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528.517

LENKO. D.
úlohy XV. zjazdu KSČ v rezorte SUGK v r. 1977
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 4, s. 79-82
Úspešné splnenie úloh hospodárskeho plánu roku 1976
v rEzorte Slovenského úradu -geodézie a kartografie vy
tvorili dobré podmienky na pine nic úloh roku 1977. Úlohy
r. 1977 ako vyplýVéljú pre rezorl ZD záverov XV. zjazdu
KSČ. Zameranie úloh hospodárskeho plár.u v roku 1977
a predpoklady ich spllwnia.

fAY<l> , M.
COBpeM"HHoe COCTOHHlle II HanpaBJleHllJI pa3BHTllJI 3JIeK
TpOOITTHQeCKllX llaJILHOMepOB
feOne311QeCKllH

4,

No

CTp.

H

KapTOrpapUQeCKHH 0630P,

87 ~92, 2

23, 1977,

pliC.

CTaTlOll: rrOKa3lOIBaeT H OlIeHHBaeT cOBpeMeHHoe COCTOll:HUe
pa3BllTHll: 9JIeKTpoorrTMQeCKllX naJIlOHOMepoB H

9JIeKTpoH

HT,IX TaxeoMeTpoB; B 3aKJI10QeHllH rrpHBe.ueHlOl paccyJK!\e
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HUll:

KOSTEL'ECKÝ, j.
Geometrioké charakteristiky hladinových ploch
Geodeticky fl kartografický obzor, 23, 1977, Č. 4, s. 82~87,
4 obr., lit. 9
Pomocí aparátu tenzorového počtu jsou odvozeny základní
geometrické charakteristiky hladinových ploch. j" disku
tována otázka použití odvozeného pOSlllrJU v případě růz
ných matematických vyjádření hladinových ploch.

cTurHyTal! CTerreHlO pa3BllTUll: xapaKTep1l3yeTCl! cor JlaCHO
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HHl( CBeTa, MonyJIl!TOp, neMonyJIll:TOp, ,pa30Mep, OITTUQeC
Kall: CUCTeMa, HCTOqHHl( 3HeprHll.

528.74:624

HAUF, M.
Současný

stav a tendence v}'voje světelných dálkoměrů
Geodetický a kartografický obzor. 23, 1977, Č. 4, s. 87-92,
2 obr.
pojedcání popisuje a hodnotí současný stav vývoje světel
ných dálkoměrů a elektronických lachymetrů a v závěru
vyslovuje úvahy a vývajav~'ch tendencích. Dosažený stupeň
vývaje je charakterizován podle hlavních funkčních a kon
strukčních uzlů 'SvěteIných dálkoměrů: dosah, zdroj svčtla,
modulátor, demadulátar, fázaměr, aptický systém, zdrojI)
energie.
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92-98, 6
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6
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4
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C

ČE~NANSKÝ, j.

rrpocTpaHcTBeHHoll npll:MOH

Analytické určovanie priestorových zmien musla SNP
v Bratlslave
Geod"Ucký a kaclografický obzor, 23, 19'77, Č. 4, s. 92-98,
S ol)r., 6 lab., lIt. 4
popis praktického použití analytického vyhodr.ocení po
zemních sní,mků se separátním určováním prvků vnitřní
a vnější orientace a s následným určaváním souřadnic
prostarovým praHnáním vpřucl. 'Rozbor přel3nosti fotogram
metrického měření průhybu, lJOSULU a vybočení mostního
trámu během zatěžovac~ch zkoušuk.

rrocJIenylOlllHM

MAKOVNÍK, D.
K otázke stanovenia kritérií pri vel'mi presnej nivelácii
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 4, s. 98-100,
1 obc., lit. 10.
Niektoré výsledky analýzy geodetických meraní pri urt'o
vaní špecifi:::kých mikrozmien dopravn~'ch stavieb. Návrh
kritéria p1'e rozdiely dvojic čítaní na nivelačnej late s jed
nau stupnicou.
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pOTorpaMMeTpH>IeCKOro 1I3MepeHHR nporH6a,

MeTOiLOM
TOqHOCTH
cnmrra
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TeqeHHe HcrrblTaHHll: Ha
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528.024.1-187.4
K

187.4

KoopilllHaT

3aCeqKH.
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pHC., ."HT.

23, 1977,

10

NeKoToplOle peayJIlOTaTlOl aHaJIll3a reone3HqeCKHX H3Mepe
HHll npM onpeneJIeHHH crre"HpHqeCKHX MHKpOM3MeHeHHll
TpaHcnopTHlOlX coopyJKeHHll. TIpoeKT KpllTepMll: !\JIll: pa3-.
'HOCTeH rra pHlOlX OTCqeTOB 'Ha HHBeJIHpHOll peHKe C O!\HOll

lllKaJIOH.
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23, 1977,
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79 - 82
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LENKO, D.
Aufgabcn des XV. parlcitages im Rcssort de3 Slowakischen
Amtes Hir Geodasie lmd Karlographie
IGeodetický a kartogratický obzor, 23, 1977, Nr. 4,
Se;te 79-82
Die erfolgreiche Erf1illung dcr "lUfgaben des 'Wirtschafts
plans auf das jahr 19'76 Ull Ressort des Slowakischen
'\mtes fUr Geodiisi" und Kartographie hat gute Bedin
gllngen einer F1illung der Aufgaben- des jahres 1977
s:c!1affen. Die aus den BeschlUssen des XV. parteitages
KPdTsch sich ergebende saclliliche Einstellung der AufgalJcn
auf dGS jahr 1977 und Vorbedingungen ihrer Fiillung.
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KapTOrpapHqeCKHH Ob30p,

82-87, 4

pHC., JIHT.

23, 1977,
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TIpM rrOMOlIlH 'CllCTeMhl TeH30pHoro lICQHCJIeHHll: BhIBene
HlOl OCHOBHLle reOMeTpHQeCKHe xapaKTepHCTHKH ropH30H
TaJIlOHlOlX rrOBepxHOCTell. CTaTlOll: rrOCBll:llleHa Borrpocy. rrpH
MeHeHHll: BblBeneHHOH
pa3HlOlx

rrOc.~e!\OBaTeJIlOHOCTH

MaTeMaTHQeCKHX orrpe!\eJIeHHll

rrOBepXHoCTeH.

nJIl!

cJIyqall:

ropH30HTaJIlOHlOlX

512.972
KOSTELECKÝ, j.
Geometrische Charakteristiken der Niveauflachen
C;Bodettcký a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 4,
Seite /82-,s7, 4 Abb., Lit. 9
Mitlcls Apparat der Tpllsorrechnung werden die grund
liegendcn geometrisr:l1en Charaklr;1'istiker~' der NiveaufUi
ehen abgel"it8<l. Eswird die Frage der Anwendung dcs
abgeleiteten Verfahrens im Falle verschiedener mathema
Usche'n AusdrllcksTormen der NiveaufLic!len diskutiert.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
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528.517

528.74 : 63.4

HAUF, M.
Gegenwartiger Stand und Entwicklungstendenzen lichl
elektro-nischer EntfernungsmeRgerďte
IGoodetický a kartografický Obzol', 23; 1977, Nr. 4,
Seite 87-92, Z Abb.
In der Abhandlung wird der ge'genwartige Sland der Ent
wicklung liclltelektroni3cher EntfernungsmeEgeratB und
ElleklrOnischer Tachymeter beschrieben und gewertet und
im SchluBwort die Entwicklungsstufe nach den einzelnen
Hauptfunkt.ians- und Konstruktior,sknoten der lichlelektro
nischen EntfernungsmeBgerate charakterisiert: Rejchw8lite,
Lichtqu8111el, Modulator, Demodulator, phasenmesse'c, opti
sches Systf;m, Enr~rgiequellel1.

Analytical Determination of the SNP Bridge in Bratislava
Displaeements
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 4, pp. 92-98,
6 lig., I> tab., 4 rel.
Descriptwn of applicalion of analytic evaluation of ground
photographs vvith scparate determination of inr~er tlnd
outer orientation and with further dctermination of co
ordinates using the thre,e dimensional intorsection. Accu
racy analysis of photogrammetrtc determination of de
flectio'ns, displacemer~ts a nd deviations 01' the bridgD beam
dufi.ng the loading tests.

ČERNANSKý,

ó~B.024.1

528.74 : 644
ČERŇ'ANSKý,

J.

Analytische Bestimmung der Raumveranderungen der Brucke
des ,Slowakischen Volksauf-standes in Bratislava
IGeodeUcký a kartografi·cký obzor, 23, 1977, Nr. 4,
Selite 92-91l, 6 Abb., 6 Tab., Lit. 4
Beschrelbung del' pra'ktischen Anwendung der analylischen
Auswertung von ErdmeBbildern mit getrennler Bestimmung
der Elemente der inneren uLd a.uBeren Orientierung und
mit nachfolge!Il,de1r Koordlnatenbestimmung durch raumli
ches Vorwarlseinschneiden. Ge,nauigkeitsanalyse der pho
togrammetrischen Mcssung der Durchhiegur.g, Verschie
bung und Ausschweifung des Brilcke,nbalkens im Laufe der
Belastungs priiIungen.

-

J.

187.4

MAKOVNÍK, D.
Problem of criteria Determination for High Accuracy
LeveUing
Geodetický a kartografický obzor, 23,1977, No. 4, PP. 9S-100,
1 fig., 10 reL
Somer results of geodetic ob:::ervations anaIysis for de
termination of specifir; _microchanges of transport slruc
~nres.
suggestioli af crileria af differences in puirs af
readlngs on 011e scal8 levelling staff.

061.14 [(437.6'J : 5Zi8j : 329

(437J

LENKO, D.
Taches émanant du XVe Congres du parU Communiste de
Tchécoslovaquie pour le ressort du Bureau sIova1ue de
géodésie et cartographit~ eu 1977
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977. No 4, pages
79-82.

528.024.1 -

187.4

MAKOVNÍK, D.
Zur Frage der Kriterienbestimmung beim PrazionsnivcHe
ment sehr hoher Genauigkeit
Geodetický H kHrtografi.cký obzor, 23, 1977. Nr. 4,
suite 9S-1OO, 1 Abb., Lit. 10
Eiť."ige
Ergebnissel dBlr Analyse geodatischer Messungen
bei der Bestimmung spezifischer Mikrovera.nderungen von
Vf!irkehrsbauohjekten. Vorschlag eines Krite-riums tur die
Untersr;hiede der Ablesung der Nivellementslatten mít nur
einer Lattente.ilung.

061.14 [(437.-6) : 528) : 329 (437J

LENKO, D.
Tasks Resulting from the XVth Gongress nf the Gzecho
slovak CODlmunist Party in the Oirganizations of the slovak
Office of Geodesy and Gartography
Geodetický a karlografický obzor. 23, 1977, No. 4, pp. 79-82
Successful fulfilling of tho oconomic pian tasks ir; 1976
in thl> organizations of Ulel Slovak Offico of Geodesy and
cartography has created good conditions for fulfilling of
the tasks in 1977. The tasks for tho year 1977 resulting
from the XVth Congress of the Czechoslovak Communist
party. Orientation on th8 81conomic plar,' tasks in 1977 nnd
conditions of their fulfilling.

La réalisation fructueuse des tachcG émannnt du pIan
économique pour 1976 a créé de lJonnes conditions pour
la r6alisation du pian 1977. Les Ulclles, telle,s qU'elles se
présentent, sulon les conclusions du XVc cor"gr(~s du
peT. Attention portée aux problémes du pian pour 1977
8't conditions pour leur accomplisscment.

512.972

KOSTELECKÝ, j.
Caractéristiqlle:i géometriques de:; surfaces de niveau
Geodelický a kartografický obzor, 23. 1977, No 4, pages
82-87, 4 illustT., 9 bibliographies
A l'aide de l'uppar8l"1 a calcu1 tensoriel on dérivo les
caractéristiquos góometriqucs essentielles des surfaces
de niveau. On diseute la questioL de ľemploi du pro-cédé
dérivé dans le cas de différe,ntes expressions mathéma·
,tiques des surfaces de niveau.

528.517

HAUF, M.
Situation actuellc

ct

tendances

de

l'évolution des

télé

metres
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 4. pages
H7-92, 2' illustr.
L'nriíclel tra!ite et analyse l'Mat actuel du dévelappBment
des télémetres électrooptiques et lachymetres électroniques
el dans la partie terminalo prend en cOLsidération les
tendances de ľévolution. Le degré cl 'évOlution obtenu est
caractérisé par les nceuds fonctionncls et de construction
des télémétres: portée, source de lumiěrc, modulatcur,
démodulateur.
phiJ.SRiI1H~tre,
systéme
optiquer,
source
ď6nergie.

512.972

KOSTELECKÝ, J.
Geometrie Charactcristics of Equipotential Surfaces
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 4. pp. 82'-87,
4 fig., 9 reL
Geometrie characterislics of equipotential surfnces are
delrived by moons of ter~sor calculus. problem af applica
!ion of tho derive-d procedure in case of different mathe
matical descrj,ptions of equipotential surfaces ls discussed.

528.74 :

6~4

ČERlNANSKý,

J.

nétermination analytique des modifications survenues dans
l'espace du pont SNIP a Bratislava
Geodetický akarlogrufický obzor, 23, 1977, No 4, pages
92'-98, 6 illustr., 6 planches, 4. bibliograph.
Descriplion de l'emploi pratique de la rcstilulion analy·
tique des clichés terrestrels avec détermi.nation suivanlc des"
coordannéc,s par intersectio'!l. dans ľ"space. Analyse' de
précision du levé photogrammétrique du gauchisscment,
du déplaccmcnt et déviement de la poutre durant les
essais de chargement.

528.517

HAUF, M.
Present State and Trends in Development of Light 'Distance
Meters
Geodetický a kartografický obzor, 23,1977, No. 4, pp. 87-92,
2 lig.
Description and evaluation of present state of development
of light distance. meters and ele,clronic tacheomete,"s aud
trends of further development.Present state i8 charac·
terised by tlw main IUllctional and technical data: range,
light source, mndulator, dcmodulator, phase meter, optical
system, source of energy.

528.024.1 -

187.4

MAKOVNíK, D.
Sur le probléme de stimulatlon des criteres pour nivelle
ment de tres hante préc1sion
Ge>octetický a katrografický obzor, 23, 1977, No 4, pages
98-1eJO, 1 illuslr., 10 bibliograph.
Cert"ins résullats de I'analyse du levé géodésiqu81 pour
1a détermination de micro-char.gements Sl)écifiques des con
structions de transport. Proposition de critere pour les dU
fére,nces du couple de lecture de la míre a Une écheUe.

Ge[Jdetický a kal'tograHcký obZ'IJl'
l'lJčník 23/65,
číslo 4/1977
79

Lenko, D.: Úlohy XV. zjazdu . ..

Úlohy XV. zjazdu KSČ v rezorte SÚGK r. 1977

Ing. Daniel Lenko, námestník prctbe;iu SÚGK

061.14 [(437.6) : 528] : :,20 (4:> i)

Už je tomu niekoľko mesiacov, čo praCUjUCl or strieborný odznak druhého stupňa. V hnutí brigád
ganizácií Slovenského úradu geodézie a kartografie socialistickej práce je zapojených okolo 1650 pra
venujú všetko svoje úsilie plneniu úloh druhého
covníkov. V komplexných racionalizačných brigá
roka šiestej päťročnice. Doterajšie výsledky uka dach pracuje viac ako 130 pracovníkov. Pôvodné
zujú, že v tomto plnení si dobre počínajú. Majú záväzky súťažiacich boli vysoko prekročené a do
dobrú východiskovú základňu v úspešnom splnení siahli hodnotu 4 mil. Kčs. Prínos komplexnej socia
úloh roka 1976. Všetky organizácie rezortu splnili listickej racionalizácie činil 5 mil. Kčs. Tieto a
úlohy v rozhodujúcich ekonomických ukazovate a mnohé ďalšie činitele ovplyvnili úspešne výsledky
ľoch, ale aj v technických merných jednotkách a
v plnení úloh hospodárskeho plánu roka 1976.
to aj v podmienkach, že plán na prvý rok šiestej
päťročnice bol postavený progresívne. Hospodár
Zameranie úloh roka 1977
ske organizácie splnili plán výkonov v roku 1976
na 102,3 %, pričom najvyššie plnenie dosiahol n. p.
Trvale platnou smernicou pre pracovníkov or
Slovenská kartografia. Plán zisku sa celorezortne ganizácií rezortu Slovenského úradu geodézie a
splnil na 105,1 % a splnil sa aj predpoklad v zni
kartografie aj v ďalšom období sú závery XV. zjaz
žovaní nákladov na korunu výkonov. Prekročili sa du KSČ a zjazdu KSS a ich rozpracovanie na pod
plánované odvody hospodárskych organizácií a spl
mienky rezortu a organizácií. Aj na obdobie roka
nila sa tvorba podnikových a rezortných fondov. 1977 zostáva stredobodom pozornosti v týchto or
Kladne sa hodnotí splnenie úloh hradených z roz ganizáciách pri plnení hlavných výrobných úloh
počtu SÚGK, najmä v budovaní a obnove mapo
uznesením zjazdu uložená maximálna úspornosť,
vého fondu máp veľkých mierok, úloh na úseku evi predovšetkým v spotrebe energie, materiálu a su
dencie nehnuteľností a edičný plán máp pre hos
rovín z dovozu, prehÍbenie disciplíny v investič
p'Jdársku výstavbu vrátane prác na Atlase SSR.
nej výstavbe a predovšetkým neustály zápas o zvy
Podstatné zlepšenie, v porovnaní s predchádzajú šovanie efektívnosti a kvality na každom pra
cimi rokmi, sa dosiahlo v plnení plánu investičnej
covisku, v každej činnosti. Na tieto skutočnosti tre
výstavby, najmä v dovoze prístrojov a materiálov. ba myslieť a ich zohľadniť už pri stavbe plánu, pre
Aj kaď v stavebných investíciách pretrvávali ne tože aj ony majú svoj podiel na znižovaní celkových
dostatky z predchádzajúcich rokov, zapríčinené nákladov apo ich realizácii aj na vylepšenie hos
najmä dodávateľskými organizáciami, boli uve podárskeho výsledku organizácie.
dené do užívania prevádzkové budovy v Žiari nad
Opodstatnenosť zvýšenia pozornosti vyššie uve
Hronom, prístavba ll. p. Slovenská kartografia a deným činiteľom je podčiarknutá tiež skutočnos
n. p. Geodézia v Žiline a 7 ďalších drobných akcií.
ťou, že neustále narastajúce požiadavky na geo
Záporným javom je nesplnenie plánu pracovní detické a kartografické práce, ako je tomu už
kov. Nesplnenie rezortného plánu o päť pracovní·
dlhšiu dobu, nemôže rezort zabezpečovať exten
k:w nemá dosah len na stratu výrobnej kapacity zívnou formou, ale iba dôsledným využívaním všet
v uplynulom roku, ale hlavne pre budúcnosť. Rast kých zdrojov rastu produktivity práce a faktorov,
pracovníkov sa vzťahuje na skutočnosť v pred ktoré tomuto rastu napomáhajú. V súbore opatre
chádzajúcom roku a pre jednotlivé roky šiestej ní na zabezpečenie plánu roka 1977 ich organizácie
päťročnice je veľmi nízky.
Preto strata každej uviedli, pričom počítajú najmä il uplatňovaním
pracovnej sily je pre budúcnosť nenahraditeľná. výsledkov vedeckotechnického rozvoja, vrátane
Rok 1976 bol pomerne náročným na zvládnutie mechanizácie a automatizácie prác, komplexnou
úloh. Jednako popri bežných úlohách výrobného
socialistickou racionalizáciou, vysokou úrovňou
c;larakteru sa úspešne ukončili aj ďalšie význam riadenia a organizácie práce, dôsledným využíva
né práce, ako bola prestavba veľkoobchodných cien ním pracovnej do:Jy, skracovaním prestojov ako aj
a tvorba nových cenníkov, práce na päťročnom plá efektívnosťou celej hospodárskej činnosti, zlepše
ním úrovne dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
ne, operatívne vyriešenie otázok nedostačujúcich li
mitov na niektoré činnosti, racionalizácia práce a ale predovšetkým využívaním široko rozvinutého ziÍ
riadiaceho a správneho aparátu ako i závažné úlohy väzkov,ého hnutia, socialistického súťaženia, kom
v s1vislosti s X. konferenciou geodetických služieb plexných racionalizačných brigád a iniciatívy pra
cujúcich vôbec.
socialistických štátov a ďalšie.
Dobré výsledky v plnení plánu roku 1976 sa do
siahli vďaka viacerým intenzifikačným činiteľom, Vecná náplň plánu
ktoré sa vyznačovali najmä sústavným spresňova
V súlade s rozpracovaním úloh XV. zjazdu KSČ
ním a prehlbovan"m socialistického uvedomenia a
rozvoja pracovnej iniciatívy našich pracovníkov, na podmienky rezortu, vo vecnej časti plánu na rck
správnym uplatňovaním komplexnej socialistickej 1977 kladieme naďalej na prvé miesto úloily na
racionalizácie, hmotnej zainteresovanosti i stálym budovaní a obnove mapového fondu
zlepšovaním riadiacej a organizátorskej pr['ce. máp veľ k Ý chm i e rok. Úloha narastá v ro
ku 1977 oproti roku 1976 a bude ďalej každorcčns
Veď do socialistického súťaženia bolo zapojených
viac ako 90 % z celé'10 počtu stálych pracovníkov narastať najmä z dôvodu, že sa nesplnia predpo
organizácií, 120 kolektívov brigád socialistickej klady uvádzané roku 1971 pri prijímaní úlol),y, hlav
práce, z ktorých má v súčasnosti 66 kolektívov ne pokiaľ ide o rast pracovn kov. Splnenie plánu
bronzový odznak prvého stupňa a 9 kolektívov v roku 1976 a primeraná rozpracovanosť dávajú
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predpoklad, že aj roku 1977 sa úloha splní. Určitou
posilou pri zvládnutí celej úlohy do roku 1985 je
aj nádejne sa rozbiehajúca výpomoc organizácií
rezortu ČÚGK, s ktorou počítame aj pre ďalšiu päť
ročnicu. Zvládnutie tejto úlohy vyžaduje venovať
zvýšenú pozornosť organizácii práce a využívaniu
automatizácie a mechanizácie a v najbližšom období
aj širšie využívanie aerotriangulácie na zhusťovanie
podrobného bodového poľa v špecializovanom
stredisku v n. p. Geodézia Bratislava a v širšej mie
re uplatňovanie výsledkov výskumu celoštátneho
··i podnikového charakteru.
Práce na úseku e v ide n cie neh n u teľ 
n o stí sa budú rozširovať o činnosti podporujúce
vybudovanie moderného pol):tohospodárstva, najmä
pri obnove pôdneho fondu, ako i uplatňovaní zá
kona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Ľude
sa najmä skracovať cyklus komplexnej
údržby a skvalitňovať bežná údržba, rozširovať
prevod písomných operátov na SAPO, nahrad7.0vať
nevhodné a opotrebované pracovné mapy a vyho
tovovať poľnohospodárske mapy pre socialistické
orgamzacle
prostredníctvom
veľkoformátového
xeroxu, resp. mikrofilmom. Overujú sa predpokla
dy na nahradzovanie 500 mapových listov mesačne
v každom kraji. Komplexné zakladnie EN - práv
ne vzťahy bude prednostne prebiehať v lokalitách,
kde sa buduje a obnovuje mapový fond.
Vyhotovovanie pod k l a d o v pre mel i o r á 
cie a ďalšie zúrodňovanie pody sa bude plniť
v zmysle rámcovej dohody uzavretej medzi SÚGK
a Státnou melioračnou správou so súčasným spre
snením lokalít krajskými melioračnými správami.
Rovnako tomu bude aj pri úlohách na úseku HTÚP.
Naďalej
sa prehlbujú skúsenosti vyplývajúce
z experimentálneho overovania inovačných úloh
v oblasti EN. Niektoré práce, napr. pri vyhotovení
zostáv podnikovej evidencie pozemkov, sa zdržia
vajú, kým celé územie okresu bude prevedené na
SAPO. Nedostatok kartografických kapacít vyžadu
je hľadať náhradné cesty na vyhotovovanie máp
PEP.
Skvalitneniu EN pomôže tiež včasné vyhotovo-
vanie geometrických plánov, kde sa požaduje neu
stále skracovanie lehoty vybavenia najmä v okre
soch, kde je doteraz lehota nad 4 mesiace.
Úlohy na úseku údr ž b y geo det i c k Ý c h
s i e t í sa plánujú v štandardnom rozsahu. Pred
nostne sa však budú plniť tie, ktoré vyplývajú
z medzinárodných dohôd, ako sú opakované ni
velácie, gravimetrické práce a iné.
Edi č II Ý p l á n máp pre hospodársku výstavbu
počíta s vydávaním máp 1: 10000 a ďalších mie
rok základných máp, ale aj vydanie máp štátneho
vodohospodárskeho plánu. Vydané budú tiež pub
likácie názvoslovnej a terminologickej komisie ako
i technické predpisy.
Intenzívne sa pracuje na Atlase SSR. V roku 1977
sa do rúk odberateľov dostanú prvé dve kapitoly
z celého počtu pätnásť kapitol. Atlas bude ukon
čený roku 1980. V súčasnosti sa venuje pozornosť
propagácii, vyšiel propagačný bulletin a organizu
je sa subskripcia.
V edičnom pláne podniku Slovenská kartografia
figuruje 7 titulov v edícii politicko-výchovných
máp (v r. 1976 bolo 12], 6 titulov turistických
a lyžiarskych máp - zväčša opakované vydania,
2 tituly automáp, 4 tituly kultúrnopoznávacích
máp, orientačné plány a viac ako 40 titulov úče
lových tematických máp. Pokračovať sa bude vo
výrobe reliéfnych máp.

