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ONDRúŠEK, J.
Perspektivy automatizace v resortu CÚCK
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, č. 8, str.
18Z-189
Výslec\kem uplatnění automatizace v provozni praxt
resortu Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGKJ bude Automatizovaný Informační systém geo-
dézle a kartogratie [AISGKJ. Charakteristika základ-
nich funkci sbliru, zpracování, uchovávání, průběžné
aktualizace a poskytováni informaci. Jednou z cest na-
plnění AISGK je tvorba základní mapy velkého mě-
řltka.

528:65.011.561 528:061.14[ 437.6 j j
VOJTlČKO, O. - MAREK, J.
Rozvoj automatizácle v rezorte SÚCK
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, č. 8,_.~tr.
189-l!J8, 2 obr., 4 tab., lit. 3
Východiskový stav automatízačných prostrledkov orga-
nlzácií rezortu Slovenského úradu geodézle a karto-
grafle [SÚGKj a jeho analýza. Úlohy rezortu a mož-
nostl využitla automatízácie pri Ich plneni. Koncepcla
dutomatizácle na roky 1988-1995. Parametre výpočto-
v,,:i a zobrazovacej techniky pre pracovlská rezortu
SUGK.

528.235: [52 +528+ 528.2:629.783]
KABELÁČ, J.
Z'kladnl prostorové souřadnicové systémy
Geodelický a kartografický obzor, 34, 1988, č. 8,
str. 198-204, 7 obr., lit. 15
Některé základní souřadnicové systémy užívané
v astronomii, v geodézii a v družicové geodézli a vzta·
hy mezi nimI.

528.5:528.8
KIH2EK, M. - MuRlCKÝ, E.
Inte8ra!!nl sféra spektroradlometru LI-1S00
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, č. 8, str.
204-207, 7 obr., 1 tab., lil. 4
Popis přislušenství spektroradiometru LI-1800 a jeho
Integrační sféry, která umožňuje měřit zářeni odražené
a propuštěné různými blotlckými i abiotlckými vzorky.
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OH.n.PYWEK, SI
nepcneKTHBbl 8BTOM8TH3814HHB Be.llOMCTBe 4VrK
feO,lle3H4ecKHí1 a KapTorpa<pH4ecKHí1 0630P, 34,
1988, N° 8, CTp. 187-189
Pe3ynbTaToM npHMeHeHH~ aBTOMan13aL1HH Ha npaK-
THKe B paMKax Be,llOMCTBa 4ewCKoro ynpaBneH"l~
reO,lle3"lH "l KopTorpo<p"l"l (4VfK) ~B"lTC~ oBTOMaT"l-
3"lpoBaHHa~ "lH<popMaI4HOHHa~ C"lCTeMa reO,lle3"l"l
"l KapTOrpa<p"l"l (AIIICf"lK). XapaKTep"lCTHKa OC-
HOBHblX <PYHKL1"lí1 c6opa, o6pa6oTKH, xpaHeH"l~,
C"lcTeMaT"l4ecKoí1 aKTyanH3a14"lH "l npe,llOCTaBneH"l~
"lH<popMaL1"l"l. OCtWBHblM CO,lleplKaH"leM AIIICfHK
~Bn~eTC~ C03,11aHHe OCHOBHOí1 KapTbl KpynHoro
MacwTa6a.
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B0l1n11.1KO, O. - MAPEK, 11.
P83BHT"le 8BTOM8TH3814HHB Be.llOMCTBe CVrK
reO,lle3"l4ecKHí1 "l KapTOrpa<p"l4ecKHí1 0630P, 34,
1988, N° 8, CTp. 189-198, 2 p"lC., 4 Ta6., n"lT. 3
IIIcxo,llHoe COCTO~H"le Cpe,llCTB aBTOMaT"l3aL1"l"l B op-
raH"l3aL1H~X Be,llOMCTBa CnOBaL1KOrO ynpaBneH"l~
reO,lle3H"l "l KapTorpa<pH"l (CVfK) "l ero aHan"l3.
3a,lla4H Be,llOMCTBa "l B03MOlKHOCT"l "lcnonb30BaH"l~
aBTOMaT"l3aL1"l"l np"l "lX BbInOnHeH"lH. KOHL1enL1"l~
aBTOMaT"l3aL1"lH Ha nep"lo,ll 1988-1995 rr. napaMe·
Tpbl Bbl4"lcn"lTenbHoí1 TeXH"lKH "l TeXHHKH "l306palKe-
HH~ ,IIn~ opraHH3aL1Hí1 Be,llOMCTBa CVfK.
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KA5EnAl.I, 11.
OCHoBHble npocTpaHcTBeHHble KOOP.llHH8THble CH-
CTeMbI
feO,lle3"l4ecKHí1 H KapTorpa<p"l4ecK"lí1 0630P, 34,
1988, N" 8, CTp. 198-204, 7 p"lC., n"lT. 15
HeKoTopble OCHOBHble KOOp,ll"lHaTHble C"lCTeMbl, npH-
MeH~eMble B aCTpoHoMH"l, reO,lle3"lH "l cnYTH"lKoBoí1
reO,lle3"l"l "l OTHoweHH~ MelK,IIy H"lM"l.

528.5:528.8
KP>KIII>KEK, M. - MV P>KIIIl.\KIII , E.
HHTerp8nbHblí1 c<pepH'leCKHH 3neMeHT cneKTpOp8-
,IIHOMeTp8 nH-1800
feO,lle3"l4ecK"lí1 "l KapTorpa<pH4ecK"lí1 0630P, 34,
1988, N° 8, CTp. 204-207, 7 pHC., 1 To6., n"lT. 4
On"lcaHHe npHHa,llnelKHocTeí1 cneKTpOpa,llHOMeTpa
nlll-1800 "l ero "lHTerpanbHoro c<pepH4ecKoro 3ne-
MeHTa (wapa), o6ecne4"lBalOU1ero "l3MepeHHe "l3ny·
4eHH~, oTpalKeHHoro "l nponYU1eHHoro pa3nH4HblM"l
6"loT"l4ecK"lM"l "l a6HoTH4ecKHMH 06pa3L1aMH.
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ONDRúŠEK, J.
Penpektiven der Automatisl!lrun8 im Bereich des TACK
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 8, Sel-
te 187-139
Als Ergebnls der .-\utomatislerung in der Betrlebspra-
X!S lm Bereich des Tschechischen Amtes fllr Geodlisie
und Kartograpfhle (TAGKJ wlrd das Automatisierte
Informationssystem der Geodlisle und Kartographle
[t'dSGK J seln. Charakteristik der Hauptfunktionen der
Erfassung, Bearbeltung, Aufbewahrung, Fortfllhrung
und Aufbereltung von Informallorllln. Eln Weg zur Bll-
dung des AISGK 1st dle Herstellung der grossmass-
stilblgen Grundkarte.
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VOjTIČKO, O. - MAREK, j.
Entwieklung der Automatisierung im Bereieh des SAGK
Geodetichý a kertograIický obzor, 34, 1988, Nr. 8, Sei-
te 189-1~8, 2 Abb., 4 Tab., Lit. 3
Der Au,gangsstand der Automalislerungsmiltel der Or·
gantsattonen lm Berelc'"! des Slowakischen Amtes fUr
GeodiJ.sie und Kartographie [SAGKJund seine Analy-
se. Die Aufgaben des Bereichs und M5g11chkelten der
Anwendung der Automatisierung bei Ihrer ErfUllung.
Die Automatisierungskonzeption fUr die jahre 1988 bls
1995. Dle Parameter der Rechen- und CAD-Technik fUr
dle Dlenststellen des Ilereichs des SAGK.

528.235: 152+ 528+ 528.2:629.783 J
KABELAČ, J.
Baslsehe Raumkoordlnatensysteme
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 8,
Seite 198-204, 7 Abb., Lit. 15
Einige basische Raumkoordinatensysteme, dle in der
Astronomie, Geodasie und in de,r Sate'llltge,odas'le ge-
nutzt werden und die Uezlehungen zwiscIJen Ihnen.

528.5:528.8
KRI2EK, M. - MuRICKÝ, E.
Die Integratlonssphare des Spektroradiometers LI-l8DD
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, Nr. 8,
Seite 204-207, 7 Abb., 1 Tab" Lit. 4
Beschrelbung des Zubeh5rs des Spektroradlometers
LI-1800 und selner Integratlonssphare, dle dle Messung
der RUckstrahlung und der durch verschledene blo-
llsche und abiOllsche Muster durchgelassenen Strahlung
erm5gllcht.

528.65.011.56 [528;061.14 [437.1/.2))
ONDRůSEK, j.
Perspective. of Automation in the Braneh of COGC
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8, pp.
187-189
Appllcation of automatlon in the branch of Czech
(lľflce for Geodesy and Cartography [COGCJ wlll re-
sul t ln the Automated Information System of Geodesv
and Cartography [AISGC). Cllaracterlstlcs of baslc
functions of collecting, processlng, keeplng, runnlng
actualization, and processing lnformatlon. One way to
fuif!l !;ISGC ls creation of the large-scale baslc map.

528;65.011.56 [528:061.14 [437.6) J
VOJTICKO, O. - MAREK, j.
Development nf Automalioll in the Braneh of SOGC
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8, pp.
189-198, 2 fig., 4 tab., 3 ref.
lnltlal state of means of automat ion ln organizations
of tlle branch of Slovak Offlce for Geodesy and Carto-
graphy (SOGC) and its analysls. Possib1littes of use
of automaticn with fu'fillillg tasks' or: the branch.
Conception of automation ln years 1988-1995. Para-
meters oť lJardware and illolting technlque for work-
places of SOGC.

~28.5:528.8
KABELAC, j.
Basie Spaee Coordlnate Systems
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8,
pp. 198-204, 7 flg., 15 ref.
Some baslc coordlnate systems used ln astronomy,
geodesy, and satelllte geodesy, and relatlons among
them.

528.5;528.8
KRI2EK, M. - MURICKÝ, E.
Integratlon Sphere of the LI-IROOSpeetroradlometer
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8,
pp. 204-207, 7 flg., I tab., 4 ref.
Descrlptlon of accessorles of the L1-1800 spectroradlo-
meter and lts Integralion sphere that enables to measu-
re a radlallon reflected and transmllted by dlfferent
biotlc and ablotlc palterns.

528.65.011.56( 528:061.14 [437.1/.2) )
ONDRůŠEK, j.
Perspeetlvcs de ľautomatlon dans le cadre du ressort
CÚGK
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No 8, pa-
ges 187-189
Le systéme automatlsé ďlnformatlons géodéslqulls et
carlOgraphlques [AISGK) serl! le résultat de la ml se
en cause de l'automation dans la prdtlque du ressort
ČOGK. Caractértstique des fonctions élémentalres de
la collecte, de l'élaboration, de la conservatlon, de
l'actuaiisalion courante et présentatlon des lnforma-
tions. Une des voles de ľaccomplissement de l'AISGK
est !'élaboration_ de la carte <Je basse á grande échelle.

528;65.011.56 [528;061.H( 437.6) )
VOJTlČKO, O. - MAREK, j.
Evolutlon de I'automation dans le ressort SÚGK
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No 8, pa-
ges 189·-198, 2 1l1uslratlons, 4 planches, 3 blbliogra-
phles
Point de départ de l'état des moyens ďautomatlon des
orgamsations du ressort SÚGK et analyse relatlve.
Les taches de celul-cl et possibllltés ďutl!tsatlon de
l'automatlon pour la réallsation de celles-ci. Concep-
tlOn de ľdutomatlon pour les années 1988-1995. Para-
metres de la technique de cal cul et de représentatlon
pour IHS !teux d8 travail du ressort SÚGK.

528.235: [52 + 528+ 521\.2:629.783j
KABELAč, J.
Les systémes de coordonnées spatlales de base
Geodetlcký a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8,
pages 198-204, 7 Illustrations, 15 bibllographles
Cerlalns systémes de coordonnées de base utl1isé8S
dans I'astronomle, la géodésle et la géodésle satelIl-
talre et relallons mutuelIes.

528.5:528.8
KRI2EK, M. - MuRICKÝ, E.
Sphere ďlntégratlon du speetroradlometre LI-1ROO
Geodetický a kartografický obzor, 34, 1988, No. 8,
pages 204-207, 7 IIIustratlons, 1 planche, 4 blbllo-
graphles
Descrlption de ľéqulpement du spectroradlométre
LI-1800 et de sa sphére ďlntégrallon, permeltant le
mesurage de la radlatlon réflechle et transmlse par
dlfférents spéclmens blotltes et ablotltes.
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Perspektivy automatizace
v resortu ČÚGK

Ing. Jaroslav Ondrůlek,
pi'edseda Českého úi'adu geodetického

a kartografického

Urychlení ekonomického a sociálního rozvoje odvětví
geodézie a kartografie v Č3sk03lovemku v souladu
s rozpracovanými závěry XVII. sjezdu KSČ, a zejména
s usnesením vlády ČSSR o opatřeních k realizaci závě-
rů 5. zasedání ÚV KSČ v obLl'sti vědeckotechnického
razvoje, je možno realizovat pouze za předp:Jkladu
dŮ'llednéha, systemltického a cílevědomého uplatňo-
vání automatizace ve všech obarech geodetické a kar-
tografické činnosti.
Posláním Českého úřadu geodetického a kartogra-

fického je řídit, koordinovat a zabezpečovat prostřed-
nictvím svých orgánů a organizací odbarné, měřické,
výpačetní a kon<>trukční práce v geod':ltických sítích,
při mapwání, v inženýrské geadézii, v dálkovém
průzkumu Země, v oblasti evidence nemovitostí a prá-
ce spojené s tvorbou a vydáváním map a kartografic-
kých děl pro potřebu národního hospodářství, kultury,
škol a veřejnosti.
Z hlediska výše uvedených úkolů je možno činnost

resortů geodézie a kartografie považovat za informační
systém, do jehož působnosti spadá sběr, zpracování,
uchování, aktualizace a poskytování lokalizačních in-
formací, které jednoznačně určují prostorovou polohu
sociálních, technických a ekonomických prvků územní
reality.
Znalost informací o poloze prvků reality je velice

závažným aspektem cílevědomého řízenispolečnosti,jak
nás o tom přesvědčuje každodenní zájem o naše mapy
i stále vzrůstající příliv požadavků na informace
poskytované orgány a organizacemi našeho odvětví.
Takto vyjadřovaný zájem však ani zdaleka nevysti-
huje plnou společenskou uplatnitelnost těchto infor-
mací.
Výsledky nejnovějších průzkumů u nás i v zahraničí

prokazují, že mimo okruh našich informací zůstává
řada dalších potenciálních uživatelů, kterým dosavad-
ní tradiční, tj. převážně grafická forma poskytování
informací již nevyhovuje. Stále častěji jsou požadová-
ny informace v číselné, tj. digitální formě. Tato ~en-
dence nalezla své vyjádření v definování tzv. Automa-
tizovaného informačního systému geodézie a kart~-
grafie (AISGK), který může zmíněné požadavky Ita
geodetické a kartografické informace uspokojovat fO
do pohotovosti, obsahu, formy i kvality na mnoh~m
vyšší kvalitativní úrovni než tomu bylo doposud.
Nutným předpokladem pro realizaci tohoto záměru je
uplatnění automatizace v nejširším slova smyslu ve
všech etapách informačního procesu, který odvětví
geodézie a kartografie představuje. Podívejme se nyní
podrobněji na jednotlivé funkce AISGK z hlediska
automatizace.

2.1 Sběr informací

zaznamenal v posledním období 5-10 let pokrok

především díky mimořádně rychlému rozvoji v oblasti
elektroniky. Do běžné praxe se dostaly malé elektro-
nické dálkoměry s dosahem až několika km, které ve
spojení s elektronickými teodolity, polními elektronic-
kými registrátory a mikropočítači umožňují podstatně
zjednodušit a tím i zrychlit namáhavou práci geodeta
v terém\. Otevřeným problémem v našich podmín-
kách však zůstává dostupnost této techniky a z hle-
diska světových relací rovněž poměrně vysoká cenová
náročnost na její pořízení. Současné vývojové trendy
však potvrzují, že i v této oblasti dojde v nejbližší
době k podstatným změnám charakterizovaným ze-
jména prudkým poklesem cen elektronických zařízeni
a jejich všeobecnou dostupností.
Velkého pokroku bylo docíleno rovněž ve sběru

geodetických a kartogra1i.ckých informací prostřed-
nictvím digitalizace a přetváření stávajících grafic-
kých informací. V současné době disponují prakticky
již všechna pracoviště resortu vhodným typem digita-
lizačního zařízení, které umožňuje převod informací
znázorněných tradiční grafickou formou do formy
digitální, tj. do formy schopné dalšího automatizova-
ného zpracování. Předpokládáme, že dosavadní polo-
automatizovaná digitalizace bude nahrazena v nej-
bližší době digitalizací automatizovanou prostřed-
nictvím rastrování a scenningu s maximálním využi-
tím interaktivní počítačové grafiky.
Velké možnosti v oblasti sběru geodetických a karto-

grafických informací se v současné době otevírají rov-
něž před fotogrammetrií a dálkovým' průzkumem Ze-
mě. S využitím nejmodernějších analytických vyhod-
nocovacích zaHzení je možno z totografických nosičů
dat přecházet přímo na digitální model území, aniž by
bylo nutno zhotovovat grafický meziprodukt jako
doposud. Kromě lokalizačních intormací mohou meto-
dy fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země po-
skytovat celou J'adu dalších faktografických informací
mimořádné hodnoty pto nejrůznější odvětví a obory
naší společnosti. Další rozvoj těchto metod je pod-
míněn zejména zabezpečením potřebné přístrojové
techniky a výrazným zlepšením pohotovosti zabezpe-
čování snímkovacích prací.

