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528.141
SOTTI, J.
Vyrovnanle korerovaných priamych pozorovaní
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 4, s. 92-97,
1 obr., lit. 7
Soubor výsledků z hlediska jejich stochastických charakte-
ristik. Nejtypičtější připady fyzikálni korelace mezi namě-
řenými hodnotami. Určeni pro jednotlivé připady - jed-
notlivé druhy souborů. Vyrovnání bezprostředních korelo-
vaných pozorování s různými váhami.

347.235.11 :681.3.05
BUMBA, j.
Čiselné metody měření v evidenci nemovitostí
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 4, s. 97-103,
5 obr., 9 tab., lit. 10
Článek obsahuje rozbor číselného zaměření změn pro mapy
EN. Statistické údaje - formy použili a používání přístro-
jů. Přesnost měření - podle účelu, druhu použitého pří-
stroje a přesnost měřeni jednotlivých pracovníků.

528.9:007
KMEŤKO, P.
Nlekorko poznámok o kartografii a kartografických infor-
máclách
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 4, s. 104-106,
2 obr., lit. 10
Kartografická informácía a kartografická komunikácia. Po-
stavenie kartografie v komunikačnom oblúku. Obsah a zmy-
sel kartografických tnformácií a priestor ich komunikácie.

526.722
SMIDRKAL, J.
Moderni dvojité projektory
Geodetický a kartografický obzor, 22,1976, Č. 4, s. 106-111,
6 obr., 2 tab., lit. 4
Charakteristika, parametry a pracovní postup na dvou pří-
strojích od firem Opton a VEB Carl Zeiss jena. jde o pří-
stroje pro mapování v malých a středních měřítkách, vhod-
né zejména pro doplňováni map, výuku a zácvik vyhodno-
covatelů.

002:338.2:528
HOROvA, M. a kol.
Možnosti modernizace ukládáni a vyhledáváni VTEI v oboru
geodézie a kartografle
2 obr.
Geodetický a kartografický obzor. 22, 1976, Č. 4, s. 111-114,
ČiThl1Jostselekčniho systému VTEI v geodézii a kartografii
pro konstrukční informačni fond. Přehled o známých po-
stupech informační práce.

528.141
IlIhITTH, fI.
Y paBHHBaHHe KOppeJlHpOBaHblx HenocpellCTBeHHblX Ha-

6J1IOlleHHH

reo.ue31i'leCKIiŮ "Ii KapTorpa.pH'lecKliíi 0630p, 22, 1976,
No 4, crp. 92-97, 1 pliC., JlHT. 7.
COBOKyrmocTb pe3YJIbTaTOB H3 rO'lI<;1i 3peHliH HX CTC-

XaCTli'lecKHx xapaKTepHCTIiK. THllH'lHble CJIY'lau .pH31i-

'lecKOŘ KOppeJIHlJ;H"Ii Mem.uy 'H3MepeHHhlMH .uaHHbIMH.

OnpeJJ.eJIeHIiC B OTJJ.eJIbHblX CJIY'laax - OTJJ.eJIbHh<e TIi-

llbl coBOKynHOCTeŘ. YpaBHUBaHHe HenocpeJJ.CTBeHHblX

KDppeJI"lipDBaHhlX Ha6JIIOJJ.eHIiŘ C pa3HblMil BecaMil.

347.235.11:681.3.05
EYMBA, :A:.
tIHCJleHHWe MeTOJJ.b1 H3MepeHHlI B Y'leTe HeIlBlI)KHMOCTeH

reoJJ.C3H'lecKIiŘ "Ii Kaprorpaq,li'leCKHŘ 0630p, 22, 1976,
No 4, CTP. 97-103, 5 pnc., 9 Ta6JI., JIIiT. 10.
CTaTbH COnep>KHT aHaJlli3 'lIiCJIeHHoro H3MepeHlia H3-

MeHeHliŘ Mli KapT Y'leTa 3eMeJlb. CTaTIiCTIi'leCKlie .llaH-

Hble - .popMbl llpHMeHeHlia 3TliX JJ.aHHblX li HCllOJlbao-

BaJme npH6opDB. TO'lHOCTb H3MepeHliH - COrJlaCHO [(e-

Jlli, THna npliMeHeHHDro nplióopa n 1'O'lHOCTH 1i3MepeHHŘ

OTJJ.eJIbHbIMH pa6OTHHKaMIi.

528.9:007
KMETbKO, n.
HeCKOJlbKO npHMeqaHHH o KapTorpa~HH • Kaprorpa".-

qeClUlX HH~PMllllHlIX

reoJJ.eaIi'lecKliŘ li Kaprorpaq,li'leCKHŘ 0630p, 22, 1976,
No 4, ap. 104-106, 2 pnc., JIHT. 10.
Kaprorpa.pH'lecKaa 'HH.popM~IiH H Kaprorpa.pH'lecKaa

KOMMYHIiKalJ;Ha. Mecro Kaprorpa.pHH B JJ.yre coo6~eHHH.

CO.llep)KaHHe H 3Ha'leHlie KapTOrpa.pli'lecKHx HH1oPMa-

[(aŘ li npocrpaHCTBO IiX KOMMYHHKa[(HH.

528.722
IlIMH.llPKAJI, :A:.
• COBpeMeHHble JJ.BoHHlde npoeKTHlde YCTaHoBKH

reoJJ.e31i'leCKIii'IH KapTorpa.pH'lecKIiŘ 0630p, 22, 1976,
No 4, CTp. lOS-lIl, 6 pliC., 2 Ta6JI., JIHT. 4.
XapllKTeplicTIiKa, napaMeTphl li pa60Qlie llpD[(eCChI Ha

JJ.BYXnpli60pax ct>lipM OpTOH H BEE KapJl 3eacc Meaa.

KacaeTca npH60pDB JJ.JIa c~eMKIi MeJIKIiX H cpellHHx

MaClllTa6a, llo.uxoJJ.a~Hx JJ.JIH JJ.onOJIHeHlia KapT, 06Y'le-

HHe 'H TpeHepDBKY JJ.elllli.ppaTOpDB.

002:338.2:528
rOPOBA, M. "Ii KOJI.

B03MO)KHOCTH MO.llepHH3aq.. YKJlallKIl • OTIdCKHBaHHll

HaYQHO-TeXHHqeCKHX H 3KOHOMHQeCKHX HHepopMaIJ;HH

(HT3I1) B 06J1aCTH reOlle3HH H KapTOrpaq,HH

reoJJ.e31i'leCKIiŘ 'H Kaprorpa.pli'leCKHŘ 0630p, 22, 1976,
No 4, crp. 111-114, 2 pHC.

Pa60Ta CeJIeKIJ;aOHHoŘ C'HCTeMhl HT3H B reone31i1i "IiKap-

Torpa.plili JJ.JIa orrpeJJ.eJIeHHOrO "liH.popMan;IiOHHOrO .poHJJ.a.

0630P H3BeCTHblX nOCJleJJ.oBaTeJlbHocTeŘ HH,popMaIJ;HOH-

HOH pa60Tbl.

528.141
ŠDTTI, J.
Ausglcichung korreliertel' unmittelltarer Heu-
lJachtungen
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 4,
Seite 92-97, 1 Abb., Lit. 7
Komplex von Ergebnissen aus dem Gesichtspunkt
ihrer stochas,tischen Charakterristiken. Typischeste
Falle ,der physikalischen Korrel:ation zwischen
den gemessenen Werten. Bestimmung fUr einzelne
Falle e'inzelne Komp,lexarten. Ausgleichung
unmittelbarer Beobachtungen mit verschiedenen
Gewichten.

3'17.235.11:681.3.05
BUM BA, j.
Numerische Messungsrnethoden in der Liegen-
schaftenevidenz
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 4,
Seite 98-103, 5 Abb., 9 Tab., Lit. 10
Die Abhandlung enthalt eine Analyse der nume-
rischen Vermessung von Veranderungen fiir die
Ka!l"te der Liegenschaftenevidenz. Statistische
Angaben - Form der Anwendung und Nutzung
der Gerate. Messungsgenauigkeit - nach dem
Zwe'ck, der Art des eingesetzten Instrumentes
und ,der Messungsgenawigkeit der einzelnen Mi-
tarbeiter.

528.9:007
KMEŤKO, P.
Einige Bernerkungen ZUl' Kartographie nnd zu
kartographischen Informationen
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 4,
Seite 104-106, 2 Abb., Lit. 10
Kartographische Information und kartographische
Kommunik,ation. Stellung der Kartographie im
KommuI1!ikationsbogen. Inhalt und Sinn der kar-
tographischen lnformationen und Raum ihrer
Kommunikation.



528.722
ŠMIDRKAL, J.
Modeme doppelte Projektoren
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 4,
Sei1:e 106-111, 6 Abb., 2 Tab., Lit. 4
Charakteristik, Paramete,r und Arbeitsverfahren
an zwei Gerliten der We'rke Opton und VEB Carl
Zeiss Jena. Es handelt sich um Gerlite fiir die
klein - und mittelmaflstlibige Kartenaufnahme,
die fUr die Erglinzung von Karten, den Unterricht
sowie die AusbHdung von Auswe'rtern gee'ignet
sind.

002:338.2:528
HOROVÁ, M. und Koll.
Moglichkeiten einer Modemisierung der 5>peiche-
rung und Aussuchung der WTOI in der Geodiisie
und Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr.
4, Seite 111-114, 2 Abb.
Tll.tigkeit des Selekti'onssystems der Wissen-
schiéift1'ich-technischen und éikonomischen Infor-
ma1.'ionen [WTOI) in dlel' Geodll.sie uud Korto,-
graphie fiir einen konkreten Informationsfond.
Ob€'rsicht der bek,annten Verfahren der Informa-
tionsti!tigkeit.

528.141
ŠOrrl, J.
Adjustm.ent 01 Correlated Direct ObservaHons
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 4,
IJ'P.92-97, 1 fig., 7 ref.
Set of results with respect to their stochasíic
chavacteristics. Some typic,al examples of physi-
cal correlation hetween two data. Determination
for different cases - dHferent types of sets.
Adjustment of direct correlated obs,ervations
with different weights.

347.235.11:681.3.05
BUMBA, J.
Digital ~urveying Methods in Real Estate Regi-
stration
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 4,
IJ'P. 97-103, 5 fig., 9 'tab., 10 ref.
Analysis of digital measuring of changes for real
estate registration maps. Statistical data and
their a,pplication. Measuring instruments. Measu-
ring accuracy with regar,d to the purpose, mea-
suring instrument and results by different sur-
veyors.

528.9:007
KMEŤKO, P.
5>ome Remarks Cnncerning Cartography and
Cartographic Inlormation
Geodetický a kartografický obzo1r, 22, 1976, No. 4,
PP'. 104-106, 2 fig., 10 ref.
Cartograph'ic information and cartographic com-
munication. Place of cartography in the com-
municration arch; Subject and importance of car-
togra'P'hic information and space of their com-
munication.

528.722
ŠMIDRKAL, J.
Modern Double Projectors
Geodetický a kartogl1afický obzor, 22, 1976, No. 4,
pp. 104-111, 6 fig., 2 tab., 4 ref.
Ca'racte'l'Ístics, parameters an.d wnrking pwcedu-
re of two 'instrumentsby Opton and by Carl
Zeiss Jena. The instruments are suitable f{)r
mapp'ing at small and medium scales, especially
for education <'Ind training of operators.

002:338.2:528
HOROvA M. and team
Possibilities 01 Mooernization 01 Storage and

Retrieval 01 ~ientjfic, Technical and Economic
Inlorm.ation (VTEI) in the Hraneh 01 Geodesy and
Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No.4,
pp. 111-114, 2 fig.
Operating of seleetive system VTEI in geodesy
and cartogoop,hy for concrete information fund.
Survey of known procedures of information
work.

528.141
ŠOTTI, J.
Rectification des observations corréIatives di-
rectes.
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, NO' 4,
pages 92-97, 1 illustration, 7 bibIiogr,apMes
Ensemble de résultats ,du point de vue caracté-
ristiques stochastiques. Cas les plus typiques de
corrélation p,hysique entre valeurs mesurées.
Détermination des cas individuels-genres ď en-
sembIes individuels. Rectification ďobservations
corrélatives immédi:ates avec différents poids.

347.235.11:681.3.05

BUMBA, J.
Méthodes digitailes du levé pour registre des
bielns-loDds.
Geodetický a kartografický obzm, 22, 1976, No 4,
pages 97-103, 5 illustrations, 9 planches, 10
bibIiographie
L' article contient I' analyse du levé digital des
modifications ,de cartes pOl1r le registre des
biens-fonds. Données statistique's fac,;ons
ďutilisaNon et mndes ,ďemploi des appareils.
Levé de précision - ďaprěs le but, le genre
ďappareils empIoyés te levé de précision in-
dividuel de,s travailleurs.

528.9:007
KMEŤKO,P.
Quelques ré.f1exions sur la cortographie et les
info'rm.ations cartographiques.
Geodetický a kartograf'ický ohzor, 22, 1976, No 4,
pages 104-106, 2 illustrations, 10 bibliographies
L' information cartographique et communication
cartographique. La situation de la cartographie
dans I' are ,de communicaHon. Conteuu et slens
des infurmations cartographiques ot espace de
communication.

528.722
ŠMIDRKAL, J.
Doubles p'rojecteurs modernes.
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No 4,
pages 106-111, 6 iIIustrations, 2 planches, 4
bibliographies
Caractéristique, paramětres et procédé de travaH
sur deux a'ppareHs fabriqués par les maisons
OprON et VEB Carl Zeiss Jena. 11 s' agit ď appa-
reils pour levé aux petites et moynnes ér;heHes,
convenant surtout a la compIétation des cartes,
a la formation et a l' entrainement des restitu-
teurs.

002:338.2:528
HOROVÁ, M. et col.
Possibilités de modernisatio,n du dépot et des
recherehes ď inlormations scientifioo·teehniques
et éCOnomiques dan. la branche de le géodésie
et cartographie.
Geodetický·a ka'rtografický obzor, 22, 1976, No 4,
page 111.,.,-114, 2 Hlustrations
Fonctionnement du systéme de sélection ď infor-
mations scientifico-teehniques et économiques
d'ans la branche de géodésie et cartographie pour
fonds concret informations. Apert;;u de p,rocédés
connus du travail de I' informatique.



Pecka, '.: Celoresortní aktiv komplexních racionalizačních
brigád

GeodeUc1{ý a kartografický obzor
ročník 22/64, i!islo 4/1976 91

Český úřad geodetický a 'kartografický a Český nický <rozvoj a uskuteČ11ění programukomplení 50-
výbor odborového svazu praoovníkfi státních orgá- cialistické racionalizace, vyžaduje podstatně zvý-
nů, peněžnictví a zahraničního obchodu uspořáda- šit poll:tic'kou a odbornou úroveň řfzení na všech
ly dne 15. března 1976 ve Slovanském domě v Pra- stupních, což je v oouča'S'11éetapě v resortu rozho-
ze aktiv zástUlPCů lromplexních racionaUzačních dujícím činitelem tvůrčí práce, se zaměřením na
brigád z organizací a orgánů resortu ČÚGK. Cílem rychlé odstranění dosud přetrvávajících nedostat-
aktivu bylo projednat ktonkrétní zkušenosti z roz- ků při zavádění VTR, inoV1ací,nových technologií
voje hnutí komplexníoh racionalizačních brigád a zlepšovacích návrhů.
v období před XV. s;jezdem KSČ a na základě kri- Pro další období my, účastníci aktIvu KRB, se
tfokého zhlodnocení současného stavu navrhnout jednoznačně přihlašujeme k plnění náročných úko-
další konkrétní směry rozvoje iniciativy pracují- lů a na počest XV. sjezdu KSČ vyvineme maximální
cích v 6. pětiletce ve spojení s realizací úkolů roz- Ú'silí pro zabezpečení zejména těchoo ú'kolů:
voje vědy a techniky, rozvojem vynálezeckého a 1. Racionalizace systému EN na základě jeho ex-
zlepšoVlate'lského hnutí a experimentálním ověřo- per1:mentálního o'věření, s využitím výpočetní
váním inovací v systému evidence nemovitJostí. Ak- techni'ky vč. tzv. malé výpočetní techniky a s vy-
tivu se zúčastnilo celkem 60 zástupcfi komplexních užitím mikrofHmu tak, aby se snížil celkový po-
racionallzačních brigád a hospodářských vedení díl živé práce na tomto úseku a zvýšil efekt
z národních podniků Geodézie Praha, Česlké Budě- u uživatelfi, zejm. pro potřeby řízenízemědňl-
jovice, Plzeň, Liberec, Pa'l'dubice, Brno a Opava, ské vel1kovýroby.
Geodetického ústavu, n. p., Praha, Kartografie, n. p., 2. Tvorba a IQIImovazákladní mapy velkého mňřít-
Praha, Výtkumnéhlo ~stavu geodetického, topogra- ka v oblasti urbanizovaných a prllmyslových
fického a kalrtograflcké'ho v Praze a Kra'js'ké geo- center.
detioké a kartograflc'ké správy pro JlJhomoravský 3. Obnova mapového fondu zejména v prostorech,
kraj v Brně a dále zástupci ČÚGKa ČVOS. Součás- kde dochází ke koncentraci, specializaci a ko-
tí aktivu byla výsta!Vka Výsledků práce některých dperaci zemědělské výroby.
komplexnich brigád. 4. Práce v investiční výstavbě, ve všech jejích fá-
Hlavní úvodní referá't na aktivu přednesl náměs- zích a s maximálním využitím kvaUfikační

te'k předsedy ČÚGKs. Ing. Kouba. Ve svém referá- struktury pI'aoovníkfi organizací resortu ČÚGK.
tu zhodnotil Výsledky p'ráce resortu v roce 1975 a 5. Obnova geodetických zá'kladO, zlepšení 'Úrovně
5. pětiletce, výsledky a zkušenosti z práce kom- všech stupňů dokumentací, zabezpečení jejich
plexních racionalizačních brigád, kterých v roce všestrannéhlo efektivního využívání zejmén3
1975 pracova!lo v resortu ČÚGK cel'kem 77, zmínil v ,předvý'robní přípravě všech stupňO.
se dále o vynálezecké a zlepŠlOvatelské činnosti a 6. :Dabezpečování modernizace investic, u strojŮ,
uvedl hlaVlI1íúkoly resortu ČÚGK v 6. pětl1etce při- zařízení a materiálfi 2laibezpečení jejich vyššího
čemž zdůraznil úkoly s'ouvisející s racionalizaci využiti, zejména u investic z dovozu.
systému evIdence nemovi:ooS'tí. 7. Zlepšení úWVIl1ěřízení na všech stupních i s vy-
Poté přednesl referát s. Boháč, tajemník ČVOS, užitím dJo'brých zkušeností jednotltvých praco-

který zhodnotil práci KRB resortu ČÚGK na zákla- višť (např. v Geodézii, n. p., Liberec a Opava)
dě zkušeností odborových orgánů. ZdOraznil p'Ozi- a s využitím resortní výlpočetní techniky.
Hvní přínos činIlJosti těchto brigád, zejména brigád Za tím účelem bude každý z nás zvyšovat náro-
s komplexním přístupem k řešení úkolů a brigád ky na sebe. V organizacích zlepšíme maSlOvě-poli-
nadresortního významu.
V bohaté dlJskusi vystoupilo celkem 19 dIsku tu- ticktou práci, aby tvůrčí a pracovní inidativa se

jících, kteří ve svých dIslkusních příspěvcích podá- stala vlastní všem pracovníkům při odkrývání re-
zerv maximálním využíváním nové techniky a il!-

vali info~mace o činnostI svých KRB, o dosažených vestic a při zavádění nových techIlJologií urychlí:)-
výsledcích, metodách práce i o problémech a pře- ně do výroby.
klonávání překá'žek. ..
V závěru svého jednání aktiv přijal rezoluci, Zle!pšíme ~poluprácl a kOlOrdinační čInnost meZI

z které vyjímáme: or?iB.niZ~Cemlresortu 'v čivnnosti KRB t~k, abychom
Pro plnění náročných úkolů 6. pětiletky je nutné _ přI spojování s!l a, prostre~ků d,osáhh maximální-

mobmwvat členy BSP a KRB a široký okruh dal-' hlo efekt~ v. smžem ~ákladu, vV,usporách živé prá:
ších kvalifikovaných pracovníků přímo z výroby ce, materIálu a ~nergIe .. Zamě~íme se na uTychlene
i ří1dících složek resortních organizací a jejich úsilí :~,váJdění odz:kous~ných l'~VaCI ,do vý~oby a na l~(IZ-
zaměřit na revize stávajících technologic'kých po- slřování ~!ektiVmC~ ;:lepslovaclch navrhů, no.vy~h
,stupfi ve všech hlavních druzích prací, 00 nejrych- t~chnologll ~ vý,sledkuvprác~ kompl:xních raClOne-
leji odzkoušet nové inovace na úseku evidence ne- hzačnfch 'brigád. K predá'Vaní vzkuseností budeme
moViWstí a ostatních druzích prací a pružně přI- lépe ,využ~vat p.ropag~ce V'~etne podnikového, re-
zpil:sobovat technologie novým podmínkám. sortmho tisku, JakJož Ikralského denního tisku.
Úsilí KRB směřovat k řešení stěžejních ,problémů, Tuto rezoluci dopmučujeme prtojednat ve V'ed8ní

které mohou v reá'lně blízké době (1 - 2 let) při- organizací, v KRB a na veřejných schOzích zaměl'e-
nést prOkazný efekt v plnění úkolů. K tomuto cí- nýah k předsjezdové aktivitě a pravidelně hodno-
li spojovat síly a prostředky jak mezi organizace- tit stav pracovní a tvůrčí iniciativy praco'vníků ve
mi resortu, školami, ale i mimoresortními organi- všech resortních organizacích na počest XV. "je?-
zacemi, národnímI výbory a dalšími Institucemi. du KSC.
Soustředění tvOrčího 'Úsilí na hlavní úkoly 6. SLP,

kde hlavní metodou práce musí být vědeckotech-
Ing. lm Pecka,

Ceský úFcu:1geodetický a kartografický
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Vyrovnanie korelovaných priamych
pozorovaní

