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••313" (001 + 62.0on.5J ; 528 (l00J
DCLDi-/G, n.
Rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v resortu
geodézie a kartografie
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, C. 11, s. 289 až
292
Formy a oblasti mezinárodní spolupráce. Spolupráce
v rámci geodetických služeb socialistických států. Spolu-
prcice s výrobci geodetických přístt'O]ů. Spolupráce saka·
demiemi věd socialistických států. Pomoc rDzv,ojovým ze-
mím. spolupráce s mezinárodními nevládnoucími organi-
zacemi.

523.088
Si,DBDDDVÁ, A.
Vplyv diskretizácle na disperziu nameraných hodnot
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 11,
s. 293-294, 1 obr., lit. 4
Vplyv diskretizácie na disperziu nameraných hodnot za
predpokladu normálneho rozdelenia náhodných chýb me-
rania. Ddvodenie supréma r-Dzdielu disperzil pred diskre-
tizáciou a po nej. Závery pre prax.

528.235
PYŠEK, j.
Obecné pojeti kartografických zobrazení
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 11,
s. 295-300, 3 obr., lit. 5
Shrnuti výsledků prací sovětských autorů zabývajícich se
.obecným i'ešením kartografických zobrazení. Zformulováni
metody k dalšimu vyvozování konkrétních zobrazení. Upo-
zornění na možnost získání třld zobrazení podle klade·
ných podmínek a optimalizace zobrazeni z hlediska mi-
n:málniho zkreslení.

528.727
FAlMAN, Z.
Kvalítativní parametry elektronických kopírovacích zaříze-
ni pro zpracováni fotogrammetríckých snímků (1. část)

Geodetický a kartografický ,obzor, 25, 1979, Č. 11,
s. 301-306, 11 obr., 2 tab., lít. 8
Přehled kvalítativních parametrů elektronických kopíro-
vacích zařízení. jejich definice, způsob měření a vliv na
kvalitativní ukazatele pozitivní kopie fotogrammetrického
snímku. Znalost těchto parametrít umožňuje jednak objek-
tivní porovnání různých typít těchto zařízení, jednak stan-
dardizaci ,a mechanizaci zpracování pozitivnich kopií sním-
ků.

,,313"(001 +62.009.5):528(100)
,llEJIOHf, E.
Pa3BHTHe Me)KIlYHapollHoro HaY'lHO-TeXHH'leCKoro COTPYIl-
HH'lecTBa B o6J1acTH reo.lle3HH H KapTOrpa~HH

feolleSU'leCKHll u KapTorpa<f>H'lecKHll 06sop. 25, 1979,
No 11, CTp. 289-292
<POpMbl H C<pePbl MeJKIlYHapollHoro COTPYIlHH'lecTBa.
CoTPYJIltH'leCTBO ]I paMKax reoJIeSH'leCKHX CJIyJK6 CO~Ha-
JIHCTH'leCKHX CTpaH. COTpyJIHH'lecTBO C SaBOllaMH-rrpo-
IHSBOJIHTeJIJIMH reoJIeSH'lecKHX rrpH6opoB. COTpyJU-IU-
'leCTBO MeJKJIY aKaJIeMHJIM'H HaYK CO~HaJIHCTH'lecKHX
CTpaH. IloMOlllb pa3BHBaIOlllHMCJI CTpaHaM. COTPY.IUm-
'leCTBO C MeJKJIyHapOJIHblMH HerrpaBHTeJIbCTBeHHblMH op-
I1llliHSaL<HJIMJH.

528.088
CJIOEO,llOBA, A.
BJlHlIeHHe JIHCKpeTHSaI\HH Ha JIHcnepCHIO H3MepeHHblX
BeJIUQUH

feoJIeS'H'leCKHll' u Kaprorpa<pH'lecKHll o6sop, 25, 1979,
No 11, CTp. 293-294, 1 pHC., JIUT. 4
BJrHJIHHe n;HCKpe1.'HS~HH Ha IIHCrrepcHIO HSMepeHHblX
BeJl'H'lHH B rrpelIrrOJIOJKeHHH HOpMaJIbHOrO pacrrpelIeJIeHHlI
CJIY'laŘHbIX OIIlH6oK H3MepeIHHll. BblBOIl cyrrpeMYMa
paSHOCTH ilHcrrepcHll rrepell JIHCKpe1.'HS~Hell Ii rrocJIe
Hee. BhrBOl\bl IIJIJI upaK1.'HKH.

528.235
IlhlllIEK, ft
0606111eHHblH no.llXO.llK KapTorpa+H'lecKOMY OT06pameHHIO

feolle3H'leCKHll H KapTOrpa<pH'lecKHll 06sop, 25, 1979,
No II, crp. 295-300, 3 pHC., JLHT. 5
06sop pesYJIb1.'a1.'OB pa60T COBeTCKHX aBTopoB, KacaIO-
IIfHXCJI o606111eHHOrO peWeHlfll Kaprorpa<pH'leCKHX oT06pa-
JKeHHll. <POPMYJIHpoBKa Merol\a JIJIJI JIaJIbHellWHx BblBO-
IIOB KOHKpeTHblx OTo6palKeHlfll. IlOII'lepKHBaeTCJI ]lOS-
MOlfiliOCb rrOJIY'leHHJI KJIaceOO oTo6paJKeRHŘ rro IIamIblM
YCJIOBHJIMH OUTHMllJLHSaI\HJI oT06palKeHHll C ro'lK'H 3pe-
HHII MHHHMaJIbHoro HCKaJKeHHJI.

528.727
<PAPIMAH,3.
Ka'leCT]leHHl>Ie napaMeTpbl 3J1eKTpoHHblX KOIIHpOBllJIhHblX
Cpe.llCTB .llJlIl o6pa6OTI(H ~OTOrpaMMeTpH'lecI(HX CHHMKOB
(1. 'laCTh)

feOlIeS'H'leCKHll a Kaprorpa<pH'leCKHll 06sop, 25, 1979,
No 11, CTp. 301-306, 11 pHC., 2 1.'a6., JIHT. 8
06sop Ka'lecTBeHHblX napaMeTpoB 3JIeKTpOHHblX KOlmpo-
]laJIbHblX cpelICTB,HX OrrpelIeJIeHHe, OIIoc06 HSMepelrHll
H BJrHJIHHe Ha Ka'lecTBeHHble rrOKaSaTeJIH rrOSH'I'HBHOll
OTMe'la1.'KH <PoTorpaMMeTpH'leCKoro CHHMKa. 3HaHHe 31.'HX
rrapaMeTpOB rr03BOJIJIeT; 1. 06beKTHBHocpaBHHBaTb pas-
Hble 1.'urrbl 3THX KorrHpoBaJIhHblX cpenCTB u 2. CTaHlIap-
JIHSa~HIO H MexaHH3a~HIO o5pa6OTKH rrOSHTHBHblX OTrre-
'laTKOB CHHMKOB.

,,313" (001 + 62.009.5) : 528 [100)
DELDNG, B.
Entwicklung der lnternalionalen wíssenschafllich-techni-
schcn Zusammenarbeit im Bereich Geodiisíe und Karto·
graphie
Geodetický a kartografický obzor. 25, 1979, Nr. 11,
Seite 289-292
Formen und Gebiete der internationalen zusammenarbeit
lm Rahmen der Geodatischen Dienste sozíalistischer Lan-
der. Zusammenarbeit mit den Herstellern geodatischer
Instrumente. zusammenarbeit mit den Akademien der Wis-
senschaften sozialistischer Lander. HíUe den Entwícklungs-
Idndern. zusammenarbeit mit internationalen unregierungs-
organisationen.

523.088
SLOBDDDVA, A.
EíllfluS der Diskretisalioll auf die Streuung gemessener
Werte
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 11,
Seite 293-294, 1 Abb., Lit. 4
EinfluB der Dískretisation auf die Streuung der gemesse-
nen Werte unter der Voraussetzung einer normalen Vertei-
lung der zufallígen MeBfehler. Ableitung der Supremation
der Differenz der Dispersionen vor und nach der Diskre-
tisalion. SchluBfolgerungen fUr die Praxís.



528.235
PYŠEK, J.
Allgemeiner BegriU der kartographischen Projektiol\~n
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 11,
Seite 295-300, 3 Abb., Lit. 5
zusammenfassung der Arbeitsergebnisse sowjetischer Auto-
ren, die sich mit der allgemeinen L6sung kartogr,aphi-
scher Projektionen befassen. Formulierung der Methode
einer Ableitung konkreter Projeklionen. Aufmerksamma-
chung auf die M6glichkeiteiner Erreichung von Projektio-
nenklassen nach den gestellten Bedingungen und der Opti-
malisierung der Projektion aus dem Gesichtspunkt einer
minimalen Verzerrung.

528.727
FAIMAN, Z.
Qualitative Parameter clektronischer Kopiereinrichtungen
filr die Bearbeitung photogrammetrischet Aufml"hmen
(1. Teil)
Geodetický ,a kartografický obzor, 25, 1979, Nr. 11,
Seíte 301-308, 11 Abb., 2 Tab., Lit. 8
Dbersicht der qualitativen parameter elektronischer Ko·
piereinrichtungen, ihre Definition, Art der Messung und
Einflul\ auf die QualWitsrichtwerke einer positiven KopIe
der photogrammetrischen Aufnahme. Die Kenntnis dieser
Parameter ermoglicht einesteHs eine objektive Verglei-
chung verschiedener Typen dieser Einrichtungen, zum an-
deren eine Standardisierung und Mechanisierung der Be-
arbeitung von Positivkopien der Aufnahmen.

,,313" [001 + 82.009.5) : 528 [IDO)
DELONG, B.
Development of International Scientlfic-Technical Coopera-
tion in the Branch of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 11, pp. 289
-292
Forms and spheres of international coopera\i.on. Coope-
ration nf geodetic services aI socialist countries. Goope4

raUon wítll producers of geodetic instruments. Cooperation
with Academies af sciences af socialist countries. Aid to
developing countries. Cooperation with nongovernmental
organiz,ations.

528.088
SLOBUDOVÁ. A.
Influence of Discretization on Dispersion of Measured Va-
lues
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 11,
pp. 293-294, 1 fig .• 4 ref.
Inľluence 0[- discretization on -dispersion af measured va-
luesassuming the normal distribution af radom error5
of measurement. Supremum of the difference of disper-
sions before and after discretization is derived. Conclu-
sions for practice.

528.235
PYŠEK, J.
General conception uf cartographic Projections
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 11,
pp. 295-300, 3 fig., 5 ref.
Summarization af the results af Sov let authorst works
dealing with general soluUon of cartographic projections.
],'ormulation of the method for further deriving actual
projections. Notice of possilJility to ob.tainclasses 'of. pro-
jections according to gl ven conditions. Uptimaliz!'tion of
pro jections from the point of view of minimum distor-
tion.

528.727
FAIMAN, Z.
Qualitalive Parameters of Electronic Printers for Proces-
sing uf Photo Images [1st part)
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No. 11,
pp. 301-308, 11 fig., 2 tab., 8 ref.
Review of qu,alitative para1l1eters of electronic printers,
the:r definltions, methods of measurements, and influen-
ce on qualitative paraťneters of positive Image. Know-
ledge or these parameters gives the possibility of obJecti-
ve comparison of dilferent types of these equipments and
standardization and mechanization {Jf Image processing.

DELONG, B.
,,313" (001 + 82.009.5) : 523 (100)
Essor de la coopération scientíficQ-techniq1.!-e dans Ip. les-
sort de l'administraHun de la gííodíísie et cartographie
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 11,
pages 289-292
Formes el zones de la coopération internationale. Coopé-
ralion dans le cadre des Services Géodésiques des pays
socialiste,: Coopération avec les producteurs ďappareils
géoClé.::;:ques. Coopération avec les producteurs ďappareils
des pays socialistes. Aide portée aux pays en voie de
déve;oppement. Coopération Hvec les organlsations ín-
ternationales nongouvp.rnementales.

528.088
SLOBODOVÁ, A.
Inlluence de la discrétion sur la dispersion des valeurs
mesurées
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 11,
pages 293-294, 1 illustration, 4 bibliographies
Influence de la discrétion sur la dispersion des valeurs
meSUl'ée3 ci condltion de division normale d'erreurs de
levé accidentelles. Déduction supréme de la différence
de dispersion avallt 1a discrétion et apres celle-ci. Gon-
clusions pour la pratique.

528.235
PYŠE:K, J.
Conceptton générale de la projectíon cartogrllphique
Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, No 11,
p,ages 295'-300, 3 illustraUons, 5 bibliographies.
Sommaire des résultats obtenus par les auleurs soviéti-
ques traitant la solution générale de la projection car-
tographique. F.ormulation de la mélhode pour déduction
ultérieure des projectións concrětes. Sugestion des p.ossi-
bilités ďacquisition de groupes de projection ďaprěs des
conditions données et ta projection optimum du point de
vue déforma tions minimes.

528.727
FAIMAN, Z.
Paramětres qualitatifs des dispositifs électroniques a co-
pier les vues photogrammétriques
Geodetický a I<artografický obzor. 25, 1979, No 11,
pages 301-306, 1 illustrations, 2 planches, 8 bibliogra-
phies
Aper~u des parametre s qualitatils des dispositifs électro-
niques a copier, aéfinition méthode de mesurage et in-
fluence sur les indicateurs qualitatifs de la copie positive
de la vue photogrammétrique. La connaissance de ses
paramětrespermet ďune part la comparaison objective de
divers types de dispositifs, ďautre part, la standardisa-
tion et mécanisation des trav,aux relatifs aux copies posi-
tives des vues.
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Rozvoj mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce
v resortu geodézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
ředitel speciálních geodetických praci,
Český úřad geodetický a kartografický

Před 25 lety bylo pod vedením Komunistické strany
československa dovršeno úsilí našich pokrokových
geodetů a kartografů o sjednocení zeměměřické služby
do samostatného resortu. Proces sjednocování roz-
tříštěných složek geodézie a kartografie probíhal ve
stejné době i v ostatních socialistických zemích. Tak
se postupně ve všech státech tehdy vznikající světové
socialistické soustavy realizovala velká myšlenka
V. 1. Lenina, který již v období těžkých začátků so-
větské moci a ještě za občanské války předvídal ne-
zastupitelnou úlohu geodézie a kartografie v ekonomic-
kém rozvoji země a který mezi prvními rozhodnutími
sovětské vlády podepsal dekret o zřízení státní geode-
tické a kartografické služby, jehož 60. výročí připadá
rovněž na rok 1979.
Vznik geodetických služeb v řadě socialistických ze-

mí umožnil též výrazné rozšíření a prohloubení vědec-
kotechnické spolupráce v oblasti geodetických a karto-
grafických prací a zejména plné využití rozsáhlých
zkušeností sovětské geodézie a kartografie. Je třeba
konstatovat, že tato spolupráce v mnoha směrech
přispěla ke zvýšení technické úrovně geodetické a kar-
tografické výroby v zemích socialistického společen-
ství vůbec a v ČSSR zvlášť.

Mezinárodní hospodářská a vědeckotechnická spolu-
práce je jedním z hlavních faktorů intem;ivního roz-
voje národních ekonomik. Z hlediska míry působení
na tento rozvój členíme formy mezinárodní spolupráce
na nižší a vyšší. K nižším formám patří výměna nebo
předávání zkušeností, poznatků a dokumentace,
studijní a stážové pobyty apod. a k vyšším formám
koordinace plánů, dělba práce na základě dohodnuté
specializace, společné řešení úkolů, společná pracoviště
apod. V samotné podstatě socialistických států jsou
založeny předpoklady účinné a nezištné mezinárodní
spolupráce s rozsáhlými možnostmi rozvoje zejména
jejích vyšších forem. Proto se taková spolupráce
intensivně rozvinula především mezi socialistickými
státy. Jejím specifickým úsekem je vědeckotechnická
spolupráce geodetických služeb socialistických států
(GSSS). .
~ Také resort Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického (ČÚGK) a Slovenského úřadu geodézie a kar-
tografie (SÚGK) využívá ke svému rozvoji mezinárod-
ní spolupráce. Její různé oblasti, které se v průběhu
let postupně vyvinuly, vytvářejí celý systém meziná-
rodních vazeb resortu ČÚGK a SÚGK. Hlavní složkou
těchto vazeb je spolupráce resortu v rámci GSSS, a to
jak na mnohostranném, tak na dvoustranném základě.
S cílem ovlivnit vývoj přístrojové techniky v geodézii

a kartografii a zajistit její servis se v posledních létech
rozvinula vědeckotechnická spolupráce resortu s firmou
VEB Car! Zeiss Jena. Zabezpečování některých roz-
vojových záměrů resortu napomáhá též spolupráce
s akademiemi věd socialistických zemí. Významnou
oblastí mezinárodních vazeb resortu je pomoc rozvo-
jovým zemím a zejména Kubě. Do systému meziná-
rodních vazeb resortu spadá též spolupráce s meziná-
rodními nevládními organizacemi a s orgány OSN.
Předložené pojednání podává charakteristiku roz-

voje i současného stavu mezinárodní spolupráce
resortu ČÚGK a SÚGK v jednotlivých oblastech,
hodnotí tento stav z hlediska koncepčních cílů spolu-
práce a analyzuje problematiku na tomto úseku.

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce GSSS se
rozvíjí v účinných organizačních formách již 27 let.
Za tuto dobu byla realizována řada rozsáhlých mezi-
národních projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří:
- Vybudování Jednotné astronomicko-geodetické sítě

na území socialistických států včetně vybudování
provozní sítě kosmické triangulace.

- Spojení nivelačních sítí se současnou realizací pro-
jektu vysoce přesných opakovaných nivelací na
území socialistických států východní Evropy včetně
sestavení a vydání mapy recentních pohybů zemské
kůry v této oblasti.

- Vydání mapy světa v měřítku 1: 2500000.
- Tvorba a obnova topografických map území všech

socialistických států v jednotné soustavě, se spo-
lečným značkovým klíčem a v dohodnuté měřítkové
řadě.