2.2 Zpracování informací

zaznamenalo v posledním období pravděpodobně
největší pokrok.
V působnosti ČÚGK byla vybudována počítačová

síť, jejímž základem je výkonný střední počítačový
systém EC 1045, který slouží všem organizacím re-
sortu pro automatizované zpracování geodetických
a kartografických výpočtů na centrální úrovni. Po-
stupně je na tento počítač převáděno zpracování
údajů evidence nemovitostí ze všech kra,jů. Na cen-
trální počítač navazuje síť malých počítačů SM ~/20,
jejichž instalace ve všech krajských podnicích ČUGK
byla ukončena v roce 1985.'
Jednotnost výpočetní a auto:llatizační techniky je

zabezpečena i na úrovni okresních středisek geodézie,
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která jsou v současné době vybavena 8bitovými mi-
kropočítači čs. výroby PMD 85. Postupně jsou tyto
osobní počítače kompletovány jednoduchými digita-
lizátory a vynašeči bodů KAR A 2, které plní záro-
veň funkci digitálních planimetrů.
Hardwardová jednotnost umožnila také důsledné

dodržení softwarové jednotnosti na všech úrovních.
Na centrální úrovni je to zejména programový sy-
stém MAPA 2, na úrovni malých počítačů jsou to
systémy GEOMAP, GEODET a GOEREN, ~ nichž
vychází i knihovna programů pro osobní počítače
PMD MAP, PMD GEP, PMHREN atd.
Dlouhodobá koncepce elektronizace geodetických

a kartografických prací předpokládá, že stávající
výpočetní technika bude na všech úrovních postupně
modernizována. Od nového centrálního počítačového
systému bude požadováno, aby svými parametry
umožňoval provoz banky dat AISGK v souladu s po-
žadavky ostatních celostátních informačních systémů
na centrální úrovni a to především formou přímé ko-
munikace jak s počítači těchto systémů (statistika,
plánování, zemědělství, ati.), tak resortními počítači
na krajské úrovni.
Krajské počítačE' SM 4/20 by měly být nahrazeny

některým z typů řady 8MEP II. Nejčastěji se v posled-
ní době uvažuje o minipočítačovém systému SM
52/12.
Mikropočítače na úrovni okresních středisek gEOdé-

ziE' budou postupně nahrazovány profesionálními
l6bitovými počítači s pružnými disky a s rozšířenou
vnější pamětí pomocí disků typu Winrhe'3ter, které
budou plnit zároveň funkci inteligentních terminálů
ve styku s krajskými počítači.
PřE,'3značné úspěchy v oblasti zpracování geodetic-

kých a kartografických informací je třeba si uvědomit,
ŽE'efektivnost vložených investic v této oblasti může
být zabezpečena pouze na základě dokogalé připrave-
nosti uživatelského okolí na využívání geodEtických
a kartografických informací na nové kvalitativní ÚIOV-

ni, tj. v digitální formě.

2.3 rchovávání

geodetických a kartografických informací z hlediska
AISGK je ve znamení přechodu na magnetická pamě-
ťová média, který byl již prakticky dokončen v oblasti
písemného operátu EN. Tato forma je velmi výhodná
při zpracování dat, avšak výstupy pro jednotlivé
uživatele jsou stále ještě v převážné většině případů
v grafické formě na klasických nosičích dat, tj. papíru
nebo filmu. Bezpapírový styk při poskytování infor-
mací je v našich podmínkách zatím dosti vzdálenou
budoucností. Důvodem je především nedostupnost
vhodných technických zařízení pro dálkový přenos
dat a nízká technická úroveň telekomunikační sítě.
Řešením za souča.sné situace by mohlo. být budování
lokálních datových bází na úrovni jednotlivých krajů,
okresů a vybraných měst.

2.4 Průběžná aktualizace

spravovaných informací je charakteristickým rysem
nově vznikajícího AISGK. Jedním z hlavních před-
pokladů její realizace je především jednoznačné de-
finování obsahu informačního systému a legislativní

zabezpečení zodpovědnosti za správnost informací
v něm obsažených. Jedině tak bude možno zabezpečit,
aby se AISGK nestal pouhým archivním souborem
neaktuálních informací, jejichž správnost by bylo
nutno před každým závažným rozhodnutím pracně
ověřovat. Tento úkol je řešen ve spolupráci a součin-
nosti s ostatními resorty a v návazno'3ti na jejich auto-
matizované informační systémy. Společný postup
v této oblasti by měl zamezit nežádoucím duplicitám
a vytvořit optimální předpoklady pro integraci jed-
notlivých informačních systémů.

2.5 Poskytování informací

je nejdůležitější funkcí AISGK. Podle úrovně za-
bezpečení této funkce je posuzována úroveň celého
AISGK a tudíž i jeho efektivnost. Tato funkce infor-
mačního systému musí vycházet z objektivní podrob-
né amlýzy uživatelských potřeb, která poskytne od-
povědi na otázky kde, kdy a v jaké formě je třeba
určité informace poskytovat. V této souvislosti je
třeba rovněž posuzovat výslednou efektivnost auto-
matizace v geodézii a kartografii. Očekávaný ekono-
mický efekt spočívá v několikanásobném rychlejším
a pohotovějším poskytování infolmací jejich uživate-
lům ve formě, která bezprostředně vyhovuje požadav-
kům jejich dalšího automatizovaného zpracování.
V těchto případech je obvykle předpokládán dvojná-
sobný efekt oproti klasickým analogovým metodám.
Největší přínosy digitálních metod jsou všeobecně
očekávány až při začlenění digitálních souborů geode-
tických a kartografických informací do informačních
systémů, kde jednorázově vytvořená a průběžně
udržovaná báze dat umožňuje, vícenásobné využívání
těchto informací při zachování nezměněné kvality
údajů získaných při jejich sběru po celou dobu trvání
informačního procesu.

Jedním z hlavních úkolů, k jejichž úspěšnému splnění
by mělo přispět systematické uplatňování nejnovějších
poznatků v oblasti automatizace na pracovištích
ČÚGK je zabezpečení tvorby základní mapy velkého
měřítka (ZMVM) na celém území státu nejpozději
do roku 2010. Jde o mapu v digitální formě, podle
jednotného programu a na základě jednotných tech-
nologických principů jako nedílná součást evidence
nemovitostí. Vzhledem k tomu, že evidence nemovi-
tostí představuje v ČSSR homogenní soubor automa-
tizovaně zpracovávaných informací o všech nemovi-
tostech ve státě, nabývá mimořádného významu
i automatizovaná tvorba ZMVM, která bude rovněž
pokrývat v jednotném souřadnicovém systému a
v jednotném zobrazení celé území státu. Informace
vznikající při automatizované tvorbě a údržbě ZMVM
jsou soustřeďovány v rámci AISGK ve třech informač-
ních souborech, a to v informačním souboru podrob-
ných bodových polí, v informačním souboru lokaliza-
ce a v informačním souboru evidence nemovitostí.
Jednou z hlavních výhod digitální formy ZMVM

je, že veškerá data vznikající při mapování je možno
bez jakékoli újmy na přesnosti uchovávat a podle po-
třeby dále zpracovávat na paměťových médiích počí-
tače. Digitální forma dat ZMVM umožňuje rovněž
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grafický výstup prakticky v libovolném měřítku
a zobrazení a na libovolné podložce a přímou vazbu
prostřednictvím magnetických paměťových médií na
další automatizované informační systémy, vyžadující
prostorovou lokalizaci svých dat.

Při realizaci tohoto záměru, který je úkolem pro
celou jednu generaci čs. geodetů a kartografů se před-
pokládá důsledné uplatňování výsledků mnohostran-
né mezinárodní vědeckotechnické spolupráce GSSS
v rámci 2. komise, která od roku 1977 se zabývá pro-
blematikou automatizace tvorby a údržby map vel-
kých měřítek. Jedním z hlavních výsledků činnosti
této komise je dokument s názvem "Jednotné tech-
nické podmínky společného řešení úkolů automatizo-
vané tvorby a obnovy map a zpracování materiálů
aerokosmického průzkumu", který byl schválen na
konzultativní poradě představitelů GSSS v NDR
v září loňského roku. Tento dokument obsahuje jak
hardwarové, tak softwarové vybavení dostupné ve
všech socialistických státech. Výsledkem prací komise
GSSS je rovněž vypracování návrhu jednotného for-
mátu digitálních topografických dat, jehož uplatnění
je předpokladem pro zabezpečení komunikace mezi
různými datovými bázemi AISGK a dalšími informač-
ními systémy vyžadujícími lokalizační údaje.

Předcházející úvahy o efektivnosti AISGK byly
rovněž jedním z hlavních důvodů k uzavření dohody
o spolupráci mezi resortem Českého úřadu geodetické-
ho a kartografického a Národním výborem hlavního
města Prahy o spolupráci při realizaci projektu Měst-
ského informačního systému (MIS) v Praze. Tento
projekt předpokládá vytvoření digitální technické
mapy na podkladě ZMVM v digitální formě a v pro-
pojení na informační údaje evidence nemovitostí.

Od počátečních snah po dílčí mechanizaci a automati-
zaci jednotlivých výrobních procesů v geodézii a kar-
tografii přecházíme v současné době ke komplexnímu
pojetí automatizace, které je zastřešováno AISGK,
který bude postupně a jednotně budován na celém
území státu. Předpokladem úspěšnosti těchto snah
je nejen technické a organizační zvládnutí nejnovějších
poznatků vědeckotechnického rozvojf, zejména v ob-
lasti elektronizace, ale především důsledný inter-
disciplinární přístup k tvorbě AISGK. založený na
soustavném dialogu s uživateli geodetických a karto-
grafických informací.

Do redakce došlo: 28. 4. 1988

Rozvoj automatizácie V rezorte SÚGK

Ing.Ondrej Vojtilko, CSc.,
Slovenský úrad geodézie a kartografie,

Ing. JozefMarek,
Geodetický ústav,n. p., Bratislava

Rozvoj elektroniky začal koncom šesťdesiatych rokov
výraz ne ovplyvňovať aj činnosť rezortu Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK). CieIavedomým
uplatnením automatizácie v rezorte SÚGK za posled-
ných 20 rokov nastal v dosledku zavádzania kvalita-
tívne nových technológií rozhodujúci obrat v budovaní
a obnove mapového fondu, vedení evidenci I' nehnu-
tcIností (EN), ako aj pri plnení ostatných úloh re-
zortu.

Dosiahnutú úroveň automatizácie geodetických
a kartografických prác treba stále zvyšovať v súlade
s rastom rozvoja elektronizácie.

Povodné koncepčné zárnery rezortu SÚGK pred-
pokladali (pri zachovaní centrálneho výpočtového
systému) zaradiť v druhej polovici osemdesiatych 1'0-

kov do prístrojového vybavenia národnych podnikov
(n. p.) Geodézia v krajoch minipočítače typu SM
52-11. Ml a neskol' postupné zaraďovanie osobných
profesionálnych mihopočítačov na okresné praco-
viská. S mimoriadne rýchlym I'ozvojom mikropočíta-
čov, najma s rastom ich výkonnosti a reálnou dostup-
nosťou týchto systém ov na našom trhu, sa ukázalo
racionálnejšie riešenie, ktoré predpokladá nasadenie
11- využívanie len dvoch typ ov výpočtovej techniky.

Bude to výkonný centrá\ny výpočtový systém radu
JSEP (Jednotný systém elektronických počítačov)
v rezortnom výpočtovorn stredisku (VS) a 16-bitové
osobné profesionálne mikropočítače na ostatných
rezortných pracoviskách, tzn. n. p. Geodézia v kra-
joch vrátane ich pracovísk v okresoch. Z tohto po-
hIadu možeme hovoriť o dvojstupňovorn rnodeli na-
sadenia a využívania výpočtovej techniky.

Takto prehodnotené zámery rezortu SÚGK v ob-
lasti výpočtovej a zobrazovacej techniky vyústili
koncom roku 1987 do inovácie koneepcie [1]. CieIom
príspevku je sprístupniť jej ciele a zámery širšej geo-
detickej verejnosti.

Celkový obraz o súčasnom stave a úrovni automatizá-
cic v rezorte SÚGK podáva v hrubých rysoch tabuIka
1. Okrem zariadení v nej uvedených treba pripomenúť
vybavenie pracovísk Správy georlézie a kartogJafie
v Bratislave mikropočítačmi SHARP, systém ROBO-
TRON 1715 a systém digitálnej fotose-dzby LINOTY-
PE CRTronic (poloautomatický) v Slovenskej karto-
grafii, n. p., Bratislava (SK), kresliaci digitálny stol
DZT 120 vo Výskumnom ústave geodézie a karto-
grafie v Bratislave (VÚGK) a doplnkovú technológiu
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Tab. 1 Automatizačné prostriedky v hospodárakých organizáciách rezortu SÚGK (okrem SK) a ich využívanie
(stav v r. 1987)

Doba
Prbvažujúci sp6sob využivaniaP. č. Zariadenie V organizácii používania

v rokoch
(skupiny úloh)

--
I 2 3 4 5

1 výpočtový systém EC 1033 GÚ 7 výpočty tvorby ZMVM, údržba
s príslušenstvom PO EN, ASRP, AIS GK

-~---

2 Coragraph II. A a II. B GÚ 14 Kresba a rytina máp vefkých
mierok

----

3 Digigraf GP 10 Kontrolné kresby máp vefkých
mierok

-- ~-

4 Minipočítač SMEP SM 4-20 GÚ 1 Riadiaci systém stanice GRADIS
----

5 Interaktívna grafická stanica GÚ 1 Interaktívna tvorba
GRADIS a aktualizácia máp

- -- ~~.
6 Stolný kalkulátor Hewlctt·Packard GB,GŽ,GP 9 Výpočet súradníc na tvorbu

a údržbu ZMVM

7 Mikropočítače PMD-85 GB,GŽ,GP 2 Vypočty z oblasti tvorby a údržby
s príslušenstvom GÚ (geometrické plány) ZMVM,

zefektívnenie administratívnych
prác

8 Digitalizátory KAR GB,GŽ,GP 2 Odmeriavanie súradníc pre analy-
tické výpočty, upravený KAR
v spojení s PMD-85 prc zobrazo-
vanie (ZMVM, údržba)

--~

9 Systém SPlr 800 GÚ, GŽ, GP 6 Prenos údajov, príprava údajov
a konverzie prc ASRP, ZMVM,
PO-EN

-

10 Magnctopáflkový záznalJlník GlT, GŽ, GP 6 Príprava údajov na tvorbu a údrž-
PERTEC X L-40 bu ZMVM, pre automat.

spracovanie PO EN a ASHP
-

11 Magnetopásk(H.Ý záznamník GB 10 Konverzie a off-line tlač PO EN
OLIVETTI DE 525

-- -
12 Dierovače diE'rnej pásky GÚ, GB, GŽ 10 Doplnková príprava údaj ov

z oblastí ZMVM, PO EN, ASRP
-_.,--

13 Dierovačo diernych štítkov GÚ 5 Príprava údaj ov pre ASRP,
príprava riadiacich štítkov (JCL)

-_._---

14 Mikropočítač PP-04 GŽ 1 V súčasnosti tvorba programov
pre ZMVM, EN

15 Profesionálny osobný počítač GÚ, GB, GP 1 V súčasnosti tvorba programov
PCXT pre ZMVM, EN

-_.-

16 Profesionálny osobný počítač GÚ 1 V súčasnosti tvorba programov
PCAT pre ASRP

Vysvetlivky:
GB - Georlézia, n. p., l3ratislava
GŽ - Geodézia, n. p., Zitina
GP - Geodézia, n. p., Prešov

vo VS Geodetického ú8tavu, n. p., Bratislava (GÚ),
ako magnetopásková čistička a testér, trhačka, sepa-
rátor, výkonná klimatizácia a pod.

2.1 Zhodnotenie východiskového stavu

Z tabufky 1 vidieť nielen súčasné rozmiestnenie vý-
počtovej techniky, ale aj jej značné opotrebenie
(stlpec 4), a to nielen fyzické, ale najma morálne.
Vo VS GÚ, ktoré bolo zriadené začiatkom sedemde-

siatych rokov, bola postupne sústredená rozhodujúca

časť výkonnej výpočtovej techniky. Takáto centrali-
zácia bola nevyhnutná, vzhfadom na vysokú cenu
tejto techniky a požiadavky na jej využitie.