Krajské podniky Geodézia zabezpečujú aj ďalšie
práce prijaté na podnikovej úrovni. Ich rozsah ro
bí okolo 49 % celkového objemu geodetických a
kartografických prác. Sú to prevažne práce kraj
ského významu, ale niektoré aj celoštátneho cha-.
rakteru, napr. mapové podklady pre diaľnice, pre
veľké vodné diela, technická mapil Bratislavy a iné.
Uprednostňovať treba
požiadavky pre výstavbu
energetických zariadení, ako to vyplýva tiež z mi
nuloročného
septembrového
uznesenia
pléna
ÚV KSČ, ako i práce pre bytovú výstavbu.
Neustále trvajúci obrovský rozvoj investičnej
výstavby v socialistickom štáte vyžaduje včasné
dodávanie geodetických a kartografických prác
nielen organizáciami rezortu Slovenského úradu
geodézie a kartografie, ale aj geodetickými pra
coviskami zriadenými v rÔ7.nych iných rezortoch.
Veď v súčasnosti krajské správy geodéZie a kar
tcgrafieeviďujú v SSR viac ako 100 organizácií
poverených pre výkon geodetických a kartografic
kých prác, kde pracuje okolo 650 odborníkov (to·
je veľkosť jedného krajského podniku Geodézia).,
z ktorých má 71 inžinierov oprávnenie na overo
vanie výsledkov geodetických a kartografických
prác. Spolu 60 inžinierov má oprávnenie na výkon
zodpovedného geodeta. Kvalitné výsledky prác
týchto pracovníkov sú iste nie malou pomocou pri
zvládnutí úloh, ktoré jednotlivé odvetvia národné
ho hospodárstva kladú na geodetov a kartografov
SSR.

Predpoklady splnenia plánu
Základným predpokladom splnenia náročných
úloh roka 1977 je rovnomernosť v plnení mesačných
plánov pri dokonalom využití plného plCtnovaného
počtu pracovníkov a prístrojovej techniky.
Maximálne treba využívnť v Ý s led k y v Ý s k u 
mu. Veď zameranie týchto úloh je blízke hlavným
úlohám rezortu a inováciám najmä v oblasti auto~
matizácie EN, ale aj ostatných geodetických a kar
tografických prác, tvorby reliéfnych máp a ďalších
úloh, ktoré vyplývajú zo záverov rokovania X. kon
ferencie geodetických služieb socialistických štá
tov. Riešiť sa budú dve výskumné úlohy štátneho
plánu RVT, týkajúce sa oblasti recentných pohybov
zemskej kôry a výskum budovania geodetických
sietí. Celkom sa bude riešiť 15 rezortných výskum
ných úloh.
Organizácie rezortu si osvojili úlohy programu
rozvoja vy n á l e z c o v s k é h o a z lepš o v a
teľ s k é hoh n u t i a na šiestu päťročnicu, o čom
svedčí skutočnosť, že r. 1976 bol podstatne pre
kročený predpoklad v počte podávania zlepšovacích
návrhov. Bolo podaných 111 a z toho prijatých 63,
čo
prinieslo celkový spoločenský prospech do
500000 Kčs. Očakávame podobné nadšenie v podá
vaní zlepšovacích návrhov aj v budúcnosti. Pod
statné zlepšenie od organizácií sa však očakáva na
úseku tem a t i c kej s ú ť a ž e pre zlepšovateľov
vo vytypovaní úloh a u pracovníkov o ich riešenie.
roku 1977 sa zvyšujú nároky na plánovanie a plne
nie r e a l i z a č n Ý chú l o h v organizáciach. V zá
ujme skvalitnenia celkovej práce v oblasti tech
nického rozvoja sa žiada, aby sa skvalitnil obsah
informácií v jednotlivých organizáCiách o dosiah
nutých výsledkoch a zameraní výskumu vôbec, vrá
tane účasti na oponentských konaniach a kontrol
ných dňoch.
V oblasti a u tom a t i z ct cie očakávame ďalšie
rozširovanie a doplňovanie
programov najmä
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v problematike písomného operátu EN a v tvorbe
progranwv pre pripravovaný rezortný počítač EC
1033. Pokračuje sa v dobudovaní výpočtového stre
diska v GÚ hlavne pokiaľ ide o školenie odbor
níkov pre nový počítač. Dopracovúvajú sa otázky
obsahu ISGK ako aj budovania rezortného a podni
kového automatizovaného systému r iildenia.
Komplexnú socialistickú raciona
l i z á c i u považ.ujeme aj naďalej za dôležitú for
mu plnenia progresívnych úloh našich organizá
cií. Kým však na úrovni organizácií sa KSR stala
už bežnou otázkou, neprešla táto metóda na nižšie
organizačné stupne riadenia v podnikoc11. Aj tu by
malo dôjsť ku skvalitneniu, čo zákonite prinesie
ešte vyšši efekt a prospecll podnikom.
Pri plnení výrobných úloh napomáha aj m o 
der n á pr í str o i o v á te ch n i k a. V tomto
smere sa získavajú výkonné prístroje najmä z do
vozu a čo je pozitívne, zabezpečuje sa aj ich prísluš
ný servis. Postupne sa inovuje polygrafický park a
diaľkomery pre terénne práce, získava sa výpo
čtová a zobrazovacia technika.
V pláne roku 1977 sa počíta s primeranou čiast
kou na stroje a zariadenia a na stavebné práce. Vo
výstavbe je výrobnoprevádzková budova GÚ, vý
robné strmliská v Pov. Bystrici a Sp. Novej Vsi,
v príprave je výstavba výrobného strediska v Tren
číne a Lipt. MikulÚši. Tempo výstavby vo veľkej
miere závisí od starostlivosti priamych investorov,
preto je ich prvoradou úlohou na tomto úseku dô
sledne sledovať plnenie hospodárskych zmlúv a
na úseku projektovej prípravy zabezpečiť zavčasu
kvalitnú dokumentáciu.
Integrujúcim činiteľom všetkých častí hospo
dárskeho plánu organizúcií aj rezortu je fin a n Č 
n Ý p l á n [1 v rámci t011Oto sa musí venovať naj
väčšia pozornosť najmä ukazovateľom tvorby zis
ku a odvodom do štátneho rozpočtu. Medzi najdô
ležitejšie činitele, ktoré ovplyvňujú tvorbu zisku,
patrí zvyšovanie výkonov a znižovanie nákladov.
Rast výkonov sa docieli využívaním všetkých
zdrojov rastu produktivity práce, čo aj organizá
cie vo veľl,ej miere uplatňujú, keďže sú k tomu
nútené aj sústavným narastaním požiadaviek na
geodetické a kartografické práce. Druhý činiteľ,
t. j. znižovanie nákladov, sa dosiahne predovšet
kým pre h Í ben í m v II Ú t r o pod n i k o v é h o
r i a ct e n i a. A práve toto zamerariie považujeme
v súčasncsti za najdôležitejšiu oblasť, s ktorou by
sa mali všetky hospodárske organizácie podrobne
zaoberať. ]\1ajú predovšetkým zdokonallť hlavné
nástroje vnútropodnikového riadenia ii to účtovníc
tvo, rozpočtovn:ctvo, kalkulácie predbežné i vý
sledné ako i vnútropOdnikové normatívy a ceny.
Treba vytvoriť hospodárske strediská tak, aby tIe
to mohli plánovať a účtovať predovšetkým podIa
odvetvových činností (gt3odetické El kartografické
práce, pulygrafická výroba, nákladová činnosť
atď.) a v rámci týchto podľa položiek odborového
kalkulačného vzorca. Aby sa vnútrupodni:.wvé ria
denie mohlo realizovať, treba vytvoriť pre jednot
livé činnosti vnútropOdnikové ceny na ocenenIe vý
konov hospodárskych stredísk. Na vytvorenie vnú
tropodnikových cien organizácie využívajú výsle
dok práce komplexných racionalizEčných brigá.d,
zložených z pracovníkov takmer všetkých organi
zácií reZOl·tu SOGK a (~OGK. Or~;3.ni7,~cie mmia
mať v poriadku príslušné technickoekonomické
normy a normatívy, prostredníctvom ktorých plá-
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nujú náklady prevádzok a zostavujú predbežné
kalkulácie výkonov. Na prehľbenie vnútropodniko
vého riadenia sú uspôsobené tiež jednotlivé odbory
sociálno-ekonomických informácií. Záruku znižo
vania nákladov a zefektívňovania vynakladaných
hospodárskych prostriedkov vidíme tiež vo viazaní
hmotnej zainteresovanosti pracovníkov jednotli
vých hospodárskych stredísk na výsledkoch týchto
stredísk.
Plánovaný r a s t p r a c o v ník o v r. 1977 je
minimálny a je určený na dobudovanie výpočtové
ho s lrediska. Treba preto dbať, aÍJY sa v každej or
ganizácii splnil plán pracovníkov a aby sa pritom
Clodržiavali príslušné zásady regulácie zamestna
nosti na obdobie 6. päťročnice, ako ich vydal
SOGK. Tu je predovšetkým potrebná spolupráca
s národnými výbormi.
Organizácii sa opláca starostlivosť o p o l i tie 
k Ý a o cl bor n Ý r a stp r a c o v ník o v tým, že
kvalifikovaní pracovnícI odvádzajú aj vyššie kvali
llkovanú prácu. Treba využívať školenie v rámCi
ZSP, kde sa preberá problematlkii týkajúca sa
podniku. V rámci odborového strediska vzdelávania
pracujúcich sa zaraďuje tematika celorezortného
charakteru, napr. údržba písomných operátov EN,
automatizované spracovanie jednotnej evidencie
pracujúcich, otázky novej účtovej osnovy, otáz
ky nového cenníka, otázky mikrograúe a pod.
H.ozsah školenia v rámCi OSVP je v podstate' rov
naký ako r. 1976, kedy v 14 kurzocll sa zúčastnilo
okolo 400 pracovníkov. Je potešiteľné, že diaľkove
študuje 88 pracovníkov na SVŠT a 57 pracovníkov
na stredných odborných školách. V postgraduálnom
štúdiu na SVŠT je 17 pracovníkov. Cyklickej prí
pruvy sa zúčastňuje 25 pracovníkov v III. okruhu
a viac ako 280 vo IV. okruhu. To sú nezanedbateľné
počty, ktoré iste svojou kvalitnou prácou ovplyv
nia pll1enie plánu.
Naše organizácie venujú starostlivosť aj príprave
kádrov pre zahraničie. Požiadavky na naši cn od
borníkov neustále narastajú, preto investície do stu
dia cudzích jazykov -- popri ruštine najmä španiel
činu a angličtinu, nebudú iste nadarmo. V tomto ro
ku odchádzajú ďalší naši pracovníci 113. Kubu vy
meniť tých,klorí tam už dva rolc! pôsobHi, od
chádzajú pracovníci na africký kontinent. Politic
ko-odborná úroveň, zdravie a znalosť príslušného
jazyka, sú základnými kritériami pre výber expertov
pre prácu v zahraničí.
Z.ivažný mOIIJP;lt, s ktorým sa v tomto roku mu·
sínH; vyporiadať, je uplatňovanie nového
c e 11 II í k a geol2tických a kartografických výkonov
Ll vý;'Gbkov kartografickej polygraľ;~. Vsetky orga
nizácie rezortov SÚGK a COGK SEJ na ich tvorbe
podieľali. Aplikácia cenníka bude prísne sledovaná
nie18n obidvmna ústrednými orgánmi, ale aj ceno
vými úrad" a štatistickými úradmi prostredníc
tvorn rezortných výkazov. Treba prato venovať mi
moriadnu pozornosť správnemu používaniu cenní
ka, kvalite prij
dokladov a údiijom vykazo
vaným vo výkGze o c:;novej štatisLike v geOdézii a
kartografii. Uplatnenie luvých cien môže priniesť aj
niektoré nečakané novosti a to preto, lebo prepočet
plánu na rok 1977 sa vykonal náhradnou metódou,
t. j. použltí"l prepočtových indexov. Použitie cen
níkov pri prep:}čcc) v8cnej náplrw P"'lCO môže mať
odlišJ:ý výsledok n=,i n lä pri rei:p k,Q"l'aní š trukt:ď: "
ry :c:ákazok s ohľadom na celospolcčelJské zámery.
?reto by bolo nesprávne skÍznuť pri tvorbe vec
né'lO obs3hu plánu na zaracľovanie Ian cencvé vý
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hodných zákazok, prípadne nepresne určovať stup
ne obťažnosti a pod., pretože systém sledovania
úrovne cien nového cenníka v nadväznosti na sku
točné náklady upozorní na každú nesprávnosť.
Hybnou silou pri plnení úloh hospodárskeho
plánu zostáva predovšetkým r o z voj pra c o v 
nej i nic i a t í v Y vo všetkých jej formách. Oča
kávame, že tak ako doteraz pracujúci všetkých or
ganizácií pochopili výzvy straníckych, vládnych,
odborových a mládežníckych orgánov k rozvoju
pracovnej iniciatívy na počesť XV. zjazdu KSČ,
budú v tomto duchu pokračovať aj naďalej. Za~
meranie záväzkového hnutia a socialistického sú
ťaženia je pre šiestu päťročn icu dané "Zásadami
účasti pracujúcich na riadení a rozvoji pracovnej
iniciatívy v rezorte", ako ich vydal SÚ GK. Odpo
rúčame využívať aj systém ocei1ovania výsledkov
rozvoja pracovnej iniciatívy, ako ich uvádzajú "Zá
sady ..." V širšej miere treba uplati10vať ďalšie
progresívne formy súťaženia, ako je napr. saratov
ské hnutie vyhotovovania výrobkov bez chýb a re
klamácií a jeho variant - ľvovský systém kom
plexného riadenia kvality. Vhodných príležitostí
pre vyhlasovanie záväzkov je každoročne dosť.
Vysoká kvalita ci efektívnosť v celom pracov
, nom procese a na všetkých pracoviskách si vyžadu
je predovšetkým dôsledne dodržiavať platné tech
nické predpisy a prijaté úsporné opatrenia, ale aj
dodržiavanie ďalších normatívnych predpisov na
každom úseku činnosti, v plánovaní, výkazníctve,
v hospodárení štátnymi prostriedkami, v dodržiava
ní ustanovení hospodárskeho zákonníka, vo faktu
rácii a v dodávateľskoodberateľských vzťahoch vô
bec, čo sa dosiahne tiež rozširovaním a upevi1ova
ním právnej výchovy na všetkých pracoviskúch a
v každej organiz í cH.

Záver
úlohy hospodárskeho plánu na rok 1977 sú v re
zorte Slovenského úradu geodézie a kartografie ná
ročné. Vychádzajúc zo skutočnosti v plnení v pred
chádzajúcich rokoch a dôverujúc politickej vyspe
losti, odbornej zdatnosti a obetavosti pracovníkov
rezortu, možno veriť, že sa tieto úlOhy úspešne
splnia. Úrad aj organizácie vytvárajú všetky pred
poklady pre dobrú prácu a spokojené plnenie úloh
aj tým, že dbajú na dôsledné plnenie príslušných
podnikových dokumentov, ako sú kolektívne zmlu
vy, komplexné programy starostlivosti o pracujú
cich a iné. V nadväznosti na uznesenie XV. zjazdu
KSČ a Smernice pre hospodársky asociálny rozvoj
ČSSR v r. 1976-1980, v úsilí podporiť formovanie
socialistického spôsobu života, rozvoj tvorivých
schopností ľudí a ich spoločenskej angažovanosti
a pracovnej zodpovednosti, sú do týchto programov
zaradené také opatrenia, ktoré umožnia dosiah
nuť vytýčený cieľ aj v oblasti zlepšenia pracovného
prostredia v najširšom význame včítane bezpečnos
ti a ochrany zdravia pri práci. K tomuto cieľu pri
speje aj organizovane vykonávani jednotná bran
ná výchova, ktorej význam spočíva nielen vo vý
chovnej činnosti, ale aj v telesnej pripravenosti
našich pracovníkov na plnenie úloh.
Za týchto predpokladov sa splnia výrobné úlo
hy roka 1977 vrátane ďalších činností, o ktorých
sme nehovorili, ako sú napríklad práce na pláne
šiestej päťročnice, na oblastných plánoch a pod.,
a takto pracujúci v geodézii a kartografii tiež pri
sTjú svojím podielom ku splneniu celkových zá·
verov XV. zjazdu KSČ, cieľom ktorých je ď2lš'e zvy
šovanie životnej úrovne pracujúcich v Českoslo
vensku.