- Mapování ve velkých měřítkách podle požadavků
investiční výstavby jednotlivých socialistických
zemí.
Významným mezníkem v dosavadním rozvoji mezi-

národní vědeckotechnické spolupráce resortu byla
X. konference GSSS, konaná v ČSSR v roce 1976.
Její závěry umožnily značné rozšíření a prohloubení
mnohostranné vědeckotechnické spolupráce s ostat-
ními GSSS a zvýšení její úrovně přechodem na
vyšší formy. Na X. konferenci byl též formulován
hlavní cíl spolupráce GSSS: dosáhnout postupně
jednotného materiálně technického zabezpečení vě-
deckotechnického rozvoje GSSS na vysoké tech-
nické úrovni a s využitím zařízení zemí RVHP a
tak podstatně rozšířit možnosti další vědeckotech-
nické spolupráce GSSS.
Věcná náplň spolupráce GSSS je soustředěna do

6 témat, k nimž byly již v roce 1977 vypracovány
a odsouhlaseny za účasti zainteresovaných geodetic-
kých služeb (GS) pracovní plány na období do roku
1980. Jedná se o tato témata:
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1. Zdokonalení metod řízení a plánování geodetické
a kartografické výroby - koordinátor GS NDR.

2. Vypracování automatizovaných systémů tvorby
a obnovy topografických a velkoměřítkových map
- koordinátor GS OsS&.

3. Tvorba kartografických výrobků - koordinátor
GS ML&.

4. Budování vysoce přesných geodetických a gravi-
metrických sítí - koordinátor GS SSSR.

5. vývoj metod a přístrojů pro automatizované pro-
vádění inženýrskogeodetických prací - koordinátor
GS PLR.

6. Komplexní využití materiálů kosmického snímko-
vání "pro kartografické účely - koordinátor
GS SSSR.

Toto věcné zaměření mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce GSSS prokázalo v uplynulém období svou
oprávněnost, a proto představitelé GSSS pokládají za,
účelné, aby pokračovalo i v období po XI. konferenci
GSSS, t. j. v létech 1981-1985. Vyšší formy spoluprá-
ce GSSS, jako společné řešení výzkumných úkolů,
koordinace a dělba výzkumu a provádění společných
mezinárodních projektů a experimentů se uplatňují
zejména u tématu 2 (automatizace tvorby map),
u tématu 4 (geodetické základy) a u tématu 6 (dálko-
vý průzkum Země).

Proces mezinárodní integrace v odvětví geodézie
a kartografie probíhá nejvýrazněji v rámci spolupráce
GSSS na tématu 2, jehož řešení mezinárodně koordi-
nuje GS OSSR. Přínosem této koordinace, který
GS OSSR již zčásti získala a zčásti získá do roku 1980
od ostatních GSSS, je:

- automatické registrační zařízení pro fotogram-
metrické přístroje, odpovídající dohodnutým tech-
nickým požadavkům (od BLR a NDR);

- elektronický registrační tachymetr pro geodetická
měření (od NDR);

- technologie a programy pro analytickou aerotri-
angulaci na počítačích JSEP (od MLR a SSSR);

- zdokonalení technologie tvorby a reprodukce
ortofotomap (od NDR a PLR);

- zdokonalení techniky a technologie mikrofilmování
geodetických a kartografických materiálů (od
NDR a SSSR);

- zdokonalení techniky a technologie pořizování
a zpracování leteckých měřických snímků (od
SSSR).

Přínosem GS OSSR k vývoji automatizovaných
systémů tvorby a obnovy map, který získávají ostatní
GSSS, je:

- vývoj automatického kartografického systému Digi-
kart;

- vypracování komplexního souboru technologií
a programů pro automatizovanou tvorbu a obnovu
map.

Vedle mnohostranné spolupráce GSSS nabyla
značného významu pro GS ČSSR též dvoustranná
spolupráce. K rozvoji této spolupráce uzavřely ná-
rodní orgány GS OSSR podle dohodnutých zá.sad
reprezentace vůči GSSS s příslušnými GS dvoustranné
dohody_ o vědeckotechnické spolupráci. které jsou

orientovány na řešení otázek dvoustranného zaJmu
,a na zabezpečení úkolů plynoucích z konferencí GSSS.
Tato dvoustranná spolupráce se nejvíce rozvíjí
s GS SSSR, NDR a PLR.

Dvoustranná spolupráce s GS SSSR se intensivněji
rozvinula až po podepsání protokolu o vědeckotech-
nické spolupráci mezi geodetickými službami OsSR
a SSSR v roce 1971. V uplynulém období do roku 1977
se tato spolupráce převážně soustředila na přímou
spolupráci vědeckovýzkumných ústavů obou služeb
při řešení výzkumných úkolů. Výsledkem této spolu-
práce je programový systém MAPA pro automatizo-
vanou tvorbu a obnovu velkoměřítkových map s vy-
užitím počítače EC 1030 a společně vypracovaná
technologie velmi přesné nivelace v horských oblas-
tech.

Dvoustranná spolupráce s GS SSSR rozšířila v po-
sledních dvou letech svůj obsah v souvislosti s řešením
úloh mnohostranné spolupráce GSSS na tématu 6.
V květnu 1978 byla uzavřena vládní dohoda o spolu-
práci v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu
mezi SSSR a ČSSR. Tato dohoda byla experty obou
stran rozpracována v návrh spolupráce sovětských
a čs. organizací při vývoji a výrobě technických pro-
středkůpro dálkový průzkum Země z kosmua v návrh
podrobného pracovního plánu spolupráce při dálko-
vém průzkumu Země fotografickou cestou. Oba ná-
vrhy se v současné době již realizují. Pro geodetickou
službu ČSSR jsou v tomto směru nesmírně cenné zku-
šenosti Sovětského svazu, kde se dálkový průzkum
osvědčil nejen jako prostředek získávání nových vě-
deckých poznatků o Zemi, ale též jako efektivní ná-
stroj zjišťování informací pro praktickou územně
lokalizovanou poznávací a rozhodovací činnost stát-
ních orgánů a socialistických organizací.

V roce 1978 se dvoustranná spolupráce s GS SSSR
dále rozšířila o přímou spolupráci geodetických pod.
niků v Praze a v Moskvě. Tento nový úsek spolupráce
je zaměřen na výměnu zkušeností při zabezpečování
provozních geodetických a kartografických prací pro
rozvojové potřeby hlavních měst obou našich zemí, na
problematiku technickoekonomických a organizačních
nástrojů řízení geodetické a kartografické výroby a na
otázky rozvoje iniciativy pracujících.

Vědeckotechnická spolupráce v oblasti dálkového
průzkumu Země na dvoustranném základě je v posled-
ní době rozvíjena také s geodetickou službou NDR.
V rámci uzavřené dohody je tato spolupráce zaměřena
na výzkum informačního obsahu kosmických snímků
z hlediska jejich využití pro tvorbu a obnovu topo-
grafických map v měřítku 1 ; 200 000, na vývoj tech-
nologie tvorby barevných spektrálních syntéz kosmic-
kých snímků pomocí multispektrálního projektoru
MSP·4 a na přípravu podmínek pro snímkování stát-
ního území multispektrální fotoleteckou technikou.
Prvním výsledkem této spolupráce je výměna doku-
mentace při tvorbě spektrálních syntéz kosmických
snímků z hlediska jejich odvětvové interpretace.

V roce 1979 byla rovněž navázána v oblasti dálko-
vého průzkumu Země z kosmu dvoustranná spoluprá-
ce s geodetickou službou PLR. Tato spolupráce je
orientována na výzkum informačního obsahu a me-
todiky dešifrování multispektrálních kosmických sním·
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ků z hlediska tvorby zemědělských a lesnických tema-
tických map a na řešení technologických otázek ana-
logové i počítačové interpretace kosmických i letec-
kých snímků. Byl přijat záměr navázat též spolupráci
mezi geodetickými podniky v Opavě a v Katovicích.

V zájmu zajištění špičkových technických prostředků
pro geodetické a kartografické práce navázal resort
ČÚGK počátkem roku 1978 též dvoustrannou vědecko-
technickou spolupráci s firmou VEB Carl Zeiss Jena.
Obsahem této spolupráce je účast resortu při ověřo-
vacích zkouškách prototypů nových geodetických
a fotogrammetrických přístrojů a zařízení pro dálkový
průzkum Země s cílem ovlivnění jejich parametrů
i dodacích lhůt tak, aby co nejlépe vyhovovaly našim
potřebám. Kromě toho tato spolupráce sleduje cíl
zvýšit technickou úroveň a pohotovost údržby a servi-
su u výrobků uvedené firmy. Se stejným cílem byla
uzavřena též dohoda o servisu a údržbě elektronických
dálkoměrů švédské firmy AGA. Podobná dohoda o
servisu a údržbě automatických koordinátografů švý-
carské firmy CONTRAVES byla uzavřena v resortu
SÚGK.

Mnohostranná i dvoustranná spolupráce resortu
ČÚGK a SÚGK s akademiemi věd socialistických stá-
tů probíhala v posledních 10 letech jednak po linii
Komise akademií věd socialistických států pro řešení
komplexního problému "Planetární geofyzikální výz-
kumy" (KAPG), jednak po linii Komise akademií
věd socialistických států pro výzkum a mírové využi-
tí kosmického prostoru (Interkosmos).

Spolupráce v rámci KAPG byla zaměřena zejména
na studium dynamiky zemské kůry i zemského tělesa
jako celku a měla charakter spolupráce v rámci oboru
i spolupráce mezioborové. V rámci oborové spolupráce
byly řešeny otázky recentních pohybů zemské kůry
a byla vybudována síť gravimetrických slapových
stanic na území socialistických zemí. Gravimetrická
laboratoř, zřízená na Geodetické observatoři Pecný,
získala statut laboratoře KAPG a je často využívána
spolupracujícími institucemi socialistických států.
I mezioborová spolupráce je z hlediska našich potřeb
výhodná, neboť poskytuje větší jistotu při interpre-
taci příčin dynamiky zemské kůry, což má význam pro
investiční výstavbu.

Spolupráce s komisí Interkosmos se v uplynulém
období rozvíjela v rámci pracovní skupiny "Kosmická
fyzika" a v poslední době též v rámci skupiny "Dálko-
vý průzkum Země". Spolupráce v prvé z obou oblastí
má v současné etapě vývoje jen doplňkový a podpůrný
charakter, neboť úkoly, řešené v pracovní skupině
"Kosmická fyzika" a dotýkající se resortu ČÚGK
a SÚGK, jsou zabezpečeny v rámci spolupráce GSSS
na tématu 4. Spolupráce v oblasti dálkového průzku-
mu Země je řešena rozdělením úkolů mezi Čs. komisí
Interkosmos a resortem ČÚGK, které je obsahem
dohody mezi resortem ČÚGK a ČSAV z roku 1978.
Ve smyslu této dohody se resort ČÚGK a SlJGK

orientuje na spolupráci s GSSS a zvláště s geode-
tickou službou SSSR. Z činnosti komise Interkos-
mos budou z naší strany sledovány a využívány
výsledky základního výzkumu principiálně nových
metod a přístrojů pro dálkový průzkum Země, způ-
sobilé provozní aplikace.

Spolupráce resortu ČÚGK a SÚGK s akademiemi
věd socialistických států je i bude v zásadě rozvíjena
v těch směrech a v takovém rozsahu, aby byly zabe-
zpečeny potřeby resortu a jeho závazky vůči GSSS.

Koncepce technické pomoci rozvojovým zemím byla
schválena usnesením vlády ČSSR č. 63/1976 a usne-
sením vlády ČSR č. 87/1976 a řídí se závěry XV. sjezdu
KSČ a koncepcí zahraniční politiky ČSSR. V souladu
s touto koncepcí může resort ČÚGK a SÚGK provádět
geodetické a kartografické práce zaměřené na uspořá-
dání půdního fondu, na uskutečnění pozemkových
reforem, na realizaci projektů investiční výstavby, na
zabezpečování těžby nerostů, na budování komuni-
kací a podobně.

V uplynulém období se pracovníci resortu ČÚGK
a SÚGK podíleli na technické pomoci poskytova-
né mnoha rozvojovým zemím světa. K nejvýznam-
nějším patří akce v Afganistanu, Albánii, Alžíru,
Iráku, Jemenu, Jordánsku, Lybii, Mali, Nepálu,
Nigeru, Somálsku, Zambii a další. Výsledky geodetic-
kých a kartografických prací, dosažené při této po-
moci, byly hodnoceny jak orgány příslušné rozvojové
země, tak i našimi orgány velmi kladně a přispěly
jednak k zabezpečení konkrétních potřeb rozvoje ná.
rodního hospodářství jednotlivých rozvojových zemí,
jednak k postupnému budování jejich vlastních geo-
detických a kartografických služeb.

V zájmu dalšího rozvoje činnosti resortu ČÚGK
a SÚGK na úseku technické pomoci rozvojovým
zemím je třeba více využívat zejména těchto forem
pomoci:
- komplexní technická pomoc geodetické službě

příslušné rozvojové země na základě dohody
o vědeckotechnické spolupráci;

- technická pomoc poskytovaná v součinnosti s ji-
ným odvětvím národního hospodářství ČSSR (např.
geologie, paliva, energetika, zemědělství, staveb-
nictví, doprava);

- vysílání expertů prostřednictvím OSN a jejich
agencií;

- poskytování praxe v ČSSR k získání nebo zvýšení
odborné kvalifikace a organizování výcvikových
kursů pro účastníky z rozvojových zemí;

- poskytování možnosti studia na odborných a vyso-
kých školách v ČSSR.

Významnou složkou činnosti resortu ČÚGK a
SÚGK na tomto úseku je technická pomoc poskytovaná
geodetické službě Kuby, s níž byla uzavřena dlouho-
doM dohoda o vědeckotechnické spolupráci v geodézii
a kartografii. Podnět k uzavření této dohody dala
účast geodetické služby Kuby na vědeckotechnické
spolupráci GSSS. Pomoc geodetické službě Kuby se
rozvíjí úspěšně zejména od roku 1971 a zahrnuje

1979/291



Geodetický a kartografický obzor
292 ročník 25/67, číslo 11/1979

oblast mapování, kartografie, inženýrské geodézie,
výchovy kádrů a řízení a plánování geodetických
a kartografických prací. V posledním období vystu-
puje do popředí pomoc resortu ČÚGK a SÚGK při
budování registru půdy včetně mapové dokumentace
s cílem zlepšení ochrany a využívání zemědělského
půdního fondu na Kubě.

Pro další rozvoj technické pomoci Kubě je třeba
urychlit obsazování některých expertizních míst
a zlepšit koordinaci prací expertů socialistických zemí,
působících v rámci geodetické služby Kuby.

Spolupráce v této oblasti umožňuje resortu ČúGK 3

SÚGK získávat přehled o vývoji geodézie a karto-
grafie a její přístrojové techniky ve světovém měřítku
a zejména v kapitalistických státech a srovnávat
vlastní výsledky a rozvojové úkoly s tendencemi
ve světě. Resort ČÚGK a SÚGK je prostřednictvím
některých svých pracovníků zapojen do činnosti mezi-
národních nevládních organizací působících v oblasti
geodézie a kartografie, i když ČSSR v těchto orga-
nizacích oficiálně zastupuje ČSVTS nebo ČSAV.

- Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG): V této
organizaci je ČSSR representována prostřednictvím
ČSVTS a resort ČÚGK a SÚGK je do její činnosti
zapojen osobou statutárního zástupce ČSSR ve
Stálém výboru FIG a formou národních dopisova-
telů některých technických komisí.

- Mezinárodní kartografická asociace (ICA): I v této
organizaci zájmy ČSSR zastupuje ČSVTS a resort
ČÚGK a SÚGK se podílí na práci orgánů ICA pouze
formou národních dopisovatelů některých technic-
kých komisí.

- Mezinárodní fotogrammetrická společnost (ISP):
I zde je zastoupení ČSSR a zapojení resortu do čin-
nosti obdobné jako u ICA.

- Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální (IVGG)
a její složka Mezinárodní asociace geodetická
(IAG): Zástupcem ČSSR v obou organizacích je
ČSAV. Resort ČÚGK a SÚGK se podílí na činnosti
IAG jednak formou spolupráce některých pra-
covníků GÚ Praha, VúGTK Praha a VÚGK Bra-
tislava se studijními skupinami, zabývajícími se
problémy gravimetrie, matematické, ryzikální a
družicové geodézie, jednak zřízením Mezinárod-
ního střediska pro recentní pohyby zemské kůry
(ICRCM) při VÚGTK, jehož vedoucí je současn'ě
sekretářem komiseIAGpro recentnípohyby.V rámci
budování střediska byl vytvořen komplexní fond
bibliografických údajů o recentních pohybech a bylo
zahájeno naplňování fondu numerických údajů
z h!avních pohybových oblastí světa.

Kromě uvedených organizací se resort ČÚGK a
SÚGK podílí v malé míře i na činnosti orgánů OSN.
Jde o občasnou účast na konferencích OSN o stan-
dardizaci geografického názvosloví v rámci příslušné
regionální skupiny a v dřívější době i na kartogra-
fických konferencích OSN.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že účast pracovníků
resortu ČÚGK a SÚGK na práci mezinárodních nevlád-
ních organizací není velká.Vpříštímobdobí bylo by proto
žádoucí zvýšit aktivitu v tomto směru, neboť je to
jediná cesta k uplatnění většího vlivu ČSSR i ostatních
socialistických států v řídících orgánech mezinárodních
nevládních organizací. V současné době totiž pozice
socialistických států ve vrcholných orgánech meziná-
rodních nevládních organizací neodpovídají významu,
který mají země socialistického společenství i GSSS ve
světovém měřítku.

Mezinárodní spolupráce resortu ČÚGK a SÚGK je boha-
tá a mnohotvárná a rozvíjí se úspěšně. Její hlavní slož·
kou je spolupráce v rámci GSSS, která umožnila vy-
užití rozsáhlých zkušeností ostatních GSSS a zejména
sovětské geodézie a kartografie. Je třeba konstatovat,
že spolupráce v rámci GSSS v mnoha směrech přispěla
ke zvÝšení technické úrovně geodetické a kartografické
výroby v resortu ČÚGK a SÚGK a že v této spolu-
práci i GS-ČSSR sehrála aktivní úlohu a svými
výsledky přispěla k rozvoji ostatních služeb. Další pro-
hlubování vědeckotechnické spolupráce GSSS je proto
třeba považovat za jednu z hlavních rozvojových pod-
mínek i pro resort ČÚGK a SÚGK, přičemž při rozvoji
této spolupráce v příštím období bude nutno zejména
dále zvyšovat její efektivnost, zlepšovat koordinační
funkce při plnění plánů spolupráce a zrychlit vývoj
a výrobu technických prostředků pro automatizaci
geodetických a kartografických prací.

