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KLOKOČNIK, J.
Využití rezonancí drah umělých družic k popisn
gravitačního pole Země
Geodet1iC'ký a ka.l'to'gmUdký o'b~or, 22, 1976, č. 5,
s. 121-127, 6 'Mib., Brt:.49
PrecLmětem práce (z ,obQll'ludYJIlléllIIli,ckéd,flUž'icové
geodézie) je U!l'IčOIVánI1dha'ra/kteristik zemskéhv
graiV'i'tliČ'l1íbo IpOle z drábové dYlll<amiky zeIIlSlkýoh
dJ1'I11Žic. Teorie íUJl'čováJní JlIlmmOlIlJ1c1ký,dh,členO
v OOIZvoji graiVimčn:ílho poteIlJoiá:Lu, K.a'u:IOvvzo'rec,
WlOrec a podmlínlky 1J."eZ0000000cedráhy umělé d'1'IUJŽi-
ce Země a tívahy o geodetickém využití rezonllllIlcl.
Aplikace vy'J.omné rleOl1ie Il1Illněkteré oověltSlké dTU-
!lJce LNTERKOSMOS.

528.338:624.159.14
KUČERA, K.
Ověřování trigonometrických bodli v poddolova-
něm Azemí polygonoVfmi pásy
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 5,
s. 128-13.6, 8 obr., 7 tab., '1iit. 3
Klmoopce úlohy. úhLové v}"rovnán1 sí'tí l. 18~ IV. ty-
!pu, p'řehled 1VIZ01'ICOp1'lotyto ty,py. 2lkO'U!Škameto-
dy na síťovém modelu (selStTojení m<ooe'lu, úJhlOlVé
,a pořadové vyoovnáJní,přesnost ill!OIVěIlIrčov,aný'ch
smJJř8ld:nJic J •

528.526.6
CIRBUS, J.
Gyroteodolity v súčasnej geodetickej praxi
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, č.. 5,
s. 137-141, 6 Oibr., 1 tab., lH. 5
Tendenc'ie zVYšQlv,ania 'pre:snos:tIi gYI'oorie:n:táaie -
kOlI1Stru'kĎn~m vylepšením pdstll"oj'OIv a zdokoma-
lením metodi1ky pozo'rov,ania. NieikoI~o ,prílpadov
.pou:Žilti,a gyroteooOllifto'v v geodézii a mo,mosti
Ulp:la1mffil:iaa.u'1'OIIIiO'mnejgYI'okomp,aso:vej ol"ien'tá'cie.
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KJIOKOl{HI1K, fi.
I1cnOJIL30BaHHc pC30IlllHca Op6HT HCCXYCTBCHH&lXcnYTHH-
KOB .IlJIJIonHCaHHJI rpaBHT8I!HOHHOro nOJIJI 3CMJIH

reoJJ:e3H'leCKHU H KapTorpa.pH'IeCKHU 0630p, 22, 1976,
No 5, éTp. 121-127, 6 Ta6JI., JlHT. 49

IIpc.IlMeToM pa60Tbl (113 o5JlacTH .lOmaMH'lecKoll cnYT-
HH:KOBOHreO.Ile3HH) JIBJlJIeTCllonpe.IleJle!mc xapaKTepHc-
THK rpaBHT8I!HOHHoro nOJIJI 3eM.~H Ha OCHOBeJIlHHaM'Hrar
Op6HT cnyrmrKoB 3eMJIH. TeOpHJI.onpe.IlCJIeHHJI rapMO-
Hll'Iecrarx 'lJJeHOB B pa3JIOlKeH!HH rpaBHTaqHoHHoro no-
TllHll;HaJIa, <Popr-IYJIa KaYJIa, epopMYJla H YCJIOBlfJl pe-
30HaHca Op6HTLI HCKYCCTBeHHorocnYTHHKa 3eMJIH H pac-
cylK.IleHHlI o reone3H'lecKoM 'HCnOJIL30BaHRH pe30HllHCOB.
IIpuMcHeHHe rrpHBe.IleHHOUTeopHH K HeKOTOpblMCOBeT-
CKHM cnYTHHKaM I1HTEPKOCMOC.

528.338:624.159.14

KYl{EPA, K.

IIpoBepxa TpHrOHOMeTpR'IeCKHXnyHKTOB nO.Ilpa6oTaKKoli
06JIaCTH nOJlHrOHOMeTpll'IecKHMHqenllMH

reo.Ile3H'lecKnu H Kaprorpa.p'H'lecKHu OO3Qp, 22, 1976,
No 5, ap. 128-136, 8 plic., 7 'ta6JI.,. JI_T. 3

KOHl{eIIl{HlI 3IlJla'lH. Yr.'lOBOe YPllBHHBaltHe ceTeH C 1-ro
.IlO4-1'0 THIIOB; OOoop epopMYJI .IlJIJI9THX THnOB. IIpo!Iep'
Ka MeTO.Il3 Ha cereBOH MO.IleJIH (COCTllBJIeHlIe MO.IleJIl[,
ypaBHH:BaHUe, TO_OCTlo onpe.IleJIeHHLIx. XOOPJIJHH3T).

528.526.6

I.tI1PliYC, :A.
rHJlpoTeOllOJOlTW B COBpeMeRHOi: reolle9RQecKOi: upu-
'l'JIxe

reo.Ile3HQecKHK H K3pTOI"pa~HQecKHH OO30p, 22, 1976,
No 5, CTp. 137-141,6 pHC., 1 Ta6JI., JIHT. 5

TeH.IleHqHJI rrOB&lmeJlIlJl TO'lHOCTRrllpoopHeH1"8I!HH CIIo-
coOOM YJIYQmClmJl KOHCl'pyKItRIl npHťiopoB H coaepmeH-
CTBOBaHIleM .!ol;eTOJtHKJIHa6JIIO.IleHllJl. IIpIlBOJXHTCJl Ke-
CKOJILlCO IIpH'MepoB HCllOJIL3OBllHIlJl: rKpOTeO.IlOJmTOB
B reo.Ile911K II B03MOlKHOCTHIIpHMeHeHlIJI: aBTOROMHoi:
OpKeHTartKH IIpIl noMO~1l I'HpOKOMnaca.
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KLOKOČNIK, J.
Nntzung der Bahnresonanzen kiinstlicher satelli-
ten zur Beschreibung des Schwerefeldes der Erde
Ge~detiaký a ka'rtog1'l8fioký oboror, 22, 1976, Nr. 5,
Seite 121-127, 6 Taib., r.it. 49
GegEml5'tand der Al'beit [-aus dem Gebiet der dy-
nlélJIllIiISahenSaitel1Jiten'geodasie) ist die BesHmmung
der Oha,ooktel'istlken des Schwel'efeldes der Erde
aus oder Bahll1dy:namik der Erdsatelli1:em. Theorie
der Bestimmung der oo'I'ffi'onischen GUeder in de,r
En<tWÍJcklung des Schwerepotentil8'ls. Die Kaul'sahe
Formell, Forme1 und BedJi.ngung der Resonaruz der
Bahn eineskiinstlichem El'dsa:telUtem u~d Ober~
'legungelIl iiber die geodati,sche Anwendungs'mog-
JiichkeH der ResonoanzP.lIl. AppLikléltioill d6'r erlau-
tertem Theorie ,alUf manche von d6lIl sowjetischen
Sactel1litelll INTERKOSMOS.

528.338:624.159.14
KUČERA, K.
Untersnclmng trigonometrischer Punkte in Berg-
baugebieten mittels Polygonstreifen
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 5,
SeÍite 128-136, 8 Abib., 7 Tab., Lit. 3
KOilliZetp'UOlllde,r AUfgabe. W~nlkell8Us.glElic,ruungvom
Netz6lIl I. bis IV. Ty.ps, Obersioht der Formellll filr
dliese Typen. EI1pmbung dST Me<thode a:n einem
Neltzmod,ell (KoillstrUJkltion des Módells, Winlkel-
und Zugausgleiohung, Ge'n8lUi~eit der neube-
s'timm'ten KOOlrdiilllate:n.



528.526.8
CIRBUS, J.
Kr8is.lt~eodolite in der gelltltwirtipn geodliti-
schen Praxis
GoodeUcG!:9'aka'rtogJmfic,ký cJbwr, 22, 1976, Nr. 5,
Selte 137-141, 6 AilIb., 1 Toab., Lilt. §
T~d~n d~ Gen<aí\ligJkelitsed)~inmg der Orientie-
1"\lIIl@m milPt8ls ~~wth~i:tQn - durch Ver-
biIl'ssieOOTIJg<!Br G8Il'atek'OOl$oou~ UIIld VervoU~OOl-
mung der ~baQbtungsmflltl1odilk. Bilnige Fall~ der
AinwendlLIlig VIO'llKreiiseltlheodoliten m. der Geodll-
sie uml Ml>glliioh1kel1en emer GeiltenJdmacílw:ng der
lIIurtonomen OrieJ1lUel'l1.1lllgmittels KreiSlelkoOiIIllp'aB.

(528.2:629.783) :550.312
KLOKOCNIK, J.
Use 01 Resunances of Slltellite Orbits for Deserip-
tiOD uf tba Eartb Granty Field
Geodetti.cký a Ik,a11togred'iC'kýOIbzod",22, 1976, No. 5,
pp. 121-127, 6Mb., 49 Teď.
T'Oip,vcorf 1Jhe a<rtiole (fl"om the bNmch of dy;n8JIIlic
sattel'llilte geodesy) its determmna!UOIIl of charalC1Je-
mtliJcs of 1.'00 Eatrth gmvllJty llield f,rom Oi'bilt dy-
DJaII1Lcsof Eavth sa1lellites. Theo["f of -dE!ltel"l1litllJa-
tvon Jlarmomc elemetnts in devello,pn1e11ltm grevity
potenl1Jia'l, Kaula''S .fol"l1lluJ.a, fOl'llllula 8IIld OOIl1di-
tions of 'sateHite or'btt and ditsClUSSi'OIllof gepde-
tilcal tU:se of IreStOlnaruces.A,ppllticatIOIIl'Sof prolposed
theOIry 0IIl SOlIIle So-viet satelUtes INTERIWSMOS.

528.338:624.159.14
KUCERA, K.
Verification of Trigooometric Stations in Under-
mined Area by Trav.ne Belta '
Geodetický a kal1togtraJficlký OIbzod",22, 1976, No. 5,
p'p. 128-136, 8 flig., 5 ref.
GO'llICep't'iJOInod' 1Jhe tt>aSk. Adjustm.enlt af IIIIl1gles in
nem of the 1st - IVth tylpes. TeSI1:l:ngof the
met:hod on 18net model (,COOS!trUlct[OIIlorf 'the .mo-
de'l, IIIIl1tgleaoo tra~ 'adjustmenrt, t8Jccura;cy <Drf
the new determined coordinatesJ.

528.526.6
CIRBUS, J.
Gyrotheodolite in Present Geode1ic Practice
GeodeUcký iB.ki111l"tograficikýOIbzo[', 22, 1976, No 5,
pp. 137-141, 6 Mg., 1 tab., 5 'ref.
T~ iln increasing I8CCUtl'acyolf gyroOl'lienttl8TiOll1
-by i.mprov9IIlel1l<t of iilnstl"1l'lllellJt oonstructiOlll

and by pel'fection of observati'Olll pmcedures.
Some ex,amples of gY1rotheodolite 'ap,p'foiootions tiill
geoclesy dllll possibill~ of '8JUTOilIl:lI,!tíCgyl'oscolpic
compass orientation.

I52S.2:62!!-783 J :550.312
KLDKOCNIK, J.
Mile i profit des r6s0nances orbitales provenant
de satellites artificieles pour la deseription du
champ de gravitation de la Terre
Geodetický a kiIIImogreUcký dbzOd", 22, 1976, No 5,
pages 121-127, 6pla<nches, 49 bt~liogl'alphies
L'objet dí\l tM~'ai'l (de labl'alnche de la géodés'ie
dYol1léltIIlJiquestatelLli'taiire) oort la déte1t"Illtin.a,1Jiondes
caooctéristiques du champ de g;raMi!t'aoUonte,l"I'OOtre
de la dynamique orbItale des satem'tes terres1lres.
TI1éo["i'e· de détel'IIl.m<llt'fon des mem'bres hal"l1lo-
Illiques dléllIl!Sl'évIOilu't!i'01Ildu 'pottent.iel gra.v'il1:aUf, ll/l.
fOI'1Ilule :le Kaul, formule et 'collld~JUons de 'rés<D-
narnce orbita[e d'll'n satelHte artHkleI et ['éflexions
'su[' l'exploi:taoti<D1Il géodésique des' résolDJélJlJces.
Aippli1oattiOillde l'a théoirlie ex·pliquée 5ur certaitnts
satteu,i.tes soViétiques INTERKOSMOS.

528.338:624.14

KUCERA, K.
Vérification des points trigonométriques par
fusoaux polygonaux dans terrains minés
Geodetický a kall'ltog,ra,fIiClkýobzor, 22, 1976, No 5,
pages 128-136, 8 mws1raJtlionlS, 7 planchelS, 5 bib-
lio.grBlpllies
OoncepHon <CLu'Pl'I()lblBime.COII1lPeIIlSllt:iOllla<ngulaire
des réseaux du ler a,u lVe ty'pe, illiperl<Ude 1;OII"!11u-
les 'Pout" ces ItYlpeS. Essai de La mét1lode sur mo-
dele de réseau (,c:oo:struction du modele, com-
pensati'OtIl 'all1'g1ul<lli'reet de ohemilllementt, pt"éCiisoion
des oooll1donnée'S Dto'Uvellementt détel1!1J.inées).

528.526.6
CIRBUS, J.
Théodolites gyroscopiques dans la pratique géo-
désique actuel1e
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Nr. 5,
pages 137-141, 6 UlustTt8ti<DDS,1 ta<bleau, 5 bibldo-
g-M1phlies
l1endlllll1ce'Sd'acer:ols9l!llIloot de la. Ipréc'its,iOlIlď'Od"iel1l-
,ta1!ion gY'l"osoopique p8Jr I8IlléL1lO'l',a.ltiOlIlde la con-
structioo d'appatrei'ls et pet"feooOlIlntemel1lt de 118
méthode ďolbservatioo. Plusie1lirs cas ďemp.lo'i de
1Jhéodo:liJtes gyl1'tOSCOlplqí\leSen gé-odés1e et poSS'i.b'-
lités ďentrée en ca'U1Slede l'orliel1'tatio'll au'tOIliOlllle
a Domrpas gYlloscoplqlUe.



Klokočnfk, '.: Využiti rezonancí drah um~lých družic
k popisu gravitačního pole Země
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Vyuiití rezonancí drah umělých druiic
k popisu gravitačního pole Země

Současná globální souhrnná řešení gravitačního po·
tenciálu Země, jako jsou tzv. Standardní Země SAO
[8], [9], [34] nebo modely Země Goddard [33], [41]
obsahují až několik set harmonických koeficientů
v rozvoji gravitačního potenciálu Země spolu s geo.
centrickými souřadnicemi pozorovacích stanic (větši.
nou družicových komor a laserových dálkoměrů).
Ukazuje se, že je obtížné stanovit spolehlivé numerické
hodnoty harmonických koeficientů vyšších řádů kvůli
vzájemným korelacím při jejich výpočtu. Dnes je
popis gravitačního potenciálu Země z družicových mě-
ření spolehlivý jen do řádu 10 až 12 [24], [29], [30], [31]
a pro vyšší řády se dává přednost gravimetrickým
pozemským datům.

Na dalším zpřesňování popisu gravitačního pole
Země mají zájem nejen geodeti, ale i geofyzici a další
specialisté. Nepřesná znalost gravitačního pole je dnes
hlavním zdrojem chyb při výpočtu geocentrické polohy
laserových dálkoměrů. Zpřesnění znalostí o gravitač.
ním poli Země umožní řešení různých geodynamických
úloh. Proto je stále aktuální hledání alternativních
metod výpočtu harmonických koeficientů, které by
nevyžadovaly principiální změny přístrojové techniky.
Jeví se vhodné vypracovat takovou metodu, při
které by se určitý poměrně malý soubor koeficientů
vysokého řádu (m> 10) určoval bez kontaminace
všemi ostatními harmonickými koeficienty. Bylo shle-
dáno (a vyzkoušeno v praxi), že použití rezonancí
vznikajících ve dráze umělých družic Země (UDZ)
vlivem gravitačního pole Země umožňuje vypočíst
koeficienty vysokých řádů přesněji a spolehlivěji
(bez korelací) než je tomu v globálních hromadných
řešeních a často vypočíst i ty koeficienty (popř. jen
jejich lineární kombinace), které se zatím jinak stano-
vit nepodařilo.