Ing. Jan K05tclecký,
Výzku mný ústav geodetický, topografický
a kartogr'1fic:,ý v Prii1.e

Geometrické charakteristiky
hladinových ploch

~

512.972

Úvod

,~_ _ .~~_~_~__

Plochy v prostoru chnrnkterizujumc z hledi~kn geo
metrie nejen rozmerem, nýbd i tvnrem, ribm.ými typy
krivostí a metrick.ými formami, Všeclmy tyto vla5t
nosti nazveme geomdrick,)"mi charakteristikami dané
plochy. Znalost uvedených veličin není užit.očná jen
pfi rešení rUzných úloh fy:ákální a nmtemntické geo
dézie, nýbrž tyto hodnoty nH1jí - v konkrét.ním pr'í
pade napríklad u geoidu - flvllj význam i v rúzných
odvetvích geofyziky.
Vzhledem k t.omu, že hladinové plochy reálných
teles jsou matematicky velmi slo~ité, je vhodné u~ít
pro studium aparátu tem:orového počtu.

1. Hladinové plochy~ _ _ _ ,<~O""_'~O_'

_

Hladinoyou plochou budenie J'Oí\umet. plochu stej
ného potenciálu Wo. Tyto plochy mll~eme matema·
ticky popsat. v podstate dvojím zpúsobem. Pro vyjá
dí'ení potenciáln vnejšího tíhového pole t.elesa užijeme
výrazu j5j, str. 126 a 129

T
' _ ().111- l" 1+:2:oo 2:I,
Tf(e,rp,I.)--

e _

+8
kde G.11l je
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sin mA) .Pf./(/(Sill rp)]

součin gravitační

(l)

konstcLnty telesa, které
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má v bodě o sférick.ýeh souř'adnicích P(e, cp, A) poten
ciál W; (jIm, 131m jsou plně normované Stokesovy
dynamické konstanty, a" "rovníkový" poloměr tčlesa
(je to v podstatě faktor blízký poloměru těletm, který
je zaveden proto, aby SokPsovy konstanty mohly být
bezrozměrné) a Plm jsou pInč normované Legendrpovy
polynomy. Když hladinovou plochu nyní vyjádř'íme
podmínkou

W = kow;tanta,

(2)

muz.eme z (1) k voleným souI'adnicím cp, A vypočítat
'2 (cp, A) a tím dostaneme výraz pro průvodič hladinové
plochy. Při výpočtu e z (1) však musíme používat
iterační postup, ph kterém mohou vzniknout jisté po
tíže, zvláště když chccme vyjádř'it plochu pro geodety
nejJ\ajímavější - geoid. Proto byly Buri~ou ([5]) odvo
zeny vz.orce př'ímo pro průvodič hladinové plochy v po
dobném tvaru jako je (1):
e(cp, A)

=

Aoo

+

k

I

~

~ (A 1m cos m Je

1=:2111,=0

+

+ BIm sin ml.) P,..m(sin cp)

(3)

kde konstanty Aoo, )[I'M BIm jsou funkcemi Civl, TV =
= konst. a Stokesových dynamických konstant Cn'/n
aR"", a k je konečné číslo.
V případě geoidu musíme ještě výraz pro potenciál
doplnit potenciálem odstředivé síly
.

w2

e

2

Wodstř = -- ---'--

2

(OJ je rychlost rot.

Země).

cos 2 m

(4)

'

Výraz_ (3)

fil) f~rmilně

ne

zmční, ale konstanty Aoo• .{.","" Bnrn budou nyní ještě

dále funkcemi Wodstí'
Jakým způsobem je nyní možné zjistit Stokesovy
dynamické konstanty ~ Za prvé je to metodami druži
, cové geod{zie. Pohyb blízkých umělých rhužic je nej
vyšší měrou ovlivňován gravitačním polem tělesa 
Í'ešením problémů aplikované nebeské mechaniky lze
najít vzt,ah m8zi St,okesovými dynamickými konstan
tami a rušeným pohybem družic. Takto určené kon
stanty - pokud jsou určeny do dostatečně vysokého
sturmě - charakterizují n:lmi dobře hladinové plochy
vnějšího tíhového pok. V případě geoidu však určíme
plochu pouze "regularizovanou", t. j. takovou, že
v oblasti oceánů čl moÍ'Í se J':totožúuje s geoidem "sku
tečným" a pod pevninami probíhá tak, jako hy byly
vnč'jší hmoty přesunuty do tple~a, aniž by vnčjší po
tenoiál doznal změn.
Dalším typem určení hladinové plochy je metoda
gravimetrická. Zde jsou možné v podstatě dvě mož
nosti. Jednak podle Stokesovy věty (19J) určit na zá
kladě známých tíhových anomálií převýšení hladin(wé
plochy nad nějakou' vztažnou referenční plochou. Za
druhó hl' určit př'ímo Stokesovy konstanty, např.
podle výrazu

'.dClm]
lB

1_L

ln

1
(',f
.
rcosmAldn
=-4-(-Z-1) )LJgP1m(smcp) .
1
~~,
TI y

.-,

Q

SlIl ml'.,

mčuje poměrně

nízk.ý Rtupeň Stokesových konstant.
V současné době se tedy s výhodou užívá metod kom
binovaných - základní obrysy hladinových ploch se
získa,jíz dru~io a jemné detaily připojuje gravimetrie.
KonkréGně byla kombinovanými metodami získána
řada velmi k"vralitních glo háb'lích geoidů s přesností
uróení průvodiče kolem 2metrú.
Tyt,o hladinové plochy jsou dány bud analytioky ve
tvaru (1) respektiv8 (3), nebo "numericky" jako soubor
výšek nad známým referenóním tělesem.
Zkoumejme nyní geometrické charakteristiky t,1kto
definovaných ploch.
Na hladinovou plochu se mŮŽ8m8 dívat jako na dvoj
rozměrnou varietu M 2 (dvojrozmč'rný prostor) vno
řenou do třírozměrného prostoru variety Ma (defi
nice variet jsou podány např. ve l2], kap. 10, § 6;
[4], kap. 5).
V obou těchto prostorech (na obou vari8táoh) zvo
líme výhodně souř'adnioové soustavy: na ..LrIa karMzský
ortogonální systém; na M2. - jelikož jde o hvězdico
vitou varietu ([3]) vzhledem k ,M3 - J':avedeme sférické
souřadnice. Hladinovou plochu tedy lmd8me brát
celou mimo dva singulární body - póly.
Pro takto definovanou varietu (plochu) chceme
určit:

i) k08fieicnty první, druhé a tl-etí základní formy
plochy - (t",), b:x{J, CC\{3, ex, ~ = 1,2.
ii) Christoffelovy symboly prvního i druhého druhu
- lij, k] a rfj'
Iii) geodetické křivosti námi definovanJ~ch parame
trických (;t{r a a a*,
iv) totální (Gauswvu) a stÍ'ednÍ křivost plochy,
v) normální křivo:-;ti ve směru námi zavedeného
meridiánu a kolmo pa meridián.
Výrazy pro jednotlivé počítané veličiny nehudem8
ochozovat, tato odvození jsou v celé ~íři po
měrně zdlouhavá a detailně jsou (až na geodetickou
a normální křivost) provedena v 14J. Zde se budeme
držet [41 a odkaJ':y budou prováděny na tuto publikaci,
případuě publikaci [ll

většinou

2. l'rvní základní forma, Chrisfoffelovy symboly
Uvedli j~me již, že na M3 zav8deme ortogonální kar
tézský systém a na ll12 sférické souÍ'adnice. Mezi oběma
souřadnicovými i:\ystémy platí známý vztah

R

~

Y

= r(cp,

r(cp, A) cos cp cos A,

A) c.os cp sin A,

z = r(cp, A) sm cp,

x, !J,

ZE ( - 00,

(0),

cp E

,-i)

(- ;

A E (0,2

TI).

(6)

Provedme toto
mocniny)
Xl =

(5)

kde "e integruje př'cs oblast [J, y je str'ední hodnota
normální tíže, .dg je tíhová anomálie. Nevýhodou gra
vimetrieké metody je, že neznáme hodnoty tíhových
anomálií na celém tělese, družicová geodézie zase

!

=

x

x, x 2

přiřazení

=

y,

čísla

(horní

xa = z,

Ul =

jsou indexy, ne

cp,

u2

=

},.

:\1etrický tensor -- (14], výraz (1. A. 1.) na M3 budeme
značit gij - tedy
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'f'.68"

(8)

0.IS6 .. Nm- t

o; je Kroneckerova delta

(pro i = j je o} = 1;
pro i op j je
O)

64"

Zaveďme tuto úmluvu: vyskyt
nou-li se v nějakém norci in
dexy nahoře a dole stejné, zm,
mená to, že se přes tyto
sčítá (je to t. zv. Einsteinc)\a su
mační konvence); napHklud leZ'
pro IX = I, 2 znamená l" Z" =
= 7p + lp atp.
:l\Ietrický tensor na M 2 značíme
tf.\;! a platí pro něj [4], (6.10.3):

60"

.

o;·

~l;JOJ

--!

~ .'-~

______~~30-------------

56"

~--i'O-;

. _

~-

52"

~~=:----

09____

~--

-4a.~

.-------~
____
_

48"

c""~c
c:::s;-

--:;;--:OS-~

aaf3 =
i

kde x"
je -

Oxi

-::>-~.

=

x~ x~

gij

uU'"

44°

v

v,

i-~-,3,~,::::=:~~;o ::=--=s=--=~~"?

v

V nasem pnpade

~---70---~-

podlo (8) a R(Xi) i:i

i

40" .

i

Oj x" Xf3

aaf3 =

}6°

ou~

OU fJ

32°

Pnní základní forma variety M 2
bude:
(ds)2

=

nJ(i

duo: dufJ

~

r~

+ r 2,

al~

=

rcI'

ti.,

na?,

=

rX

+ r2 co,;z 'r.
(ll)

Dj'kriminant první základní formy má tvar:
n = n l la 22 -

r 2[rl

n 12a 12 =

Pro další výpočty je \-ýhoclné vypočítat jednotkové
vektory k parametrickým čarám. Jednotkový
vektor k pammetrické čář'p Ul = cp má vzhledem
k M3 kontravariantní souř'adnicc

'Plr =

r ,;in cp)

1

cosAj(r~

+ r2)1/2

(r'P cos cp - r sin cp) Sin. Aj (r~+r2)1/2,
(r'P sin cp + r cos cp)j(r~ + r2)1/2
(13)

~-===-_

013
---------,

--too

c5~'---é

.. -_

--o,,~-..
křivost

ve

_-OOj.~

směru

A

= konst.

vektorů 'Pl r a i-l", ktpré jsou jednotkové, "Je ne
kolmé, definujeme zrcám.{-m způsobem pomoeí
vektorového součinu jednotkový vektor norm:ály
v hodě (P E M 3 ) = (P E Mz)

Pomocí

ohecně

+ r Asin A+ r cos Acos2cp)j
I
JH + r~ cos2 cp + r cos 2cp)1/2
(r'P sin Acos cp sin cp - rA cos A + r.sin Acos cp)j
n'= {
j(d + r~ cos cp + r cos cp)1/2.
I (-r'Pcos2cp + rcoscpsincp)j
t
j(rx + r~cOi.;2cp + r 2 cos cp)1/2 (17)
{ (r'P cos J. cos cp sin-cp

2

~

oaik

oui +. onik
oui

-

onii )
-ou
k .

(18)

a

Jednotkový tečný vektor yc směru u 2 = A má vzhlc
Tli = a/k[ij, lel·
dem k J-)I[3 kontravarialltn Í souřadnice
.
,Dosadíme-li z (ll) do (18) dostaneme
(rA cos A- r sm J.) cos (pj(rl + r 2 cos 2 cp)1!2
.
Al' =
(rA sin A + r cos J.) cos (pj(r~ + r 2cos 2 cp)1!2;
[ll,l] = r'P (r
r'P'P)

I

2

Jelikož n varietě M 2 nepř'ísluší, nelze mluvit o soul'ad
nicích vzhledem k
Christoffelovy symboly prvního a druhého druhu
jsou definovány výrazy - viz [4] vz (3.A.4) a (3.1.1)

[ij, k] ~ lj2 (
(14)

2

2

a vzhledem k M 2

'Pl'" = (aul / 2 , O) .

__

2

+ (r~ + r2) 00S2 cp]. (12)

tečné
tečný

(r'P cos cp -

=>/

Obr. 1. Normální

(10)

v

=

/

-~ o1i...-----C---~-:::s
G~~~
~

a pro složky metrického tcll"oru a"fJ vychází z (6) ph
,or(cp, A)
.
or(p, A)
oznacenl
ocp
= r,p.
--ť:lA- = rA:
~1

---=

7;;

_---

...-;:::::====~;;C:;;;;-:::----;;»---

.

~~

~/

==---=----=~=_:__=__=_----====-r-=-:;!'~~i~
r -:-)
J
---70-- - - - - -_ _ _

_____ ~i)-

__e :r\

aR on
=

_ _ _ _ _~?

~C~~~:;~

(9)

,

----------:-=-~-:::::

~51)--=

(19)

+

h sin cp)/(r~

+r

2

cos cp)1/2;
2

(15)

a vzhledem k Ma jsou jeho souřadnice

Al"

=

(O, a2Z1/?,) _

(16)

[11,2J

=

r A(r'P'P -

r)

[21,lJ

=

Ll2,1]

r'P r'P}.

[21,2J
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=

l12,2] = r}. rA'P

+ r r}.,
+ r r'P cos

2

cp -

r 2 cos cp sin cp,
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=

r", (ru - r cos 2 rp) - r2

=

r;. (ru

+r

cos 2

COB

rp sin rp,

a podle (2:3) máme

rp).

(20)

+

Christoffelovy symboly druhého druhu získáme z (19),
když ještě podle [4] vz. (I. A. 10) platí
aU =

a

12

a22 /a

+

(r~

=

+r

rp)/[r 2 (rx

1'2 e08 2

2 C08 2

+ r~ cos 2 rp +

a 22 = au/a = (r~

+

r2)/r2(r~
r 2 cos 2 rp)].

-I-

křivost

3. Geodetická

ii) parametrická

rp)],

= a 21 = - a 12 /a = - r", r;./[r 2 (d
+ r 2 cos 2 rp)],

-[- r~ cos

+ r~ C08 2 rp

2

rp

+

ve

směru

A:

= {a n a;i22(TJ2)2 + 2[(oa;i21/2/oA ) a22 +
+ ne a;l] TJ2 a az:.l + [(oa:;I/2/oA) ai2 +
+ Ti'2 a;;;l]2 a22 p/2.

-I

1/2

(]'*

112

l2

----

dvojrozměrué

průvodič

va
(22)

Druhá a

b,,~
kři

(23)

[acy'~(Dla/ds)(Dlf!/ds)Jl/2,

třetí

základní forma

Podle (6.B.12)z[4] a (8) platí pro koeficienty druhé zá
kladní formy variety lvI2 C M3

křivky.

této

Použijeme-li výrazú (4.6.4) ze [4J, je geodetická
vost (]' křivky v definována

o; x: n~ = -x: np =
ox
(oRloua)(o-n/ou ll ) = n:l O

= -grs x: n~
=

= -

,

1t(X

PHslušné derivace

vypočítáme

uR

Pro koeficienty třetí základní formy máme
(6.24.14).(6.24.17) a (6.24.16) z [4]:

(24)

C"'1l = g,·s n~ nf; = a ya b",y b(Jo,

(dv" /dt) [a'li(dv" /dt)(dv ll /dtJr1!2

=

podle oblouku s na varietě M 2 .
Tato absolutní derivace je rovna:

Dl'lds

~

{(dl"/dt) -I

íl;_80_70_6o_)0._,~0_3°_2°_)0

64°

60°

52·

Aplikujeme nyní (22) až (23) na
parametrické čáry.

48°

Zde je t
v"

ěára

=

rp a kdy

=

(cp,

dv /dt
1

=

).

=

ve

směru

konst),

dvl/drp

=

=

( aul/2,

O)

a

ds/dt

40·

=

\

- \ \ '\

,,~

)
"')

(27)

~

36°

tečny

Pro jednotkový vektor
platí

')

440•

1,

dv 2 /dt = dv 2/drp = O

Za

cp:

'-.J

56 0

[a"p(dvx/dt)(dcil/dtlr1/2.
(26)

i) parametrická

80 S010·

=

Protože s = set) je 1'y'le mono
tonní a spojitou funkci t existuj"
inversní funkce t = trs) a pro její
derivaci - podle známého pra
vidla - platí
=

jO &0 7°

ai?
(28)

32·

~::ifj)V\0"

JI A

Obr. 2. Normální
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křivost

ve

C'~
směru

podle
(32)

0.156.. !1.m -1

(25)

dt/cis

4°

opčt

)1'; 68 0

Typ ZY(du i3 /dt)} (dt/ds),
kde podle (10) - (ds/dt)
[a"'f! (dv X /dt)( dovll/dt) ]1/2.

o· 1°: 0 3°

(31)

z (6) a (17).

kdclX'/ds jo absolutní derivace kontravariantních
slož"k jednotkového teblého vektoru la:

lex

(30)

parametrických car

v'" = v"'(t)

(]' =

čára

Vzhledem k tomu, že jde o druhou parametrickou čáru,
platí úplně stejné vztahy jako v i), jen místo první
soul'-adnicc uvažujeme druhou a naopak, dále u všech
:.;ymbolů se cyklicky móní indexy I, 2. Pro a* pak je

(21)

Parametrické vyjádření khvky na
rietó 312 můžeme zapsnt

kde v je vektor

{au [(oa1l Ji /orp) a1}/2 + Ti1a iiJ 2 -I
2[(oau1/2/orp) au 1/ 2 + n I aul] T'ťt.a 12 ·a u1 -l
+ a22 au" (Tf1)2}1/2;
(29)
(]' =

kolmém k A = konst.
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1° 2° 3· 4'" 5° 6 0 7° S' 9°10°

K

=6S·

=

R 12l2 /a,

(33)

kde ct jA diskriminant první zá
kladní formy. Z (6. 31.13), [4] je

0.156 .. Hm- 1
154-·

R orx {3y

=

(b rxy b{3o -

blJy ba.fJ)
(34)

60·

C6;J~-"
\\
~'/ O (
Q
'v ť3 ~
() oe/.
~.- \c?o\
Cl . C::=-"': \(~~
J

56

52·

~.1.

,"

Jl!

o

),,0

\

j

_~O+~
)r.. ~"

48°

40 0

~

"0

0

44 0

a tedy konkrétně pro (),
Y = 2 platí
R l 2.12

.Ce'
~"

ó

. \ ..

ba.{3 Za. Zf!

-;;:/. {.,
.
~Q
~ C~.\70~c;;J
~~~
. \
_no
c:=::>

Obr. 3.

tedy lze je vypočítat pomocí ko
eficientů první a druhé základní
formy variety M 2 • Geometrický
význam koeficientů třetí základní
formy je tento: Promítneme-li
naši varietu M 2 pomocí jednot
kového vektoru normály n E JvI3
na jednotkovou kulovou plochu,
jsou pak c",{3 koeficienty první zá
kladní formy tohoto "sférického
obrazu".

4. Gaussova křivost, stře duí
a normální křivosti
Nechť R OIX {3y je Riemann 
Christoffelův kovariantní tensor
křivosti (IX,
y, () = 1, 2) naší

p,

variety M 2 (viz (5.5.6) z [4]).
Vzhledem k jeho symetrii v prv
ních a druhých skupinách indexů
a vzhledem k antisymetrii v prv
ních dvou indexech má tento
tensor na dvojrozměrné varietě
2 2 (2 2 - 1)/12 = 1 podstatnou
složku (např. R l 2J.?)'
Pro· totální (Gaussovu) křivost
dvojrozměrné variety v bodě
PEMz platí podle (5.15.1) ze [4]

= (b Z2 bll -

b12 b12 )

= b,

kde b je diskriminant druhé zá
kladní formy plochy. Dostáváme
tedy známý výsledek, ekviva
lentní Gaussově "theorema egre
gium" [6].
Pro normální křivost, ve smě
ru jednotkového tečného vektoru
Za. E M 2 platí podle 7.03 z [1]

~?OS~

.

1;

(35)

~
~©rft:~
_ c:;,=:::o
~
6

lj =

IX,

Ve
=

=

lc.

směru meridiánu
(aul / 2 , O) a tedy

lc = bll/an'

(36)

je Za.

=

(37)

Pro normální kř'ivost lc* ve smě
ru m kolmo na meridián platí
obdoba (37). Je známé, že sou
čet lc
lc* v bodě P E M 2 C M3

v o _____..

+

Střední křivost

7c=-S·-r-6·-5°-4·-}·-2·-1° 0.

0

1° 2° 3· 4· 5° 6° 7" SO 9"10°

'I' 6So
64

0.21;-1;-.. !1;n.-2

0

60°
~

56·

~)'~

~

O; ~\~~

52°

48°
44°

~~~

'_'50

40°

,..

SlS~

.~

~

@

c;;;;=J
_05.