528. Ul

Pri bezprostrednom meraní skoro každej veličiny,
merania opakujeme či už na základe požiadaviek prí.
slušných meračských inštrukcií, zváženia situácie, ale·
bo výsledkovpredchádzajúcich rozborov merania.
~eda.o ~aždej ~áhodnej veličineX, o ktorú sa na empi.
rlCkeJbaze zauJímame, máme spravidla n nameraných
hodnot, t.j. súbor (náhodný výber) n výsledkov. Tieto
výsledky z hfadiska ich stochastických charakteristík
možu byť:

a) homogenné, keď každej hodnote Xi - prvku
vektora

x = [Xl' X2 ••• Xn]
(n,l)

I . m:
Q""" = - = -2-'p", mO

~de p", je váha (rovnaká) pre každé pozorovanie, m",
Je stredná chyba (rovnaká) jednotlivých nameraných
hodnot a mo je stredná jednotková chyba charakterizu.
júca použitú metódu merania #

b) heterogenné, keď roznym podskupinám vý.
sledkov s rozsahmi ~, n2, •.• nk t.j. subvektorom

Xu Xk1

X12 Xk2

Xl = Xk =

(n.1) (nk·l)

Xl". Xk"k

pre ktoré plati

Xl
X2

X=
(k.l)

Xk

prislúchajú rozdielne kofaktory

1 m2

Qk.k.= -
z.

m2
P"" o

1 m~
Q",kXk = -- --

P"'k m~
so spoločným variančným faktorom mo'

Prof. Ing. Juraj Šiitti, Dr Se.,
VŠT, katedra banského meračstva a geofyziky, Košiee

Z nameraných hodnot veličiny X, pre jej ďalšie
použitie (vstup do funkčných vzťahov, vyrovnávacích
procesov, atď.) snažíme sa získať jedinú hodnotu, t.j.
odhad x veličiny X (s príslušnými vlastnosťami), ktorú
získávame metódou najmenších štvorcov, t.j. vyrov-
naním "priamych pozorovaní" x.

Pri vyrovnaní pozorovaní X, t.j. vyšetrení odhadu
x veličiny X na princípe metódy najmenších štvorcov,
vychádzame z podmienky extrému

T -1
vQ",,,, V = min,

v=
(n,l)

sú opravy pozorovaní (1) e je príslušný súčtový vektor
a matica Q""" je kofaktorová matica pozorovaní x. Po
dosadení (7) do (6) vzťah postupne upravíme

-1 -1-1
T(xe - x)Q"",,(xe - X) = (xT eQll%I:- TXQ) (xe - X) =

-1 -1 ~ ~
= x TeQ",,,,xe - TxQ",,,,xe - xTeQ",,,,x + TXQ"""X= min,
ďalej

-1 -1 -1 -1

(3) x2 T eQ"""e-x(TxQ",,,,e + TeQ",,,, x) + TXQ""" x = min

a keďže pre príslušné skaláry platí

-1 -1
TXQ",,,, e = TeQll%I:X

(l,n) (n,n) (n,l) (l,n) (n,n) (n.ll

-1 -1 -1 -1

TvQ""" V = X 2Te Q"""e - 2x TeQ""" X + TXQ"""X = min.

Po tejto úprave v zmysle riešenia úlohy [3] položíme

-1

TeQ"""
(1.") (•••,,)

-1

TeQ"""e
(1,••) (n,••) (••,I)

X = Tlx
(n,l) (1,n) (n.l)

kde A.predstavuje tzv. odhadový (predikčný, vyrovná-
vajúci) vektar.
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rQ"'l"'l r1 VQ"'l"'lQ"'a"'a ra VQ"'l"'lQ"'a"'a

11 VQ"'a"'aQ"'a"'l Q"'a"'ar1 VQXa"'2Q"'a"'a

Kofaktor Q",,,, odhadu ~ na základe zákona pre-
nášania stochastických vlastností [7] bude

ma 1
Qxx = --t = - = T A Q""" A (10)

mo P", (l.n) (n,t1) (n,l)

kde Q""" je matica kofaktorov pozorovaní x.

Vyrovnaná hodnota x má roznu štruktúru podla
-1

toho, akú skladbu má inverzia Q""", t.j. aké druhy
fyzikálnej korelácie medzi nameranými hodnotami
vystupujú v jednotlivých súboroch. Za najtypickejšie
možno označiť tieto pripady:

laj v homogennom súbore (napr. meranie dižky
pásmom metodikou p) prvky vektora x (1)
sú korelované, ide tu o autokoreláciu namera-
ných hodnot,

lb) v homogennom súbore autokorelácia je zaned.
batemá,

2a) v heterogennom súbore sú korelované jednak
hodnoty v každom podsúbore (napr. meranie
dÍžky pásmom metodikou Pl a Pa), t.j. jedná
sa o ich autokorelácie, jednak prvky medzi
podsúbormi navzájom, kedy hovorime o ich
interkorelácii (križová, vzájomná korelácia),

2b) v heterogénnom súbore sú korelované len
hodnoty medzi sebou v každom podsúbore,
interkorelácia je zanedbatelná,

2c) v heterogennom súbore ako auto - tak aj
interkorelácia sú zanedbatemé.

-1

Štruktúra maticeQ",,,,totiž vo všeobecnosti, okrem
mo, m"" resp. pz závisí aj od vzájomných závislostných
vzťahov medzi prvkami vektora x. Namerané hodnoty
veličiny X sú vo všeobecnosti závislé, čo vyjadrujeme
modelom lineárnej, fyzikálnej korelácie medzi nimi.
(Model "nezávislých meraní" je len zjednodušením,
zidealizovaním, mnoho razy nepripustným, objektiv-
hej reality). Je pravda iná otázka, či v určitom prípade
táto závislosť je takého stupňa, ktorý vyžaduje jej
zohradnenie pri spracovaní x alebo umožňuje jej za-
nedbanie. Mnohé druhy meraní, resp. ich výsledky sú
charakterizované silnou koreláciou ako najma dižkové
merania elektronickými a optickými dialkomermi, tri-

veličiny X pre uvedené typické pripady korelačných
vzťahov medzi meranými hodnotami.

Majme najprv homogenný súbor (1), ktorého
prvky - výsledky merania sú korelované a charakte-
rizované rovnakou hodnotou kofaktora (prípad laj,
čo sa dosahuje použitím rovnakej metodiky merania p,
charakterizovanej mo a prisúdenim rovnakej váhy
každému pozorovaniu v zmysle (2) aleboaj iným spo-
sobom, čo zabezpečuje aj rovnaké m",. Predpokladaj-
me, že závislostné vzťahy prvkov vektora x pre po-
užitú metódu merania sú charakterizované znáIl1óu(vy-
šetrenou) autokorelačnou funkciou rz", (r) monotónne
klesajúcou v závislosti na časovom intervale T medzi
meraniami príslušného druhu, z ktorej možno zostaviť
pre vyrovnanie potrebnú maticu vzájomných autoko-
relačných koeficientov R",z' Táto matica, 'vzhladom
na charakter meraní veličiny X, ktoré možno zhladiska
teórie náhodných procesov ponímať .ako spojitú ná-
hodnú postupnosť, alebo ako náhodnú funkciu [2]
a tiež vzhradom na charakter priebehu autokorelač-
ných funkcÍÍ [5], má zpravidla štruktúru (so skráteným
označením rxz (Ti) formou r.)

p r1 ra ra
r1 1r1 ra
ra r1 1 r1

Rxz = rs ra r1 1
<n.n}

... rn.ľl
r"·a
r,,·s

r"'4

Korelačné koeficienty s rovnakou hodnotou sú v tejto
štvorcovej, symetrickej, nesingulárnej matici od ktorej
sa vyžaduje, aby bola aj pozitívne semidefinitnou ma-
ticou [1,6], rozmiestnené rovnobežne s hlavnou diago.
nálou a charakterizujú závislostné vzťahy medzi me-
raniami uskutočnenými v časových intervaloch T1,
Ta, .. , Ti, ... (obr. 1). Na základe uvedenej štruktúry
autokorelačnej matice vektora x, možeme jeho kom·
plexné stochastické vlastnosti charakterizovať ko-
faktorovou maticou

'" rn.1 VQ"'1"'8"'n"'n 1
'" r".l VQza"'l QZn"'n

gonometrické určovanie prevýšení, hibkové merania
resp. vobec vačšina meraní v podzemných priestoroch
atď., preto pri vyrovnaní x oboch druhov súborov
(náhodných výberov) treba v odovodnených pripadoch
fyzikálnu koreláciu medzi nameranými výsledkami
zohladniť.

2. Urěenie x pre jednotlivé pripady

Vezmime postupne jednotlivé druhy súborov,
v ktorých vyšetríme vyrovnanú hodnotu x meranej

pre ktorú, keď zohladníme uvedené na základe (2)

Q"'l"'l = Q"'a"'a = ... = Q"'n"'n = Q",,,, (13)

Q",,,, = Q",x
(n,n)

-1

Inverzná matica Q"""matice Q",,,, (nazývaná tiež vá-
havou maticou) bude [5] .
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kde inverzia 1\;;1 autokorelačnej matice Rz., bůde opat
štvorcovou symetrickou nesingulárnou maticou, ktorej
elementy r~l,r~), ... plynú z inverzie Rz.,.

Keď dosadíme (15) do (9), máme

Te R;;1
:t = ---x = T101 XTel\;;Ie

kde štruktúra odhadového vektora A 01 V danom
(n.I)

prípade je nasledovná.
Citatel predstavuje transponovaný vektor

Te R;;I = Te = [el e2 ... en] (17)
(I.tI)("."1 (I.n)

ti

ei = Te ei = ~ rj~Li,j = 1, 2, ... n (18)'~I
predstavujú súčty prvkov v jednotlivých sťÍpcoch
matice R;;;t pričom j sa vztahuje na sťÍpce a i na riadky
matice 1\;;1 a menovateI predstavuje skalár

n
TeR;;I e = Te e = ~ e i-

(1•••) (n.I) i = 1

Po dosadení (17) a (19) do (16) bude

:t = t?tXt + (lzX2 + + enxn
e I + (12 + + (In

T
~ x=TAolxe e (I.n) (•••1)

tedy vyrovnanú hodnotu ;f dostávame pri zohladnení
fyzikálnej autokorelácie prvkov x ako všeobecný arit-
metický priemer s korelačnými váhami (I.

PreskÚDlajme teraz štruktúru odhadu x pri za-
nedbatelnosti autokorelácie (prípad lb), kedy kore-
lačné koeficienty v (10) mažeme položit za nulové.
Potom autokorelačná matica (11) bude

ť

l
1

R",,,,=
(n.,,)

L

1

1
- E

• (n •••)

lJ

Q""" = Q""" E=(".,,) (.....)

teda kofaktorová matica charakterizujúca stochastic-
ké vlastnosti prvkov vektora (1) bude štvorcovou

8. po jej dosadení do (9) pre vyrovnanú hodnotu v da-
nom prípade máme

, TeE Te 1
:t = ~E x = -- x = - Tex = TAo2 X =e e Tee n (I.n) (".1)

teda odhad t získávame ako jednoduchý aritmetický
priemer.

Majme teraz heterogenný súbor (4), pre jedno-
duchosť len s dvomi podsúbormi, z ktorých každý je
charakterizovaný kofaktorovou maticou (14) so spo-
ločným variačným faktorom m~.Výsledky merania
veličiny X v každom podsúbore sú teda získané alebo
použitím dvoch metodik merania s príslušnými m", ,

1

m"'I' alebo prijatim raznych váh P"'I' P"'2 pre jednotlivé
podsúbory.

Ak vektory vznikli použitím dvoch meračských
metodik, celková kofaktorová matica charakterizu-
júca stochastické vlastnosti vektora (4) je

sú príslušné autokofaktorové matice zostavené zo
známych odpovedajúcich autokorelačných funkcll
r"'I"'I (T), r"'2"'2 (T) charakterizujúce vnútornú fyzikálnu
koreláciu medzi prvkami vektora Xl a tiež vektorom
x2 a Q"'I"'2 je tzv. interkofaktorová matica štruktúry

Q"'12.11 Q"'I2.12 Q"'I2.I"

Q"'I"'2 = Q"'12.21 Q"'I2.22 Q"'I2.2n
(",1,)

vyplývajúca pre daný prípad zo známej (vyšetrenej)
interkorelačnej funkcie r"'I"'2 (T), charakterizujúcej
fyzikálnu interkoreláciu medzi nameranými hodnota.
mi z prvého a druhého podsúboru. U jednotlivých
prvkov matice (27) prvé dvojčislo indexu značí odpo-
vedajúcu submaticu, druhé dvojčislo polohu prvku
v matici (3. čislo riadok, 4. čislo stipec). Interkorelačná
funkcia, resp. matica Q"'1"'2 v závislosti od raznych
druhov merani má razne priebehy resp. rozne štruk·
túry, pre ktorú v danom prípade uvažujme (obr. 1)
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r 1
- 'uQ.,.I ~

Lil",

Q"'12 = VQ"'l"'l Q"'2"'2 ' (29)

t.j. rovnakú fyzikálnu interkoreláciu, vyjadrenú rov-
nakou hodnotou r12 medzi jednotlivými meraniami
z obooh podsúborov Xl a x2 *)

Inverziou I~ matice Q",,,,, ktorú možno určiť
tiež ako blokovú maticu na základe particiovanej
matice Q""", bude štvorcová nesingulárna matica [4]

'o 'o 'o'"'11;11 ~'"11;12 ,', ~.,11;1••,
'0 'o '0
'-11;21 '''' 11;22 ", ~"'11;2••,
iO iO iO'"11;",1 "'11;•••2 '"11;",,,,

iO iO'"12;1.••,+1 "'22;1,,,,+2
iO iQ
'"12;2"••+1 '"12;2,11,+2
'o 'o 'o
~"'12;",,",+1 ''''12;'',.11,+2 ' , , ''''12;' ••••

rxx (fi)
rx x (T')I

I rx1xZ(tj}
I
1 Irxx (tj)
I I
I I
I I

11 12 'r:
I

Obr, 1

kde i~i' j = I, 2, ,., n sú skaláry a predstavujú súčet
prvkov v jednotlivých stfpcoch vektora (30), máme

'o, " ''''12;1"
'O, , , ~"'12;2••

'O 'Q '0
1,,,,22;11,+2,,,,+11,,,,22;",+1.••,+2 ' , , ''''22; ••,+1•••
iO iO i'"'"22;",+2.••,+1 '"22;••,+2.11,+2' " 022;",+2;••

-1 -1

1~2"'2= (Q"'2"'2 - Q"'2"'1 Q"'I"'t Q"'t"'2)
-1 -1

l~t"'2 = -Q"'t"'l Q"'I"'2 (Q"'2"'2 -Q"'2"'1 Q"'I"'t Q"'t"'2)
-1 -1 -1

1~2"'1= -(Q"'2z2 -Q"'2"'1 Q"'I"'1 Q"'I"'2) Q"'2"'1 Q"'I"'l
-1 { -1 -1 -1 }

1~1"'1= Q"'I"'1 E-Q", 1"'2 [-(QO:Z"'2 -Q"'2"'1 Q"'I"'1Q"'I"'2) Q"'2"'1 Q"'I"'I]

Ak teraz do výrazu pre odhad ~ (9) dosadíme za
inverziu Q;;,,1 matice Q""" maticu I~ (30) a označíme

*) Napr. ak by podsúbory X" x. vznikli pri použití
rovnakej meračskej metodiky fJ len prisúdením róznych
váh, korelačne koeficienty v (28) by boli príslušnými
autokorelačnými koeficientami 80 štrul.túrou v zmysle
(15)

teda vyrovnanú hodnotu t aj v prí-
pade heterogenného súboru pri
príslušnom zoh1adnení fyzikálnej
auto- a interkorelácie dostávame
ako všeobecný aritmetický priemer
8 korelačnými váhami i~,

Uvažujme teraz heterogenný
súbor, v ktorom interkorelácia medzi
výsledkami v podsúboroch Xl a Xl! je
zanedbatelná (prípad 2b». V tom
prípade korelačné koeficienty v (28)
možno vziať za nulové a potom
pre (25) máme

Na základe vzťahov (30), (31) so zoh1adnením (15)
pre jej inverziu vyplýva

J~)
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ellXll + ...+ eln, xln, + e2lx2l+ + e2nř2n2

ell + ...+ eln. + e21+ + e2n.

teda obecný aritmetický priemer hodnot x (4) s od-
hadovým vektorom .tel ako funkciou korelačných váh

e-[:;]-

kde korelačné váhy sú determinované vzhIadom na
podsúbory v zmysle (18).

Po dosadení (40) do (9) pre vyrovnanú hodnotu x
dostávame

Te P,"," Tp," ~
x=---x=---x = TIIoeSX=

TeP"""e Tp,"e
Tp'"lX1+ Tp'"l x2
Tp'"l e + T p'"! e

... + P'"lx1fl, + P'"2Xl1 + '" + P'"I
~P'"l + nIP'"2 '

teda znovu všeobecný aritmetický priemer hodnót
x (4) s odhadovým vektorom 1"3' ktorý je funkciou
váhového vektoru pozorovaní

[
P'"1 ]P ~ -'-'

'" - P~I
Vezmime teraz heterogenný súbor, v ktorom všet.

ka korelácia je zanedbateIná (prípad 2c», teda prí-
slušné korelačné koeficienty v (11) a (27) možno vziať
za 'nulové. Potom jednotlivé submatice (26) a (28)
budú 3.Prik1ad---------------------

Q'"l'"l = Q"'l"'l E
(nJ..nl)

Q"'l"'l E O LQ"""...c: EfO Q"'2"'2
L

fQ'"l"'l

Na ilustráciu uvedených obecných postupov uve-
dieme stručný inštruktívny príklad. Majme zameranú
vzdialenosť 8 elektrooptickým diaIkomerom s hodno-
tami (1)

[
1235, 673]

x = 1235,679
1235,671

pre ktoré bola empiricky vyšetrená príslušná kofakto-
rová a korelačná matica (11, 14)

m2 [1 0,39 0,21]
Q""" = -t 0,,39 1 0,39

mo 0,21 0,39 1

Pre jednoduchosť položme mo = m. (mo je stredná
chyba určenia vzdialenosti 1 km príslušnou metódou),
takže

[
1 0,39 0,21]

Q",,,, = 0,39 1, 0,39.
0,21 0,39 1

-I. [1,18491 -0,43056 -0,08091]
Q""" = -0,43056 1,33584 -0,43056

-0,08091 -0,43056 -1,18491
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V zmysle (16) príslušný predikčný vektor A bude

TA [0,36697 0,260606 0,369697]

takže s hodnotami (+)pre odhad meranej vzdialenosti
podra (16) máme

x = 1235,67382 m

Ak by prvky vektora x neboli korelované, vznikol
by prípad lb (str. 8-9) a potom odhad by sme určili
podra (24). V tomto prípade dostaneme

x = 1235,67433 m

Rozdiel medzi odhadmi x prípadov la a lb je malý, t.j.
v danom prípade vplyv autokorelácie nameraných
hodnot na odhad meranej veličiny je zanedbatemý.