Při zabezpečování rozvojovýchzáměrů resortu ČÚGK
a SÚGK pomáhají v určité míře i další složky meziná-
rodní spolupráce, jako spolupráce s firmou VEB Car!
Zeiss Jena, spolupráce s akademiemi věd socialistic-
kýchzemí, technická pomoc Kubě a rozvojoYým ze-
mím a spolupráce s mezinárodními nevládními organi-
zacemi.Při dalším rozvoji těchto oblastí mezinárodní
spolupráce je třeba respektovat zásadu: rozvíjet spolu-
práci v těch směrech a v takovém rozeahu, aby tato
spolupráce efektivně uspokojovala potřeby technického
rozvoje resortu, zabezpečovala jeho závazky vůči
GSSS a napomáhala uplatňování čs. zahraniční politi-
ky a zájmů socialistického společenství. V souladu
s touto zásadou je třeba rozvojem aktivity a spoluprá-
ce přispět k posílení pozic socialistických států v řídí-
cích orgánech mezinárodních nevládních organizací
tak, aby tyto pozice odpovídaly významu socialistic-
kého společenství a GSSS ve světě.
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Vplyv diskretizácie na disperziu
nameraných hodnot Prom. mat. Ing. Anna Slobodová, CSc.,

Ústav merania a meracej techniky SAV, Bratislava

Pre súčasnú etapu rozvoj a meracej techniky je cha-
rakteristický výskyt digitálnych meracich prístrojov.
Takéhoto typu sú napr. elektronické tachymetre:
Kern DM 500, Wild Distomat DI 3 S, AGA Geodi-
meter 12 A, registračné elektronické tachymetre:
Opton Reg Elta 14, AGA Geodimeter 700 + Geodat
atď.
Pri navrhovaní stupníc meracích prístrojov, ale

najma pri digitálnych meracich prístrojoch, nie vždy
sa volí diskretizačný krok meracieho prístroja dosta-
točne jemný v porovnaní s rozptylom náhodných
chýb. To mOže mať za následok značné ovplyvnenie
nameraných výsledkov diskretizáciou. VzhTadom na
rozsiahlosť problematiky skúmajme ďalej len vplyv
diskretizácie na disperziu, pričom neklaďme žiadne
obmedzenia na veTkosť diskretizácie a snažme sa
zistiť maximálny rozdiel medzi disperziou nameraných
výsledkov po diskretizácii a pred ňou.

Predpokladajme, že ~ je konštanta a označuje skutoč-
nú hodnotu meranej veličiny. Nech X označuje ná-
hodnú chybu, ktorá sprevádza meranie skutočnej
hodnoty ~. Predpokladajme, že X má normálne rod".
lenie N(O, 0'1:). Náhodnú veličinu ~ + X oznaěujme
ako výsledok merania pred diskretizáciou. Nech h j')
konštanta, ktorá označuje diskretizačný krok. PClJd-
pokladajme, že pre výsledky merania pred diskreti:',á.
ciou plati

h h
kh - - < t _I X < kh +-

2 '" - 2'

kde k je celé číslo. Potom ~p = kh označuje nameranú
hodnotu po diskretizácii.

Skúmajme vplyv diskretizácie na disperziu name-
raných hodnot. Pre zjednodušenie zaveďme si náhodnú
premennú Z = Ep -~, ktorú nazvime výslednou
chybou po diskretizácii. Zrejme platí

takže miesto rozdielu disperzií DEp - D(~ +X) sa
budeme zaoberať rozdielom DZ - DX.

Všimnime si vzťah pre disperziu výslednej chyby po
diskretizácii odvodený Bodinom v [I}:

h2
DZ = 0'1: + -- --j-12

11,2 00 (-1)1 { 2n2 O'i l2} 2n ~ l+ -- ~ --- exp - ---- cos -- -n2 1-1 l2 11,2 li,

(
11, 00 (_1)/-1 {

- - ~ ---exp -
n 1=1 l

+ 40'\~1(-1)1 exp {-

2n2 O'i l2}. 2n ~ l )2
11,2 sln--h- +

2n2 O'i l2 } 2n ~l
11,2 cos -11,--.

Z (2) vidíme, že rozdiel dosperzií DZ - DX je zložitý
výraz závislý na smerodajnej odchýlke náhodnej chy-
by O'x a skutočnej hodnote meranej veličiny r Pretože
ťažko predpokladať, že by vo všeobecnom prípade
bolo možné zaviesť korekciu na vplyv diskretizácie,
keď nepoznáme ~, budeme sa zaoberať ďalej skúmaním

sup {DZ(O'x, ~) - DX} .
ax. ~

Pripomeňme ešte, že vzťah (2) pre disperziu výsled-
nej chyby po diskretizácii bol odvodený bez akýchkol-
vek obmedzení na veTkosť disluetizačného kroku, na
rozdiel od Sheppardovej korekcie (napr. Cramér [3],
alebo Romanovskij [4]), kde sa zanedbal člen, ktorý
závisel na veTkosti h. MOžeme preto očakávať, najma
v prípadoch keď h je dosť velké, že odchýlky od Shep-
pardovej korekcie sa budú vyskytovať.

Je zrejmé, že funkcionálne rady vystupujúce v (2)
majú periódu 11" takže stačí skúmať spomínaný rozdiel
disperzií len pre ~E< 0,11,).

Bahko vidieť, že pri danom O'x a h z (2) dostávame

DZ(~)-DX<DZ(~= ~)-DX, (3)

kde ~E < O,11,), tj. že spomínaný rozdiel disperzii je
maximálny, ak skutočná hodnota meranej veličiny leží
uprostred medzi dvoma údajmi prístroja, ktoré ešte
na meracom prístroji čítame a rozdiel ktorých sa rovná
práve diskretizačnému kroku h.

Máme teda z (1) a (3), že

sup {DEp - D(~ + X)} = sup {DZ(O'x,~) - DX} =
ax, ~ ax, ~

= sup sup {DZ(O'x, ~) - DX} =
ax ~

= s:: {DZ (O'x, ~ = ~) - DX} . (4)

Pri danom li, a ~ = ~ z (2) potom dostávame
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Graf závislosti rozdielu disperzie nameranýck kodnót po
diskretizácii a pred MU na smerodajnej odckýlke náhod·

nej chyby pre 11. = 1

Z (5) vidieť, že DZ (O'x, ~ = ~) - DX je pri pevnom

11, pre Ux E <O, co)nerastúcou funkciou O'x. Platípreto

s~:{DZ (O'x, ~ = ~)-DX} =

= lim {DZ (O'x, ~ = ~) - DX}. (6)
ax-..O 2

{
2n2 O'~ t2}Pre druhý rad z (5), nakofko exp - 11,2

je nerastúca funkcia t, máme

00 { 2n2 0'1 t2 }
::::;;lim 0'1 f exp - 11.2 dt =

ax-+O o

I
. 11.

= lm O'x V- = O .
ax-+O 2 23f

sup {DEp - D(~ + X)} =
ax, E

11,2 11,2 n2 11,2
=-+-.-=-12 n2 6 4 .

MOževzniknúť otázka, kedy sa k takémuto vplyvu
diskretizácie na disperziu dosť blízo priblížime. Lahko
vidieť, že prípad blízky supremálnemu dostaneme,
napr. ak namerané hodnoty po diskretizácii majú dvoj-
bodové rozdelenie s rovnakopravdepodobnými realizá-
ciami, pričom skutočná hodnota meranej veličiny leží
uprostred medzi týmito realizáciami a smerodajná
odchýlka náhodnej chyby je vefmi malá.
Nakoniec sa ešte pohfadom na pripojený obrázok,

ktorý bol skonštruovaný podfa (2), móžeme utvrdiť
tak v dokázanom tvrdení ohfadne supréma, ako aj
v prv vyslovenej domnienke, že v prípade hrubej
diskretizácie nie je možné zaviesť ku disperzii korekciu
na vplyv diskretizácie, ak nepoznáme skutočnú hodno-
tu meranej veličiny r

Dospeli sme k záveru, že ak predpokladáme normálne
rozdelenie N(O,0'1) náhodnej chyby sprevádzajúcej
meranie skutočnej hodnoty ~ a výsledky merania
vyjadrujeme pomocou diskretizačného kroku 11" na
ktorý čo do vefkosti nekladieme žiadne obmedzenia,
potom suprémum rozdielu disperzií nameraných hod-
nót po diskretizácii a pred ňou sa rovná 11,2/4.
Okrem toho sme poukázali na skutočnosť, že v prí-

pade hrubej diskretizácie nie je možné zaviesť ku dis-
perzii korekciu na vplyv diskretizácie, ak nepoznáme
skutočnú hodnotu meranej veličiny.

Znamená to však, nakofko sa disperzia používa na
posudzovanie presnosti merania, že v prípade hrubej
diskretizácie nie je možné určiť presnosť merania zba-
veného vplyvu diskretizácie a musíme sa uspokojiť
len s poznaním supremálneho vplyvu diskretizácie na
disperziu.

[1] BODIN, N. A.: Ob ošibkach okruglenija pri mnogo-
mernych izmerenijach. In: Trudy matematičeskogo
instituta imeni V. A. Steklova. Moskva, Nauka
1965, s. 76--105.

[2] BRONSTEIN, 1. N. - SEMENDJAJEV, K.. A.:
Taschenbuch der Mathematik. Leipzig, B. G. Teub·
ner Verlagsgesellschaft, 1968.

[3] CRAMÉR, H.: Metody matematyczne w statystyce.
Warszawa, Paňstwowe wydawnictwo naukowe 1958.

[4] ROMANOVSKIJ, V. 1.: Matematičeskaja statistika.
Taškent, lzd. Akademii nauk Uzbekskoj SSR 1961.

Do redakcie došlo: 25. 4. 1979

Lektoroval:
Ing. Ján,Kukuča, DrSc.,

VUGK, Bratislava
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Obecné pojetí
kartografických zobrazení

Ing. Jiří Pyšek,
katedra matematiky,

Vysoká škola strojní a elektrotechnická,
Plzeň

Cílem kartografického zobrazování je získat rovinný
obraz referenční plochy kulové nebo elipsoidické.

Posláním tohoto příspěvku je seznámit naši odbor-
nou veřejnost s metodikou umožňující skutečnou
optimalizaci kartografických zobrazení z hlediska mini.
malizace zkreslení.

Při tradičním řešení této úlohy se konkrétnější vol-
bou ochuzujeme o možnosti zařadit vyšetřované zobra-
zení do obecnějších tříd. Vyšetřujeme vlastnosti kon-
krétních zobrazení a ne vlastnosti celého systému
nebo třídy zobrazení, jichž je dané zobrazení reprezen-
tantem. Tím ztrácíme možnost optimalizovat karto-
grafická zobrazení z hlediska minimálního zkreslení.

Tento článek, který vznikl především na základě
monografie sovětského autora G. A. Meščerjakova [4],
ukazuje hlavní kroky získání základní soustavy rov-
nic v teorii zobrazení. Rozbor této soustavy (soustavy
parciálních diferenciálních rovnic) umožňuje řešit
otázku optimalizace kartografických zobrazení.

V závěru tohoto příspěvku je "vyvozena soustava
parciálních diferenciálních rovnic definující třídu
jednoduchých zobrazení.

Vyjdeme z obecného problému zobrazení plochy na.
plochu. Uvažujeme dvě regulární plochy Sl a S2 v E3
a na nich systémy křivočarých souřadnic (rp, A),
(x, y). Shodné označení systémů křivočarých souřadnic
na obou plochách s užívaným označením pro země-
pisné souřadnice na elipsoidu (rp, A) a pravoúhlé rovinné
ouřadnice (x, y) je záměrné.

Di' i= 1,2

je uzavřená, jednoduše souvislá podmnožina St, i =
= 1,2. Libovolný bod na Sl označme M (rp, A), bod na
S2: N(x, y).

x = x(rp, A),
."( 1) (rp, A) € Sl'Y = Y rp, 1\"

Zobrazení Z zobrazuje tedy množinu Dl na plochu
D2 C S2' tj.

Vnitřní geometrie plochy je popsána její 1. kvadratic-
kou formou. Abychom tuto úlohll ;mohli matematicky
formulovat, musíme obě plochy Si, i = 1,2,charakte-
rizovat pomocí jejich 1. kvadratických forem

ds2 = Edrp2 + 2Fdrp dA + OdA2; (3)

kde E, F, O jsou Gaussovy koeficienty, spojité dvakrát
diferencovatelné funkce křivočarých souřadnic (rp, A).

Vzájemné zobrazení jedné plochy na druhou stačí
určit pomocí jejich 1. kvadratických forem. Pro úlohy
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matematické kartografie je výhodné uvažovat para- Zkreslení délkové
metrizaci plochy s co nejmenším počtem koeficientů.
Vhodné jsou souřadnice izometrické (kartografické,
izotermické) :

Jejich předností je jednoduché vyjádření elementů
vnitřní geometrie plochy.

Naším cílem je určit zobrazovací rovnice (1), tedy
zobrazení Z dané vztahem (2)

Předpokládejme dále na plochách Sl a S2 izometric-
ké souřadnice

Sl : ds2 = Wi(cp, A) (dcp2+ dA2)

S2 : d0'2= W~(x, y) (dx2+ dy2), (7)

ds - diferenciál křivky s na Sl
dO'- diferenciál křivky O"na. S2'

Vzhledem k tomu, že originál a obraz jsou obecně
plochy s rozdílnou křivostí, dochází ke zkreslení.
Zkreslení délkové je definováno poměrem diferen-

ciálu dO'v obraze k délce jeho originálu ds,
zkreslení plošné poměrem diferenciálu dS2 plochy
v obraze k jemu odpovídajícímu diferenciálu dSl
plochy originálu a zkreslení úhlu (směrníku) jako
rozdíl úhlu (směrníku) v obraze a jeho velikosti na
originálu.

Hodnoty, které popisují (charakteI"izují) dané zobra-
zení, nazýváme charakteristikami zobrazení.
Kteroukoliv charakteristiku zobrazení můžeme vy-
jádřit pomocí koeficientů 1. kvadratické formy: E, F,
G. Ty jsou funkcemi parciálních derivací (6)

G = (~)2 (!JL)2.
UA + UA

Z předchozí úvahy vyplývá, že charakteristiky zobra-
zení jsou tedy funkcemi parciálních dérivací (6).

4. Základní soustava rovnic kartografického
zobrazování

Máme-li tedy získat zobrazovací rovnice (1), musíme
určit parciální derivace (6), aby byly určeny diferen-
ciály dx a dy (5). Abychom mohli určit čtyři parciální
derivace (6), musíme volit čtyři navzájem nezávislé
podmínky vážící tyto parciální derivace. Zobrazení
jsou definována charakteristikami zobrazení - ty jsou
funkcemi (6).
Stačí tedy volit čtyři navzájem nezávislé charak-

teristiky zobrazení. Tím je zohrazení definováno.
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Ostatní charakteristiky zobrazení pak vyjádříme jako
funkce čtyř zvolených.
Vzhledem k tomu, že chceme problém kartografic-

kého zobrazování formulovat obecně, je nutné cha-
rakteristiky zobrazení (např. m, n, tp, X, e, e, P ... )
viz (10) - (15 a obr. 2) vyjádřit pomocí Gaussových
koeficientů 1. kvadratické formy a tím tedy prostřed-
nictvím parciálních derivaci (6). Podle předchozího
pak zvolením čtyř nezávislých charakteristik je úloha
definována.
Získáme soustavu dvou parciálních diferenciálních

rovnic, která navzájem váže zmíněné parciální deri-
vace (6) - základní SOU:5tavurovnic v teorii zobra-
zeni.

Na plochách Sl a S2 uvažujeme systémy křivočarých
souřadnic (T, A) a (x, y).
Množinu bodů T = konst. nazýváme T - křivkou

a množinu bodů A = konst. nazýváme A - křivkou,
pokud tečné vektory k <P - křivce a A - křivce nejsou
nulové vektory.
<P - křivky a A - křivky nazýváme parametrickými
křivkami na ploše.

Každou dvojici (<Pi~) cDI E Sl nazýváme bodem
plochy. Pokud tečné vektory v bodě (<PiAi) jsou od
nuly ri'tzné a navzájem lineárně nezávislé, pak takový
bod plochy nazýváme regulárním bodem. V opačném
případě mluvíme o singulárním bodu.
Dva navzájem lineárně nezávislé vektory v bodě plo-
chy určují právě jednu tečnou rovinu.

Charakteristiky zobrazení můžeme pomoci diferenciál-
ní geometrie vyjádřit jako funkce Gaussových koe-
ficientů 1. kvadratické formy takto:
zkreslení v parametrických křivkách (polednících

·bvvk' h na rovno ez ac ) pro <X = O a <X =2

W2(x, y) V-
f1!X=o = m = WI(<p, A)' E,

f1 " = n = W~(x, y) . Va.
!X=2 WI(<p, A)

Zkreslení plošné P = ~~2,
I

P = W~(x,y) • VEG-F2
Wi(<p, A)

P = W~(x, y) H
Wi(<p, A)' ,

azimuty, které svírají obrazy parametrických křivek
na S2 s kladným smyslem osy x (obr. 2)

oy
°TtgP=ax'

o<p

oya;:
tgX = ax'

a,f

úhel e, který svírají obrazy <P a A křivky

e = X-P,

Htge=y,

e=e-!!-.2'
Ftge=--.
H

Nyní muzeme zvolit čtyři nezávislé charakteristiky
zobrazení, např. (m, n, P, X).
Zvolené charakteristiky zobrazení jsou určeny vztahy
(10), (12) a (13).

oy ox-.- = -- tg P,
o<p o<p

oy
ox aq;
aq; = tg P ,

oy
OX oAa;: = tgX··

Dosadíme-li výrazy (16) do (10) a upravíme užitím
goniometrického vztahu

1
cos2p =

1+ tg2P

ox WI(<p, A)
m cos P;

ox WI(<p, A)aq; W2(x,y) a;: W2(x, y)
n cos x,

oy WI(<p, A) m sin P;
oy WI(T,A)

n sinX'aq;= W2(x, y) ar= W2(x,y)
(17)

o (OX) o (OX)a;: aq; = aq; ar ; o (OY) o (OY)a;: aq; = 0T ar '
(18)

pak můžeme získat základní soustavu rovnic v teorii
zobrazení tak, že parciální derivace (18) vyjádříme
z (17).