"'" ~
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--; Y""o,
Obr. 4. Gaussova
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~
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J.:

je nezávislý na

výběru

kolmých

2H

=

k

vektorů

lam.. Píšeme

+ k*

(38)

kdeHje t.zv. střední křivost variety M 2 v
Podle 7.15 z [1] platí pro H vztah
2H

=

že Gaussova a
vázány vztahem (viz 7.20 z LIJ)
K.a,,{i -

Výpočet

derivací

bodě

P

a,,{i b",{i'

Připomeňme ještě,
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2H .bcx{i

pri'tvodiče

E

M2
(39)

střední křivost

+ c;:i{i

=

O.

jsou

žeme - vzhledem k tomu, že jde o konečnou řadu 
derivovat člen po členu.
Další možné zadání hladinové plochy je - jak jsme
již uvedli - formou "numerickou" jako soubor výšek
nad známou referenční plochou. V tomto případě se
musíme uchýlit k numerickým metodám výpoi':tu deri·
vací (viz [7J ap.). Jako příklad ilustrující zde vyložené
metody byl vybrán gravimetrický "numericky" urč:ený
geoid autorů Levallois - Monge [8J, který zahrnujé
ohlast evropského kontinentu.

(40)
LITERATURA:
[lJ

hladinové plochy

[2]
Všimněme

si, že ve vzorcích (7) a dalších potřebu
jeme znát parciální derivace průvodiče podle zvolených
souřadnic rp a A.
Je-Ii hladinová plocha zadána výrazem (1), získáme
e- jak jsme již řekli - postupnými iteracemi (o kon
vergenci těchto iterací se musíme v jednotlivých pří
padech přesvědčit), tedy:
e(rp, A)

=

lim (!,,(rp, A),

(41)

n->oo

oe(rp, A)

ocp

nějaké

okolí hodu PE M 2 napsat

o(lim (!.,,)
n-+oo

[4J

[5J

překlad)

.kde en(rp, A), jsou jednotlivé kroky iteracÍ.
Abychom mohli pro
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(42)

stačí ukázat, že posloupnost G(!n/Orp konverguje stejno
měrně. Obdobně určíme i další parciální derivace.
Důkaz stejnoměrné konvergence je někdy obtížný,
a proto je výhodnější pracovat s výrazem (3), kde mů
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vývoje

PI"Of. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
katedra vyšší geodézie ČVUT Praha

528.517

tento

1. Úvod

byl co nejefektivnější, museli
um a zkušenosti k tomu,
aby zÉmtomatizovali nejslab=í článek řetězu a to je
sběr informací. To znamená konstruovat a vyrobit
geodetické přístroje takového typu, aby' již v sa
motném poč ..tku se děl sběr illlormací plynule a
automaticky. Termín automatický nemůže být ch:.
pán u geodetických přístrojů ve vlastním slova
smyslu, poněvadž u geodetických měření nelze ni
kdy vynechat lidský činitel. Současně třeba ale kon
statovat, že tato automatizace má význam technicky
i ekonomicky posuzováno jen u masových měřic
kých úkonů.
informační řetěz

konstruktéři

Současný stav výroby geodetických přístrojů je
charakterizován širokým využíváním nejnovějších
zkušeností vědy a techniky. Nejprůkazněji je to
demonstrováno v oblasti konstrukce a výroby elek
trooptických a rádiových přístrojů pro měření vzdá
leností. Využití elektroniky a radiotechniky vedlo
i ke konstrukci automatických geodetických pří
strojů. V řadě případů je realizován i integrovaný
informační systém, v němž se kloubí a na sebe na
vazují polní sběr informací, jejich přenos, početní
zpracování a následující grafické vyhodnocení. Aby
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Charakter geodetických prací v posledních do
bách se velmi podstatně změnil. Už to nejsou jen
práce mapovací, měření sítí polohopisných i výš
kopisných, ale i práce s různým cílem, afjsou to
práce spojené s investiční výstavbou nebo s vý
stavbou unikátních inženýrských děl. Nové práce,
nové úkoly stavěné před geodezii vyžadují i nové
konstrukce přístrojů, které'neexistovaly ani v době
nedávno minulé již z toho prostého důvodu, že jich
nebylo třeba.
Zdokonalování geodetických přístrojů je těsně
svázáno i se zdokonalováním měřických metod.
Jestliže zpravidla měření úhlů a délek je podkla
dem např. pro výpočet souřadnic bodů, proč ne
konstruovat přístroje, či komplexy přístrojů, které
by řešily tento problém přímo v poli, je-li toho tře
ba. Automatizace měření kromě zrychlení by měla
a zpravidla i má za cíl současně zvýšit přesnost,
objektivnost informací a v neposlední řadě i zvý
šit hygienu měřických prací.
Zdokonalování geodetických přístrojů je nemys
litelné bez využívání úspěchů vědy a techniky. Vel
ký úspěch zaznamenaly tyto tendence v oblasti mě
ření vzdáleností, v oblasti, která byla vždy slabým
článkem geodetických měření. Přesné měření úhlů
jsme byli schopni provádět i v běžné denní geo
detické praxi se střední chybou 3cc . A té by měla
Odpovídat i střední chyba v měření délek. To by
znamenalo měřit 1 km
se
střední
chybou
m" == s. 3cc/pcC = 106 • 3cc /(6 .105ce ) = 5 mm, a to ne
svedla ani paralaktická metoda s využitím invaro
vých drátů. Je třeba říci, že geodeti i konstruktéři
hledali metody a přístroje k měření vzdáleností a že
se to dařilo, ale jen pro dosahy a přesnosti menší.
Přitom se využívalo konstrukčních prvků optic
kých a mechanických. Otázka přesného měření
délek však byla vyřešena v jiných technických a
chceme-li i vědních oblastech, a to v elektronice
a fyzice, takže ,jsme opravněni novou metodu ozna
čovat jako fyzikální nebo elektronickou a mluvit
o elektronickém měření délek. Bylo by velmi za
jímavé alespoň stručně popsat kroky vývoje elek
tronických dálkoměrů, ale to bychom vybočili z té
matu.
2. Dosah

Funkce

dálkoměru

elektronických

dálkoměrů,

jak

víme,

spočívá na principu měření transitního času, který
potřebuje elektromagnetický signál k překonání

vzdálenosti tam i zpět. Ten lze ale též vy
jádřit celým počtem N vlnových délek (nebo vlno
vých modulů U) a zlomkem 1 vlnové délky, při
čemž vlnovou délkou (modulem U) se rozumí dél
ka modulační vlny (či její poloviny či čtvrtiny),
jíž se moduluje nosná vlna světelná nebo rádiová;
platí základní vztah D = VN + Z.
Všimněme si nejprve levé strany uvedené rov
nice. Podle maximální délky D, tj. dosahu, dělí se
dálkoměry na velké, střední a malé, přičemž v sou
časné době z tohoto rozdělení vykrystalizovaly dva
póly, a to dálkoměry velké a malé. Střední dálko
měry nejsou téměř již vyráběny a když, tak pokud
se blíží malým. Střední dálkoměry u nás jsou za
stoupeny jen Geodimetrem 6 BL (dále vždy jen G),
pokud nebereme v úvahu dříve dovezené typy 6 a
6A či 6B a EOS, takže lze nakonec mluvit jen o dál
koměrech velkých a malých.
U některých dálkoměrů lze dosah měnit, i když
v pravém slova smyslu je výraz "měnit dosah" ne
zcela vystihující podstatu. Dosahuje se toho různým

způsobem. Nejjednodušším je postupně ve více
krocích nebo plynule měnit stupeň zesílení ozvěno
vého signálu. Přitom přesnost dálkoměru může zů
stat stejná (EOK 2000, G 6) nebo se zhoršit (Eldi).
Zvláštní způsob je naopak snížení síly přijímaného
ozvěnového
signálu interferenčním filtrem při
kratších záměrách (HP 3800), aby se dosáhlo při
kalibraCi stejné hladiny signálu ozvěnového a ka c
libračního. Zvětšit dosah .dálkoměru je možno tím,
že před běžný objektiv se předsadí teleobjektiv,
který má navíc větší vstupní otvor (120 min), než
objektiv běžný (60 mm - Eldi 2). Firma Opton
uvádí na trh v současné době od jednoho druhu pří
stroje více typů s různým dosahem (Eldil-5 km,
2-3 km, 3-1,5 km).

3. Zdroj. světla
Právě tak jako typydálkoměrů i vykrystalizova
ly i zdroje světla. U malých se většinou užívají lu
miniscenční diody na bázi Ga-As, zářící v oblasti
infračerveného světla (900 až l€~OO nm), pro jed
noduchou vnitřní modulaci a možnost odlišení užit
ného signálu od. denního světla úzcepásmovým fil"
trem. Jmenované diody lze přinutit i ke stimulo
vanému (tj. laserovému) pulsnímu i kontinuální
mu záření, velmi intensivnímu. Stimulované konti
nuální záření diod ale vyžaduje doplnit zdroje chla
dicím zařízením, takže se dosud pro polní měření
takový polovodičový kontinuálně zářící laser nehodí.
Polovodičový pulsní laser byl již v dálkoměru užit
v SSSR (GDFI-l), poněvadž dioda nemusí být při
tomto provozu chlazena.
Zvláštním typem zdroje světla užitým prozatím
výjimečně je xenonová výbojka poskytující světel
né impulsy o frekvenci 100 Hz o trvání 1 [.ts, pracují
cí ale bez vnitřní modulace (Mekometer 3000 j.
U velkých dálkoměrů se výhradně prosadil He-Ne
laser, poskytující kontinuální záření v pásmu ko
lem 630 nm, přestože čerpací elektrická energie
musí mít vysokou frekvenci a její přeměna ve svět
lo se děje s velkými ztrátami. Výhodou laserů je
však nejen výborná sevřenost svazku paprsků na
výstupu, ale zejména úzké spektrální pásmo, fázová
homogenita a lineární polarizace paprsků. Třeba
na druhé straně konstatovat, že příliš úzký svazek
paprsků komplikuje měřický proces při neklidu
vzduchových vrstev kolísáním síly signálu.

4. Modulace

světla

měřené

Na pravé straně dálkoměrné rovnice je jednak
násobek vlnových modulů V a jednak doměrek Z.
Zatím co dříve, pokud se nejednalo o vnitřní mo
dulaci, bylo používáno téměř výhradně k modulaCi
Kerrovy buňky v sestavě Karolusova článku, v SOU"
časné době již tomu tak není. Kerrova buňka vy
žaduje k docílení vysoké hloubky modulace značné
předpětí a napětí, což podstatně komplikuje kon
strukci. Byly proto hledány a také nalezeny nové
typy modulátorů. Jsou to krystaly primárních fos
forečnanů jednak draselného (KH2P04), označova
ného
symbolem
KDP,.
a jednak amonného
(NH4H2P04), označovaného symbolem ADP. Oba
krystaly se vyznačují vysokou průzračností. v pás
mu viditelného až iilfračerveného světla. Dielektric
ké ztráty v těchto krystalech až do centimetrové
ho modulačního pásma jsou velmi nízké. Světelné
modulátory opatřené jmenovanými krystaly mohou
pracovat ve velmi širokém modulačním pásmu: od
nuly do několika desítek gigahertzů. Oba krystaly
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lze navíc získat uměle ze zárodečných krystalů. L:;;e stantními modulačními frekvencemi, poněvadž mě;:
vyrobit krystaly o hmotriosti až 3. kg. Vhodné vý řický postup je daleko rychlejší a kontrola modu
brusy krystalů podle krystalografických os se umís.c lačních fr()kvencí snadnější.
,
ťují mezi deskami kondensátoru, jehož elektrosta
. CO SE: týče kontroly frekvencí je třeba učinit men
tické pole štěpí lineárně polarizovaný svazek pa šLpozn'ámku. Zatím co ú velkých a středních dál
prsků na dva svazky kolmo navzájem polarizované
kOp1ěrůvýrobci předpokládají nutnost kontroly, ka
a fázově navzájem zpožděné, představující elipticky librace modulačních frekvencí, jen u některých ma
polarizované světlo, které převedeno do společné lých dálkoměrů je tato zkouška možná. Navíc
rovi~y analyzátorem je amplitudově modulováno.
v příslušných návodech k přístrojům se k této otáz
. Pto velké modulační frekvence je nutno krys ce taktně mlčí. Zřejmě výrobce předpokládá, že
taLy uložit do dutinového rezonátoru eventuálně oscilační obvod řízený krystalem pod,robeným
zdvojené pro vyšší efektivnost modulátoru (Me umělému stárnutí, i když neuloženým v termostatu,
kometer, DVSD~1200 --;- SSSR1: lakový r,ezoná ale poskytujícím možnost měření okamžitě. poza
tor může být rezonancí vázán se ~tandardním re pnu,tí přístroje, bude dostatečně stabilním. V sou
zonátorem konstruovaným jako bimetalický prvek, vislosti s touto ožehavou otázkou se již objevila
jehož rozměry a elektrické konstanty jsou stanove řao.a vědeckých pojednání, která sice spadají do
ny tak, aby reagoval na teplotu a tlak okolního oblasti elektroniky, ale pro nás geodety nejsou ne
vzduchu (tedy na jeho index lomu) takovou změ zajímavá a nedťlležitá.
nou svých rozměrů, že se změní modulačnífrekven
ce, ale délka modulační vlny (modul U) s ohledem 5. Demodulace světla
na daný index zůstane konstantní, čili takový re
zonátor kompenzuje vliv změny indexu lomu pro
Co se týče druhu demodulace, opouští se :úplně
středí. Přesto je nutné zavádět i nadále částečnou
demodulace zraková a plně se uplatňují demodulá
fyzikální redukci, poněvadž rezonátor reaguje na tory objektivní. Prozatím převládá demodulace foto
parametry ovzduší jen na stanovisku dálkoměru. násobičem, ale objevují se čím dál tím více malé dál
Navíc je nutno korekcí respektovat odlišné vlast koměry, u nichž demodulátorem je malorozměrová
nosti rádiových kmitů, vznikajících v rezonátoru, a křemíková fotodioda, jíž se dává přednost před ger
světelného vlnění, užitého jako nosná vlna měřic
maniovou. Její spektrální charakteristika totiž od
kého signálu. Zavedení příslušných korekcí je však povídá lépe pásmu infrasvětla, je odolnější proti
Jednoduché. Na kmity standardního rezonátoru se přetížení, časově stabilnější a má malou setrvač
ladí pak rezonátor vlastního modulátoru (Mekq nost.
mE:ter}. Tuto automatickou změnu frekvence lze
realizovat i neautomaticky. Vesměs všechny jinak
automaticky pracující malé dálkoměry jsou kon 6.Měření fázového rozdílú
struovány tak, že nutnou změnu modulační frek
vence lze vyladit na potřebnou hodnotu ručně po
Na pravé straně dálkoměrné rovnice zbývá si
dle tabulek či nomogramů a to buď plynule (HP
všimnout
doměrku. Zatím co dříve se určoval do
3800) nebo. prakticky plynule (G 700, 710) nebo
měrek ve dvou
následných operacích: hrubě.a
diskrétně (SM 11, Reg Elta 14). Při volbě tohoto
jemně, čte se nyní jen jemně a číselně odstup
druhého postupu je nutno počítat s určitými chyba
mi ve výsledných délkách. Konstruktér volí kroky ňován v dekadických řádech uvnitř vlnového mo
zmeny frekvence tak, aby ony chyby byly v mezích dulu a to' ať ručně či automaticky na stisknutí
knoflíku; při rucm obsluze na mechanických
vnitřní přesnOsti dálkoměru.
displejích. Automatické měření doměrku je tak
Volba modulační frekvence závisí jednak na sta rychlé, že je možné provést za sebou velké množ
novení maximálního dosahu a jednak na požadova ství jeho určení, a to jak lIna vzdálenost" tak i na
né přesnosti;. čím chceme přesněji měřit, tím mo "kalibraci" (DI 3. S - jemná frekvence: 100X kali
brace, 1000 X vzdálenost, 100 X kalibrace; 'hrubá
dulační frekvence musí být větší, tzn. vlnový modul
frekvence: 500 X vzdálenost, 100 X kalibrace), mě
U kratší, aby chyba doměrku měřeného u světel
ných dálkoměrů se střední chybou asi U/720 vyho ření vystředit,zpracovat a teprve nejpravděpOdob
vovalapožadované přesnosti. Jednoznačnost měření nější hodnotu vzdálenosti zachytit na displeji. Po
s ohledem na dosah vyžaduje naopak co nejdelší něvadž přesnost měření vzdálenosti závisína pomě
vlnový modul (např. G 6A aj.: U = 2000 ml. Mezi ru hladin užitého signálu a šumu atento pomsr lze
indikovat miliampérmetrem vhodně zapojeným do
oběma skutečnostmi vzniká rozpor, který se řeší ve
obvodů,
vyjadřuje
výchylka tohoto indikátoru
stavěním většího počtu modulačních frekvencí. To
lze ale provádět jen do té míry, aby měřický po vlastně střed,ní chybu vzdálenosti (DI 3S). Všechny
stup se nestal zdlouhilvým. Tak např. zatím co u G8 malé automatické dálkoměry mohou měřický pro~
(dosah 60. km) se vystačí se 4 modulačními frek ces při překážce světelného signálu (např. chodci,
vencemi, u Mekometru (dosah 3.000 m) bylo třeba pohybující se větve ap.) přerušit a· po objevení sig
zabudovat 5 frekvencí (U mín = 60 cm). Výraz nálu opět v měření pokračovat až do jellO skončení.
ným příkladem je prototyp sovětského vysoce přes Některé z nich mohou být přepnuty na režim opa
ného dálkoměru DVSD-1200 (mD '" 0,25 mm + kujícího se měření (G 12, HP 3.810 A, DI 3 S), což je
+ 1. 10- 6 Dl, v němž je zabudována 1 modulační výhodné při Vytyčování. V tOrhtopřípadě na diSplE:
frekvence s vlnovým modulem 6,25 cm. K hrubému ji se v určitých, ale vždy velmi malých intervalech
(např. 3. s) objevuje okamžitá vzdálenost odrazné
určení vzdálenosti je nutno prozatím užít další dál
ho systému. Ovšem je velkým problémem vedení
koměr, jehož střední chyba v určení vzdálenosti za
hranolu ve svazku sondovacího.světla.
jIšťuje dostatečnou přesnost v určení celistvého
počtu kladů U = 6,25 . cm obsažených v měřené
Automatizov:íní procesu má pochopitelně vý
vzdálenosti. .Pro malé dálkoměry dostačují 2 až 3.
znam hlavně u malých dálkoměrů, zejména u na
modulační frekvence. Pojednáváme-li o modulač
sazovacích dálkoměrů či· dálkoměrů zabudovaných
ních frekvencích, je třeba uvést, že se v současné v elektronických či hybridníchtacheoffietrech, je
jichž využití se předpokládá při hromadném sběru
době vyrábějí a dále rozvíjejíjen dálkoměry s kon-
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informací. Nemá význam u dálkoměrů určených
pro trilaterační práce. To pochopili i výrobci. Jako
fázovací články se prosadily při ruční obsluze in
dukční fázovací články nazývané buď goniometry
nebo resolvery. U zautomatizovaných dálkoměrů
se výhradně užívají impulsové fázoměry. Oba typy
pracují u světelných dálkoměrů se střední chybou
asi U/720. Jakmile U dosáhne přijatelné hodnoty
(kolem 0,5 m), lze elektronický fázovací článek
nahradit optickým, jehož princip spočívá na sku
tečné změně dráhy referenčního nebo pzvěnového
signálu (referenčním signálem označujeme zpět
nou přímou vazbu mezi modulátorem a demodulá
torem sloužící k určování fázového rozdílu obou
signálů). Prodloužení dráhy signálu se docílí posou
váním hranolů či hranolu po dráze světla. Pak přes
nost měření fázového rozdílu je dána citlivostí fázo
vého indikátoru a čtením polohy hranolu pomocí
vhodné stupnice (Mekometer, MSD i, DVSD-1200).
S měřením fázového rozdílu úzce souvisí kali-
brace dálkoměru při měřickém procesu. Zpravidla
se provádí kalibrace pro každou měřenou vzdálenost
na nejvyšší moduÍační frekvenci, anebo i na každé
modulační frekvenci, pokud se výsledná vzdálenost
určuje ze všech frekvencí (G 6A, 8). Kalibrace se
provádí mimo vlastní měření "na vzdálenost", a to
buď před nebo po, takže nezachycuje přesně stav
obvodů při měření vzdálenosti. Existuje však dál
_koměr (HP 3800), u něhož kalibrace probíhá para
lelně pomocí speciálního přepínače, který střídavě
zapíná "na' kalibraci" a "na vzdálenost" a s ním
synchronně pracující paměti. Ta v příslušných pau
sách doplňuje průběh přerušovaných kmitť'l na kon
tinuální kmity, které teprve potom jsou vedeny do
fázovacího článku. Je to nový velini vtipný kon
strukční prvek urychlující a zpřesňující měřický
proces. U některých automatických dálkoměrů 'se
předpokládá dostatečná stabilita obvodů a kalibra
ce se provádí jen na počátku měření či několikrát
za pracovní směnu či při změně stanoviska. Ale
u většiny automatických dálkoměrů programové
zařízení prokládá měření "na vzdálenost" měře
ním "na kalibraci" i několikrát za se-bOU, měření
vyhodnocuje, zpracovává a na displeji se objevuje
hodnota respektující kalibraci.
7. Optické systémy
Všimněme si dalších konstrukčních uzlů. Nej
prve optických systémů. S ohledem na velké jasy
světelných zdrojů a navíc i na požadavek příručnos
ti přístrojů se užívají nyní jen. čočkové systémy
v různém uspořádání: paralelním dvouosém, jedno
osém a souosém. Průměry systému mají vliv na snu
signálu, a proto lze tvrdit, že v zásadě platí: čím
menší pr.ůměr, tím menší dosa.h. Malé dálkoměry
jsou opatřovány systémy všech tří uvedených typů,
přičemž nelze říci, že jeden z nich by byl lepší než
ostatní. Dříve, pokud jako odrazný systém bylo uží
váno rovinné zrcadlo, tak tomu bylo. Hranolové od
razné systémy tyto nerovnosti vyrovnaly .vhodnou
volbou průměru i tvaru hranolů. Řada přístrojů
užívá souosé systémy, přičemž vnější o tvaru me
zikruží je systémem vysílacím a vnitřní kruhový
(G 6A, HP 3800) je přijímací. Byla konstruována
řada dálkoměrů s jednoosým systémem. Vzájem
ného odlišení vysílaného světla od odraženého lze
docílit buď polarizací (Kris!tall) nebo polopropust
ným šikmo postaveným zrcadlem (SM 11, Eldi). Za
tím co běžné zdroje vyžadují stejný průměr či plo
chu vysílacího a přijímacího systému, u laserových

dálkoměrů tento požadavek samozřejmě neplatí.
U nich vždy průměr přijímacího systému je něko
likrát větší než vysílacího. Budiž znovu na tomto
místě zmíněna možnost prodloužit dosah dálkoměru
předsazením
teleskopického systému s větším
vstupním otvorem před běžný objektiv (Eldi 2).
Optickou součástí dálkoměrů jsou odrazné systé
my. V současné době se téměř výhradně užívají hra
nolové odrazné' systémy, tzv. koutové odrážeče
v různých tvarech odpovídajících vzájemné poloze
vysílacího a přijímacího systému.

