VZU) v Praze. Byl význačným geodetem své doby a neméně znamenitým kartografem. Jeho péčí byly měřické
práce v ústavě, zejména pak při topografickém mapování postaveny na vědeckém základě s využitím nových
měřických přístrojů. Pro nově budované topografické
mapové dílo zavedl novou zobrazovací soustavu. Byl
členem mnoha vědeckých a odborných institucí. Jeho
literární činnost byla velmi bohatá. Zemřel v Praze
20. dubna 1960.
17. prosince 1907 - před 75 lety se narodil v Blatné
Ing. BudoU Mali)'ánek, býv. odb. referent odd. geodetických základú USGK. Rozsáhlé praktické zkušenosti
z práce u kat. měřické služby a u triangulační kanceláře
min. financí, později v Zeměměřickém ústavu uplatnil při
zpracovávání technologických postupů veškerých prací
souvisejících s budováním geodetických základů. Podí-

lel se též na založení a rozvoji geodetické observatoře n
Pecném. Byl dlouholetým členem redakční rady našeho
časopisu. Jeho bohatá činnost politická i odborná byly
ohodnoceny vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu".
Zemřel v Praze 27. prosince 1970.
26. decembra 1907 - pred 75. rokmi sa narodil Ing. Juraj Borovský. Po, absolvovaní zememerB-čského inž.inierstva na Vysokej škole technickej v Brne nastúpil v roku
1929 na zememeračské oddelenie Krajinského úradu v Bratislave. V roku 1939prechádza na Ministerstvo dopravy a
verejných prác. Po oslobodení ČeskoSlovenska bol poverený vedením zememeračského odboru Povereníctva financií
(od roku 1950Povereníctva techniky), kde posobil do roku
1951 kedy prešiel na Stavoprojekt, n. p., Bratislava. V roku 1953 bol vymenovaný za riaditela n. p. Geometra
v Bratislave. Od 1. 1. 1954 do 31. 12. 1967 bol riaditelom
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960
ústavu geodézie a kartografie) v Bratislave. Hoci mohol
v roku 1968 odísť na odpočinok, vykonával funkciu hlavného geodeta pre Západoslovenský kraj a neskol' vedúceho personálneho oddelenia Oblastného ústavu geodézie v Bratislave. Intenzívna bola aj jeho politická činnost. Aktívne pracoval ako člen revíznej komisie KV
KSS a tiež v zbore inštruktorov pri KV KSS. Bol nositelom rezortných vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu ÚSGK" a "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie". Zomrel 26. 2. 1972 v Bratislave.
31._prosince 1912 - před 70 lety se narodil ve Lhotě
u Sternberka Ing. Otto Veselý, bývalý ředitel O"QGK
v Opavě (1953-1967), potom náměstek ředitele UGK
Brno pro Severomoravský kraj (1968-1970), a ředitel
KGKS v Opavě (1971-1974). Za jeho vedení v náročných podmínkách ostravské aglomerace řagil se opavský ústav na přední místo mezi ostatními v CSSR a tato
jeho úspěšná činnost byla oceněna státním vyznamenáním "Za vynikající práci" (1957), titulem "zasloužilého
pracovníka" (1~47) a řadou dalších čestných uznání
stranických a CSVTS. Na odpočinek odešel koncem
r. 1974. Zemřel 22. listopadu 1979 ve Šternberku na
Moravě.
1972 - pred 10. rokmi bolo zriadené Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich Vtskumného ústavu geodi!!zie a kartografie v Bratislave, ktorého úlohou je organizovat krátkodobé inštruktáže, kurzy a školenia pre potreby organizácií rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie, ale aj pre potreby mimorezortných geodetických pracovísk.
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Autor si vzal za úkol přiblížit Inzenyrum některé partie moderní matematiky
a ukázat, jak jich lze výhodně využívat
v technické praxi. Koncepce knihy je moderní a odpovídá světovému trendu. podle něhož mají inženýři - výzkumní pracovníci a fyzikové zvládnout abstraktní pojetí matematiky.
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•

Množiny a zobrazení

•

Algebra
Algebraické struktury
Grupy
Okruhy, svazy

na množln'ách

•

Vektorové prostory
Báze a pod prostory vektorového prostoru
Homomorfismy vektorových prostorů
Duální prostor

•

Obecná topologie
Báze topologie
Souvislé prostory
Konvergence, úplné prostory
Spojitá zobrazení

•

Míra a integrál na množině
Abstraktní integrál
Lebesgueova míra
Integrace na kartézských součinech
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•

Normované vektorové prostory

z

•

Diferenciální počet
Základní vlastnosti diferenciálu zobrazení
Parciální diferenciál a parciální derivace
zobrazení
Věta o přírůstku funkce
Diferenciály a derivace vyššího řádu
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