Ako vyplýva z uvedeného, vyrovnanie bezpro-
stredných korelovaných pozorovaní s roznymi váhami
dáva vyrovnanú hodnotu ako všeobecný aritmetický
priemer, ale v závislosti na charaktere súboru, kore-
lačných vzťahov a váh pozorovaní, váhy vo vzťahoch
(20), (24), (33), (36), (41) sú vo všeobecnosti rozne

veličiny, determinované príslušnými odhadovými vek-
tormi A.
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Číselné metody mě"ení v evidenci
nemovitostí

1. Úvod

Koncem šedesátých let byla zeměměřioká veřejnost
seznámena s konoepcí číselného zaměřování změn při
údržbě map velkých měřítek. Nový způsob v podstatě
neznamená nic převratného v dosavadních metodách
měření (jeden z důvodů některých výhrad k názvu
"Číselné zaměřování změn"), ale zcela nově využívá
dosavadních principů a zvyklostí a rozšiřuje značně
možnosti jejich použití především proto, že zpracová-
ním na počítači umožňuje používání praktik, dosud
používaných pouze sporadicky pro značnou náročnost
konstrukčního zpracování. Hlavní význam však spo-
čívá v možnosti číselného zpracování číselně získa-
ných hodnot a v zajištění homogenity metodické
i výsledkové. Kromě toho je nutno uvítat možnost
operativního exaktního přístupu k hodnocení př·es.
nosti metody i provádějících jednotlivců bez subjekti-
vistického ovlivnění. V minulých letech bylo zveřejně-
no několik materiálů (kupř. [3], [4], [6J), zabývajících.

se hodnocením číselného zaměřování změn. Podle mého
názoru však většina z nich má spíše laboratorní cha.
rakter. Tento příspěvek je pokusem o hodnocení meto.
dy z hlediska běžné praxe. Průzkum byl prováděn
po dobu téměř tří let (1972, 1973, větší část 1974) na
středisku geodézie Plzeň-jih, které lze v mnohých
směrech pokládat za středisko průměrných parametrů,
pouze nižší věkový průměr a slabší kvalifikační struk-
tura pracovníků spolu s některými specifickými zvlášt.
nostmi okresu (zemědělský charakter, značná bytová
a rekreační výstavba apod.) determinují do jisté míry
výsledky sledování.

2. Statistické údaje

2.1. Obecné údaje

Průzkum byl prováděn způsobem exploatace infor.
mací ze záznamů měření formou vyplňování zvoleného
formuláře. Bylo sledováno 35 informací z každého
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záznamu, zpracovaného automatizovaně a. 16 infor-
mací z každého záznamu, zpracovaného manuálně
v tomto členění:

a) základní informace
b) informace o měření
c) informace o konstrukci
d) informace o přesnosti (pouzeu záznamů, zpracova-

ných automatizovaně)
e) informace speciální.

Sumarizací údajů do předem stanovených zájmových
sfér byla získána řada zajímavých poznatků o mož-
nostech a výsledcích zkoumané metody.

Celkem bylo zkoumáno 1489 záznamů podrob-
ného měření (polních náčrtů), z toho bylo 376 zá-
znamů, t.j. 25,2 %, zpracováno na samočinném počí-
tači a automatickém koordinátografu CORAGRAPH
ve výpočetním středisku GÚ a 1113, t.j. 73,5 %, zá-
znamů bylo zpracováno při konstrukčních pracech
manuálně. Celkovýpočet zaměřených podrobných bo-
dů činí 26 410, z toho bylo automatizovaně zpracová-
no 12942 podrobných bodů, t.j. 49,0% celkového
počtu. Průměrný počet podrobných bodů na 1 náčrt,
zpracovaný automatizovaně činí 34,4, zpracovaný

Účel pou.!iti I Z toho pro I Počet I %náčrtů

invest. výst. 38 22,8
Údržba byt. výst. 67 40,1
evidence rekr. výst. 38 22,8
nemovitostí ostatní úč. 24 14,3

celkem 167 100,0
invest. výst. 51 24,4

Geometrické byt. výst. 98 46,9
plány rekr. výst. 40 19,1

ostatní úč. 20 9,6
celkem 209 100,0

Údržba EN celkem 167 44,4
Geometrie. plány celkem 209 55,6
Souhrn použití 376 100,0

ručně 12,1.Průměrný počet bodů u náčrtů pro údržbu
evidence nemovitostí, zpracovaných automatizovaně
činí 36,2, u náčrtů pro geometrické plány 33,0; u po-
lárně měřených náčrtů 38,0, ortogonálně 16,8.

Poznámka:
poměrně nízký počet bodů na jednom náčrtu vyplývá
z charakteru okresu - většinou se vyskytují pouze
drobnější změny.

2.2. Formy použití

Přehled o účelu měření dává tab. 1. Je patrný pře-
vládající počet měření pro bytovou a rekreační vý-
stavbu, současně tabulka ilustruje laxní přístup uži.
vatelů i národních výborů k povinnosti předkládání
geometrických plánů po ukončení stavby - procento
změn v bytové a rekreační výstavbě, zjištěných údrž·
bou evidence nemovitostí, je značně vysoké.

Oměřenív místních soustavách (MS)a geodetické
soustavě (GS) ve vztahu k mapovému podkladu in-
formuje tab. 2. V prostoru dekadické mapy převládá
u náčrtů zpracovaných automatizovaně geodetická
soustava, naopak v mapě 1 : 2880je použití geodetické
soustavy řídké.

V tab. 3 jsou údaje o poměru automatizovaně
zpracovaných náčrtů k celkovémupočtu náčrtů podle
druhu mapového podkladu v jednotlivých letech a vý.
voj množství zpracovaných bodů v jednotlivých le.
tech.

2.3. Používání úloh

Situaci v používání jednotlivých úloh vyjadřuje tab.
4. U náčrtu, zaměřených pro následné zpracování
na počítači a AK je patrné vyšší používání polárních
úloh (42, 49) proti ortogonálním (51, 52, 53), kdežto
u náčrtů, měřených pro ruční způsob zpracování
převládá ortogonální způsob. Překvapující je nízký
počet úloh 52 a 53; zřejmě se tento zpusob měření na
zkoumanémstředisku dosud neujal. U úlohy 49 je po.
třeba podotknout, že faktické používání volného po.
lárního stanoviska je značně vyšší, než představují
údaje v tabulce; v případě měření v místní soustavě
je totiž volný pQlá.rní systém předepisován podla

Pou!itá soustava
Zpťlsob Měf1tko m1stn! I geodetická I Celkem

zpracován! mapy
počet počet počet

náčrtů % náčrtů % 'náčrtů %

1 : 1000 15 4,0 102 27,1 117 31,1
Automatiz. 1 : 2000 10 2,6 31 8,3 41 10,9

1 : 2880 194 51,6 24 6,4 218 58,0
celkem 219 58,2 157 41,8 376 100,0

1 : 1000 137 12,3 105 9,4 242 21,7

Ručně 1 : 2000 67 6,0 42 3,8 109 9,8

1 : 2880 756 67,9 6 0,6 762 68,5

celkem 960 86,2 153 13,8 1113 100,0

Celkem autom. + ručně I 1179 I 79,2 310 20,8 1489 100,0
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Rok měřeni Měl'1tko mapy Zprac. AK Měl'ické body Podrobné body
- % nállrtů počet I % počet I %

1 : 1000 7,32
1972 1 : 2000 5,26 307 19,3 2566 19,8

I : 2880 11,71
celkem 9,15

I : 1000 39,61
I : 2000 45,16 895 56,3 7055 54,5

1973 1 : 2880 37,22
celkem 39,18

1 : 1000 24,60

~<'4)
1974 1 : 2000 46,30
(část) 1 : 2880 20,10 (3321) (25,7)

celkem 21,12
1 : 1000 22,06

1972 1 : 2000 27,32
až 1 : 2880 23,47 1590 100,0 12942 100,0
1974

celkem 25,25

I Oetnost použiti
Úloha autom. zprac. I ručni zprac. I celkem

počet I % I počet I % I počet I %

51 169 15,6 706 27,2 875 23,8-- -- -- -- --
52 9 0,8 4 0,2 13 0,4-- -- -- -- --
53 4 0,4 11 0,4 15 0,4-- -- -- -- --
59 265 24,4 797 30,8 1062 28,9-- -- -- -- --
42 286 26,3 457 17,6 743 20,2

-- -- -- -- --
49 50 4,6 50 1,9 100 2.7-- -- -- --- ---
66 251 23,1 536 20,7 787 21,4-- -- -- -- --
67 32 2,9 26 1,0 58 1,6-- ._- -- --

jiná 20 1,9 4 0,2 24 0,6
-- -- -- -- --

Celkem 1086 100,0 2591 100,0 3677 100,0

technologie úlohou 42. U manuálního způsobu kon-
strukčního zpracování je na zkoumaném středisku
polární úloha konstruována polárním koordinátogra-
fem Haag-Streit na transparentní materiál a body jsou
přeneseny po grafickém vIícování do mapy vpichem.
Číselný způsob konstrukčních prací (výpočet souřad-
nic a výměr) je manuálně prováděn zcela výjímečně,
a to pouze v digitální mapě.

2.4. Používání přístrojů

Pouze v jednom případě bylo při polárním měření
použito přístroje Zeiss Theo 010 (vytyčení lomových
bodů dobývacího prostoru). Ve všech ostatních pří-
padech je polární způsob měřen redukčními tacheo·
metry Zeiss BRT 006 a Zeiss Redta 002. Zajímavý je
vzájemný poměr používání těchto přístrojů: u náčrtů,
měřených pro ruční způsob zpracování převládá pouŽí.

vání přístroje BRT 006 (69,6 %), kdežto u náčrtů
s následným automatizovaným zpracováním naopak
převládá používání přístroje Redta 002 (66,1 %).
Poměr naznačuje míru důvěry pracovníků k přesnosti
těchto přístrojů při měření pro automatizované zpra-
cování. V odstavci 3. 4. je tato míra důvěry do jisté
míry potvrzena.

Průzkum spotřeby času při měření a zpracování mě-
ření pro porovnání předchozích způsobů a číselných
metod nebyl prováděn. Obecně lze říci, že používání
polárních a volných ortogonálních systémů přináší
určitou časovou úsporu polních prací, z níž část se
spotřebuje na vyplnění záznamu měření. Při automa·
tizovaném zpracování výpočetních prací je úspora
pracovního času výraznější.

U geometrických plánů bylo prováděno v roce
1973 zjišťování časového průběhu zpracování 205 za·
kázek - [2]. Délka časového úseku od ukončení pol.
ních prací do ukončení konstrukčních prací činila
průměrně u ručního zpracování 32,4 % celkové délky
zpracování zakázky (26,5 kalendářního dne), u automa-
tizovaného zpracování 48,4 % (39,6 kalendářního
dne). Automatizované zpracování tedy celkovou délku
zpracování zakázky značně prodlužuje, což pravě
u geometrických plánů rozhodně není zanedbatelný
faktor.

3.1. Obecně

Při zpracování byly vyloučeny ze souboru nulové od·
chylky u úloh 51, 52 a 42 zaměřených v místní sou-
stavě, neboť vlastně odchylky nepředstavují. Rovněž
byly vyloučeny "odchylky" v úloze 59 v těch přípa-
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dech, kdy oměrná míra nebyla měřena a její výpočet
je požadován (v záznamu měřerií je nula). Sledování
poměru skutečných a dopustných odchylek nebylo
prováděno, neboť:

a) tento problém je dostatečným způsobem řešen
programem počítače,

b) velikost měřených veličin ve zkoumaném souboru
se pohybuje řádově v rozsahu několika málo deka-
metrů, takže rozdíl mezi nejmenší a největší uvažo-
vanou dopustnou odchylkou není VÝrazný.

Do souboru byly zahrnuty všechny odchylky včetně
hrubých chyb a omylů. VzWedem k tomu, že výskyt
těchto chyb značně zkresluje výsledky sledování, je
dále v několika případech uváděno rozdělení výsledků
do dvou kategorií:
A - včetně hrubých chyb a omylů,
B - po vyloučení hrubých chyb a omylů ze souboru.
Jako kritérium pro zařazení odchylky byla úmyslně
zvolena značně široká hranice 50 cm.

3.2. Rozdělení odchylek

U úloh 51 a 59 bylo zkoumáno, jak dalece vyhovují
odchylky těchto úloh Gaussovu zákonu chyb. Poměrně
široký soubor odchylek již podobné zkoumání
umožňuje.

Absolutní údaje jsou uvedeny v tab. 5.

Pro normální (binomické) rozdělení četnosti ná-
hodných chyb platí vztah tp(+e) = tp(-e)pro 8 ~ 00.

Z tabulky 5 a z obr. 1 (úloha 51) a obr. 3 (úloha 59)
je však patrno, že symetrie podle osy y neplatí, v sou-
boru je patrný systematický posun k záporné
oblasti především u úlohy 51. Převládající vliv zápor-
ných odchylek je ještě VÝrazněji znázorněn v sumač-
ním (hodnotovém) diagramu - obr. 2 (úloha 51)
a obr. 4 (úloha 59).

Výsledek není překvapením, lze jej vysvětlit
zcela prostě vlivem nevodorovnosti a průhybu pásma
(větší výskyt i hodnota záporných odchylek vyplývá
z většího počtu delších m';\řených délek proti vyrovna-
ným než kratších). _ H _

Tento způsob zkoumání přes poměrnou výraznost
výsledku není jistě ideální. Zřejmě by účelu prospělo
zavedení dalších kritérií (kupř. Pearsonovo, Studento-
vo apod.). Z časových důvodů i s ohledem na nutné
prostorové omezení tohoto příspěvku nebylo možno
záležitost prohloubit.

Poznámka 2:

Gaussova křivka v obr. 1 a obr. 3 je znázorněna pouze
schematicky, bez výpočtu.

Poznámka 3:

měřítko osy y v obr. 1 až obr. 4 je volné, osa y je uve-
dena bez stupnice.

Počet Suma Prúměrná Výskyt

Úloha odchylek hodnot velikost hrubých
Kat. vem vcm chyb v % Prúm.

+ - + - + - + -

A 51 133 217 2043 3984 15,36 18,36
I

6,77 4,61 -3,00
59 1 137 I 379 21839 29026 19,21 21,05 6,50 5,87 -1,84

B 51 124 207 974 2003 7,85 9,68 I - - -1,83
59 1063 1298 9088 11050 8,55 8,51 - --- +0,04
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Poznámka 4:

v sumačním (hodnotovém) diagramu (obr. 2 a obr. 4)
představuje výraz 0 O průměrnou velikost odchylky,
VÝraz 0 H průměrnou velikost sumy hodnot.

Poznámka 5:

menší velikost záporného posunu u úlohy 59 proti úloze
41 svádí k úvaze, že rozdíl je způsoben několikaná-
sobně širším (reprezentativnějším) souborem odchy-
lek úlohy 59. I když tuto okolnost nemohu vyloučit
(projevila se kupř. lepší symetrií histogramu úlohy
59 proti histogramu úlohy 51), domnívám se, že pří-
čina je v jiné okolnosti. V průběhu sledování bylo
totiž zjištěno, že v případě základní úlohy ortogonální
nebo úlohy polární, měřené přístrojem BRT 006, je

převládající počet i hodnota záporných odchylek úlo-
hy 59 obdobného charakteru, jako u odchylek úlohy
51. Jakmile je však základní úloha měřena přístrojem
Redta 002, situace se mění: mírně převládají kladné
odchylky úlohy 59. Délky měřené přístrojem Redta
002 se tedy "chovají" obdobně jako délky měřené
pásmem: převládá tendence delších než kratších délek
proti skutečným (vyrovnaným). Příčin může být
mnoho, za nejpravděpodobnější lze označit nesprávné
cílení latě, dále systematické stavění latě za měřený
bod, nelze vyloučit ani možnost nesprávného dělení
stupnice latě či náhodnou shodu ve znaménku osobní
chyby několika měřičů. Lze dospět i k domni"nce, zda
uvedená okolnost nepřispívá i k lepším výsledkům
přesnosti přístroje Redta 002 proti přístroji BRT 006
v úlohách 51, 59 a 66 kategorie B (viz dále odst. 3.4.
a tab. 7), neboť základní úloha měřená přístrojem
Redta je zatížena chybou stejného znaménka jako
kontrolní míra, měřená pásmem. Vzhledem k tomu,
že průzkum nebyl tímto směrem zaměřen, nelze po-
dobné úvahy zde doložit exaktními údaji.

3.3. Přesnost podle účelu měření

Mnohde ještě dodnes přetrvávají názory na různou
úroveň a přesnost měření údržby EN a geometrických
plánů. Tyto názory měly své opodstatnění v dobách
Jednotné evidence půdy, kdy z důvodů především
časových byla evidenční měření méně přesná proti
měření geometrických plánů, které po celou dobu do-
držovaly dobrý standard. Následující údaje prokazují,
že v současné době neexistuje rozdíl mezi úrovní mě-
ření údržby EN a měření geometrických plánů. Byly
sledovány tyto ukazatele:

a) procento nevypočtených bodů z celkového počtu
předepsaných,

b) procento náčrtů, v nichž se vyskytuje alespoň jedna
hrubá chyba podle kritéria sub. 3.1.,

c) přesnost jednotlivých úloh.

Údaje o přesnosti měření obsahuje tab. 6.

Poznámka:

u některých úloh řeší program počítače střední chybu
měření, u většiny dalších úloh její výpočet s ohledem
na neexistenci dalších (nadbytečných) prvků nelze
pochopitelně uvažovat. Jelikož však forma střední
chyby nejobjektivněji charakterizuje úroveň přesnosti
a zároveň bylo potřeba sjednotit hodnotící kritéria
jednotlivých úloh, používám zde formy střední kva-
dratické odchylky úlohy v rámci jednoho náčrtu

m V [vv] kt" 'v v h kn = ----:n- ' era SICe nema presne cara ter

střední chyby, ale do jisté míry se jí přibližuje.
([1], [8]) Údaje v tabulkách představují průměrnou
velikost střední chyby m nebo mn celého souboru.

3.4. Přesnost podle druhu použitého
přístroj e

.Podle stejných kritérií jako v předchozím odstavci,
byla posuzována přesnost měření ve vztahu k použi-
t~mu přístroji, jímž byla zaměřena základní úloha.
Udaje jsou uvedeny v tab. 7. U většiny ukazatelů
jsou lepší výsledky při použití přístroje Redta 002.
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Kat·l Druh měřeni I I
Výskyt

I
Úloha

Nevypoč. hrubých (m, m" 'li cm)
bodů v % chyb v % I 52 I 59 I 42 I 49 I 66 I 6751

A EN I 4,3 I 9,3 I 17,8 40,3 I 30,5 I 4,1 38,6 7,3 I -

GP I 3,3 I 11,5 I 24,9 3,0 I 28,4 I 4,9 12,7 3,8 I -

B , EN
I

(4,3) I -

I
9,8 6,0

I
11,4

I
4,1 8,1 5,5

I
12,2

GP (3,3) I - 9,7 3,0 12,4 4,9 12,7 3,3 12,2

Kat. I I
Nevypoč.

I
Výskyt

I
Úloha

Použitý bodů hrubých (m, m" v cm)
pflstr. v % chyb v % 51 I 52 I 59 I 42 I 49 I 66 I 67

~I BRT
I

5,4 612,1
1

29,9 I 40,3
I

29,5
I

9,8 I 7,8 7,6
I

--

Redta 3,4 17,2 I - 33,9 2,8 I 5,7 -10,4 77,4

B
1

BRT

I
(5,4)

I
12,1

1

11,2

1

6,0

I
13,5

I
9,8 I~-l 7,0

I
16,0

Redta (3,4) 10,4 9,3 - 12,3 2,8 9,2 4,1 10,8
I

3.5. Přesnost při převzatém měření

Zapojení dřívějšího měření do vlastního zaměř'ování
změny (tzv. dvoustupňové měření) se nejvýhodněji
uplatňuje u číselných map, měřených klasickými
geodetickými metodami tam, kde vyhledání základ-
ního nebo podrobného bodového pole již není možné,
nebo je značně pracné. Zpravidla se tak děje formou
volného polárního systému, vztaženého na minimálně
tři podrobné body původního měřeni. Ůasové (ekono-
mické) výhody tohoto způsobu jsou jistě nesporné.
Zarážející je však značný nárůst chyb a zvýšení
úrovně odchylek v úlohách. Z celkového souboru 376
záznamů měření bylo uvedeným způsobem. ..zpraco-
váno 52 záznamů, t.j. 13,8 %. Z devíti souměřitel-
ných ukazatelů pouze tři vykazují u dvoustupňového
způsobu lepší výsledky, než u náčrtů, měřených bez
přebíráni původního měřeni. Dalších šest ukazatelů
signalizuje nižší úroveň přesnosti náčrtů s přebíraný-
mi prvky. Podotýkám, že v souboru nebyly uvažová-
ny nevypočtené záznamy, u kterých se jednalo o zřej-
mý omyl (přehozeni souřadnic, vynechání původního
bodu, převzetí nesprávného bodu apod.). Podrobné
údaje jsou uvedeny v tab. 8 a graficky znázorněny
v obr. 5. Kritéria jsou proti dvěma předcházejícím
odstavcům rozšířena ještě o procento neprovedených
zobrazení z celkového počtu požadovaných a o procen-

to neprovedených výpočtů výměr z celkového počtu
požadovaných.
l# O příčinách tohoto jevu lze jistě vést řadu diskusi.
Příčina může být zcela prostě v náhodné kumulaci
náhodných chyb, zrovna tak však může korespondo-
vat s některými názory, publikovanými v článku
[3]. Dále může příčina spočívat v nesprávné techno-
logii zaměřování změny (krátké připojovací záměry),
nebo v nízké kvalitě původního podrobného měření
(nebylo zkoumáno). Uvedených 52 záznamů přebíralo
údaje z THM.