Po úpravě dostaneme soustavu dvou rovnic, která
váže všechny čtyři zvolené charakteristiky m, n, P, e:

ořii on oP.
---- cose + -- n sme +
ol o<p o<p

oe+-- n sine = O
°T

OP on. oP _
-- řii - - sm e - -- n cos e -
oA 0T o<p

oe
- 0T ji cos e = O , (19)
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Soustava je neurčená, dvě rovnice váží čtyři nezávislé
charakteristiky zobrazení, jejich parciální derivace,
koeficienty metrických forem Wl(rp, A), W2(x, y) a jejich
parciální derivace.
Předností této soustavy je, že není nelineární, ale

kvazilineární (koeficienty jsou funkcemi neznámých
funkcí).
Po dourčení soustavy určíme její typ a položíme

další podmínky nutné pro integraci.
Výsledkem je určení všech čtyř charakteristik

zobrazení a tedy i parciálních derivací

ox ox oy oy
&p'aT'&p'a;:-'

V případě kartografických zobrazení nechť, Sl je
referenční plocha kulová (případně ploch~ rotačního
elipsoidu) a S2 rovina; (91,A)pak systém zeměpisných
souřadnic a (x, y) systém pravoúhlých rovinných sou-
řadnic.

5. Charakteristiky zobrazení a jejich vyjádření pomocí pak
koeficientů 1. kvadratické formy

Protože zobrazovaná plocha je plochou rotační, má
její 1. kvadratická forma v izometrických souřadnicích
tvar

M
dq = - drp,

r

ds2 = M2 drp2+ r2 dA2,

q - izometrická šířka
M - meridiánový poloměr křivosti

(v případě kulové plochy : R)
r - poloměr rovnoběžky v zeměpisné šířce 91 (v pří-

padě kulové plochy: R cos 91)

Uvažujeme zobrazení do roviny (S2)' tedy

Znázorněme pravoúhlý rovinný systém souřadný na
S2 (obr. 3).
V S2 platí

kde dx a dy z (5)

ox ox
dx = arp drp+ a;:-dA ,

oy oy
dy = &p drp+ar dA

d(J'2= dx2 + dy2,

d(J'2= E drp+ 2F drpdA+ G dA2,

Gaussovy koeficienty 1. kvadratické formy jsou určeny
vztahy (9),

H = VEG - F2 = ~!JL _!JL ~ (25
091 OA 091 OA

Pro dA.= O určíme z (24) dx a dy určující diferenciál
oblouku na poledníku

OX
dx = &pdrp,

dy = oy drp
091

a pro drp= O hodnoty dx a dy určující diferenciál
oblouku na rovnoběžce

OX
dx = a;:-dA.,

oy
dy = --dA..OA.

Zaveďme charakteristiku zobrazení y (meridiánovou
konvergenci) vztahem

oy
&p

tgy=-~. OX
&p

e = e--~2 '

F
tge=--·

H

Zkreslení m v polednících (A. = konst.) a nvrovnoběž-
kách (91 = konst.) určíme z (10), s užitím (20), (21)
a (22):
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VEm=--M'

Van=--
r

a pro kulovou plochu

VEm=~,

Van=---,R cosrp

zkreslení plošné pak z (II)

p=_I_ H
Mr

G. A. Mesčerjakov vychází při klasifikaci zobrazení
právě z těchto navzájem nezávislých charakteristik
zobrazení (m, n, y, e) a ze základní soustavy v teorii
zobrazení, sou'3tavy parciálních diferenciálních rovnic,
která' zprostředkovává zobrazení plochy rotačního
elipsoidu (kulové plochy) do roviny - soustavy
Eulerovy -Urmajevovy.

Soustavu Eulerovu- Urmajevovu dostaneme úpravou ze
soustavy (19)

oy ap Oe ov
v - = -- sec e + v - + - tg eorp OA orp orp

oy ap ov
- p 'ar = ar tg e + ďi sec e,

p=mM,

M = f(rp) a r = g(rp).

Chceme-li získa tzákladní somta vu Eulerovu- U rma jevo-
vu zprostředkující zobrazení plochy rotačního elipsoidu
do roviny, pak užijeme Ma r pro elipsoid

M = a(I- e2) ,

(I - e2 sin2 rp)3/2
a.cos rp

r= ,(I - e2 sin2 rp)l/2
(35)

oy om oe
r n ďi = M a:f' sec e + r n orp +

on ar+ r ďitge +naq;tge

oy om on
- M m - = M ~ tg e + r - sec e +OA OA orp

ar+ n 7ji sece. (36)

Pro přípa.d zobrazení kulové plochy jcdnotkového
poloměru se soustava. zjednoduší na tvar

oy om os ov
v-=- -- sec e+ v-- + - tg e,orp OA orp orp

oy om 'ov
-m ar = OA tg s + orp-sec s, (37)

M=R=I,

Tato soustava není určená. Váže navzaJem čtyři
charakteristiky zobrazení - (m, n, y, s). Má velký
význam v tom, že dává nutné a postačující podmínky
zobrazení se zadaným rozložením zkreslení. Řeší tedy
obráoenou úlohu matematické kartografie - ze vztahu
(2) určuje Z, je-li dáno Dl a D2• Výhodné je, že se
nejedná o soustavu nelineární, nýbrž kvazilineární.

Soustava má rovněž základní význam při řešení
nejvýhodnějších zobrazení.

Eulerova- Urmajevova základní soustava v teorii kar-
tografických zobrazení (37) resp. (36) zprostředkovává
všechna možná zobrazení referenční plochy kulové
resp. elipsoidické do roviny.

Soustava má 2 stupně volnosti a můžeme ji tedy
dourČovat.

Možné dourčující funkce máme čtyři: charakteristi-
ky (m, n, y, e). Zaveďme jejich označení takto:

m = fl(rp, A),

n = f2{rp, A),

y = f3(rp, A),

e = f4(rp, A).

Uvažujme všechny možné způsoby dourčení jednou
podmínkovou funkcí:

0l(4) = 4.

(
oJ; aj, aj; aj; )

2) F rp,A,Ji,/i,ďi'ď:f'ďi'aI =0,

0a(4) = 6,

(
ofl of; of; of;

3) F rp, A, fi> Ji' fk, aq;'ar' aq;'ar'
Ofk oA)=o
orp' aA '

03(4) = 4,

(
oJ; ojj aj; aj;

4) F rp, A, ft, f;, fk, fe> orp , ď:f' ďi' ar'
oA Ofk aj. aj.) =0
orp' OA' arp' aA '

0,(4) = 1.
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Všech možných způsobů částečného dourčení jednou
podmínkovou funkcí je

'"~Oi(4)=15.
i=l

Množině všech možných zobrazení, která je dán!!.
soustavou (37, 36) a jednou z 15 výše uvedených pod-
mínek, říkejme neurčený systém tříd zobrazení.

V množině všech možných zobrazení je tedy 15
neurčených systémú tříd zobrazení.

Určením přesného tvaru dourčující funkce získáme
určený systém tříd zobrazení.

V každém z patnácti neurčených systémů tříd
zobrazení je nekonečně mnoho určených systémú tříd
zobrazení (nekonečně mnoho možností konkrétního
určení podmínkové funkce).

Soustava Eulerova-Urmajevova není touto jednou
podmínkovou funkcí stále ještě dourčena.
Jednu ze čtyř možných podmínkových funkci jsme již
užili. Zbývají tedy ještě 3 možnosti.

Analogicky k předchozímu dostáváme tedy
3
~ 0i(3) = 7 možností dourčení

.=1
druhou podmínkou.

Dourčíme-li dále původní soustavu jednou z uvažo-
vaných 7 podmínek, dostaneme množinu neurčených
tříd zobrazení. V každém určeném systému tříd zobra-
zení je 7 neurčených tříd zobrazení.

Teprve přesným určením tvaru druhé podmínkové
funkce dostáváme určenou soustavu parciálních di-
ferenciálních rovnic definující určenou třídu zobrazení.

V každé neurčené třídě zobrazení je opět nekonečně
mnoho určených tříd zobrazení.

Určení typu soustavy parciálních diferenciálních
rovnic definujících danou třídu je postačující pod.
mínkou pro rozhodnutí, na která zobrazení múžeme
klást počáteční (hraniční) podmínky a na která
zobrazení podmínky okrajové.

Zobrazovací rovnice určitého zobrazení získáme
řešením soustavy definující určenou třídu zobrazení
při užití počátečních nebo okrajových podmínek.

Tento obecný přístup ke kartografickým zobraze-
ním umožňuje získání dalších tříd zobrazení, vyšetření
společných vlastností určené třídy zobrazení a umož-
ňuje v uvažované třídě optimalizovat kartografická
zobrazení z hlediska minimálního zkreslení.

Dourčíme-li například Eulerovu- Urmajevovu sousta-
vu podmínkovou funkcí

( oe oe)
F = cp,;", ag;' ar- = 0,

dostaneme neurčený systém tříd s podmínkou na e.
Konkretizujeme-li funkci: e == O,pak dostáváme mno-
žinu zobrazení, které tvoři určený systém tříd zobra-
zeni - zobrazení ortogonální. Položme další podmínku
na merid.iánovou konvergenci y:

tj o neurčená třída zobrazení uvnitř zobrazení ortogo-
nálních s podmínkou na y. Požadujme, aby obrazy
poledníkú byly přímé, pak je nutné upřesnit druhou
podmínku

Dourčením Eulerovy-Urmajevovy soustavy taktokon-
kretizovanou druhou podmínkovou funkcí dostáváme
určenou soustavu - soustavu parciálních diferenciál.
ních rovnic definujících určenou třídu zobrazení -
zobrazení ortogonální se svazkem přímočarých poled-
níkú (zobrazení jednoduchá)

om
o;" =0,

on .
-IXm = cos CPag; - n 13m cp.

Tvar svazku přímočarých poledníkú je určen konstan-
tou IX. Podle zvolené konstanty IX dostáváme podmno-
žiny zobrazení určené třídy jednoduchých zobrazení-
zobrazení druhu:

Řešením soustavy (38) máme možnost získat ne-
omezené množství zobrazení patřící do třídy jednodu-
chých zobrazení a navíc nám obecný přístup umož-
ňuje optimalizovat kartografická zobrazení uvnitř
třídy z hlediska zkreslení.
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Kvalitativní parametry
elektronických kopírovacích zařízení
pro zpracování fotogrammetrických
snímků (1. část)

Ing. Zbyšek Faiman, CSc.,
Výz:kumný ústav z:vukové, obraz:ové a reprodukční

techniky, Praha

Kopírky a zvětšovací přístroje s elektronickým vyrov-
náním kontrastu snímku se staly nezbytnou součástí
laboratoří pro zpracování fotogrammetrických snímků.
Od doby vzniku a jejich počáteční fáze aplikace, kdy
byly nezbytně poznamenány některými nedostatky,
učinil jejich vývoj, teoretické i aplik<tční poznatky'
značný pokrok, i když základní princip se nijak pod-
statně nezměnil. Technické řešení jednotlivých výrob.
ců se ovšem vzájemně liší a může mít značný vliv na
kvalitativní parametry těchto přístrojů. Posuzování
kvality výsledné kopie bylo a je dosud převážně sub.
jektivní. Srovnání jednotlivých typů zařízení je za
těchto podmínek značně obtížné. Pokud nejsou známy
kvantitativně hodnoty jednotlivých rozhodujících pa-
rametrů, nelze ani celý proces zpracování snímků
objektivizovat, zavést standardní technologické postu.
py či v konečné fázi celý proces zpracování kopií me-
chanizovat, resp. automatizovat. Potíže tkví v tom, že
objektivní kvalitativní parametry nebyly dosud vůbec,
nebo jen velice spoře definovány a nebyly zpracovány
metody jejich objektivního měření. V tomto článku se
budeme věnovat především těmto otázkám a interpre.
taci výsledků pro praktické aplikace, které umožňují
lépe poznat možnosti těchto zařízení, tím je i lépe vy-
užívat a vyvarovat se i případných zklamání.

2. Požadavky na elektronická kopírovací a zvětšovací
zařízení

Abychom mohli definovat rozhodující kvalitativní
parametry, je nutné si nejprve stanovit, co se od zaří·
zení tohoto typu požaduje.
A) Především jde o to, aby při kopírování negativu

nedošlo ke ztrátě informace. Fotogrammetrické
negativy mají jednak poměrně vysoký gradient,
jednak obvykle vyšší rozsah hustot než je expoziční
rozsah diapozitivního materiálu nebo fotografic-
kého papíru. Je tedy nutné kontrast negativu kom-
primovat alespoň tak, aby celý rozsah zčernání
negativu byl reprodukovatelný i v pozitivní kopii,
aby v pozitivní kopii nevznikla nečitelná zcela
černá, či zcela bílá místa. Obvykle se kladou nároky
ještě vyšší. Negativ by měl být reprodukován jen
v optimální části senzitometrické charakteristiky
pozitivu, kde pozitiv má nejvyšší gradient, pří-
padně by uživatel měl mít možnost použití kon-
trastnějšího pozitivního materiálu, aby se docílilo
maximálního zvýšení kontrastu malých detailů
a tím i zlepšila čitelnost snímku v detailech.

B) Urychlit celý kopírovací proces i pro různě expo-
nované negativy, což znamená docílit nejen vyrov-
nání kontrastu, ale také vyrovnání expozice, aby
kopírovací proces mohl být standardizován, mecha·
~zován, případně automatizován. To je důležité

i v případech, kdy se sestavují fotoplány a kdy jed.
notlivé snímky na sebe musí navazovat hustotně.

O) Identické body prostoru u sterevskopické dvojice
by měly být v obou pozitivních kopiích reproduko.
vány identickými hustotami, aby nebyl narušen
stereoskopický vjem.

D) Vyloučit v kopii větší zčernání v rozích snímku,
způsobené úbytky objektivu snímací kamery.

E) Zlepšit pozorovací podmínky pro vyhodnocování
snímku. Příliš světlá místa snímku přesvětlují oko,
které pak není schopno se bezprostředně adaptovat
na mnohem nižší jasové úrovně a rozeznat detaily
v tmavých částech snímku.

F) U fotogrammetrických snímků je žádoucí vyrovnat
kontrast i velmi malých detailů, při čemž tento
kontrast může mít značné hodnoty (např. střecha
osvětlená sluncem a stín vržený budovou).

G) Pro produktivitu je rozhodující i výkon těchto zaří·
zení.

Uvedené požadavky vesměs splňuje metoda elek-
tronického maskování. V anglosaské literatuře je
tato metoda nazývána do češtiny nepřeložitelným vý.
razem "dodging". V podstatě jde o snížení kontrastu
větších detailů, tedy metodu analogickou metodě
neostré pozitivní fotografické masky, která je však
technicky i časově tak náročná, že při hromadném
zpracování snímků nepřichází vůbec v úvahu. U elek-
tronických maskovacích zařízení [IJ, [2J vzniká ne·
ostrá pozitivní maska přímo na stínítku obrazovky
během kopírovacího procesu. Jde tu o jistou deformaci
tónového podání negativu. Určitá část informace
(velkoplošný kontrast) je tu potlačena, zatím co jiná
(kontrast detailů) je zdůrazněna, aby nepadla mimo
rozlišovací schopnost zraku [3J. Elektronická zařízení
diferencovaně reprodukují vyšší a nižší hustoty ne-
gativu, neboli řídí diferencovaně lokální osvit v zá-
vislosti na lokální hustotě negativu a diferencovaně
reprodukují velkoplošný kontrast a kontrast detailů.
Řeší to pomocí časoprostorové transformace obrazu
rozložením snímku na jednotlivé obrazové body, je-
jichž optická hustota, resp. transparence se měří foto-
receptorem a na základě změřené transparence se pak
automaticky reguluje lokální osvit právě kopírovaného
bodu. Z výrazu pro osvit

je zřejmé, že lokální osvit je možno řídit buď změnou
osvětlení E, nebo změnou doby osvitu t. Obojí je
možné, obojí se používá a systémy elektronických ko-
pírovacích zařízení se i podle toho dělí na systémy
s intenzitní modulací (u nichž se reguluje osvětlení E)
a na systémy s rychlostní modulací (u nichž se regu·
luje doba osvitu tj. Většina dosud užívaných zařízení
pracuje prvním způsobem, tedy s regulací osvětlení E.
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Pro to, jak dalece je to či ono zařízení schopno splnit
požadavky uvedené v předchozím, jsou rozhodující
následující kvalitativní parametry, z nichž některé
navrhl ve své práci Hempenius [4].

a) Intenzita masky. Je mírou účinnosti masky. Vy.
jadřuje se maximální dosažitelnou hustotou masky
Dm ma", pro nejnižší hustotu negativu (obvykle
s ohledem na závoj pro hustotu negativu Do = 0,1).
Intenzita, resp. hustota masky ve spojení s maximál-
ní hustotou negativu je důležitým parametrem, jímž
je možno určit kompresi expozičního rozsahu nega-
tivu.

b) Rozsah masky. Je to rozsah hustot negativu,
v němž je maska účinná.

c) Linearita masky. Je to rozsah hustot negativu,
v němž má hustota masky lineární nebo alespoň
přibližně lineární závislost na hustotě negativu.
Případně je možno vyjádřit nelinearitu masky, tj.
odchylku od lineárního průběhu, která je snáze
definovatelná.

d) Stupeň neostrosti masky. Je známo, že zařízení pro
elektronické maskování snímků je schopno vyrov-
nat v plné míře kontrast detailů, jejichž rozměr je
alespoň dvojnásobný, než efektivní velikost světelné
stopy obrazovky [5]. Stupeň neostrosti masky je
tedy měřítkem, jak velké či malé detaily je zařízení
schopno vyrovnat co do kontrastu. Při tom není
nikterak jednoduché určit onu "efektivní" velikost
světelné stopy obrazovky, protože tu působí ne-
příznivě jednak dosvit, jednak halace obrazovky,
vliv parazitního světla atp.

e) Vyrovnání osvitu. Během snímkování se mohou
jasové poměry ~měnit a může se stát, že jednotlivé
negativy (zvláště negativy navazující na sete v řa-
dách) nemají stejný osvit a tedy identické body pro-
storu nemají v negativu identické zčernání. Vyrov-
nání osvitu tedy vyjadřuje, v jaké míře je zařízení
schopno vyrovnat nejen kontrast, ale i rozdílný osvit
jedMtlivých negativů.

f) Repndukovatelnost tónového podání. Reprodukce
určité hodnoty negativu musí být nezávislá na
hustotní struktuře negativu.Jinými slovy určitá
hU'ltota jakéhokoliv negativu by měla být za týchž
kopírovacích a vyvolávacích podmínek (tj. stej-
ného ex-pozičního času, stejného nastavení stupně
vyrovnání kontrastu, stejného pozitivního materiálu
a fotochemického procesu) reprodukována jednou
a toutéž hustotou v pozitivu. Tato podmínka sou-
visí s požadavkem, aby identické body stereosko-
pické dvojice negativů, které mohou být v hustotní
struktuře značně odlišné (např. na jednom je pře-
vážně les, na druhém pole), byly reprodukovány
shodnou hustotou v obou pozitivních kopiích.

g) Homogenita hustoty pozitivu. Vyjadřuje, do jaké
m{ry je homogenní zčernání monotonní šedé plochy,
a to jak v makrostruktuře, tedy v ploše snímku
(úbytky v rozích), tak v mikrostruktuře.

h) Výkon. Celkový výkon, resp. produktivita jsou zá-
vislé nejen na vlastním světelném výkonu zařízení,
.ale i na tom, jak často musí obsluha měnit kopíro-
vací parametry (dobu osvitu, stupeň vyrovnání
. kontrastu) pro jednotlivé negativy. Ideální by bylo,

kdyby bylo možné kopírovat při nezměněném na-
stavení uvedených kopírovacích parametrů nega-
tivy značně rozličné jak strukturou hustot, tak
expozičně a kopírovací proces zcela mechanizovat,
příp. automatizovat samozřejmě při dodržení senzi-
tometrických parametrů předepsaných pro pozitivní
kopii.

i) Konečně je třeba vzít v úvahu i provozní para-
metry, zejména potřebnou náběhovou dobu (dobu
od zapnutí přístroje do okamžiku, kdy je schopno
pracovat s udaným i parametry), dále spolehlivost,
stabilitu parametrů v závislosti na času, teplotě
okolí, změnách napájecího napětí, možnost kopíro-
vat negativy na pozitivní materiál v pásu a jeho
následné fotochemické zpracování ve vyvolávacím.
automatu atp.