8. Zdroje elektrické energie
Jiným důležitým uzlem dálkoměrů jsou zdroje
elektrické energie. Je to uzel, který může přispět
či zcela naopak negovat příručnost dálkoměru.
U velkých dálkoměrů, které zpravidla jsou dopra
vovány na stanovisko terénním autem a mají po
měrně velký příkon, nehraje příručnost hlavní roli.
Navíc se jBví výhodným doplnit v tomto případě dál
koměrnousoupravu generátorem proudu např. typu
Honda, který má velikost menšího kufru, má velmi
klidný a tichý chod, malou spotřebu 2 1/4 až 5 hod.
a zaručuje stále stejné napětí na baterii a v pří
padě nočních obseTvací 1 osvětlení pracoviště. U ma
lých dálkoměrů jsou požadavky na příručnost sa
mozřejmě značné, a proto výrobci se snaží tento
požadavek splnit. Užívají se vesměs plynotěsné
články Ni-Cd různého typu a velikosti, přičemž ba
terie ve zvláštních pouzdrech se umísťují buď přímo
na dálkoměr (bez kabelů) ci na stojan (pak s kabe
ly). U mnohých dálkoměrů je příkon tak malý, že
lze do pouzder místo plynotěsných článků pát su
ché monočlánky. Přesto je ale výhodnější pracovat
s plynotěsnými Ni-Cd články velikosti monočlánků,
které' lze nabíjet. Jedno nabití zpravidla stačí na
500 měření. Výrobci dodávají vhodné nabíječky.

}
)

9. Elektronické tacheometry
Naše úvahy by nebyly úplné, kdybychom si ne
všimli současného stavu ve výrobě elektronických
tacheometrů. Zdá se, že v tomto instrumentariu vy
krystalizovaly dva typy, a to ryzí elektronické ta
cheometry, u nichž na displeji lze číst číselně po
lární prostorové souřadnice, a hybridní tacheomet
ry, které poskytují číseLně pouze vzdálenost a úhly
se čtou mikroskopy analogově. vývoj zcela překonal
fotoregistrační kodové teodolity a tacheometry
(FLT 3, Kernův kódový tacheometr) pro jejich
těžkopádnost v provozu. Přešlo se na typy, u nichž
měřič naměřené hodnoty může číst přímo v poli
a provést eventuálně elektronicky jejich záznam na
vhodné mediuJ;Il. Přitom se kruhy sice čtou pomocí
kódu (Reg Elta 14) nebo impulsovou technikou
(G 700, G 710), ale převodníky je převádějí do
dekadických číselných hodnot. Měl-li G 700 náskok
. před Reg Elta v tom, že poskytoval ihned v poli
redukci na vodorovnou, pak fma Opton do soutěže
vsadila jako -interface Eltac, umožňující určení sta-'
noviska přístroje protínáním z délek včetně výšky,
místního měřítka sítě, určení polohy detailního
bodu a eventuálně jeho vytyčení z pravoúhlých
souřadnic. Fma Aga, aby nezůstala pozadu, doplni
la počítací jednotku G 700 o výpočet převýšení za
cíleného bodu (G 710). Dále doplnila G 710
o výpočetní stoupravu Aga Geocalc paC'kage
380· (interface, kalkulátor Compucorp, magne
tická paměť, geoprogramy), umožňující . ře
šit přímo v poli veškeré výpočetní práce a různé
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vytyčovací úkoly. Jedině těmi lze zdůvodnit tak tro
chu nesourodé spojení techniky. Proti Eltac se zdá
těžkopádnější, i když na druhé straně lze soupra
vu užít i v kanceláři pro různé výpočty.

pracuje jednorázově či plynule v intervalu
3s. Pro vytyčovací práce se přístroj doplňuje re
flektorem vysílajícím v úhlu 6° dva různobarevné
svazky světelné. Je-li pomocník mimo vytyčovaný
směr, vidí pouze světlo jedné barvy, je-li vzáměře
vidí obě. Dosah "univérsální stanice" je 1,6 km.
Zajímavým typem hybridního tacheometru elek
tronicky redukujícího je Wild DI 3 resp. jeho nově
upravená podoba DI 3S. Je to kombinace nasazo
vacího světelného dálkoměru s počítacím blokem, do
něhož se automaticky přenáší hodnota šikmé vzdá
lenosti po fyzikální redukci a přepočtená do nulové
hladiny (příslušná korekce se uvádí do počítače po
lohovým přepínačem podle diagramů J. Ručním
vstupem se vloží do počítače zenitová vzdálenost
a počítač poté určí obě redukce. Pro vytyčování je
mQžno nastavit kontinuální režim měření. Na gal
vanoměru .lze číst střední chybu naměřené vzdále
nosti.
Velmi pěkně je řešen nasazovací dálkoměr Kern
DM 500; jeho tvar je chráněn patentem. Dálkoměr
se nasazuje na dalekohled teodolitu se stranyokulá
ru tak, že oba optické systémy - vysílací a přijíma
cí - jsou nad a pod objektivem dalekohledu, při
čemž ten lze pohodlně prokládat.
Geodimetr 12 se nasazuje na dalekohled teodo
litů různých firem. Pracuje jednorázově nebo pro
vytyčování plynule. Má tu zvláštnost, že elektronic
ké cílení se provádí podle kontrolního zvuku bez
sledování mikroampérmetru.
Přístroj

10. Další vývojové tendence
Bylo referováno o

stavu ve vývoji
a elektronických tacheomet
rů. Je patrno, že vývoj těchto moderních geodetic
kých přístrojů jde a asi i nadále půjde mílovými kro
ky vpřed. Jako při každém odhadu dalšího vývoje
techniky jsou· tendence zřejmé i nepředvídané. Těsoučasném

světelných dálkoměrů

Obr. 1

Hybridních tacheometrů je vyráběno v současné
době několik typů. Jsou řešeny jako samostatné pří
stroje (SM 11, HP 3810 AJ nebo kombinace teodolitu
s nasazovacím světelným dálkoměrem. Přitom lze
nasazovat dálkoměr na dalekohled (DI 3S, G 12,
DM 500), což jen v jednom případě jednoznačně
nepřekáží v prokládání dalekohledu (DM 500, DI 3S
lze prokládat jen pOdle použitého teodolitu], či na
vidlici daÍekohledu, což nezatěžuje ložiska daleko
hledu, umožňuje prokládat dalekohled, ale pro ta
cheometrické měření je nutno spojit dálkoměr
s dalekohledem teodolitu paralelogramem, aby
stačilo jédno zacílení bodu (EldiJ. Těžkopádný, ale
perfektně pracující tacheometr SM 11 o hmotnosti
24,5 kg je v současné době nahrazen bizárně vy
hlížejícím SM 4 (hmotnost 8 kg, obr. 1J. Velm:i
překvapující
konstrukcí elektronického tacheo
metru je HP 3810 A Total Station (nenese tedy ná
zev tacheometr a jako takov.ý také nevypadá 
obr. 2 J. Svým vzhledem odpovídá dálkoměru
HP 3800. Je to číslicový plně automatizovaný mě
řický přístroj s repetičním limbem čteným optic
kým mikrometrem přímo na 10", s číslicovym elek
tronickým čtením svislého kruhu zastabiUzovaným
indexem. Podle volby lze čist na displeji vzdále
nosti šikmou nebo vodorovnou nebo svislý kruh ne
bo převýšení. Vodorovná vzdálenost i převýšení
jsou opraveny o vliv refrakce a zakřivení Země.
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mi prvými v našem prípade bude rozumná automati
zace, vyplývající z povahy ruzných druhu sb8ru
geodetických informací, a miniaturizace, která ply
ne nejen ze současných možností elektroniky, ale
i z požadavku geodetické praxe. Do druhých patrí
dosud netušené a prípadne dosud prumyslove nerea
lizované výsledky výzkumu. Nelze ovšem nepi'ihlí
žet k tomu, že výrobu i výrobní plány ovlivňuje
i odbyt prístroju a jejich cena. Ata je prozatím
st ile . vysoká a nutí. k úvahám, zda plánovaná in
vestice je zduvodnitelná, ponevadž produktivita prá-

ce v geodezii není tak jednoznačne realizovatelná
jako v prumyslu.Nesmí se ale pfi techto úyahácb
zapomenout,že je treba nejen zvedat produktivitu,
ale i zvyšovat presnost práce, objektivitu merických
informací, kultúru a hygienu zememefické práce.
DD redakce.došlo 13. 1. 1977

lektoroval:
Ing. B. Delong, CSc.,
Y(sGTK v Praze

.
. hlg. ;ozef Čerňanský, CSc.,
Klltedra geodézie SVŠT Bratislava

Analytické určovanie priestorových
zmien mosta SNP v Bratislave
528.74:624

e r Ps ti I,{.a

m o s t a SNP

1. Úvodné poznámky

2.1 Cha r a k t

Určovanie
priestorových zmien stavebných ob
jektov je obvyklou požiadavkou konštruktérov a
projektantov hlavne realizovaných stavebných
diel. Na meranie uvedených priestorových zmien
možno dobre využiť okrem geodetických metód
hlavne analytické metódy, pozemnej' fotogra
metrie.

Most SNP (obr, 1) [41 le nesymetricky zavese
ný most s rozpätím 303'in. Nosný trám je zavese
ný na troch nosnych kábloch uchytených
v troch bodoch· v stri~~~ej rovine, čím sa cel~1ové
rozpätie 303mČlef1,t,;::počnúc pevnoiI podp'Q.~ou
v mieste pylónu nä;,pl'~trípstenia 51,5-70,2-:-82,6
-98,7 m. Nosné káble sú vyvedené smeromIcpy
lónu do zväzku ku kotevnému bloku. Pylón výšky
83 m je naklonený na petržalskú stranu. Vzopätá
krivka mostného trámu je určená tak, aby nivele
ta mosta pri 30 % občasnom zaťažení mosta vy
tvorila zakružovací oblúkpolomeru 5000 m.
Most sa montoval po častiach a stredné časti

V predkladanom článku chcem poukázať na
praktickú aplikáciu analytického riešenia pozem
nej f9togrametrie so separátnym určovaním rotá
cií [1], [2] a analytického priestorového pretínéi.
nia napred [3], v aplikácii na sledovanie most
ných konštrukctí, konkrétne. na objekte mosta
SNP v Bratislave.
StatiCká skúška uvedeného ob
jektu sa uskutočnila v r. 1972,
avšak dopracovanie metódy vzhľa
dom na štúdium p6sobenia systec
matických chýb (vyplývajúCich z
nerovinnosti snimkovaIléha mate
riálu"neisto~y, určenia paramet
rov Sní;t;tH~;k·,~<'VPlyv prostredia' a
mnohé ďélJš*~ vplyvy) si vyžiadali
hlLš'u ail;alýZ\Íl.;

2. Aplikácie analytického pdesto
H/vého prelínania napred pri
statickej skúške mosta SNP

S,atic'ká

skúška,rrľ0:3la

SNP sa

uskutočnila v dňoc1),4.r--8. 8. 1972.

Okré)m overenia strrlickjrch. cha
rakteristík mosta bola vhodnou
príležitosťou ina preskúšanie uvá
dzaného. analytického separátne
ho riešenia.

Obr. 1
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tzv. sekcie sa postupne zaplavovali na dočasné
montážne podpory. Podpory sa vhodne využ1lina
umif;1stnimie kontrolných budov. Pre geodetické a
fotogrametrické meranie priestorových zmien
mosta SNP v priebehu statickej skúšky sa využilo
podové pole vybudované, pre Vytyčovacie práce.
2.2 G e .o det i c k é mer

II
I~-l
r
_1~~~U '-.- .=-i1L - );103 _ _' -...jl-±-f-'_----j_....+'~~~~~._____
.~
U\\ _ l,i2:,)~S'1
\

a: nie

GeQdetické práce spojené so statickou skúškou
mosta SNP, ovplyvňovalo súbežné použitie foto
grametrického merania. Pritom geodetické práce
pozostávali:
1.. z geodetických meraní priehybu mosta počas
statickej skúšky
2. z geodetických meraní potrebných na· urče
nie priestorových súradníc fotogrametrických sta
novíšť a kontrolných bodov
3. z geodetických· meraní - vodorovných sme
rov a výškových uhlov (na kontrolné body] po
trebných na spresnenie parametrov snímky.
Súradnice koncových bodov geodetickej základ
nice sa určili pretínaním napred a polárnou me
tódou a síce z bodov vytyčovacej geodetickej sie
te mosta. Vytyčovacia súradnicová sústava mosta
včítanie
polohy fotogrametrickej základnice a
polohy kontrolných bodov je znázornená na obr. 2.
Pripojovacie meranie fotogrametrickej základ
nice sa vykonalo diaľkomerom' EOK 2000 a teo
dolitom Theo 010, pričom sa na kontrolu preme
rala dlžka geodetickej základnice diaľkomerom a
porovnala sa s dížkou odvodenou zo súradníc.
Rozdiel dlžok v hodnote - 18 mm možno považo
vať pre danú úlohu určovanie relatívnych prie
storových zmien - za vyhoyujúcu.

I

~\:"Ili

'yo

A

,

r ~.96,07mm

Obr. 2

Meranie vodorovných smerov a výškových úh
lov z koncových bodov geodetickej základnice na
kontrolné body sa vykonalo teodolitom Theo 010
v troch skupinách s presnosťou charakterizova
nou strednou chybou meraného smeru v hodnote

m

=

±4cc .

Priehyb mosta - priestorová zmena Llz - sa
v priebehu statickej skúšky určoval nivelač
ným meraním zo štyroch stanovíšť (umiestnených
na ľavom a pravom brehu Dunaja) na nivelačné
laty, ktoré boli pripevnené na oboch stranách
mostného trámu v miestach dôležitých z hľadiska
overovania statických parametrov mosta. Pre ni
velačné merania, ktoré vykonali pracovníci GÚ
Bratislava, sa použili nivelačné prístroje Ni - 007.

Obr. S
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Presnosť nivelačných meraní charakterizujú stredné
chyby ±1 mm až ±5 mm v závislosti na dížkach
zámer.
Súbežné geodetické sledovanie v smeroch X, Y
(obr. 2) sa nevykonalo.

2.3 Fot o g ram e tri c k é mer a nie
Fotogrametrické meranie statickej skúšky mos
ta SNP sa uskutočnilo dvojicou foto komôr UMK
loi1318 s vodorovnými osami záberu. Umiestne
nie fotogrametrický ch stanovíšť je zrejné z obr. 2.
Fotogrametrické snímkovanie jednotlivých zaťa
žovacích . fáz sa vykonávalo z oboch stanovíšť
synchrónne s využitím krátkovlnných vysielačiek.
N~ snímkovanie sa použil fotogrametrický dosko
vý materiál ORWO Topo. Sledovanie statickej
skúšky sa uskutočnilo na bodovom poli, ktoré sa
skladalo z kontrolných a podrobných bodov. Kon
trolné body boli umiestnené na ľavom a pravom
brehu Dunaja (obr. 2) a na pomocných podpo
rách v strede toku. Podrobné body sa umiestnili
na mostnom tráme (obr. 3).
Kontrolné body a podrobné body sa signalizo
vali kombinovanými terčami eliptického tvaru
(obr. 4), ktoré boli spoločné ako pre geodetické
meranie uhlov, .tak aj pre fotogrammetrické určo
vanie priestorových zmien. Tento druh terčov
sme zvolili preto, lebo perspektívne skreslenie
kruhových terčov pri konvergentných snímkach
bolo nepriaznivé.

Stavebné objekty, akými sú mosty, poskytujú
dobré možnosti na výber fotogrametrický ch stano
yíšť a rozmiestnenie kontrolných bodov tak, aby
sa zobrazili v snímkovej rovine podľa požiadaviek
opísaných v [2].
Praktické výsledky určovania parametrov sním
ky, t.j. prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie
sú zhrnuté v tab. 1 pre stanovište A a v tab. 2 pre
stanovište B.
VnľltOl'n;

Tab. 1.:

a vonkajšia orientúeia snímky
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Vnútorná a vonkajHia oricmtúcia snímky 

,: H>I ~: !-;-H~-I-;

s~~n- ~~-I-

99,0791- 9 I -],1 l - l l
99JJ78 - 8 - 8 ~. 7
99:081 - l l - 5' -19
99,101 --31 ~29 -15
99,089 --19 9 ~ 12
99,105 ·~35 -17
9
99.096 -26 - l l
8
99.085 -15 2
13
99.089 -19 2 -25
JH.I00 -30 - 8
18

a8
41
45
·18
49
51
52
54
ij7
58

-'~--I----I---·----

c

-

20

-

6

-14

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

rn

Snímkové súradnice sa merali na jednosnímko
vam komparátore Komess 3030 s presnosťou, kto
rú charakterizujú stredné chyby
mz'
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Z tab. 1 a tab. 2 vidieť, že hodnoty zmien prv
kov vnútornej a vonkajšej orientácie snímok nie
sú zanedbateľné. V danom súbore pôsobia syste
matické chyby, ktoré majú v rámci súboru pre
menlivý charakter. Parametre snímok sa určovali
výpočtom na stolnom počítači HP 9100.

Obr. 4

mx'

I

-

±1,9,um
±2,3,um

o van i epa ram e t r o v sní m k y

Parametre kB.ždej snímky snímkovej dvojice
sa spresňovali na podklade geodeticky meraných
uhlov a im zodpovedajúcich snímkových súradníc
kontrolných bodov postupom uvedeným v [3].