Ivlastní
rm část.č.
~ pte'Yz~

Kat. I I
Neprov. VÝskyt

I
Úloha

Druh Nevypoč. Neprov. výp.vÝm hrub. (m, m" v cm)
náčrtu bodů v % zobr. v % v % chyb % I I I I I \51 52 59 42 49 6 67

A

I
vlast. 2,6

I
6,2 9,9

1

11,4
1~131'0 1_~~4_1~1~1~

-

převz. 13,6 11,8 15,4 5,3 28,0 - 11,6 5,8 6,0 7,0
B I v~ast.

I
2,6

I
6,2

\

9,9

I
11,4 1~1~1~1 ~,21~1_~112,2

prevz. 13,6 11,8 15,4 5,3 13,8 - 11,6 u.8 6,0 6,3
(označ.) I (1) I (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) I (8) I (9) I (10) I (11)

1976/102



Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 4/1978 103

3.6. Přesnost měí'ení j ednotIi vých
pracovníků

Tento odstavec je pouze př'íkladem jedné z možností
posuzování technické úrovně jednotlivých pracovníků.
V tab. IX je uvedeno výsledné poř'adí sledování přes-
nosti podle třech kritérií:
kritérium A: výsledné pořadí ze subkritérií:

a) pořadí podle procenta nevypočtených
bodů,
b) pořadí podle procenta neprovedených
zobrazení,
c) pořadí dle procenta neprovedených
výpočtů výměr;

kritérium B: výsledné pořadí podle přesnosti v jed-
notlivých úlohách (s vyloučením hru.
bých chyb a omylů):

kritérium C: pořadí podle procenta náčrtů s výskytem
hrubých chyb a omylů.

Hodnocení je možno využít jak v oblasti plánování
druhů prací na jednotlivce, tak i v oblasti hmotné
zainteresovanosti.

I Pořadí podle
Sotl"et I VýslednéTechnik kritérií

I I
A+B+C pořadi

I A B C
I --l1-1-}~A.A. 10 3:l 12.

-- --~-- --- ----
B.B. 2 14 4.

------ - --_ .._----- ~_ ..._-
C.C. 6 1 6 13 2.

.-_._-- --- ----- _.- ..- -----_ ..-
D.D. 7 6 1 14 5.----~ --- ---- -- - --
I<.J.E. 9 3 4 16 7.

-- ~----------- ---------- --_._---

F.F. 5 2 7 14 3.
._-- --- ----~-~ ---"---

G.G. 8 5 2 15 6.
--- --

H.H. 3 8 9 20 8.
--- ---

LI. 12 li 10 33 11.
---

J.J. 4 10 12 26 10.---- --- ---- ----
K.K. 1 7 3 li 1.

--- --- ---
L.L. li 9 I 5 _25 9.

Celkově lze konstatovat, že aplikace číselného zamě-
řování změn znamená kvalitativní skok ve vývoji
činnosti středisek geodézie. V současné době již forma
předpisu měřených hodnot do zápisníku, spojená
s jednodušší formou vyhotovení polního náčrtu, se na
většině pracovišť stala samozřejmostí. Přínos nové
metody v oblasti přesnosti bych shrnul do třech rovin:

a) vlastní princip metody -. možnost číselného zpra-
cování naměřených hodnot,

b) zvýšení přesnosti měření, dosahované jednotlivými
pracovníky, vlivem objektivní kontroly počítačem
(grafický způsob celého konstrukčního zpracování
umožňoval méně zodpovědným pracovníkům úpra.
vu podle potřeby, počítač však závadné informace

nezpracuje, pracovník je tudíž nucen měřit kvalit-
něji),

c) okamžité informování o přesnosti po zpracování
počítačem.
Objevují se však určité obavy o přesnost gra-

fického zpracování měření, které se provádí ručně
při konstrukci polární soupravou na transparentní
materiál a přenesení výsledků do mapy vpichem.
Domnívám se, že více než na metodě záleží zde na
pečlivosti a odpovědnosti pracovníků, navíc postupu-
jící dekadizace obsahu map podobné obavy postupně
eliminuje. Z rozboru jednoznačně vyplývá velký vliv
hrubých chyb a omylů na celkovou hladinu velikosti
odchylek. V případě snížení hranice kritéria na úroveň
v blízkosti dovolených odchylek by rozdíl mezi od-
chylkami kategorií A a B byl ještě výraznější. Je tedy
potřeba omezit výskyt hrubých chyb a omylů na
minimum, aby výsledky měření byly ještě příznivější,
neboli je třeba zvýšit pečlivost při měření i při zapiso-
vání výsledků. Lepších kvalitativních výsledků a další
ekonomické výhodnosti číselného zaměřování změn
by bylo možno docílit též vybavením středisek geodézie
elektronickými kalkulátory, které by umožňovaly čí.
selně zpracovávat menší záznamy (do 20 bodů) přímo
na SG a provádět též kontrolní předběžný výpočet
větších úloh, zasílaných ke zpracování na počítač;
odpadla by značná část hrubých chyb při výpočtu
na počítači. V neposlední řadě bude do budoucna
potřeba vyřešit i některá organizační opatření přede-
vším pro zvýšení časové pružnosti automatizovaného
zpracování.

[1] BOHM, J.: Vyrovnávací počet, část 1. --- Teo!'ie
chyb, skriptum, SNTL Praha, 1958.

r2] BUMBA. J:: Organizace, řízení a automatizace
prací na SG v podmínkách SG Plzeň-jih, závěreč-
ná práce 1. běhu postgraduálního studia pro řídící
pracovníky resortu, Plzeň, 1973.

[:3] LETOCHA, K.: Revidovat vybudovanou polygo-
novou síť, či nikoli? GaKO, roč. 16/58, č. 6/70.
str. 149-150.

[4] SOUČEK, Z.: První zkušenosti z automatizace
výpočtů při údržbě map evidence nemovitostí pod.
le nových zásad, GaKO, roč. 17/59, č. 1/71, str.
14-18.

[5] SOUČEK,Z.:.:[ednoduehé měřické sítě při zaměřo·
vání změn, VUGTK Praha, 1972.

[6] STEHLÍČEK, L.: Zkušenosti se zaměřováním
změn podle novýeh zásad, GaKO, roč. 15/57, č.
3/~9, str. 73-74.

[7] VALKA, O.: Příru,čka praktické geodéúe pro za-
měí'ování změn, VUGTK Praha, 1972.

[8] VYKUTIL, .J.: V.Fovnávací počet, skriptum,
VAAZ Brno, 1966.

[9] Technické, technologické a organizační pokyny n.p.
Geodézie Plzeň k zajištění realizace číselného za-
měřování změn, Plzeň, 1972-1974.

[10] Sylaby přednášek 1. běhu postgra<iyálního studia
pro řídící pracovníky resortu, CVUT Praha,
1971-1973.

.Lektoroval:
Ing. Zbyněk Souček,

VÚGTK, Praha
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Niekofko poznámok O kartografii
a kartografických informáciách

V súčasnom období vedeckotechnickej revolúcie
využivnnie poznatkov vedy a techniky nad'Obúda
na svojom význame, pretože efelktívnosť tvori~ej
práce alebo činnosti závisí od správnej metódy prá-
ce s ilnformáciami. Na začiatku i na konci tejto
tvorivej práce - procesu - stojí informácia ako
komurrikovaný po'znatok. Pod p o z n a t k o m 1'0-
zumieme zmyslově vnrmanie, rozumovú poznávaciu
činnost F a k t je taká čiastočná stránka objektu
skúmania, ku ktorej má človek poznávací vzťah.
Dát a 5Ú údaje v spojitosti s určitým označením.
S p I' á v a je potvrdením zistenia faktu ,a určenie
jeho významu v konkrětnom infmmačnom prostre-
dí [1].

Hlavným rysom illformácie je jej sp,osobllosťku
komunikácii (komunikovatelnosti) a preto nieke-
dy sa definuje informácia ako komunikovatelný
poznatok. Človek, ako spoločenský tvor, má ten-
denciu svoje poznatky oZn'ačo~ať, komunikovať
iným ludom. Ked sa poznatok uvedie do komuniko'
vatefnej formy, stáva sa z neho informácia. Pre-
nos informácie v rámci spoločenSlkého kontaktu
prebieha ako komunikačný akt a komunikačný
p1roces, pričom ústredne postavenie má tu obsah
komunikácie. Bez obsahu nie je komunikácia. Ob-
sah "Ůnformáclí maže byť vyjadrený roznymi znak-
mi a symbolmi (obrazovými, plastickými a pod.).
Vyjadrovadm prostriedkom obrazových makov
je aj kartografic'ký jazyk, ktorý splňa požiadavlku
komunikovate-fnosti, názornosti, interpretovanosti a
komprimovatelnosti, lebo ide o vnímanie tvaru,
velkosti predmetov, rozlišovanie fareb a pod.

Obr. 1: Kategórže komunžkácže - jednostranné po-
zorovanže

Ing. Pavol Kmeťko,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Za komunikačně veličiny alebo komunikátory vo
vede o komU!nikácii [4] sa považujú: (obr. Č. 1)

človek,
zviera,
automat,
vonkajší svet (okol1e).

Predpokladom komunikačněho procesu je ko-
munikačná sieť roznej štruktúry (fyzi,kálnej, fyzio-
logickej). Na uskutočnenie úplněhokomunikačně-
ho procesu je pre komunikátorov (vysielač - prí-
jemca) vefmi doležitá dootatoěná zásoba znakov.
Fyzi'kálny prenos správ (symbolov) sa kvantifikuje
podfa [1] definovaním informačněho množstva I",

I", = Zd(liP",) [bit] .
kde Zd je logaritmus so základom 2 a Px je pravde-
podobnosť, že určitý symbol x bude v prenášanej
správe. Dobre predvídatefná správa obsahuje malé
informačně nmožstvo a naopak. Informačně množ-
stvo označuje neurčitosť správy. Priemerně infor-
mačné množstvo správy sa označuje ako entró-
pta 'H", a rovná sa

bitov pre všetky I",.
Entrópia dosiahne maximum, ked všetky správy
sú rovnako pravdepodobné.

2. Kartografická, informácia a kartografická komu-
nikácia

Kartografická informácia chápaná ako vnútorný
obsah, význam a Zimysel kartografic.kěho znázor-
nenia r,eality odlišuje sa od obsahu mapy.
Kartografická informácta je mentálny obrazrea-

lity, pr'enášaný prostrednIctvom máp. Mapa tu vy-
stupujeako reprezentant všetkých foriem karto-
gr,aftckěho znázornenia. Kartografická komu!lÚká-
cia je proces prenosu kartografic'kej informácie
[6].
Zvláš1mosť je v tom, že nejde len ° j,ednoduchý

prenoo informácie, ale o tvorivé spracovanie infor-
mácií. Za kartografickú komunikáciu považujeme
každý proces tvorby a použitia máp (obr. č. 2).
Kartografické informácie interpretujeme pomo-

cou kartografických zna:kov vo forme:
jednoduchých základných grafických prvkov
(bodka, čiara), .

- zložeiIlých značiek (signatúry).
Pri prenose inJormácií musI k1artograf zovše-

obecňovať, vyberať, symbolizovať a harmonizovať
graf'ickě komunikačně médium. Kartograf vytvára
účinný grafický návrh, má predstavu o účinkoch
informácte na prijímatela - užívatefa a podfa
užívate-fských požiadavek vyhotovuje "projekt".
Rešpektuje užIvatefskě požiadavky na ililformáeie,
na ich obsah, formu, rýchlosť dodania, presnosť
a rozlišovaciu úro'lleň.
Požiadavka riadiaceho pracovník'a je v rýchlom

rozhodov.anI, pričom spolahlivosť dodaných infor-
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macll musí byť vysoká, lebo omyly a chyby mažu
mať dalekosiahle následky. Hradisko výkonného
pracovníka je v kompletnosti informácií a trvan-
livosti materiálov, použitých na prenos informá-
cií. Tvorivý pracovník študuje informáciu často
v niekolkých fázach, robí prieskum súboru infor-
mácií, vyberá zo súboru sekundárnych informácH
podra dOležitosti. Rešpektovanie týchto hradísk
a funkcií v tvorbe a najma v sprístupňovaní kar-
tografických informácií má svoj informačný, komu-
ni'kačný ale aj ekonomický význam.

3. Kartografia v spoločenskej komuniklicii infor-
mácií

Kartograf musí mať preskúmané reakcie a schop-
nosti užív'atera máp a navrhuje vyjadrovacie pro-
striedky, značky tak, ako to vyžaduje okrem iné-
ho aj logika vnímania. Na mapy mOžeme nazerať
ako na kanály užívané pre tok informácií, p,ričom je
nutné ophmalizovaťkapacitu týchtokanálov tým,
že proces tvorby máp považujeme ako špecificky
generalizovaný komunikačný systém. Pritorrn kar-
tografická informácia má určitú informačnú kvan-
titu a kvalitu.

V súvislosti s ekonomickými a sociálnymi zmena-
mi a V'plyvom vedecko-technického pokroku vý-
voj spoloče'I1'ských potrieb kladie vyššie nároky ma
obsah máp s integračnými kartografickými infor-
máciami. Racionalizácia takto formulovanej spo-
ločenskej informačnej bázy umožní riešiť otázky
efektívnosti pri zbere, spracovaní, transformácii
a sprístupňov'aní kartografických Ínforrnácií vD
všetkých teritDriálne orientovaných sústavách.
Stupeň vývoja národného hospodárstva v každej
kriaj'ine vyžaduje príslušnú úroveň kartografických
diel. Daležité javy 2mázmuené ma mapách, musia
presne zodpovedať stupňu vývoja. Mapa je len
vtedy schopná plnH túto úlohu, ked popri znázor-
ňovaných štatistických stavoch informuje o pro-
cesoch priestorového a časového vývoja určitého
geogr>afického pTostredia. 'Úlohou kartogrefie je,
aby aj pomocou máp určila polohu, význam a '11or-
malizovanie informácií, ktoré ludstvo nahromadilo
v minulosti, prítomnosti a zís'ka aj v budúcnosti.
Mapa se tak stáva jedným z hlavných zdrojov in-

formácií v internacionálnom me-
radle a tiež prispieva k porozume-
niu informácií, šírených hromad-
nými oznamovacími prostriedka-
mi.

Za cierovú funkciu kartografie
sa považuje funkcia informačná a
kartografia sa poníma ako disci-
plína, ktorá teoreticky i praktic-
ky zabezpečuje spoločenskfl komu-
nikáciu informácií špecifickou
kartografickou formou v čase a
priestore. Má tiež schopnosť infor-
mácie transformovať kartografic-
kou metodou.

Kartografia má prenášať predo-
všetkým informácie, ktoré sú vhod-
ným sposobom priestorove identi-
fikovaterné. Ďalej kartografia
sprostredkuje významný komuni-
kačný oblúk oznamovania infor-
mácií v spoločnosti, a to

- v čase (uchovaním na nosiči - médií),
- v priestme (medzi raznymi miestami), pri-

čom fOlrma prenosu informácií je šp'eciifcká. Kar-
togl'afia skúma a znázorňuje podfa zamerania
razne stránky skutočnosti, redukuje prvky 'a vzta·
hy zobrazovaného objektu, pričom vybHrá tie, kto-
ré výstižnejšie podá'Vajú informáciu opodstate
obj8'ktu. Týmto 'Vykonáva jedem zo základných
chal"lalkteristických tvorivých procesov - karto-
grafickú generalizáciu. Kartografická generalizácia
(zovšeobecnenie) pri znázorňovaní prírody a spo-
ločnosti je nenahr,aditeJná. Je prednosťou máp, že
sú v homoiffiorfnom vzťahu k realite, lebo ma~ové
značky (často sú zrozumitelné bez vys'Vetliviek),
sprostredkúvajú jednoznačný záznam kartografic-
kej informácie, pričom ide o rýchly, sporahlí'vý
a kolektívny prenos. Pre tieto klady možno pova-
žovat mapy za oznamovací prostriedok, ktorým
sprfstupňujú širokému okruhu ich užívatefov spo-
ločenské poznanie a urahčujú tak rudstvu operatív-
nu adaptáciu v rýchle sa meniacej skutočnosti.
Mapa plní olkrem reprodukcie skutočnosti vždy

určitý cief, ktorým poskytuje riešenie alebo vý-
chodisko z pro1blémov spoločnosti. Od modernej
mapy sa ži'ada, aby poskytovala podstatnú, jed-
nozuačnú a aktuálnu informáciu o znázornenej rea-
lite, pričom zostávajú v platnosti tradičné požia-
davky, čitateJnosť, zrozumitelnosť, názQlrnosť,
pl'ehladnost, prítažfivosť s estetickým účinkom.
Nová funkcla mapy je v pohotovosti, v jej všestran-
nom urriverzálnom využití.
Uznáva sa, že kartografia a s ňou aj mapa sa

zrodila z exi:stenčných potrieb ludstva, preto hlav-
ným kritériorn kartografickej aktivity je miera
úžiťku, t. j. spoločenská prax.

J<jar'tografia zaujíma významné miesto medzi od-
bormi rudskej činnost. Plány, mapy, atlasy a iné
výsledky ,k.artografickej činnosti sú dnes nepostrá-
daterné v živote jednotlivca i celej spoločnosti.
Dnešná mapa sa stáva v 'socialistickom spoločen-
SkOiffiporiadku súčasťou vedeckotechnickej re,vo-
lúcie, lebo je nositelkou informácií o vedeckom
a technickom pokroku. Je schopná údaje o tom
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Kmetko, P.: Niekolko poznámok o kartografii a karto-
grafických informáciách

podávať v procesoch priestorového a časového
vÝ'voja. Výsledky práce kartografa 5Ú potrebné vo
všetkýchodvetviach hoopodárskej činnosti, ako je
zabezpe!čenie obrany štátu, vo vedeckej práci mno~
hých obol'Ov, v oblrasti zvyšovania kultúrnej úrov-
ne obyvaterstva, v oblasti techll'ic'kého podnikania,
plánoVléuniaa projektovania v priestore.
Kartografia 'ako veda skúma osobitný spO'Sob zná··

zornenla skutočnosti, prlčom rozpracováva metódy
a procesy tvoT'by,výroby a štúdIum máp 'ako vedec-
kých ddkumentov a umeleckých dlel. KartograficklÍ
lnformáciu odlišujeme od obsahu mapy, lebo ju chá-
peme ako vnútorný obsah a zmysel kartografické-
ho znázornenla reality. Za kartograflckú komunl-
káclu pooažujeme proces tvorby a použ1tla karto-
grafických informáclf, čo 'sa us'kutočňuje za bez-
prost:rednej účasti subjektov (rudí) alebo automa-
tov za účlnnej pomoci rudí, počítačov, 'kresliaclch
a iných regIstračných prístrojov.
Na kartografiu pozeráme ako na rozfahlú lnfor-

mačnú sústa'Vu, ktorá vytvára komunlkačný oblúk
med'zi informáclaml, ich tvorcaml a potrebami spo-
ločnosti (uŽívatermi). Spoločenská komunlkácia in-
formácií špecifickou kartografIckou formou v ča-
se i priestore má schopnost transformovať infor-
mácie na 'poznatky a informácie novej sěmantickej
a pragmatickej kvality v rozvinultej soci'alistickej
spoločnosti.

[1] CIGÁNIK, M.: Informačné systémy vo vede, tech-
nike a ekonomike. Bratislava 1973

[2] HÁJEK, M.: Kartografia a reprodukcia máp. Pred-
nášky na postgraduálnom štúdiu v šk. r. 1973-74,
Bratislava

[3] HAKE, G.: Kartographie und Kommunikation. Kar-
tographische Nachrichten 1973

[4] JOLLIFFE, R.: An information theory approach to
cartography. Cartography, Vol. 8, 1974

[S] LENKO, D.: Úloha mapových diel v spoločnosti a
odraz automatizácie v ich poslaní. Zborník z 3. kart.
konferencie, Bratislava 1972

[6J MARTINEK, M.: Výzkum teoretických otázek karto-
grafického zpracování map a atlasů. Výzkumná
zpráva č. II - 5 - 3/4. ČVUT, Praha 1973

[7J MITAŠOVA, 1.: Základy programovania. Prednášky
na postgraduálnom štúdiu v šk. r. 1972/73, Brati-
slava

[8] PURŠ, J.: Historimetrie, historickokartografická in-
informace a počítače. Historická geografia 10. Pra-
ha 1973

[9] SALIŠČEV K. A.: Kartografia. Moskva 1971
[10] ŠTEFÁNIK, V.: Te6ria a prax informatiky. Bratisla-

va 1973

Lektoroval: Doc. Ing. Milan Hájek. CSc.•
Katedra mapovaní a a pozemkových

úprav SvF SVŠT, Bratislava

Přístroje s optickou projekcí, vytvářející převazne
objektivní stereoskopický model terénu, tzv. dvojité
·projektory byly v minulosti velmi oblíbené pro svou
jednoduchost a snadnost obsluhy.