Rezonance nastává, když UDZ uskuteční celistvý
počet oběhů kolem Země za celistvý počet dní. Pro
její vznik není třeba existence žádné zvláštní síly.
Družice se pohybuje stále v daném gravitačním poli
a jen díky opakovanému pravidelnému působení těch·
že členů gravitačního potenciálu se hromadí a zvý-
razňují jinak malé a krátkoperiodické dráhové po·
ruchy.

V zahraničí již byly rezonance UDZ s gravitačním
polem Země úspěšně využity k jeho popisu, zejména
anglickými autory (z Farnborough): Goodingem [13],
[14], King-Helem [22] až [27], Hillerem [16], [17],
Walkerovou [44], [45] a Kiug-Helem, Walkerovou
a Goodingem [29], [30], [31]; dále pak americkými
autory z GSFC [43] a dalšími. Výsledkem byly hodnoty
harmonických koeficientů 15tého řádu z rozborů
variací dráhy celkem třinácti UDZ. Byla použita
Allanova teorie [1], [4], (5).

Ing. Jaroslav Klokočnfk,
Astronomický ustav ČSAV, Ondl'ejov

Jinou teorii použili k analýzám rezonltnčmch po-
ruch drah čtyř UDZ v době rezonance 13-tého řádu
Reigber [37] a Balmino a Reigber [6).

Převažující výběr rezonance 15-tého řádu (15/1) je
z hlediska aplikace Allanovy teorie nejvhodnější.
Průchod rezonancí l4-tého a nižších řádů probíhá
příliš zvolna, rezonance 16-tého řádu, objevující se
těsně před zánikem UDZ v atmosféře, proběhne na·
opak velmi rychle, takže se rezonanční poruchy dráhy
nemohou "nakupit", nehledě na nedostatek pozoro-
vacího materiálu v koncovém období existence dru-
žice. Konečně je výběr rezonance 15/1 z praktického
hlediska odůvodnění tím, že jí každoročně projde ně·
kolik UDZ, takže bývá k disposici relativně dOst po-
zorovacích dat.

Výběr sklonu dráhy družice k rozboru rezonanč.
ních změn také není náhodný. Sklon je nejstabilnějěí
dráhový element; vlivy atmosféry velmi značné, ne~
příliš dobře známé a těžko předvídatelné značně
ovlivňující ostatní elementy dráhy jsou zde zreduko.
vány jen na malé korekce sklonu vlivem rotace vysoké
atmosféry. -

Je třeba poznamenat, že k získání tak hodnotných
výsledků jaké mají ve Farnborough (tab. V), byla
využita družicová měření jen průměrné přesnosti.
UDZ procházející rezonancí 15/1 se musejí nacházet
ve výškách kolem 500 km nad zemským povrchem
a tak nízko nebyla dosud k disposici žádná družice
s laserovými odražeči, aby mohla být vykonána
měření pomocí laserových dálkoměrů. Už z toho se dá
usuzovat, že příspěvek rezonancí ke studiu gravitač:
ního pole Země spočívá spíše v metodě samé než ve
využití moderní a přesné pozorovací techniky.

Praktické výsledky ze zahraničí ukazují, že
využití rezonancí může být přínosem pro určování
harmonických koeficientů vyšších stupňů a řádů tam,
kde globální řešení již nestačí. Bude jistě zajímavé
konfrontovat výsledky získané pomocí rezonanci
8 výsledky z družicové altimetrie, která se dnes
začíná rozvíjet [46].

Soustřeďme se na využití rezonancí pro stanovení
charakteristik zemského gravitačního pole - harmo.
nických koeficientů v rozvoji gravitačního potenciálu
Země. Budeme aplikovat Allanovu teorii [1], [4], [5]
na rezonanční změny sklonu dráhy družic INTER-
KOSMOS 3, 5 a 9, které během své existence prošly
rezonancí s harmonickými 15tého řádu; porovnáme
získané numerické výsledky s výsledky jiných autorů.

2.1. Gravitační potenciál Země

Obvyklý rozvoj gravitačního potenciálu Země ve
vnějším bodě (UDZ) v řadu sférických funkcí lze
transformací převést na funkci dráhových elementů
(Izsak [18], Kaula [19], [20], Lundquist a Veis) [34]:
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n n et)2 2 2 Jnm( : r+1

.. RFnm2>(l)Gnpq(e)exp (i1f'nmpq)
m=O p=O q =-et)

kde GMt, je geocentrická gravitační konstanta,
J"m, A...m mají-význam amplitudy a fáze harmonic-
kých sférických funkcí,
R je délkový faktor (hlavní poloosa referenčního
elipsoidu), ,
R značí' reálnou část následujícího součinu,
i=V-[
n, m, p, q jsou celá čísla (n je stupeň, m řád),
a, e, I, D, ro, M jsou obvyklé eliptické (Keplerovy)
elementy dráhy UDZ.

Místo J Jama A...m se často používají harmonické koeficien-
ty Onm, Snm; přitom platí známé vztahy:

Úhel1p ve vzorci (1) je dán vztahem

1pnm2JQ== (n - 2p)ro + (n - 2p + q)M +m(D,....-
- S - Anm),(3)

kde S je pravý hvězdný greenwichský čas.
Funkce F "m2> (I) jsou funkce sklonu (AUan [1],. [2], [3],
[4], Izsak [18], Gooding [12], [13], aj.), Gnpd(e)jsou
symboly pro funkce excentricity (Plummer [35j,
Lundquist a Veis [34], Gaposchkin [8], Gooding [15]
aj.).

Z (1) vyberme jen tesserální část (tj. s, řády ~
m =F O) a označme ji k dalšímu použití VA' Příslušné
meze sumací v (1) pro ni jsou:

2.2.1. Pojem rezonance •

Vztah mezi poruchovým potenciálem v rovnici (1)
a časovými změnami elementů dráhy UDZ zprostřed-
kují Lagrangeovy planetární rovnice [7], které může-
me symbolicky napsat takto [8]:

:t Ei = U(a, e, I). V

kde Ei znamená j-tý dráhový element a

L (a, e, I) je lineární diferenciální operátor.

Za předpokladu lineárních poruch můžeme pro
časovou změnu j-tého elementu vlivem jednotlivého
členu V"m = Vnm (Jnm, Anm) v rozvoji (1) psát:

:t ()E~m = RU(ao, eo, 10) ~.~ [ln.m,Fnmp (10),Gn2>q(eo)'
p q

ao, exp (i1pnm2JQ)]'
kde indexem "nula" značíme oskulační eleme:qty. Po
integraci této šestice diferenciálních rovnic dostaneme
pro poruchu ()E~m v elementu E~m vlivem izolovaného
působení Vnm:

kde

~nm2>q= (n - 2p)w + (n - 2p + q)M + m(.Q- no)
(5)

v úplném souhlas~ s derivací (3) podle času, neboť
nQ. S je časová změna pravého hvězdného času, tj.
ú!tlov~. rychlost rotace Země (360,98565°/24 hod);
M je střední denní pohyb UDZ a
w, .Q jsou časové změny elementů ro, D.

Rovnice (4) ukazuje, že z pozorovaných změn
dráby UPZ můžeme vypočíst harmonické koeficienty.
To je známý princip využití umělých družic Země
v kosmické dynamické geodézň.

Y rovnici (4) je pódstatný argument ip ve jmeno-
vateli. Při in =F Onemohou sice nastat pravé sekulární
poruchy dráhy, a!e 'ljJ se může anulovat. Dochází k to-
mu; když no a M jsou souměřitelné, tj. uskuteční-li
družice za jeden nebo více dnů celistvý počet oběhů
kolem Země. J:»()tom,naznačená lineární teorie poruch
selhává. Ve dráze UDZ se kumulují poruchy od těch
tesserálních členů gravitačního potenciálu Země, které
mají řád m (popř. jeho celistvý násobek). Říkáme, že
družice je v dráhové rezonanci s gravitačním polem
Země ..

2.2.2. Podmínka rezonance

Podmínku rezonance ipnm2JQ= O můžeme pomocí (5)
přepsat takto:

M + w m qw
no -.Q = .n - 2p + q + ~o - .Q)-:-(-n--~2p-+--q-j ,

(6)
kde první sčítánec pravé strany je celočíselný zlomek.
Jelikož také platí, že .

w, .Q « no, M,
můžeme (6) psát přibližně

M Ino == min - 2p + q .

Zvolme ex, {J jakožto nesoudělná celá čísla tak, že

n-2p + q = exy (7)
m = {Jy (y = 1,2,3, ... ),

Geometrická představa takto zjednodušené re-
zonanční podmínky je snadná. Rezonance nastává,
když UDZuskuteční celistvý počet oběhů {J na celistvý
počet ex otoček Země kolem své osy. Za ex dnů po {J obě-
zích se dráha družice opakuje vzhledem k pozem-

()Et,." = RU() 2 2T.inllm, Fnmp(Io), Gnpq (eo), ao, exp (i1pnmpq) ipn~2JQ].
p q
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skému pozorovateli, což názorně ilustruje fyzikální
smysl rezonance.

Zvolme nyní q = O nebo cb = O. Potom (6) přejde

{J
=0-.

m
n-2p

2.3. Rezonančníporuchysklonu dráhyUDZ

Zde uvedeme jen Lagrangeovu rovnici pro změnu
sklonu po dosazení V.l. a konečný výraz pro rezonanční
změnu sklonu dráhy vlivem rezonance 15tého řádu [4];
příslušné odvození je zdlouhavé a lze ho nalézt v [48]:

dl _ • 2 -j" (R )n( -m + (n- 2p) COSI) . .(Ji - M(I- e) L}Jn•m a . sinI .RLFnmp(l).Gnpq(e).exp (~'lJ'nmpq)

dl • ( R )16 n{. ~ P. Q -

-d--· =MG - • (016 sin if>1.15- 815 cos if>1.15)+ e[AI sin (if>1.15- w) - BI cos (if>I,15- co) +
tres15 a

+ 01sin (if>1.15+ co) - DI cos (if>1.15+ CO)]}

Tato podmínka může být ve skutečnosti splněna přesně
pro kruhovou dráhu, neboť teprve pak q = O nebo
pro dráhu s tzv. kritickým sklonem (I ....:...63,5°), neboť
potom cO = O. Jinak může být splněna jen přibližně,
neboť qcb/no v (6) je nenulové, i když malé.

kde G = 0,58773. (15 - cos I) (1 + cos I) sin18 I ,
015, 815, AIt Br, 01, DI jsou lineární kombinace
harmonických koeficientů lichých (sudých) stupňů
15. řádu, v původní literatuře nazývané "lumped
coefficients", jejichž definiční vzorce jsou tyto:

015 = F15157-1 {01515 F16157 - 01715 FI7158 ( ~ r + 01915 F19159 ( ~ r =f }

_ _ {_ _ = _ (R )2 _ _ (1l)4 }
815 = F15157-1 81515 FI5157-81715FI7158 ti + 81915 F19159 a =f

15.FI5157-1 { - - (R) - - (R)3 }
AI = 2(15 _ cos I) - 1701615 FI6158 ti + 1901815 F18159 7; =f

15F15157-1 { - - (R) - - (R)3 }BI = 2(15 _ cos I)' - 1781615 F16158 ti + 1981815 F18159 ti =f ...

(15-2cOSI)F15157-1{ - = (R) - - (R)3 }
01= 2(15 _ cos I) - 1301615 F16157 ti + 1501815 F18159 ti =f ...

(15 - 2 cos I)F15157-1 { - - ( R ) - - ( R )3 }
DI = 2(15 _ cos I) - 1381615 F16157 a + 1581815 F18158 a =f. . . .

3. Úvahy o geodetickém využití rezonancí
Rovnici (6") lze slovy vyjádřit takto: Rezonance

nastává, když družice uskutečňuje (J nodálních oběhů,
zatímco se Země otočí lX-krát vzhledem k precesující
rovině dráhy družice. Analogicky k (6') platí, že po
lXhvězdných dnech se dráha UDZ relativně k Zemi
přesně opakuje [4].

Od první přibližné představy spojené s rovnicí (6')
jsme přešli k realističtější situaci (6"), která ale ještě
není zcela obecná. Pro nekruhovou dráhu nebo dráhu-
s obecným sklonem nutno (6") nahradit původní rov-
nicí (6). Tušíme již, že v obecném případě stav rezo-
nance ;p = O nemusí znamenat přesné opakování se
dráhy UDZ vzhledem k pozemskému pozorovateli.
Lze ukázat, že v obecném případě se zeměpisná délka
subsatelitního bodu mění s rychlostí qcb/m [10], [37].

2.2.3. Rezonanční úhel

V následujícím textu budeme používat funkci

if>IXP= lX(CO + M) + (J(Q - 8) , (8)

která se v anglické literatuře nazývá "rezonanční úhel"
Snadno odvodíme, že:

'lJ'nml1'l= l' if>IXP- mA.nm - qw . (9)

Z rovnic (11), (12) vyplývá, že při rezonanci 15. řádu
({J/lX = 15/1) lze získat harmonické koeficienty lichých
stupňů 15. řádu z kruhových drah a koeficienty sudých
stupňů by teoreticky bylo možno získat z variaci
sklonu mírně excentrických drah. V (48) se odvozují
vzorce (13) umožňující pro kteroukoli rezonanci (tj.
dané lX,(J, 1') a dráhu kruhovou nebo nepříliš eliptic-
kou stanovit, které harmonické koeficienty by z re-
zonančních poruch bylo možno určit a které funkce
sklonu by při tom figurovaly. Výsledné vzorce jsou:

ni = {Jy + 2i' }
mi = {Jy

Pi = ~ (fJ - lX)y + : + i' ;
i'= O, 1,2,3, .
pro (fJ -lX)y +q .
... sudé (13&),

pro ({J-lX)Y+ q ...
... liché (13b).
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Řadu příkladů spočtených podle těchto vzorců
lze nalézt v tabulkách I a II.

Tab.I: Ukázky možností geodetického využití rezonan-
cí pro UDZ s kruhovými drahami.

rezonance q = o

15 15 7
17 15 8
19 15 9

15 14 7
17 14 8
19 14 9

13 13 6
15 13 7
17 13 8

13 12 6
15 12 7
17 12 8

26 25 12
28 25 13
30 25 14

28 27 13
30 27 14
32 27 15

30 29 14
32 29 15

32 31 15
34 31 16

30 30 14
32 30 15
34 30 16

28 28 13
30 28 14
32 28 15

26 26 12
28 26 13
30 26 14

24 24 11
26 24 12
28 24 13

50 50 23
52 50 24
54 50 25

54 54 25
56 54 26
58 54 27

58 58 27
60 58 28

62 62 29
64 62 30

4. Lineární kombinace koeficientů 15-tého řádu
z rezonaněních poruch sklonu dráhy družic
INTERKOSMOS 3, 5 a 9

K dispozici byly dráhové para-
metry družic INTERKOSMOS (IK)
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dodávané Insti·
tutem Kosmičeskich Issledovanij
(Moskva) a zpracovávané dr. Lálou
(ASÚ ŮSAV) do podobY.použitelné
pro počítač.

Přesnost jednotlivých dráho-
vých elementů není bohužel zadá-
vána, což značně komplikuje další
využití a vynucuje si hledání účin-
ných kontrol výsledků vypočtených
na základě takto neúplných dat.
Je pouze známo, že poloha UDZ
je určena s přesností řádově ±0,5 km
[32].

Přesnost sklonu, která nás po-
chopitelně nejvíce zajímala, byla

Klokočník, T.: Využití rezonancí drah umi!lých dru~ic
k popisu gravitačního pole Zemi!

odhadnuta prokládáním polynomů různých stupňů
soubory zadaných sklonů na ±0,009°, ±0,007° a
±0,006° pro IK 3,5 a 9 (využit program APROX,
[36]). Teprve vyhlazené polynomické hodnoty sklonu
vstupovaly do dalších výpočtů.

Družice IK 3, 5 a 9 prošly rezonancí 15/1. Podle
oběžné doby resp. podle výšky dráhy došlo k exaktním
rezonancím jejich drah v tyto dny: 3. 11. 1970 (IK 3),
21. 2. 1972 (IK 5) a 12. 9. 1973 (IK 9), (viz. tab. III).

4.2. Výpočet a výslednéCl5, S15

Sklon byl redukován o vliv rotace atmosféry (Sehnal
[38], [40]), zatím graficky. Početní korekce tohoto vlivu
by nyní bylo možno zavést pomocí numerických hod-
not A, které pro družice INTERKOSMOS stanovil
Sehnal [39] podle King-Heleho teorie [21].