2.5 A n a l y t i c k é u r
vých súradníc

č

o vani e p r i est o r o 

Na podklade analyticky určených parametrov
snímok sa spresnia snímkové súradnice, pričom
sa využívajú pomocné priestorové súradnicové sy
stémy podobne ako v [1].
Z opravných" snímkových súradníc sa urCla
fotogrametrické" smerníky a fotogrametrické výš
kové uhly 'Ia z hich fotogrametrické priestorové
súradnice x, y, z, ako kontrolných, tak aj podrob
ných bodov.
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výpočty

priestorových súradníc sa vykonali na
WANG 2200 B.
Vplyv systematických chýb, ktorý je zrejmý
z tab. 1 a tab. 2, sa prejavil na priestorové súrad
nice x, y, z ako zvyškové chyby na kontrolných
bodoch v porovnaní s geodetickým meraním.
Vplyv zvyškových systematických chýb para
metrov snímky mal premenlivý charakter s ten
denciou prehnutia modelu v smere súradnicovej
osi Y. Na prehnutie modelu má zrejme značný
vplyv najmä snímkový materiál, pri ktorom vše
obecne predpokladáme rovinnosť, čo sa markant
nejšie prejavilo hlavne v našom prípade pri po
užití širokouhlých fotokomôr UMK. Napriek tomu
našou snahou bolo analyticky určiť parametre
snímky, pričom sme sne r o v inn é h o materiá
lu aproximovali rovinu danú spojnicou daných
okrajových bodov.
Pravdepodobne mala na deformáciu fotogra
metrického modelu svoj podiel skutočnosť, že po
čas statickej skúšky sa nepodarilo celkom presne
dodržať podmienky závislej centrácie fotokomôr a
teodolitu podľa [2].
minipočítači

2.6 A fin n á tra n s for m á c i a
Uvedený vplyv premenlivých systematických
chýb sme sa snažili previesť na vplyv konštant
ných systematických chýb, ktoré sa pri určovaní
priestOrových zmien vylúčili. Za tým účelom sme
využili priestorové súradnice kontrolných bodov
ako identické body a afinnou transformáciou sme
transformovali fotogrametrické súradnice x, y po
drobných bodov. Pre názornosť uvádzame v tab. 3
prehľad transformačných koeficientov Al, B1, Az,
Bz, Xo, Yo ako priamy odraz vplyvu premenlivých
systematických chýb.
Tab. 3.: Afinná tr,-,nsformá::;ia
Silím· I
ková
dvojioa

Al
A2

--- --- ---38
41
45
48
49
51
52
54
57
58

I

0,9999769
1.0002558
1.0000958
1.000.0995
0.9999988
O.\l9H 4679
U)(lO 0085
O.\J9H 8112
1.000 1005
1.000 1407
1.000 0:321
] .000 19:~4
0.9999782
0.9989377
I.OOO 0344
('.99H 5171
1.0000451
(UHl!) 9353
1.000 0234
0.999 HOlO

~ kľúče

stredné ehyby

I
Bl-i
B2
1------

XO
YO

I--n-l

0.001 4315
0.0000798
0.001 3480
0.0002073
0.0004462
0.000 0597
0.0006847
0,0000940
tl.0011998
0.000 2120
0.001 i'í820
0.0000259
0.0006051
0.0000386
0.0008779
0.000 1164
(),0008594
0.000 1079
0.0005516
0.0000614

maJ
my

mm

-1.424 l, ± 1
-0.286
±2
-1.367,
O
-0.146
::;
-0.444
l
0,:517
3
- O.(j87
2
O.l:'Hl
2
--1.2:U
4
~-0.201

2

--1.578
-0.214
-0,596
1.048
-0.SS4
0.4;)]
0.86(;
O.0:3H
-0.554
0.080

;)
2
3
3
2
4
3
3
1
l

Z tab. 3 vidieť, že rozptyl koeficientov afinnej
transformácie je značný, hlavne čo sa týka koe
ficientov Xo a Yo. Uvedená skutočnosť poukazuj'e
na zjavnú deformáciu fotogrametrických modelov,
hlavne snímkových dvojíc 38, 41, 4~, 51 a 52. Na

základe zvýškových chýb možno usúdiť, že účin
nosť afinnej transformácie je dobrá. Maximálne
hodnoty mx = ±4 mm pri snímkovej dvojiCi Č. 49
a my = ±4 mm pri snímkovej dvojici Č. 54 sú
okrajovými hodnotami.
Priemerné hodnoty stredných chýb dosahujú
hodnôt:

mx =
my

=

±2mm
±2,5mm

a charakterizujú dobrú schopnosť afinnej trans
formácie odstrániť zvyškové deformácie dosiaľ
neidentifikovaných systematických chýb súradníc
x a y pri použití snímkového materiálu ORWO
Topo.
3. Dosiahnuté výsledky

Ako sme poukázali v stati Geodetické meranie,
súbežne s fotogrametrickým sledovaním statickej
skúšky sa vykonávalo len n i vel a č n é mera
nie. Preto sa v ďalšom hodnotení budeme po
drobnejšie zaoberať hodnotením presnosti určova
nia priehybov mosta SNP a na základe opakova
ných fotogrametrických meraní poukážeme na
moznu presnosť analytického určovania priesto
rových zmien mostov.
3.1 U r

č

o van i epr i e h y b o v m o s t a

Vzhľadom na to, že pri meraní priehybov ide
o reI a t í v ne merania vo vzťahu k z á k l a d 
nej
fáze
statickej
skúšky, sú porovnania
vztiahnuté na základný východiskový stav.
Kritériom na posudzovanie presnosti a použiteI
nosti metódy v tejto aplikácii sú:
- zvyškové odchýlky na kontrolných bodoch
vyjadrené strednými chybami mx, my, mz priesto
rových súradníc x, y, z
- porovnanie fotogrametricky meraných priehy
bov mosta v jednotlivých zaťažovacích fázach s vý
sledkami nivelačných meraní, ktoré sa považovali
z hľadiska porovnávania metód z,a bezchybné.

3.1,1. Porovnanie rozdielov Liz
bodoch

na

kontrolných

Na obr. 5 sú znázornené zvyškové chyby Liz
na kontrolných bodoch, z čoho vidieť, že s výnim
kou bodu 1 snímkovej dvojice 45, všetky ostatné
rozdiely súradníc Llz na kontrolných bodoch sú
menšie ako 10 mm.
Ak prisúdime uvedeným rozdielom Az hodnoty
skutočných chýb, možno obvyklým spôsobom ur
čiť stredné chyby, ktoré budú charakterizovať
stupt!ň korekcie prvkov vnútornej
a vonkajšej
orientácie vyhodnotených snímkových
dvojíc.
Stredné chyby m a ich systematické zložky c
(obr. 5) dokazujú, že uvádzaný postup umožňuje
dostatočne presne rekonštruovať fotogrametrické
zväzky lúčov pre výhodnotenie priehybov. Dôka
zom toho je aj priemerná zvyšková stredná chy
ba na kontrolných bodoch v hodnote ±3,6 mm so
systematickou zložkou -2,2 mm (obr. 5).
3,1,2. Porovnanie geodetických
kých priehybov

a fotogrametric

Na porovnanie priehybov mosta určených foto
grametricky a niveláciou sme vybrali úsek static
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Obr. 5

kej skúšky se str~edavým tzv. symetrickým zaťa
žením 0%, 50 %, 100 %, kedy možno považovať
priehyby určené obidvomi metódami za veličiny
rovnakej váhy.
Geodetické meranie priehybov mostného trámu
niveláciou sa vykonalo v bodoch G7, G9, G11, G13,
G15, G17, G19 (obr. 6) dôležitých z hľadiska sta
tických charakteristík mosta. Fotogrametrické
meranie sa uskutočnilo v bodoch F21 až F38. Ako
vidieť, počet bodov určovaných fotogrametricky
je podstatne väčší a síce 2,5násobný v porovnaní
s bodmi určovanými geodeticky, čím možno lep
šie vystihnúť spojitý priebeh mostného trámu.
Grafické znázornenie priehybov dvoch zaťažo
vacích fáz s 50% a 100% zaťažením je na obr..
6 v strede.
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Číselné porovnanie priehybov mosta meraných
geodeticky niveláciou [G) a fotogrametricky -
imalytickým priestorovým pretínaním [F) - ne
l:vádzame podrobne, ale len prehľadne v tab. 4.
Priamo merané rozdiely G-F sme uvažovali ako
skutočné chyby fotogrametrického merania a na
ich základe sa určili stredné chyby m,1z a ich
systematické zložky CM.
Z tab 4 vidieť, že stredné chyby mil. z fotograme
trického
určenia
priehybov
sa
pohybujú
v medziach ± 3 až ± 12 mm ich systematické zlož
ky C,1z sú v medziach --1 až --11 mm. Celková
stredná chyba fotogrametrického určenia priehy
bov je m,1z = ± 7 mm s priemernou systematickou
zložkou -3 mm. Hodnotu strednej chyby m,1z
značne zväčšujú vplyvy pÔSObenia systematických
chýb ako napr. v snímkovej dvojici č. 45 (tab. 4).
Uvedenú skutočnosť vysvetľujeme značným časo
vým odstupom medzi fotogrametrických a geode
tickým meraním v priebehu statickej skúšky.

3.2 U l'
Na

č

o van i e p o l o h o v Ý c h z mie n X, Y

polohových zmien mosta a síce
v smeru osi 1" a zmen!ô v smere pozdíž
nej osi X (obr. 2), ako bolo uvedené vpredu, sa
použila afinná transformácia. Analogicky ako pri
určovaní
priehybov vybrali sme úsek statickej
skúšky so striedavým zaťažením 0%, 50 %, 100
percent. Nakoľko s fotogrametrickým snímkova
ním sa n evy k o n a l o geodetické meranie po
drobných bodov, možno usúdiť na presnosť foto
grametrického určenia len:
- z odchýliek priestorových súradníc x, y na
kontrolných bodoch,
- z rozdielov priestorových súradníc x, y medzi
meraniami pri tých istých fázach zaťaženia.
Ako sme uviedli vpredu pri vyhodnotení snímko
vých dvojíc, nastalo prehnutie modelu, ktoré sa
kompenzovalo - poúžitím afinnej transformácie.
Zvyškové chyby afinnej transformácie sú zrejmé
z tab. 3 a ukazujú, že použitie afinnej transformá
cie pomohlo prispôsobiť fotogrametricky určené
priestorové súradnice kontrolných budov ku geo
detickým meraniam.
Možno sa však domnievať, že odchýlky na kon
trolných bodoch, i keď sa použije nadbytočné
množstvo bodov, nie sú jednoznačným kritériom
na posúdenie metódy. Preto sme sa pokúsili o od
bad presnosti analytického vyhodnotenia a síce
na základe dvakrát. fotogrDmetricky meranýcb
priestorových zmien súradníc mostného trámu
p l' i l' o v n a k Ý c h zaťažovacích fázach.
určovanie

vybočenia
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vybočenia

mostného trá

Vybočením mostného trámu budeme v ďalšom
rozumieť zmenu súradníc l1y podrobných bodov
(obr. 3) naprieč osi mosta, pričom z hľadiska fo

togrametrického merania vieme, že určovanie sú
radnice y je najnepriaznivejšie.
Grafické znázornenie vybočenia mostného trá
mu mosta SNP pri symetrickom zaťa.žení 100% je
znázornené na obr. 6 dole.
Na posúdenie presnosti' meraného vybočenia sa
náhodne vybrali štyri fázy so zaťažením 0% a
štyri fázy so zať"žením 100%. Pritom sme pred
pokladali, že rovnaké opakované zaťaženia vyvo
diE'. na mostnom tráme rovnaké vybočenia.
Zo štyroch sérií fotogrametrický ch vyhodnote
ní zaťaženia 0% sa vytvorili dve nezávislé série
rozdielov l1y a z nich sa určili stredné chyby
mily a systematické zložky Clly podľa vzťahov:
mjy

~ ± -V h~Y Lly]
210

[LlYl
ej.y --

2n

Analogicky sme vytvorili dve. nezávislé série
rozdielov l1y pre zaťaženie 100% a vypočítali
stredné chyby a ich systematické zložky.
Výsledné hodnoty uvádzame v tab. 5.
Tab. 5.:

~Presn(): ť ul'čoYaI~ia,

Rozdiely
fáz

-I

zaťa~uio
.0

:l8 41
4;'--18
ItH -;)1

b4 ---57

o
100
O
100

1Jrú~':'~H

m jy

-I-~dll

mm

,

_ _ _ o

±

=1::-

n

_ _ _ _ __

Hlln

I

(~

<..

"

i_~·, ,4:

± ~3,9

2ic
2:3

--I

± ,to~~

-; A

-'-'..I:

ArituL
prie~T('"

::.=4,4

-

1',7

"llrč'Jvania
OJi X 1Ji Llx

Tab. 6.:
R07.diely

fáz

l.~ťažellie
So

I

~J8
41
45-- 48
49- .51
54-57

Iq\)

O
IOl)

Aritm.
iomer

1.

±3,3
±6,4
-.tô,6

n

C,jm

mm'

0,4

I

24
:24

-i').t}

-- :),r;
+2,6
+2,:3

I ±5,2

11,8

2..:=81

24
l

. '

4. Záver
Fotogrametrické meranie priestorových zmien
mosta SNP v Bratislave je jedným z príkladov
úspešného použitia systému analytického priesto
rového pretínania napred so separátnym určova
ním rotácií snímok.
Dosiahnutá
presnosť
určenia
priestorových
zmien v smeroch X a Y určená na základe opa
kovaného fotogrametrického merania v hodno
tách

::':=84

Z tab. 5 vidno, že stredné chyby mily vybočenia
mostného trámu v smere osi Y (obr. 2) pri roz
dielnych fázach dosahujú hodnoty ± 3,9 mm až
± 5,4 mm, systematické zložky Clly dosahujú hod
noty 0,3 až -1,8 mm. Aritmetický priemer v hod
note mily = ±4,4 mm a C;:"'y = -0,7 mm sú odha
dom presnosti vybočenia meraného fotogrametric
ky určeného z 84 nezávislých hodnôt vybočenia.
určovania

'

l1x.

mL1x

Presnosť

mm-'I-

m. Llm

tI'~i'il-~t

Z tlib. 6 vidieť, že stredné chyby mllx predíženia
mosta v smere osi X pri rozdielnych fázach dosa
hujú hodnôt ± 3,3 až ± 6,4 mm, systematické zlož
ky Cllx dosahujú hodnôt -3,5 až -2,6 mm. Arit
metický priemer v hodnote mllx = ± 5,2 mm a
Cllx =
-1,8 mm sú odhadom presnosti určovania
deformácií v smere pozdížnej osi X meraného fo
togrametricky; určeného z 87 nezávislých hodnôt.
Z porovnania hodnôt v tab. 5 a tab. 6 vidieť, že
priemerné hodnoty stredných chýb v smere po
zdÍžnej osi X sú väčšie. Uvedený nesúlad možno
vysvetli ť väčšou citlivosťou súradníc x voči pred
pokladu, že rovnaké opakované zaťaženia vyvo
die. na mostnom tráme rovnaké zmeny súradníc

mdy

3.2.2.

I

mostného

deformácie v smere po

zdÍžnej osi X
Pre odhad presnosti fotogrametrického určenia
v smere pozdížnej osi mosta sme opäť zvolili šty
ri fázy so zaťažením 0% a štyri fázy so zaťažením
100%.
Z uvedených štyroch fotogrametrických vyhod
notení zaťaženia 0% a 100% sme vytvorili nezá
vislé série rozdielov l1x a z nich sme vypočítali
stredné chyby mdx a ich systematické zložky
Cllx.

Výsledné hodnoty stredných chýb a systematic
kých zložiek uvádzame prehľadne v tab. 6.

a
s

v

smere

nivelačným

±5,2 mm
±4,4 mm

určená na základe porovnania
meraním, v hodnote

Z,

mllz

±7mm

dokazuje, že uvedený systém možno využiť na po
dobných objektoch v inžinierskej fotogrametrii,
Nakoľko ide o náročné merania, treba pri podob
ných úlohách hlavne pri použití širokouhlých fo
tokom(ir venovať zvýšenú pozornosť pôsobeniu
systematických chýb ako v geodetickom, tak aj
fotogrametrickom meraní.
Zvyškové chyby v parametroch snímok v ko
nečnom dôsledku spôsobili prehnutie modelu, kto
ré sa kompenzovalo použitím afinnej transformá
cie.
Zrejme tu zohral svoju úlohu hlavne doskový
materiál ORWO Topo.
Uvedené výsledky boli dosiahnuté na objekte,
ktorý bol jedným z prvých pre overenie uvedené
ho systému a preto možno oprávnene očakávať
ďalšie zvýšenie presnosti vzhľadom na dosiahnuté
teoretické i praktické skúsenosti.
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K otázke stanovenia kritérií pri vel'mi
presnej nivelácii
528.024,.1-187.4

Prvým krokom pri posudzovaní správnosti výsled
kov geodetických meraní pri veľmi presnej nivelácii
a súčasne prvým krokom pri zhodnocovaní výsledkov
meraní býva posúdenie dvojice čítaní na nivelačnej
late. Z detailného rozboru výslodkov geodetických
meraní ([4] a čiastočne i [a]), vykonanýeh v rámci [l, 2,
5, 6, 7] llivelač:ným prístrojom Ni 007 (C. Zeiss, Jena,
NDR) dospel autor k záveru, že závislosť a,bsolútnych
hodnôt rozdielov dvojíc čitaní na d1žke zámery je daná
krivkou, ktorá pre prístroj Ni 007 zodpovedá vše
obecnej funkcii
Či c=

f(L) ,

(l)

kiVL,

(2)

presnejšie

Či

=-o

konkrétne:

VL
0,:35 VL
0':35 VL
0,:30 VL
0,29 VL .

krivka pre [6] : Č[6] = 0,a7

ilJ : č[lJ

=

krivka pre [7] : Č[7J

=

krivka pre

krivka pre [2J : Č[2] =
krivka pre [5] : Čl ô ]

V týchto

=

(2.1)
(2.2)
(2.:3)

čítaní

m0 = 0,40

=

IČb - čalmax

(:3 )

(ču je hodnotou druhého a Ča prvého čítania na nive
lačnej late s jednou stupnicou) a L je d1žka zámery
v km. Priemerná krivka - po zohľadneIií počtu prvkov
- zodpovedá hodnotám

Č0

=

=

1,2

0,a1:3

VL

(2.6)

pre laty s ccntimetrovým delením Íl krivka pre strednó
kvadratické odchýlky aritmetického priemeru dvojice

VL

(5)

pre laty s polcentimetrovým delením stupnice, resp.

[Čo - čal max - O,()
IČb-Čal

(4)

+

vzťahoch v~dy

Či

VL

pre laty s polcentimentrovým delením.
K týmto záverom dospel autor z výsledkov prác
šiestich observátorov na šiestich lokalitách piatich
výskumných úloh, z výsledkov získaných za najrôz
nejších poveternostných podmienok, z meraní pri den
nom i umelom osvetlení, pri teplotných rozsahoch cca
-18°C až
:35 °C, s použitím nivelačných lát s opor
nými tyčami (na držanie laty vo zvislej polohe), ale aj
bez nich .[6J, a predmetom rozborov bolo celkom
li3 441 rozdielov čítaní na late, pričom d1žky zámer sa
menili v rozsahu od 2,0 m do :36,0 m.
Podľa zisteného skutočného rozptylu rozdielov pre
jednotlivé d1žky zámer sa autor domnieva, že i pri
nivelačných meraniach v špecifických podmienkach by
bolo správne pre jednotlivé dfžky zámer stanoviť ako
maximálnu hodnotu rozdielu dvojice čítani na jednej
stupnici laty trojnásobok hodnoty, vypočítanej podľa
(4), teda

(2.4)
(2.5)

na jednej stupnici laty zodpovedá hodnotám

VL

(5.1 )

pre laty s centimetrovým delením, ktorú pre prípad
čítania hodnôt celých dielikov na mikrometri treba
zaokrúhľovať podľa zásad pre zaokrúhľovanie čísel.
Uvedený rozdiel je totožný s kritériom pre nivelačné
merania v sieti opakovaných nivelácií a v nivelačných
sieťach L-III. rádu, kdc sa rozdiel údajov obidvoch
stupníc na jedncj late - pri čítaní na desatiny mili
metra - mô~e líšiť od konštantnóho rozdielu najviac
o ± 0,1 mm.
Ďalším krokom pri posudzovaní správnosti výsled
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kov geodetických meraní je posúdenie dvojice hodnôt
prevýšení jednotlivých nivelovaných oddielov. V rámci
prác na citovaných úlohách boli dvojice hodnôt pre
výšení (z merania tam a späť) pokladané za správne
vtedy, keď ich súčet (j - pri rešpektovaní znamienok
(j =

ht

+ hs

'70
.<>,0

(6)

,O

neprekročil štvornásobok empirickej hodnoty strednej
kvadratickej odchýlky (ďalej EHSKO) prevýšenia prí
slušného oddielu, teda keď

,(j[<

(7)

4mh,

1,,0
50
~

::>

kde mh • ,sJ;,.. EHSKO prevýšenia bola

určovaná

zo

vzťahu

I

li

mh = mo

VR,

kde R je dížka oddielu v km. Za mo • ô() (štandardná
odehýlka pre l km združenej nivelácie) holi pokladané
hodnoty, \"ypočítané zo vzťahov

mo =

!Vn~ [~]

(9)

V

(10)

~ ~ ~~j ,

S dodržiavaním .kritéria (7) v takýchto podmienkach
nemali riešitelia žiadne skúsenosti. Získavali ich po
stupne pri nivelaóných meraniach v rámci citovaných
úloh. Kritérium bolo prijaté ako správne odvodené pre
hladinu významnosti eX = 0,05, ako odôvodnené mno.
hými nivelačnými meraniami, okrem inc'ho prácami,
ktoré predchádzali publikovaniu [91 resp. [10] a bolo
strikne dodržované pri všetkých meraniach.
Veľké množstvo trvalo stabilizovaných stanovísk ni
velačnej laty umožnilo vypočítať EHSKO prakticky
pre všetky nivelačné zostavy podľa vzťahu
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početnosti

E

. E

,:

" "
mé'

znázornené na obI'. 1. Tento obrázok treba chápať ako
poku8 o zákres výsledkov formou distribu~ných kriviek
početností jednotlivých hodnôt 111",.
Z obrázka, v ktorom sú vyznaóené aj hodnoty mo
pre jednotlivé úlohy (od 0,18 mm po 0,40 mm), sa dá
vidieť, že na 95%-nú hranicu výskytu sa dostaneme
vteely, keď skutočné EHSKO vynásobíme pre výsledky
prác v rámci
2,05 krát,
2,14 krát,
2,20 krát,
2,00 krát a
1,95 krát,

[G]
[lJ
[7]
[2J
pre [51

tedy v priemere 2,15 krát (hodnota vypoóítaná s ohľa
dom na početnosti prvkov).
~ aopak, ak skutoónó dosiahnuté hodnoty mo vyná
sobíme 2,5 krát, dostaneme sa v poóetnosti v.ýskytov
v rámci prác

lGJ
[l]
171
[2J
[51

na
na
na
na
na

hranicu· 98,5
hnl,nicu 98,5
hranicu 97,5
hmnicu 97,5
hranicu 99,5

0/,,,

(Yo,
'j;"

(j;, a
%,

teda - po zohľadnení početnosti - v priemere na hra
nicu 98,2 %.
Ak vezmeme do úvahy, že prekroóenie kritéria (7)
bolo vždy posudzované ako hrubá chyba vo výsledku
merania, ktorá bola spôsobená napr. nesprávnym čí
taním na late, nezvislosťou laty, nesprávnym posta
vením laty na bode, neóistotou na spodku (pätke) laty
a pod., potom z uvedeného vyplýva, že výskyt roz
dielov (j, poóítaných podľa (G) bol v rozsahu
2,5 mh

(ll)

ktorý pre jednu nivelačnú zostavu predstavuje zjed
nodušený vzťah (9) resp. (10). Výsledky výpočtov sú

t

E

or

Obr. 1:

v ktorých nf{ je počet oddielov, (j je odchýlka v pre
výšení obojsmernej nivelácie pre oddiel v milimetroch
a Iť je dížka oddielu v km. Konkrétne pre merania na
prvej lokalite úlohy iHI bola za mo pokladená hodnota
0,70 mm, na druhých dvoeh lokalitách a v rámci [l]
hodnota (UJO mm (všetko stanovenú odhadom) a pre
práce v rAmci [2, 5, TI bola postupne stanovená s ohľa
dom na skutočne získanú hodnoty z predchádzajúcich
prAc.
Xivelaóné meranie boli vykonané väMinou v špeci
fických podmienkach. :Vledzi nepriaznivé sa počítajú
- nemožnosť použiť nivelačnú latu s opornými tyčami
[61,
- veľká časť meraní pri umelom osvetlení L2],
-- sneženie, vietor, dážď, blatistý terén, chladno až
mínus 18°0 [l, 5, 7]
a medzi priaznivé
- prakticky všetky trvalo stabilizované stanoviská
laty [l, 2, 5, 6, 7].

m,'

30

:7

aj
1110

ltO

)

ÚI
')

(8)

[1l

["'I-]

%
100

< le[ <

4 rn"

(12)

v celom,rozsiahlom súbore meraní v rámei citovaných
úloh, približne dvojperccmtný (mh je nrčcn~i zo vz.ť%hov
(8), (9), (10)).