První dvojitý projektor byl konstruován v r.
1915 podle návrhu Maxe Gassera. Od té doby se vyrá-
běly dvojité projektory či víceprojektorové přístroje
v různých státech světa. Uveďme alespoň neúplný
přehled řady konstrukcí, z nichž některé využívají
pro vyhodnocení původní rozměry snímků, jiné (pro-
jekční multiplexy) zmenšené rozměry měřických
snímků.

Tak např. od r. 1922 vyráběly takové přístroje
závody Nistri (ltalie), od r. 1923 Poivilliers (Francie),
od r. 1931 se stavěl v závodech Zeiss projekční multi-
plex, od r. 1938 se vyráběly dvojité projektory v Anglii,
od r. 1940 v USA a SSSR atd. Z poválečných konstruk-
cí byly nejzajfmavější: od r. 1947 vyráběný Kelsh-
plotter (USA), nyní pod označením K 5, od r. 1952

Doc. Ing. Josef Šmídrkal. CSc.,
stavební fakulta ČVUT, Praha

v USA stavěný Balplex.plotter, v r. 1957 se začal
vyrábět zvlášť širokoúhlý multiplex v závodech VEB
Zeiss-Jena a v témže roce v závodech Nistri (Itálie)
photomapper, v r. 1960 byl poprvé uveden veřejnosti
Kernův PG-l (jeho výroba byla nahrazena typy PG-2
a PG-3), v r. 1967 vznikl v závodech SFOM (Francie)
fotokartograf typu 690 a ve vý~tu bychom mohli
pokračovat. Podle údajů výrobců největšího rozšíření
dosáhly projekční multiplexy závodů VEB Zeiss-Jena
a Kelsh-plottery.

Velkou výhodou uvedených přístrojů jsou po·
měrně nízké pořizovací náklady, nepříliš vysoké ná-
roky na kvalifikaci obsluhy a přehlednost konstrukcí.
Přístroje jsou velmi vhodné pro zácvik a pro mapování
ve středních měřítkách.

Hlavní nevýhodou dvojitých projektorů fe nut-
nost výměny projektorů při přechodu na jiné obrazové
úhly měř. snímků, možnost jen malé změny konstant
projektorů -f'P·' V případech, kdy nejsou k dispozici
odpovídající projektory je třeba vyhodnocovat s pře-
tvořenými svazky paprsků (s afinně deformovaným
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modelem), což má za následek snížení přesnosti vy-
hodnocovacích prací. Omezení hloubky ostrosti ob-
jektivů promítacích komor u většiny přístrojů ovliv-
ňuje jejich použití při vyhodnocování území s velkými
výškovými rozdíly. Další nevýhodou je potřeba pra-
covat s přístroji v zatemněné anebo alespoň poloza-
temněné místnosti.

Potřeby obnovy a doplňování map středních mě-
řítek s využitím letecké fotogrammetrie, rozvoj tech-
niky a nových moderních konstrukčních principů
umožnily konstrukci nových, cenově přístupných mo-
derních dvojitých projektorů.

V dalším se soustředíme na dva typy přístrojů,
vyráběné ve státech střední Evropy, které by byly
vhodné pro některé úkoly naší praxe. V pořadí starším
přístrojem je dvojitý projektor DP-1, jehož výroba
byla zahájena v r. 1967 v závodech Opton (NSR)
a v průběhu dalších let doplňována typy DP-2 a DP-3
a přídavným třetím projektorem pro jednoduché di-
ferenciální překreslování. Nejnovějším typem dvoji-
tého projektoru je pak od r. 1974 vyráběný topoflex
ze závodů VEB Zeiss-Jena (NDR).

2. Dvojité projektory závodů Opton

Dvojitý projektor DP-1 (v obr. 1. odklopený pravý
projektor) využívá optickou projekci dvojice snímků
a vytvoření skutečného stereoskopického modelu nad
pracovním stolem anebo kreslicím stolkem. Pro vznik
stereoskopického vjemu je využito anaglyfů, podobně
jako u projekčních multiplexů. (Projekční multiplexy
byly vlastně z myšlenky dvojitých projektorů od-
vozeny.)

amO o o

Promítají se originální rozměry snímků, zajišťující
vyšší rozlišovací schopnost i přesnost vyhodnocení.
Aby byly projektory menších rozměrů, nejsou v nich
objektivy vestavěny souměrně, ale excentricky. Toto
řešení umožňuje nastavit mezi projektory i poměrně
krátké základny -b,,-.

Plocha stereoskopického modelu je promítána
najednou, nad promítacím stolem se vytváří stereo-
skopický model celý a nejen jeho výřez, jako je tomu
u přístrojů se řízeným osvětlením snímků. Světlo je
po celé ploše snímků rovnoměrně rozloženo, protože
je využito kondensorů složených z Fresnelových
čoček.

Pohyb ve směru osy -z- pro měření výškových
rozdílů není realizován jako u multiplexu vertikálním
posunem kreslicího stolku, ale posuny projektorů.
Kreslicí stolek má stálou výšku nad pracovním stolem.
Toto řešení usnadnilo zejména proces doplňování
map.

Excentricky uložené objektivy v projektorech
umožňují nastavit krátké základny v měřítku modelu
a tím i dosáhnout poměrně malého minimálního zvět-
šení měřítka snímků do měřítka modelu (min. zvětšení
je jen 1,6X). Přebytečné části snímků na filmu, které
nepatří obsahem do vyhodnocovaného modelu se
prostě ohnou k bokům projektorů. Kreslicí stolek je
směrem k pozorovateli mírně nakloněný, což umožňu-
je dobré pozorování modelu.
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Vyhodnocení snímků muze být prováděno:
a) proměřováním stereoskopického modelu s využitím
kresliciho stolku, pohyblivého po pracovním stole
buď volně rukou (typ DP-l, obr. 2) anebo pomoci
páru ručních kol (typ DP-2 a DP-3) je-li kreslici
stolek připojen ke křížovým saním. Změna výšky
projektorů se provádi jako u běžných analogových
strojů nožním kotoučem.
U typů DP-l a DP-2 musí být m~řítko mapy

shodné s měřítkem stereoskopického modelu. Typ
DP-3 umožňuje připojit k vyhodnocovacimu přístroji
pomoci selsynů kreslici stůl. U přístroje DP-3 se
způsob vyhodnocení nijak neliší od běžných analogo-
vých universálnich přístrojů.

b) Bez kresliciho stolku, kdy se stereoskopický model
vytváří přímo nad pracovnim stolem. Měřickou
skutečnou značku tvoří v tomto případě např. hrot
tužky, kterou se originál mapy přímo kresli. Tento
způsob je výhodný pro doplňování mapového ob-
sahu, protože doplňovaná mapa se položí na pra-
covní stůl a zákres se provádí přímo do této mapy.

c) Bez kresliciho stolku a bez pozorování anaglyfický-
mi brýlemi. Měřickou značkou je opět hrot tužky
na pracovnim stole. Při doplňování polohopisné
složky map se porovnávají a vyhledávají jen prů-
sečíky odpovídajících si paprsků ze snímků stereo-

skopické dvojice zbarvené komplementárními bar-
vami filtrů v projektorech př·ístroje.

d) Diferenciálnim překreslováním. K typům DP·2 či
DP-3 lze připojit třetí projektor, tzv. ortho-3-pro-
jektor. Pohyb štěrbiny je mechanicky spojen s po-
hyby kresliciho stolku (obr. 3). Překreslování je
zabezpečeno bez řízeného zaostřování, výškové roz-
díly terénu musí proto ležet v tolerancich hloubky
ostrosti promítaciho objektivu. Profilování je me-
chanizováno v závislosti na šířce štěrbiny, použité
při překreslování. Vyhodnocovatel manuálně sle-
duje jen změny výšky ve stereoskopickém modelu
terénu vertikálními pohyby projektorů.
Hlavní technické údaje dvojitých projektorů

závodů Opton jsou sestaveny v tab. 1.

Zvláštnosti orientačních postupů

U všech typů dvojitého projektoru jsou osy rotaci
projektorů uloženy excentricky vzhledem ke středům
promítání, a proto je třeba volit při relativní orientaci
snímků jiný koeficient překorekce než u běžných
analogových strojů.

Tabulka 1. Hlavní technické parametry dvojitých
projektorů DP-l, DP-2 a DP-3 závodú
Opton

konstanta projektoru-
-standardní
výměnné objektivy pro
změny .
zvětšení mezi snímkpm a
modelem:

A od 2,0 do 3,0
(střcd 2,5)
od 1,6 do 2.4
(střed 2,0)
od 1,3 do 1,9
(střed 1,6)
23 x 23 cm

rotace projektorú 'P, w, y.,
rp
složka základnv -b:r-
plocha pral'. sťc)lu,
rozměr modelu
počítadlo výšek

600 ROO mm
1 : 5 000, 1 : 10 000,
1 : 25 000 s přesností
±0,01 mm v měi'·.
1110clelu

průměr měhcké značky
v rovině moc'ell1

Pozn.: typ DP-l: pohyb měřické značky na kresli-
cím stolku ovládán volně rukou

typ DP-2: kreslicí stolek připojen ke křížo-
vým saním a ovládán ručními
kolv

typ DP-3: phj.JOjený kreslicí stůl se zvětšc-
nÍ1n mezi modelem a mapou od
0,66 do 6,0

ortho-3-projektor k DP-2 anebo DP-3:
pohyb -y- ovládaný motorem
s konstantní rychlostí profilování
pohyb -x- mechanický v závislosti
na šířce štěrbin v .
Standardní proj'ektor a jp- 153
mm bez zaosti"ovacího členu.

Na zvláštní objednávku lze dodat projektory
s/p -- 85mm.

1976/108



Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 4/1976 109

Primární osou je osa -X-, excentrická vzWedem
ke středu promítání o hodnotu 220 mm, sekundární
osa -y- má excentricitu 273 mm.

Při běžném, opticko-mechanickém postupu re-
lativní orientace nezávislé dvojice (připojení snímkú
nelze provádět) je koeficient překorekce při zavádění
změny příčného sklonu w pro f = 153 mm, -y' - orien.
tačního bodu 5 nebo 6 na snímku 92 mm

kw = 19 + 350 ,, z

kde z ... promítací vzdálenost (v mm). Je tedy např.
pro zvětšení měřítka snímku do měř. modelu 2,5X
koeficient překorekce kw = 2,8.

Na zavádění změny podélného sklonu rp nemá
excentricita osy rotace -y- žádný vliv.

Absolutní orientace se provádí běžnými postupy.
Pro určení měřítka modelu je výhodné volit vlícovací
body, mající největší rozdíl souřadnic -y-. Společný
příčný sklon se zavádí stejnou změnou dílčích sklonú
w u obou projektorú a podélný sklon nakloněním
základny o úhel (j). Místa pro optimální rozložení
orientačních a vlícovacích bodú jsou vyznačena na
pracovním stole.

Na základě praktických zkušeností v NSR možn o
dvojitých projektorú DP použít pro:
a) nové topografické mapování, pro tvorbu lesnických
map a map pro úvodní projekty liniových staveb,
a to ze snímkú měřítka 1 : 12 500 pro mapy 1 : 5000,
ze snímkú 1: 20 000 pro mapy 1: 10 000 a ze

snímkú 1: 35 000 pro mapy 1 : 25 000 (přičemž
se vyhodnocení provede v měřítku 1: 15000).

b) Na přístroji lze doplňovat a udržovat mapy střed-
ních měřítek přímým dokreslováním obsahu na
pracovním stole tužkou.

c) Pro školení vyhodnocovatelú lze strojú velmi vhod-
ně využít pro jejich jednoduchost a pro možnost
současného pozorování školicím i školeným.

Přesnost dvojitých projektorú je na základě vý-
sledkú testování modelu mřížek a při zvětšení sním-
ku do měřítka modelu 2,5 vyjádřena středními chyba-
mi v poloze mz'l = ± 0,12 mm, ve výškách mz =
= ± 0,15 %0. z. Prakticky dosahované přesnosti
jsou v poloze asi mz'l = ± 0,3 mm a ve výškách
vrstevnic asi mz = ± 0,3 %0 . z.

3. Topoflex závodú VEB Zeiss Jena

Topoflex (obr. 4) je určený k promítání černobílých
i barevných snímkú originálních rozměrú. Proto bylo
potřebné rovnoměrné bezbarvé osvětlení. Novým bi-
fokálním Fresnelovým kondensorem se odstranila
chromatická vada běžných Fresnelových kondensorú.
Halogenové osvětlení vysoké intensity je doplněno
rozptylovým filtrem a ve spojení s novou konstrukcí
kondensoru zajišťuje rovnoměrné a intensivní osvětlení.

Snímky se promítají na dvojici konstantně vzá-
jemně vzdálených promítacích stolečkú (obr. 5). Na
ně se promítají dílčí obrazy snímkové dvojice, které se
pozorují stereoskopem, připojeným k této dvojici.
Stereoskopický model je tedy subjektivní.

Přístroj je vybaven dvěma shodně konstruovanými
a nad sebou umístěnými systémy křížových saní.
Horní systém nese vozík s pozorovacím stereoskopic-
kým systémem. Dolní systém křížových saní patří
k rovině kreslicího stolu. Na vozíku -y- se pohybuje
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vozík -z- s kreslicím hrotem. Toto uspořádání je vý-
hodné pro úsporu konstrukčního prostoru. Vyhodno-
covatel má prostor stereoskopického modelu a kreslicí
stůl přímo před sebou. Pohyby ve směrech os -x-
a -y. se přenášejí mezi oběma systémy křížových saní
pomocí ocelových pásů a páry výměnných ozubených
kol. Tím se umožnila dobrá synchronizace pohybů
a poměrně široká škála možných převodů.

U počitadla výšek je použitý třecí převod s mož-
ností kontinuální změny měřítek modelu. Císlicový
ukazovatel s desetinným počitadlem umožňuje po-
hodlné a rychlé odečítání nadmořských výšek.

V běžném provedení :nemá topoflex stupnice pro
odečítání modelových souřadnic -x- a -y-. Koncepce
přístroje však předpokládá možnost připojení re-
gistračního zařízení pro automatickou registraci všech
tří modelových souřadnic.

Oba projektory umožňují prostorové rotace. Slož-
ky základen -b'J"> -b",-, -b.- lze nastavit v měřítku
modelu pouze posunem pravého projektoru. Nosič
projektorů je uložen na třech stavěcích šroubech,
jimiž lze jednak nastavit vhodnou střední promítací
vzdálenost a jednak nastavovat společné sklony mo-
delu při horizontaci. Technické údaje jsou v tab. 2.

Tabulka 2. Hlavní technické parametry topoflexu
(VEB Zeiss Jena)

projektory s objektivy f = 152-3+8 mm
Lamegon 16/110
možnost přeostřování
objektivu pro zvětšení
mezi snímkem a modelem od 2,2 do 2,8 x
max. rozměr snímku 23 x 23 cm
plocha pracovního stolu 600 x 600 mm
max. rozměry modelu: x 550 mm

y 650 mm
z 300 až 480 mm pro

Llz = 100 mm

složky základen: bx 130 až 315 mm
by" ±20 mm
bz" ±25 mm

rotace: ({J', 'Pf!, w',·w" ±8g
)Cf, ')(" ±15 g
(]I ±5g
Q ±6g

průměr měř. značky 0,16 mm
v rovině modelu
zvětšení mezi snímkem od 2,2 do 2,8
a modelem
zvětšení mezi modelem od 0,16 do 2,0
a mapou hmotnost 280 kg

Zvláštnosti orientace

a) Při kongruentních svazcích promítacích paprsků,
tj. tehdy, lze-li konstantu komory -fk- nastavit
přímo v projektorech přístroje -fp- je postup re-
lativní i absolutní orientace shodný v běžnými po-
stupy na analogových strojích. Relativní orientaci
lze řešit buď jako u nezávislé dvojice anebo jako
při připojení snímku. Společné sklony modelu při
horizontaci lze zavádět buď pomoCí shodných sklonů
obou projektorů anebo nakloněním nosiče projekto-
rů pomocí stavěcích šroubů.

Podle zkoušek lze na topoflexu dosáhnout při
relativní orientaci středních chyb

m'P = mm = m" = ±(2-3)C, mb. = ±O,02 mm.
b) Nelze-li v projektorech obnovit konstantu letecké
měřické komory (anebo snímků) je třeba provést
vyhodnocení s afinně deformovaným modelem. Koe-
ficient afinní deformace modelu -k-:

k = l.E..- = m polohy

h m výšek
(m = měřítkové číslo).

Snímky je ovšem třeba v nosičích decentrovat o

Ltx' = fk' (k2 -I) ..!L = flek (le2_1). ~,
(lc (lc

, W fk co
Lty =fk.(le2-1)'-=-k (le2-1).-,

(lc (lc

kde Ip a či} jsou sklony projektorů, získané při prvním
kroku relativní orientace. Tyto hodnoty se postupně
upřesňují několikerým opakováním relativní orienta-
ce a postupným zpřesňováním decentrací snímků v no-
sičích. Přesnost vyhodnocení je při použití afinně
deformovaného modelu poněkud nižší než při vyhod-
nocování s kongruentními svazky paprsků. Bylo také
zjištěno, že při doplňování map středních měřítek
není zpravidla třeba decentrace snímků zavádět.

Přesnost topoflexu při testování modelu mřížky
lze vyjádřit středními chybami v poloze m",,, ~ ±O,2
mm v měř. mapy, ve výškách m. ~ ±O,15 %0' z
(z = promítací vzdálenost).

Rozsahy vhodných měřítek snímků a modelů,
spolu s potřebným přeostřenímobjektivů jsou patrné
z obr. 6.

zvětšen" sn ímek : model
zaost~ení objektivu
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4. Možnosti použiti v ČSSR

Dvojitých projektorů lze velmi dobře využít zejména
při doplňování map středních měřítek. Topofl.ex do-
voluje doplňovat mapy i pomocí barevných snímků,
protože pro vytvoření stereoskopického vjemu ne-
používá anaglyfů. Kvalita promítaných snímků je
také proto vyšší. Dvojité projektory NSR umožňují
doplňovat obsah map naproti tomu přímo tužkou do
mapy, položené na pracovním stole, aniž by bylo třeba
využívat kreslicí stolek.

V případech potřeby lze ke dvojitým projekto.
rům DP-2 a DP·3 i k topofl.exu připojit registrační
zařízení.

Pro tvorbu nových (především účelových) map
středních měřítek jsou oba druhy projektorů zhruba
stejně přesné a vhodné za předpokladu, že snímkový
let se provede širokoúhlými komorami s parametry
h,= 152 mm a rozměrem snímků 23 X 23 cm. Pro
jiné obrazové úhly třeba buď objednat jiné dvojice
projektorů anebo pracovat s afinně deformovanými
modely. Pro vyhodnocení s deformovanými modely
je výhodnější topofl.ex, protože počitadlo výšek lze
plynule nastavit na měřítka od 1 : 10 000 do 1 : 100000
a odečítat výšky v každém případě přímo v metrech.
Pro zácvik jsou oba druhy téměř stejně vhodné,

protože jsou jednoduché. Stroje z NSR však umožňují
současné pozorování modelu několika pracovníky
(mají objektivní stereoskopický model) zatímco topo.
f1.ex,vytvářející neskutečný model takové současné
pozorování neumožňuje.

Jednoduché diferenciální překreslování lze pro-
vádět jen u typli DP·2 či DP·3 doplněné třetím pro.
jektorem (ortho-3·projektor). Na topofl.exu lze even-

tuálně provádět konvenční překreslení, protože se
promítá celý snímek a nikoliv jako u přístrojů z NSR
jen část, příslušející danému modelu.

Domnívám se, že oba typy přístrojů by bylo
možno v ČSSR vyzkoušet a v budoucnosti vhodně
využívat, zejména při údržbě map, při zácviku a v ne·
poslední řadě i pro účelové mapování ve středních
měřítkách. Konstrukce, údržba i obsluha dvojitých
projektorů je velmi jednoduchá. Malá hmotnost pří.
strojů umožňuje, aby takové stroje byly např. i na
střediscích geodézie. Tímto opatřením by se proces
údržby i tvorby účelových map značně zjednodušil.
Vf Dvojité projektory by se tedy dobře uplatnily při
obnově topografických map, při lesnickém mapování,
našly by však využití i pro speciální účely, jako např.
v geologii, archeologii, v zemědělství a v jiných
oborech.