4. Metody objektivního měření kvalitativních
parametrů

Velmi mnoho informací o kvalitativních parametrech
podává přenosová chrakteristika, která v grafické
formě udává vztah mezi hustotami negativu a pozitiv-
ní kopie v závislosti na intenzitě masky resp. stupni
snížení kontrastu. Uzařízení, která pracují s intenzitní
modulací, se intenzita masky řídí nastavením zisku
zpětnovazebního' zesilovače. Lze ji sice odvodit teore-
ticky [6], [7], úle měření parametrů, potřebných k její-
mu určení je obtížné a navíc i nepřesné, protože para-
zitní vlivy, jako např. halace obrazovky vnášejí takové
nepřesnosti, že výsledek by byl velmi problematický.
Daleko jednodušší a skutečnému stavu lépe odpovída-
jící je její určení pomocí senzitometrických veličin.
Získáme ji tím způsobem, že vykopírujeme na zkouše·
ném zařízení buď poličkový nebo plynulý klín jednak
bez vyrovnání kontrastu, jednak při různých stupních
intenzity masky, a to při stejné době osvitu. Dostane-
me sérii senzitogramů, které se vynesou do pravé
části grafu. V levé části grafu se pak vynesou příslušné
přenosové charakteristiky způsobem naznačeným na
obr. 1, kde pro přehlednost je vynesena pouze senzito-
metrická charakteristika bez vyrovnání kontrastu (a)
a jedna charakteristika při vyrovnání kontrastu (b).
Podobně v levé části grafu je přenosová charakteristi-
ka normálního kopírovacího procesu bez vyrovnání
kontrastu (a'), což je přímka pod úhlem -450 a pře-
nosová charakteristika s vyrovnáním kontrastu (b').

Z přenosové charakteristiky získáme informaci o
a) intenzitě masky
b) rozsahu masky
c) nelinearitě masky

ad a) Intenzita masky je podle definice, kterou jsme si
stanovili, mírou účinnosti masky. Spolehlivým
měřítkem je maximálně dosažitelná hustota
masky označená na obr. 2 jako Dm",a",' Maximální
hustoty masky se dosahuje obvykle pro mini-
mální hustotu negativu (Do = O). Pokud má
materiál základní závoj, je možné buď přenoso.
vou charakteristiku extrapolovat pro bod odpo-
vídající Do = O,nebo uvažovat Dm ma",pro husto-
tu závoje. V tom případě je nutné udat, které
hustotě negativu tato naměřená maximální
hustota masky odpovídá. Jestliže je známa maxi-
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mální hustota negativu Da ,na"" muzeme určit
redukovaný rozsah hustoty negativu

vyjadřující, jak se redukuje původní rozsah čer.
nání negativu. Jestliže např. fotogrammetrický
negativ má maximální přípustnou hustotu
Da ma", = 1,8, pak maskováním podle obr. 2 se
rozsah hustot negativu (0-1,8) redukuje na
rozsah (0,9-1,8), tedy z původních L1Da = 1,8
na L1Dar = 0,9. Aby byl přenesen celý rozsah
zčernání negativu beze ztrát, měl by pozitivní
materiál mít expoziční rozsah alespoň L1log e =
= L1Dar = 0,9. Redukovaný rozsah hustoty
negativu Dar má přímý vztah ke kopírovacímu
materiálu a určuje rozsah osvitu pozitivu.

ád b) Rozsah masky je definován jako rozsah hustot
negativu, v němž je maska účinná. Z obr. 2 je
patrné, že maska je účinná pro hustoty nega-
tivu nižší, než Dam = 1,4. Rozsah masky lze
definovat tímto jediným číslem Dam- Zařízení je
tím kvalitnější, čím je hodnota Dam vyšší. Při
tom by ovšem Dam nemělo být vyšší, než maxi-
mální přípustná hustota negativu Da ma",. To lze
při konstrukci těchto zařízení respektovat. a je
možné u některých zařízení i zajistit zmenšení
rozsahu masky nastavením prvků elektroniky.
Jestliže je totiž rozsah masky vyšší než nejvyšší
přípustná hustota negativu, snižuje se u zařízení
pracujících s intenzitní modulací zbytečně vý-
kon, jak ukážeme v dalším. Jinak, jak už bylo
řečeno, by měl být rozsah masky totožný s nej-
vyšší přípustnou hustotou negativu. aby snížení
kontrastu bylo rozloženo na celý rozEa,hhustot
negativu. Z obr. 2 je zřejmé, že hustoty negativu
vyšší než Dam = 1,4 nebudou maskovány vůbec.
Na obr. 3 jsou naznačeny tři různé průběhy
maskovacích charakteristik b, c, d. Intenzita
masky Dm ma", je ve všech případech stejná, ale
pro průběh b je rozsah masky vyšší než pro prů-
běh c, tedy 2Dam > lDam. Redukovaný rozsah
negativu Dar bude mít v obou případech stejnou
hodnotu, ale v případě b bude maskování rozlo-
ženo na větší rozsah hustot negativu, než v pří-
padě c, což je příznivější i pro vyrovnání osvitu
různě exponovaných negativů, jak bude uve·
deno v dalším. Přenosová charakteristika d má
zdánlivě největší maskovací úičnek, vyšší inten-
zitu masky Dm ma:>'asi 1,1, rozsah masky Dam
se vůbec nedá zjistit, neboť žádný bod charak·
teristiky d se nikde neztotožňuje s přenosovou
charakteristikou normálního kopírovacího pro-
cesu a. Jestliže si však blíže povšimneme jejího
průběhu Ilo porovnáme jej s průběhem h, zjistíme,
že průběhy d a h jsou zcela. shodné, charakteris-
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tika d je jen o hodnotu JDm posunuta směrem
nahoru, intenzita masky u d je shodná jako u b.
Pro hustoty negativu vyšší než 2Dom (tedy od
bodu M) probíhá d rovnoběžně s a. Maska má
konstantní hustotu JDm- Tento průběh charak-
teristiky d je velmi nevýhodný, snižuje výkon
zařízení.

ad c) Nelinearita masky, resp. neline arita přenosové
charaktetistiky má svůj význam hlavně pro vy·
rovnání osvitu různě exponovaných snímků.
Nelinearitu masky je opět možno odvodit z pře-
nosové charakteristiky. Numericky ji vyjádříme
číslem, které udává maximální odchylku od
ideálně lineární charakteristiky . Naznačeno to

Do
2

je na obr. 4. Koncovými body 0, P přenosové
charakteristiky e vedeme přímku J a s ní rovno-
běžnou tečnu l' k charakteristice e. Přímka f
representuje ideálně lineární přenosovu cha-
rakteristiku. V bodě dotyku tečny l' odečteme
hodnotu N, která representuje největší odchylku
skutečné charakteristiky e od ideální přímkové
charakteristiky J. U elektronických maskovacích
zařízení s intenzitní modulací je přenosová cha-
rakteristika vždy křivka, nikdy není lineární
v celém rozsahu. U zařízení s rychlostní modulací
by teoreticky (při ideálním optickém systému)
měla být lineární [8].

Zajištění přenosové charakteristiky je tedy
vydatnou pomůckou nejen pro určení celé řady
parametrů elektronických maskovacích zařízení,
pokud jde o makrokontrast, ale i pro objektivi-
zaci vlastního kopírovacího procesu a určení
parametrů výsledné pozitivní kopie.

Mohlo by se zdát, že přenosové charakteristiky
a z nich odvozené parametry (intenzita masky,
rozsah a linearita masky) mají zcela obecnou
platnost pro jakýkoliv pozitiv, poněvadž jsou
vztaženy na negativ. Je však nutné upozornit,
že u kopírek nebo zvětšovacích přístrojů, u nichž
je fotoelektrický receptor umístěn za pozitivem,
tomu tak není. V tomto případě je v regulačním
řetězu zařazena i transparence nevyvolaného
pozitivu a průběh přenosové charakteristiky
i veličiny z ní odvozené budou na transparenci
nevyvolaného pozitivu závislé [6]. Neboli u stej-
ného zařízení, při tomtéž nastavení kopírovacích
parametrů (intenzity masky, doby osvitu) dosta-
neme odlišné přenosové charakteristiky pro po-
zitivní materiály, jejichž transparence se liší.
Obecně platí, že čím je transparence pozitivu
mZSI, tím nižší je i intenzita masky a rozsah
masky. Žlutozelená antihalační vrstva značně
snižuje tyto parametry u zařízení, jejichž obra-
zovka má převážnou část zářivé energie v oblasti
modré. Pokud není zařízení vybaveno přísluš-
nými obvody, kterými je možno vliv transparen-
ce pozitivu na kopírovací parametry vyrovnat,
nezbývá než provést řadu zkoušek pro různé
typy používaných pozitivů. V této souvislosti je
třeba připomenout, že výrobci fotografických
materiálů (zejména materiálů diapozitivních) ne
vždy respektují, že např. nerovnoměrnost trans-
parence antihalační vrstvy se při zpracování
v elektronických kopírkách prokopíruje do po-
zitivní kopie a tím ji znehodnotí.

ad d) Stupeň neostrosti masky vyjadřuje, jak velké,
resp. malé detaily jsou kontrastně vyrovnány.
Stupeň neostrosti masky je funkcí velikosti svě-
telné stopy. Přímé určení rozměru světelné stopy
např. ze šířky řádku není dost spolehlivé. Stopa
má kruhový tvar, rozložení jasu ve stopě se blíží
rotačnímu tělesu, jehož obrysovou křivkou
je křivka Gaussova rozložení. Efektivní velikost
stopy ovšem ovlivňují další faktory, jako dosvit
luminoforu a halace obrazovky.

I když jistým ukazatelem efektivní velikosti
stopy může být i velikost přechodového jevu zřej-
má např. i u kopií kHnú, nerepresentuje klín
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mezní možné poměry. Diference mezi hustotou
jednotlivých políček klínu jsou poměrně malé,
zatím co u reálných snímků se mohou objevit
skokové změny kontrastu malých detailů (např.
sluncem osvětlená střecha a vržený stín budovy).
V těchto případech se zvlášť nepříjemně proje-
vují uvedené vlastnosti obrazovek. Převedeme-li
rozměr detailů na prostorový kmitočet, můžeme
pomocí čárového testu s proměnným prostoro-
vým kmitočtem stanovit mezní prostorový kmi-
točet, u něhož dochází již k plnému vyrovnání
kontrastu a tím určit efektivní velikost světelné
stopy včetně degradujících faktorů obrazovky
(dosvitu a halace). Efektivní velikost stopy od-
povídá pak poloviční hodnotě prostorového kmi-
točtu, u něhož dochází k vyrovnání kontrastu
v plné hodnotě. Stupeň neostrosti masky je tedy
vyjádřen tímto jediným číslem. Čím vyšší je
prostorový kmitočet, tím je zařízení kvalitnější.
Při tom je nutné uvést, pro jaký formát negativu
byl tento kmitočet určen. Pozitivní kopie zku-
šebního čarového obrazce se proměřuje mikro-
denzitometrem. Informaci o efektivní velikosti
stopy může podat i rozměr přechodového jevu na
rozhraní. Lze tedy i naexponováním hustotního
rozhraní a proměřením průběhu zjistit alespoň
orientačně efektivní velikost světelné stopy.

I

I
I

_L_
I

Obr. 5: Průběh hU8tot ma8kované kopie čarového zkušeb-
ního obrazce

Na obr. 5 je naznačen schematicky průběh
hustot maskování kopie čarového zkušebního
obrazce s proměnným prostorovým kmitočtem.
Hustota negativu DOl se v pozitivu bude kopí-
rovat u rozměrově větších průhů hustotou DVl'

Jak je patrno z přenosové charakteristiky b, leží
tato hustota mimo oblast maskování. Hustota
negativu D02 se bude u rozměrově velkých de·
tailů kopírovat v pozitivu hustotou D;z, při
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čemž hustotní průběh těchto širších pruhů bude
mít naznačený konvexní průběh. Hustota sedla
D;2 se bude postupně u menších detailů zvyšovat
a blížit se hustotě Dp2' U malých detailů, kde
světelná stopa je širší než tmavý nebo světlý
pruh, dojde k expozičnímu posunutí obou hustot
Dpl a Dp2 směrem k nižším hustotám pozitivu.
Se zvětšujícím se prostorovým kmitočtem pře-
krývá světelná stopa několik světelných tma-
vých a světlých pruhů. Maskovacim účinkem se
vytváří střední hustota masky, která posune
tento soubor detailů na nižší expoziční úroveň.
Na první pohled by se mohlo zdát, že toto

expoziční posunutí nebude nijak podstatné.
Předpokládejme, že šířky čar jsou např. 1/2 veli-
kosti světelné stopy. Hustota světlého pruhu
budiž D02 = 0,1 a tmavého pruhu DOl= 1,8.
Pak T02 = 0,794 aTOl = 0,0158. Příspěvek trans-
parence tmavého pruhu je pouze asi 2% trans-
parence světlého pruhu, můžeme jej tedy zaned-
bat. Uvažujme proto, že tmavý pruh nepropouští
žádný světelný tok. Poněvadž polovina plochy
je kryta tmavým pruhem, bude celková trans-
parence tohoto souboru detailů poloviční, než
transparence světlého pruhu, tedy Tos = 0,397,
resp. hustota Dos = 0,4. Ještě kritičtější situace
než u skupiny malých detailů nastane v případě
ojedinělého tmavého detailu ve světlém poli.
Zanedbáme.li transparenci tohoto malého tma-
vého detailu, bude transparence světlého pole
To = 0,794, resp. hustota Do = 0,1. Pro tyto
transparence určíme hustotu masky ze známého
výrazu [6]

Dm = log (1 + Ak.lO-Do)

kde Dm je hustota masky
Ak je zisk ve zpětnovazební smyčce (na

němž závisí intenzita masky)
Do je hustota negativu

Hustoty masky a tedy expoziční posuvy pro tyto
dva případy a různé hodnoty Ak jsou uvedeny
v následující tabulce.

Tab. 1. Expoziěni posuv pro skupinu detailů a ojedinělý
detail

Dm
ÁK skupina detailů

\

ojedinělý detail
(Do. = 0,4) Do = 0,1

5 0,474 0,69
10 0,696 0,95
20 0,951 1,22
50 1,319 1,60

Z uvedeného numerického příkladu je zřejmé, že tento
expoziční posuv zdaleka není zanedbatelný. Pro pozi-
tivní kopii je nutno přirozeně tyto hodnoty násobit
ještě strmostí pozitivního materiálu. V krajním případě
se může stát, že se tmavý detail ve světlém poli dosta-
ne mimo expoziční rozsah pozitivu a v pozitivní kopii
vymizí. Mikrodenzitometrický záznam průběhu hustot
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čarového zkušebního obrazce muzeme označit jako
funkci přenosu kontrastu. Z limitní hodnoty D~2' resp.
diference Dp2 - D~2 = !1Dp můžeme určit, jak je
maskovací proces účinný. Teoreticky by měla být
diference Dp2 - D~2 redukovaná gradientem pozitivu
Gp rovna hustotě masky, která odpovídá hustotě ne-
gativu D02 (hustotě světlých pruhů).

Dp2-Dp2 _ D
G - m

p

Prakticky bude pravděpodobně takto určená hodnota
masky Dm vždy nižší, než hustota určená z maskova-
cích, resp. přenosových charakteristik. Projeví se zde
ve větší míře dosvit a halace obrazovky.

Slovenskí geodeti a kartografi
hodnotili výsledky 25 ročnej činnosti

Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) uspo-
riadal dňa 17. mája 1979 celoslovenský aktív pri
príležitosti 25. výročia vzniku samostatného rezortu
geodézie a kartografie. Ciefom tohoto aktívu bolo
zhodnotiť výsledky činnosti organizácií geodézie a kar-
tografie na Slovensku za uplynulých 25 rokov, ale aj
naznačiť smery a cesty ďalšieho rozvoja geodézie
a kartografie pri plnení náročných úloh požadovaných
takmer všetkými odvetviami národného hospodárstva.

Zjednotenie geodézie a kartografie v roku 1954 bolo
historickou nutnosťou. Vyplynulo z potrieb tvoriacej
sa socialistickej spoločnosti, ktorej programom bolo,
po ohnove vojnou zničeného hospodárstva, ďalšou roz-
siahlou investičnou výstavbou vytvoriť silnú mate-
riálno-technickú základňu, ako rozhodujúci predpo-
klad zabezpečenia priemyselnej výroby slúžiacej uspo-
kojovaniu všestranných potrieb ohyvatefstva. Pri
tejto náročnej úlohe významnou mierou sa podiefali
bývalí zememerači, geometr i a kresliči, ktorí v dosled-
ku zmeny charakteru úloh a práce vyrástli v geodetov
a kartografov, schopných, v zdokonalenom organi-
začnom usporiadaní, plniť najnáročnejšie práce súvi-
siace s projektovaním a realizovaním investičnej vý-
stavby každého druhu.