Ostatní "nerezonanční" změny sklonu (vliv zo-
nálních harmonických, lunisolární poruchy, tlak slun.
záření, slapy ap.) bylo možno zanedbat vzhledem
k přesnosti sklonu.

V období asi ±20 dnů koleni exaktní rezonance
každé zkoumané družice bylo vybráno asi 20 intervalů
dt (pokud možno symetricky ke dni exaktní rezonance,
ď>1,15 = O), ve kterých byly polynomické hodnoty
sklonu I' redukovány o vliv rotace atmosféry na I
a poté využity jako absolutní členy dI/dt do vyrovnání
koeficientů v rovnici (11) pomocí MNČ. Výsledky
nejlepších běhů vyrovnání jsou v tab. IV.

4.3. Diskuse a porovnání výsledků

Z tab. IV je zřejmé, že dI/dt korigované o vliv rotace
atmosféry poskytují menší střední chyby vyrovnaných
koeficientů než nekorigované. Také řešení pro dvě
neznámé (jen 015 a S15)mají menší střední chyby než
v případě vyrovnání pro všech šest koeficientů (viz (11)).
Avšak řešení jen pro dvě neznámé se shodují s výsledky
jiných autorů hůře než pro šest, takže za nejlepší
řešení byla vybrána ta s korigovanými sklony pro
všech šest neznámých. Jsou uvedena též ve srovnávac1
tab. V.

Jelikož všechny tři družice mají stejný sklon,
můžeme vypočíst průměrnou hodnotu lineárních

,
Počáteční

Datum hmotnost život.
Jméno Označeni vypu§t./ (kg) doba nOdálni/ I sklonzániku (dnů) perioda e:x;cent. dráhy

(min) llcítB [0]

IK 1 1969-88A 14. 10. 69 4001 80 93,2 0,03 48,4
2. 1. 70

IK 3 197Q-57A 7. 8.70 4001 121 99,8 0,08 48,4
6. 12. 70

IK 4 1970-84A 14. 10.70 4001 95 93,5 0,03 48,4-
17. 1.71

IK 5 1971/104A 2. 12. 71 320 127 98,5 0,07 48,6
7. 4.72

IK 7 1972-47A 30. 6.72 4001 97 92,6 0,02 48,4
5. 10. 72

IK 8 1972-94A 30. 11. 72 400? 92 93,2 0,03 71,0
2. 3.73

IK 9 1973-22A 19. 4.73 400? 179 101,8 0,09 48,4
15. 10. 73
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Tab II.: Uká.zky možností geodetického využití rezonancí pro UDZ s elip. kombinací C15' S15 pro sklon 48,4°;tickými drahami.
C15= (-133±291) .10-8

rezonance JI ~ 1 JI = 2
S15 = (-322±342) .10-9

C16= (-133±291) .10-8
n m p n m p S16 = (-322±342) .10-8•

+1, +3, +5, ...
Střední chyby převyšují vlastní

q= hodnoty koeficientů a zajisté vzniká
otázka o spolehlivosti takových

15/1 16 15 8 ( 9, 10, ..) 31 30 15 (16, 17, ..) výsledků. Vzhledem k tomu, co bylo
18 15 9 (10, 11, ..) 33 30 16 (17, 18, ..) řečeno o přesnosti dat (4.1.), zůstá.
20 15 10 (11, 12, ..) 35 30 17 (18, 19, ..) vá hlavním kritériem reálnosti vý.

q = -1, -3, -5, '"
sledků jejich porovnání s výsledky
jiných autorů. Z tohoto hlediska je

16/1 16 15 7 ( 6, 5, ..) 31 30 14 (13, 12, ..) výběr rezonance 15/1 velmi vhod-
18 15 8 ( 7, 6, ..) 33 30 15 (14, 13, ..) ný, protože již u 13ti UDZ byly
20 15 9 ( 8, 7, ..) 35 30 16 (15, 14, ..) získány C16, S15 [31].

q= +2, +4, .. To dává vedle prostého dosa.
zení do (11) jediné průkazné kon.

16/1 16 15 8 ( 9, ..) 30 30 15 (16, ..) troly výsledků (tab. VI).
17 15 9 (10, .. ) 32 30 16 (17, ..) Nejprve bylo provedeno prosté19 15 10 (11, ..) 34 30 17 (18, ..)

přímé porovnání získaných nume-

q = -2,-4, .. rických hodnot a součinů F16'lli'7,Cll

16/1 15 15 6 ( 5, ..) 30 30 13 (12, ..) (S16) (tab. V) a poté porovnání ne·

17 15 7 ( 6, ..) 32 30 14 (13, ..) přímé (tab. VI), kdy kontrolní lum-
19 15 8 ( 7, ..) 34 30 15 (14, ..) ped koeficienty C16,S16 byly vypoč .

teny pomocí (12) z hodnot jednotli-
vých harmonických koeficientů "(\16'

rez. q = +1 q =-1 Sn,16' převzatých z nejnovější práce
King-Heleho, Walkerové a Goodin.

16/1 16 16 8 33 ·32 16 16 16 7 33 32 15
ga a pomocí příslušných funkcí

18 16 9 35 32 17 18 16 8 35 32 16 sklonu F"16P (I).
20 16 10 37 32 18 20 16 9 37 32 17 V obou porovnáních byla nale·

29/2 29 29 14 59 58 28 29 29 13 59 58 27 zena dobrá shoda C16, S16 v rámci
31 29 15 61 58 29 31 29 14 61 58 28 středních chyb našich výsledků.
33 29 16 63 58 30 33 29 15 63 58 29 Podobné porovnání pro AI -7-Dl

15/2 15 15 7 31 30 14 15 15 6 31 30 13 nebylo možné pro nedostatek srovná-
17 15 8 33 30 15 17 15 7 33 30 14 vacích dat (jen [45]); každopádně
19 15 9 35 30 16 19 15 8 35 30 16 jsou tyto hodnoty určeny velmi

nepřesně a nevěrohodně.

Tab. IV

I 10'0 ••
I 10'8" I 10' AI 10' °1

vliv
IK rota.ce

BI DI uvalen

3 298±629 -1480±742 -17 000±14 000 - 64 100 ±18 000 ne
8 620±16 400 - 4 760±14 600

3 129±548 -122()±641 - - ne
3 -145±344 - 240±467 - 3210± 8680 - 19 100±1O 700

- 2330± 9220 1380± 8380 ano
3 - 93±242 - 71 ±302 - - ano
5 -648±496 - 869±529 -16500 ± 12 700 21 200 ± 13 800 ne

26 300±11 500 15600 ± 13600
5 -382±290 - 6.96±388 - - ano
5 -219±358 - 694±364 -15 100± 9090 14 700±1l 800 ano

15900± 8600 1l00±10 200
5 -536±272 - 789±334 - - ano
9 -382±414 1130±292 -25 000 ± 9 600 9200± 7580 ne

- 1 230±12 600 7 260±1l 000
9 -780±368 1280±333 - - ne
9 - 34±169 - 33±123 -11500± 4460 3840± 3690 ano

3430± 5300 - 1360± 4370
9 -201±162 3±123 - - ano
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(např. zvětšením počtu kombinací vstupujících do
vyrovnání nebo jejich určitým výběrem v okoli
exaktní rezonance, početním zavedením korekce z ro-
tace atmosféry apod.). Hlavním limitujícím faktorem
je malá přesnost zadávaných dráhových elementů.

Připravují se analýzy drah IK 10, 11 a 13, jejichž
data v současné době dostáváme a analýza sklonu
dráhy několika UDZ (vč. IK 10) při rezonanci 14-tého
řádu. Předpokládá se také studium rezonančních jevů
ve dráze připravované družice Auos-z INTER-
KOSMOS s laserovými odražeči (49).
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KuiJera, K.: Ovijřovtiní trigonometrických bodů v pod-

dolovaném území polygonovými pásy

OV.ěřovánítrigonometrických bodů
vpoddoJovaném území polygonovými
pásy

1. Koncepce úlohy

Y poddoÍovaném území, vyznačeném na obr. 1 čárko.
vaným obvodem, je třeba čas od času zjišťovat hori.
zontální pohyby trigonometrických bodů při omezení
rozsahu .zkoumání na menší požadované lokality. Za
takových okolností je účelné přemostit celé území
nebo pastěji jen jeho část systémem souběžných elek.
trooptických pořadů P spojujících dané body za ob.
-v:o,dem,óo do stability předem ověřené orientačním
~řením .-::-:-viz [1]. Pro názornost uveďme, že pořady

-.".,-----c/~-----.-~-t- ------"'- -~t_----'--f---'------'" --~l \ / -------.,
f \ • \ \
\ p,! pz / poJ \ 1'. \ i
';. .\ / :'.. ,
"'.._----/----",._----.- -----------\- /' ,..---'\ 1 'h- ---..,-------.-.. -..... -.-

A 6

jsou řádově 15 km dlouhé s rozestupem 5 -7-10 km,
a jejich vnitřní vrcholy jsou trigonometrické body,
kterých se pro nejistotu jejich polohy jako daných
bodů použít nedá. Jiné takové body leží ovšem i mezi
pořady. Při uvedené délce nejsou pořady vhodné jako
samostatná zaměřovací forma. Vinou úhlových chyb
by mohlo dojít k nepřijatelným hodnotám příčných.
qhyp ve středních částech pořadů. Zavedeme proto
pcílygonové pásy ohraničené dvěma sousedními pořa.
dy, jako .sítě, ve kterých. budou vrcholové úhly podro.
beny většímu počtu vyrovnávacích podmínek.

.:Na obr. 2 je jako typ I sítě rozdělen pás omezený
P()*ad.ypz; Pa dV~1papořadovými příčkami na S části.
Typ,LjeYýhodný, je~ll zájmov!l. lQk~lltp, llprostted

Ing. Dr. Karel Ku!!era, CSc.,
Geodeticky ústav, n. p., Praha

středního polygonu omezeného uzly P, Q, S, R.
Přiléhá·li lokalita k PQ, je účelné rozšířit měření na
levý sousední pás Pi-Pz. To znázorňuje typ II v po-
loze I1a, přičemž body C, D jsou kterékoli dva body
pořadu pz se souřadnicemi vzešlými ze samostatného
vyrovnání pásu pz-Pa' Přiléhá·li lokalita k RS, je
možné přiřadit typ II v obrácené poloze lIb.

/Vb

Na obr. 3 je jako typ ID sítě rozdělen pás P2-Pa
jen jednou příčkou na 2 části. Typ III je výh?dn~,
je-li lokalita poblíž obvodu poddolovaného územl, a Je
ho možno doplnit typem IV, podobně jako v pře cd-
zím případě ve dvou polohách.. .

Je ovšem možné přiřadit typ IV 1 k typu 1. Při
úhlovém vyrovnání existu-jí pro typ I čtyři nezávislé
podmínky, pro typy-lI, III podmínKytfilt-pro typ IV
dvě podmínky. Po úhlovém vyrovn~ní se .poěítajf
souřadnice vrcholů na pořadech P, Jako hlavních,
a potom na příčkách, jako pořadech vedlejších. Od-
straňuje se přitom jen stočení a mění se měřítko.

Když je nutné zaměřit najednou větší část pod.
dolovaného území, vyrovnáme nejprve samostatně
např. pásy PI-P2 a Pa-P4 z obr. 1 jako sítě typu I
a pak mezi vyrovnané pořady P2' Pa vložíme další
příčky.
Podmínkové vyrovnání úhlů vyřešíme obecně v tom

smyslu, že koreláty budou funkcemi uzávěrů u. Tím se
usnadní vyhodnocování periodicky opakovaného mě-
ření.

2. Úhlové vyrovnání sftě typu I

Mějme sí~ podle levé části obr. 4:, která představuje
typ I. Pravou část s čl\.rkovanými spojnicemi zatílll
nesledujme, je tq typ lIb. K tomu, aby se vyrovnán!
mohlo nor1Ull-llzovll-tzpqsobem dále uváděným, je nut·
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né, aby směry dvou pořadů ohraničujících jeden pás
byly souběžné, aby byly dány sledem písmen AB, OD
(směry označují šipky při p), a aby všechny vrcholové
úhly (kromě úhlů na uzlech P, Q) byly vzhledem k smě-
rům levostranné. Směry příček jsou PR, QS při
rovněž levostranných úhlech. Označení úhlů je totož-
né s označením vrcholů. Jen na uzlech je úhel bližší
konci hlavního pořadu označen číslem v závorce. Na
daných bodech A, B, O, D jsou orientované směry.
První podmínkou (a) je uzávěr oboustranně oriento-
vaného pořadu mezi APQB, druhou (b) uzávěr pořadu
mezi APRO, třetí (c) uzávěr polygonu mezi PQSR,
a čtvrtou (d) uzávěr pořadu mezi ORSD. Schemati~ky
je to vyznačeno na obr. 5., kde jsou pořady znázor-
něny křivkami a šipkami na nich jsou označeny orien-
tované směry.

V tab. 1 jsou součinitele a -:--d rovnic oprav účelně
sdruženy pro 8 stálých bodů sítě typu I, tj. pro čtyři

dané body A -:--D spolu
se čtyřmi uzly P -:--S.Pak
následují počtem nestálé
vnitřní body úseků pořadů
AP, PQ, QB -OR, RS, SD
a příček PR, QS.Formulář
ve spodní části je dimenso-
ván tak, aby vyhovoval
počtu O -:-- 3 vnitřních bodů
na jednotlivých úsecích.
Předtištěn je vždy pro
první řádek každého z osmi
úseků. Je-li vyplněno více
řádek, rousíse do nich
součinitele přepsat (jako je
tomu např. u úseků AP,
QS). Kdyby byl úsek bez
vnitřních bodů, předtištěné
součinitele by neplatily.

tJ S

I

Ig.
; 6.

Označíme-li počet vnitřních bodů např. na úseku AP
místo nAP stručněji AP, lze z tab. 1 snadno"od'vodit
pro síť typu I obecné vzorce součinitelů normálních
rovnic

[aa] = 6 + AP + PQ + QB,
[ab] = - (2 + AP) ,
[ae] = - (2 + PQ) ,
rad] = O,
[as] = 2 + QB,

[M] = 4 + AP + PR + OR ,
[be] = -PR,
[bd] = 2 + OR ,
[bs] = 4 + 20R ,

[ee] = 4 + PQ + 'PR + QS + RS ,
[cd] = 2 + RS,
[es] = 4 + QS + 2RS ,
[dd] = 6 + OR + RS + SD ,
[ds] = 10 + 20R + 2RS + SD.

Pro příklad z obr. 4 řešený v tab. 1 z toho plynou
normální rovnice vyčíslitelné podle (1) přímo z obrazu

10 Ka. - 4 Kb - 3 Ke + Ua.= O ,
8 Kb - 1 Ke + 3 Kd + Ub = O ,

9 Ke + 3 Kd + Ue = O ,
9Kd + Ud = O,

Ka. = (-468 Ua.- 342 Ub - 261 u~+ 201 ud)/2529 ,
Kb =, (-342 Ua.- 639 Ub - 288 Ue + 309 ud)/2529 ,
Ke = (-261 Ua - 288 Ub - 486 Ue + 258 ud)/2529 ,
Kd = (+201 Ua.+ 309 Ub + 258 Ue - 470 ud)/2529.(2)

Tyto koreláty mají obecnou
platnost nejen pro opako-
vané zaměření téhož pásu,
ale i pro pásy jiné téhož
typu, pokud mají stejné
počty nAP, ••• , nSD vnitř-
ních bodů na úsecích. Je
proto pro evidenci účelné
doplnit římské číslo typu
ještě arabským číslem slo-
ženým z číslic znamenají-
cích tyto počty, a to v po- p
řadí daném rastrem spodní
části formuláře. Pro pří-
klad z obr. 4 řešený v tab.
1 je totypI-211.12.111.

Pro síť bez vnitřních
bodů (obr. 6), tj. pro typ 1-
000.00.000 jsou podle (1)
normální rovnice
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K Úhly

Úhly +0,5216 I +0,2369 I +0,4561 I +0,1123 " měř. I vyr.

a I b I c, I ti o I I I
A-- 104 +1 -1 +0,28 150 21 45,86 46,14

54 -1 +1 -0,28 97 05 13,80 13,52
P

(54) -1 +1 -0,07 123 27 35,26 35,19

.] 51 -1 +1 -0,07 75. 15 29,03 28,96
Q

(51) -1 -0,52 141 27 28,05 27,53., --

~ B-- 101 -1
- -0,52 351 38 59,40 58,88

O O....•103 +1 +1 +0,35 152 14 50,74 51,09,Q

] 53 +1 +1 +0,35 100 02 58,39 58,74R
Q (53) +1 +1 +0,57 127 59 49,20 49,77

52 +1 +1 +0,57 61 34 13,90 14,47S
(52) +1 +0,11 124 53 07,60 07,71

D-+ 102 -1 -0,11 331 46 25,71 25,60

4 +1 -1 +0,28 158 32 25,36 25,64

AP 3 +1 -1 +0,28 223 43 49,21 49,49

2 +1 -1 +0,07 218 55 08,55 08,62

'::l PQ

i
1 +1 +0,52 217 21 33,66 3.4,18~

..c:l QB ;' 'C)...
C)

'~
__ o

., 10 .' -1 +1 +0,22 155 24 27,96 28,18
d PR.,
..c:l ,
~..lll 8 -1 -0,46 150 19 0&;51 .' 05,05

i QS 9 -1 -0,46 147 00 52,19 . 51,73.,
d;..