LITERATURA:

[1] AHREND, M., DREYER, G.: Der Doppelprojektor
I DP-l, ein Stereokartiergeriit der Ordnung IIb,
: Bildmessung und Luftbildwesen 1968/1 .
[2] KRAUS, G.: Laufendhalten von topographlschen

Karten, Bildmessung und Luftbildwesen, 1967/4
[3] MŮLLER, W., CROIX, H. d. 1.: Das Stereokartier-

geriit Topofiex, Jenaer Rundschau, 1975/4
[41 SZANGOLIES, K.: Topofiex- ein neuer Doppelpro.

jektor des VEB Zeiss Jena,
.Jenaer Rundschau, 1975/4
prospekty závodů VEB Carl Zeiss a Opton

Do redakce došlo dne 8. 10. 1975

Lektoroval:
Ing. Jozef PetrU, CSc., SV§T Bratislava

Možnosti modernizace ukládání
a vyhledávání VTEI v oboru geodézie
a kartografie

Soudobé požadavky na využívání vědeckých,
technicl{ých a ekonomických informací, zejména
na jejich mikrozáznamové mutace, vyžadují zabý-
vat se problematikou zavádění racionálních metod
jejich zpětného vyhledání.
Řada odborníků se v posledních letech zabývá

myšlenkou jak aplikovat vhodný selekční systém
do útvarů VTEI v oboru geodézie a kartografie.
Nahrazení tradičních ručních metod vhodným, za-
tím malomechanizačním systémem, urychlí a hlav-
ně zpřesní odpovědi na rešeršní dotazy.
V roce 1975 byl řešen tematický úkol s cílem na·

Ing. Marie Horová, CSc., Ing. Ema Milesová, Ing. Jan Bárta
Výzkumné stfedisko 090, Praha

vrhnout dokumentační selekční systém pro posky-
tování úplných a pohotových rešeršních informacI.
Je třeba mít na zřeteli, že selekční systém je jen

organizačním prostředkem. Pro poskytování rele-
vantních odpovědí na rešeršní dotazy vychází sy-
stém z podrobné analýzy utříděného obsahu infor-
mačních pramenů sledovaného oboru geodézie
a kartografie.

2. Problémy ukládáni pro zpětné vyhledáváni In-
formaci

Informační činnost nelze chápat pouze jako
činnost směřující k ukládání informačních prame-
nO (časopisů, knižních publikací, výzkumných
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zpráv apod.), ale jako nástroj pomáhající výzkumu,
vývoji a praxi.
Zpracování informačních pramenů za účelem

jejich uspořádání pro zpětné vyhledání vychází
z podrobné analýzy tematického obsahu. Konkrétní
návrh selekčního systému pro VTEI je založen na
vytvoření seznamu selekčních hesel z oboru geo-
dézie a kartografie. Ukládání informačních pra-
menů představuje syntézu dílčích etap procesu
zpracování informací, který zahrnuje jejich výběr,
katalogizační popis, bibliografický popis, anotaci,
systémové zatřídění a kódování (event. indexování
mikrozáznamů) .
Proces ukládání informací v uvažovaném selekč-

ním systému musí respektovat určité základní po-
žadavky:
- využití pramenů s různým stupněm podrob-

nosti,
- prakticky neomezenou kapacitu informačních

médií,
- minimální vyhledávací dobu,
- jednoduchý vstup do kterékoli části systému,
- průběžnou aktualizaci,
- možnost přechodu k vyšší formě automati'zace

a další požadavky, jako např. přehledné uspořá-
dání a označení dokumentů, jejich charakteristik
a údajů, neměnnost jednou uložených dat, jedno-
duchost a hospodárnost provozu.

Zvýšené nároky technických a vědeckých pra-
covníků na efektivní získávání tematicky rfiznoro-
dých informací na základě rešeršního dotazu
vedou k vybudování dokumentačního selekčního
systému.
Z hlediska metodiky ukládání informačních pra-

menů se jeví v současné době jako perspektivní
informační médium mikrozáznam. Uživatelé tak
mohou získat drahé a často těžko dostupné in-
formační prameny ve formě mikrofiší nebo zpětných
zvětšenin mikrozáznamů na vhodných reprogra-
fických materiálech.
Základními články dokumentačního selekčního

systému jsou adresní soubor a dokumentační sou-
bor.
Adresní soubor obsahuje profil informačního pra-

mene na záznamové kartě a dále adresy odpoví-
dajících mikrofiší, doplněné eventuálně souřadni-
covými údaji pro vyhledání relevantního informač-
ního pramene. Adresní soubor spojuje obsah pra·
mene, vyjádřený pomocí selekčních hesel, s adresou
jeho uložení.
Dokumentační soubor obsahuje množinu ulože-

ných informačních pramenů, resp. jejich mikro-
záznamů.
Dokumentační selekční systém zahrnuje tři eta-

py:
- ukládání informačních pramenfi,

rešerši prostřednictvím adresního souboru,
- selekci (zpětné vyhledání) rešeršní informace

z dokumentačního souboru.
Proces vyhledávání rešeršních informací mil.že

být realizován jako jednostupňový nebo vícestupňo~
vý systém. Jednostupňovou organizaci vyhledávání
informa,čního pramene představuje např. autorský
katalog. Charakteru informací z oboru geodézie
a kartografie a šíři sledované odborné literatury
nevyhovuje zpravidla jednostupňový systém vyhle-
dávání rešeršních informací. Funkce druhého stup-
ně mfiže být zprostředkována např. ve formě tzv.

záznamových karet. V navrhovaném pojetí třístup-
ňového dokumentačního selekčního systému je
adresní soubor realizován účelnou kombinací pn1-
hledových štítků a záznamových karet.

Postup vyhledání rešeršní informace s využitím
třístupňového dokumentačního selekčního systé-
mu je znázorněn na obr. 1.
Na základě informačního požadavku uživatele se

formuluje rešeršní dotaz tak, aby vyhovoval vstupu
do systému prfihledových štítků - I. rešeršní stu-
peň. K selekčním heslům, která vyjadřují rešeršní
dotaz, se vyhledají v lístkovnici průhledových
štítků odpovídající štítky, označené v záhlaví
shodnými hesly. Na štítcích jsou vyděrovány pozice,
které odpovídají pořadovým číslům záznamových
karet významově ekvivalentních. Lze tedy prů-
hledem souboru vybraných průhledových štítků
určit čísla záznamových karet, které současně po-
jednávají o tematice rešeršního dotazu. Vyhledání
záznamových karet, které jsou uloženy v kartotéce
záznamových karet - II. rešeršní stupeň, a ana-
lýza jejich obsahu, umožní vybrat záznamové
karty ekvivalentní rešeršnímu dotazu. Vybraný
soubor poskytuje adresy, které umožňují vstup do
kartotéky mikrozáznamů - III. rešeršní stupeň,
příp. přímo do fondu informačních pramenfi. Koneč-
nou fází je vydání rešeršní odpovědi.

4.1 S Ysté m p r ů h 1e d o v Ý c h š tít k ů

Systém průhledových štítků pro pořádání geo-
detických a kartografických VTEI je jednou z mož-
ných metod tvorby dokumentační paměti. Princip
tohoto systému je založen na ukládání informací
pod soubor utříděných selekčních hesel podle je-
jich seznamu. Je efektivní kombinovat průhledovou
lístkovnici se souborem záznamových karet.
Průhledový štítek je označen v záhlaví tematicky

jediným, příp. víceslovným jednoznačným heslem.
Seznam selekčních hesel je vypracován v souladu
s odbornou terminologií na základě pravidel čes-
kého pravopisu.
Selekční hesla tvoří v podstatě slovník selekč-

ního systému. Každý informační pramen, který
vstupuje do uvažovaného selekčního systému, je
zpracováván na navrženou záznamovou kartu (obrá-
zek 2).

_'_o/'_Ci&_hil_íJn_.m_" __ I S.I.k'n1~"I,
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Záznamová karta, vyjadřující profil informační-
ho pramene, je spojena se systémem průhled 0-
vých štítků pořadovým číslem a selekčními hesly.
Volbou několika selekčních hesel ekvivalentních
rešeršnímu dotazu lze popsat obsah informačního
pramene.
Selekční hesla jsou uspořádána jednak abecedně

a jednak systematicky podle obsahu sledovaného
oboru geodézie a kartografie tak, že jednotlivé
pojmy jsou sestaveny z hlediSka vnitřních vazeb
oborů podle schématu:
třída - řada - skupina - podskupina - část -
pod část - druh.
Např. geodézie - fotogrammetrie, metody - le-
tecká - aerotriangulace - přístroje - fototeo-
dolit;
technika výpočetní - automatizace, přístroje -
počítač, výstup - automatický koordinátograf;
kartograf1e - polygrafie, metody - tisk, druhy
- ofset.
V seznamu selekčních hesel jsou zahrnuty

i pojmy z příbuzných oborů a pomocné termíny
obecného charakteru. Schéma pro řazení selekč-
ních hesel je navrženo s ohledem na frekvenci
hesel a s podmínkou, aby systém byl otevřený.
Bude tedy možné v provozních podmínkách např.
vyřazovat štítky s hesly s nízkou frekvencí a na-
opak zakládat štítky s hesly nově tvořenými ve
shodě s vývojem sledovaného oboru.
Tvorba seznamu selekčních hesel je náročná čin-

nost, vyžadující spolupráci odborníků různé speci-
alizace. Na správnosti navržených selekčních he-
sel je závislá kvalita funkce dokumentačního se-
lekčního systému.
Pro počáteční etapu zavádění selekčního systé-

mu do dokumentace VTEI oboru geodézie a karto-
graf1e byl navržen seznam se 430 selekčními hesly.

5. Pozn6mky k praktickému zavádění selekčního
systému

Nejvýhodnějším typem průhledového štítku pro
dokumentaci VTEI oborů geodézie a kartografie se
jeví štítky formátu A5 s kapacitou 3499 pozic.
Pro pracoviště s větším rozsahem fondu lze apli-

kovat průhledové štítky formátu A4 s kapacitou
6999 pozic. V současné době jsou vyvinuty pro
uvedené typy štítků příslušné provozní pomůc-
ky a zařízení, které dodává n. p. Kancelářské stro-
je. Zařízení jsou velmi levná a běžně dostupná.
Systém průhledových štítků neklade zvláštní po-

žadavky na obsluhu, předpokládá stávající perso-
nální obsazení útvarů VTEI. V zásadě lze po osvo-
jení hlavních zásad provozu selekčního systému
a seznamu selekčních hesel přímo přejlt k zavedení
tohoto systému. Je vhodné konzultovat náročnější
problémy související s popisem selekčními hesly
s odborníky příslušné specializace.
Další předností systému průhledových štítků

jsou nízké nároky na prostorovou kapacitu.

Dnešní praxe v soustavě VTEI je převážně empi-
rického charakteru. Snaha poskytovat přesné a úpl-
né informace vede k zavádění nových, 'kvalitativně
efektivních postupů, při dodržení ekonomických
i časových požadavků na provoz informačních stře-
disek.

Jedním z prostředků zavádění me'chanizace do
procesu ukládání <i vyhledávání VTEI je třístupňo-
vý malomechanizační selekční systém, využívající
spojení souboru průhledo'Vých štítků, záznamových
karet a mi,krozá'znamů.
Při zavádění selekčního systému je vhodné uva-

žovat o spolupráci středisek VTEI stejného oboru
a v neposlední řadě respektovat vazbu na oborové
automatizované informační systémy. Zavedení sy-
stematizace třídění oborů geodézie a kartografie
umožní algoritmizaci rešeršního procesu v oblasti
VTEI a bude předpokladem pro využití výpočetní
techniky.

[I] Seminář o komunikaci kartografických informací.
Praha, CVTS 1969.

[2] HYLMAR, J.: Malomechanizační selekční systémy.
Praha, !OVTEI 1969.

[3] MOJZISEK, J.: Pořádání informací - II. Praha,
ÚVTEI 1971.

[4] KUNDORF, W. - BLUMTRITT, H.: Wiederauffinden
der Dokumente aus Microfischespeicher. Informatik,
1974, č. 6.

[5] Kol. autorl1: Návrh malomechanizačního dokumentač-
ního selekčního systému pro VTEI. Praha 1975.

Lektoroval: Ing. Dagmar Čmoliková, VÚGTK

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKfcH
ČASOPISŮ

výzva prezídia Hlavního výboru Společnosti polských
geodetd, s. 425.

B Y z o w, B. E.: Sovětští topografové v letech Velké vlas-
tenecké války, s. 425.

Jan u s z, W.: 30 let činnosti Ústavu geodézie a .karto-
grafie, s. 429-432.

Bar a [l, W.: 15 let fakulty geodézie a hospodářských
~rav pMy Zemědělskotechnické fakulty v Olštýně,
s. 433.

Lip e r t, C.: Plenární zasedání Výboru pro geodézli Pol-
ské akademie věd, s. 436.

P o sila, J. - R a t ovs k i. J.: II. vědecké sympozium
!Ostavu pro navigaci a hydrografii při Vysoké vojenské
námořní škole, s. 436.

G a w r o li s k i, K. - H a r a s i m o w i c z, 5.: VyužlU
výsledko. individuální bonitace pMy při scelování,
s. 439-443.

G a jde k, J.: !Úvahy nad osazováním nivelačních značek
pro pořady I. a II. řádu na území Mazowsze a Velko-
polska, s. 444.

G a jde r o w i c z, 1.: Pr::>grarmy geodetických výpočto.
zpracované na katedře geodézie Zemědělsko-technické
akademie v Olštýně, s. 447.

W ó j c i k, 5.: Rozbor výpočtu podélného a příčného pře-
k.rytu leteckých snímkd, s. 453-458.

S t "I n k i e w i c z, M.: Rozbor vhodnosti jednotlivých me-
tod tematické .kartografle k zobl'azení společensko-hos-
podářských jevo. na mapách velkých měřítek,
s. 459-462.

Rad e c k i, J. Metoda určování oběžného času Borové
Gory, s. 463-464.
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Z činnosti Slovenskej vedeckotechnickej
spoločnosti - Slovenskej geodeticko-
kartografickej spoločnosti

Dňa 25. novembra 1975 sa uskutočinUa 7. plenárna
schOdza Ústrooného výlbo,ru SVTS - Slovenskej geode-
tiako-ka'r1lDgrafiOkej spoločnosti (dalej SGrKS) v Bratl-
sla!ve. Prerokované boli tieto materiály:

1. Správa o llinnosti
V úvodnej časti tejto správy je uvedený struooý pre-
hlad štruktúry ústredného výbo,ru SVTS SGKS, zoznam
zástupcov SVTS SGKS v CSVTS - v čs. výbore geo-
detickom a kartografickom, zoznam zástupcov SVTS
SGKS v čs. národných komitétoch, medzinárodných
nevládnych organizáciách FIG, ISP a ICA.
Pri Ú8trednom výbore SVTS SGKS sú zriadené odbor-
né skupiny (OS):

1.1 OS pre goodetic,ké záJklady - predseda Ing. Jozef
Far,ka'šovský,

1.2 OS pre inžiniersku geodéziu - predseda prof. Ing.
Ondrej M i c hal č á k, CSc.,

1.3 OS pre mapovanie a evidenciu nehnutelností -
predseda Ing. P e t e r K ú d e 1a, CSc.,

1.4 OS fotogrametrická - predseda Ing. Jozef Pe t-
I' á š, CSc.,

1.5 OS pre automat1záciu geodetiokých prác - pred-
seda doc. Ing. Irena M i t a Š o v á, CSc.,

1.6 OS pre kartografiu - predseda pplk. Ing. Vladislav
Oliva

Stať zameranie a hlavné dlohy politicko-odbnrnej llin-
nosti obsahuje vymenované úlohy na ,podporu XIV. zjaz-
du KSC a viacerých plén OV KSC a OV KSS, IV. zjazdu
CSVTS a II. zjazdu SVTS.

Podujatia a npatrenia na zabezpellenie hlavných tíloh
politicko-odbornej llinnosti

Vy'brané úlohy resp. Okiruh pooblémov, na ktoré bola
zameraná politiclro-<>dibomá činnost SVTS SGKSsú:
-k,onkrétna aplikácia rozvoja vedy a novej techJniky

a technolOgie, ich zameranie do jednotlivých oblastí
geodézie a kartografie;

- napomáhanie naplňat komplexnú socialistickú raci 0-
nalizáciu IV rezorte SÚGK a na i1ných pracoviskách
a pobočká.ch SVTS;

- napomáhanie pri spracovalIlí koncepcie účasti SVTS
SGKS v oblasti tvorby a ochrany ži·votného prostre-
dia;

- osobimá pozomost pri plnení úloh poslednéhoroka
5.5RP ,a p!ríprave 6. plHnocnlce;

- spoluúčast na spracovalIli progn6z dlhodobého roz-
voja čs. geodézie a kar,tografie.

Na podporu uvedených hlavných úloh boli realizované
odl>orné podujat1a, z ~terých uvádzame najdOležitejšie:

Rok 1972
III. kal'tIogrlllfiaká konferencia "Automatizáclou za
další l'O!LVojspoločenského uplatnenla kartografie",
50 zahranlčnou účast ou, rea1izolvaná 31. 8. - 2. 9.
1972;
"Mapové dlela pre verejnost" semLnár uskutočnený
11. 5. 1972;

- "Aktuálne problémy automatizácle geodetických
prác" semLnár bol 22. 11. 1972;

- "UsporiadalIlie vlastníckych vztaho·v na Slovensku
zhladlska evIdencle nehnutelnosU", semlnár rea-
lizovaný 20. 3. 1972;
"Informaooý systém v geodézii", semIillár realizova-
ný 20. 4. 1972;

Rok 1973

- "AutomatlzácIa geodetických prác", semlnér uskutoč-
nený 3. 5. 1973;

......,"Mlkrofllmová technika", semlnáJr dňa 7. 3. 1973;

Rok 1974

- konferencia "Za další l'o,zvoj geodéziev socialistickeJ
spoločnosti", komaná pri príležitosti 30. výročla SNP,
sa zahraničnou účasťou, v dňoch 3. 7.-4. 7. 1974;

- "Závery XIV. kongresu FIG", Informácia, bola 3. 12.
1974;

Rok 1975

- "Skúsenosti z automatlzácie geodetlckých a karto-
grafických prác", seminár, ktorý prebiehal 11.-12.
11. 1975.

Politicko . organizallné opatrenie
Na jednotlivé roky bol vypracov,aný a schválený ka-

lendárny plán zasednutí ústredného výboru SVTS SGKS.
V tomto pláne boli v predstihu vytýčené úlohy resp.
problémy, ktoré sa na je'dnotHvýoh zasadnutlaoh prer'b-
kúvajú. Úlohy, ktoré vyplynuli z rokovaní pléna r1ady
SVTS, boli operatívne zaradené do programu rokovaní.
V dalšom je zhod/nlOtený rozvoj iniciativy členov SVTS
SGKS v pobočMch.

2. Správa o výsledkoch a priebehu X. jubilejnej porady
predstavitelov vedeckotechnických spolollnostl socia-
listických krajin pre geodéziu a kartograliu
X. porada predsta'vitelov VTS socialistiokých krajin

pre geodéziu ,a kartlografiu !sa konala v dňoch 12.-17.
5. 1975 v Kočovciach. Sprá,va bola publíkovaná v Geo-
detiokoma 'kartografickom obzore v č. 8/1975 (str. 234
až 236).

3. Plán politicko-odbornej činnosti SVTS SGKS na rok
1976

HlaVlOézameranie čLi!1nostibude v roku 1976 tV)'c,hádzat
z línie XIV. zjazdu KSC, rozpl'acovanej v záveroch IV.
zjazdu CSVTS a II. zjazdu SVTS a v dokumentoch
o.strednej rady CSVTS a Rady SVTS. Po O'bsahovej strán-
ke činnost sa zameria na politicko-výchovnú prácu me-
dzi vedeckotechnickou inteligenciou a popredných robot-
níkov na splnenie úloh 1. roku 6. plltroooice v oblasti
rozvoja vedy, techniky a ekonomiky. P!nenie úloh v prí-
prave, pa.-opagácii a realizácii u7Jnesení XV. Zj,azdu KSC
bude spojené s dalšou aktlvizáciou celej CSVTS s prí-
pravou III. zj'azdu SVTS a V. zjazdu CSVTS, ktoré sa
uskutoČlI1ia v roku 1977.
SVTS SGKS bude sa usilovat o vytvorenie zdravých

soctaastických vzf,ahov, kooperáciu a koordináciu čin-
nosti geodetov a kartognfOlV pre ešte výraznejšie up,lat-
nenie a seberealizáciu. Vo svojej čÍIl1nostl sa SGKS za-
mel1i'a\'a n'a spoluprácu so SOGKa to najmll, aby dohoda
o spDlupráci bola naplň'ovaná konkrétnymi úlohami a
ich riešením.