Vo VS GÚ sa zabezpečujú najma tieto úlohy:
- počítačové spracovanie údržby písomného operátu

(PO) EN a ročné sumarizačn.é práce,

- počítačové spracovanie údaj ov na tvorbu digitálnej
základnej mapy vefkej mierky (ZMVM) a ich gra
fická interpretácia,
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- tvorba informačných súborov Automatizovaného
informačného systému geodézie a kartografie (AIS
GK), ako aj ostatné úlohy vyplývajúce zo správ-
covstva AIS GK,

- spracovanie úd'tjov z oblasti sociálno-ekonomic-
kých informácií pre organizácie rezortu SÚGK,

- realizácia výpočtov pre riešenie úloh vedecko-
technického rozvoja rezortu.

Súčasne s budovaním VS GÚ boli zriaďované auto-
matizačné strediská (AS) v n. p. Geodézia v krajoch
SSR. Ich činnosť je sústredená najma na prípravu
a predl':pracovanie údajov, analýzy a opravy predbež-
ných výsledkov a pod.

Z porovnania východiskového prístrojového vyba-
venia a organizačného usporiadania prarovísk auto-
matizácie (AS a VS GÚ) a hlavných úloh na plnenie
ktorých je toto prístrojové vybavenie využívané
vyplýva:
- centrálny výpočtový systém radu JSEP, typ EC

1033 je pre viaceré úlohy nevyhovujúci. Pre racio-
nálne spracovanie súčasných úloh a efektívnu pre-
vádzku A1S GK sa javí potreba výpočtového sy-
stému s výraz ne vyššou operačnou rýchlosťou,
s viičšou operačnou pamaťou, s verkokapacitnými
diskami atď.,

- zariadenia počítačovej grafiky (Coragraphy, Codi-
mat, Digigraf) sú značne fyzicky a morálne opotre-
bované. Možno očakávať, že !la presných kreslia-
cich stoloch budú vykonávané výsledné rytiny
ZMVM do konca 8. paťročnice len s ťažlwsťami. Os-
tatné nároky na grafickú interpretáciu~ (a to len pa-
sívnymi zariadeniami), napr. v súvislosti s riešením
úloh tvorby a obnovy máp stredných a malých
mierok, bude možné zabezpečiť len čiastočne, pre-
tože technické nároky na takéto zobrazovanie sú
už dnes vyššie ako nároky na tvorbu ZMVM,

- zariadenia využívané v krajských AS sú tiež znač-
ne opotrebované a nevyhovujú súčasným ako aj
očakávaným úlohám v 8. a 9. paťročnici, ktoré sú
podrobnejšie popísané v kapitole 3.

Z uvedeného vyplýva potreba najneskor začiatkom
9. paťročnice realizovať obnovu rezortného výpočto-
vého systému inštaláciou systému s progresívnejšími
parametrami a pristúpiť k decentralizácii spracovania
niektorých úloh, ktoré umožní realizácia programu
nasadenia mikropočítačov.

Po zaradení výkonných mikropočítačov na všetky
pracoviská organizácií rezortu SÚGK v rokoch 1988 až
1990 dojde k presunu v spracovaní viacerých úloh.
Geodézie, n. p., v krajoch budú zabezpečovať najma:

- automatizovanú tvorbu a údržbu máp verkých
mierok (výpočty súradníc, kontrolné zobrazenie,
výpočty bodových polí a vybraných úloh inžinier-
skej geodézie),

- spracovanie úloh Automatizovaného systému ria-
denia podnikov (ASRP) ako príprava výroby,
plánovanie, ekonomické informácie a operatívna
evidencia,

- predspracovanie údaj ov, prípadne tlač zostáv
PO EN po spracovaní na rezortnom výpočtovom
systéme.

V tomtO: období začne aj AS v SK s realizáciou
čiastkovýcli úloh v oblasti automatizácie máp stred-
ných a malých mierok (aj keď s plným hardverovým
vybavením' móžno počítať až okolo roku 1992).

3. Podiel automatizáeie na plnenf úloh hospodárskych
organizácif rezortu SÚGK v 8. a 9. paťročnici

V tejto časti chceme priblížiť ostatné úlohy rezortných
organizácií, derbu práce medzi pracoviskami vzhradom
na nové technické prostriedky a ich očakávané roz-
miestnenie.
Problematiku automatizácie zberu údaj ov v teréne,

špecifických otázok kartografickej výroby, diarkové-
ho prieskumu Zeme (DPZ) a pod., nie je možné
v rámci tohoto príspevku podrobnejšie popísať.
Očakávaný podiel automatizácie na plnení perspek-

tívnych úloh rezortu. je úmerný predpokladaným zme-
nám v rozsahu a štruktúrc týchto úloh. Technické
prostriedky automatizácie sa vyvíjajú rýchlym tem-
pom a potrebné technológie v oblasti geodetickcj
a kartografickej činnosti treba koncipovať tak, aby
principiálne pretrvaH aj po zmene technického pro-
striedku a nevyvolali potrebu rozsiahleho a náklad-
ného prepracúvania výsledkov získaných v predchá-
dzajúcom období.

3.1 Zapojenie automatizačných prostriedkov
a spolupráca pracovísk rezortu SÚGK pri
plnení perspektívnych úloh

V nasledujúcich rokoch sa predpokladá využívanie
automatizácie v týchto skupinách úloh:
1. Tvorba a údržba máp verk~~chmierok
2. Vedenie PO EN
3. Vedenie a údržba súboru údajov základných

a podrobných bodových polí
4. Tvorba a obnova (údržba) máp stredných mierok
5. Spracovanie údaj ov DPZ
6. Úlohyekonomicko-riadiacej časti automatizovaných
systémov riadenia (ASR)

7. Tvorba a obnova (údržba) máp malých mierok
8. Ostatné úlohy využívajúce výpočtovú techniku

Skupina úloh 1

V mapovacích oddicloch prebehne základné spracova-
nie údajov a ich opravy. Vo VS GÚ finálny výpočet
pre zobrazovanie rytinou, rytina a výpočet výmer,
naplnenie informačného súboru lokalizácie (lSL)
Alf::GK súbormi súradníc podrobných bodov, údajmi
o globálnej lokalizácii a súbormi sÚ1'adníc lomových
bodov hraníc územnosprávnych jednotiek.

Skupina úloh 2

Vedenie PO EN bude aj naďalej zabezpečované na
centrálnom výpočtovom systéme vo VS GÚ, okresné
pracoviská budú zabezpečovať prípravu údaj ov a kon-
trolné chody.

Skupina úloh 3

Zakladanie a údržba informačného súboru základ-
ných bodových polí (lS ZBP) sa bude zabezpečovať
na centrálnom výpočtovom systéme vo VS GÚ. Na
mikropočítačoch bude vedený informačný súbor po-
drobných bodových polí.
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Skupina úloh 4

Rozhodujúci podiel na tvorbe a obnove máp stred-
ných mierok bude mať SK, pričom bude využívať
satelitnú banku kartografických údajov (SBKÚ)
máp stredných mierok, ktorá bude realizovaná na
centrálnom výpočtovom systéme vo VS GÚ. Pri reali-
zácii tejto úlohy bude zohrávať významnú úlohu aj
špecializované fotogrametrické pracovisko (Geodézia,
n. p., Bratislava) najma pri prvotnom zbere a pred-
spracovaní údajov.

Skupina úloh 5

Táto skupina úloh bude spracúvaná vo VÚGK-Slo-
venskom stredisku DPZ a vo vazbe na AIS GK (najma
mapy stredných mierok) aj vo VS GÚ.

Skupina úloh 6
Táto Babude realizovať na mikropočítačoch v organizá-
ciach rezortu SÚGK a pojde najma o podskupiny:
- pracovná sila,
- príprava a riadenie výroby,
- komplexné plánovanie,
- ekonomické informácie a
- operatívna evidencia.

Po roku 1990 sa bude z vybraných výstupov ASRP
postupne vytvárať ro:rsahom malá báza údaj ov A8R
rezortu SÚGK na centrálnom výpočtovom systéme
vo VS GÚ.

Skupina úloh 7

Tvorbu a obnovu máp malých mierok bude zabezpe-
čovať najma AS v SK. Pretože úloha je závislá na
využívaní databankových technológií (v &účasnosti
sa výskum realizuje na centrálnom výpočtovom sy-
stéme EC 1033 s využitím systému Integrated Data-
base Management System - IDMS), bude ponechaná
kapacitná rezerva pre potreby kartografickej banky
údajov máp malých mierok (MMM) na centrálnom
výpočtovom systéme vo VS GÚ.

Skupina úloh 8

Medzi ostatné úlohy využívajúce výpočtovú techniku
možno zaradiť najma výpočty z oblasti inžinierskej
geodézie, napr. výpočet kubatúr a vytyčovacích prv-
kov, vyrovnanie lokálnych sietí a pod. Tieto výpočty
bude možné zabezpečiť v AS a na okresných praco-
viskách na mikropočítačoch.

Ďalej tu možno zaradiť aj automatizované spracova-
nie textových informácií o geografických realitách
(najma názvoslovie), ktoré sa bude v nadvaznosti
na údaje SBKÚ realizovať na účelovom prístrojovom
vyba vení v SK (kde Silo vytvorí rezortné centrum
fotosadzby) nielen pre mapy stredných mierok, ale
pre všetky druhy máp, resp. rozsiahlejšie textové
informácie všeobecne.

Vo VS GÚ sú to úlohy, ktoré majú jednorázový
charakter, napr. výpočty a ladenie pre riešenie vý-
skumných úloh, výpočty na účely výučby a pod.
Perspektívne Silo počíta s riešením rozsiahlejšie konci-
povanej problematiky v súvislosti so zakladaním a ve-
dením bázy údajov mestského informačného systému
(MIS) pre hlavné mesto SSR Bratislavu. Pojde o vzá-
jomné prepojenie súborov technického vybavenia

územia mesta (inžinierske siete a ich prevádzkové
objekty) a digitálnej technickej mapy mesta (TMM).
Práce na tejto úlohe možno očakávať už v 8. pať-
ročnici.

Z prehfadu úloh, ktoré bude perspektívne plniť
VS GÚ je zrejmá prevaha činnosti v oblasti AIS GK
a to nielen počtom úloh, ale aj rozsahom a nárokmi
na výpočtový systém.

Budovanie AIS GK a výskumno-prevádzkové rie-
šenie jeho organizačného a najma programového za-
bezpečenia je determinované dobudovaním rezortného
VS príslušnou výpočtovou a zobrazovacou technikou,
ktorá bude mať priamu nadvaznosť na techniku n. p.
Geodézia v krajoch a ich okresných pracovísk.

Na základe rozboru očakávaných hlavných úloh re-
zortu SÚGK do roku 1995, doterajších skúseností
s automatizovaným spracovaním súčasných úloh
a s ohfadom na trendy vývoja technických prostried-
kov (najma v súvislosti s vývojom mikroelektroniky) je
možné odvodiť nároky, resp. parametre automatizač-
ných prostriedkov pre racionálne plnenie týchto úloh.

Najnáročnejšie na základné parametre (akými sú
z hfadiska oelkovej výkonnosti operačná rýchlosť,
objem operačnej pamate, vonkajšie pamate a kvalita
ostatných periférií) budú úlohy 2 a 4 a neskor aj 5 a 8.
Ak teda požadované parametre a vlastnosti budeme
vyberať pre efektívne zvládnutie týchto úloh, b!ldú
implicitne vyhovovať aj pre úlohy ostatné.

Základnými požadovanými vlastnosťami pre vý-
počtový systém, ktorý by sprňal napr. potreby vy-
chádzajúce z požiadavky zabezpečenia jednotnej
technickej základne, ktorá je popísaná v [2]a zakotvená
v [3] sú najma:
- možnosť vytvárania a udržiavania rozsiahlych báz

údaj ov (rádove stovky až tisíce MB) obsahujúcich
syntézu alfanumerických a grafických údajov,

- možnosť použitia databankových technológií,
- možnosť spájania systém ov do sietí,
- komplexné ponímanie systému z hardverového aj

softverového hfadiska.

Týmito základnými vlastnosťami sú vybavené dva
rady výpočtových systémov vyrábané v socialistic-
kých štátoch, a to rad počítačov JSEP počínajúc
modelom EC 1045 a rad 32-bitových počítačoy Systé-
mu malých elektronických počítačov (SMEP).

Ak vyjadríme požiadavky priamo technickými pa-
rametrami, potom to budú najma tieto:
- operačná rýchlosť rádove 1 mil. op/sek.,
- operačná pam ať 4-16 MB,
- možnosť virtualizácie,
- verkokapacitné disky (100-600 MB) v celkovej

mohutnosti minimálne 2000 MB,
- technické prostriedky umožňujúce vzájomné pre-

pojenie výpočtových systém ov (kompatibilné pa-
maťové médiá, modemy a pod.),

- hardver umožňujúci implementáciu a využívanie
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databázového systému IDMS (alebo blízkeho ekvi-
valentu),

- operačný systém umožňujúci relatívne jednoduchý
prechod spracovania doterajších úloh zo starého
na nový výpočtový systém.

Pri obnove centrálneho výpočtového systému je
orientácia na JSEP podporená najma týmito argu-
mentmi: .

- spracovanie úloh pri prechode na operačný systém
(OS) JSEP 2 (pravdepodobne OS 7) bude plynulé,
prípadné softverové úpravy (optimalizácia) spro-
stredkujúce plné využitie možnosti vyššieho typu
OS budú možné,

- možnosť rozširovania databankových technológií
s p:>dp:>rou osvedčeného databázového systému
IDMS,

- softverová a technologická kompatibilita so spraco-
vaním úloh v rezorte Českého úradu geodetického
a kilrtografického, kde výpočtový systém JSEP
(EC 10405)bude v prevádzke najmenej do roku
1993 a po obnove sa predp:>kladá orientácia na
JSEP.
Centrálny výpočtový systém vo VS GÚ bude obno-

vený začiatkom budúcej paťročnice. Modulárna stavba
umožní inštaláciu primeranej konfigurácie s tým, že
v prípade p:>treby može byť n'jskor výrazne rozšírená.

4.2 Mikropočítačové systémy

Úlohy, ktoré b:ldú s využitím automatizačných pro-
striedkov plnené v krajoch, resp. okresoch, sú zhrnuté
v ods. 3.1. Nový koncepčný zámer predpokladá plne-
nie týchto úloh s využitím pr.:>fesionálnych Of.obných
16-bitových mikropočítačov, ktorých parametre sa
v mnohom vyrovnajú minipočítačom SMEP(prípadne
ich aj predstihnú). Skutočnosť, že mikropočítače sú
konštruované ako jednouživatefské, bude vyvážená
ich n'1sadením v potrebnom množstve na všetky pra-
coviská rezortu SÚGK.
Už nasadenie 8-bitových mikropočítačov čs. výroby

(najma typu PMD-85) ukázalo širokú škálu využitia
najma na okresných pracovi.skách. Ukázali sa tiež
nedostatky týchto systémov, najma obmedzená kapa-
cita, ktorá negatívne ovplyvňuje rýchlosť, rozsah a
presnosť niektorých výpočtov, nekvalita páskových
médií a pod. Preto po začatí výroby čs. mikropočí-
tačov typu PP-06 bolo rozhodnuté postupne v čo naj-
kratšom čase nahradiť alebo doplniť doterajšie sy-
stémy profesio~álnym osobným počítačom takéhoto
typu, ktorý splňa parametre medzinárodného štan-
dardu IBM PC. Základnou charakteristikou tohoto
štandardu, ktorý sa ďalej podfa výkonnosti delí na
systémy PC XT a AT, je využívanie operačného sy-
stému typu MS DOS, PC DOS alebo PP DOS. Ďalšími
spoločnými technickými parametrami sú:
- operačná pamať 640 KB (operačnú pamať možno

rozšíriť prid'1ním pamaťových čípov na základnej
doske na kapacitu 1 MB),

- šírka slova 16 bitov (procesory typu 8088, resp.
80286 s frekvenci ou 4,77 - 12 MHz),

- pevný disk (Winchester) s minimálnou kapacitou
20 MB a pružný disk 51/4" s kapacitou 360 KB,
resp. 1,2 MB,

- monochromatický, alebofarebný monitor so 16
základnými farbami.