39 25,77
.
26,12

'" 7 +1 +1 +0,35 158
.8 OR

~
~

6 + 1 +1 +0,57 152 33 28,26 28,83

RS

-
,

5 - +1 +0,11 173 48 28,76 28,87

SD
I >

-
U

I -II +2\ -2,6~1 -3'0~1 I I \702,17 1'704,31-2,90 +0,31 +2,14

[tni] = 2,9896 -[uK] = 2,9903 mw = V[vv]/4 = ±0,86"

6 K •.- 2 Kb - 2 Ke + Ua = O ,
4 Kb + 2 Kd + Ub = ti ,

4 Kc + 2 Kd + Uc = O ,
6Kd + Ud = O,

Pro síť s jediným vnitřním bodem na každém
úseku, tj. pro typ I - 111.11.111 jsou to normální
rovnice

a koreláty

K•.= (-4 u•.- 3 Ub - 3uc + 2 ud)j12 ,
Kb = (-3 Ua - 6Ub - 3Uc + 3 ~)j12 ,
Ke = (-3 Ua - 3 Uh - 6 Uc +'3 ud)j12 ,
Kd = (+2 Ua + 3 Ub + 3 Uc - 4ud)j12.

9 Ka - 3 Kb - 3 Kc + Ua = O ,
7 Kb - 1 Ke + 3Kd + Ub = O ,

8 Ke + 3 Kd + Uc = O ,
9Kd + Ud = O.

1976/130



KuČera, K.: Ov~řováni trigoT1.ometrických bodl1 v pod-
dolovaném území polygonovými pásy

Geodetický a kartografioký obzor
roi!nfk 22/64, i!íslo 5/1978 131

K Úhly -

Úhly +0,5350 I + 1,6063 I +0,7425 v měř. I vyr.

a l- b I c . I I I
.

A -, 106 +1 -1 -1,07 16 26 26,56 25,49
>. ---
N P 55 -1 +1 +1,07 117 39 11,17 12,24

=lil (55) -1 +1 +0,21 104 08 13,83 14,04

~ Q
56 -1 +1 +0,21 88 18 40,62 40,83

O (56) -1 -0,53 123 30 09,2~ 08,70..o
~ B-+ 105 -1 -0,54 156 56 59,48 58,94d
lil

A o~ 52 +1 -1 +0,86 229 41 . 14,12 14,98
D-+ 7 I +1 +0,74 200 53 52,71 53,45

..I:l
(+1) (-1)~

..!lil AP
~
l:l.
lil

12 +1 -1 -0,21 191 33 36,18 35,97d
(ji PQ='i>s.
O 11 +1 +0,53 202 33 12,75 13,28l:l.
..I:l QBo....
o

.~ 14 -1 +1 -0,86 150 54 02,60 01,74ce
d PO>.~
O..o

] 13 -1 -0,74 122 59 59,84 59,10

:~ QD
~

I
-1

I
-1 I +1 I

-0,331 I 1339,09 1338,76U +1,16 -3,87 -0,38
I

[tni] = 5,8499 -[uK] = 5,8779 mw = V[vv]/3 = ± 1,40"

Ka = (-38 Ua - 27 Ub- 24 Uc + 17 ud)/189 ,
Kb = (-27 Ua - 54 Ub - 27 Uc + 27 ua)/189 ,
Ke = (-24 Ua - 27 Ub - 45 Uc + 24 ua)/189 ,
Kd = (+17 Ua + 27 Ut + 24 Uc - 38 ua)/189.

3. Úlohové vyrovnáni sitě typu II

Sit typu II je např. pravá, čárkovaná část obr. 4,
a to v poloze lIb. Na obr. 7a je pro názornost převede-
na do polohy lIa podle obr. 2. Úseků sitě je zde
celkem 5. Směry pořadu a příček jsou AB, PO, QD.
Součinitele a -:--a rovnice oprav jsou v tab. 2. První
podmínkou (a) je uzávěr pořadu mezi APQB, druhou
(b) uzávěr pořadu mezi APO a třetí (a) uzávěr pořadu
mezi OPQD. Schematicky je to vyznačeno na obr. 7b.

Obecné vzorce součinitelů normálních rovnic pro síť
typu II jsou

[00] = 6 + AP + PQ + QB,
[00] = - (2 + AP) ,
[aa] = - (2 + PQ) ,
[as] = 2 + QB,

[bb] = 3 + AP + PO ,
[ba] = - (1+PO) ,
[bs] = O,
[cc] = 4 + PQ + PO + QD ,
[es] = 1+QD.
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Pro příklad řešený v tab. 2 jsou normální rovnice vy-
číslitelné podle (3) přímo z obr. 4 nebo 7a

8 Ka - 2 Kb - 3 Kc + Ua= O,
4Kb-2Kc + Ub = O,

7 Kc + Uc = O,

a z nich koreláty

Ka = (-24 Ua- 20 Ub - 16 uc)/104 ,
Kb = (-20 Ua- 47 ~ - 22 uc)/104 , (4)
Kc = (-16 Ua- 22 Ub- 28 uc)/104.

Označeni této sítě je: typ II - 011.11.

Pro síť bez vnitřních bodů, pro tj. typ II - 000.00
jsou podle (3) normální rovnice

6 Ka - 2 Kh - 2 Kc + Ua = O,
3 Kb - 1 Kc + Ub= O ,

4Kc + Uc = O,

a z nich koreláty

Ka = (-11 Ua- 10 Ub- 8 uc)/30 ,
Kb = (-10 Ua- 20 Ub- 10 uc)/30 ,
Kc = (- 8 Ua-10 Ub- 14 uc)/30.

Pro síť s jediným vnitřním bodem na každém
úseku, tj. pro typ II -111.11 jsou to normální rovnice

9 Ka - 3 Kb - 3 Kc + Ua = O,
5 Kb -2 Kc + Ub= O,

7 Kc + Uc = O,

a z nich koreláty

Ka = (-31 Ua- 27 ~ - 21 uc)/135 ,
Kb = (-27 Ua- 54 ~ - 27 uc)/135 ,
Kc = (-21 Ua- 27 Ub- 36 uc)/135.

4. Úhlové vyrovnání sítě typu III

p ) ·C
........

.'
( b

\

1\

\
c, ~\ \ 6-~

C A
6)

Vyrovnávací schéma této sítě je na obr. 8a. Formulář
úhlového vyrovnání je analogický k tab. 1 a součinitele
rovnic oprava, b, c v něm jsou

a b e
A-+ +1 -1 O
P -1 +1 O
(P) -1 O O
B-+ -1 O O
C-+ O +1 +1
R O +1 +1
(R) O O +1
D-+ O 0-1
AP +1 -1 O
PB +1 O O
PR O -1 O
CR O +1 +1
RD O O +1

[00] = 4 + AP + PB,
[ab] = - (2 + AP) ,
[ac] = O,
[as] = 2 + PB,

[bb] = 4 + AP + PR + CR,
[be] = 2 + CR,
[bs] = 4 + PR + 2CR ,
[cc] = 4 + CR + RD,
[es] = 6 + 2CR + RD.

Pro pás z levé části obr. 4, v němž byla vynechána
příčka QS, tj. pro typ III - 23. 1. 13 jsou normální
rovnice

9Ka-4Kb +ua=O,
8 Kb + 3 Kc + Ub= O,

8Kc + Uc = O,

Ka = (--55 Ua- 32 Ub+ 12 uc)/367 ,
Kb = (-32 Ua-72 Ub+ 27 uc)/367 ,
Kc = (+12 Ua+ 27 Ub- 56 uc)!367.

5. Úhlové vyrovnáni sítě typu IV

Vyrovnávací schéma této sítě je na obr. 8b znázor-
ňujícím polohu IVa. Formulář úhlového vyrovnání je
analogický k tab. 2 a součinitele rovnic oprava, b
v něm jsou

A-+ +1 -1
P -1 +1
(P) -1 O
B-+ -1 O
C-+ O +1
AP +1 -1
PB +1 O
PC 0-1
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[aa] = 4 + AP + PB,
[ab] = - (2 + AP) ,
[a8] = 2 + PB,

[bb] = 3 + AP + PC, I
[b8] = 1+ PC. (6)

Pro síť z obr. 7a, v němž by byl vynechán úsek QD,
tj. pro typ IV - 03.1 jsou normální rovnice

7 Ks - 2 Kb + Us = O,
4Kb + Ub = O,

Bodům z obr. 4 byly přisouzeny pravoúhlé rovinné
souřadnice Y, X (viz tab. 7), z nich byly vypočteny
jižníky stran a z těch vrcholové úhly. Tyto bezchybné
úhly spolu s jižníky na daných bodech byly pak uměle
porušeny chybami e~ vypočtenými podle [2], str. 188,
které představují dva gaussovské soubory chyb
k střední chybě m", = 0,93" a k počtu příslušných
úhlů. Stalo se to tak, že chyby jednoho 22členného
souboru byly losováním přiřazeny k bezchybným úhlo-
vým veličinám sítě typu I z levé části obr. 4. Vzniklé
"měřené" úhly jsou pak vyrovnávány v tab. 1. Chyby
druhého 12členného souboru byly přiřazeny k bez-
chybným veličinám sítě typu II z pravé části obr. 4
a jsou pak vyrovnávány v tab. 2. Za základní střední
úhlovou chybu je užito hodnotym", = Tab. 3
= mFV2, kde mF = 0,66" je střední
směrová chyba podle Ferrera pro 4.
triangulační řád, uvedená v [1], tab.
1. Model je tedy sestrojen pro předpo-
klad měření úhlů v 6 skupinách. Ideální
chyby e~ jsou po rozlosování uvedeny
v levé části tab. 3. Jejich algebraický
součet s měřenými úhly, v tom pořadí
jak jsou zapsány v tab. 1 a 2, by dal
bezchybné úhly w'" modelu.

Podobným způsobem byly také
umělými chybami e~ porušeny délky
vypočtené ze souřadnic, a to na pod-
kladě základní střední chyby m8 =
= ±0,009 m vypočtené z chybové
funkce ± (0,005 + 2.10-68) geodimetru
AGA 6A pro průměrnou délku strany
8 = 2 km. Tyto ideální chyby jsou
uvedeny v pravé části tab. 3 k stranám
seřazeným podle pořadů 104--101,
103-102, 54--53,51-52 pro síť typu
I z obr. 4, a podle pořadů 106-105,
56-7, 55-52 pro síť typu II z téhož
obrazu.

a z nich koreláty

Ks = (-4 Ua - 2 ub)/24,
Kb = (-2 Ua -7 ub)/24.

Do modelu nejsou zavedeny sou-
řadnicové chyby šesti daných bodů,
protože nejsou směrodatné pro zkou-
šku metody samé.

6.2 Úhlové vyrovnání

Vyrovnání levého pásu (typ I) modelové sítě z obr. 4 je
řešeno v tab. 1, a to s pomoci předem připravených
obecných rovnic (2) pro koreláty. Opravy v = aKs +
+ bKb + eKc + dKd sloučené s "měřenými" úhly
dávají úhly vyrovnané WV' Střední chyba měřeného
úhlu z vyrovnání je vypočtena na spodu tab. 1
v hodnotě

m~ = V[vv]/4 (= ±0,86") , (7)

která je srovnatelná s m", = 0,93" (viz oddíl 6.1), a to
relaci

pro kritickou hranici .0'06 při n' = r = 4. Přibližná
hodnota střední chyby vyrovnaného úhlu je

M~ = m~ V (n - 4)/n (= ±0,86" Vi8/22 =
± 0,77"). (9)

Pod odmocninou je poměr počtu nutných pozorování
k počtu všech a
n = 22 je počet úhlů v pásu. Čtyřka ve vzorcích (7),
(9) je počet r vyrovnávacích podmínek.

Jelikož jde o model, je po ruce ještě jedno krité·
rium, a to kvadratický střed ID? ~ = ±0,95" absolut.
ních odchylek e:; = Wm - wv, kde Wm jsou bezchybné
modelové úhly a Wv úhly vyrovnané v tab. 1. Odchylky
e:; jsou v sloupci 1 tab. 4. Hodnota ~ je srovnatelná
s hodnotou

e' .'w •
K tab. 1,

I
K tab. 2 K tab. 1 I K tab. 2(typ I) (typ II)

-0,08" -0,69" -0,012 m +0,012 ID
+0,74 +1,40 +0,003 +0,003
+0,03 -0,04 +0,010 +0,010
-0,79 -0,58 +0,002 -0,008
-0,29 +0,44 -0,002 -0,016

-1,99 -0,25 -0,006 0000
-0,53 +0,81 -0,019 -0,002
+0,98 +1,15 -0,004 +0,006
-1,30 +0,14 -0,009 -0,005
+0,24 +0,36 +0,007
-1,07 -0,97 +0,013
-0,13 -1,77 -0,007
-0,35 +0,001
+1,44 -0,004
-0,60 +0,005

+0,19 -0,001
+1,16 +0,008
+0,47 +0,015
+1,68
+0,67
+0,41
-0,88

~ I O I O I O I O

[e'e'] I 17,7464 I 9,2318 I 0,001354 I 0,000638
-

±O,92" I ±0,92" I ±O,009 ID ±0,009 IDm
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sn
W

Typ I I Typ II

-0,36 +0,38
+1,02 +0,33
+0,10 -0,25
-0,72 -0,79
+0,23 +0,97
-1,47 +0,29
-0,88 -0,05
+0,63 +0,41
-1,87 +0,35
-0,33 -0,17
-1,18 -0,11
-0,02 -1,03
-0,63
+1,16
-0,67
-0,33
+0,94
+0,93
+2,14
+0,32
-0,16
-0,99

~ I -2,14 I +0,33

[6"6"] I 19,8186 I. 3,3599

~ ±0,95' ±0,53'

Vyrovnání pravé části (typ II) modelové sítě
z obr. 4, popř. 7a je řešeno v tab. 2 s koreláty při-
pravenými podle (4). Střední chyba měřeného úhlu
z vyrovnání je

m~ = V[VtI]/3 (= ±1,40") (10)

Střední chyba vyrovnaného úhlu je

M~l= m~ V(n - 3)/n (= 1,40" V9/12 = ±1,22").
(12)

Vzhledem k existenci modelu máme ještě hodnotu
IDť;,1 = ±0,53" ze sl. 2 tab. 4, srovnatelnou s

IDť;,1 = m", V (n - 3)/n (= 0,93" .0,87 = ±0,81 ").

6.3 Pořadové vyrovnání

V 'p'ořadech polygonového pásu nedochází k úhlovým
rozporům, protože všechny jeho úhly byly předem
vyrovnány. Souřadnicové vyrovnání pořadů se pro-
vede tak, jako by šlo o podobnostní transformaci, tj.
o stočení a změnu měřítka. Stočení dO'se získá rozdí-
lem jižníků strany PK minus PK', kde P, K jsou
koncové body pořadu s danými souřadnicemi a K' je
koncový bod se souřadnicemi získanými z prvního
souřadnicového výpočtu.

Strany vynásobené poměrem A = PK/"J>K! jsou
strany transformované. Absolutní hodnoty funkcí
sinus, kosinus se opraví o' součin dO' .L1, kde L1 je
tabulková diference pro 1".

.$i71 tj'
t:J>o$'5in cf 1&:.:·o$'c0.5 c;' y

I X80d W' (f s A ((JSa'
. r o r ' 1 . I I

'''pO/.sm'' A' <;;.
d(f"..+"~.~.~•.<._ •• 0 •••••••••

l' I I A".~............... __ Yp x,
106 r 1 208 .. z,oo. 1~~!27.. 999 13~, 28r-- . . . . - . . . . .. . , ... ..- .........