Dynamický rozvoj nášho socialistického hospodár-
stva kladie pred geodetickú a kartografickú službu
nové, neustále rastúee úlohy aj do ďalších paťročníc.
rch splnenie vyžaduje predovšetkým vyhovujúci
mapový fond vefkých a stredných mierok, ďalšie
skvalitúovanie evidencie nehnutefností potrebnej tiež
v záujme vysokej ochrany podneho pofnohospodár-
skeho a lesného fondu a viaceré ďalšie odborné činnosti
geodetov a kartografov, bez ktorých nie je mysliteJ'né
realizovanie akýchkofvek projektov a zámerov via-
žúcich sa na terén.

Neustále zdokona]'ovanie organizácie riadenia aj
výkonnej činnosti, uplatňovanie vo výkone výsledkov
správne orientovaného výskumu, realizovanie racio-

Ing. Daniel Lenko
námestník predsedu

Slovenského úradu geodézie a kartografie

nalizačných opatrení vo všestranných ěinnostiach,
rozširovanie automatizácie v podmienkach pofných
a konštrukčných prác, ale predovšetkým rozvoj pra-
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covnej iniciatívy a závazkového hnutia v smere zvy-
šovania efektívnosti a kvality všetkej práce, to je
základná strategická línia aj našej ekonomickej politi-
ky v geodézii a kartografii. V tomto duchu sa nieslo
vystúpcnie hlavného rečníka aktivu Ing. Ondreja
Michalku, predsedu SÚGK (obr. I).

Význam celoslovenského aktívu sa zvýraznil účasťou
vi;lcerých predstaviteIov politického a hospodárskeho
vcdenia Slovenskej socialistickej republiky (SSR).
Medzi čestnými hosťami zasadli: podprcdseda SNR
.TozcfGajdošík, podpredseda vlády S§R Ing. Július
Hanus, minister vnútra SSR Ing. Stefan Lazar,
zástupca vedúceho odd. ÚV KSS Ing. Pavel Kováčik,
predsedníčka SVOZ JUDr. Anna Kapusňáková,
predseda ČÚGK Ing. František Koubek, náčelník
FMNO-I7 plk. Ing. Ladislav Kebísek, predseda
Slovenského cenového úradu, predseda Slovenského
banského úradu, námestník ministra poInohospodár-
stva a výživySSR, prorektorSVŠT, vedúci Úradu vlá-
dy SSR, námestník riaditeIa Slovenského geologického
úradu (SGÚ), riaditer Geografického ústavu (GÚ) SAV,
riaditer GÚ ČSAV, hlavný architekt mesta Bratislavy,
námestník predscdu ČÚGK a zástupcovia ďalších mi-
nisterstiev a ústredných orgánov štátnej správy
a pracovníci vysokých škol.

V čestnom predsedníctve boli tiež predstavitelia
geodetickej .akartografickej služby BLR, MLR a PLR
(obr. 2).

Účastníci aktivu boli pracovníci všetkých organizá-
cií SÚGK, predovšetkým priekopníci socialistickej

práce, zaslúžilí a najlepší pracovníci rezortu aj organi-
zácií, nositelia štátnych a rezortných vyznamenaní,
vedúci a členovia brigád socialistickej práce (BSP)
a komplcxných racionalizačných brigád (KRB), funk-
cionári straníckych, odborových a mládežníckych
organizácií v celkovom počte cca 400 pracovníkovo

Na aktíve vystúpil podpredseda vlády SSR Ing.
JúlillS Ha,nus (obr. 3). Vo svojom prejave zhodnotil
prínos geodetickej a kartografickej služby v prospech
tvoriacej sa a aj rozvinutej socialistickej spoločnosti
z nadrczortného hradiska, z pohladu vlády SSR. Mcdzi
iným povedal: "Od samého vzniku nášho Indovo-
demokratického zriadenia plní gcodézia a kartografia
vermi významnú funkciu v systéme štátnej správy.
Bola nenahraditelným nástrojom štátnej moci pri
likvidácii vcIkostatkov, poštátnení pricmyselných zá-
vodov a ostatných nehnuteIností domácej i zahranič-
nej buržoázie. Operatívne riešila úlohy pri tvorbe
základov socialistického poTnohospodárstva a úlohy
vyplývajúce z nebývalého rozvoja miest a dedín".
V inej časti prejavu povcdal: "Narastajúce tempo so-
cialistickej výstavby, nevyhnutnosť ochrany poTno-
hospodárskeho podneho fondu, prudké zmenyvo vývo-
ji štruktúry osídlenia, nutnosť spracúvania nových
podklad ov pre potrehy územného plánovania, vrátane
teclmickej infraštruktúry a podklad ov pre integrova-
ný informačný systém o území, to sú úlohy, ktoré čo
do rozsahu a aktuálnosti presahujú povodne predpo-
kladané nároky na obdobie 6. a 7. paťročnice. Týmto
úlohám bude potrebné venovať prvoradú pozornost
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a rovnako tiež vydavateIsko výrobnej činnosti Sloven-
skej kartografie, n. p., kde SÚGK bude iste demonštro-
vať vlastný technický pokrok na Atlase SSR, lebo ide
skutočne o unikátny vydavatel'ský čin v histórii slo-
venskej geodézie a kartografie." Uznanie vyjadril
slovami: "Naša vláda je presvedčená, že tak ako vždy,
keď to naša spoločnosť najviae potrebovala, tak aj
v budúenosti pracovníci SÚGK a jeho organizácií do-
kážu zmobilizovať svoje sily pre zabezpečenie nároč-
ných úloh a preukážu, že sú trvalým pevným článkom
riadiaceho i výkonného mechanizmu socialistického
štátu pri realizácii vytýčených ciel'ov výstavby našej
vlasti." Boli to slová ocenenia i povzbudenia a ubezpe-
čili všetkých účastníkov aktívu vo vedomí, že práca
a činnosť geodetov a kartografov je skutočne význam-
ná a potrebná.
Aj z prejavu zástupeu ÚV KSS vyznelo uznanie

práce geodetov a kartografov v prospech socialistickej
spoločnosti, pričom sa akcentoval význam pomoci
rozvoja pol'nohospodárstva a najma ochrany pofno-
hospodárskeho a lesného fondu. Vyslovené uznanie
zavazuje všetkých geodetov a kartografov ešte k vačšie-
mu úsiliu pri plnení úloh.
Blahoželania k 25. výročiu vzniku samostatného

rezortu geodézic a kartografie a uznanie doterajších
výsledkov, ale aj dobrej spolupráce predniesli predseda
Českého úradu geodetického a kartografického Ing.
František Koubek, náčelník FMNO-17 plk. Ing. La.
dislav Ke bísek, námestník riaditefa SGÚ Ing. :Cubor
Ulehla a riaditel' GÚ SAV prof. RNDr. Emil Mazúr,
DrSc., člen korešp. ČSAV a SAV.

Uznanie výsledkov 25 ročnej činnosti prejavili:
~ prorektor Slovenskej vysokej školy technickej

(SVŠT), prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., odo-
vzdaním Zlatej medaily SVŠT Slovenskému úradu
geodézie a kartografie za spoluprácu pri výchove
vysokoškolských kádrov a za vedeckotechnický
rozvoj v odbore geodézie a kartografie,

~ člen sekretariátu Ústrednej rady ČSVTS a člen
Predsedníctva Slovenskej rady ČSVTS [Ing. Pavel
J ozefini, CSc., odovzdaním Pamatnej plakety
ČSVTS Slovenskému úradu geodézie a kartografie
"Za obetavú prácu v oblasti vedy a techniky",

~ hlavný architekt mesta Bratislavy Ing. arch. Jozef
Hauskrecht, ktorý odovzdal predsedovi
SÚGK Ing. Ondrejovi Michalkovi a námestníkovi
predsedu SÚGK Ing. Danielovi Lenkovi památné
medaily mesta, ktoré im udelil Národný výbor (NV)
hlavného mesta SSR Bratislavy.

Prejavené vyznamenania a oeenenia výsledkov
práce nabádajú k ďalšiemu doslednému plneniu Doho-
dy o spolupráci medzi Stavebnou fakultou SVŠT
a SÚGK v záujme prehlbovania prepojenia teórie
s praxou, k doslednému plneniu dohody medzi Slo-
venskou geodeticko-kartografickou spoločnosťou VTS
a SÚGK, ktorá má na zreteli neustály rozvoj vedy
a techniky a uplatňovanie ich výsledkov v praxi pre
zabezpečenie výrobných úloh, ale aj na dosledné plne-
nie požiadaviek zložiek NV hl. mesta SSR Bratislavy
pri budovaní technickej mapy mesta, pri zameriavaní
kultúrnych a historických pamiatok, pri vyhotovení
jednotného mapového diela veIkej Bratislavy, ale aj
pri dodávaní ďalších podkladov slúžiacich na rozvoj
investičnej výstavby Bra.tislavy.

Aktív pozdravili vedúci delegácií geodetických slu-
žieb susedných socialistických štátov, a to námestník
predsedu Hlavného úradu geodézie a kartografie P:CR
mgr. inž. František Oldak, námestník generálneho
riaditefa Hlavnej správy geodézie, kartografie a ka·
tastra B:CRIng. Rizo Dimi trov a zástupca vedúceho
Štátneho úradu geodézie a kartografie M:CR Ing.
József Somló. Vo svojich prejavoch pozdravili jubi-
lujúcu československú geodetickú službu, vedúcich, aj
ostatných pracujúcich rezortu geodézie a kartografie.
Pripomenuli, že u nich oceňujú prezieravosť našich
štátnych činiteIov, ktorí spoznali pred 25. rokmi do-
ležité miesto geodézie a kartografie pri výstavbe so-
cialistickej spoločnosti a položili základy terajšej
organizácii.
Úspechy dosiahnuté v rámci rozvoj a iniciatívy pra-

cujúcich a plnenia závazkového hnutia ocenila pred-
sedníčka Slovenského výboru odborového zvazu pra-
covníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahranič·
ného obchodu JUDr. Anna. Kapusňáková. Pri
plnení plánu priniesli svoj vel'ký podiel kolektívy
súťažiace o titul BSP. V rezorte SÚGK v súčasnosti
súťaží 139 BSP, z toho 97 kolektívom bol prepožičaný
čestný názov BSP. V kolektívoch je 1155 členov, ktorí
nosili. odznak 1. stupňa a 129 členov s odznakom II.
stupňa. Úspešne posobí 17 KRB.
Predsedajúci aktívu uviedol, že za dosiahnutými

úspechmi v práci slovenských geodetov a kartografov
stoja. stovky pra.covníkov, ktorí preja.vovali a.prejavu-
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jú dlhé roky aktivitu, húževnatosť, zodpovednosť,
usilovnosť a príkladnú pracovitosť. Preto je dnešný
aktív vhodným miestom na oznámenie, že v jubilejnom
roku získal n. p. Goedézia Bratislava štátne vyzname-
nanie "Za zásluhy o výstavbu" za úspešnú dlhoročnú
('innosť, že n. p. Geodézia Prešov dostal Červenú
zástavu predsedu SÚGK a Predsedníctva SVOZ, že
desiatky pracovníkov organizácií rezortu získali pod-
nikové vyznamenania a ocenenia rozneho stupňa na
podnikových aktívoch, ktoré v tomto roku prebehli na
všetkých organizáciách rezortu, že vedúci, ale aj viacerí
ďalší pracovníci dostali na podnikových aktívoch tiež
uznania za zásluhy o rozvoj kraja od rady KNV a me-
daily SVŠT.

Za úspechy dosiahnuté v práci v dlhoročnom období
odovzdal predseda SÚGK Ing. Ondrej Miehalko
a predsedníčka SVOZ JUDr. Anna Ka,pusňáková
rezortné vyznamenania (obr. 4): Čestný titul "Priekop-
ník socialistickej práce" spolu 10. pracovníkom rezortu,
čestný titul "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" spo-
lu 12. významným funkcionárom a pedagogickým
pracovníkom vysokých a stredných škol a pracovníkom
vcdeckých a iných pracovísk, ktorí úspešne riadia
a vychovávajú kádre pre službu v geodézii a kartogra-
ni, 6. vedúcim a vrcholným riadiacim pracovníkom
rezortu a 30. výkonným pracovníkom rezortu, čestný
titul "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" 28. pracov-
níkom rezortu a d6chodcom za mimoriadne pracovné
výsledky, ktorí svojou iniciatívou a tvorivou prácou
za dlhšie obdobie dosahovali vynikajúce pracovné
úspechy a v podstatnej miere sa podielali na úspešnom
plnení výrobných úloh a na dosiahnutí dobrých hospo-
dárskych výsledkov organizácie, resp. v prospech roz-
voj a geodézie a kartograne. Vyznamenanie obdržali
tiež zlepšovatelia a vedúci pracovníci, ktorí svojimi
organizačnými a odbornými schopnosťami Silo pričinili
najma o zavádzanie progresívnych metód riadenia,
o uplatňovanie racionalizačných opatrení, zvyšovanie
produktivity práce.

Pred záverom aktívu zástupca vyznamenaných
predniesol spoločné závazky pracovníkova organizá-
cií rezortu, prijaté na počest 35. výročia Slovenského
národného povstania a 25. výročia existencie zjedno-
tenej geodézie a kartografie. Predstavujú hodnotu
3941 tisíc Kčs a záruka splnenia je v 2252 individuál-
nych, 149 kolektívnych a 54 združených socialistických
závazkoch. Pre dosiahnutie stanoveného cieTa Silo budú
v rezorte uplatňovať a využívať osvedčené, ale i nové
účinné formy a motódy pracovnej iniciatívy, a to
najma súťaž kolektívov a jednotlivcov vo vnútropod-
nikovom súťažení, súťaž o získanie titulu "Prevádzka
socialistiekej práce", o titul "Podnik socialistickej
práce",hnutie KRB, BSP,rýchle využívanie výsledkov
výskumu a zlepšovacích návrhov vo výrobe a pod.

Všetci účastníci aktívu dostali účelovú publikáciu
.,25 rokov rezortu geodézie a kartografie", ktorá obsa-
huje významné informácie o rozvoji geodézie a karto-
grafie z pera zodpovedných pracovníkov, alc aj ďalšie
vkusné propagačné materiály s emblémom k 25. výročiu
vrátane s pomienkového odznaku. Vyznamenaní
a hostia obdržali tiež pamiitnú plaketu 25. výroč;a
vzniku rezortu geodézie a kartografie.

V priTahlých miestnostiach rokovacej siene bola
inštalovaná výstavka kartografických diel a výsledkov
prác organizácií rezortu.

Celoslovenský aktiv preukázal, akých významných
úspechov dosiahol rezort za 25 rok ov svojej existencie
a,aké úlohy pracovník ov v ďalšom období očakávajú.
Učasť a prejavy významných hostí, ocenenie výsledkov
práce napfňajú nás hrdosťou a optimizmom, že patrí-
me k rezortu, ktorý úspešne plní zodpovedné úlohy
v prospech socialistickej spoločnosti. Súčasne nás
zavazuje k tomu, aby sme budúce náročné úlohy plnili
ešte kvalitnejšie, ešte svedomitejšie a včas pre ďalší
rozvoj geodézie a kartografie v našej socialistickej
vlasti - to boli záverečné slová predsedajúceho aktívu.

Na celoslovenskom aktíve k 25. výročiu vzniku
samostatného rezortu geodézie a kartografie získali
rezortné vyznamenania:

"Priekopník socialistickej práce"

Ing. Jozef Fašiang, vedúci prevádzky, n. p. Geodé-
zia, Žilina

Ing. Daniel Lenko, námestník predsedu SÚGK
Ing. Ondrej Michalko, predseda SÚGK
Ing. Fedor Purdeš, vedúci útvaru riadenia a kontro-

ly akosti, n. p. Geodézia, Prešov
JánSodoma,vedúci prevádzky, n. p. Slovenská

kartografia, Bratislava
Ing. Ján Sokolík, výrobný námestník riaditela n. p.

Geodézia, Bratislava
Štefan Sovík,vedúci kartografického oddielu, n. p.

Geodézia, Prešov
Jozef Spevák, vedúci fotogrametrického oddielu,

n. p. Geodézia, Bratislava
Ivan SMovský ,vedúci geodet, n. p. Geodézia, Žilina
Filip Š čepka ,vedúci fotogrameter, n. p. Geodézia,

Bratislava

Ing. Pavol Hazucha, in memoriam, riaditel ekono-
mického odboru SÚGK

Ing. Metod Vrzgula, riaditeT koordinačného a správ-
neho odboru SÚGK

Ing. Pavol Kmeťko, riaditeT n. p. Slovenská karto-
grafia, Bratislava
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Ing. Štefan Kseňák, riaditel n. p. Geodézia, Prešov
Ing. Ján Kukuča, DrSc., riaditel Výskumného ústa·

vu geodézie a kartografie, Bratislava
Ing. Rudolf Ša.ndrik, riaditel n. p. Geodézia, ŽiIina
Dr. Ing. Anton Da.niel, stredoškolský profesor odboru

geodézie, Stredná priemyselná škola sta-
vebná, Bratislava

Prof. Ing. Michal Daniš, CSc., vedúci katedry mapo-
vania a pozemkových úprav, Stavebná
fakulta SVŠT, Bratislava

Prof. dr. Ing. Pavol Gál, DrSc., profesor Stavebnej
fakulty SVŠT, Bratislava

plk. Ing. Ladislav Ke bísek, náčelník, FMNO -17
Ing. František Koubek, predseda Úeského úřadu geo-

detického a kartografického, Praha
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, CSc., vedúci odde-

lenia, Ústav merania a meracej techni.
ky SAV, Bratislava

Prof. dr. Ing. František Kuska, teraz dóchodca, do
roku 1973 profesor Stavebnej fakulty
SVŠT, Bratislava

Doc. Ing. ViIiam Magula, CSc., prodekan, Stavebná
fakulta SVŠT, Bratislava

Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc., profesor Staveb-
nej fakulty SVŠT, Bratislava

Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., prorektor, Sta-
vebná fakulta SVŠT, Bratislava

Ing. Vladimír Vahala, CSc., riaditeI Geografického
ústavu ÚSAV, Brno

Prof. Ing. Pavol Višňovský, vedúci katedry geodé-
zie a fotogrametrie Vysoká škola les-
nícka a drevárska, Zvolen

Benedikt Balogh, vedúci útvaru ekonomiky práce,
n. p. Geodézia, Bratislava

Michal Belko, vedúci meračského oddielu, n. p.
Geodézia, Bratislava, pracovisko Nové
Zámky

Andrej Bojtín-Kováč, samostatný geodet, n. p.
Geodézia, Bratislava, pracovisko
Trenčín

Ing. Ondrej Botto, vedúci útvaru riadenia výroby,
n. p. Geodetický ústav, Bratislava

Jozef Delej, vedúci prevádzky, n. p. Geodézia, Prešov
Ing. Július Doval, vedúci prevádzky, n. p. Geodézia,

Prešov
Ján D~urov, na inv. dóchodku, do roku 1977 vedúci

útvaru odbytu, n. p. Geodézia, Bratislava
Ján Firic, vedúci referent podnikovej kontroly, n. p.