1977/99

Geodetický a ,kartografický obzm
100 P1Jčník 23/65, číslo 4/1977

Makovník, D.: K otázke stanovenia kritérií . ..

Hoci výrobca nivelačného prístroja Ni 007 novSle
udáva pre tento prístroj kilometrovú strednú kvadra
tickú odchýlku 'Ino = 0,4-0,5 mm, je mo~né pri nie
ktorých špecifických meraniach a s niektorými prí
strojmi dosiahnuť nižšie hodnoty. V prípadoch citova
ných prác [2, 5J bola pri trvalej stabili7:ácii stanovísk
laty dosahovaná mo ~ 0,18--0,21 mm. Táto hodnota
je prakticky rovnaká s hodnotou mo = 0,23 mm, ktorá
bola vypočítaná z 270 prvkov v rámci prác rS] pri po
užití nivelačného prístroja Zeiss Ni 002.
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108 s.

Z MEZINÁRODNíCH STYKÚ VTS

[5] MAKOVNIK, O. CEBECAUER, O. - LANSKÝ
M. - MIKULOvA, M. - ZEMANOVA, M.: Geode
tické sledovanie vplyvu premŕzania pôdy na verti
kálne pcsuny vozo.vky. [Výskumná správa] Žili
na, VŠD J975. 36 S.
[6] MAKOVN.iK, D. CEBECAUER, D. - MIKULOvA
M. - LANSKý, M.: Vplyv kolísania vodnej hladi
ny na železničnú trať. [Výskumná správa] Žilina,
VŠD 1973. 60 S.
[7] MAKOVNíK, D. - CEBECAUER, O. ŠTUBŇA, J:
ZEMANOvA, M.: Sledovanie zvislých posunuv
vozovky v závislosti na zmenách vodnotepelného
režimu. [Výskumná správa] Žilina, VŠD 1974.
37 S.
[8] MAKOVNÍK, D. CEBECAUER, D. LÁNSKý,
M. ~ MIKULOVÁ, M. - ZEMANOvA, M.: Sledo
vanie vplyvu zmien vodnatepelného režimu na
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Lektoroval:
Ing. ,lán Vanko,
VÚG~{ i1katislava

chybami elektronickej a mechanickej časti digita
zariadenia,
chybami operátora.
Na digitalizáciu sa použil pravoúhlý kocrdinátograf
800 X !l00 mm s Coorclim2trom E [VEB Carl Zei,~s J~naJ.
výpočty sa vykonali na počítači R 3OJ.
Po testovaní chýb digitalizačného zariadEnia cligLali
zovalí pOlygÓllové body, búdy hraníc parciel a rollOV bu
dov. Po overení kvality geodetických základov a čísel
ného merania v teréne [EOK 2000 a Theo 010 j sa prikro
čilo k výpočtu 2úradníc z číselného ffi'1rania. Porovnáním
"úradníc vypočítaných a získaných digitalizáciou clo:otali
~a rozdiely, z ktorých sa vypočítali str;~dnS chy:,y.
Stredné chyby v polohe cligitalizovaného bodu Mp p'e
j:cdnotlivé mie:ky majú tieto hodnoty:
lizačnél1o·

Hodnotenie presnosti digitalizovaných
údajov získaných z analógových pozemko
vých máp v NDR
528.'1 : (084.3-11) : 347.2:lô.ll : 681.3.U,'
Dňa 19. 10. 1976 usporiadala Geodetická sekcia závod
nej pobočky SVTS na Stavebnej fakulte SVŠT a Odborná
skuiJina 1704 pre mapovanie a evidenciu nehnuteľností
S:'KS-SVTS predná.šku doc. Dr. Ing. Karl-Heinz Rod i
g a z Technickej univerzity TU Drážďany na tém'l
"H o dno ten i epr e s n o s t i di git a I i z o van Ý ch
ú daj o v z í s k a n Ý c h z a n a I ó g o v Ý c h P o z e m
k o v Ý c h m á p ".
Prednášku
uviedol Doc.
Ing.
A " e lov i č, CSc.
Prednášateľ vymenoval hlavné pn::dnosti p:evodu ana
lógových informácií do digitálneho tvaru. Vysvetlil po
stup, ktorý použil kolektív z TU Drážďany na zisťovaaie
presnosti digitalizácie čísslno·grafických máp v mierk3
1: 1000 al: 2000 [mapovaných číoelnými metódami v ro
koch 1954-1955 J a grafických máp v starej :'3skej kata
:ôtrálnej mierke 1: 2730 vyhotovených v rokocil 1835 až
1"4l.
Pri hodnotení prosnosti vychádzal kolektív TU z toho, že
súradnice získané bodovou digitalizáciou sú zaťažené:
-- clly,:alni z Vj !::'tD'!enia mapy,

Mp = 2 cm pre mapy v mierke 1 : 1000.
cm ffi"PY v nllcrke 1: 2000.
Mp = 1,10 !ll ]Jre graficté mapy v misľl':e 1: 27?.1.

:<p = 33

Difíl'ilicáciou m~p 1: 1000 a 1.: 2000 dosiahli v~sledky
vyhovu.júce normám NDR. Výsledky hodno·ten'a presnosti
digitalizácie grafických máp v mierke 1: 2730 nie sú ešte
jsdnoznačne uzavreté a kolEl,tív bude pokračovať vo vý
;~,kum8.

Výskumom presnosti kolektív TU chce zLtiť či digita
lizované údaje budú vyhovovať pre zakladanie a vedenie
evidencie nehnuteľností pomocou elektronických zaria
dení.
Materiál z tejto predniíšky sa nachádza v kni2:Elci Ka
tedry mapovania a pozemkových úprav SvF SVŠT v Bra
tislave.
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Ing. Ján Su/rl, CSc"
Katedra mapovania a pozemkoujc,'l
úprav SvF SVŠT JJratisľara
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ZPRÁVY Z KR.AJ ů

olwnř

101

vější

novinky patřil malý světelný dálkoměr ELDI-SM 4,
vhodný pro vytyčovací práce. Celá řada firem
[Wild, Kern, Breithaupt, AGA] vystavovala lasGrové adap
tace provažovačů, teodolitů nebo zařízení pro vytyčování
horizontální roviny. Za j 'ma vým exponátEm Ly 10 laserové
zaí'ízení pro měření p:'ofilů tunelů s automatickým zá
kresem [konstrukce prof. Rinnera z TU Graz J. Výstava
podala ucelený obraz současné techniky našeho oboru.
Odborné přednášky byly obsahově rozděleny do šesti
tematickýcll oblastí:
zvlášť

Informace z

rozšířeného

koordinační

komise

zasedání Krajské
kraje

Severočeského

06.5 (4:l7.1;)) : 347.23;).11

Měřické metody a přístroje
Tato tematická oblast byla velmi široká, neboť z'a
hrnovala jak problematiku zaměření cr vyrovnání vyty
čovacích sítí, digitální modely terénu a ele};:tronické mě
ření délek, tak i použití gyroteodolitů a zhodnocení do
sažených výsledků., zkušenosti s automatickými kreslicí
mi stoly, prístroje pro měření posunů stavebních děl atd.

1.

Dne 28. 10. 1976 se konalo za3edání KKKGK Severo
českého kraje rozšířené o zústupce politických a stát
ních orgánll a socialistických organizací.
Předmětem zasedání bylo projednání závěrll experimen
tálního zavádění racionalizace systému EN v podniko
vých evidencích pozemků. Úvodní výklad o experimentu
přednesl ředitel KL:KS ing. V. Rodr. Oále byly přednesEny
podrobnější informace o účelu a cílech jednotlivých ex
perimentů [ing. K Mikota] o předpo,kladech k jejich
úspěšnému zavádění do praxe hovořil ředitel n. p. Geo
dézie Liberec ing. J. Dunda.
V další čá"ti jednání bylo předneseno celkem 16 diskus
ních příspěvkl., na které bezprostředně odpovídali pří
tomní zástupci resoltu ČÚGK
Závěrem rozšířené zasedání přijalo u sne sen í:
1. Diskuse, připomínky a hodnocení potvrdily, že bylo
dosaženo předpokládaného záměru experimentu, tj.
navržení takového systému a uspořádání evidence ne
movitostí, který bude zabezpečovat podklady pro plné
využití Zemědělského půdního fondu a jeho další roz
voj.
2. Zasedání cíoporučuje účastníkům, zejména pracovní
kům SKNV, KZS, OZS a resortu geodézie, aby zaiistili
opatření navržená v bodě 4 předložené "Zprávy", ze
jména:
zaji"lit poHebné personální obsazení, odbornou pří
pravu pracovník!! zabývajících S8 PEP,
- prohlouíit vzájemnou spolupráci a založit evidenci
[subregiotr] dočasných změn jako podklad pro plá
nování vývoje a ocllrany ZPF.
3. S ohledem na celoopolečenskou potřeJll navrhavaných
r.acionalizačních opatření doporučuje komise resortu
geodézie zajistit jejich zavedení do praxe. Některé ino
vace svým významem překračují i rámec hlavních cílů
a jejich urychlené uskutečnění je vysoce žádoucí.
Ing. Vladislav Taneček,
t"jemnik KKKGK

staveb
se soustředily na problémy optimalizace
a přesnost vytyčovacích prací, měřických prací pH stavl..ě
mostil, spo, tovních hal, silničních a železničních staveo.
Většina referátů se zaGývala vytyčením konkrétních sta
vell a měla technologický charakter. Zajímavé nyly ně
které originální vytyčovací postupy pro vytyčení mostů
v Jižní Americe a NSR.
2.

Vytyčování

Referáty

3. Kontrolní mií?!mí staveb
TěTllto otázkám byla věnována značná pozornost. Řada
referátů se zaoývala nnalýzou výsledkú mě,'cní pii "leJo
vání posunů .a defOlmací přehrad, mostů, pozemních
i podzemních staveb. Jako novinka bylo pl'edvedeno nové
Kernovo zařízení na měření deformací pomocí krátkých
iuvarových drátl! a poslucřlači kursu byli s€ z niÍmeni
s dosaženými výsledky. Zařízení je vhodné zvláště pro
měl'Ení defOllIlací ve štolách a tunelech.
4. Ražení štol a stavba [unliii

Velmi zajímavé referáty byly předneseny prof. Rinne
rem a DI'. SChellingem z Rakouska. Na řadě pral{tických
příkladll byly objasněny vztahy mezi pře3ností vytyčo
vací sítě a pULadovanoll pi'esností prorážky. Další 1 efe
ráty se týkaly stavby metra ve Vídni a použití gyroteodo
litů při vytyčování tunelů. Pět přednášejících se zil.lývalo
otázkami katil'L'u podzemních rozvodů.
5.

Průmyslová

geodéúe
Zd1.'jal referát o ,..tavbě francouzského atomGvého
reaktoru doplněný velmi zajímavým barevným filmem.
PodroJLě oyl popsán pracovní postup i sj:eciální přístro
je vyvinuté pro tento účel. Obdobné referáty se zabývaly
stavbou atomových zaříz:ní ve Švýcarsku. Zajímavý ůyl
též refe: át řesící problém j ustáže velkých papírenských
Plně

strojů.
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VII. mezinárodní kurs

měření

vysoké

přesnosti

061.3 (100): r:174.5:

52~-187.ll

(430.1)

Tradiční, v po::adí již Eedmý mezint,"odní kurs m'3'rní
v ysoké přEsnosti byl tentokrát uspořádán ve dnech 29. ziÍ.ří
až 8. října 1976 v prostorách Vy:oké školy trcnni cké
v Darmstadtu. Kurs byl zároveň symposiem 5. a 6. komLe

FIG.

Po zahájení kursu prof. Koooldem [ETl! Zi.irich) a prof.
(TH DarmskdtJ byla otevř-ena vý lava geo
detických přístrojů, výpočetní a kreslicí techniky, ktEré
se zúčastni.ly pral<ticky všechny světové továrny včetně
podniků Car] Z'.:iss Jena a MOM z MLR. Mezi nejzajímaCichho~ncm

6. Plál1llviÍ.nÍ a !Irganizace geod~Hckých jórací ve výstavbě
V tomto tematicl,ém oln-uhu vystoupili též stavební
oc1corníci a ekonomové, F'feráty se zuuývaly za~azením
geodetických prací do výrobníbo procesu na stavtě tunelu
a atom NG elektrárny, od~ovědno"ti geodet'!, cl,cnomj
kou a líze nIm geodetických prací a metodou síťové ana
lýzy.
Celle m tylo prosloveno geodety z NSR 36 referátů,
ŠVýCarka 14, Ra!wm:lm 10, Maďar:]", 2 fO,'. llalm:F,
Doc, lJdrekoiJ, Holandéka 2, Venezuely 2. Č~SR 1 [dec.
Vosikl" B'.'lharóka 1 (Dr. Milev], NiR 1, Turecka 1,
Francie 1, Anglie 1. KureLl se zúčastnilo aci 400 gEodetů
z ~o zemí, 7R ~fJcialitick~'ch zrmí "e kursu zúčastnLi g[O
deti z C;SSR, BLR, HR a NDR.
Z p"c dT'esEnýcl1 referátů l=8Fily mezi n~ j7c jím2výjší ty.
Heré řešily vytyčení náročných staveb, zejména tunell!,
mostů a zaříZení pro atomový výzkum a průmysL V temél
tick.é oblasti vytyčování staveb jsem přeJnesl referát,
ktRrý ,'C zabýval vlivem chyb vytyčovací :cítě na rozmě"
,tavl' ;,jho o j-ktu.
Kur;yl v8lmi do:~,ře o; ganizován a konal ',e v příj€m
ném prosEedí nově postavené budovy techniky v Darm
stadtu, kt81'á je vybavena VEškerým technickým ?UřÍzFním
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potřebným pro tak rozsál110u akci. Měl vysloveně pracov
ní ráz, vždy po řadě referátů následovala zasvěcená
a bohatá diskuse.
Referáty potvrdily současný vývoj geodézie, tedy širo
ké uplatňování výpočtové techniky, světelných dálko
měrů a automatických kreslicích stolů. Řada referátů se
zabývala rozborem výsledků dosažených v současné době
nejpřesnějším dálkoměrem Mecometrem při měření p03U
nLI a lokálních sítí pro nejrůznější účely. Potvrzuje se ná
zor, že pro správnou interpretaci výsledků je nezbytn j
hluboké teoretické zázemí řešitelů náročnějších prací,
znalost různýcl1 souVislostí, krátce inženýrský př;stupk ře
šení problému. Referáty mají být v dohledné době,
(snad během prvních měsíců roku 1977) vydány VJ
sborníku.

Doc. Ing. Otakar Vosika CSc.,
Stavební fakulta ČVUT v Praze

1. Rozvineme hnutí "Zenit"
Provedeme
prověrku
vyřešených
racionalizačních
úkolů, tematických úkolů, přijatých zlepšovacích ná
vrhů a jejich využití na pracovištích;
Úkol: trvalý
2. Budeme organizovat kolektivy mladých pracovníků
k řešení a zavádění racionalizačních a tematických
úkolů za pomoci starších zkušenýcl1 pracovníků.
Úkol: 1. Q. 1977
3.

Zprnstředkujeme informovanost spolupracovníků o vý
sledcích technického rozvoje a vynálezecko-zlepšova
telském hnutí. Ve spolupráci s oddělením technického
rozvoje a racionalizace a dalšími odbornými útvary
podnikového ředitelství budeme na výrobních pora
dách ve spolupráci s vedením střediska informovat
o vyřešených úkoleCh racionalizace, zlepšovacích ná
vrzích vhodných k zavedení a o zkušenostech s výsled
ky, které jsme ve výrobě dosáhli.
Úkol: trvalý

M. Zthlová,
GeodÉZie, n. p., Liberec

TRIBUNA MLADÝCH

"Dny nové techniky mladých odborníků"
v Geodézii, n.p., Liberec

LITERÁRNí HLíDKA

on 1.3 :528 :33 8. 2( 43 7)
Ve dnech 11. a 12. 1. 1977 se z iniciativy za SSM při
Geodézii, n.p., Liberec sešli mladí geodeti ve věku do
35 let na "Dnech nové techniky mladých od.jorníků".
První část programu byla věnována progresivním me
todám práce a technickému rozvoji, druhá část rozvoji
a výsledkům vynálezeckého a zlešovatelského hnutí
u podniku a kvalitě geodetických, kartografických a po
lygrafických prací.
V bohaté diskusi se zlepšovatelé rozdělili o své zku
šenosti a výsledky při zavádění zlepšovacích návrhů a
racionalizačních opatření.

Tak např., jak uvedla ve svém diskusním příspěvku
vedoucí KRB kartografie a reprodukce, zavedením nové
technologie zpracování SMO-5 se ušetří na 1 mapovém
listě SMO-5 materiál z dovozu za 175,- Kčs, zavedením
zlepšovacího návrhu "Reprodukce geometrických plánů
s využitím přístroje Costar" šetří na středisku geodézie
v Chomutově 1 TH pracovníka.
Nechyběly také kritické postřehy, zamerené zejména
na možnosti uplatnění vysokoškolsky vzdělaných pracov
níků, ne vždy k dostatečnému přenosu informací, k vy
bavenosti a údržbě klasických měřických pomůcek, k ne
dostatku pomocných pracovníků.
Akce byla doplněna zdařilou výstavou výsledků práce
Geodézie, n. p., Liberec, předvedením elEktrooptického
dálkoměru. AGA 710 a AGA 12 a počítače Compucorp 326.
Závěrem bylo účastníky přijato usne::ení, které v plném
znění přikládáme.

Usnesení
účastníků

"Dnů

mladých odborníků" n. p.
Liberec ze dne 11. a 12. 1. 1977

Zabezpečení

Geodézi!l

rostoucích úkolů plánu letošního roku
je nemyslitelné bez efektivního využití
výsledků rozvoje vědy a tecllniky v praxi a rozvoje ini
ciativy pracujících.
My, mladí pracovníci n. p. Geodézie Liberec, v zájmu
alnivního zapo~ení se do. cyklu "Věda, technika, výra ba,
llŽ;tí" zamčříme se zejména na uplatnění programu kam
plexní socialistické racionalizace a vynálezecko-zlepšova·
telského hnutí v praxi.

a celé 6.

pětiletky

HÁJEK, M. a kol.: Reprografia, vydavatel Alfa, vydava
tefstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava
19/6, 1. vydání, 340 stran. 136 obr., 12 tab., 12 schémat,
1 diagram, 94 lit., cena 30 Kčs, náklad 1000 výtisků.