Vefká vač&ína svetových výrobcov profesionálnych
osobných počítačov sa pridržiava štandardu IBM PC,
a preto hovoríme o týchto výrobkoch ako o kompati-
bilných s IBM PC. Ak budeme v ďalšom hovoriť o na-
sadení systému PC XT/AT, tak je to len pre zjednodu-
šenie označenia a vždy pojde o profesionálny osobný
počítač využívajúci operačný systém PC DOS a spo-
ločné prenositefné médium v podobe 51/4" pružného
disku.
Počítače typu PC XT pokryjú potrebu okresných

pracovísk z oblasti údržby operátu EN ako aj potreby
AIS GK na okresnej úrovni vrátane požiadaviek z ob-
lasti dokumentačnej činnosti stredísk geodézie (SG).
Predpokladá sa vzhfadom na spoločnú lokalizáciu
okresných pracovísk n. p. Geodézia (najma oddielov
EN) a okresných pracovísk Krajských správ geodézie
a kartografie (KSGK) a ich bezprostrednú úzku spolu.
prácu také umiestnenie výkonného mikropočítačového
systému, aby mohol byť spoločne využívaný. Okrem
toho bude inštalovaný jeden systém typu PC XT
v každom krajskom sídle výhradne pre riadiacu, pláno-
vaciu, kontrolnú a dokumentačnú činnosť KSGK.
Aplikačné programové vybavenie bude vytvorené

postupne analyticko-programátorskými kapacitami
rezortu pri dodržaní jednotného formátu a štruktúry
vstupných a výstupných údajov, aby bola zabezpe-
čená kompatibilita na seba nadvazujúcich výpočto-
vých systémov - okres (kraj) - centrum.
Po inštalácii mikropočítačov dojde k rozsiahlejšiemu

plošnému rozloženiu pracovísk s automatizačnou tech·
nikou a k potrebe ďalšej výmeny údaj ov navzájom.
Základné vazby a pracovné vzťahy jednotlivých pra·
covísk pri zabezpečovaní hlavných úloh rezortu s vy.
užitím automatizačných prostriedkov sú v tabuIkách
2 a 3.
Pre terajšieAS v sídlach n.p.Geodézia v krajoch bude

inštalovaný systém PC AT s možnosťou modulárneho
rozširovania a pripájania bohatšej škály periférií.
Takúto konfiguráciu, ktorá sa od systémov okresných
pracovísk líši najma rozšírením vonkajších pamatí, t.j.
pevných diskov, resp. rozšírenej pamate RAM vyuŽí.
vanej ako disk, 1/2" magnetopáskovej jednotky a pri-
pojením riadkovej rýchlotlačiarne si vyžaduje spra·
covanie ASRP so značnými nárokmi na výstup, vy·
užitie vstupných údaj ov pripravených na magneto-
páskových zázMmníkoch typu PERTEC, príp. Oli-
vetti, výmena súborov údaj ov s počítačom JSEP
v obidvoch smeroch a pod. Pre úlohy z oblasti počíta-
čovej grafiky bude slúžiť osobitný systém PC XT/AT
s digitalizátorom a plotterom o ktorom sa podrobnej-
šie hovorí v odseku 4.3.
S nasadením počítačov PC XTjAT v rezorte SÚGK

sa začalo v decembri 1987, kedy boli dodané 3 systémy
PC XT a jeden PC AT. Ďalšie systémy budú inštuJo.
vané v rokoch 1988-1990.

4.3 Počítačová grafika

Počítačovou grafikou rozumieme technické a progra-
mové prostriedky umožňujúce pr~vod informácií
(v digitálnej forme) do grafického zobrazenia a gra-
fického zobrazenia na digitálne údaje pomocou počí-
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I
Vybavenie

D18lJi"~"1'lciaprlstrojovouPracovisko

I
a automatlzaěnou Výkon výstup Forma výstupu (ďalěiespraCOvnle,

technikou resp. využivanie)

Geodézia, n. p., elektronické zber údajov, údaje miestneho PD, GÚ VS
oddiely tachymetre, príprava údajov, vyšetrovania, PP,KP,
mapovania poIné záznamm. výpočet súradníc namerané údaje, p, f

ky, podrobných meračské
PCXT bodov, predpis náčrty, predpis

zobrazenia zobrazenia,
zoznamy
súradníc

Geodet. ústav, centrálny konverzie, zoznamy MP,PD, TD, YD,
n. p., VS výpočtový počítačové súradníc, p, f oddiely EN,

systém JSEP 3, spracovanie grafické mapy, používatelia
automatické - výpočet číselný plán, AlS GK
koordinátografy údaj ov pre výmery

zobrazenie
- výpočet

výmer,
grafické
zobrazenie,
tvorba lSL AlS
GK

Geodézia, n. p., elektronické údržba geometrické PD
oddiely EN tachymetre, meračského plány, zoznamy, pf TD, YD,

poIné záznam· operátu máp súradnic, AlS GK

I
níky, PCXT, veIkých mierok úpravy číselného
KAR (Minigraf)

I
(pozemkových plánu, výmery
máp)

Vysvetlivky:
pp pevná pamať
KP kazetová páska

p papier
f f6lia

MP magnetická páska
PD pružný disk

TD technická dokumentácia
VD všeobecná dokumentácia

Vybavenie Distribúcla
Pracovisko prlstrojovou Výkon výstup Forma výstupu (ďalělespracovanle,a automatizaěnou

technikou resp. využivanle)

Geodézia, n. p., elektronické údržba PO EN, predspracované PD, p GÚVS
oddiely EN tachymetre, príprava a pred- údaje zmien

porné záznamní- spracovanie PO EN
ky, PC XT, údajov (kontrol.
KAR (Minigraf) né chody) zmien

PO EN

Geodetický centrálny výpoč. spracovanie aktuálny stav MD používatelia AlS
ústav, n. p., VS tový systém údržby PO EN, PO EN, suma- MP GK, SG, YD,

JSEP sumarizačné rizačné zostavy, p TD, oddiely EN
práce, tvorba účelové zostavy PD
a účelové výstu.
py AlS GK

Vysvetlivky:
PD pružný disk
p papier

MP magnetická páska
MD magnetický disk

TD technická dokumentácia
VD všeobecná dokumentácia

tača. Pojde teda o digitalizátory (poloautomatické,
neskor aj automatické), ďalej o pracoviská grafického
dialógu (interaktívne vektorové, resp.' rastrové in·
teraktívne grafické displeje doplnené tabletami),
rýchle plottre a napokon precízne automatické kreslia·
ce stoly s potrebnými technologickými hlavami.
Z požiadaviek na počítačovú grafiku pre uvažované

obdobie vyplývajú aj parametre, množstvo a roz-

miestnenie jednotlivých zariadení. Požiadavky možno
zhrnúť do troch oblastí:

4.3.1 Požiadavky z oblasti tvorby a údržby ZMVM

V oblasti tvorby ZMVMnie je predpoklad výraznejšej
koncepčnej zmeny v technológii. Vychádzame z toho,
že ZMVMbudú aj naďalej tvorené ako mapy digitálne,
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no ešte s výraznejším využitím automatizácie vo všet-
kých fázach výroby.

Je predpoklad, že požiadavky na počítačovú gra-
fiku z oblasti tvorby a údržby ZMVM nebudú menšie
oproti súčasnému stavu, ale budú náročnejšie na kva-
litu, rýchlosť a modifikáciu zobrazenia a vyžiadajú
si iný sposob uloženia a pracovania údajov.

4.3.2 Požíadavky z oblasti tvorby a obnovy
základných máp stredných mierok

Riešenie automatizácie tvorby a obnovy máp stred-
ných mierok je postupné po jednotlivých prvkoch
obsahu týchto máp. Požiadavky na zariadenia počíta-
čovej grafiky budú značné. V počiatočnom štádiu
výskumu, vývoja a projektovania bude možné využí-
vať dostupné zariadenia aj v kooperácii, no neskol'
systém výkonnej počítačovej grafiky s interakHvnou
funkciou budc nepostrádatefný, pričom nároky budú
sústredené najma na vybavenie AS v SK.

4.3.3 Ostatné úlohy vyžadujúce prostriedky
počítačovej grafiky

Aj keď ťažisko požiadaviek na využívanie prostried.
kov počítačovej grafiky je z oblasti tvorby máp vef-
kých a stredných mierok, možno očakávať jej využí-
vanie aj pri iných prácach. Bude to v prvom rade už
dnes rozpracovaná technológia automatizovanej tvor-
by MMM (využívanie bázy údaj ov digitálnej mapy
Európy a prípadná výmena takýchto informácií na

medzinárodnej úrovni) 11- neskol' automatizovalllí, ale.
bo čiastočne automatizovaná tvorba niektorých tema·
tických máp v širšej škále mierok.

Ďalšie úlohy pri ktorých sa predpokladá využíva-
nic počítačovej grafiky budú:
- určovanie súradníc detiničných bodov priestoro.

vých jednotiek (napr. katastrálnych území) a par-
cie!.

- určovanie súradníc hraníc územnosprávnych cel-
kov,

- poskytovanie grafických informácií z IS ZBP (mie-
stopisy v digitálncj forme),

- práce v súvislosti s evidenciou bonity,
- práce súvisiacc s tvorbou MIS a jeho vedením.

Osobitné nároky z oblasti počítačovej gratiky bude
mať DPZ v podmicnkach SSR. V súčasnosti je ob-
ťažné bližšie špecifikovať celé prístrojové vybavenie
prc potreby DPZ, no okl'(m výkonných analytických
fotogrametrických vyhodnocovacích systémov to bude
zrejme aj automatický rastrový digitalizátor (scan-
ner) prc vstupy a na výstupnej strane rýchly, viac-
farebný kresliaci stol, vizualizátory a pod.

Možno predpokladať, že v neskoršom období bude
možné niektoré zariadenia umiestniť tak, aby holi
využitefné pre potrehy AIS GK (v intenciách jeho
súčasného ponímania) ako aj pre potreby DPZ.

K počítačovej grafike možno zaradiť aj úlohu, ktorú
bude plniť SK v oblasti automat}zácic textových in-
formácií. Rezortné centrum fotosadzhy v tcjto orga-
nizácii sústredí potrebné prístrojové vybavenie typu
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LlNOTYPE CRT 300 (prípadne inteligentný foto-
sádzaeí systém firmy BERTOLD), pričom externá
príprava textov v digitálnej forme a externá príprava
riadiaeich údajov bude zahezpečovaná na systémoch
PC XTjAT. Pripravené údaje na pružnom disku budú
ďalej spracovatefné na LINOTYPE.

4.3.4 Požadované parametre počítačovej grafiky

Na základe požiadaviek a úloh z oblasti počít,ačovej
grafiky je možné stanoviť parametre a vlastnosti tech-
nických prostriedkov hardverovýeh komponentov
grafických systémov.

Technické prostriedky mažeme rozdeliť do troch
hierarchických stupňov, podIa požiadaviek a nároč-
nosti úloh na jednotlivých pracoviskách.

Najjednoduchšie, no velmi potrebné sú zariadenia,
ktoré umožňujú odmeriavanie pravouhlých súradníc
z grafického plánu - mapy, resp. zobrazovanie Sú-
radníc bodov (prípadne aj ich spájanie). SÚ to jedno-
duché elektronicko-meehanické digitalizátory, prí-
padne plottre s presnosťou najmenej 0,1 mm,formát
minimálne A3 (najvhodnejšie AI-pokryje mapový list).
Sú to napr. digitalizátor poIskej výroby KARTOME-
TER KAR A2, maďarský plotter NE-2000 a niektoré
ďalšie.

VzhIadom na to, že základné funkcie týchto zaria-
dení sú podporované pripojením nA mikropočítače,
bude táto technika využívaná najma na okresných
pracoviskách. V tejto súvislosti tre1?a úviesť aj mož-
nosť grafického zobrazovania bodov,' čia.r, kružníc
a pod. na monitoroch mikropočítačových systémov.
Ich význam bude so zdokonaIovaním softveru, resp.

monitorov stúpat Obraz z monitora možno previesť
na papier pomocou mozaikovej tlačiarne s grafickým
modom, pomocou jednoduchého plottera a pod. Cielo-
vá konfigurácia systému PC XT pro okresné pracovis-
ko rozšírená o grafické periférie s prvkami interakcie
je na obr. 1.

Ďalším stupňom počítačovej grafiky sú najma:
- digitalizátor s pevným (aleho volným) kurzorom

pre bodové alebo líniové snímanie formátu AI,
resp. AO s presnosťou 0,03 - 0,05 mm,

- kresliaci stal formátu AO s presnosťou do 0,05 mm
s technologickými hlavami pre zobrazenie viacfa-
rebnou kresbou, rytím, hodovaním, rezaním karto-

grafických masiek, prípadne zobrazením pomocou
svetelnej hlavy.

Zariadenia s podobnými parametrami začal vyrábať
čs. priemysel. Je to napr. DIGIPOS (s pomerne ne-
praktickým televíznym reťazcom) a DIGIGRAF
1208 - 3,5 a 4 generácie. Tieto pasívne komponenty
počítačovej grafiky sú vhodné na automatizovanú
tvorbu máp, preto budú tvoriť časť interaktívnych
grafických systém ov (pozri ďalej komponenty b) a d)
perspektívneho grafického systému).

Posledným stupňom v hierarchii počítačovej gra-
fiky sú interaktívne grafické systémy. Združujú viac
zariadení do komplexného systému, ktorého jadrom je
výkonný minipočítač. Interaktívna funkcia je zabe-
zpečovaná prostredníctvom interaktívnej grafickej sta-
nice, ktorá umožňuje splynutie procesu prípravy úda-
jov, ich spracovania, ako aj interpretácie výsledkov
do jedného procesu riadeného vysokokvalifikovaným
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operátorom, ktorý na základe čiastkových výsledkov
upravuje ďalší postup spracovania. Toto prebieha
v reálnom čase a výsledky sú interpretované v gra-
fickej forme na zobrazovacej jednotke. Operátor má
k dispozícii prostriedky, ktorými mMe na zobrazovacej
jednotke označiť prvok kresby a operáciu, ktorú je
potrebné s tým to prvkom urobiť. Interaktívny gra-
fický systém umožní spiitnú transformáciu z grafické-
ho zadania na úpravu odpovedajúcich parametrov
a novú interpretáciu obrazu so zmenenými para-
metrami.

Interaktívny grafický systém, ktorý zodpovedá po-
žiadavkám automatizovanej kartografickej tvorby je
zostavený z nasledujúcich komponentov:

a) výkonného minipočítača (neskol' aj 32-bitového
mikropočítača),

b) pracoviska na vyhotovenie vektorových a rastro-
vých grafických údajov s maximálnou mierou
automatizácie a presnosťou minimálne 0,05 mm,

c) pracoviska grafického dialógu s vektorovou obra-
zovkou velkého formátu a rastrovou farebnou
obrazovkou s rastrom minimálne1024 X 1024bodov,
s možnosťou vyhotovenia hard copy,

d) presného kresliaceho stola formátu AI (AO) s po-
trebnými technologickými hlavami na kresbu, ry-
tie. rezanie do zlúpavacích vrstiev, prípadne zobra-
zovanie svetelnou hlavou (presnosť 0,01-0,05
mm),

e) rýchleho plottra pre kontrolné kresby, plošného
alebo bubnového typu.

Nie všetky komponenty je možné v súčasnosti za-
bezpečiť bez devízových nárokov, kde sa zatiaI naj-
problematickejšie javí komponent c). Nasadenie in-
teraktívnej grafiky bude preto postupné.
V roku 1987 bola vo VS GÚ umiestnená interaktívna

pracovná stanica GRADIS 2000 firmy CONTRAVES
(obr. 2), s využitím ktorej sú v rezorte SÚGK prevero-
vané všetky zamýšlané oblasti využitia.

Oblasti jej využitia sú najmii:
- problematika zakladania a údržby vefkomierko-

vých máp, najmii účelových (TMM, digitálnaforma
podkladov pre potreby rýchlodráhy, ZMVMmesta
Bratislavy, tvorba definičných bodov).

- začlenenie interaktívnej práce do súčasných tech-
nológií pri automatizovanej tvorbe máp stredných
a malých mierok,

TC'1'1l1ín nasadt'nia a prostril'llky y miliólloch Kčs !

Znriadcnil'. l'o(,ct 1987

i
! I I ! "",; I ""'"l·)uiestllcnic

liŽ 1989 199\J I 1991 199t 199:1 1994
1988 i

i
i

I !

I Minipočítač SMEP I GlT 1,0 1,0
-- - --- -- ~_. --~-. -- - --~ ~._. -- ---- -----

2 Minipočítač SMEP I SK 3,0 3,0
- ------------- ----- ----- --- -- - -- --- --_ ..__ . - ---------

3 Doplnková teehnológia SK l,(l 1,0
---- - - - - - - - ----~ ------ - . -- -----

4 Centrálny počítač I GÚ 30,0 30,0
------- ~._-- -- --._.-._--- --- -------- -- ---- ----- - --- ------

5 IGS GRADIS I SK 3,0
(alebo ekvivalent) I GÚ 0,5 3,0 6,5

---- ---_.- - ----- --- ------- --- --- _.-- --- ----- -- "---

6 DIGIGRAF 1208 2 GÚ 0,5 0,5
I SK 0,5 1,5

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

7 Plotter formátu AI 2 SK, GÚ O .) 0,2 0,4,-
-- .- ---- ---- ------- ,--- --- ----- ---- --. ------ --

8 Presný digitalizátor 2 SK,GÚ 0,5 0,5 1,0
formátu AO

------ ._-_._---- -- --- --- --- --- -- --- -- _._---

9 PC AT rozšíl'pnej I GB 0,6
konfigul'ácie I GŽ 0,6 1,8

I GP 0,6
-- ----- --- --- -- -- --- --'- --- ---

10 Malé pracovisko (PC XT, 43 GB,GŽ, 0,6 4,0 4,0 8,6
KAR, plotter) GP

--- -- - --- --- -- --- --I-I~II PC XTjA'ľ 8 KSGK, 0,4 0,8 0,4 ,
SK

VÚG.K,
GU

------ --- --- --- --- --- --- -- --- --
12 Systém digitálnej I SK 1,6*> 1,6

fotosadzby
------ --

10,0*11--
--- -- --- --- _.-

13 Analytický fotogramet- I GB 10,0
rický systém

I !
i

I ! I
I

I
I

ISpolu I I 2,5 7,5 16,8 30,0 I 7,7 3,5 68,0
I ! I i , i r I I
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- využitie interaktívneho systému pri riešení niekto-
rých čiastkových úloh v oblasti DPZ.
Postupné overenie možností tohoto nového progre-

sívneho systému v oblasti tvorby a využívania gra-
fických údaj ov ukáže kedy, v akom rozsahu a kde
treha interaktívne systémy nasadiť.