~6,5 +0,2&3 01110
~~161 261 25,~9 1>2.••.••,920 • • 918,3'1. + " 1~2,25"038- 13,7 .0,959 •.•.••6

~ 002 &'43,528...§fi .... • aB 1.21 n,?lI ~ 70'1,650,- "'75 .. . . . . _. . . . ..... - ...........- "'3,8 -0,'1281501
~3~ I 381 59,21 317.3 ,'15'"

811 - 1 IISI,a'l3 t.2 868 ,1'16
+ 20,8 +0,9<>57076. __..1?. ... 1 91 I 35 I 35,", 3003 .••Z,IllS 1 ooS 711, 67r

r-- $O .... __ .......... ..................- "",1 -0,238 ~7e
~3'161121 3S,~8 I 721,~" 56 - ,"",,6116 + 1 .~t,718

\ • 11,6 +O,!J7!f 4'49
~ 008 &5~,""....§q.... 1"'8 I ~1 I 40,'17 299 69Jt,181",- 1"" ................. ....................- :15.' -O,7'l1 52-14

~31"'1231 "'5,65 2 113,a~6
5'( - ~ 167,270 .~ 828,1I11

~ 3'1,6 +0,699 61~
~ 0010 ~82, 74Jf11 202133I~s,28 2'Yl 826, 9111.- 6S ................. ................................... - ""' .. -o."" 5190

~336/56/58,'3 23'1'l,o-t7
26 - "6,51? + 2 ~5'",11'"

YK 'XI(/(

+ 19,0 +O,9llO 4615
A 012 SSó,85105 T I ~ It.'xJr- "6 '940,lI3

r- ................. ....................-............

I I - "8n. 971 I+~2 60S. 519
t.YI'I\' ,,)(1'1\'

I I - li 8'72,9~ • ~. 6OS,_
r- f"\ ,- ................. ..........................•......

-.
I I I, .
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6.31 Příklad vyrovnání hlavního pořadu

U pořadu 106-55-12-56-11-105 (obr. 4, tab. 5)
má jižník první strany 106-55 velikost 16°26'25,49"
převzatou z řádky A tab. 2

Vypočtený jižník 0'11-105 = 336°56'58,93" poslední
strany se až na zaokrouhlovací chyby musí shodovat
s hodnotou v ř. B tab. 2 zvětšenou 0180°(156°56'58,94)
Tabulkové diference LI jsou např. u 0'106-55 pro
sinus +46,5 j.7.m. a pro kosinus -13,7. První sou-
řadnicový výpočet vede k hodnotám [LI'y] =
= -3872,977, [Lb] = +12605,539, vedle rozdílů
daných souřadnic LI YPK = -3872,94, LlXPK =
= 12605,55. Vypočtené stočení je dO' = +0,60".
Původní absolutní hodnota sin 0'106-55 = 0,2830180 se
přidáním součinu LI.dO' = (+46,5).(+0,60) = +28
mění na 0,2830208. K změně měřítka u tohoto pořadu
náhodou nedochází.

6.32 Příklad vyrovnání vedlejšího pořadu

Pro orientaci vedlejších pořadů není nutné přepočítá-
vat jižník připojovacího směru z titulu změny souřad.
nic nastalé souřadnicovým vyrovnáním hlavních po.
řadů. Tak např. u vedlejšícho pořadu 56-13-7
(obr. 4, tab. 6) je jižník připojovacího směru 56-11
převzat v původní podobě z tab. 5, přestože v ní došlo
k stočení dO' = +0,60". Vypočtený jižnfk 0'13-7 =
= 20°53'53,45" se pak shoduje s hodnotou v řádce D
tab. 2. Toto zjednodušení nemá žádný vliv na způsob
transformace pořadu.

Pozn.: K vyrovnání ovšemnedocházf, nejsou-li na.
příčkách vnitřní body. Měřené délky PR, QS (viz
obr. 6) pak mají jen kontrolní význam.

6.4 Přesnost nově určovaných souřadnic

Střední chyba M",.II vyrovnaných souřadnic byla urče-
na ze skutečných chyb 1311, 13", vzhledem k bezchybnému
modelu, a to jako jejich kvadratický střed ve velikosti
M",.II = ±0,014 m. Podrobnosti jsou v tab. 7, kde
Y, X jsou modelové souřadnice a y, x souřadnice
určené polygonově.

Tab.6

7. Přehled vzorců pro sftě typu I-IV

a) Obecné vzorce pro součinitele normáln1ch rovnic-

typ I vzorec (1),
typ II vzorec (3),
typ III vzorec (5),
typ IV vzorec (6).

b) Vzorce pro střední chybu mu> z úhlového vyrovnání

typ I ... mu> = V[vvJ/4 ,
typ II, III ., . mu> = V[vv]/3 ,
typ IV ... mu> = V[vv]/2

c) Krajní hodnota pro empirickou střední chybu m", při
základní střední chybě mu> = 0,93" (tj. při měření
v 6 skupinách) a při kritické hranici 'l'0'05-

typ I mu> < (1,54 mu> = 1,43"),
typ II, III mu> < (1,61 mu> = 1,50"),
typIV mu> «1,73m= 1,61").

d) Střední chyba Mw vyrovnaného úhlu při počtu n
úhlů v síti-

typ I Mw = mf»V(n -4)/n ,
typ II, III Mu> = mu> V(n - 3)/n ,
typ IV Mw = mw V(n-2)/n.

e) Podélná W a příčná ('1'/) odchylka pořadu -

Tyto střední odchylky se počítají podle vzorců (2),
(3) a tabulek 1, 2 z publikace [3] s tou změnou, že
pro '1'/0 platí vzorec

'1'/0 = 1,1 D.1O-8M~c.

Tak např. pro polygonový pořad 106-105 řešený
v tab. 5 s počtem n. = 5 stran je nejprve k2 = 2,24,
md == m. = ± 0,009 m, D = 106,i05 = 13 187 m,
[dl = [8] = 14094 m, R = [8]/D = 1,07, r = 0,36,
N = 1,55, Mu> = 0,77" = 2,3800, a potom
'f = 2,24.0,009 = 0,020 m 2),
'1'/0 = 1,1.13 187.2,38.10-6 = 0,035 m,

.,.
+ 10,2 +0,9'1l".,775

49- "'.'1 +0.209 6'l5'l

88
• "'5.~ .o.~7oe!

56
- ...,,~ +0.'J"r g.lse

dg' •.~.~.,,!?~...
",,5,óS ,.{•. o.'~~.~.'!~.....

"r,~ .0)('''-

• 3 307,9'tS + 2370,063
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Kučera,K.: Ověřování trigonometrických bodů v pod-
dolovaném území polygonovými pásy

Bod y 11 X x E" I E",

104 306007,09 1 015871,62
4 307001,29 1,301 1014124,16 4,157 -11 + 3
3 308489,41 9,418 1012923,27 3,272 -8 -2
54 308720,93 0,947 1011 132,41 2,427 -17 -17
2 310621,78 1,'794 1009415,67 5,693 -14 -23
51 310974,52 4,528 1007187,19 7,215 -8 -25
1 312496,63 6,632 1005702,35 2,365 -2 -15

101 312851,24 1003286,56

103 301913,74 1012792,94
7 303002,14 2,132 1 010724,47 4,460 + 8 +10
53 304737,06 7,055 1 009 221,39 1,368 + 5 +22
6 304783,88 3,853 1 006664,18 4,163 +27 +17
52 305841,36 1,350 1004715,71 5,715 +10 -5
5 306506,26 6,260 1003072,83 2,831 O - 1

102 307604,57 1001026,74

10 306334,90 4,895 1010517,40 7,399 + 5 + 1

8 308998,11 8,097 1007386,12 6,154 +13 -34
9 307004,49 4,464 1006501,25 1,275 +26 -25

106 300783,27 999731,28
55 301701,65 1,650 1002843,54 3,528 ° +12
12 300342,81 2,815 1 005 7J.l,69 1,677 -5 +13
56 299694,18 4,187 1008354,42 4,397 -7 +23
11 297826,92 6,922 1010 182,73 2,714 -2 +16
105 296910,33 1012336,83

14 304224,14 4,132 1003343,60 3,597 + 8 + 3

13 302311,45 I 1,446 1008915,57 5,563 + 4 + 7

[ee] 2684 5518

M""" ± 0,014 m

1]", = 1,55.0,035 = 0,054 m,
1], = 1,1.0,36.0,020 = 0,008 m,
A = 0,0542 + 0,0082 = 2980.10-6 2),

B = 0,0352 = 1225.10-&,
:; = VA + Ji = 0,065 m.

2) Protože nebyly do modelu zavedeny souřadnicové
chyby m,..1I daných bodů, nezaváděj i se ani do1 a A.
V praxi by se velikost těchto chyb určovala na zá.
kladě tab. 1 z [1], tj. podle vzdálenosti PK konco.
vých bodů pořadu takto:

elektrooptické pořady spojené jednim nebo dvěma
pořady, jako přičkami. Tyto obrazce jsou typizované
a normalizovaně se v nich vyrovnávaji polygonové
'úhly podle MNe. Pro opakovanou inovaci jsou pak
k dispozici koreláty, jakožto funkce úhlových závěrů.

Metodu s úspěchem uplatnil v praxi Geodetický
ústav, n. p., Praha v letech 1971 až 72 v oblasti
Ostrava a v roce 1972 na KJadně.

ff = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO,n, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 km
m"',lI = 8, 8, 9, n, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 36 mm

Z tab. 5 jsou souřadnicové odchylky O" =0,037 m,
O", = o,on Ul. Jimi konstruovaný bod graficky pro-
mitnUl5f~ spojnici 106-105 dává faktickou podélnou
a jlfftnou odchylku OE = 0,001 m, O" = 0,039 m,
které jsou obě menši než !,tj.

Včl4-nku se podává metoda inovace souřadnic účelně
vybf!flÝch bodů poddolovaného území. Děje se to
přena<ístě1Úmtohoto územi vhodným počtem poly-
gonových pású. Jeden pás představuji dva souběžné

[1] KUČERA, K.: Kritéria orientačního měření při ově-
řování polohy trigonometrických bodů, GaKO, 19
(61), 1973, Č. 6, s. 163-166.

[2] KUČERA, K.: Měření směrů základní trigonomet.
rické sítě a jeho kritéria, Praha 1952.

[3] KUČERA, K.: Přesnost polygonového pořadu s elek-
troopticky měřenými stranami, GaKO, 18 (60),1972,
Č. 9, s. 236-238.

Lektoroval: Ing. Vladimir Typolt,
Geodetický ústav, n. p.,

Prah.
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Gyroteodolity V súčasnej geodetickej
praxi .

Pred časom v kruhu naších geodétov bol rozšířený
názor, že gyroteodolity pre ich niektoré zvláštnosti
v ŮSSR, kde je husto vybudované bodové pole, ne·
stanú sa masovými geodetickými prístrojmi. V po.
slednom štvrťstoročí vo viacerých štátoch je používa-
nie gyroteodolitov ako prostriedku autonomnej orien·
tácie meračských sietí čoraz častejšie. Neustále zdo-
konafovanie gyroteodolitov a rozvoj pozorovacích me-
tód smeruje k zvýšeni u presnosti gyroorientácie, takže
mnohé zo súčasných gyroteodolitov okrem ich využí-
vania v banskomeračskej praxi možu sa výhodne
uplatniť aj pri riešení rozmanitých úloh geodézie. Ůlá-
nok nadvazuje a z časti doplňuje už skol' uverejnené
príspevky [1,2,6] v Geodetickom a kartografickom
obzore.

Zvýšenie presnosti gyroorientácie je možné buď kon-
štrukčným vylepšením prístrojov, alebo zdokonalením
metodiky pozorovania. Obidva smery sú v popredí
záujmu odborníkova neustále sa rozvíjajú.

Posledné overovacie skúšky potvrdili, že presnosť
sériove vyrábaných gyroteodolitov MOM Gi-B2 je
možné ďalej zvýšit úpravou a doplnením niektorých
elektronických prvkov. Páskové nesenie citlivého člena
u gyroteodolitu Gi-B2 a pasívny trecí odpor pri me-
chanickom posuve zaisťujúcom stotožnenie nulovej
polohy citlivého člena s nulovým bodom fotoodporu
samočinne navádzacieho systému zaťažuje rovnovážnu
polohu kmitania premenlivými systematickými chy-
bami. V ZSSR vybavili gyroteodolit Gi-B2 elektric-
kým regulátorom, ktorý zabezpečuje okamžité a spo-
Tahlivé udržiavanie nulovej polohy v medziach 4-5
dielkov stupnice autokolimačného ďalekohfadu, čím sa
docieTuje zmenšenie nulovej opravy. Pokusy s gyro-
teodolitmi označenými Gi-B2M [3] opatrené regulá-
torom nulovej polohy vykazovali nulovú opravu len
± 2". Výsledky meraní s takto modernizovanými prí-
strojmi boli dvakrát lepšie. Prakticky je možné týmito
prístrojmi určovať azimuty s presnosťou ± 5".

Najnovšie modifikácie gyroteodolitov Gi-Bll
a Gi-B21 využívajúce pri registrácii a vyhodnotení
prechodových časov číslicové počítače prispeli k ďal-
šiemu zvýšeniu presnosti orientácie geodetických sietí.
Podobne gyroteodolitmi TB 3 a T2 zostrojenými
v ZSSR dosahujú presnosť usmernenia vyjadrenou
strednou kvadratickou chybou jedného merania ±5"
[5].

Pri pozorovacej metóďe bodov obratu zakrúcanie
pásky je eliminovanó ručným pootáčaním alidádovej
pohybovky. Trhavý a nesúhlasný pohyb zapríčiňuje
chybné určenie rovnovážnej polohy kmitania. S pro-
blémom zvýšenia presnosti gyroorientácie násadco-
vým gyrokompasom MOM Gi-D1 sme sa zaoberali na

Ing. Ján Cirbus, CSc.,
Katedra banského meraěstva a geofyziky BF VŠT Kolice

Katedre banského meračstva a geofyziky Baníckej
fakulty VŠT v Košiciach. K tomuto účelu boli vyhoto.
vené k prístroju Gi-D1 doplňujúce elektromotorické
zariadenia. Jedno z riešení vidieť na obrázku 1. Zaria-
denie pozostáva z malého dvojfázového indukčného
elektromotoru DID 01 (1), ktorý je pripojený cez
ozubený prevod k pohybovke alidády. Rýchlosť po-
suvu alidády je ovládané potenciometrickým regulá-
torom otáčiek (2). Regulátor je v činnosti 80 % zo
štvrťperiody kmitu. Zbývajúci čas pozorovateT vy-
konáva ručné posúvanie alidády až do okamihu vrat-
nej polohy, v ktorej odčíta hodnotu bodu obratu. Me-
ranie týmto servomechanizmom je pohodlnejšie a po·
suv alidády rovnomernejší. PozorovateT nemusí v auto-
kolimátore sústavne a úpenlivo sledovať pohyb citli-
vého člena. Presnosť gyroorientácie metódou bodov
obratu s motorickým navádzaním sa v porovnaní
s ručným navádzaním alidády zlepšila o 6".
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Príklad zaplsu hodnot gyroteodolitového merania
prístrojom Gi-Dl a určenie rovnovážnej polohy kmi-
tania je uvedený v tabulke l.
Okrem pozorovacej metódy vyšetrenia rovnovážnej

polohy kmitania citlivého člena presnosť gyroteodoli-
tovej orientácie závisí tiež od technológie merania.
V práci [4] najdeme niekolko sposobov, ako je možné
pri súčasnom použití 1-3gyroteodolitov Gi-B2 zvýšiť
presnosť usmernenia na ± 5-7 /I.

Podfa našich poznatkov získaných pri overovacích
meraniach je možné presnosť ± 12/1 (údaj výrobcu)

Podobne ako pri teodolitovom meraní presnosť uhlov
závisí od použitej metódy merania, tak aj pri určovaní
áziIilutov gyroteodolitmi presnosť bude závisieť od
pozorovacej metódy a od dodržania optimálnych pod-
mienok merania. S postupným zdokonalovaním gyro·
teodolitov rozšíri! sa tiež počet pozorovacích metód
a tak popri tradičnej metóde bodov obratu existujú
ďalšie: rýchla metóda, amplitudová metóda, precho-
dová metóda, torzná metóda a metóda časových roz-
dielov. Posledná z uvedených metód dá sa s výhodou
použiť pri násadcových gyroteodolitoch MOM Gi-C,
alebo Gi~D.Tieto prístroje vlastnia viaceré organizácie
v ŮSSR, preto ju v dálšom opíšeme.