íl;W)i).:10,)

Rozsáhlá množství primárních informací, která j3011
uložena v písemných sděllCních, výkresech, náčrtech, vý
zkumných zprávách a jiných písemných pracovních nebo
dokumentačních materiálech mají být co nejrychleji do
stupná, vyhledatelná a ve vhodné formě a v patřičném
množství rozmnožena pro potřeby dalších pracaviSť.
Klíčovým
problémem organizace a řízení každého
technicko-hospodářského a správního celku je získám,
přenos, oběh a vyhodnocení informací. Na jejicl1 množ
ství, kvalitě, účelném oběhu a využití závisí úspěch kaž
dého moderního řízení. To předpokládá vytvořit takovou
komunikační síť v řídícím systému, která zajišťuje, aby
tok informací byl plynulý a potřebné příkazy se dostaly
rychle a včas na správnou adresu. Zvýšení úrovně řídící
práce a jejich metod předpokládá využití vyšší organi
zační techniky. Obdobně jako v oblasti h~'omadného zpra
cování dat s úspěchem aplikujeme moderní výpočetní
techniku, tak v o~ lasti práce s píocemnými dokumf'llty bu
de třeba zejména rozhodující pracovní procesy zdokonalo
vat využíváním r e pro g r a f i e.
Zásluhou kolektivu osmnácti autorů publikace Repro
grafia, který tvo l í přední pracovníci Komitétu pro rozvoj
repragrafie v ČSSR a řešitelé úloh v oblasti státní infor
mační politiky a vydavatrlctví Alfa, se do rukou odborné
vyřejnosti dostává dosud ojedinělá publikace tohoto dru
hu v CSSR i v socialistických státech.
Kniha je rozdělena do 12 kapitol, psaných vzhledem
k federálnímu ch3.Taktecu komitétu buď v českémneta
sloven,kém jazyce.
Prvé dvě kapitoly s náZVEm "Úloha reprografie v spo
lol:nosti" a "Technologická schemata reprogl' aii9" oDca·
hují potřebné informace pro. získání základních vědo,
m03tí v oboru reprografie a jnfo' mace o možnost och .8,'li
kace rozmnožovacích a mikrografických metod s uve·
dsním základních ekonamických kritérií.
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Třetí kapitola "Reprografická informační média" se
znamuje čtenáře se základními typy informačních médií,
která jsou výsledkem různých reprografických pracov
ních postupů: výtisk a kopie, mikrozáznam.
Další kapitola "Pr!lh~ad procesov používaných v re
prografii" popisuje nejdůležitější vlastnosti fotClgra
fických, diazografických, elektrografických a termo:sra
fických technik. Seznamuje čtenáře, kromě jinél10,
s principy holografie, fotografie s nosnou frekvencí
a dalšími příbuznými procesy.
Pátá kapitola "Rozmnožování kopírováním" rozděluje
kopírování jednak podle použitých technik a postupů na
kopírování fotografické, diazografické, termografické
a elektrografické, jednak podle způsobu provádění na
kopírování kontaktní (popř. reflexní) a optické. Jednotli
vé druhy a způ.;oby kopírování blíže popisuje a objasňuje
funkce a principy dostupných kopírovacích přístrojů ze
jména tuzemské výroby.
Obdobně i šestá 'kapitola s názvem "Rozmnožovanie
tlač ou" pO'pisuje jednotlivé druhy dostupné přístrojové
techniky a tisku. Čtenáře seznamuje s principem fotosá
zecích ,trojů a pi'ístrojů a s výrobou fotosazoy, s princi
pem snímacího tisku, průtisku, tisku ze želatiny a se
způ"oiJy rozmnožování maloformátovým ofsetem.
Sedmá kapitola "Mikrografie" podává bližší informace
o výrolJě mikrozáznamů, strojové práci s mikrografkký
mi médii [čtení, zvětšování, vyhledávání) a zájemce se
znamllje s mikrografickými systémy ČSSR a NDR. Text
je doplněn četnými vyobrazeními a popisem používaných
mikrografických přístrojů s uvedením technických dat.
V osmé kapitole "Mikrografické média li počítače" je
pojednáno o mikrografických médiích a zejména o per
spektivně vysoce efektivních metodách spojení mikro
grafie a výpočetní techniky při tvorbě a využití mikro
záznamů. Podrobně jsou popsány systémy COM Com
puter Output Microfilm a CIM - Computer Input Micro
film a možnosti jejich aplikace.
Devátá kapitola "Normy a provozní předpisy; zpíisolly
kontroly a měření" seznamuje čtenáře s technickými nor
mami v reprografii a naznačuje další vývoj v této ob
lasti. Dále popisuje zpúsoby kontroly a měření různých
vlastností reprografických materiálů, kontrolu a řízení
reprografických postupů a kontrolu a měření optických
a mechanických vlastností re;Jrografických přístrojú.
Desátá kapitola "Volba uživatelského reprografického
systému _. mužnosti aplikace" se zábývá problematikou
koncepce nasazení reprografických metod v oblasti VTEI,
spráVY a výrobní dokumentace a obsahuje metodické
schema projektové přípravy zavedení reprografie.
Kapitola "Projektovanie reprografických pracovísk" je
věnována zásadám, které je třeba dodržovat při projekto
vém řešení reprografických pracovEť a dále je obohacena
o dosavadní zkušenosti v této činnosti.
Ve dvanácté kapitolB "Organizace a řízení reprogra
fických pracovišť" je uvedena typová organizace repro
grafických pracovišť. Velmi důležitá je stať o bezpečnosti
a hygieně práce, zejména o zabezpečení přístroj ů proti
zneužití a o dodržování příslušných předpisů při zachá
zení s jedy a chrmickými látkami.
P'JbJikace je doplněna věcným rejstříkem.
Cílem autorskél10 kolektivu je v publikaci systemc:tic
ky poukázat na možnosti uplatnění reprografie, podat
základní informace pracovníkům, kteří se v praxi s uve
denou problematikou setkávali i jen okrajově, ale též pro
hloubit teoretické a praktické vědomosti pracovníkú re
prografických pracovišť. Kniha najde uplatnění i jako po
můcka pro projektanty nových racionalizačních systémů,
jako doplňující literatura pro posluchače středních a vy
sokých škol a jako praktická příručka pro pracovníky re
prografických pracovišť.
Lzepi'i!dpokládat, že tato svým uspořádáním jer1iná
publikace, dalším vydáním uspokOjí širší okruh zájemců,
kteří zatím neměli možnost se podrohněji seznámit s jpjím
ohs!ahem a přispěje tak v ještě větší míře v podmínkách
nastupující vědeckotechnické revoluce k urychle,ní pro
cesu přeměny vědy v bBzprosti'ední výrobní sílu a k za
vádění komplexní socialistické racionalizace ve, všech
odvětvích národního húspodářstvL

Ing. Ivan Čermák,
Geodézie, n. p., Praha

OSOBNí ZPRÁVY
Z geodetického kalendáře
(duben, květen červen)

1. dubna 1927 -

před

50 lety byl

jednomyslně

zvolen

čestným doktorem Českého vysokého učení technického

v Praze Dr. techn. h. c. Josef Jan Frič, vynikající kon
struktér a výrobce výborných geodetických a astronomic
kých přístrojů. Hodnost mu byla udělena za zásluhy
o rozvoj české techniky a jemné mechaniky.
17. dubna 1907 - před 70 lety se narodil Ing. RNDr. Ja
roslav Procházka, profesor astronomie na VAAZ v Brně.
Po studiích v Praze a na pařížské Sorboně se věnoval
pedagogické dráze na ČVUT v Praze a od roku 1949
v Brně. Jeho práce vědecká i publikační byla věnována
otázkám praktické astronomie.
30, dubna 1777 - před 200 lety se narodil v Braunsch
weigu Karel Friedrich Gauss, slavný německý matema
tik, astronom a geodet. Svými matematickými pracemi
zasáhl rozhodujícím způsobem do mnoha vědních oborů.
Pro geodézii bylo nejdůležitější uplatnění metody nej
menších čtverců, dodnes používané přímo, nebo v různých
modifikacích. Neméně významnou je Gaussova křivka při
statistických šetřeních. (Zemřel 22. února 1855 v Got
tingen) .
7. května 1887 - před 90 lety se narodil ve Škvrňa
nech u Plzně akademik František Čechura, profesor geo
dézie a důlního měřictví na Vy;::oké škole báňské v Pří
brami a Ostravě. Kromě těchto oborů se zabýval též
geofyzikou. Navrhl řadu konstrukčních zlepšení měřic
kých přístrojů. Byl význačným, nejen teoretickým, ale
i praktickým pracovníkem v uvedených oborech. Své
bohaté zkušenosti uložil do řady vysokoškolských učeb
nic. [Zemřel 7. srpna 1974 v Ostravě).
10. května 1947 - před 30 lety byl zvolen rektorem ČVUT
akademik Josef Ryšavý, jako jediný z profesorů naše
ho směru v poválečné době. Není bez zajímavosti, že
před 50 lety zastával tuto funkci jeden z našich nej
významnějších pedagogů a tvůrců studia zeměměřického
inženýrství prof. Ing. Dr. h. c. Josef Petřík.
16. května 1927 - před 50 lety se narodil v Roubanině,
okr. Blansko Ing. Mojmír Kouřil, ředitel Krajské správy
geodézie a kartografie v Brně. Po válečných letech, kdy
pracoval jako technik vystudoval v Brně. V resortu pra
cuje od r. 1953. Jeho praktické zkušenosti a odpovědná
práce jej brzy přivedly na místo vedoucího střediska a
později náměstka OÚGK. Odborná a veřejná politická
činnost byly zhodnoceny řadou uznání.
května 1907 před 70 lety se narodil
LaIl~slav Klika, dlouholetý pracovník OSGK.

v Praze In~.
Púsobil řadu
let jako vedoucí zeměměřič v mezistátních komIsích pro
,úpravu hranic. V prvních letech existence ÚSGK se za
sloužil o budování technického rozvoje n;sortu. Publiko'
val řadu článků nejen z oboru geodézie a kartografie,
ale i z oboru informatiky.
18.

23. května 1897 - před 80 lety se narodil v Plzni Ing.
Dr. František Boguszak, jehož 5. výročí úmrtí jsme vzpo
měli v minulém kalendáři.
22. května 1917 - před 60 lety se narodil v Chrudimi
s. Adolf Chmelař, ředitel Kartografie, n. p. Celý svůj
život pracoval v tiskařském oboru, kde zastával řadu
významných vedoucích funkcí, ve kterých uplatňoval své
praktické i politické zkušenosti.
11. června 1907 - před 70 lety se narodil Ing. Dr. Ka,rel
Neset, DrSc., profesor Vysoké školy báňské v Ostravě,
vedoucí katedry důlního měřictví, nositel Řádu práce. Po
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studiích

OSOBNI ZPRÁVY

působil

krátkou dobu jako asistent u akademika
Odtud odchází do praxe, kde se výrazně uplat
nil v mnoha zodpovědných funkcích. V r. 1956 přichází
na Vysokou školu báňskou do Ostravy, kde ve své peda
gogické dráze navázal na práci svého prvého učitele aka·
demika Čechury. Jeho vědecká a publikační činnost je
velmi bohatá. Stejně tak i jeho činnost veřejná, zejména
ve vědeckých orgánech celostátního významu.
Čechury.

1907 - před 70 lety se narodil v Zašově na
akademik Alois Zátopek, doktor věd, profesor
Karlovy univerzity, laureát státní ceny a řady meziná
rodních vyznamenání. Jeho vědecká práce, mezinárodně
uznávaná, se týká především oboru seismiky. Je prvním
profesorem geofyziky na KU a vychoval, jako nástupce
prof. Lásky, celou generaci československých geofyziki'l.
Jeho činnost v československých a mezinárodních vě
deckých institucích je rozsáhlá. Ve své práci se vždy ak
tívně zajímal o problémy geodézie z hlediska geofyzi
kálního a podporoval zájmy geodézie v rámCi svých me'
zinárodních funkcí.
30.

zobrazenie intravilánov pri topografickom mapovaní
číselnou metódou na bývalom Oblastnom ústave geodé
zie a kartografie Prešov sa často využíval. Svojimi
článkami prispel aj v našom časopise k riešeniu od
bQrnej problematiky.
Lúčime sa s ním a vzdávame hold jeho práci, ktorú
pre náš rezort i celú spoločnosť vykonal.
Redalcčná

rada

června

Moravě

1867 -

před

110 lety byl zaveden prof. Meydenbauerem,

pro nový měřický postup s použitím měřických fotogra·
fických snímků název fotogrammetrie.
Ing. Ondře; Tařábek, CSc.,
ČVUT u Praze

NEKROLOGY

Zomrel dr. ·Ing. Jaromír Štěpán

Zemřel

92

Ing. Nil<olaj

Nčmt,enko

Němčenl<o

: 528

Dne 9. prosince 1976 zemřel po kratší nemoci ve stáří
77 let Ing. Nikolaj Němčenko, dlouholetý pracovník re
sortu geodézie a kartografie. Po studiích na ČVUT v Pra
ze pi'lsobil dlouhá léta ve Vojenském zeměpisném ústa
vu, kde též začal pracovat v oboru fotogrammetrie. V po
válečných letech byl prvním vedoucím fotogrammetrické
ho odd. bývalého Zeměměřického úřadu. Později pracoval
v odd. literární dokumentace a v archívu. Od založení
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického v Praze v r. 1954 zastával funkci ve·
doucího oddělení vědeckotechnických informací, ve kte
ré setrval až do svého odchodu do důchodu.
Jeho literární činnost se týkala fotogrammetrických
problémů, byl rovněž spoluautorem Rusko-českého země
měřického slovníku a v poslední době zpracoval pro ka
tedru geodézie a pozemkových úprav ČVUT skripta "Dě
jiny úprav pozemků".
Byl členem výboru geodeticko-kartografické sekce
Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV.
V osobě Ing. Němčenka odchází opět jeden ze staré ge
nerace všestranných československých zeměměřičů, kteří
věnovali všechny své síly rozkvětu oboru.

92 t3těllán : 528

Reclakčnírada

Neuplynul ani rok, čo sme s úctou spomínali na
výročie narodenia dr. ing. Jaromíra Š t ě pán a,
vedúceho, oddelenia prípravy výroby n. p. Geodézia
Prešov. Netušili sme vtedy, že už 24. novembra 1976
budeme stáť nad jeho rakvou a navždy sa s ním lú
čiť.
Odišiel od nás nečekane, po krátkej chorobe,
uprostred tvorivej práce i osobných plánov do budúc·
nosti.
Dr. ing. Jaromír Š t ě pán sa narodil 17. 12. 1905
v Kamilove v Čechách.
Základnú školu vychodil v Sadskej, št. vyššiu reálku
v Nymburku skončil v r. 1924 maturitou. ~1túdium do
končil v r. 1933 na odbore zememeračského, inžinier·
stva ČVUT v Prahe.
Po absolvovaní vysokej školy bol prijatý v roku 1933
do služieb Generálneho finančného riaditerstva v Bra
tislave a pridelený ako kuncipista na KMÚ v Mi2ha
lovciach. V roku 1947 získal hodnosť doktora teclmic
kých vied na ČVUT v Prahe. V r. 1933-1949 pracoval
striedavo v Michalovciach, Bardejove, Trenčíne a
v Lipt. Mikuláši. V r. 1949 bol pridelený ako pracov
ník technického referátu na KNV Prešov. V r. 1954
prešiel na Oblastný ústav geodézie a kartografie v Pre·
šove, kde pracoval neskoršie v n. p. Geodézia až do
svojej smrti.
. Dr. ing. Jaromíra Š t ě pán a sme poznali ako ochot
ného pracovníka pomocť kedykorvek. Nikdy nerutoval
čas ani námahu, keď išlo o dobrú a prospešnú vec.
Osobitne sme si cenili jeho mladistvý elán pri propa
govaní, riešení i zavádzaní pokrokových metód na na
šom pracovisku. Mal hlboký zrnysel pre spravedlivosť
a vrodenú technickú predvídavosť.
Dr. ing. Jaromír Š t ě p á nbol odborník s technic·
kým rozhradom i odbornou publikačnou činnosťou. Po
dal viacero zlepšovacích niívrhov, z ktorých návrh na
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Cernikov, V. F. - Nikiforov, L S: Zvyšovat
efektivnost vědeckovýzkumného ústavu, s. 1-5
Deník Všesvazové socialistické soutěže, s. 6-7
Na tabuli cti - ví1:ězmté socialistické soutěže, s. 8
Pracovní iniciativě masovost!, s. 9-10
Ba tur a, A. I. - G e r man, V. A. - I I j u k o v i Č,
A. A.: Optimalizace plánu kartografické výroby, s.
10-14
Jur k i n a, M. I.: Interpretace výsledků opakované
geometrické nivelace, s. 15-19
Ne v z o r o v, N. I.: Rozbor přesnosti polohy geodetic
kých bodů, s. 19-23
M o z ž uch i n, O. A.: Systematický vliv refrakce na
výsledky geometrickénivelace, s. 24-28
Me s č e r s k i j, LN.: Využití automobilů pro přepravu
nivelačního pi'ístroje a lati z jedné stanice na .dru
hou, s. 28-30
Anufrijev, O. 1.
Živičin, A. N.: Zkušenosti
s rozborem kvality leteckého snímku, s. 30-36
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Jar o s I a v s h: i j,

Algoritmy pro automatické
značek na leteckých
a kosmických snímcích, s. 37·-42
Sllrdjul" N. l\. Smirnov. V. P. .- Rabnv
s k i j, Je. M.: Využiti snímkl\ pořízených fotoClpará
tem s dislorzním objektivem "Zodiak-::;" pro měřické
účely, s. 42-46
Bi r i u k o v, V. M.: Deformace vyrovnávacího sklíčka
leteckých fotoaparátů a její vliv na měřické vlast
nosti snímku, s. 47-50
G voz d e v, A V.: Využití sdružených fotográfických
obrat,i.! polohopisu pro obnovu pliÍnll a map, s. 50
ClŽ 51
Fr iln k i v, Je. M.: Určení optimální délky základny
fotogrammetrického mětení při kancelářském zpra
cování stereodvojice nCl stereoautografu 1318, s. 51
až 53
Z a der i g (] lov CI, M. 1\1. R a k u r e v i IS, A K.
G d n der u k, D. M.: Využití metody rádiových vln
při zaměřování nekovových podzemních sítí a ob
jektů, s. 53-58
Ma l' t i n (), v, O. S. - Tj a bot o v, N. A: Ur.čení rych
losti proudění řek v rovinných oblastech,s. 5S-60
M o lok a n o v, V. M. - S tar i k o v, I. P.: Automa
tické překreslení kartografických materiálll pomocí
diferenciálního
kartografického
fotupřekreslovače,
s. 60-64
J a sč e n k o, V. R.: Geodetické práce Ázerbájdžánu
v 19. a na počátku 20. století, s. 65-66
Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie při
radě ministrů SSSR a prezídiu ÚV ROH v geologic
kém průzkumu, s. 67-69
Bu r a s o v s k i j, S. N.: Zonální konference, s. 70
Sem e n o v, V. S.: Vědeckotechnická konference pod
niku, s. 70
Novinky Jarního lipského veletrhu, 1976, s. 70-71
určení

N.

souřadnic

Vermessungstec'lmik,

P.:

lwlibračních

Č.
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S i e ber, G.: K některým úkolům státní geodetické a
kartografické služby při realizaci závěrů IX. sjezdu
SED, s. 361-':364
O a ne r t, E.: Plánování úspor materiálů při přípravě
výroby v kartografickém podniku, s. 365-367
Her d a, K.: Efektivnost laserového přístroje pro pře
nášení bodů Transmark B, s. 368--270
V u č k o v, P.: K aktuálním problémum evidence nemo
vitos,u v Bulharské lidové republice, s. 371-373
Z s chi e s che, K.: Zkoumání nezbytnosti určování pří
strojových konstant EOK 2000 na polní základně, s.
373-375
Str a u s s, M. L a u ber t, H.: Zpracování nových
studijních materiálu pro odborné pracovníky oboru
geodézie a kartografie, s. 376-377
Me i e r, S.: Závislost kolísání refrakce na délce zá
měrné přímky, s. 378-382
.
I h d e, J.: Kalibrace astrometrických komor klouzavých
hvězdných dvojic, s. 382-384
Ha bel, R.: Vyjádření teritoriální struktury ve vše
obecně vzdělávacích atlasech, s. 385~386
Bam bal d o k o v, N.: Obecné problémy sestavování
tematických map, s. 386-387
S pie t t s t či s s e f, J.: - Mat t h i a s, G.: RaCionální
rozmnožovací technika na velkých staveništích,· s.
388-391
S ch o e p s, D.: Willebrord Suellius - holandský Era
tostllenes, s. 380·--391
Geodezija, kartografija, z,emeustrojstvo, Č. 4/76
25 let Hlavní správy gedézie a kartografie, s. 3-4
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Praktická příručka zabývající se vztahy v inv8stič
ní výstavbě a jejími jednotlivými fázemi - přípra
vou a prováděním investiční výstavby především
v oblasti vnitrostátních vztah Ll, ale také při vývozu
in ves[ičních celkLI.
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Mezistátní podmínky

Technickým a ekonomickým pracovníkilm všech
výrobních, stavebních a jiných' dodavatelských or
ganizací účastněných na přípravě a provádění in
vestiční výstavby, pracovníkům všech odběratel
ských organizací, pracovníkům zahraničního ob
chodu, národních výbori1 a finančního systému.
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a ekonomického směru."
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