4.4 Rozmiestnenie technických prostriedkov
automatizácie

Projekt umiestnenia a časový harmonogram nasadenia
technických prostriedkov s odhadom výšky investič-
ných prostriedkov je zhrnutý v taburke 4.
Komentár k ni€ktorým položkám:

Pomdové číslo 1.2 a 5

Minipočítač SMEP 4-20 je potrebný na prevádzku
interaktívncj grafickej stanice GRADIS 2000 (pora-
dové číslo 5). PokiaI nebude možné nahradiť minipo-
čítač pre riadenie dalších (zrejme ekvivalentných)
interaktívnych grafických staníc GRADIS mikropo-
čítačmi. bude zakúpený výkonnejší minipočítač v 1'0-

koch 1992-1993. prípadne vo VS GÚ bude pripojcná
interaktívna grafická stanica na kanál vypočtového
8ystému JSEP.

Poradové číslo 6
lnštalácia predpokladá kresliace stoly sparametrami
zaruěujúcimi realizáciu kvalitnej rytiny.

Poradové číslo 9

Systémy PC AT s rozšírenou pamiiťou, 1/2" magneto-
páskovou jednotkou. riadkovou tlačiarúou atd.

Poradové číslo 10

Masovo nasadená konfigurácia systému PC XT s di-
gitalizátorom a plotterom (zo začiatku KAR A2,
grafická tlačiarcň, Minigraf a pod., neskol' konfigurá-
cia aku na obr. 1).

Poradové číslo 12, 13

Pre tieto položky sa hradajú aj alternatívne zariade-
nia.

Zvyšujúce sa požiadavky na automatizáciu v rezorte
SÚGK, zvyšovanie efektívnosti spracovania údaj ov
a v neposlednom rade morálne i fyzické starnutie
jestvujúceho technického vybavenia rezortného VS
i AS si vyžadujú inováciu prístrojového vybavenia,
ktoré vytvorí podmienky pre splnenie úloh 8. a 9.
piiťročnice.
Rezort SÚGK stojí na prahu významnej výmeny

výpočtovej a zobrazovacej techniky. Táto výmena sa
uskutoční v náročných podmienkach prestavby eko-
nomického mechanizmu ako aj prestavby organizačnej
štruktúry rezortných (lrganizácií. Možno predpokla.
dať, že tieto zmeny podstatne neovplyvnia realizáciu
predložených koncepčných zámerov, najmii v ob-
lasti plošného nasadenia mikropočítačov, a že ciele
smerujúce k vyššej efektívnosti a kvalite geodetických
a kartografických prác budú splnené.
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Základní prostorové souřadnicové
systémy

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyllí geodézie

FSv ČVUT v Praze

Na stránkách tohoto časopisu se stále častějí objevují
úlohy z různých oborů geodézie, které užívají prosto-
rových souřadnicových systémů jako prostředku k je-
jich vyřešení. Se vzrůstajícím rozsahe'm a s prohlubu-
jící se úrovní je však třeba precizovat dříve užívané
systémy a volit nové. Volit takové, které nejlépe vy-
hovují charakteru řešené úlohy. Dalšim ÍlOvem těchto
úloh je, že jejich tematika není a ani nemůže být přes-
ně ohraničena v rámci jednoho oboru,. Problémy vyšší
geodézie se nutně proHnají s problémy astronomie, geo-
fyziky,kosmické speciálně družicové geodézie atd .Každý
z těchto oborů užívá souřadnicových systémů jemu

nejlépe vyhovujících. S kvalitou úloh vzrůstá i počet
souřadnicových systémů. Na druhé straně klesá pře-
hled o nich, ztrácí se systematické dělení těchto sy-
stémů a tím spíše i vztahy mezi nimi.
Úkolem následujícího textu bude proto uvedení

některých základních sou.řadnicových systémů užíva-
ných v astronomii, v geodézii a v družicové geodézii,
jakož i vztahy mezi nimi. Speciální systémy družicové
resp. kosmické geodézie nebudou uváděny, neboť
přesahují objem tohoto článku. Navíc jsou. specifičtější.
Ze stejných důvodů nebude hovořeno o systému incr-
ciálním, i když je v popředí vědeckých zájmů geodézie
a příbuzných oborů.
Odborná literatura spjatá s touto problematikou
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není u nás příliš zastoupena. Některé astronomické
systémy jsou popsány např. v [1] aj. Souřadnicové
systémy družicové geodézie uvádí např. [2]. Systém
elipsoidických souřadnic je v [3]. Úplněji budou sou-
řadnicové systémy projednány v připravovaném
učebním textu [4]. Jinak je tomu v literatuře zahra-
niční, v které je této problematice věnován podstatně
včtší prostor. Pro vážné zájemce uveďme [5 až 10].
Existují však mnohé da lší. Vědecké diskuse spojené
především s definicí a realizací aktuálního systému
inerciálního jsou v [11 a 12] aj. Nejprve všeobecně
o těchto systémech.
Poloha těles ve sférické a geodetické astro-

nomii je udávána pouze dvčma úhlovými charakte-
ristikami - sférickými souřadnicemi. Třetí - totiž
průvodič - je považován u všech těles za stejný, např.
za jednotkový. Důvodem j{', že se zde zajímáme pouze
o směry a že vzdálenosti těles (hvězd) jsou vůči vzdá-
lenostem na Zemi i ve sluneční soustavě nesrovnatelně
velké. Sférické souřadnice označme u a v. V posledních
letech se nahrazují pravoúhlými souřadnicemi x, .II,
z na jednotkové sféře. Důvodem je odstranění singula-
rity a vhodnost pro počítače. Platí mezi nimi vztahy,
viz obr. 1,

x = cos u cos v, tg v = .II/x,

z
tg u = V;;2 +-.112 '
1= x2 + .112 + Z2,

Poloha těles v geodézii a družicové geodézii
je udávána pravoúhlými prostorové souřadnicemi
x, .II, z nebo polárními r, u, v, kde r "* 1.

Platí obdobně

z
tg u = Vx2 + .112 '

Souřadnicové systémy
1) astronomické (hvězdl'.é, nebeské) a
2) pozemní (zeměpisné, terrestrické)

jsou užívány především ve sférické a geodetické astro-
nomii, v geodezii a rovněž i v družicové geodézii. Spe-
cifické systémy družicové geodézie, jako jsou např.
orbitální systémy, uváděny nebudou. Z astronomic-
kých a pozemních systémů budou uvedeny jen základ-
ní. Rovněž budou uvedeny vztahy jen mezi některými
z těchto systémů leč takové, aby bylo možno postupně
přejít z libovolného systému na jiný libovolný systém
souřadnic.

2.1 Astronomické (hvězdné, nebeské)
souřadnicové systémy

a) Systém 50 = (Xo, Yo, Zo)H) je geocentrický
(počátek je v těžišti Země) astronomický pravoúhlý
systém, ovlivněný precesí k času To. Je vztažen, viz
obr. 2, ke střednímu pólu Po, střednímu rovníku ro
a střednímu jarnímu bodu 1'0' Souřadnice jsou označo-
vány jako střední k epoše To.
b) Systém Sl = (Xl' Y1, Zl)T je geocentrický

astronomický pravoúhlý systém, ovlivněný precesí
k času T. Je vztažen ke střednímu pólu P1··), střed·
nímu rovníku r1··) a střednímu bodu VI··)' kteréžto
hodnoty jsou ovlivněny toliko pohybem precesním,
obr. 2, a to až do okamžiku T, Souřadnice jsou
označovány jako střední k epoše T. Platí

Pxx = cos Co cos C cos e - sin Co sin C,
Pvx = -sin Co cos C cos e - cos Co sin C,
pzx = -cos C sin e,
PXy = cos Co sin C cos e + sin Co cos C,
Pvu = -sin Co sin C cos e + cos Co cos C,
pzv = -sin C sin e,
pxz = cos Co sin e,
pvz = -sin Co sin e,
pzz = cose,

jsou funkcí Newcombových parametru (též Eulero·
vých úhlů) Co, e, c, které samy o sobě rovněž podlé-

.) Tento systém je nazýván inerciálním. Leč rádoby
interciálním, neboť je vázán na tzv. fundamentální
katalog a hvězdy tohoto katalogu podléhají vlast-
ním pohybům. Odstranění této nedokonalosti je
předmětem současných snah. Index T vpravo na·
hoře značí zde, ale i v dalším textu, transponovaný
vektor .

•• ) V odborné litératuře jsou často označovány pruhem
nahoře. Zde jsou označovány čísel~m indexem
dole, obdobně jako jednotlivé systémy souřadnicové.
Stejně tak je tomu i v dalším textu.
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hají časovým změnám, jak uvádí např. [13], včetně
nejnovějších číselných hodnot.

c) Systém 52 = (X2, Y2, Z2)T je geocentrický astro-
nomický pravoúhlý systém ovlivněný procesí a nutací
k času T. Je vztažen k pravému pólu P2, pravému
rovníku r2 a pravému jarnímu bodu "2' ovlivněné po-
hybem precesním a nutačním, a to do okamžiku T.
Souřadnice jsou označeny jako pravé*) k epoše T. Platí

52 = R2 S1'

kde R2 = ( 1, -btp cos e, -btp sin eJ .
btp cos e, 1, -be
btp sin e, be, 1

e je sklon ekliptiky k rovníku, btp = Lltp + dtp a
be = Lle + de je nutace v délce a ve sklonu. Symboly
LI a d označují dlouhoperiodické a krátkoperiodické
nutační členy, které jsou dány mnohočlennýmirozvoji.

Systémy 50' Sl a 52 jsou spojeny s nebesk~u sférou
a s ní zdánlivě rotuji. Ovlivňují souřadnice hvězd, UDZ
aj. objektU, nespojených pevně se Zemí. Hvězdám
přísluší rov. (I), UDZ rov. (2). Další dva astronomické
systémy Sa a S, budou spojeny se Zemí a s ní společně
rotovat. Dříve než je uvedeme, je nutno se stručně
zmínit o pohybu zemských pólů.
Rotační osa v systému. 52 protíná nebeskou sféru

v pólu P2 a Zemi v pólu P,**),obr. 3, který nazýváme
okamžitým pólem v čase T, neboť jeho poloha je s ča-
sem proměnlivá. Jemu odpovídá okamžitý rovník
Ta== T2 a okamžitý greenwichský (základní, nultý)
poledník Gra. Pól Pa je pohybuje po nepravidelné spi-
rále jednou. za 14 měsíců o 3600 v oblasti o poloměru
<0,3". Středem této oblasti je střední poloh!!, pólu

*) Převod na tzv. zdánlivé souřadnice se děje ve f{tejném
souřadnicovém systému, proto není uveden.-

P,**·).Jemu odpovídá střední poloha rovníku T, a střed-
ní poloha greenwichského poledníku Gr" který je de-
finován Mezinárodní časovou službou. Střední poloha.
pólu P, je označována CIO (Conventional lnternational
Origin) a o<:lpovídáprůměrné poloze z měření Mezinárod-
ní šířkové'služby, vykonaných v letech 1900 až 1905.
Poloha okamžitého pólu Pa vůči P, je průběžně udávána.
v souřadnicích x, y, jejichž počátek je v P, a orientaci
os viz obr. 3. Přechod z Pa na P, nebo naopak nemá
vliv na souřadnice nebeských těles. Ovlivní v8ak
souřadnice bodů na povrchu Země. Bližší o pohybu
pólu viz např. [1].

d ) Systém 5a = (Xa, Ya, Za)T je geocentrický astro-
nomický pravoúhlý systém rotující se Zemí. Základní
rovinou je okamžitý rovník ra == r2, obr. 3, osa Xa
prochází jeho průsečnicí s okamžitým greenwichským
poledníkem, osa Za jde okamžitým pólem Pa a osa
Ya je doplňuje na pravoúhlý pravotočivý systém.
Platí

kde Ra = ( cos S,
-sin S,

O,

5a = Ra52,

sin S, O)
cos S, O

O, 1

a S je greenwichský hvězdný čas. Hvězdám přísluší
rov. (1) a UDZ rov. (2).

*•• ) Měl by být vůči Zemi neměnný, ale není. Obvykle
se užívá pojem; střední pól. V odborné literatuře
bývá označován-P •.
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e) Systém 54 = (X4, Y4, Z4)T je geocentrický astro-
nomický pravoúhlý systém rotující se Zemí. Základní
rovinou je střední poloha rovníku r4, obr. 3, osa X4

prochází jeho průsečnicí se stj"ední polohou green-
wichského poledníku, osa Z4 jde střední polohou pólu
P4 a osa Y4 je doplňuje na pravoúhlý pravotočivý
systém. Platí

kde R4 = ( 1,
O,

-x,

a x, y jsou souj"adnice okamžitého pólu P3 vůči P4, viz
obr. 3. Transformace (3) má smysl pouze pro objekty
spojené se Zemí.
f) Systém 55 = (X5, Y 5' Z5)T je topocentrický

(počátek je v stanovisku na povrchu Země, tj. v topo-
centru T astronomický rovníkový systém. Jwu-li osy
rovnoběžné s osami systému 50 nebo 51 nebo 52' pak
systém 55 zdánlivě rotuje se sférou. Platí

55 = 5i - f!oů (COS $ob cos (AolJ + S))' i = 0,1,2.
cos $ob sin (Aoů + S)
sin $ub

Jsou-li osy X5, Ys, Zs rovnoběžné s osami systému
53 neho 54' pak systém 55 rotuje se Zemí a platí, že

5s = 5i - f!ob (COS $ob C?S ./10b)'
cos $olJ Slil .1100
sin $olJ

kde (}olJ, $ob, AO'J je geocentrický průvodič, šířka čt dél-
ka topocentra, bližší ad ch) v odst. 2.2. -Viz též po-
známku na konci odst. i). Platí obrázek analogický
k obr. 6.

pól t
I
45
I
I
I

/~;' '2
i"t)
f~
/ O"
JQ.

I ~~
I ."P
I~Iff!l:J

I

I
I
t

těžiště 1Ó

i -_~.

~\(

2.2 Pozemní (zeměpisné, terrestrické)
souÍ'adnicové systémy

Jsou vázány, až na systém 56' k matematicky defino-
vanému tělesu, lderým je obvykle rotační elipsoid.
Všechny pozemní systémy rotují se Zemí.
g) Systém 56 (rp, ).) je systémem zeměpisných astro-

nomických souřadnic, tj. zeměpisné šířky ffJ a délky) ..
-Jsou to směrové charakteristiky, které udávají směr
svislice v daném místě, obr. 4. Zjišťují se astronomic-
kými měřeními. Je proto svislice kolmá k hladinové
ploše procházející daným místem 6,. Naměřené hod-
noty rp a A jsou vztaženy k okamžitému pólu a k oka-
mžité poloze místního poledníku, které jsou s časem
proměnné. viz systém 53' Proto se redukují na střední
polohu pólu. viz systém 54' pomocí vztahú analogic-
kých k rov. (3). Tyto redukce jsou však j'-ádově 0,1 ".
Výpočet pravoúhlých prostorových souřadnic místa 6,
pomocí soul'adnic (I' a A není vhodný, neboť poloha
svislice, viz obr. 4, je obecná. Vůči rotační ose Země
je mimohěžná.

Dříve než ph8toupíme k dalším pozemní-Hl 80uřadni·
()O\'ým systémlllll, je nutno obja8nit pojem obecný
(absolutní) elip8oid. Je to rotační elipsoid o hlavní

I I ' , . - aob - bol, kt' ,- k'po oose aob a zp 08tenl tub = _00 -- , ery se prllny a
(1.011

nejdokonaleji Zemi jako celku, obr. 5. SplřlUjc čtyři
základní vlastnosti; I. Střed je totožný s těžištěm Země.
2. Malá osa je totožná s rotační osou Země, 3. Odchylky
~()b od geoidu*) splňují podmínku ~~~b = min. 4: Ro-
tační rychlost je stejná s rotační rychlostí Země. Bližší
např. v [3] ij.

Následující systémy 57' 58 a 59 jsou geocentrické
pozemní a rovníkové, vztažené obecnému (absolut-
nímu) elipsoidu. Jejich, rovník i póly jsou totožny se
střední polohou rovníku r4 a střední polohou pólu P4

a jeho základní poledník je totožný se střední polohou
greenwichského poledníku Gr4, viz obr. 3.