Podstata metódy časových rozdielov spočíva v tom,
že sa na niekolkých úsekoch dráhy zisťujú časy pre-
chodu kmitajúceho indexu. Napríklad pri násadco·
vých gyrokompasoch MOM zisťujeme stopkami časy
TI' T2' teda prechod kmitajúceho indexu postrannými
ryskami 1, 2, ktoré vidieť na okulárovej sklenenej doš-
tičke pozorovacíehoďalekohYadu (obr. 2). Pre smer
pohybu zIava doprava prisúdime zisteným časom
znamienko mínus a pre opačný smer znamienko plus.
Potom príslušné časové rozdiely budú: ATt, ATt,
A TíaA Ti:. Predorientáciigyroteodolitu severnýmsme,
rom odpovedá na limbe a čítanie Nf>' Rovnovážnu
polohu kmitania N stanovíme rovnicou:

N = Nf> + An + AN (1)

ká'éďLtn:je nulová torzná oprava a odchýlku, rovno-
vážnej polohy AN zistíme výpDčtom podla
vztahu:

t
".1'N = k-=

t'

k = A: (1+ H) (3)

A IX je uhlová hodnota med-
zi ryskami 1, 2 a 1 + H =
Tg: T2f>

pričom Toje perioda kmitu
zistená pri metóde bodov

obratu,

Tv je perioda kmi-
tu zistená pri pre·
chodovej, alebo am-
plitúdovej metóde.
Hodnoty t a t' do-
staneme z prísluš-
ných časových di-
ferencií vyznače-
ných na obr. 2:

t = (ATi + ATt)-
- (AT1+ ATi:) (4)

t' = AT1-ATi: (5)

Prístroj: MOM Gi-DI To = 6,566min., Tv = 5,716min.,
e = -315,6'c .1<1= 0,63651rk = 0,21

T, \
<lT, I T. I <lT.' I <lTr + ..:lTi' I 1 I I' I 1:1'

-1,776 -~ -2,830

+3,964 +1,861 "+5,825

":1:-:5,740 + .t', +4,691 - +0,209~,.~
1·\, -=1,751 , -3,865 -5,616 2,114 +0,0989

',' -
""":7,491 -~ -8,556 +0,196

I +3,974 +1,838 +5,812 2,136 +0,0918

,'~l1,i6'lf" + .t +10,394
• "'". ď "" \

~"'''''' < priemer I +0,0954
" ·"Nulová.opra.va..1n:

~ .;; Predorientácia Nv 26,3000gr
la; +15,4 +6:6 nulová. oprava .1n -174ji -14,2 + 0,5 +0,55 +0,55 odchylka .1N + 200
" ," "',.+ 15,2 + 06 + 0,55 rovnová.žna poloha N 26,3026

,.: ;:"';'14,0 ' zá.mera na bod č.... No 98,1734

.1n= c. a = -315,6. + 0,55 = -174 gyroazimut G 71,870sar
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gyroteodolitu Gi-B2 zlepšiť. Zásadou na dosiahnutie
vyššej presnosti je, ak k výpočtu azimutov použijeme
lentie merania, pri ktorých rozdiel druhých dielčích
stredov je malý. Za tým účelom sme porovnali vý-
sledky meraní získané uvedeným gyroteodolitom.
V prvom prípade boli použité rozdiely druhých čiast-
kových stredov /N~-N'2/> 101/ a v druhom prípade
rozdiely I N'I-N'21 < 10 1/. Hodnoty čiastkových stre-
dov boli počítané Schulerovým vzťahom:

N'. - ni-! + 2n, + n,+! (6)
• - 4

V prvom prípade pri priemernom rozdiele druhých
čiastkových stredov 4,5" bola stredná chyba jedneho
pozorovania mo = ± 6,7" a v druhoum pri rozdiele
stredov 21 " bola stredná chyba ma = ± 12,3".
Obvykle pri usmerňovacom meraní vykonáva sa

viac meraní. Ak chceme dosiahnúť presnoť určenia
azimutov ± 5" je potrebné gyroteodolitom Gi-B2
vykonať 2 až 3 opakované merania, pozorovaním šty-
roch bodov obratu, z ktorých vypočítané rozdiely dru-
hých čiastkových stredov budú menšie ako 10 1/. V prí-
pade vačších rozdielov treba počet bodov obratu
zvačšiť.

3. Niekolko pripadov použitia gyroteodolitov
v geodézii

K orientácii meračských sietí popri metóde geode-
tickej, magnetickej a astronomickej v súčasnosti je
výhodné použiť gyrokompasovú metódu. Geodetická
orientácia využíva pripojenie na jestvujúcu sieť bodo.
vého pofa. Magnetickú orientáciu geodetická prax
v súčasnosti využíva vefmi zriedka. Použitie astrono-
mickej metódy v prevážnej miere závisí od povetrnost.
ných podminenok. Dosiahnúť presnosť astronomickej
orientácie ± 1-21/ je možné len starostlivým viac-
skupinovým pozorovaním Polárky vo vhodnú ročnú
dobu poližitím·sekundového teodolitu opatreného sád-
zacou libelou. Gyrokompasová metóda vysokopresný-
mi gyroteodolitmi nahradí astronomickú orientáciu,
móže teda byť využitá na usmernenie trigonometric-
kých sietí vyššieho rádu a všade tam, kde sa vyžaduje
presnosť rádove niekofko sekúnd.
Výhodné pri gyrokompasovej metóde je, že móžu

Sil ňou určovať azimuty v hociktorej dennej, alebo
nočnej dobe. Toto je významná prednosť gyrokompa-
sovej orientácie pred astronomickou. SÚ miesta na
zemeguli, kde podmienky astronomického určovania
azimutov sú vefmi nepriaznivé (napríklad v rovníko-
vých oblastiach dlhotrvajúce lejaky; alebo v arktic-
kých oblastiach jasné noci), takže meranie stáva sa
zdlhavým a ekonomicky neúnosným. Z porovnania
nákladov pri overovacích skúškach vyplynulo, že určo·
nie astronomického azimutu gyroteodolitom Gi·B2 je
lacnejšie ako meranie astronomickými metódami rov-
nakej presnosti [2].
Napriek tomu, že územie Československej socialis-

tickéj republiky je pokryté hustou sieťou bod ov zá-
kladného bodového pofa bude účelné gyroteodolity
použiť pri trigonometrickom alebo polygonometrickom
určovaní súradníc bodov najma v členitých, lesnatých,
alebo zastavaných oblastiach, kde by náklady na stav-
bu vysokých signálov boli vefké, ekonomicky neúnos-
né.Použitie gyroteodolitov v záujme ochrany prírody
malo by sa uprednostniť v každom prípade, kedy pre

geodetické meranie by bolo nutné v lesnatých, alebo
v pofnohospodárskych porastoch vykonať prieseky.
Polohová presnosť bodu odvodená z určujúcich rov-

níc pre pretínanie z orientovaných smerov [1] je daná
vzťahom:

= ± mC1 V.1~2+.1 112
e sin (<123-<113)

v ktorom rozdieli súradníc.1X, .1.Y sú dané a smerníky
<132'<131odvodímegyroteodolitovým meraním. Poloho-
vá presnosť bodu závisí od vzdialenosti medzi danými
bodmi (Si2' = .1Xr2 + .1n2) a od sínu úhlu y (y =
=<123- (113),Grafické znázornenie polohovej presnosti

S
v závislosti na pomere p = . pri presnosti gyro-. e sm y
orientácie mlX = ± 5,10 a 20" vidieť na obrázku 3.

Pri volbe polohy určovaného bodu nemusíme sa
obávať nebezpečnej kružnice, ako je to pri klasickom
pretínaní nazad. Naviac miesto troch známych badov
na jednoznačné určenie nového bodu gyroteodolitom
postačí poznat súradnice dvoch bodov. Úloha je ne-
riešitefná len v prípade, ak určovaný bod leží na spoj-
nici prechodiacej danými bodmi.
Možnosť uplatnenia gyroteodolitov sa naskytá aj

pri riešení úloh pretínania napred, hlavne v prípadoch,
ak medzi danými bodmi nie je vzájomná viditelnost
(obr. 4a), alebo ak na niektorom z daných bodov nie je
možné vykonat observáciu (obr. 4b).
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Výhodné je gyroteodolitom orientovať fotogramet.
rické základnice pri súčasnom určení súradníc bodov
základnice (obr. 5). Na bodoch základnice gyroteodo-
litovým meraním určíme gyroazimuty G10' G12, G20
a G21 a z nich stanovíme potrebné smerníky. Z priamo.
meranej dlžky základnice S12' príslušných uhlov v troj-
uholníku 012 vypočítame dlžky S01 a S02 potrebné na
určenie súradníc bodov základnice, zo známych súrad-
níc daného bodu Xo, Yo'

~o
/ ,'-<.~

/ IV" ,

I ' \
/ \

I ,

I \

V geodetickej praxi často sa stretneme s prípadom,
keď na danom bode je geodetická orientácia zťažená,
alebo úplne vylúčená. V takomto prípade smer na
určovaný bod polárnym sposobom (rajónom) orientu-
jeme gyroteodolitom. Polárna metóda v súčasnosti
pri aplikácii elektrooptických diarkomerov nado·
búda čoraz vačší význam. Ak pritom vychádzame zo
zásady, aby na každý štvorcový kilometer bol jeden
zhusťovací bod, potom pri tisíc metrovej dlžke rajónu
zameranej elektrooptickým diarkomerom, polohovej
presnosti bodu ±5-8 cm je potrebné orientovať smer
s presnosťou ± 10-16". Táto presnosť može sa do-
siahnúť niekorkonásobnou orientáciou aj gyroteodolit-
mi strednej presnosti.
Účelné bude gyroteodolity využívať pri dlhých, vor-

ných polygónových ťahoch jednostranne pripojených
na trigonometrický. bod. Takéto úlohy sú časté v inže-
nierskej geodézii pri razení tunelov, pri vytyčování
smerov a tiež pri zameriavaní roznych geologicko-
-prieskumných objektov nachádzajúcich sa v husto
zalesnenom alebo ináč neprehradnom území.
Uplatnenie gyroteodolitov pri povrchových poly-

gónových ťahoch nemusí byť vždy racionálne, pretože
postavenie prístroja a vlastné meranie trvá dlhšie ako
meranie teodolitom. Predsa však treba zvážiť ich vy-
užívanie v takých prípadoch, ked' je vylúčená kon-
cová orientácia alebo dlžka polygónového ťahu pre-
sahuje hodnotu stanovenú pi'edpisom (prípady zakla-
dania ťahov v dlhých údoliach). Okrem základných
prvkov (dlžok, uhlov), ktoré sa v polygónovom ťahu
merajú, gyroteodolitom zistený smerník poskytuje pre
ďalšie spracovanie ťahu cenný prvok. Polygónový ťah

doplnený gyroorientáciou niektorej jeho strany mení
sa na iný druh ťahu. Napríklad obojstranne pripojený
votknutý polygónový ťah medzi bodmi PK (obr. 6a),
v ktorom boli gyroteodolitom usmernené strany P 1
a K4, može sa počítať a vyrovnať ako obojstranne pri.
pojený orientovaný ťah. Podobne možeme riešit aj
nepriamo pripojený ťah, ak podra obrázku 6a gyro·
teodolitom orientujeme napríklad stranu 5K, pritom
uhly lX, y v trojuholníku 45K slúžia na výpočet po-
trebnej dlžky SSK.

Z praktického nasadenia gyroteodolitu MOM Gi·Dl
v polygonometrii uvedieme nasledovné poznatky. Na
počiatočnom bode poriečneho polygónového tahu bolo
vykonané obvyklé geodetické pripojenie a na konco·
vom bode usmernenie gyroteodolitom. Držka polygó-
nového ťahu o 23 vrcholoch bola 3309 m. Uhly v poly.
gónovom ťahu boli merané teodolitom C. Zeiss Theo
020 a dlžky ocerovým pásmom. Uhlová odchýlka 0<»

ako rozdiel medzi smerníkom koncovej strany odvode-
nom teodolitovým meraním (ft a smerníkom určeným
gyroteodolitom Og bola o'" = (fg - (ft = 140cc a súrad·
nicové odchýlky o'" = 0,36 m, 011 = 0,20 m. Ako z niž-
šie uvedeného prehradu vidieť príslušné kritériá pre
uhlové a súradnicové vyrovnanie ťahu, v zmysle pred.
pisu pre technickohospodárske mapovanie, boli splne-
né:

o'" = 140Cc< LI",= 92 Vn-2 = 422cc

Os = S-S' = 0,41 m < Lls = 0,009 V[S] +
+ 0,04= 0,56 m

Výhodné u polygónových ťahov s dlhými stranami
je meranie gyroteodolitom "ob stanovisko" (obr. 6c).

a
Gp, IJ,

1J2 1J3
IJ.

5p, 5'2 2 523 3 53.P 4

Nakorko presnosť gyroteodolitov je vyššia ako niek.
dajších buzolových teodolitov, možu sa polygónové
strany voliť dlhšie (500-1000 m) a zamerat ich
elektrooptickým dialkomerom. Podra našich skúse-
ností takáto súčinnosť gyroteodolitu (najma násadco·
vých, napríklad MOM Gi-Dl, Ci.Ol, Gi.D2) s dostup-
ným malým elektrooptickým diarkomerom C. Zeiss
Jena EOK200 je racionálna pri polygónových ťahoch,
ktorých body majú byť určené so zvýšenou presnolitou.
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V článku poukazuje sa na možnosti uplatnenia auto-
nomnej gyrokompasovej orientácie, nahradzujúcej
ostatné metódy. Geodetická prax maže gyroteodolity
účelne využívať pri orientácii meračskej siete, pri vy-
tyčovaní raznych smerov, pri realizovaní raznych sta-
vebných objektov, pri orientovaní spojových a doprav-
ných zariadení, ako aj pri trigonometrickom a poly-
gonometrickom určovaní súradníc bodov. Gyroteodo-
lity sa výhodne uplatnia aj v ČSSR, kde sieť bodového
pora je hustá, avšak nie vždy dostatočne signalizovaná,
a tak v horskom, členitom a neprehradnom území bude
použitie gyroteodolitov verkým prínosom.
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ČVUT v Praze

Vyufití metody světelných tezu ve
speleologickém mapování

Článek popisuje použití metody světelných i'ezů, kte-
rá sa u nás používá přev,ážně k zaměřování příčných
řezu železničních tunelů, k měření příčných profiIů
v jeskynll!ch '.prostore'ch. Měilení příčných profnů v jes-
kynnlOh prostorech to'Uto metodou zrychluje a zkvalit-
ňuje ma'po,vací práce.
Při měření Ipříčných prof'ilů v podzemních prostorech,

zvlást8 pak v jeskyních, se dost často vyskytuje pří-
pad, kdy je zaměř.ovaný příčnýprofil značně vysoký a
neTIí jej mOŽlI1ozaměi'it přímo běžnými metodami. V ta-
kovém případě se obvykle provádí zaměření profilu tak,
že Jednotlivé výrazné body profilu se zaměří protíná ním
vpred jak pOllo.hově, tak i výliroově. V tomto rpi'ípadě
vznikají ovšem často hrobé chyby, neboť zaměi'ované
body profilu není možno ve větších výŠikách silgnalizo-
vat, a tak dochází k jejich chybné identifikaci.
Zmíněné nedostat,ky ileší a odstraňuje metoda světel-

ných řezQ, kterou v ČSSR plJlPI'Véuvedl prof. Blahák
[lJ. Touto metodou se taM zabývá [2], [3], [4], 'a to
v souV'islooti se zaměřováním příčnýc.h řezfi železnič-
ních tunelů. Stručný popis této metody pro mapování
v jes'kyních je uveden v [51.
Metoda světelných řezQ vy,Cihází z prinaipQ klasické

jednosnímkové fotogrammetrie.. Z'aměi'ovaný prom
vhodným zpQSOibemvyznačíme a ofotoglt'afujeme spolu
s několika V'lícovacími body. Profi! potom na pře.kres-
lovači přek,reslíme do Md8Jl1ého měřítka. Vyznačení
profilu je mOŽIlé whledem k místním podmínkáaIť pro-
vést několikerým zpdsobelIIl.
V prostorách velmi vysokých je nejvhodnější vy.zna-

čit prom bodový'lll reflaktorem, umístěným v panora-
maUcké hlavici lmmery ve svislé poloze. Amatérská
speleologtcká skupina Punkva (MoraVlSkýkras) použila
panoramatické hl'avice s bodovýun refle:ktorem vlastní
Výroby, upevněním na běžném měřillím stativu v pod-
ložce k teodolitu Meopta Th 30 X. NiFe akumulátor pro
napájení reflektoru i <lSvětIení vl1OQ'vacípo krí~e byl
umístěn n~ ~j{řítíce na l)IO;?;estativu.