4. Orientallnlí zásady a podnety pre ustanovenie a čin-
nosť komplexných racionalizačných brigád

V predloženom materláli sú uvedené tieto Zásady:
- obsah č~nnosti komplexných raclonalizačných bri-

gád;
- kM sa mOže stat členom kompleXlnej racionalizaČlI1ej

brigády;
- ustanovenle komplexnej racionalizačnej brigády;
- určenie úloh prekomplexnú racIcmelizačntl brigadu;
- odmena za splnenie úloh;
- sledovanLa výsled,kov činnosti a úspor ,k'omplexnej

,rac~ona1i7Jaooe!jbrigády;

5. Program akUvnych opatreni na zabezpellovanie realizá-
cie uzneseni IV. zjazdu CSVTS a II. zjazdu SVTS

Materiál obsahuje úlohy a ciele SVTS SGKS, odborných
skupin, mestského výboru a krajských výborov.
Sem petrl:
- zabezpečovat kvalitntl prlpravu a uskutoooenie vý-

ročných členských schMzi pobočiek;
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- rozvíjat tvorivú ~niciatívu na základe výz,vy ÚV KSC,
IÚVNF, ROH, SZM a súťaží CSVTS;

- zamel'at pozorn06t na r.ozširovanie členskej základ-
ne;
zvýšit nároky na politickú a odborlnú úroveň, morál-
ne kv,ality a osobný príklad členov a funkcionárov
SVTS;

- prehlbit a nadalej skvalitnit činnost na úseku za-
hraniČlI1ých stykov;

- zabezpečit doOslednú koordináciu pri zostavovaní ná-
vrhu plálI1u odborných podujaU SVTS SGKS na rok 1976.

Záver
Na plenárnom rokovaní SVTS SGlKSv diskusii vystú-

pilo 16 súdruhov, ktorí prítomných obozoomili s čin-
nostou krajských výhorov mestského výboru a odbor-
ných skupín. Diskutujúci zvlášt pouká:zali na možn06,ti
a potrebu prehlbit a rozšíriť propagaČlI1ú a informaČlI1ú
činnost SVTS SGKS.
Záverom účastníci plenámeho rokovania zhodne kon-

štatovali, že SVTS SGKS plní útohy dané RadlQ'llSVTS,
že uplatňuje a presadzuje va svojej politicko-odbornej
činnosti politiku KSC a KSS, najmll. vyplývajúce z má-
jových a novembr.ových plán rov KSC a ÚV KSS·v otáz-
kach vedeckoteohniokého rozvoj a národného hospodAlr-
stva pri plnení úloh v oblasti geodézie a kartografie.

Ing. Ladislav Se; á k,
ta;emnzk SVTS SGKS

Bratislava

Fotogrametrická konferenci a
V Novosibírsku

Aplikácie metOd pozemnej fotogrametrie vo výskume,
tech11lickej praxi inžinierských disciplín rOznych odbo-
rov, našli a nachádzajú v posledných 15-20 rokoch
stále širšie použitie. V dosledku toho dochádza k čias-
1!očnej špecializácii v samotn.ej fotogrametrii a na ozna-
čenie týchto netopografických apUkácií začína sa po·
užív·at termín "inžinierska fotogrametria"
zrejme v určitej analOgii k termínu inžinierska geodé~
zia ').
Pravdepod'obne prvým vll.čším odborným podujatím so

širokou zahraničnou účastou, ktoré bolo venované inži-
nierskej fortograme'trii bola všezvazová kouferencia
v Novosibírsku v dňoch 24.-26. septembra 1975. Zúčast-
ruilo sa jej oko,lo 200 šp,ecialistov z ce,lého ZSSR a 22
účastníkov z dalších 9 socialistických štátov. Konfa--
renciu usporiadala Hlavná správa ga-odézie a kartogra-
fie pri Rade ministrov ZSSR a Banícka vedeck'otechnická
spoločn06t. Organizátorom podujatia bol Výskumný
ústav aplikovanej geodézie (NIIPG).

') V NDR sa používa označenie Jndustri8'Photogram-
metrie - pnemyselná fotogrametria, čo je do určitej mie-
ry zúže!1Ý termín, hoci sa predpokladá použitie foto-
grametl'lckých metOd aj v oblasti mimo priemyslu.

Prednesených bolo 44 referátov, ktoré obsiahli ve,Ikú
šírku pr'Oblémov, ktiOré zahrnujeme do tejto oblasti,
z vll.čšej časti však boli orientované na špecifické so-
vietske podmienky najma v súvislosti s rozvojom Si-
bíre.

Zaujímavým poznatkom je, že skupina 5 referátov sa
zaoberala s problematikou proonosti zobrazenia súrad-
níc v snímkovej rovine v súvislosti s fotografickou
podložkou a fotokomorou. Táto problematika logicky
vyplýva zo skúsenosU (aj našich), že pri používaných
fotokomorách a fotografických materiáloch sú snímko-
vé súradnice skreslené, jednak z vysokej požadovane'j
pl'esnosti fotogrametnckého vyhodnotenia, ktorá sa blí-
ži presnosti precíznych geodetických metOd.
Ůalším zaujímavým poznatkom boli informácte o me-

tOdach zhusťovania bodového poIa s využitím pozem-
ných snímok - fototriangulácia - .s využitím modernej
techniky vymerania snímok a spracovania na po'číta-
čoch.

Osobitná skupina referátov sa zaober8ila vyuŽlitím me-
tOd pozemnej fotogrametrio na prieskum a získanie
podkladov pre projekciu veIkých lokálnych a líniových
stavieb (napr. aj na Bajkalsko-amurskej magistrále),
na registráciu a zistovanie kubatúry ťažby pri využí-
vaní prírodného bohatstva a pri realizácii technických
diel, geologickom mapovaní a pod.

Fotogrametrickému sledovaniu zosuvných oblastí a
deformácdi stavebných objektov (tunely, rOznekonštruk-
cie, modelový výskum) bola venlJlVaná taktie'ž vll.čšia
skupina refe'rátov.

Niektoré referáty upriamili pozornosť na dalšie apli-
káC'ie fotogrametrie pri kinetických javoch v hydrolo,·
gickom výskume, pri sledovaní rýchlych procesov ako
sú komorové odstrely, sledo.vanl1l frekvencte automobilo·
vej dopravy a pod., ako aj výskumu v hl"aničných ob-
lastiach vied. Osobitné zaujal refe-ráto mapovaní po-
vrchu Mesiaca s vyuŽlitím tele-vízneho obrazu snímaného
lunochodom.

Referáty domácich autorov doplnili zahraniční účast-
níci poznatkami z apl1kovanej fotogrametrie, charakte-
ristickými pre jednotlivé štáty. Cs. účastníci prednies:li
referáty: Ing. J. Š í m a, CSc. - Systém analytického
spracovania dát z pozemných snímok Stereo - VÚGTK
a jeho použitie v strojárstve a v stavebníctve; Ing.
J- P e t I' á Š, CSc. - Sledovanie zosuvov metOdami po'·
zemne'j fotogrametrie; Ing. 1. P e t r á Š, CSc. a Ing. R.
Mi d I' i a k, CSc. - Fotogrametrické sledovanie erózie
plldy \110 vysokohO'rských oblastiach.

Program koufe'rencie s desiatkami refe-rátov, s poho-
to~e vydaným zborníkom, alm aj príležitostná výstava
grafických elaborátlJlV a prístrojovej techniky zostavená
domácimi a zahraničnými účastníkmi, dávajú dobrý pre-
hIad o širokej škále aplikácií pozemnej fotogrametrie a
o jej súčasnom stave. Naznačili aj trend vývoja a pro-
blémy, ktoré treba riašit:
1. ZIe-pšenie kvality primárnych informácií získaných

tradičným fotografickým zobrazením, ale aj na hOllogra-
moch. televíznym obrazom a pod.

2. Zvýšenie efektívnosti práce vývojom vyhodnoco·
vacích prístrojov na využitie bohatosti informácií
v súčinnosti s automatizáciou získania a spracovania
údajlJlV.

3. HIadanie ďalších aplikácií inžinie'rskej fotogra-
metrie - prístrojov a met6d v r6znych oblastiach vedy
a pro národné hospodárstvo.

V rámci bohatého programu konferencie mali zahra-
niční účastníci možnosť oboznámiť sa aj s fotograme--
tri_cko~ činnosťou novosibírskeho rezortného podniku,
pnstoo)ovým vybavením vysokej šknly (NIIGAiK), so sa·
motným mestom - metropolou Západne'j Sibíri a blíz-
koležiacim A:kademgorodkom, na každom kroku obklo-
pení tak známou pohostinnosťou.

Ing. Tozef Petráš, CSc.,
SVST Bratislava
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Vítězství československých geodetů-
motoristů v Interpoháru 1975

4. října loňskéh3 roku byla ve sportovním středisku
Rowparku v polském Kamieniu u Rybniku slavnostně
ukončena série branných mototuristických soutěží Inter-
poháru 1975 geodetů socialistických států, pořádaných
postupně v Československé socialistické republice, v Ně-
mecké demokratické republice a Polské lidové republice.
Geodesia rallye ČSSR

Jubilejní X. ročník této bran·
né soutěže byl odstartován kon-
cem května 1975 v Úštěku na
Litoměřicku, jako finále mezi-
národního přeboru českosloven-
ských geodetů v mototuristice,
pořádané na počest 30. výro-
čí osvobození Československa
Rudou armádou. Vítězství si od-
nesla posádka Ing. Roule a
Ing. Kuba z Českého úřadu

geodetického a kartografického. Podrobnou reportáž
z tohoto přeboru přinesl Geodetický a kartografický
obzor v čísle 9/1975.

Ve dnech 4.-5. září 1975 uspořádal drážďanský pod-
nik Geodézie a kartografie II. Geokart rallye Dresden,
která byla zároveň 2. kolem Interpoháru 1975. Soutěž,
kterou připravili a vedli osvědčení organizátoři K. Wag-
ner a S. Szalinski, zahájil v Intercampu Altfranken
ředitel drážďanského podniku Ing. Baar. Za ČSSR se
zúčastnily čtyři posádky, polští geodeti přijeli v plném
počtu šesti posádel{, povolených pravidly Interpoháru
pro zahraniční posádky. Celkem startovalo 35 posádek.

Pro noční etapu, dlouhou 40 km, byla zvolena jako
itinerář slepá mapa. O náročnosti této etapy, která měla
šest průjezdních kontrol a jela se převážně v zastavě-
ném území drážďanského předměstí, svědčí skutečnost,
že ji bez trestných bodů dokončilo pouze osm posádek,
z toho dvě československé.

Druhý den absolvovaly nevyspalé posádky tři etapy.
Jely se podle psaného itineráře a dokonale nepřehledné
turistické mapy. Organizátoři zvolili trasu směrem na jih
a posádky projížděly v těsné blízkosti československých
hranic v oblasti Krušných hor. Etapy byly tradičně
protkány řadou branných prvků, dále zkouškou znalostí
dopravních předpisů, první pomoci a odstranění poruch
na vozidle.

Závěr soutěže na posledních 36 km byl mimořádně ztí-
žen tím, že posádky měly v přírodě podle fotografií iden-
tifikovat řadu předmětů a objektů, mnohdy zcela bez-
významných (napříkl. na rovném úseku silnice v lese,
kde se doháněl čas více než 100km rychlostí byl fo-
tografický záběr mezníku na držebnostní hranici, vzdá-
lený asi 3 m za silničním příkopem J. Za jeden nenalezený
objekt se přičítalo 20 trestních bodů, a toto kriterium
také podstatně ovlivnilo umístění posádek v celé soutěži.
Ztrátu bodů nebylo možné vyrovnat ani na jízdě zruč-
nosti, pro kterou stanovili organizátoři hodnocení pou-
ze 0,1 trestného bodu za 1 sec. jízdy.

V soutěži zvítězlla suverénně posádka Ing. Roule-
Ing. Kuba, další československé posádky obsadily 11. mís-
to (Tischer-Kvapil), 19. místo (Ing. Švec-Skála J
a 24. místo (Ing. Janovský-JanovskáJ.

Celá soutěž byla skvěle organizačně zabezpečena a za
pozornost a péči, kterou se dostalo všem zahraničním
účastníkům, patří jejím organizátorům upřímný dík.

Měsíc po soutěži
v Německé demokra-
tické republice se "e-
šly posádky na star-
tu přeboru polských
geodetů - Georajdu.
Přivítaly mezi sebou
poprvé geodety z Ma-
ďarské lidové repub-
liky. Soutěž byla věr-
nou a detailní kopií
X. Geodesia rallve
ČSSR včetně "chyťá-
ků" s falešnými prů-
jezdními kontrolami,
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a byla navíc zUžena Um, že její denní část obsahoe
vala šast (I) etap. Probíhala rybnickým kamenouhel-
ným revírem a byla pečlivě a bez chyb připravena M.
Milllerem a H. Kr6likowskim, představiteli slezského
Automobllklubu a pr:lcovníky podniku Geodézie a karto-
grafie v Katowicích.
Na trati se vystřídaly všechny známé druhy itenerářů,

doplněné novinkou - itinerářem ortogonálním (zadání
průjezdních bodů ortogonálně k pevné měřické přímce).
Na trati plnily posádky nespočet úkolů a testy ze zdra-
vovědy, techniky a detailů polských pravidel silničního
provozu. Musely proběhnout areálem zdraví při pěším
orientačním mikrozávodu, měřily azimuty, odhadovaly
značné množství vzdálenost! na pevné body v př(rodě
atd. Branným prvkům a náročnému brannému charak-
teru Georajdu byla věnována stejná pozornost, jako na
soutěži v Ceskoslovensku. Vynikající byla jízda zrui:-
nosti na asfaltovém parkovišti u startu soutěže. Byly do
ní citlivě zařazeny prvky rychlostní i prvky náročné na
přesnost. Byla jen veliká škoda, že ji pořadatel zne-
hodnotil dodatečným rozhodnutím udělit za 1 sec. jízdy
pouze 0,2 trestného bodu.
V těžké soutěži zvítězila polská posádka Cichosz-

Cichoszová z podniku Gcodézie a kartografie v Kato-
wicích. Ceskoslovenské posádky podaly tradiční vynika-
jící výkon a obsadily 3. místo (Ing. Pouč-Ing. Vjačka),
6. místo (Tischer-Kvapil), 7. místo (Ing. Roule-Ing.
Kuba), 8. místo (Ing. Janovský-Janovská), 10. místo
[Ing. Weitosch-Weitoschová) a 11. místo (Ing. Podě-
bradský-Ing. BruncUk). V klasifikaci družstev zvítezilo
družstvo CSSR A, CSSR B se umístilo na čtvrtém místě.
Vynikajícího úspěchu dosáhli reprezentanti Německé

demokratické republiky, kteří se poprvé v historii vzá-
jemných střetnuU dostali mezi československou špičku -
obsadili 4. místo [Nuske-Prendel) a 5. místo [Szalin-
ski-Wagner).
Na závěrečném večeru při vyhlášení výsledků předal

vedoucí československých účastníků Ing. Dunda, ředitel
podniku Geodézie v Liberci, vítěznému družstvu putovní
pohár, věnovaný organizačnímu výboru předsedou Ces-
kého úřadu geodetického a kartografického Ing. Koub-
kem pro nejlepší družstvo polského Georajdu. Současně
předal československým geodetfim Interpohár, který je
v současné době spolu s dalšími poháry, které získali
ze soutěží geodetů v roce 1975, vystaven v kolegiu na
Ceském úřadu geodetickém a kartografickém.

Interpobár 1975

O putovní Interpohár bojovali v roce 1975 českoslo-
venšU, polští a němečt! geodeti, kteří se také v tomto
pořadí celkově umístili. K vítězství československých
geodetů přispěl především vynikající sportovně-branný
výkon všech posádek a dlouholeté zkušenosti z jejich
účasti na obdobných domácích mototuristických soutě-
žích. Soutěž v Polsku však ukázala, že boj o Interpohár
v dalším období bude podstatně ostřejší. Na Georajdu to
dOkázalo nejen vítězství polské posádky, ale především
profesionální výkon geodetů z Německé demokratické
republiky, kteří byli na startu handicapováni účastí pou-
hýCh tří posádek, tedy bez výraznějších taktických mož-
ností.
Význam Interpoháru 1975 je však nutno spatřovat pře-

devším v té skutečnosti, že vytvořil základ pro širší
mezinárodní spolupráci, která se stává i v našem odvětví
jednou ze základních metod práce, a že pro svůj vyslo-
veně branný charakter výrazně přispěl k růstu fyzické
i odborné zdatnosti jeho účastníkfi. Interpohár 1975
byl I společnou důstojnou oslavou 30. výročí porážky
fašismu.
Interpohár 1975 jednoznačně prokázal nejen svoji

životaschopnost, ale i prospěšnost své další existence. Při
hodnocení jeho průběhu je třeba poděkovat jeho zakla-
datelům za zájem, se kterým sledovali průběh celé mo-
toristické sez6ny geodetů, organizátorům jednotlivých
soutěží, Ing. Dundovi za obětavou účast na všech soutě-
žích, kdy v zahraničí plnil i funkci manažera česko-
slovenských posádek a nejúspěšnější posádce Interpohá-
ru 1975 Ing. Roulemu a Ing. Kubovi za vzornou a úspěš-
nou reprezentaci československých geodetů.

Přípravy na sezónu 1971i

Počátkem prosince 1975 se uskutečnila v Drážďanech
porada organizátorfi mototuristických soutěží geodetů so-
cialistických státfi. Program porady byl velmi náročný
a mimo hodnocení uplynulé sezony byly podrobně pro-
jednány i soutěže Interpoháru 1976. Porada projednala
československý návrh "Jednotných řádů mezinárodních
moto turistických soutěží geodetů", a po věcné diskusi
jej přijala. Současně se československé straně dostalo
od partnerských organizací plného uznání za příspěvky
k mezinárodní integraci pro další období.
Byly projednány i termíny soutěží Interpoháru 1976:

CSSR - Geodesia rallye - Úštěk u Litoměřic: 28.
až 30. 5. 1976
NDR - Geokart rallye - Altfranken u Drážďan: 18. až
20. 6. 1976.
PLR - Georajd - Katowice - Beskydy: v období 29. 8.
až 12. 9. 1976
V současné dooě se velmi intenzívně připravuje

XI. Geodesia rallye CSSR. Přílohou jejích propozic budou
i "Zásady pro nominaci československých posádek na
zahraniční soutěže". Možnost kvalifikace mají všichni
naši geodeti motoristé, proto je srdečně zveme na
start.

Ing. František Tanovský,
Středisko geod~zie Litomliřice

Významného životného jubilea 50 rokov sa dožíva
dňa 1. apríla 1976 doc. ing. Viliam Ma g u I a, CSc.,
prodekan Stavebnej fakulty SVST v Bratislave.
Doc. Ma g u I a sa narodil v Paderovciach pri Tmave.

Po absolvovaní štátneho gymnázia v Trnave, vyštudoval
v rokoch 1948-1952, odbor geodézie a kartografie na
Vysokej škole technickej v Brne. Po ukončení vysoko-
školského štúdia pracoval na Krajskej V'Ojenskej ubyto-
vacej a stavebnej správe v Bratislave a od roku 1963
pOsobf na Katedre geodézie Stavebnej fakulty SVST.
Po obhájení kandidátskej dizertačnej práce "Príspevok
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k problematike vplyvu prostredia na presnosf geode-
tických meraní" v rO'ku 1972 získal vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied. V roku 1974 sa habilitoval
na dúcenta prác.ou "Analýza a interpretácIa výsledko~
geodetických meraní", a bol poverený prednáškami
z predmetu geodézia pre poslucháčov zememeračského
inžinierstva. Od roku 1972 až dodnes zastáva funkciu
vedúceho útvaru pre kádrovú a personálnu prácu na
Rektoráte SVŠT v Bratislave. Od začiatku roku 1975
vykonáva aj funkciu prodekana Stavebnej fakulty SVŠT.
Doc. Ma g u 1a má široké teoretické vedomosti, ktoré

cielavedome a systematicky prehlbuje a doplňuje. V ro-
koch 1964-1965 absolvoval postgraduálne štúdium na
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Aktivne pracu-
je na plánovanej vedeckovýskumnej činnosti a zúčast-
ňuje sa na riešení úloh štátneho základného výskumu.
Jeho vedecká a výskurnná práca sa orientuje na štúdium
vplyvu prostredia na presnosť výsledkov geodetických
meraní. Z tejto problematiky spracoval aj kandidátsku
dizertačnú prácu a habilitačnú prácu. Má úspešnú a
vcelku širokú vedeckú, odbornú publikačnú a verejno-
prednáškovú činnosť v rámci podujati VTS a doškolova-
nia kádrov v geodézii a stavebnictve. Niektoré z jeho
prác sa publikovali aj v našom časopise, napr. GaKO
č. 7/1973. Významným sposobom sa podiela na expertiz-
nej činnosti a pomoci praxi pri riešení konkrétnych a
náročných úloh geodetickej, stavebnej a priemyselnej
praxe.
Zivot doc. Ma g u 1u je naplnený činorodou a úspeš-

nou prácou charakterizovanou aktívnym prístupom k rie-
šeniu organizačnýrh, pedagogických, technických a
kádrových problémov prac~iska. Patrí medzi obetavých
a socializmu oddaných vysokoškolských učitelov, ktorý
svojou všestrannou aktívnou a angažovanou prácou vý-
razne prispieva k rozvoju Slovenskej vysokej školy
technickej. Velkú pozornosť a starostlivosť venuje vše-
strannej výchove študentov a pridelených spolupracov-
níkov. Je členom kolégia a vedeckých rád fakulty a
školy ako i viacerých odborných komisií na SVŠTi mi-
mo nej.
Za svoju doterajšiu úspešnú prácu a činnosť dostal

súdruh Magula rad uznaní a vyznamenaní, napr. v roku
1961.pu prezident republiky udelil medailu "Za službu
vlast! , v roku 1962 dostal čestné uznanie za budovanie
CSI:A a v roku 1973 pamatnú medailu k 25. výrobu
Víťazného februára.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea mu

srdečne blahoželáme a dO' dalších rokov prajeme vela
dobrého zdravia, pohody, pracovných a osobných úspe-
chov.