*) Základní hladinová plocha, definovaná fyzikálně,
vždy kolmá na směr tíže atd. Tvar geoidu by zaujaly
hladiny oceánů a moří, jCiltliže by nepůsobily proudy,
větry atp. Tvar geoidu v oblasti pevnin je si možno
představit jako hladiny vodních kanálů, které oceány
a moře propojují.
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h) Systémy S7 = (X7, Y7, Z7)T, S8 (!!ub, Wob, Aob) a
S9 (Hob, Bob, Lob) jsou geocentrické pozemní rovníkové
systémy, vztažené k obecnému (absolutnímu) elipsoi-
du a rotující se Zemí.
Osa X7, obr. 5, leží v průsečnici základního polední-

ku Gr4 a rovníku r4, osa Z7 směřuje do střední polohy
pólu P4 a osa Y7 je doplňuje na pravoúhlý pravotočivý
systém. Mezi S7 a S4 je vztah

S7 = S4'

Geocentrické souřadnice systému S7 je možno určit
jen z družicových měření. Systém S8užívá jako souřad-
nic, viz obr. 5, geocentrický průvodič !!ob, geocentric-
kou šířku Wob a geocentrickou délku Aub' Mezi S7
a Ss platí vztahy

X7 = eob cos Wub cos Aub, tg Aob = Y7/X7,

Z7
tgWob = V '

X~+ Y~

e~b= X~ + Y~+ Z~.

Systém S9' viz obr. 5, má za souřadnice výšku Hob
nad obecným elipsoidem, obecnou geodetickou šířku
B,,(, a obecnou geodetickou délku Lob' Mezi S7 a S9
platí vztahy:

X7 = (N ob + Hob) cos Bob cos Lob,

Y7 = (Nob + Hob) co'! Bob sin Lob,

Z7 = (Nob + Hob - N obe;b) sin Bob,

kde Nub = aob (1 - e;b sin2 Bub)-1!2, viz obr. 5, je
příčný poloměr křivosti a eob numerická výstřednost
poledníkové elipsy obecného clipsoidu. Zpětný převod,
tj. S7 na S9' je obtížnější, viz [14]. Mezi S8 a S9 platí
vztahy:

Aob = Lob,
!!ob sin Wob = (Nub + Hub - Nob e;b) sin Bob'

!!ob cos Wub = (Nub + Hub) cos Bub

Vztahy mezi S6 a S9' i když jednoduché, jsou značné
důležitosti. Platí

~ob = rp - Bob, 1]ob= (A - Lub) cos rp,

kde absolutní tížnicové odchylky ~ob, 1]ob se zjistí
z astronomických a gravimetrických nebo družico-
vých měřenÍ. Veličina Bob = V~;b +-~fb představuje
úhel, který svírá svislice, obr. 4, s normálou nob,

obr. 5, k obecnému elipsoidu na daném bodě 6. Zde
si ještě všimneme vztahu

kde Cub je převýšení geoidu nad obecným elipsoidem
a zjistí se z gravimetrických nebo družicových měření
a h je tzv. orthometrická výška a je známa - s jistou
nepřesností - z nivelačních měření.

ch) Systém S10 = (XlO; YlO; Z;o)T je topocentrický
pozemní rovníkový systém, vzt!tžený k topocentru
obecného (absolutního) elipsoidu. a rotuje se Zemí.
Počátek je v topoeentru (např. ~tanovisku) T a osy
rovnoběžné s osami X7, Y7, Z7 geocentrického systému
S7' viz obr. 6. Platí

kde Xob, Yob, Zob jsou geocentrické souřadnice topo-
centra T v systému S7 a též rovny 2. členům pravých
stran rov. (4).

i) Systém Su = (XlI' YlI' Zn)T je topocentrický
pozemní horizontální systém, vztažený k topocentru
obecného (absolutního) elipsoidu, rotuje se Zemí a po-
čátek jeho je v topocentru (stanovisku) T. Osa Xu
směřuje k severu, Yu k obecnému geodetickému zenitu
a' Zn k východu bodu T, viz obr. 6. Orientace os podle
[10]. Platí, že

Ru = (-Sin Bob cos Lub,
cos Bob cos Lob,

-sin Lob,

-sin Bob sin Lob,
cos Bob sin Lob,

cos Lob,

cos Bob)'
sin Bob

O
(6)

Poznámka:
Jestliže bychom v rov. (6) zaměnili Bub' Lob za souřad-
nice 'f!, A systému S8, pak osa Xl1 směřuje k astronomic-
kému severu, Yl1 k astronomickému zenitu a Zl1 k astro-
nomickému východu bodu T. Systém S11 by byl vzta-
žen ke svislici a skutečnému (astronomickému) horizon-
tu bodu T, viz obr. 6.

Dříve než přistoupíme k dalším souřadnicovým systé-
mům, je nutno objasnit pojem referenční elipsoid. Jeto

v • r 'd hl . I I T .' a - brotacnl e lpSOl o avnl po oose aa zp os enl l = -a-'
který se přimyká nejdokonaleji jen určité oblasti po-
vrchu Země, a to té, pro kterou byl odvozen, viz obr. 5.
Jeho střed O' není totožný s těžištěm Země a jeho osy
nejsou totožné ani rovnoběžné s osami některého ze
systémů astronomických So až S. a tedy ani s osami
geocentrického pozemního systému S7' Půjde o systémy
Sn, S'3 a S14' Bližší např. [3].

j) ~ystémy S12 = (X12, Y12l Z12)T, S13 (!!, W, A) a
S14 (H, B, L) jsou referenční (geodetické) pozemní
rovníkové systémy, vztažené k referenčnímu elipsoidu,.,
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obr. 5, a rotující se Zemí. Systém 512 je analogický
k systému 57' Jeho osa X121eží v průsečnici jeho rov-
níku a základního poledníku, osa Z12 v jeho malé Ol:'e
a osa Y12 je doplňuje opět na pravoúhlý pravotočivý
systém. Mezi systémy 512 a 57 platí vztah

kde eJ., ey, ez jsou malé úhly stočení systému 512 vůči
systému 57' viz obr. 7. Dosahují hodnot men-
ších I" a jejich reálnost není zcela bez pochyh. (Ax,
Ay, Az) je vektor translace počátku systému 512
vůči 57' Dosahuje asi 100 až 300 m. Souřadnice
X12, Y12, Z12 se určí pomocí měření vykonaných na
povrchu Země a výpočtů provedených na referenčním
elipsoidu. Systém 513 je analogický k systému 5s.
Průvodič (l, šířka f/J a délka A jsou vztaženy ke středu
O', rovníku a základnímu poledníku referenčního
elipsoidu, viz obr. 5. Mezi 512 a 513 platí vztahy

X12 = (! cos f/J cos ,,1, tg A = YI2/Xl2'

Z12tg cp = -_.~_~-- ,
VXr2 + Yi2

Systém 514 je analogický k systému 59' H je výška
nad referenčním elipsoidem, BaL je geodetická šířka
a délka. Mezi 512 a 514 platí vztahy

X12 = (N + H) co!:'B cos L,

Y12 = (N + H) cos B sin L,

Z12 = (N + H -Ne2) sin B,

kde N = a(I - e2 sin2 B)-1/2 je příčný poloměr křivosti
a e numerická výstřednost poledníkové elipsy referenč-
ního elipsoidu. Zpětný převod se řeší opět aproximace-
mi. Mezi 513 a 514 platí vztahy

Z7

/
/

X12 f-----
Er~

Ez X7

(l cos <l>= (N +H) cos B.

Vztahy mezi 56 a 514' i když jednoduché, jsou značné
důležitosti. Platí*)

~= cp-B, 'YJ = (A-L) COl:' cp,

kde relativní tížnicové odchylky ~, 'YJ se zjistí jedno-
duše z astronomických a geodetických měření. Veli-
čina f) = V~2 + 'YJ2 představuje úhel, který svírá
svislice s normálou k referenčnímu elipsoidu na daném
bodě. Výška

kde ~ je převýšení geoidu nad referenčním elipsoidem.
Dále viz text po rov. (6).
k) Systém 515 = (X15, Y15, ZI5)T je topocentrický

pozemní rovníkový systém, vztažený k topocentru
referenčního elipsoidu a rotuje se Zemí.. Odpovídá
systému 510, viz ad ch). Počátek je v topocentru (např.
stanovisko) T a osy rovnoběžné s osami X12, Y12, Z12

referenčního (geodetického) systému 512, Platí

515 = 512 - (X, Y, Z)T,

kde X, Y, Z jsou geodetické (referenční) souřadnice
topocentra T v systému 512,
1)Systém 516 = (X16, Y16, Z16)1' je topocentrický

pozemní horizontální systém, vztažený k topocentru
referenčního elipsoidu a rotuje se Zemí. Odpovídá sy-
stému 511' viz ad i). Počátek je totožný s t,opocentrem,
osa X16 směí'uje k severu referenčního elipsoidu, Ya
ke geodetickému z.enitu a Z16 k východu referenčního
elipsoidu. Platí

516 = R16515,

kde R16 získáme z rov. (5), v které Bob' L,>lJ zaměníme
za B, L.

V předchozím textu byl uveden přehled základních
al:'tronomických a pozemních souřadnicových l:'ysté-
mů. Existují další, neboť přehled zůstává vždy nedo-
konalým obrazem skutečnosti. Praxe vyžaduje l'e-
šení, specifická případ od případu. Rovněž nejsou
uvedeny všechny kombinace transformací. Vždy je
totiž žádoucí vyeházet z toho, eo je dáno a co je třeba
í·ešit.

*) Přesnější vztahy uvažují i nerovnoběžnost rotační
osy Země a malé osy referenčního elipsoidu, [15].
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V článku [1] jsme se zmínili o příslušenství spektro-
radiometru LI - 1800, integrační sféře. V tomto člán-
ku bychom se tímto speciálním zařízením chtěli za-
bývat podrobněji. Zařízení je od stejného výrobce
jako vlastní spektroradiometr, od firmy Licor, která
se zabývá vývojem a výrobou přesných měřicích
snímačů nejrůznějších druhů záření. Celé zařízení se
skládá z vlastní sféry, umělého zdroje záření, akumu-
látorů a dobíjecího zařízení.

Integrační sféra. 1800-12 je zařízení sloužící k sou-
středění záření, které bylo odraženo od zkoumaného
vzorku nebo které tímto vzorkem prošlo. Existují
dva základní druhy integračních sfér, vnější a vnitřní.
Rozlišují se podle polohy vzorku vzhledem ke sféře
během měření. Naše integrační sféra patří mezi vnější,
protože vzorek je při měření umístěn vně sféry.

Výhodou integrační sféry je, že s ní můžeme měřit
také přímo v terénu. Měřené vzorky, kterými jsou
například listy, mohou být snímány přímo na rostlině
bez jejich poškození nebo oddělení od rostliny.

S vlastním sp€ktroradiometrem je sféra při měření
spojena světlovodným kabelem. Zdroj záření pro sféru
je umělý. Řez integrační sférou přibližuje obr. 1.

Z obr. 1 je patrné, že zorné polé snímače je uvnitř
sféry poměrně malé a nezahrnuje vlastní měřený
vzorek. Integrační sféra využívá sl0ltečnost, že zářEní
umělého zdroje se rovnoměrné rozptyluje po celém
vnitřním povrchu sféry, který je dokonale kulovitý
a je pokryt tenkou vrstvou normálu odraznosti. Jako
normál se používá velmi čistý síran barnatý (BaS04),

např. substance firmy Kodak č. 6091.

Integrační sféra umoznuJe merení v rozsahu
390 - IlOOnm. Měřené vzorky se přikládají ke kruho-
vitému otvoru o průměru 1,45 cm. Jejich maximální
tloušťka při použití upínacího mechanismu vně sféry
je 1,3 cm. Pro měření rozměrnějších vzorků lze celý
upínací mechanismus demontovat a sféru přiložit
přímo na vzorek.

Integrační sféra má celkem šest vstupních otvorů.
Jejich vzájemnými kombinacemi se nastavují různé
režimy měření. Na obr. 2 je schematicky znázorněno
rozložení vstupů. Všechny vstupy s výjimkou vstupu
pro světlovodný kabel jsou rozloženy v jedné rovině.
Pro každý ze základních druhů měření se umělý zdroj
záření umísťuje na jeden ze vstupů A, B nebo C.

ZO~NÝ
ÚHEL

SNiMACE

Sv(TLOVODNY
KAIEl
KE SNíM"'CI
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1 VSTUP A
2 VSTUP PRO VZORKY
3 VSTUP 8
• VSTUP C
5 VSTUP PRO SROVNÁVACí MĚŘENi
6 VSTUP PRO SVĚTLOVODNi KABEL
7 UPíNACí MECHANISMUS VZORKŮ
• DRŽÁK SFÉRY

Umělý zdroj záření je tvořen halogenovou žárovkou
s příkonem 10 W, která má vestavěný tepelný filtr
pro potlačení nežádoucích účinků tepla na měřený
vzorek. Lampa je napájena z 12V akumulátoru,
který je výhodný pro práci v terénu. Při plném nabití
vydrží akumulátor 1,5 hodiny nepřetržitého měření.
Mezi jednotlivými měřeními lze pro úsporu energie
zdroj vypínat. Z hlediska ustálení teplotního režimu
lampy se doporučuje měřit až po uplynutí půl minuty
po zapnutí zdroje. Při měření s důrazem na krátko-
vInné pái"mo je lépe tuto dobu ještě prodloužit.

Při poklesu napětí akumulátoru pod mez, která by
ohrozila měření, je obsluha upozorněna zvukovou
signalizací.

V příslušenství zdroje záření je také dobíjecí zaří-
zení pro akumulátory. Lze na něm dobíjet až čtyti
akumulátory současně. Zai'ízení přitom signalizuje,
který z dobíjených akumulátorů už je dobitý. Při mě-
ření v terénu je nezbytné mít při vybití jednoho aku-
mulátoru další v záloze.

Celý tubus s lampou se po propojení s akumulátorem
připojuje k integrační sféře na jeden ze vstupů A, B
nebo C.

S integrační sférou lze provádět měření záření ve třech
základních režimech:

a) srovnávací měření,
b} měření odrazivosti záření,
c} měření propustnosti záření (pro transparentní

vzorky)

Nyní si jednotlivé druhy mČÍ'enípopíšeme podrobněji.

a) srovnávací měření

Při srovnávacím měření měříme záření umělého zdro-
je ze vstupu B, které dopadá na vstup srovnávacího
měření, který je osazen de8tičkou s normálem síranu
barnatého tak, že splývá s vnitřní stěnou sféry. Vstup
srovnávacího měření má stejný průměr jako vzorkový

3 vstup. Tím získáme VE zvoleném rozsahu vlnových
délek spl.'ktrální intenzitu odraženého záření Ip jejíž
naměřené hodnoty jsou nezbytné pro další druhy
měření.

b} mě1'ení odrazivosti záření

Při měření odrazivosti záření vzorku dopadá zarení
zdroje ze vstupu C přímo na měí'ený vložený vzorek.
Intenzity naměřené tímto měřením označíme I".
Pokud při takto nastaveném měření vyjmeme vzorek
a provedeme měření odraženého záření, získáme in-
tenzitu Id, která odpovídá měřenému pozadí a koriguje
vícenásobné odrazy uvnití- sféry. Pro poměrnou od-
razivost měřeného vzorku platí vztah

Rr je 8pektrální odrazivost normálu síranu barnatého .
Její tabulková hodnota je pro nový normál rovna 1.

c) měi'ení propustnosti zářl.'ní

Při tomto druhu měření je vzorek umístěn mezi zdro-
jem záření a sférou. Intenzitu záření propuštěnou vzor-
kem označíme I/. Pro poměrnou propustnost zái'ení
platí vztah

Po provedení těchto základních merem Je mozne
vypočítat i množství záření vzorkmll pohleené. Pro
poměrnou pohltivost cx[I], poměrnou odrazivost e[l]
a poměrnou propustnost T[l] platí vztah

cx+e+T=1
Důležité je, aby při měření vzorku dopadalo zái'ení

při různých druzích měření na vzorek ze stálE stejné
strany. V praxi to znamená, že např. u listu UI'čité
měřené rostliny musíme po změření odraženého záření
list otočit o 1800a teprve pak měřit propuštěné záření.

V rámci všech měření UI'čitého vzorku musí být
světlovodný kabel přibližně ve stále stejné poloze, aby
nedošlo ke zkreslení měřenýeh hodnot.

Použité fyzikální jednotky byly převzaty z litera-
tUI'Y[2] a [4].

Integrační sféra umožňuje měření jak v laboratorních
podmínkách, tak i v terénu. Při měření ji lze namon-
tovat na stativ anebo přidržet v ruee za rukojeť.
Akumulátor lze upevnit k opasku nebo umístit na zem,
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Obr. 3 Celkový pohled na znrtzení
Foto: Ing. Milan Pařík

Obr. 4 Detail upnutí li8tu do 8féry
Foto: Ing. Milan Pařík

Na obr. 3 je celkový pohled na zařízení. Vlastní
integrační sféra jc umístěna na f'tativu. Pomocí světlo-
vodného kabelu je spojena se spektroradiometrem,
na kterém je položen ovládací displej. Na zemi. pod
stativem se nachází akumulátor zdroje umělého záření
sféry.

Na obr. 4 vidíme detail upnutí vzorku (listu) do
sféry. Nalevo od sféry se nachází zdroj umělého zá-
ření, napravo od sféry je upínací mechanismus vzorků.
Veškeré povely k měření se zadávají pomocí ovládací-
ho displeje, viz. obr. 5.