Alel Kala,
S~ stavebni. Brno

Kříž s vlíooV'acími hOldy byl vyroben z dura,lovýC'h
trubek o průměru 1 cm 'za'končených závitem. Neměn-
nost V'Zájemné polohy ramen je zajištěna ocelovým lan-
kem. Na konci každého ramena je UJIllístěn terčí,k
s e'le.ktrickým osvětIením. Zákliadní rQiZJlIlěrkříže je 2X
Xl m, tyto rozměry lze ovšem zvětšit našroubováním
d,alšíC'h trubek. Tak lze dJocílit Qptimálního roz'ložení
vlícovaoích bodů vzhledem k veUkosti a tvaru jeSlkyn-
ního prostoru.
Vzhledem k tomu, že v jeskyních se příčné 'profi1ly

vytyčují v~y 'kolmo na příslušnou stran'U polygonové-
ho nebo busolního pořadu, }soupanoramatioká Mavi-
ce bodového reflektoru i kříž s vJícovacími body vy-
baveny průhledem s nit~ovým ,křížem k zilC'Ílení na pří-
slušný bod. Při za cÍJ1ení je rovina vytvořenásv,ětlem
bodového reflektoru a rovina vytvořená křížem s vlí-
cOV1acímibody kolmá na pi'1slušnou stranu. Hl()II'nívlí-
oovací bod je přitoan v jedné sV1sltci s bodem, nad kte-
rým byl centrován.
Při vlastním snímání profilu umístíme fotoaparát na

stativu do dostatečné v~dáIEmosti, pokud možno při-
bližně v ose prof1l'U. Otevřeme závěrku.fotopřístl'oje a
otáčením bodového reflektoru koloem "ooiQI!'ovnó osy
osvětlíme I1z~ou stCltP0ucelý měřený 'profi!. Potom zá-
věrku uzavřeme a bodový reflektor v' třínožce vymě-
níme za kříž s vUcorvacímibody. Závěrku opět otevfe-
me a neexponujeme na snímek vlícovací body. Tím
'je snímání prof1lu ukončeno. Do zápisníku zapíšeme
číslo a označení profi!u, číslo snímku a I1daje .o roz-
místěn( vUcovacích bodů. Na snímku se zobrazí obrys
jeskyně spolu s vlíoovacími body.
V menších prostore oh je možno profil vyznačit kar-

bidovou lampou, jejímž plamenem těsně objíždíme po
obrodě celého příčného pl'ofilu. O vlícovacích bodech
a o snímání profHu platí totéž, co bYllp řečp.no u prv-
ního zpQsobu. Na snímku se pili větším zaclonění ob-
jektlvu fotografického přístroje objeví ostrá linkapříč-
néllQ prOfiluSpolu s vlícovacími body. Toborto způsobu
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je mOŽ'llé pQlUžít u jeskyní do výšky a3i 5 metrlt, kdy
je možno karbidovou lampu vést na tyči u stropu pro-
storu.
Zaměřujeme"li profil v jeskyni ve~mi vysoké, která

je vymodelO'Vána v tmavých až černých vápencích, pak
se sit!uace stává složlt/jjší. Bodový reflektor totiž v těch-
to podmínkách nezanechá na snímku žádnou stopu ne-
bo jen velmi slabou, skoro neznatelnou. Přílišné pro-
dlužování doby expozice pak vede k tomu, že se V'lí-
covací body z()brazí jako světlá ,kola.
V tomto případě prD'Vedeme vyznačeni profilu nejlé-

pe tak, že v jeskyni vytvořime slabou umělou kouřovou
clonl\.l. Stačí zapálit několik kusťi novin a i velký pro-
stor se poměmě rychle za'plni slabým dýmenn. Potom
exponujeme snímek jako v prvním připadě. Na snímku
se zrobrazi příčný pTOfil jako světlá pIocha černě ohn.'a-
ničená. V tomto případě se však při větší hustotě kou-
ře obtižně identifikuiJi vlícovací body na snímku. V ně-
kterých jeskyníoh je i bez umělého k10uře tolik vodních
par, že snímky stejného druhu obdržíme i bez koui'ové
clony.
Vzhledem k velmi náročnému transportu zařízení

v některých jeskynních !partiích se volí pokud možn~
00 nejmenší napájecí zdroj pro světlomet, a ten ma
tudiž velmi malý světelný \T1kon. Tím je dáno 'PQlUŽÍ-
vání filmu o vysoké citlivosti. Použ1vá se film ORWO
NP 27, který se· exponuje li vyvolává na citlivost 33 DlN
a na st,rmost G = 0,79. Film se vyvolává v neg,ativní
vývojce PHNK.
Kezhotoven:í snímků v podzemí se používá přístro-

je sovětské výroby ZENIT E na film fOrllIlátu 24 X36
mtlimetrů, vybaVieného širokoúhlým objektivem Primo-
tar 3,5/35, Je rto přístroj robustní konstrukce, kterému
neuš\{lodí poměrně drsné podmínky jeskynního klimatu
('teplota asi 8 oe, vlhkost vzduchu 80-100 0/0). Vedení
a přítlak filmu jsou u tohot-o pi'istrQje poměrně dobré,
takže nedJochází k jeho zvlněni nebo prohnutí.
Negativy, popřípadě z nich vyhotovené diapozitivy,

se překreslují n'a malém pře,kreslovači fy VEB Carl
Zeiss JENA. Vlíoovací body na snímku ztotožníme
s vlícovacími 'body předem vynesenými na kreslicí pa-
pír a profil pak obkreslíme t1užkou na papír nebo jej
n!aexponujenne na fotografický papír. Při expozici na
fotopapír je k tomuto l1čell\.lvhodné použít velmi tv.rdé-
ho papíru a též velmi tvrdou pozitivm vývo!jku, nebot
jeskynní snímky jsou většinou málo kontrastní.
Pi'i praktickém provádění v Obvy:klých speleologic-

kých podmínkách je možno touto metodou ofotografo-
vat 4-5 profilfi m hodinu. Práce v podzenní ses,távají
z vytýčení bodfl, ve kterých se llI1ají příčné profily mě-
řit, postavení stativu na profilo\T1 bod, postavení sta:
ttw s fotografi,ckým přístrojem do vhodné vzdálenostl
od snímaného rprofillU, expozice světelného řezu a expo-
zice vlícových bodťi. V tunelových jeskyních, kde se
příčné !promy zaměřují v pravidelných intervalech. se
osvědčil způsob, pi'i němž po pořízení snímku jednoho
pmfilu se do podJložky na stativu postaVí místo křiže
s vlíoov,acími body nebo reflektoru fotoaparátu a na-
opak. Ušetří se tím jedno centrování stativu u každé-
ho profilu.
Dosažená přesnost je pro účely speleologického m'a-

pování zcela dostačující a objevily se i názory, že je až
:zJbytečně velká. Při většině' prací, které se IV současné
době v jeskyníc'h IV CSSR pl'lOMádějí,se totiž na pfesnost
příčnýoh profilfi při měření přfliš nehledí. Je to zpťi-
sobeno také tím, že dosud neexlst11lle žádný předpis,
který by určov>al přeSlllOSt, 5 jakou by se mělo účelné
a hOSlpodárné speleologlcké mapováni p1"ovádět, ani
jednotně dodrrovaný znač,kový kl'íč pro sp·eloologidké
mapy.
Pi'i 2'Jkušebnich měřeních touto metodou bylo dJosaže-

ilO v prostoru vysokém asi 10 metrfi ph rozměru vlí-
covacího k,říže 2X1 m středlllí chyby IV Ul'Čení bodu ± 9
centimetrťi. V témž prostoru byla dosažena střední chy-
ba ±7 cm při rozměru vUcovacího kříf,e 4X2 metry.
Takto dosažené střední chyby v určení bodfl profilu

jsQIUvětši, než se udává v [1] a [2]. Při postupu podle
[2] zabírá vUoovací ki'íž skoro celou plochu profilu a
prQfilové body jsou IlJa sním1ro celkem pravidelně roz-
místěny, což se v jeskyních málokdy stane. Tlranspor-

tav,at nějaké rozměrnější zařizení, byť i složené, obtíž-
ným j,eskynním terénem by bylo velmi náročné a ne-
vyvážNlo by mírné zvětšení přesnosti.
SpeIoologická skU!prna Punkva používá měření příč-

ných 'pmfilťi metodou světelných řeziJ. již několik let
s velmi dobrými z·kušenostmi. Tato metoda uITlKJižňuje
přesně a kvalitně proměiiovat příčné profily v jesky-
ních, které se dříve zaměřovaly více méně oďhadem.
Tak vznikala dokumentační díla nevelké kvaNty, kde
příčné profily (a tim i podélné) mohly s'!,oužit pouze
pro hrubou orientaci uživatelťi map a v žádném pří-
padě nemohly být 'brány jalm podklad k vědeokému
zhodnocení jeskynních prostor. Na rozdíl od toho, pro-
fily pořízené metodou světelných ,řezfi, vyni'kají znač-
nou přesností a věrnosti :wbl'azení, která je sdl'ivělj-
šími metodami neSlrovnatelná.
Popsané metody bylo použito v Mora'Vském kra'Su

např. při měření v Punkevních jeskyních, a to i při
vodní plavbě těmito jeskyněmi. V tomto případě byl
Vilícovaci kříž a reflektor umístěn na jooné loďce a
fotoaparát na druhé. Lodě byly zapaženy proti 'pohy-
bům biď!y. Kmmě toho bylo metody použito v jeskyni
Kůlna, v Křížových j,eskyních, v DoHně překvapení,
v jeskyníc'h Rytiřské, Zazděné, Prútokové, Řečišti a
v mnoha dalších jeskyních Moravskéhokrasu.
Je samozřejmé, že technické prostředky, které sku-

pina používá, nejs,ou optimální. Bylo by např. možno
vyřeš[t spojení reflektoru s křížem s vlícovacími body.
Rychlost práce by se l'ovněž zvětšila použitím silnější-
ho reflektoru. Tato opatření však převyšují možnosti
IIimatérs,ké speleo!ogické skUlp'iny.
Vzhledem k dJosaženým dobrým výsledkům by nemě-

lo stát nic v cestě všeoibecnému rozšíření této metody
při mapo~acích praoích v jeskyníoh. Znamenalo by to
podstatné 2'JkrvaUtnění geodetické dokumentace kraso-
vých jevfi.
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RACIONALIZACE V GEOOÉZII
A KARTOGRAFU

Komplexní racionalizační brigáda pn
výstavbě elektrárny ve Chvaleticích

Rychlý vědeck,otechllliC'ký pokrok vede mimo jiné
k podstatnému růstu kvalifíkace a tím ke vzniku spe-
cializace, tj. k takovému stavu Výroby, kdy znalosti vy-
soce kvalifikovaných o.:loorníkťi ovlivňují přimo kvalitu
a ~vantitu výroby. Jelikož specializace vyúsťuje k těs-
ným pracovním vztahům, dochází přít,om k 00 nejširší
dělbě práce. Když se zprůmyslllOvánlm stavebnictví vy-
vstávala potřeba dělby práce, muselo dojít k t,omu, ~e
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geodetické p'roblémy v investiční výstabě, které před-
stavují více než 1 % z celkového objemu stavebních
investičních II1llJkladů,přestaly být druhořadou záleži-
tostí stavebních techniků a staly se problémy techlnicky
vysoce nároČlI1ými, které vyž,adují jiný přístup i jinou
kvalifi;kaci.
Jelikož iivot jde rychle kupředu a progresÍ'VII1í růst

investiční výstavby je jednfm ze základních předpokla-
důdalší intenzifikace ll1aší ekoll1omiky, zákonitě dochází
k sMle většíIIlu ,a většímu, nasazo'vání geodetů ma
111IaŠerozho:lující stavby. Stavebně a technologioky slo-
žitou výstavbu si dnes již ani nelze představit bez úzké
spolupráce specialistů - geodetů. G e o d é z i e d ok ,ál-
ž e s v Ý 111 mat e 111 a t i c kým pří s tup e m k ř e-
šen! geometrie prostoru a svým 'výchov-
ným vlivem nla lidský subjekt účinně po-
m á h a t i iIlves t i čn í v Ý s t a v b ě, a to n e jen
při řešení složitých technických pro-
b I é m ů , ,a I e i při ú s P oře i n ves t i ční c h n á-
kl a·d ii.'
Jedním z příkladů dobré kooperace geodetů při vý-

stavbě je stavba velkoelektrárny ve Chv.aleticích. Pro-
kazatelné úspěchy· geodetů na této sta1vbě vytvářejí
ovzduší ~šeobecnédůvěry v jejich tvůrčí schopnost ,a
solidcrlOst.
S ohledem na další souvislosti se jen stručně zmíním

alespoň o hlavních oblastech geodetické spolupráce,
které by při Složité invesUční výstavbě měly být zajišťo-
vány v plné míře.
Především jde o tzv; ",k o ,ordi nač n í č i iIln o s t,

která se uskutečňuje ve" fázi p'1'Ojek<tovépřípravy. Je
to jedna z nei'důležitějších o nejodpovědlnějších čilIlllostí
celé stavby. Bez i'ádné,prostorovékoordinace je vý-
staVba složitých !Jnvestičníchcelků dnes naprosto ne-
myslitelná. Jde 'V podstatě o vyřešení a zkoord'inování
všech vnitřních i vnějších prostorových vztahů a návaz-
ností jedlnotlivých objek~ a ,celé výstavby. Přirozeně
s tím SiOuvisí i úzká spoluprácegeodetů na vlastním
projektovém řešení. Stále se 'v praxi více a více pot'vr-
zuje, že úspěšně řešit prostoI10VOUkoordilnaci dnes do-
káže jen schopný a serio:mlí geodet.
S koordinací velmi úzce souvisí práce spo,jené se za-

měř o v á ním s k u teč n é ho pro v e den í s t a v-
b y. V podstatě jde o to, aby bylo vždy včas a sdJosta-
teČlI10u přesností, zjištěno; zd~ ,a jak byla realizace
uskutečněna podle projektu. Výsledky jsou nejeln důle-
žitou součástí kolaudačního i'ízení a nezbytným podkla-
dem pro další projektování, ale bez nich není myslitel-
ná ani řádná l\oordinace. Mimoto tvoří součást tzv. rea-
lizační dokurllen1:ace podle '§69 vyhlášky č. 163/730 dó-
kumentaci staveb, slouží jalm podklad uživateli výstav-
by pro provoz, závodu a po určite úpravě přecházf v zá-
kladní mapů závodu.
V rll.mcivlastní výstavby přichází stále více do popře-

dí dťHežiťóst k o m p 1ex n o s tip ř e s n é h o vy tyč 0-

vání a prostorové konrtroly každého ob-
jektu a jeho prvků. Hovoříme'li dnes o vyty-
čování, nelze mít-vůbec na mysli to, co se obvykle u lai-
ků z'a vytyčování pokládá. Ve skutečnosti jde o co nejtěs-
nější tvůrčí spolupráci geodetů, stavebníCh techniků a
jiných specialistů vprúběhu celé výstavby. Tedy od
prostého vytyčení obvodu objektu až po připravenost
stavby, montáže technologio a uvedéní závodu do provo-
zu. Geodet při tom neIif jen vytyčovatelem, ale i kontro-
lorem kvality a navíc rádcem. Stává se přirozenou sou-
částí celé výstavby. A s tím ovšem souvisí" i vysoká míra
odp.ovědnosti.
Zákonitosti dělby práce az ní vyplývající nutnost

speclali7Jace, přináší s sebou stále nQ!vé a nové poznat-
ky. Rostoucí l'ozsah a obsah těchto pomatkd vyžaduje
zase čím dále tím uŽ'Ší zaměření. Tím se &oučasně vy-
tvářejí složitější a obtížnější situace a podmmky p'tO
řešení da/ných úkólů. Na jedné straně je jedlIlotlivc[ rvy-
mezován čím dále tím užší úsek činnosti, takže ani
sebekvalltnější jednotlivci již nestačí na komplexní
zvládnutí úkolů. Na druhé straně zase v2lni,kánebe7Jpečí
že si různí specialisté nebudou navzájem I'Iozumět. A ta'k
vyvstala potřeba praoovat kole,ktiVlI1ě,ve vhodně sesta-
vených týmech. V týmech dochází k, úzké organizov8Jné
spolupráCi na společném úkolu,člÍid<lchází k vysoké
[integraci, tj. k t~sn~mu 5jedlI10ceiní I1siU všech

složek určitého pracovního celku k dosažení společného
cíle. Mluvíme-li o organizované spoluprá,ci, je tím třeba
rozumět že každému partnerorvi je přesně vymezena
jeho po~iI1l11lOst,jeho místo a jeho podíl odpovědnosti
lI1aspolečném díle.
TýmovllJ práce může nabývat mnoho forem. Největší

uplatnění u lI1ás však nabývá v rámci komplexních ra-
cionalizaČlllích brigád. Členové brigády řeší dané -úkoly
při plném zastávání své služební funkce a při plném
zajlštovální plánov'8!ných pracovních úkolů.
Uvědomění si zákonitosti vývoje specializace v pod-