Redakčná rada

Jeden z najznámejšíCh pracovníkov v odbore pozem-
kových úprav doc. Ing. Ivan Ryb á r s k y, CSc., dožil
sa 27. marca 1975 50 rokov. Pochádza· z Liptova. Naro-
dil sa v malej dedinke Vrb i e v okrese Liptovský Mi-
kuláš, toho času už zaliatej vodami vodnej nádrže
Liptovská Mara.
Vysokoškolské štúdium - odbor zemeračské inžinier-

stvo ukončil v Bratislave v roku 1952. Na SVŠT však
posobí už od roku 1951, ked ešte počas štúdia vykoná-
val funkciu asistenta.
Na začiatku svojej pedagogickej činnosti viedol cvi-

čenia z viacerých odborných disciplín a to vyrovnávací
počet, katastrálne a topografické mapovanie, pozem-
kové úpravy a organizácIa socialistických polnohospo-
dárskych podnikov. Neskoršie sa venoval len pozemkO'-
vým úpravám. Tu sa prejavil jeho blízky vztah k poI-
nohospodárstvu, ktorý nadobudol ako syn malorolníka.
Obdobie jeho príchodu na školu bolo poznamenané

prvými rD,kmi budovania socializmu v našej vlasti a zvý-
šenými požiadavkami na vysokoškolsky vzdelané kádre.

Toto podmienilo, že už v roku 1954 ako mladý učitel
bol poverený vykonávat prednášky z predmetu pozem-
kové úpravy. Ako prvý v ČSSR z odboru pozemkových
úprav obhájil v roku 1963 kandidátsku dizertačnú prácu
na tému "Príspevok k projektovaniu HTOP pre zlúčené
JRD·~.
Prácou "Vyhodnocovanie projektov HTOP" sa habi-

litoval na docenta a v roku 1966 bol menovaný a usta-
novený docentom pre tento odbor na Stavebnej fakulte
SVŠT v Bratislave.
Okrem dvoch dočasných vysokoškolských učelmíc,

troch vedeckých prác z odboru pozemkových úprav, na-
písal viacero odborných článkov a úvah, ktoré sú uve-
rejnené vo viacerých odborných časopisoch a zborníkoch
CSVTS, lmnkl'étne aj v našom časopise,.
Okrem vlastnej pedagogickej práce venoval vela úsma

na budovanie, organizačné zabezpečenie a obsahovú
náplň špecializácie HTOP, na vysokej škole technickej.
Vo vedeckovýskumnej práci ako zodp~edný rlešiteI

sa orientuje na problematiku racionálneho využívania,
organizáciu a ochranu p5dneho fondu v socialistických
polnohospodárskych podnikoch, ako aj na tvorbu a
ochranu živomého prostredia vidieckej krajiny.
Okrem pedagogickej a· vedeckovýskumnej činnosti je

v stálom styku s praxou a získané poznatky uplatňuje
vo svojej pedagogickej práci. Pre r5zne projekčné zlož-
ky, !RD a ŠM vykonal mnohé p,rednášky, vyhotovH
projekty a odborné posudky z odboru pozemkových
úprav. Zaujíma sa o rDlLvojpozemkových úprav v socia-
listických krajinách a velmi dobré styky má s odborník-
m i vZSSR, Bulharsku, Polsku a Rumunsku. Aj v týchto
štátoch je uznávaný ako významný odborník v odbore
pozemkových úprav.
Je členom sekcie vedeckej rady pri odbore geodézia

a kartografia a jej komisií. Oalej je členom Štárnej skú-
šobnej komisie pre záverečné skúšky na odboroch geo-
dézia a kartografia na SVŠT Bratislava, CV:OTPraha a
VOT Brno.
Výrazná je jeho činnosť VD vedeckotechnickej spoloč-

nosti. Je členom predsedníctva a pléna SVTS - poI-
nohospodárskej a lesníckej, a predseda Odbornej skupi-
ny pozemkových úprav pri SVTS. Aktivne vystupuje na
sympóziách, seminároch a konferenciách a to nielen
u nás ale aj v zahraničí.
Jeho pedagogická činnosť je úzko spojená s politickou

a ideologickou, ktorá vyplýva z prednášanej discipliny
a je súčasťou realizácie politiky KSČ na úseku polno-
hospodárstva. V takomto zmysle orientuje diplomové
práce 'Z odboru pozemkových úprav, ktoré sú prevažne
zamerané na potreby praxe a z velkej časti realizované.
Jeho hohatá a dlhoročná pedagogická, odborná, orga-

nizátorská a masovopolitická práca našla ocenenie. Je
nositelom čestných uznaní SVŠT v Bratislave SVTS a
CSVTS. Ústrednou radou CSVTS bol vyz~amenaný
strieborným odznakom.
Pri priležitosti jeho životného jubilea - patdesiatin,

mu prajeme, aby si udržal to pracovné nadšenie ako
doteraz, ku ktorému mu želáme pevné zdravie.

Dne 7. dubna 1976 se dožívá 50 let Ing. Bohumír
Smolka, vedoucí předmětové komise zeměměřické na
střední průmyslové škole stavební v Brně. Narodil se
v Opavě. Středoškolská studia zahájil na státním reál-
ném gymnáziu v Opavě, po dobu okupace republiky stu-
doval na III. státním reálném gymnálLiu v Brně, kde
také v r. 1945 matuToval. Zeměměřické inrenýrství stu-
doval na Vysoké škole technické v Brně. Vysokoškol-
ská studia ukončil v r. 1950 II. státní zkouškou.
Po vykonání základní vOjenské slu~by pracoval nej-

dříve v družstvu Geoplán, pozdějším národním podniku
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Geometra. Po reorgan1zaCi v r. 1954 nastoupil u Ústavu
geodézie a kal'tografie v Opavě, kde vykonával vy-
tyčovací práce na NHKG v Ostravě, měi.'ické, práce pro
základní plán závodu, triangulaci v prostoru Swnper-
ka a Danškrounu,· rekonstrukCi tr:tg,onometrické sítě
v poddolované části ostravsko-~arvinsl{ého revíru, re:
vizi trigonometrických bodil. v Jeseníkách a Beskydách,
vllcování . a klas1f1ka01 leteckých snímkl1 pro mapy
1: 10000 v prostoru Jeseníkil., měření deformaCÍ v 1. etap'l:!
na Kružberské přehradě, přesnou nivelaci pořadil. III. řádu
v tzv. ostravském okruhu, práce spojené g: převodem PNS
v Severomoravském kraji do výškového systému balt-
ského po vyrovnání. Uvedené práce vykonával vět/Ii-
DOUve funkCi vedoucího měř1ckého odd.ílU.
Svou pedagogick'QIU činnost při výchově zeměměi.'ic-

kých technikil. zahájil v Toce 1960 na střední prl1myslo-
vé škole stavební v Opavě jako profesor odbomých
předmětl1 zeměměi'ických. V roce 1968 přešel na střed·
ní prl1myslovou školu stavební v Brně. Jeho příchod do
Brna příznivě ovlivnil prohlQlUbení styku školy s n. p.
Geodézie v Opavě. Za. svého pflsobení v Bmě se zúčast-
nil jako sp<lluautorzpracováRí"předloh pro zeměmě-
řické rýsování" a recenzní práce na odborných učeb-
nIcích.

Na všech pracovištích se věnoval práci odborářské,
ať už jako člen závodního výboru ROH, nebo jako člen
některé z jeho komisí. Je aktivně činný v boranných
soutěžích Svazarmu. Mimo to je reprezentantem Klubu
školství a vědy B. Václavka v Brně v šachových sou·
těžích družstev městského i krajského přeboru. K jeho
nejvýznamnějšímu úspěchu na tomto úseku činnosti
patří remíza se sovětským šachovým velmistrem
S. Flohrem.

Soudrohovi Ing. B. Smolkovi k jeho životnímu jubi-
leu blahopřejeme. a do dalších let jeho dosavadního
plodného života mu přejeme pevné zdraví a nové úspě-
chy v činorodé práci.

Z geodetického kalendáře
(duben, květen, červen)
ZIvotného jubilea, 50 rokov sa dožíva dňa 1. apríla

1976 doc. Ing. Viliam Ma g u I a, CSc., prodekan Sta-
vebnej fakulty SVST v Bratislave. Menovaný pre po-
poslucháčov zememeračského štúdia Stavebnej fakulty
prednáša p!redmet geo,dézia. V sÚČ8.snosti zastáva funk-
ctu vedúceho útvaru pre kádrovú a personálnu prácu
na Rektoráte SVŠT.
15. dulblIla 1926 - před 50 lety se ve Zlivi u Ceských
Bu1děijovic IIllarodil Ing. Václav Cáp, technidko-výrooní
náměstek Geodézie, n. p. 'v Ceský1ch Buděj-o\"icfch. Po
stlllldiíah na CVUT v :P,raze působil iMatší časja.1m asis·
tent 'u p,rof. POTužák,a, odlkllld přešel <do Kovop'rojekty
n.p., IIDdezískBll boihaté praktické zkuš9lIlosti. V r. 1955
přiidhá!zí na OIúGK d10 Ceskýah Bu<dějovic. Své výborné
technické ~alosU, orgrani'7JBlčníschopnolst a dioIbré osob-
ní vlastnosti mohl plně uplatnit, a doslUJĎuUl(latňuje ve
vedoucích funkc'ídh, \které 7Jast.á'val a 'zastává.
18. dlUlbna 1911 - před 65 'lety se v oSBIdě Husa, obec
Č1Jveří!nu 'I1UMova llJarodIl Ing. Vladislav Sachunský, bý-
va'l,ýřediiJt9l1 VIůG'I1Ka Idlowholetý vedOUlCírelda,ktor na·
šehd časopllsu. Ilo vystuldování pfilSObUv 'katastrální
slu7Jbě, v trilangulační kanceláři a nirvel'ačuím odd. ZOo
Po vMce ZlllIStával i'.aJdu č,e!lIlých vedoUlcích funkcí. nyl
též po1itictky a veřejně činný.
9. Ilwětna 1746 - před 230 lety se v Beaumé ve Francii
I1JB.!l'odWIGaspard Monge, mámý f'roocotll1lSký mll'tematik,
z8'klardatel deskJrtptiMní geomet'rie. Má velkou zásluhu
o m:llQlželllí,pař~Ské [lolytteohnrky. (Zélnřel 28. Č8l"VenCe
1818 vPaIi'i1fi].

14. klvětlna 1916 - před 60 lety 'Se na,rodil v Praze Ing.
Ondfej Jeřlibek, CSc., odborný aSi'stent KatedTY mapová-
ní a 'kall."1:og'ralfleČVUT.Po absolvování vy!s. mroly pra-
C()vaQ'jla.koId111níměřič, později v ;tlriangúJ.aJční kance-lá-
N a 'jatko topog,rafZÚ. Od Il". 1945 se věnOVlal pedago-
gické d!ráJze, iI1l9j1pl"Vej<liko!asistent u prof. POí'U:žálka,po-
té u pmf. K1lo1bCJlUlČka.Jeho ldterární činnost je dos~:
11"02JSábllá,rvět1šllčást své odborné činnosti věnOVlaI foto-
grammetrii. V poslední 'době pracuje v interpretaci le-
teckSOch iar~CI()lVýah snímků.
21. k!vě1Jn,a1826 - :pi'ed 150 l<ety:z;emřel 'V Mnic!l'Il\'ě
Georg Reichenbac.h, svého ča'su vyni'ka.j~cí rkonstruktél"
theodJOIlitil.. Byl· zakladatelem matematic'ko-fysikálnílw
i:nstitutu v Mn'tdhově, ,praoOVliště, které mě'lo ve]ký vliv
na !rozvoj 'konstrukce geooetickýoh .příSÍ'rojŮ v Němec-
ku. (INlarrrodiJlse 24. ISll'pna 1772 'v DalrlaC.h'll].
1. června 1901 - před 75 lety se narodil v Chrlicích
u 'Brna Ing. Antonin Prokei, býlvalý docent VUT v Bruč.
awtior l7JI1ámýclhče1lnfch geordetickýc.h tlalbuleik. Jll'ho ta-
,ahymetrické t8ibuirky byly vy:clány závOdy Garl Zeiss
v Jeně v pěti jazycfc'h. Jeho od'bomá p;mxe 'byla Il"OZ-
sáhlá, působil u Stát. pozemkového úřadu, u hl. m. Pra-
hy, dloulhá ~éta IVci'Vi'lní s~užbě a IIla:Ironec IV GiÚ a KO
v Bre'ti'SllaVě. (Zemřel 24. !bi'ezIlI8.1971 v Brně).
8. č9lr'V!!lJalJ891 - před 85 I'ety se narodil 'V Kuklelléíc~l
u Hradce Králové Ing. Ja,roslav Pudr, 'Vfz.nlllčnýpředsta-
'VlÍtel zeměměřlckého olboru v měřičslké službě hlI. m.
PraJhy. 'Če!lIlý fUlIlkciol11ářzeměměřických spolkových
orglani2lací. Geordet - h'istorilk, tvi'lrce <rubriky "Z geo·
idJ9Itilckéhoka:I1oordMe". (Zemiř,el 16. listopadu 1971 v Pra·
ze].

10. června 1951 - př,ed 25 lety zemřel v Telči Ing. Lud-
vjk Doležal, !Vedoucí 'zeměměi'ické skupiny u Ředitelství
st. drah iv Pl'a:z;e.Byl jedlI1'ímz bIIldrovatelil.zeměměřické
služby 'll čsn. (rNalrodil se 19. červ,enee 1882 v Te]či).

12. ~el"'Vna 1906 - před 70 lety se nal'ordH v HorazrTG-
vicíoh Ing. Antonln Koliťál, profesor Střední prumyslo-
vé školy zeměměřické v Praze. Výborný pedagog, který
pomálhal buJdJovat tuto školu, vychoval během svého PII-
solbení řadu rl1olba.'ýlclhzeměměi'ic'kýdh technických p-r!!-
corvn~kl1. (Zemřel 12. října 1969 v Pr~e).

14. čel"Vna 1961 - p'ř'oo 15 lety zemř,el Ing. Jan Karda,
CSc., oldlblJlrnýasilstant c.VUT. Svojiodbornrou 'PI'axi do·
veldl plně rvyUlŽí'tjalk ve 'Vědecké, talk i 'V pedagogické
práci. U studentů bY'1v,eLmi obUben. Jeho vědecká a li-
terálrní práoe ib~la věnována paral11llktic'ké poly;gonomet-
Irii. (Nl!IIl'Odllse 2. duJbna 1914 v P,raze).

17. čell"lVlla1916 - před 60 lety se naJrodil v Praze Ing.
Oldřich Severm, praoovníJk omd. EN na ČOGK. Pc stu-
diíclhpůlsdbil iíadlu let v Ici'vj!J<níslužbě, 'kde :úskal bo-
haté 'Vědomosti, Ikt1erépo ,přechodu 'do Iresortu v r. 1954
moh<! plně upla.rtJndt pi''i řešení problému souvisejicích
zejména s tOlpoglrafidkým mapováním a evidencí nemo-
vitostí. V OÚKG zaJStáJvlalfunkci 'prO'Vo7JnfiJ.oinženýra a
v Ir. 1'966 přešel na IůSGK (dInešní ČÚGK], kJde působí
dlodinres.Bobatá je !i :jeho lčinnost veřejná, Zéjména v od-
bor-ovém hnutí. Za s\"o'ji dobrou prá'ci byl v 11".1972 vy-
zIlIamelllán jako nejl~pší pracovník resortu.

24. če,r'Vna 1686 - př'oo 290 lety 'se 'v Innsl>rucku naro-
dil Jan Ferdinand Schor, jeden z prvních profesorů praž-
ské inžený,l'ISké šklCYly.Zaibýval se .rzejmán:a hyd'rotecil-
lIl'~ckýmiipracemi, má zásluhu na splravnění Vlta\'y. Jako
pI'VIIlípřediD.ášel na technice matematirc'kou geografii -
lkartog,rl8fii. (Zemřel 5. ledna 1767 'v P,raze].
1936 - před 40 lety byla 'V zá'vodeclh Garrl Zeiss Jana
konstlruována prrvrIllÍ řad'ová letecká crriěřická kOm'1oI'a
RMK 51818

1936 - před 40 lety usproMdaIo oddělení GEO závodl1
Zeissovýc:h v }relllě1. kurs optického měřeni délek. 'kte-
,rý SI1získal velkou O'blDbIIl'v šilrorké zěměměřic1ké v~řej-
nlJlsti. Zá$luhou těclht>o Ikursů se opticlké měření délek
ve velmi krátké době dostalo lila v}"SO'koutíI'oveň.

Ing. O. Teřábek, CSc.,
CVUT
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Geodetické přístroje firmy VEB Carl Zeiss JENA

spojují nejnovější vědecké poznatky v oboru geodézle

se zkušenostmi a tradicí vědecké výroby přístroju.

Stavební nivelační přístroj NI 050

Nivelační přístroje s kompenzátorem NI 007, NI 025

Inženýrský nivelační přístroj NI 030

Přesný nivelační přístroj s kompenzátorem NI 002

Geodeticko-astronomický univerzální teodolit Theo 002

Malý teodolit Theo 080

Elektrooptický dálkoměr EO K 2000

Základ nový redukční tacnymetr BRT 006

Redukční tachymetr Redta 002

Redukční tachymetr DAH LTA 010 A

Tachymetrický teodolit TH EO 020 A

Vteřinový teodolit TH EO 010 A

Optický provažovač PZ L

VEB Carl Zeiss JENA· DDR
Německá demokratická republika



Novinka SNTL
novi n ka pro vás
Prof. ing. dr. F. Klimeš, DrSc. -
prof. ing. dr. Fr. Loskot, DrSc., a kolektiv

VYTYČOVAClí
TABULKY

kruhových oblouků pro šedesátinné dělení kruhu
(Technický průvodce, sv. 29)

Vytyčovací tabulky slouží jako pomůcka k vytyčo-
vání, navrhování a trasování kruhových oblouků
a oblouků s přechodnicemi v dopravním stavitel-
ství. Použití tabulek předpokládá měření s geode-
tickými přístroji s kruhy dělenými v šedesátinné
soustavě. Kromě toho lze tabulek použít i k přes-
ným řešením různých úloh praktické geometrie,
protože obsahují šestimístné hodnoty hlavních go-
niometrických funkcí. Jsou doplněny podrobnými
vysvětlivkami a příklady.

'/. IlHSi\Il11:

• Vysvětlivky a příklady k používání tabulek
Vytyčení kruhového oblouku
Vytyčování želHzničních kruhových oblouků

s přechodnicemi
Vytyčování silničních kruhových oblouků

s přechodnicemi

• Vytyčovací tabulky
• Obecné tabulky
• Seznam příkladů

Příručka je určena stavebním, zeměměřickým a les-
ním inženýrům a jako studijní pomůcka vysokoškol-

. ským posluchačům a žákům průmyslových škol
uvedených specializací.

3., přepracované vydání. 480 stran, 13 obrázků,
váz. 50 Kčs~---------Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové odd.,

11302 Praha 1, Spálená 51

......... výtiskÍl Klimeš - Loskot a kol.: Vytyi!ovací tabulky
kruhových oblouků pro šedesátinné dělení kruhu (TP sv. 29]