V roce 1986 proběhl rozsáhlý experiment ve spolu-
práci s Výzkumným ústavem pro zúrodnění zeměděl.
ských púd. V laboratorních podmínkách bylo pomocí
integrační sféry změřeno 185 vzorků půd. Výsledkem
experimentu byl katalog poměrné spektI:ální odrazi-
vosti půd, který odpovídal hrubým hierarchickým
jednotkám třídění zemědělských půd podle charakte-
ru humusového horizontu.

Obr. 5 Detail ovládacího displeje
Foto: Ing. Milan Pařík

Příkladem z měření městské zeleně je graf na obr. 6.
V grafu jsou zachyceny křivky poměrné odrazivosti
a poměrné propustnosti záření u listu jilmu drsného
(Ulmus scabra Mil!.). Šrafovaná oblast mezi oběma
křivkami představuje část záření, která byla listem
pohlcena. Integrováním ploch uzavřených jednotli-
vými křivkami lze zjistit energetickou bilanci kon-
krétního měřeného objektu. Tedy jaké množství z do-
padajícího záření se odrazí, jaké množství je propuště-
no a jaké množství pohlceno. V tab. 1 jsou uvedeny
výsledky pro měřený list jilmu drsného ve dvou vlno-
vých rozsazích. Jak můžeme pozorovat, jsou rozdíly
v obou měřených pásmech poměrně značné.

V současné době probíhá ve spolupráci s katedrou
ochrany rostlin Vysoké školy zemědělské v Praze
měření spektrálních charakteristik vybraných typů
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Tab. 1 Tabulka odraženého, propuštěného a pohlceného
záření listu jilmu drsného

I spektrálni pásma [nm]

záf'cni viditelné

I
a blizké viditelné

infračervené

odražené [%] 29,8 6,6

propuštěné [%] 26,3 3,7

pohlcené [%] 43,9 89,7

zemědělských plodin. Na obr. 7 je graf poměrné od-
razivosti žitovce (Triticale). Jedná se o křížence pše-
nice a žita. Uvedený graf byl naměřen na klasu ži-
tovce vloženém do integrační sféry v polovině vege-
tačního období, kdy rostlina obsahovala ještě dosta-
tek chlorofylu.

6. Závěr

Integrační sféra slouží k měření biotických i abiotic-
kých vzorků a napomáhá při zjišťování energetické
bilance záření dopadajícího na vzorky, ktEré jsou zkou-
mány metodami dálkového průzkumu Země. Hlubší
poznání vlastností jednotlivých zkoumaných vzorků
pomocí integrační sféry napomáhá při vytváření mo-
delů vlivu dopadajícího slunečního záření na zemský
povrch a jejich využití v dálkovém průzkumu Země.
Výsledky měření se dají využít také v rostlinné fyzio-
logii a dalších vědních oborech.

LITERATURA:
[I] KŘíŽEK, M. - MUŘICK\', E.: SpektI'Oradiomctr

LI - 1800 a jeho využití v SDPZ, Geodetický a kar-
tografický obzor, 33 (75), 1987, Č. 8, s. 211-214.
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Optoelektronický snímač a stabilizátor
náklonu
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[2] Licor Integrating Sphere Instruction Manual, Lin-
coln, Nebraska, 1983.

[3] KŘížEK, M.: Shrnutí teoretických poznatkú z ob-
lasti spektroradiometrických měření zemského po-
vrchu a radiometrie. [Technická zpráva úkolu
SPTR A12-346-811.] GKP -- SDPZ, Praha, 1986.

[4] TOMSA, K.: Teoretické základy letecké fotogram-
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V geodézii je často důležitým úkolem nejen stanovení
orientace přístroje, zařízení nebo jiného objektu vůči
směru zemské tíže, ale i její udržování. K trvalé
stabilizaci orimtace objektu se obvykle používá ky-
vadel nebo setrvačníkú. Regulační odchylka je sní-
mána elektricky kontaktním, odporovým, indukčním
nebo kapacitním snímačem. V posledních letech se
při zvýšení spolehlivosti světelných zdrojů (užívají
se luminiscenční diody) výchylky snímají též foto-
elektricky.
Méně ~námý je snímač náklonu, jehož čidlo tvoří

libela podle [1]. Tento snímač má poměrně dobrou

citlivost, která je dána typem použité libely. Přitom
je systém velmi levný a spolehlivý.

Blokové schéma snímače se stabilizátorem ná,klonu je
uvedeno na obr. 1. Čidlem náklonu je libela 1uvnitř
vybroušená. a naplněná kapalinou s malou teplotní
roztažností. Oba konce libely jsou uzavřeny planpara-
lelními čelními stěnami 2. Uvnitř libely je bublina 3.
Nad oběma konci bubliny jsou umístěny fotocitlivé
prvky 4. Na obou koncích libely jsou zvnějšku zdroje
světla (záření) 5, vybavené j'Mnoduchou optikou,
soustřeďující svazek paprsků v rovnovážné poloze
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libely na rozhraní mezi bublinou a kapalinou. Jako
zdrojů je možno použít jak žárovek, tak výkonnějších
typů zářivých diod. Útlum v kapalině byl detailně
zkoumán a je popsán ve [2]. Jako experimentálního
zařízení bylo použito plynového laseru.

Svazek paprsků z každého zdroje 5 prochází tedy
kapalinou a láme se na rozhr8lllí bubliny a kapaliny
směrem ven z trubice libely. Část toku záření dopadá
na fotocitIivé prvky 4, které jsou připojeny k elektro-
nickým obvodům 6, zapojeným tak, aby signál vyso·
ké napěťové úrovně (dále "H") mohl být vždy jen na
jednom ze dvou existujících výstupů. V poloze podle
obr. 1 je na obou výstupech elektronických obvodů
signál nízké napěťové úrovně (dále "L"), takže stabi.
lizační servomechanizmus 7 je v klidu. To proto, že na
oba fotocitlivé prv ky dopadá záření od zdrojů.

Na obr. 2 je znázorněna libela po vychýlení z rovno-
vážné polohy. V tom případě na fotocitIivý prvek
pravé strany ještě dopadá část rozptýleného toku zá-
ření, kdežto na levý již nikoliv. K lomu záření dochází
vzhledem k hustotám, tvaru a k rozhraní mezi kapali.
nou a bublinou vždy uvedeným způsobem. Na výstu·
pu elektronických obvodů, korespondújícím E pravým
fotocitlivým prvkem bude tedy stále !:lignál"L" a na
druhém výstupu signál "H". Vzhle(lem k zapojení
obvodů, o němž již byla zmínka, 'terrto stav zůstává
zachován až do návratu bubliny do rovnovážné po-
lohy.

Důsledkem signálu "H" na. výstupu elektronického
obvodu 6 je zásah stabilizačního servomechanismu
proti působení odchylky. Při sklonu plošiny na druhou
stranu systém pracuje obdobně. K přenosu signálu
se využívá druhého ka.nálu od pravého fotocitlivého
prvku. Blokové schéma je na obr. 3. Oba kanály jsou
elektricky naprosto shodné. Z hlediska stabilizační
smyčky jsou jednotlivé členy popsány takto:
a) libelu lze považovat za aperiodický člen s přeno.

sem
KaG1(p)=---

TaP + 1

Konstanta Ka je dána citlivostí libely; vyjadřuje
posuv bubliny libely při změně sklonu líbely.
Časová konstanta líbely Taje poměrně značně
velká, závisí na použité kapalině i na tvaru libely.
Písmeno p označuje Laplaceův operátor,

b) elektronickou část popsaného typu lze považovat
za ryzí neIinearitu s pásmem necitlivosti, daným
jednak nenulovou plochou fotoelektrických prvků,
jednak pásmem necitlivosti klopných obvodů.
První část je obvykle o řád větší než druhá,

c) jako výkonového členu je možno použít hydrau-
lického nebo elektrického servomotoru s převodo.
vou skříní. Při použití stejnosměrného elektro-
motoru s cizím buzením bude přenof'lvýkonového
členu mít zjednodušený tvar

Kb

G2(p) = p(TbP + 1)

1 3
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Přitom výstupní veličinou je úhlové natočení hří-
dele servomotoru. Konstanta přenosu Kb a časová
konstanta Tb jsou dá.ny konstrukčními parametry
použitého servomotoru a převodů. Aby časová
konstanta Tb byla co nejmenší, je vhodné volit
servopohon s malou hmotností rotačních částí.

Celý popsaný systém je poměrně kompaktní a má
malé rozměry. V ~kla.dním provedení může ovšem
přinést určité obtíže dané spouštěním nebo výpadkem
elektrické energie během provoz.u. Je třeba vzít v úva-
hu, že bublina má velmi labilní polohu a v klidu zaří.
zení nebude stát uprostřed trubice libely. Dojde-li
k zapnutí zařízení v poloze podle obr. 4, velmi záleží
na citlivosti obou kanálů. Obecně se signál "H" může
objevit na kterémkoliv z nich. V nejnepříznivějším
případě se signál objeví na opačném výstupu než bylo
třeba II nenastane vyrovnání výchylky, naopak se
tato zvětší až do maximální hodnoty dané konstrukcí
mechanismu. Nežádoucí stav lze odstranit podle [3]
poměrně snadným zásahem do elektrické části zařízení
a doplněním dvou fotocitlivých prvků 8, umístěných
na obou koncích libely. Zapojení a uspořádání zaří-
zení je na obr. 5. Potom v případě, který byl popsán

v souvislo~ti $ obr. 4, dojde k opačné funkci stabilizá-
toru pouzé nakrátko. Jakmile se bublina dostane do
krajní polohy' (vzWedem k vysoké citlivosti prakticky
ihned), objeví se na výstupu elektronických obvodů
rychloposuvu 9 signál "H" a servomechanismus vrátí
rychloposuvem plošinu do polohy blízké poloze nwno-
vážné, kde _již zareagují vnitřní 1otocit1ivé prvky.
Autooscilacím lze zabránit volbou vhodných časových
konstant Ta, Tb a šířkou pásma necit1ivosti nelinearit.
Při výpadku elektrické energie je funkce obdobná
jako u zapnut.í zaří:lJení.

Popsané zařízení je vhodné ke stabilizaci orientace
objektů i ve více než jedné rovině. Příkladem je stabi-
lizace anténních systémů, umístěných na málo tuhém
'Stožáru. Dosažitelná přesnost je dána volbou libely,
fotoprvků II· štěrbiny propouštějící záření k jejich
citlivé vrstvě.
Přesnost funkčního vzorku se pohybovala okolo 5

úhlových vteřin. Výhodou zařízení je jeho malá spo-
třeba elektrické energie, takže je možné napájení
z elektrochemických zdrojů proudu. Závislost funk-
ce na eleketrické síti by značně omezovala možnosti
použití. Hla mím spotřebičem je pak elektrický servo-
motor.

[1] FIALA, V.: Stabilizátor podélného neb9 příčného
sklonu. [Čs. pátent č. 127 786.] Praha, UVO, 1968.

[2] FIALA, V.: Stabilizátor podélného nebo příčného
sklonu. [Diplomová práce.] Brno, VAAZ, 1967, 82s.

[3] FIALA, V.: Pomocné zařízení pro stabilizátor podél-
ného ne1:>opříčného sklonu. [Čil. patent č. 132 980.]
Praha, UVO, 1969.
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Lektoroval:
Ing. Josef Maxa,

Geodézie, n. p., Opava

Spravočnoje 'posobije po prikladnoj geodezii. (Praktická
příručka užité geodézie.) Redigoval V. D. Boršakov.
Moskva, Nedra 1987, 543 s., 185 obr., 54 tab., lit. 24.

Velmi rozsáhlá sovětská literatura z oblast,i užité a in-
ženýrské geodézie byla opět obohacena o další význam-
nou publikaci, zpracovanou kolektivem pracovníků
MIIGAiK pod redakcí prof. Boršakova (stejně jako již
známé příručky "Spravočnik geodezista" z r. 1975
a 1985 a "Spravočnoje rukovodstvo po inženerno-geo-
dezičeskim rabotam" z r. 1980). Tato nová publikace je
zpracována ve třech následujících částech:

I. Geodetické přístroje, výpočetní technika

(Teodolity, gyroteodolity, nivelační přístroje, elektro-
optické a radiové dálkoměry, tachymetry a eklimetry,
optické dálkoměry, pomůcky pro mechanické měření
délek, výpočetní technika).

(Triangulace, trilaterace, polygonometrie, kombinované
úhlové a délkové sítě, sítě na staveništích, nivelace,
vyrovnání sítí, inženýrsko-geodetické průzkumy, vy-
tyčování staveb, geodetické práce při montáži, do-
kumentace skutečného provedení stavby, měření posunů
a deformací staveb).

III. Geodetické práce při výstavbě

(Dopravní stavby, dálková vedení, městské a průmyslo-
vé komplexy, vodohospodářské stavby, meliorace, vodní
toky, tunely a podzemní objekty, objekty s mimořádný-
mi požadavky na geometrickou přesnost, organizace
inženýrsko-geodetických prací).
Příručka je zpracována velmi komplexně a přitom.

přehledně a přes relativně malý rozsah, jen 543 stran,
obsahuje všechny základní poznatky, pokyny a infor-
mace, potřebné pro geodety pracující ve výstavbě. Lze
ji proto jako základní příručku doporučit i našim zá-
jemcům o sovětskou literaturu s tím, že v celé řadě
podrobně zaměřených publikací získají další poznatky
a pokyny.

Ing. Miroslav Herda, OSc.,
VÚGTK
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Ve dnech 2. až 20. března 1988 se ve výstavní síni
lJstředí lidové a umělecké výroby (ÚLUV) v Praze ko-
nala Knižní žatva 1987. Jde o již tradiční výstavní
akci české knižní produkce, pořádanou ministerstvem
kultury České socialistické republiky ve spolupráci s na-
kladatelstvími Svazem českých dramatických umělcú
a Českým lite;árním fondem: Výstavy se účastnil jako
i v předchozích letech expozicí map a atlasú pro školy,
veřejnost a export Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n. p.
Součástí Knižní žatvy jsou b~sedy čtenářú s př~dsta-

viteli českých nakladatelství. Ceské kartografieke pro-
dukci byla věnována beseda "Setkání s mapou",
která se uskutečnila ve výstavní síni ULUV dne 9.
března 1988 v odpoledních hodinách. Nakladatelská
složka Geodetického a kartografického podniku v Pra7.e
bvla representována účastí ředitele podniku s. Ing. M.
Mikšovského, CSc., náměstka ředitele s. Ing. O. Bětíka
a hlavního redaktora s. Ing. A. Haška, kteří besedu
řídili.
V úvodu podal hlavní redaktor s. Ing. A. Hašek

informaci o kartografické produkci v r. 1987, edičním
plánu podniku pro r. 1988 a záměrech pro další období.
V bohaté diskusi, která se při besedě rozvinula, byly
zodpovězeny dotazy čtenářú k tvorbě nového školního
zeměpisného atlasu světa, který má být vydán v r.
1989 a k novému Velkému atlasu světa, který je zpra-
cováván jako koediční titul s maďarským nakladatel-
stvím Cartographia Budapest a vyjde koncem letošního
roku v nákladu 40 000 výtiskú. Atlas bude sestávat ze
137 mapových stran a abecedního rejstříku, který bude
obsahovat více jak 80 000 geografick'ý'ch názvú. Ne-
menší pozornosť čtenářů byla věnována turistickým
mapám, které po vydání 42 titulú, převáž~ě v Il}ěřítku
1 ; 100000, pokrývají prakticky celé územ[ CSR. Ctenářl
při besedě vysoce hodnotili edici automap CSR 1:200 000
a soubor vlastivědných map "Poznáváme Českosloven-
sko" 1;200 000, jejichž vydání pro celé území ČSR bude
ukončeno v letošním roce; řada z těchto titulů byla již
vydána i v reedicích. .
Beseda měla zdařilý prúběh a umožnila podat kvalifi-

kované informace o současné české mapové tvorbě a je-
jím výhledu. Besedy se zúčastnilo asi 100 zájemců
o mapy.

Ing .• 11iroslav Jlikšovský, CSC.,
ředitel GKP v Praze, n. p.

Zpráva o druhém celostátním bezpeč-
nostním a odborném ~kolení uživatelů
HeNe laserů v důlním měřidví

Ve dnech 19.-22. října 1987 se konalo v podnikovém
školiCím středisku Tranzitního plynovodu Štoky u Jihla-
vy druhé celostátní bezpečnostní a odborné školení uži-
vate1l1 HeNe laserů v důlním měřictví. Školení uspořádal
ČV ČSVTS plynárenské společnosti ve spolupráCi s po-
bočkami ČSVTS k. p. Tranzitní plynovod a Geodetické
a kartografické správy Praha pod patronací odborné pra-
covní skupiny laserové techniky v inženýrské geodézii
a pro měření podzemních prostor při stavební fakultě
ČVUT a zástupce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Praha.