Geodézia, Prešov
JUDr. Ing. Jozef GalIo, vedúci prevádzky, n. p.

Geodézia, Bratislava
Ján GergeI, robotník-nátlačiar, n. p. Slovenská karto-

grafia, Bratislava
Ing. Ondrej Kamoďa, vedúci referent útvaru riade-

nia a kontroly akosti, n. p. Geodézia,
Prešov

Ing. Michal Katančík, vedúci referent útvaru ekono-
. " . miky práce, n. p. Geodézia, Prešov

Ing. Alqert Kelemen, hlavný redaktor Atlasu SSR,
. . . n. p. Slovenská kartografia,

!"'. •. '. j3ratislava
Ing:4.Bernard Xri"eřÓ, pracovník kontrolného ústavu

n. p. Geodetický ústav, Bratislava

František Kulifaj, samostatný odborný referent,
Správa geodézie a kartografie,
Bratislava, pracovisko Galanta

Ján Kúdela, samostatný odborný referent, Krajská
správa geodézie a kartografie, Prešov

Ing. Ignác Lovíšek, vedúci strediska geodézie v Mar-
tine, Krajská správa geodézie a karto-
grafie, Banská Bystrica

Bernard Margolien, technický redaktor, n. p. Slo-
venská kartografia, Bratislava

Ing. Anton Meluš, CSc., vedeckýpracovník, Výskum-
ný ústav geodé:z;iea kartografie,
Bratislava

Vladimír Mochnay, vedúci geodet, n. p. Geodézia,
Prešov, pracovisko Prešov

Štefan Muránsky, pracovník n. p. Geodézia, Prešov
Václav Neuberg, vedúci geodet, n. p. Geodézia,

Bratislava, pracovisko Piešťany
Ing. Ondrej Pastva, námestník riaditela, n. p. Geo-

detický ústav, Bratislava
Albert Paulovič, vedúci útvaru kádrovej a perso-

nálnej práce, n. p. Geodézia, Žilina
Ing. Vladimír Petrulák, vedúci prevádzky, n. p.

Geodézia, Bratislava
Ing. Ján Škoda, ekonomický námestník riaditera,

n. p. Geodézia, Žilina
Matej Šol tés, vedúci oddielu, n. p. Slovenská karto-

grafia, Bratislava
Ladislav Tká č, vedúci plánovacieho oddelenia, n. p.

Geodézia, Bratislava
Ing. Eugen Uhliarik, vedúci prevádzky, n. p. Geo-

detický ústav, Bratislava
Ing. Ján Valovič, samostatný vedeckotechnický pra-

covník, Výskumný ústav gcodézie a
kartografie, Bratislava

Ing. Gejza Bajtoš, vedúci útvaru prípravy výroby,
n. p. Geodézia, Žilina

Vladimír Capák, samostatný geodet, n. p. Geodézia,
Žilina, pracovisko Žiar nad Hronom

Ludmila Úanigová, vedúca redaktorka, n. p. Sloven-
ská kartografia, Bratislava

Mária Úankyová, vedúca referentka ZÚ, n. p. Geo-
dézia, Bratislava

Ing. Ján Úepela, vedúci útvaru riadenia výroby, n. p.
Geodézia, Žilina

Martin Úernák, samostatný geodet, n. p. Geodézia,
Bratislava, pracovisko Myjava

Ing. Pavel FilIo, vedúci útvaru financovania, n. p.
Geodézia, Bratislava

Ing. Jozef Hagara, CSc., vedúci prevádzky, n. p.
Geodézia, Bratislava

Ing. JozefHoremuž, námestník riaditela, n. p. Geo-
dézia, Žilina

Ing. Augustín Hornák, vedúci oddelenia pre koordi-
náciu geodet. a kart. prác, Správa
geodézie a kartografie, Bratislava

Ondrej Jackuliak, vedúci geodet, n. p. Geodézia,
ŽiIina, pracovisko Rimavská Sobota
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RNDr. Ladislav Kajuch, vedúci útva.ru podnikovej
kontroly, n. p. Slovenská kartografia,
Bratislava

Ing. Kazimír Kmet, vedúci oddelenia, Krajská sprá-
va. geodézie a. kartografie, Banská
Bystrica

:Cudmila. Kucharíková, ručná sadzačka, n. p. Slo-
venská kartografia, Bratislava

Ing. František Kumor, vedúci prevádzky, n. p. Geo-
dézia, Žilina

:Cudovít Lányi. vedúci meračského oddielu, n. p.
Geodézia, Prešov, pra.covisko Rožňava

Ivan Lednár, zástupca vedúceho prevádzky, n. p.
Slovenská kartografia, Bratislava

Helena Ma.níková, telefonistka, n.p. Geodézia,Prešov
Ján Ma.rkotán, samostatný geodet, n. p. Geodézia,

Žilina, pracovisko Rimavská Sobota
JozefMihok, kontrolór reprodukčného oddielu, n. p.

Geodézia, Prešov

Veronika Mikulová, samostatný výrobný dispečer,
n. p. Geodézia, Žilina

Ladislav Petrtýl, vedúci podnikovej údržby, n. p.
Slovenská kartografia, Bratislava

Štefan Seman, vedúci geodet, n. p. Geodézia, Prešov,
pracovisko Košice

Jozef Solga, odborný referent, Krajská správa geo-
dézie a kartografie, Banská Bystrica

Ing. Ján Šalapka, vedúci maračského oddielu, n. p.
Geodézia, Prešov, pracovisko Stará
:Cubovňa

Ing. Štefan Špaček, vedúci kontrolného útvaru
SÚGK

Ján Tischliar, vedúci oddielu, n. p. Geodézia, Žilina,
pracovisko Banská Bystrica

Pavel Vadovič, vedúci kádrového a personálneho
útvaru, n. p. Geodézia, Bratislava

3. kapitola "Inženýrskogeodetický průzkum" je vě-
nována mapovým podkladům pro projektování staveb
včetně použití fotogrammetrie a mapování podzemních
vedení, údržby a obnovy map, trasování liniových sta-
veb a spolupráci geodetů při geologickém a hydrogeo-
logickém průzkumu.

4. kapitola "Inženýrskogeodetické projektování" ob-
sahuje zásady územního i stavebního projektování

Příručka inženýrské geodézie, zpracovaná kolektivem a metody spolupráce geodetů při projektování výstavby
známých odborníků pod vedením prof. Vidujeva, je a to jak situačního tak výškového tj. terénních úprav,
určena pro pracovníky - geodety ve výstavbě a pro určování objemů zemních prací a zpracování karto-
studenty a aspiranty. Je pojata komplexně, zahrnuje gramů.
všechny druhy inženýrskogeodetických prací, některé 5. kapitola "Geodetické vytyč ovací práce" je nejob-
práce jsou pojaty jak terminologicky tak obsahově sažnější a zahrnuje základy vytyčování jednotlivých
částečně odlišně ve srovnání s našim pojetím, jak je zřej. prvků, metody vytyčování, vytyčování oblouků, zá·
mé z názvů i obsahu jednotlivých kapitol. klady vytyčování prostorové polohy a podrobného
1. kapitola "Základy metrologie inženýrskogeode- vytyčování, přesnost vytyčování, vytyčování panelo-

tických prací" vychází z uvedené definice metrologie, vých a skeletových konstrukcí, vytyčování výškových
podle níž je to věda o měření, metodách a způsobech objektů, železnic, silnic, zemních prací, mostů, a spolu.
zajištění jednotnosti měření a dosažení požadované práci při montáži technologické části staveb, kontrolu
přesnosti. Obsahuje terminologii, prostředky a metody během stavby a dokumentaci dokončených staveb.
měření, způsob zajištění návaznosti jednotek a ověřo- 6. kapitola "Inženýrskodynamická pozorování" je
vání a komparaci měřidel a přístrojů, základy teorie věnována měření a vyhodnocení posunů a přetvoření
chyb, popis a teorii měření délek (přímého, optického stavebních objektů.
a elektrooptického), měření úhlů (včetně popisu a ověře·
ní teodolitů), měření převýšení (nivelace geometrické, 7. kapitola "Organizace inženýrskogeodetických prací
trigonometrická, hydrostatická, barometrická a použití a bezpečnost práce" obsahuje stručný výčet předpisů
laserů), základy systému tolerancí a jejich výpočtu pro tuto činnost.
u stavebních konstrukcí. Příručka je dalším významným a jistě i úspěšným
2. kapitola "Geodetické sítě pevných bodů" obsahuje dílem, věnovaným inženýrské geodézii a stane se důle·

popis a metody zřizování geodetických sítí počínaje žitým pomocníkem geodetů, pracujícím ve výstavbě
státními sítěmi přes zhušťovací sítě, sítě pro mapovací v SSSR. Je zaměřena převážně teoreticky, v čemž je
práce a vytyč ovací sítě na staveništích se speciálnostmi spolu s komplexností zpracování významným přínosem
vytyč ovacích sítí pro mosty, tunely a vodní toky a hy- i pro nás, přičemž je nutné přihlédnout k odlišnému
drotechnické stavby, způsoby výpočtu a vyrovnání pojetí některých názvů (zejména metrologií u nás ro-
síti a stabilizaci sítí. .~ zumime vědu, zabývající se definicí jednotek a zajiště-

VIDUJEV, N. G. a kol.: Spravočnik po inženěrnoj
geodezii. Hlavní vydavatelství vydavatelské organizace
Vyšča škola Kijev 1978. 375 s., 175 obr., tab. 84, lit.
138.
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ním jejich návaznosti pro potřeby praxe). Příručku
lze doporučit našim geodetům ve výstavbě zejména
pokud jsou činní na velkých stavbách náročných po
geodetické stránce.

Ing. M. Herda, CSc.,
VÚGTK Praha

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Třistaleté výročí narození astronoma
Petra Horrebowa

Letos vzpomínáme třístého výročí narození dánské-
ho astronoma Petra Horrebowa. Petr (Peder) Horre-
bow se narodil v roce 1679 v obci Lagstor v Jutsku.
Jako mladík se odebral do Kodaně, kde' se stal adjunk-
tem uOle Romera (1644-1710). Romer, který měl v té
době již světovou proslulost (po svém pařížském poby-
tu, za něhož vydal v roce' 1676 práci o stanovení rych-
losti světla "Démonstration touchant le mouvement de
la lumiěre") se od devadesátých let sedmnáctého sto-
letí systematicky zabýval určováním deklinací hvězd,
navrhováním a stavbou originálních astronomických
přístrojů (ekvatnreál 1690, meridiánový kruh 1704).
Hle i činností politickou (od roku 1705 byl starostou
Kodaně a policejním pre'zidentem).

Romer měl na Horrebowa značný vliv. Po Romerově
smrti se Horrebow stal r. 1714 profesorem matematiky,
což bylo místo nepříliš výnosné a proto se v roce' 1720
stává akademickým notářem, 1722 konsistoriálním ase-
sorem a 1725 doktorem lékařství. Toto povolání mu ko-
nečně umožnilo zabezpečit jak výživu svých dvaceti
dětí, tak i soustavnou práci pro rozvoj astI1Olllomie.
Z hlavních prací lze jmenovat "Basis astronorrniae seu
Astrono-rniae pars mechanica", "Clavis astronomiae seu
Elementa astronomiae ex observationibus" a Coper
nicus triumphans seu de parallaxi orbis annui"," jakož
i souborná "Opera mathematioo-physica". Horrebow
zemřel r. 1764 v Kodani.

Horrebowovo jméno se objevuje i v jeho metodě ur-
čení zeměpiSll1éšířky z páru hvězd, procházejících po
sobě rovinou místního poledníku v přibližně stejných
zenitových vzdálenostech. Tyto rozdíly se, nyní IUrčují
pomocí šroubového mikrometru, jímž se na hvězdy na
vádí pohyblivá niť. Za Honebowa se poloha hvězdy od-
hadovala vzhledem k ve'lkému počtu pevných vláken.
Je zajímavé, že pro-věření metody v polních podmí-
kách uskutečnil dánský inženýr - poručík Karsten
Niebuhr (1733-1815) za nešťastné expedice' v létech
1762-1767 ve Šťastné Arábii (nyní Jemen], po něm
ředitel vídeiíské observatoře páter Maxmilian Hel!
(1720-1792) při průchodu Venuše' r. 1769 a teprve
Andrew Talcott (1797-1883], který sestrojil zenittele-
skop a zavedl Talcottovy (nesprávně Horrebowovy) li-
bely přispěl spolu s Chestrem Smithem Lymanem (1814
až 1890) k zavedení metody v běžné praxi. Prof. Kiist-
ner se pak přičinil, že byla, užita od roku 1890 na sta-
nicích Mezinárodní šířkové služby - nyní Mezinárodní
služby pro sledování pohybu pólu (I. P. M. S.).

Ing. Jan Rambousek,
VÚGTK Praha

Mapa - významná pomocka
v ideologickej a masovopolitickej práci
528(08(.3)301.152.(

Zasadnutia ÚV KSČ zdóraznili významné miesto maso-
vopolitickej práce pri získavani pracujúcich za politiku
KSČ. Z pedagogických a didaktických aspektov sa pri
zvyšovaní činnosti masovopolitickej práce úspešne
osvedčuje využívanie audiovizuálnych pomócok. Tento
cief sledoval aj celoslovenský seminár, ktorý v dňoch
14. a 15. jl}na 1979 usporiadalo oddelenie propagandy
a agitácie UV KSS v spolupráci s Osvetovým ústavom
v Bratislave na tému "Audiovizuálne pomocky a ich
využivanie v ideologickej a masovopolitickej práci".
Táto významná politická akcia sa uskutočnila v Žiari
nad Hronom. Seminár sa konal v znamení hesla "Ůalším
rozvoj.om masoyopolitickej práce za splnenie záverov
XV. zJazdu KSC".
Do rámca seminára bolo začlenené inštalovanio vý-

stavy audiovizuálnej techniky a pomocok. Na realizá-
cii tejto výstavy sa zúčastnila aj Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava (SK), ktorá sa prezentovala svojimi
výrobkami z oblasti politickovýchovných máp. I keď sa
SK tejto problematike systematicky venuje len posled-
ných 4-5 rokov, dokázala svojou expozíciou, že v tomto
smere vykonala už kus práge. Mapy, tematicky rozde-
lené do blokov "Vznik Ceskoslovenska a jeho
ďalší vývoj", "Pomoc ZSSR Rri národnooslo-
bodzovacom boji národov éeskoslovenska",
"Sociálny a ekop.omický vývoj Slovenska
po roku 1948" a "CSSR - pevná súčasť sveto-
vého socialistického spoločenstva", boli pre-
hliadkou doterajšej kartografickej tvorby s angažovanou
tematikou. Podfa roakcie návštevníkov, prevažne osve-
tových a politických pracovníkov, len určitá čc'sť
z nich poznala túto kartografickú pro'dukciu. Viičšina
účastníkov seminára sa na spomínanej výstavo zozná-
mila s kartografickou tvorbou z oblasti politickový-
chovnej po prvýkrát, respektíve poznala len nepatrilú
časť znej.
Prehfadom svojej tvorby SK ponúkla ďalšie, vefmi

účinné pomócky potrebné pri zodpovednej práci agitá-
tora, a tým kartografická expozícia na seminári splnila
svoje poslanie.
Na seminári odzneli referáty z úst odborníkov z di-

daktickej oblasti, ktorí medzi popredné pomocky v agi-
tácii zaradili mapy ako jednu z foriem zhmotnerlej
didaktickej práce. Mapa ako nosič vefkého množstva
informácií mala by byť jednou z najrozšírenejších po-
mócok agitátora. Prednášajúci apelovali na osvetových
pracovník ov, aby využívali v propagácii mapy vo vač-
šej miere, pretože sú ešte skrytou rezervou v tejto čin-
nosti.
Úlohu v rozvíjaní masovopolitickej práce nezohráva

len mapa s politickovýchovnou, angažovanou temati-
kou. Každá mapa, či už topografická, fyzickogeografic-
ká, sociálno-ekonomická, plochá alebo reliéfna, ak sa
vhodne použije, správne komentuje, alebo potrebne
upraví a doplní, je významnou pomóckou na politicko-
výchovnom poli. Je známe, že už V. 1. Lenin pri
objasňovaní vefkolepého plánu elektrifikácie Sovietske-
ho zvazu používal mapu, názorne na nej vysvetfov<11
a ~ mape sa vracal aj pri ďalšej agitačnej činnosti.
Císla reprodukované zvukom sa pomerne ťažko vní-

majú, poslucháčovi unikajú. Keď sú však zároveň
premenené na grafy, tabufky, diagramy, kartodiagramy
a rózne kartografické symboly umiestnené na mape,
používatef ich vníma intenzívnejšie, pósobia naňho
ovefa viac.
Je v moci katografickej produkcie dať tieto možnosti

a prednosti máp do služieb propagácie a prispieť tak
k ďalšiomu rozvoj u masovopolitickej práce. Bude to
prispevok mapovej tvorby k realizovaniu zlÍ,verov XV.
zjazdu K(;S.
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SK ako predstavitef kartografickej tvorby na Sloven.
sku už nastúpila cestu na poli spracúvania a vydávania
politickovýchovných máp, a je len potrebné, aby sa
týmto smerom uberala ďalej. Pri vydávaní máp s anga·
žovanou a aktuálnou tematikou treba venovať pozor·
nosť správnemu výberu tém, pohotovo reagovať na
významné politické udalosti, venovať sa posobivému
grafickému stvárneniu a snažiť sa, aby čas od zrodu
myšlienky po realizáciu bol čo najkratší, aby mapa moh·
la na používatefa zaposobiť čo najskor a v správnom
čase.