Školení se zl1častnilo 38 pracovníků z 13ti organizací
z resortu FMPE, FMHTS, ČGÚ, ČÚGK a MŠ ČSR.
Všichni l1častníci dostali tři dny příruček, které ob-

sahovaly celou problematiku školení. Skladba předná-
šek i praktických cvičení byla zaměřena na základní
vlastnosti laseru, na laserovou přístrojovou techniku, na
seřizování a na drobné opravy laserových zařízení a na
vybrané technologické aplikace v hornictví. Přednášející
z řad odborné pracovní skupiny mluvené slovo vhodně
doplnili velkým počtem barevných diapozitivů.
Těžiště školení spočívalo v seznámení posluchačů se

zásadami pro práCi s He Ne lasery v důlních podmín-
kách. V přednášce pracovníka Výzkumného ústavu bez-
pečnosti práce byla značná pozornost věnována bezpeč-
nostním předpisům pro práci s lasery zejména v dolech.
Na závěr školení se účastníci podrobili zkouškám z bez-
pečnostních předpisů ve smyslu vyhlášek ČÚBP č. 125/
/1982 Sb. a SÚBP č. 126/1982 Sb. a podle Směrnice č. 61/
/1981. Hygienické předpisy MZ ČSR a podle Úpravy č. 20/
/1982 Vestníkem MZ SSR a získali Osvědčení o proško-
lení pro práci s HeNe lasery.
Zástupce Tesly k. p. Holešovice, Meopty k. p. Přerov,

OKD Ostrava a Fakulty stavební ČVUT předvedli l1čast-
níkům nejnovější laserovou techniku a pomůcky naší
i zahraniční výroby. Účastníky zaujal nový prototyp čes-
koslovenského laseru MEOPLAN s rozmítaným svazkem
a s automatickým nastavením v rozsahu ± 6° ve vodo-
rovné nebo svislé rovině. Proti předchozímu prototypu
vystupuje laserový svazek ve spodní část! přístroje, což
umožňuje jeho využití při pokládce maloprůměrového po-
trubí.

Obr. 1Výstava čs. laserov~ techniky. Rotační syst~m Meo-
plan určený k řízení zeim~na zemních stroJů (Meopta

Přerov)

Vysílací systém MEOPLAN byl předveden ve spojení se
zařízením Meofix pro optoelektronickou detekci polohy
svazku. Toto zařízení je např. vhodné pro plošnou nive-
lací.
Na výstavce byly dále předvedeny nové typy laserů

v nevýbušném provedení Tesla TKG 208 a TKG 209 s no-
vě řešenou ustanovkou. Pozornost účastníků byla věno-
vána kombinaci nivelačního přístroje Carl Zeiss Jena
Ni 025 s laserovým okulárem Kern LO upravené na Fa-
kultě stavební ČVUT. Zástupce OKD Ostrava předvedl za-
jímavé pomůcky vhodné pro měření v dolech. ~ástup:i
fy Kern předvedli elektronický teodolit E 2, dalkomer
DM 503 a laser s lasero'Vým okulárem LO.
Úč.astn1ci školení ocenili neformální iVým'ěnuzkušenos-

ti mezi pracovníky odborné pracovní skupiny. výrobci la-
serových zařízení a meZi uživateli z řad převážně důlní
praxe.
Závěrem třeba poděkovat pracovníkům školicího stře-

diska Tranzitního plynovodu Štoky za zajištění plynu-
lého chodu tohoto školení.

Ing. M. Kašpar, CSc., Ing. [. Pospíšil, CSc .•
za odbornou pracovní skupinu pro využití lase-
rové techniky v inženýrsk~ geodézii a při mě-
ření podzemních prostor při fakultě stavební
ČVUT v Praze
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V lednu 1988 došlo mezi Kanadou a Finskem k definitiv-
nímu předání funkcí, spojených s vedením Mezinárodní
geodetické federace (FIG). Stalo se tak na zasedání
v Hclsinkách, kdy bylo představeno nové byro FIG
pro funkční období 1988--1991.
Na snímku z 13. ledna t.r. je nové byro FIGzachyceno

v tomto složení (zleva): Wally Youngs (Kanada)-vice-
prezident skup. B, Pekka Raitanen (Finsko) - generální
tajcmník, Ritva Asplundová (Finsko) - sekretářka
byra, ~~arl J ame~. (Austrálie) - viceprezident skup. C,
Jl~hlt ~alvlhe (Fmsko) -:- prezidcnt FIG, Seppo Har-
mala (}< lllsko) - vICeprezident skup. A, Kalevi Kirve _
sniemi (Fi',lsko) - ředitel XIX. kongresu 1990, Martti
Hautala (hnsko) - hospodář.

Nové vedení FIG zahájilo svoji činnost vdmi inten-
zívně Sl.' zCl.'lanovým přístupem k řízení tak početné
mezinárodní komunity gl.'odl.'tú. Adresa nového byra
FIG je tato: FIG Bureau, Nervanderinkatu 5D 42,
1'.0. Box 184,81'-00101 Helsinki, telefon +358-0-495
940, telex 126 205, fig sf, telefax +358-- 0-I·n 289.
V trvalém kontakt.}1 s byrem FIG za ČSVTS, která

je nositelem členství CSSH v této mezinárodní nedádní
organizaci. je Čl.'skoslovenský národní komitét pro FIG,
Široká 5, ilO 01 Praha 1. Členové komitétu rádi ZpI"O'
středkují jakýkoliv kontakt zájmncú s vedením FIG.

Ing. Jlilan KlimťŠ,
předseda Českosluvenskéhu

národníhu komitétu pro FIG

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Lyžařú --- běžkařú bylo před desíti lety vn. p. Geodézie
Pardgbice poskrovnu. Ale stačil jeden vášnivý lyžař
Ing. Stl.'fan a vznikla akce, na kterou se každým rokem
těší desítky geod.etů našeho podniku. Spolu s ním dal-

ších deset Iyžařú založilo zimní Iyžařskou akci pod náz.
vem GEO-50. Cílem této dvoudenní akce je nejen bojo-
vat proti lidské lenosti, ale i rozvíjet branně-technické
prvky. Celé toto hemžení geodetů je situováno na pod.
nikovou chalupu v Dolní Hedči u Králík. Kdo zná tuto
řídce osídlenou krajinu s výhledem na západní část
Jeseníkú, kde dominuje Kralický Sněžník s překrásným
údolím řeky Moravy, dá za pravdu, že je jako stvořená
především pro zimní sporty. Rok co rok odváží autobus
z Pardubic mladší i starší vyznavače bílé stopy do Ram-
zové, aby se někteří z nich pokusili ztéci vrchol Kralic-
kého Sněžníku (1423 m) a poklonili se známé soše slona.
Ti méně zdatní vychutnávají klid a pohodu v málo
navštěvovaných oblastech Jeseníkú. Organizátoři při-
pravují každoročně tři trasy, z kterých si každý múže
vybrat podle své fyzické zdatnosti;
1. Ramzová - Paprsek - Staré Město pod Sněžníkem
- 15 km.

2. Ramzová - Paprsek - Kladské sedlo - kaplička -
Stříbrnice - Staré Město pod Sněžníkl.'m - 30 km.

3. Ramzová - Paprsek - Kladské sedlo - kaplička -
Kralický Sněžník - chata Dolní Hedeč - 50 km.

V některých letl.'ch nepřálo našemu přejezdu počasí,
ale vždy jsme nalezli náhradní trasy, aby se GEO-50
mohla uskutečnit. Mělo to svoje kouzlo, poznali jsmc
další drsnou, ale krásnou přírodu na hřebencch Sušiny
i v údolích kolem Červeného potoka a Dolní Moravy.
Škoda, že pro nepřízeú počasí. ktl.'ré je na vrcholu
Kralického Sněžníku \- zimě téměř pravidlem. se nám
jen dvakrát otevřel pohled na panorámu J l.'seníkú. Orlic-
kých hor a Krkonoš.
'Těch. kteří absol\-ovuli cdou ..geodetickou padesátku"

je již mnoho. jsou mezi nimi muži i ženy, ti nejll.'pší
z nich reprl.'zentují náš podnik na resortním Sokolo\'-
ském závodu branné zdatnosti (8ZBZ). Proto i druhý
den organizujeme v okolí chalupy podnikový SZBZ.
který je dotován cenami pro jednotlivcl.' v kategorii
lnužú a žen.
Přejeme geodetické padesátce do dalšího desetiletí

hodně zapálených organizátorú i zdatných Iyžařú, kteří
dokážou stmelit kolektiv nl.'jen při sportovním vyžití.
ale přenesou tuto sk\'ěJou atmosféru i na svá pracoviště.

Vlastislav /:;imek,
iJral/llá komise n. p. Geudézie

l'al'lluiJice

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Historická geografie. 24. Sborník prací Ústavu českoslo-
venských a světových dějin. (ÚČSSD- ČSAV). Praha.
1985. Vydáno r. 1985, vyšlo r. 1987, 500 kusů.
Celý sborník je věnován pracím s tematikou geodetic-
kou a kartografickou. Sborník sestavil PhDr. Zdeněk
Boháč, CSc. a PhDr. Eva Semotanová. Tímto sborníkem
chtěli oba sestavitelé připomenout 20. výročí vydání
Atlasu československých dějin Praha 1966, které bylo
oceněno udělením Státní ceny Klementa Gottwalda.
Sborník obsahuje 10 článků s tematikou geodetickou

a kartografickou na 219 stranách. Recenzím, zprávám
a kronice je věnováno 80 stran textd.
V prvním článku, který napsal prom. hist. Milan

Kavalír, odborný pracovník Vojenského historického
ústavu, Praha a_nazval ho ..Několik poznámek o Klau-
dyánově mapě Cech z r. 1518 a významu starých map
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jako historického pramene", zobrazuje a vysvětluje
jevy odehrávající se ve vzdálené historii.Provedl rozbor
lokalit a sídlišť na Klaudyánově mapě v členění na
královská kališnická města, na královská katolická
města a ostatní neoznačená královská města, poddan-
ská města a další podle jiných ukazatelů, celkem 280
lokalit a sídlišť.
Druhý článek "České řeky ve světle písemných

pramenů a starých map", který napsal PhDr. Zdeněk
~Qháč, CSc., vedoucí vědeckotechnický pracovník
UCSSD-ČSAV Praha, doložil svůj článek 6 mapovými
přílohami, aby názorně prokázal, jak toky řek se v prů-
běhu dějin měnily a ovlivňovaly vznikání a zanikání
sídel, jak někdy v důsledku neuvážené kolonizace
vzniklo kolísání klimatických poměrů a vodního re-
žimu.
Ná'lledkem radikálních kolonizačních činností spo-

jených s odlesněním vznikaly výkyvy na hladině řek,
provázené záplavami a změnami řečišť, jako např. ústí
řeky Jizery u Brandýsa, které se posunulo až k Toušeni.
Přiložená mapka "Zamokřené oblasti" ukazuje oblast
Polabí od Nymburka až po Mělník.
Třetí článek "Josefské mapování českých zemí

a jeho topografický popis", který napsala RNDr. Olga
Kudrnovská, CSc., se zabývá Josefským mapováním,
o kterém napsal dr. Ing. Boguszak velké pojednání ve
III. díle "Vývoje mapového zobrazení ČSR". Jc trochu
polemické co bylo míněno metodou mapování "a la
vue", jak píše plk. Paldus. Ing. dr. František Boguszak
vysvětluje, že tím se stalo, že v popisu nebyly uvedeny
některé význačné předměty a teprve po srovnání s ma-
povými elaboráty musely být doplněny.
Ve vojensko-geografickém textu pro sekci 107 jsou

jednotlivě popisované lokality průběžně očíslovány,jsou
to zpravidla na území sekce se vyskytující obce, ale také
usedlosti, mlýny a další budovy. Není třeba připomínat,
že text je obrovským zdrojem poučení pro historickou
topografii a dosud málo využívaný. V článku jsou ještě
dvě mapové přílohy, z nichž jedna zdůrazňuje názvo-
"loví sekce 107 v efském mJosapování.
Čtvrtý článek "Účast zeměměřičů na josefském

katastru", který napsal Ing. Karel Pecka, poskytuje
obraz vzdělání zeměměřičů před velkým měřením, ke
kterému dal příkaz 20. dubna 1785 císař Josef II.
V článku je vylíčena historie stavovských inženýr-

ských škol v Praze a Olomouci.
Zvláště je vyzdvižena zásluha prof. Hergeta, který

své žáky doporučoval na vedoucí místa při měření J 0-
sefského katastru. Pro historii a paměť je zveřejňováno
mnoho jmen zeměměřičů, kteří se osvědčili při měření,
o něž měl zájem císař Josef II. Ač katastr po smrti cí-
saře nebyl proveden, výsledky z měření zůstaly zacho-
vány a chtěli bychom, aby jména nezapadla do hlubin
zapomnění.
Pátý článek napsal prom. hist. Jiří Záloha, ved.

pobočky státního oblastního archivu v Třeboni, praco-
viště Krumlov článek zní "Pozoruhodný soubor plánů
řeky Otavy z r. 1797". Plán byl objeven ve sbírce map
a plánů velkostatku Prášily a byl vypracován vrchním
myslivcem a inženýrem Janem Wihlem pro hraběte
Kinského. Plán je zhotoven od pramene řeky Otavy
až k ústí do Vltavy. Jednotlivých dílů je celkem 23
kusů. Autor článku popisuje jednotlivé díly mapy, což
je velmi poučné.
Še,stý článek napsal PhDr. Pavel Boháč, pracov-

ník Ustředního archivu geodézie a kartografie při GKP
v Praze, n. p., a nazval ho "Rukopisná mapa kultur
království českého z let 1837~1844". Upozorňuje na to,
že ač o mapě již jednou psal dr. Otto Pokorný, nestala
se předmětem využití, mapa je v měřítku 1 : 144000.
Autor doporučuje mapu k dalšímu studiu jak z hlediska
kartografie, tak také vlastní historie především dějin
osídlení a dějin zemědělství. Obsahuje údaje o poloze
drobných sídel a samot i mlýnů často zaniklých. Mapa
je součástí stabilního katastru a její udaje se mnohdy
hledají v jiných mapách.
Sedmý článek napsal doc. Ludvík Mucha, CSc.,

a nazval ho "Neznámý globus pražského nakladatele
Marka Berry z r. 1842". Je to globus unikátní v měřítku
1 : 92 736 000. Žádný jiný gloQus nebyl dosud objeven.

Protože doc. Mucha, CSc., je opravdový znalec a velký
sběratel "globusů", máme radost z jeho objevení.
Osmý článek, který napsala PhDr. Eva Semota-

nová se nazývá "Spolková činnost zeměměřičů a její
společensko-ekonomické aspekty v Českých zemích kon-
cem 19. a počátkem 20. století".
Je to jeden z nejcennějších článků celé publikace, pro-

tože přehledně líčí postavení zeměměřičů od posledního
čtvrtletí 19. století až téměř do roku 1927 se zmínkou
o sjednocení v roce 1954. Vylíčila snahy prof. Semeráda,
Petříka, Pantoflíčka a dalších. Zmiňuje se o aktivitě
zeměměřičů ve spolkové činnosti, o činnosti spolku
českých geometrů a o časopise Zeměměřický věstník
od roku 1913 až do roku 1938. Je to velmi záslužná prá-
ce, která přináší jasno do počátku činnosti geometrů
v 19. století.
Devátý článek napsala PhDr. Eva Semotanová

,,0 výzkumu dějin geodézie a kartografie v Českých
zemích do roku 1945".
Po přečtení článku musíme s politováním konstato-

vat, že dějinami geodézie a kartografie se převážně za-
bývali historikové a geografové. Z geodetú, kteří vy-
pracovali větší pojednání to byli prof. František Novot-
ný, prof. Josef Petřík, prof. Ing. Josef Ryšavý, dr. Ing.
František Mašek, doc. Ing. Jaroslav Pudr, doc. Ing.
Gustav Vejšický, Ing. Alois Šimek. Pozdější pak dr.
Ing. František Boguszak, Ing. dr. Václav Elsnic, prof.
Ing. Bohumil Šimák, Ing. dr. Jan Císař. Dějiny geodé-
zie a kartografie jsou bohaté a významné a něco spo-
lečnosti přinesly.
Proto se přimlouvám za výzvu PhDr. Semotanové,

aby se dějiny geodézie a kartografie podařilo co nejdříve
konstituovat jako samostatné disciplíny s kvalitním
pramenným materiálem a dosáhnout jejich pěstování.
Poslední desátý článek napsal PhDr. Jaroslav

Kašpar, CSc., odborný asistent filozofické fakulty UK.
Článek pojednává o geografické a kartografické meto-

dě v historikově práci a o terminologických rozdílech.
Bylo by jistě prospěšné, kdyby se termíny mohly ozna-
čovat opisem ~ tj. metody užívané v geografii, metody
užívané v kartografii. Má pravdu v tom, že vžitou ter-
minologickou praxi nelze jedním návrhem změnit. Kon-
krétní uplatnění bylo u nás užito jak ve školních atla-
sech, tak v Atlase čs. dějin.
Po článcích následují recenze a kroniky. Pokládám

za povinnost vzpomenout alespoň znovu RNDr. Marii
Medkovou, dlouholetou redaktorku v české kartogra-
fii, naposledy zaměstnanou v GKP v Praze, n. p.,
která zemřela 15. 10. 1984 a budíž jí zachována čestná
památka. .
Publikace by' byla vhodná ve všech knihovnách orga-

nizací resortu ČÚGK.
Ing. Karel Pecka,

Praha
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