Silvia Seitzová, prom geogr.,
Slovenská kartograjia, n. p., Bratislava

Dne' 6. listopadu 1979 se dožil šedesáti let Ing. Franti-
šek Rys, pracovník Geodetické a kartografické správy
pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu v Praze, kje za-
stává funkci zástupcel ředitelle a řídí úsek koordinace,.
Po středoškolských studiích na České státní relálce

v Praze,-Smícllnvě studnval na ČVUT zeměměřické in-
ženýrství, které dnkončil v rnce 1945 po znovuotevření
vysokých škol.
Všestrannou praxi absolvnval v civilní službě a zel-

měměřickém družstvu Geoplan. V resortu geodézie a
kartngrafie, kde, pracujel od jeho vzniku v rnce 1954,
zastával nejdříve v Oblastním ústavu geodézie a karto-
grafie v Praze řadu funkcí v technické a podnikové kon-
trnle i ve výrobním úseku. Při zaměstnání absnlvnval
fakultu řízení Vysoké školy ekonomické v Praze a spe-
cializační nástavbu ekonomické sociologiel a psychnlo-
gie, Řadu le,t byl pak vedoucím Obnrového střediska
vzdělávání a pn vzniku krajských územních nrgánů geo-
déziel a kartografie v roce 1972 pracuje až dosud u Geo-
detické a kartografické správy v Praze.
Na vše,ch pracovištích v resortu vždy patřil k oběta-

vým a spolehlivým pracovníkům s příkladným smys-
lem pro zodpovědnost a pro náročný přístup ke kvalitě
geodeHckých prací. Ve, své současné funkci uplatňuje
široký odborný přehled, stejně tak i dobrý vztah k li-
dem.
Po celá léta je aktivně zapojen do veřeljně prospěšné

činnosti v místě bydliště - v RadoHně, i na pracovišti.
Je dlouholeltým funkcionářem tělovýchlQlvné jednoty
v Radotíně, kde, přede'vším pečuje, o mládelž. Je oběta-
vým organizátorem Rudých letnic, kte,ré tělovýchovná
jednota každoročně pořádá. Jel členem městského vý-
boru ČSTV Praha a členem výboru atletického svazu
OV ČSTV Praha-západ. Za tuto vysoce záslužnou práci
objržel řadu tělovýchovných vyznamenání a čestných
uznání. Je rovněž aktivním funkcionářem komisí a akti-
vů MNV v Radotíně, kde jel členem plánovací komise,
komise pro mládež a tělovýchovu a letopiseckého ak-
tivu.
Jeho vysokých odborných znalostí a zkušeností je

využíváno v J'esortním měřítku. Je členem zkušební ko-
mise ČÚGK prn udělování oprávnění k ověřování vý-
sledků geodetických a kartografických prací, a rovněž
členem zkušební komisel Č'ÚGKpro odpovědné geodety.
V roce 1976 mu bylo uděleno nejvyšší resortní vyzna-
menání "Neljlepší pracovník resortu Č'ÚGK". Za dlouho-
letou úspěšnou práci v resortu a nesporné zásluhy za
rozvoj geodézie a kartografie, ze1jména ve Středočeském
kraji a hl. m. Praze" obdržel v září t. r. u příleižitosti
25. výročí založení jednotné čs. geodeltické služby vy-
znamenání "Zasloužilý pracovník" a pamětní mejaili.
BlahopřelJeme soudruhu Rysovi Jr jeho významnému

životnímu jubileu s přáním, aby si i do dalších lelt za-
choval dosavadní pracovní i sportovní elán, duševní
i fyzickou svěžest.

Šéfredaktor Slovenskej kartografie, n. p., Bratisla~a (S!:<]
Ing. Zdenko Mat u I a sa dožil 27. 10. 1979 svo]lch pat-
desiatin.
Narodil sa v Drahovciach. Po štyroch rokoch základ-

nej školy robí úspešne prijímacie skúšky na gym,názium
v Piešťanoch, kde v roku 1948 maturuje a pTlchadza _na
Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave (SVST)
študovať odbor zememeračské inžinierstvo. Po ukonče-
ní SVŠT v roku 1952 nastupuje do zamestnania na Slo-
venský zememeračský a kartografický ústav v Bratisla-
ve.
Vojenská základná služba azda určila jeho záruby

v kartografii, lebo práca vo Vojenskom kartografickom
ústave v Banskej Bystrici natorko zaujala mladého in-
žiniera že po návrate z vojenskej služby v roku 1954
sa ven~je kartografickej tvorbe nep,retržite až doteraz.
Odborné máce začína ako revízor v kartografii, ne-

skol' vedúc[ oddielu a vedúci prevádzky. V roku 1970
bol menovaný do funkcie prvého námestníka riaditera
SK - šéfredaktora. S jeho menom sa spáia budovanie
kartografie na Slovensku, napr. a i tým, že bol v re-
dall:cnej rade prvého slovenského atlasu známeho ako
Malý atlas sveta". Zaslúžil sa o angažovaný profi!
kartografického vydavaterstva pri vydávaní politicko-
výchovných a kultúrnych kartografických diel. V súčas-
nosti organdzačne, technicky a technologicky výrazne po-
máha pri spracovaní Atlasu SSR. Vo svoje! prá~i vyniká
obetavosťou zásadovitosťou a nekompromlsnostou. Svo-
je vyše 25 ~očné kartografické skúsenosti dáva kolektí-
vu spolupracovníkov. ,
Popri vlastnej pracovnej činnosti, Ing. Mat u I a, dba

o svoj politický a odborný rast. V rok~ch 1972-1974
absolvoval postgraduálne štúdium na SVST a v rokoch
19í5-1976 cyklickú prípravu pre vedúcich pracovníkovo
Je členom viacerých rezortných komisií. Aktív~e pra-
cuje tiež v masovopolitických organizáciách. f:itatelia
nášho časopisu ho poznajú ako autora príspevkov, čle-
na redakčnej rady (1970-1977) a prednášatera na roz-
nych semináI10ch a odborných kartografických podu-
jatiach. I v súčasnosti je dopisovaterom nášho časopi-
su.
Za jeho iniciatívny prístup k plneniu zverených úloh

bol niekoIkokrát vyznamenaný ako najlepší pracovník
SK. V roku 1971 mu bolo udelené rezortné vyznamenanie
"N a j lep šíp r a c o v n ík S Ú GK" a v roku 1979 vy-
znamenanie SK "Z a s I ú ž i I Ý p I' a c o v n í k pod n i-
k "u.
Želáme Ing. Mat u lov i ďalšie plodné roky života

prí rozvíjaní kartografickej produkcie niellen v SK, ale
aj v mezinárodnej spolupráci v oblasti kartografie.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

KOUBA, J. - KMEŤKO, P.: 25. výročí jednotné or-
ganizace geodézie a kartografie a Československá
vědeckotechnická společnost

POSPíŠIL, J.: Vliv atmosféry na sIrení laserového
záření při metodě záměrné přímky

KLOKOČNÍK, J. - KOSTELECKÝ, J.: Metoda koloka-
cí a dráhové rezonance umělých družic Země

MACHOvA, H. - KLOBUŠIAK, M.: Ortogonalizačné
algoritmy vo vyrovnávacom počte
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Z geodetického kalendáře
(říjen, listopad, prosinec)

6. října 1929 - před 50 lety se narodil v Orlové Ing. Mi·
loš Ženč, CSc.,vedoucí pracovník ve vědecko- výzkumném
uhelném ústavě v Ostravě. Po absolvování vyšší prů-
myslové školy §trojnickév Karviné a zeměměřického
inženýrství na OVUT v Praze v r. 1953 nastoupil asis-
tentské místo na Vysok&~le báňské v Ostravě. Od ro-
ku 1957 se věnuje výhradně vědecko-výzkumné činno-
sti. Publikované odborné práce, četné výzkumné zprá-
vy a odborné posudky týkají se důlního měřictví a pro-
blematiky vlivu dobývání na důlní díla i povrch, v kon-
krétních podmínkách ostravsko-karvinské těžební ob-
lasti.
15. října 1919 - před 60 lety byl založen Vojenský
zeměpisný ústav. Tento ústav se významně podílel na
rozvoji zeměměřických prací na území našeho státu,
nejen při topografickém mapování, ale i ve fotogram-
metrii a vyšší geodézii.
20 října 1889 - před 90 lety zemřel ve Vídni František
Zrzavý, vrchní trigonometr vídeňské triangu)ační kan-
celáře, význačný český zeměměřič. Byl žákem prof.
Kořistky. Před svým působením u triangulační kance-
láře se podílel na katastrálním vyměřování Uher. Je
jedním z prvních praktiků, který publikoval výsledky
své zeměměřické práce, tenkrát v Časopise Král. české
společnosti nauk. (Narodit se 26. března 1836 v Kří-
žové - Krucemburku na Oeskomoravské vysočině).

5. listopadu 1899 - před 80 lety se v Ujpestu narodil
Dr. Šandor Radó, profesor katedry ekonomické karto-
grafie na budapešťské universitě. Význačný maďarský
kartograf a představitel své země v mnoha meziná-
rodních organizacích. Má velký podíl na uskutečnění
společného úkolu socialistických zemíiJ>":přivydáváni
Mezinárodní mapy světa v měř. 1 : 2,5 irti'tV·r. 1942 byl
vyznamenán Řádem Lenina.
12. listopadu 1879 - před 100 lety se narodil v Hradci
Králové Ing. Jan I(avalír, přednosta býv. reprodukčního
ústavu min. financí. Po bohaté novoměřické praxi byl
v r. 1920 pověřen vedením čs. litografického ústavu
min. financí v Praze, později přeměněného na reprodukč-
ní ústav. V čele tohoto ústavu, na jehož modernizaci
měl velký po4,íl stál až do r. 1939. Jako hon. docent
přednášel na OVUT pro studenty zeměměř. inž. "Re-
produkci map a plánů". Byl autorem mnoha odborných'
článků zejména z oboru reprodukce. (Zemřel 26. srpna
1947 v Praze.)
12. listopadu 1929 - před 50 lety se narodil v Praze
Ing. Miloslav Růžek, CSc., odborný asistent Katedry
mapování a kartografie ČVUT v Praze. Po absolvování
vysoké školy v r. 19.52nastoupil do fotogrammetrického
odd. tehdejšího GU. Byl vedoucím jednoho z oddílů
letecké fotogrammetrie. _V r. 1959 přešel na Katedru
mapování a kartografie OVUT do laboratoře fotogram-
metrie. Své praktické zkušenosti velmi dobře uplatnil
v pedagogické práci. Významný je jeho podíl při řešení
výzkumných úkolů netopografických aplikací foto-
grammetrie, zejména v modelovém výzkumu. Oceňo-
vána je pečlivost při řešení těchto úkolů, z nichž některé
jsou součástí badatelského výzkumu. Je autorem řady
odborných článků a pojednání, spoluautorem několika
skript. Z v§řejné práce;;.je třeba připomenout jeho
působení v OSTV, v 1. 19!19až 1962 byl členem širšího
reprezentačního družstva gymnastů.

13. listopadu 1939 - před 40 lety zemřel v Brně
Ing. Vladimír Hajný, přednosta katastrální měřické služ-
by na Morav_ěa honor. docent Nauky o pozemkovém
katastru na OVŠT v Brně. Od r. 1895 působil v trian-
gulační kanceláři ve Vídni, později jako přednosta odd.
pro nové měření v Praze a dohlédací orgán u ZFř.
v Brně. V r. 1919 přešel k organizování katastrální služ-
by na Slovensko a od r. 1921 byl povolán k delimitační
komisi pro zaměření čs.-maďarské hranice. Byl vý-
borným organizátorem s bohatými praktickými zkuše-

nostmi v triangulaci a novém "mapování a uznávanou
autoritou při mezistátních hraničních jednáních. (Na-
rodil se 9. listopadu 1866 ve Slaném.)
14. listopadu 1899 - před 80 lety se narodil v Lenin-
gradě Ing. Nikolaj Němčenko, první vedoucí fotogram-
metrického odd. Zeměměřického úřadu v poválečných
letech, později odd. literární dokument.ace a knihovny.
Po ukončení studia pracoval ve VZU, odkud přešel
k resortu. Ak1jvně pracoval v geodeticko-kartografické
sekci NTM a Os. společnosti pro dějiny věd a techniky
při OSAV. Z jeho literární činnosti jmenujme zejména
spoluautorství na Rusko-českém zeměměřickém slov-
níku. (Zemřel 9. prosince 1976).
21. listopadu 1909 - před 70 lety se narodil v Domouši-
cích, okres Louny tn~. Václav Morek, býv. vedoucí
technického odboru OUGK v Praze. Po skončení studií
pracoval u katastrální služby v Trenčíně, odkud byl
pro svojí pečlivost a svědomitost povolán do Triangu-
lační kanceláře min. fin. Triangulačním pracem věnoval
plných 19 let své odborné činnosti. Pro své zku~enosti
a řídící schopn12sF byl v r. 1956 povolán na USGK,
kde později v OUGK působil až do odchodu z činné
služby, v řídící činnosti. V 1. 1958/59 působil též jako
externí učitel na SPŠZ v Praze. Jeho literární činnost
byla soustředěna především na tvorbu technologických
návodů a předpisů. Z,asloužil se svojí vysokou odbor·
ností a obětavou pracovitostí o další rozkvět čs. geodézie
a kartografie. (Zemřel 9. ledna 1979.)
23. listopadu 1929-před 50 lety se narodil v Javorníku,
okr. Hodonín Ing. Ylastimil Vyhnánek, býv. náčelník
střediska geodézie u OSD - Správa dráhy v Olomouci.
Maturoval na reálném gymnáziu v Kroměříži, studium
geodézie dokončil na VAAZ v Brně v r. 1954. Svou
praktick0J! činnost plně rozvinul na úseku fotogram-
metrie u OSD nejprve jako ve4,oucí fotogrammetrického
oddílu, potom jako náčelník SZG. Z problematiky želez-
niční geodézie a fotogrammetrie publikoval řadu pod-
nětných prací v GaKO a různých sbornících. Je agilnLm
členem ve společenských organizacích, zejména y OS
VTS, je členem čs. fotogrammetrického komitétu. Učast-
nil se jako zástupce OSSR řady mezinárodních kongresů
ISP. Byl v r. 1972 oceněn titulem nejlepšího Eracovníka
dopravy a je držitelem čestného uznání UR-ČSVTS
1. stupně.
24. listopadu 1919 - před 60 lety byla výnosem mini-
sterstva financí zřízena Triangulačni kancelář min.
financí v Praze. Tato kancelář se význačnou měrou
podílela na vybudování jednotné trigonometrické sítě
v našem státě a byla jednou z předních složek oboru
po dobu svého trvání.
1. prosince 1889 - před 90 lety se narodil v Boněnově
u Mar. Lázní RNDr. Josef. Peterka, býv. velitol foto-
grammetrického od§. VZU v Praze, honor. docent
fotogrammetrie na OVŠT v Brně. Ve svém oboru byl
velmi činný publicisticky, spolkově, proslovil řadu před-
nášek a zúčastňoval se kongresů Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti. (Zemřel 11. března 1960 v Praze.)
21. prosince 1879 - před 100 lety se narodil v Rousmě-
rově u Vel. Meziříčí Ing. Antonín Nedoma. Působil
od r. 1903 v katastrální měřické službě na Moravě.
Od r. 1914 byl přednostou nového měření, v 1. 1925 až
1933 přednostou archívu map katastrálních, později
v dohlédací službě a od r. 1937 přednostou celého
kat. měřického úřadu v Brně. V 1. 1921-24 byl též
pověřen delimitačními pracemi u čs.-maďarské komise
v Bratislavě a Košicích. Byl vzorem pilného všestran-
ného vedoucího pracovníka, vždy s kladným poměrem
k lidem i svým spolupracovníkům. (Zemřel 4. června
1945 v Brně).

GaKO č. 8/79, str. 236, pravý sloupec, 1. řádek shora
správně zní:
1. června 1879 - před 100 lety se narodil v Hrubčicích

u Prostějova Ing. Dr. Alois Tichý, profesor ...
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Vybavíme Vám komplelní slředisko s nejmodernějšími
snímacími a vyhodnocov.acími příslroji pro lologrammelril

Naše mnohaleté zkušenosti, skloubené s nejnovějšími poznatky měřicí techniky, jsou
zárukou pro ekonomické pracovní metody.

Letecké snímkování
Měřicí komůrky pro letecké snímkování MRB 21/1818; MRB 11,5/
1818; MRB 15/2323 o MRB 9/2323; registrační stotoskop Regiscop;
expozimetr Aerolull

loborotorní technika
Vývojnice EG 120; zařízeni pro sušení filmu TS 120; elektronícký
kopírovací ptístroj Elcop

Interpretace
inte,pretoční přístroj Interpretoskop; piistroj na prohlížení filmu
Photopret; zrcadh ••ý stereoskop; interpretační skři,ika Topopret;
k<1pesnístereoskop

Vyrovnávání zkreslení
Přesný přístroj pro vyrovnáváni zkreslení Rectimat B; překreslo·
voi; leteckých snímků LUZ

Vyhodnocování leteckých snímků

Přesný stereoskopický mopovocí přístroj Stereometrograph F; to·
pogrofický stereoskopický mopovací přístroj Tapocart; topografic'
ký stereoskopický mapovaci přistroj Topocort s diferenciálním za·
řízením pro vyrovnávání zkreslení Orthophot; stereopontometr

Pozemská fotogrammetrie

Univerzální měřicí komůrka UMK 10/1318; stereoskopická měřící
komůrka SMK 5,5/0808; fototeodolit Photeo 19/1318; pozemský
stereoskopický mapovací přístroj Technocart

Analytická fotogrammetrie

Piesný stereokomparátor pro letecké snímky Stecometer; stereo-
komparátor Steko 1818; laserový přístroj pro přenos bodu Trons-
mork; souřadnicový registíoční přístroj Coordimeter F

VEB Carl Zeiss JENA· DDR



vývoj počítačů prošel v poslední době mimořádně

rychlým vzestupem. Jednotl ivé generace počítačů

jsou technicky stále dokonalejší a s tím souvisí i vý-

voj adekvátních programovacích prostředků.
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Probírá základní pojmy programovacího jazyka PUl, uvádí de-

finice, vlastnosti, omezující podmínky a všeobecnou použitel-

nost. Podrobně se zabývá výjimkami kompatibility implemen-

tace mezi Siemens PUl a IBM PLfl-(D), která se jen nepatrně

liší od implementace jazyka PUl používané pro počítače Jed-

notného systému elektronických počítačů.

Význam a použití programovacího jazyka PUl

Prvky programovacího jazyka PUl

Organizace a popis dat

Převody a operace

Řídicí instrukce

Stavba bloků a jejich aktivace

Standardní funkce a pseudoproměnné

Vstupní a výstupní soubory dat

Ošetření chyb
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Pracovníkům výpočetních středisek, studujícím vysokých škol

technického a ekonomického směru a dalším zájemcům o vý-

početní techniku a programování.

Zde odstřihněte a pošle,te na adresu SNTL - Nakladatelství teohnické literatury, odbytové oddělení,
11302 Prmha 1, Spálená 51