mínk;á,ch zprůmyslněné a stavebně i technologicky slo-
žité a obtížné výstavby, kde navíc dochází k složitým
až nepřehledným dodavatelským 'vztahům, nás od začát-
ku vedlo ke snaze po uplatnění výhod týmové práce
při výstavbě elektrárny ve C,hvaleticích. Když jsme se
navíc PQdrobně se2lnámill s používa/nýml praktikami při
pI'lojektové koordinaci a při spolupráci pi'\i vlaStní vý-
stlll\'bě, které se přes V'šechen pokwk jen málo změlI1ily
od praktik používaných již 'před více nAž dvaceti léty,
bylo nám ihned zřejmé, že stále existují problémy, kte-
ré přes své stáří a značnou tíživost nebyly dosud vyře-
šeny. Proto jsme na tyto problémy upozor:nili s tím, že
spoleČlI1lOuprací všech účastníků výstavby by se daly
odstDnt. A tak vznikla prWlí komplexní raclonallzaČlI1í
brigáda na stavbě této elektrárny.
Na iniciatiVlI1í výzvu geodetů se ke spolupráci nejdří-

ve přihlásil generální dodavatel stavební části, Prům-
stav n. p. Pardubice, kterého nepříznivé dopady součas-
ného stavu nejvíce zatěžorvaly, p,o něm ÍJIlIVestorskéor-
ganizace Ene1rgolnvest Chvaletlce, generální projektant
Energoprojekt Praha a generální dodavatel technologie
Škoda ~ DIZ Praha. K tQmu d'ošlo počátkem roku 1975.
EnergoilIlvest deleg10val do brigády tři zástupce - 1 pra-
covníka pro organizaci a koordtnaci, 1 technlckého:lo-
zorce a 1 technologa. Průmstav delegoval též tři zá-
stupce - rvedoucího stavební výwby, vedoucího přípra-
vy a jednoho praco\llI1íka z vedení podniku. Za generál-
ního projektanta byl delegován trvalý autorský dozor
a za generállI1ího dodavatele technologie jeden z vedou-
cích praCloVlI1íkůve Chvaletlcích. Za Geodézil byl dele-
gován hl8iVTIígeodet starvby. Jak je patmo je brigáda
slině obsazena, v čemž je zřejmý význam, jaký jí part-
neři výstavby přikládají. Na ustavující schůzi br,igády
byl 7Ja 'ved'oucího brigády jedinomyslně zvolelI1 zástupce
Geodézle.
Brigáda nejdříve analyzovala výchozí situaci, která

by při set~ání v nejpříznivějším případě stavbu pro-
dražila, brzdila a mížila. Pak si stanovila své cíle: od-
stranit nebo alespoň podstatlně ,omezit možnosti kolizí
mezi objekty, které jsou důsledkem jednak chybné a
nevyhovující koordinace, jedna'k nesprávně chápané 5pO-
lupráJce, a jednak nedostatečného využívání potřebný"ch
specializací, a to pokud moŽlllojiž na úl'ovnl pl'ováděcích
projektd. Dále pak oper'ativmě zasahovat a o:lstraňovat
kollzezjlštěiné příp. až při vlastní výstavbě. Hlavní úkol
byl s ohledem na pokročilý stav projekční připravenos-
ti I vlastní výsta\'by I10zdělen na předběžné a definitiv-
ní řešení.' PředběŽlllé řešení pozdstává z podchycování
kolizí již vYPl'ojektovaných objektů, ale ještě před za-
hájením stavby. Definitivní řešení pak možmostemkollzí
vůbec předchází. Podst,ata problému závisí v optimál-
ním vyř~ení organizačních, pracovních a technických
otázek v jejich určitých 'výrobních fázích, vzhledem
k daným podmínkám. Úkol byl vyřešen před stanave-
ným tel'lI11ínema již delší dobu poziti\llI1ě 'ovlivňuje po-
stup výstavby a pllI1ění jejího harmonogramu.
Na za'vedení navrhovaných opatření se podílejí všichni

úČ8stnlcl výstavby. Jejich k;oordinačním článkem se
stává geodet, neboť je pro svou přesnou a vysoce od-
povědlIlou práci a pro svůj smysl pro pořádek plně
uznáván.
Zamysleme se trochu nad tím, jaký je ve skuteČlI10stl

přínos výsledků řešení brigády pro stavbu a tím i pro
sPQlečnost. V prvé řadě jde o přesné org,anlzační uspo-
řádání rdzmých činností v určité výrobní etapě výstav-
by. Tím dochází k úsporám času i nákladů. Dále jde
o dokonalé tec.hnické zvládnutí daného úkolu. Tedy
nejen časové úspory, ale I zvýšení kvality. PřeSlné a
úplné ekonomické zhodnocení přínosu, není zatím bo-
hužel 'mo~t1é.' Př.esto se- tým brigády pokUSil zhQd~otit
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alespoň částečně jeden případ. Šlo o objekt s poměrně
nízkými investičními náklady. Při zjištová'ní možných
kolizí bylo postupováno podle předběfuébo řešení, ne-
boť prováděcí projekt byl již v té době vyskléldněn. při
kontrole byla zjištěna celá řada kolizí, které si yyžádélly
přeprav-ovální části projektu. Byly zjištěny spotřebované
časy, náklady vyplývající ze ztráty způsobené dočasným
vyřazením plánov8ll1é stavby z výrobního progr.amu,
ztráty ze snížené obratovosti zás10b a zvýšené materiá-
lové náklady. Tyto ztráty ve svém úhrnu .pi'edstavo~aly
částku větší než 200 tisíc Kčs. Kdyby bylo došlo k zabá-
jení stavby bez předcho'.lího zjištění kolizí, byly by
ztráty podstatně větší. A to je jen jedoo pi'ípad. Pro ce-
lou 'výstavbu lze pak očekávat, že by šlo o částky mno-
holnásobně vyšší. A to jsou náklady, které společnosti
ušetřil tým specialistů, ustavený z iniciativy praco\"ní-
ků geodézie. Ve Chvaleticích je to proto iniciativa geo-
detů, která šetří investiční l11ákla:ly, jak napsal krajský
stranický orgán "Pochodeň".
Výsledky řešení kompleJCní racionalizační brigády

Eohva jsou již plně uplatňovány v praxi. Podstatnol).
část z toho vyplývajících úkolů musí zaj~šťovat pracov-
níci geodetického útvaru výst,avby ve Chvaleticích. Vez-
meme-li v úvahu značný počet objektil. (váha projektů
se počítá na desítky tun), vyvstane nám na mysli veliký
a vysoce o<1povědný úkol. Okol, který musí přesně a včas
zajišťovat a plně zvládnout geodeti. V s.ázce jwu jednak
stamiliónové hodnoty celé společnosti, jednak včasné
splnění úkolů sledovaných ÚV KSC a federální vládou,
a tím i to, zda včas poteče nebo nepoteče 5 mld kWh
ročně do. tepen československého energetického sástému.
KaMá veliká investice je :lílem početných kolektivů

a jejich haDmonioké souhry v potřebném čase. Při up1at-
ňo'vání pokI"Okových forem práce se zcela samozřejmě
předpokládá, že nikdo z partnerů v žádném směru ne-
selže.
V této souvislosti je na místě ještě. podtrhtnout to, že

naprostý a konečný úspě,clI uskutečňování výsledků ře-
šení k'omple~ní raciOnalizační brigády Echva vyžaduje
dokonalou a těsnou, technicky, organi7J8.Čhěa ekono-
micky harmonicky vyváženou práci celého kolektivu
geodetů. To ovšem předpokládá vyřešení celé řady dal-
ších dílčích geodetických problémů. Pro vyřešení těch-
to úlmlů se dne 31. října 1975 usta:vila další komplexní
racionalizační brigáda při výstavbě elektrárny ve Chva-
leticích. Tvoří ji kolektiv geodetického útvaru azá-
stupei hlavních partneril. výsta'vby. Dosažení vytčených
cílů přispěje nejen k dalšímu 7lkvalitnění celé výstav-
by, ale i k vyšší efektivnosti příslušných geodetic,kých
prací.
Závěrem mo~no zdůraznit, že postup řešení otázky

dělby práce v investiční výstavbě ve vztahu k Inženýr-
ské geodézii je tak, jak ukazují dosavadní zkušenostI' ge
Chvaleticích, řV p~ném souladu s potřebami rozvoje in-
vestiční výstavby i s potřebami rozvoje inženýrské. geo-
dézie, tedy stručně řečeno s potllebami společnosti.

Dr. Ing. Alois TeUnek,
hlav nf geodet vOstavby

elektrdrny Chvaletice

Po liti cko-temat ický záj ezd
do Leningradu

Za vydatné podpory vedení CÚGK, pobočky sCSP,ZO
KSC, MR CVTS a ve spolupráci ZO ROH uskutečnUa po-
bočka CVTS při CÚGKzájezd do Leningradu; jehož hlav-
'ní ná,plní bylo seznámelní se skultUrněcpolitickými
památkami města as místy hrdinského boje, sovětského
lidu ~éIVelké 'vla$t~neoké války a náv~těva jédné ~ uej-

známějších astronomických observatoří světa - Pulko-
vo. Zájezd se konal ve dnech 5. až 9. března 1976.

Program leteckého zájezdu začal ráno 5. března.
Cesta do Leningradu byla doplněna mezipřistáním v Mos·
kvě, kde se uskutečnila krátká okružní prohlídka vý-
znammých pamětihodností města s krátkým zastavením
na nejvyšším místě Moskvy - Laruinských horách.

Večer po příletu z Moskvy do Leningradu byli
účastníci ub}'továni v hotelu Moskovskaja v centru měs-
ta, na Něvském prospektu - hlavni ulici města, 'která
se táhne v délce 4,5 km a patří mezi nejvyhledávanější.

Leningrad je město, s nimž jsou spojeny slavné
stráJnky ruských dějin, ruské kultury a ruského revo-
lučního hnutí, nazývané též jako město - památník,
město - muzeum a město - hrdina. V Sovětském sva-
zu je mnoho krásných měst, ale Leningrad má mezi
nimi výjimečné místo. Zde dějiny začaly odpočítávat
prvni hodiny nové doby.
Leningrad (dříve Sankt Petěrburg a později Petro-

hrad, byl založen na příkaz cara Petra 1. 16. května ro-
ku 1703 - budováním Petropavlovské pevn.osti) měl
neobyčejný význam pro rozvoj Rus'ka a v celé své his-
torii byl vždy v čele bojů za osvobozeni ruského lidu.
Již v lednu r. 1905 zde vzpl8ll1ula ,první buržoazně de-
mokratická revoluce, která byla ale krvavě potlačena.

V únoru 1917 se zde odehrála buržoazně :lemokra-
tická revoluce, jež svrhla cara s tril.nu. A rovněž zde,
v noci z 25. na 26. října (podle nového kalendáře 7. a
8. listopadu) r. 1917 petrohradští děl:nici, vojáci a llá-
moi'níci pod Leninovým vedením uskutečnili Velkou řij-
novou socialistickou' revoluci, která zahájila novou
epochu světových dějin. Signálem k ní byl výstřel
z dnes již legandárního křižníku Aurora, který v té do-
bě kotvil na Něvě - a který byl také jedním z cílů
účastlnikll zájezdu. Této noci v Bělosloupové silni ve
Smolném byla vyhlášena wvětská moc a schváleny je-
ji první dekrety. Poprvé ve světě byla ustavena dělnic-
ko-rolnická vláda v 15eles velikým J,eninem. S městem
jsou spojeny mnohé světlé stránky života a boje Vladi-
míra Iljiče Lenina, a proto bylo v r. 1924 po jeho smrti
pojmenováno jeho jménem.
Druhý denzáJjezdu 6. březma byla uskutečněna okruž-

ní prohlídka města s krátkými zastaveními na Paláco-
věm náměstí, před Smolným, na Vasilevském ostrově
(ne,větš1m ze všech ostrovů, na nichž se Leningrad roz-
kládá) pod Rostrálnimi sloupy (kde přistávaly první
zámořské lodě a tyto sloupy jim sloužily jako majáky),
Ina Martově 'poli, na lssakijevském náměstí, u památníku
Petra 1. a jÍlIlých výZ'Ilačnějších místech města. Leningrad
se rozkládá na 42 ostrovech spojených 386 mosty s 600
:předmostími. Řek, říček a průplavů, jež tvoří 10 %
z celko·vé plochy města - 605 km2, je 68. Počtem o·by-
vatel se 4372 tis. se řadí Leningrad mezi nejVětší ~sta
na světě. .~
Prohlídka města pokračovala návštěvou Piskarevské-

ho hřbitova, kde je pochováno 470000 obětí blokády
(450 000c.ivi1lního obyvatelstva a 20 000 vojáků).
V červnu roku 1941 se hitlerovská vojska dostala až
těsně l~ samému městu. Fašisté chtěli po-dobytí srovn.at
město se zemí. Nepřátelé útočící na město byli sice
v šestinásohné přesile, ale nepodařilo se jim město
dobýt. Krédem Leningradanů bylo "Zemřeme, ale Le-
niJngrcadnedáme". A fašisté byli nuceni se zastavit před
branami města. Tehdy hitlerovci uzavřeli kruh blokády
a rozhodli se vyčkat chvíle, až Leningrad se sám vzdá
na milost ne·přátel. Za 900 dní a nocí blokády fašisté
shodUi na město 107 000 bomb a 150 000 těžkých dě-
lostřeleckých nábojů. Ve městě nesvítilo světlo, netekla
voda, nejezdily dopravní prostředky. Přišel hlad. Lanin-
gradané dostávali na den příděl pouze 125 grami\ oble-
bll, a to ještě nekvalitního. Ale Leningrad se nevzdával
a pokračoval v boji. Po ledě Ladožského jezera byla
vybudovlína cesta života. Po ní byly do Leningradu při-
váženy potraviny, oděvy, zbraně a střelivo. Více než půl
mili6nu nemooných, starců, žen a dětí bylo po této tra-
se vyvezeno z Lenigradu. Celá země pomáhala Lenin-
gradu. Občané, instituce a kolchozy odesílali dárkové
balíčky obráncům města nad Něvou. Vítězství věnovali
Leningradané vSecllny své síly, Zeny a mládež ve dne
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pracovaly u strojti, v noci pomáhaly hasit požáry a ze
zřícenIn vyproštovaly raněné. A když do města pronikly
nepřátelské tanky, vyčerpaní dělníci, kteří většinou pra-
covali ve dvou směnách, vzali zbraně a 'běželi do záko-
pti vedle továrny odrážet jejich t1toky. Všichni věděli
- Leninovo město vydat nepříteli nesmějí, a vydrželI.
Hrdinství Leni:ngradanti vešlo do historie, Leningradu
byl udělen Utul Město - hrdina. Lenlngrada!né za cenu
nevídall1ých t1trap uhá'jili město před nepřítelem a nyní
naplněni radostí mímvého života, uctívají pomátku pad-
lých. ,

Epltaf Olgy Bergolcové na memoriálním Piskarevském
.híibltově začíná slovy:
Zde leží Leningradci, obyvatelé města,
muži, ženy, děti, rudoarmějci
svým vlastním životem
bránili Tebe Leningrade
kolébko revoluce .
a končí slovy:
Nikdo není zapomenut
a nic není zapomenuto.
Třetí den odpoledne byl věnován návštěvě Zimního

paláce a s ním sousedících budov, kde jsou rozmístěny
neocenltel'né poklady Státního muzea Ermitáže. Je zde
celkem vystavováno 2,5 mil. exponá'tti, mezi nimi díla
Rembrandta (26 obrazti), Rubense (42 obrazti), LeDlnar-
da da Vlnei, Tiziana, Mlchelangela Buonarrotiho, Renoira,
van Gogha, Gauguina, Cézanna, PicaSS8 a mnoha jiných.
Chtěl-li by návštěvník zhlédnout všechna díla, musel

by při tom absolvov,at 23 km dlouhou pout Ermitáží.
Zde umístěná sbírka je pro lidstvo stejně cenná jako Ina
příkl. Louvre v Paříži nebo Britské muzeum a je nejbo-
hatší a největší ze všech 50 leningradS!kých muzei.
Třetí a čtvrtý den dopoledne byl ponechán na volném

individuálním zájmu t1častnfkti zájezdu. Někteří zvolilf
P9tropavlovskou peVlnost, kde je rovněž muzeum (dříve
to bylo politické vězení, jímž prošly tři generace rus-
kých revolucionářti), jiní neméně cenné poklady rus-
kého umění, umístěné v budově Rus'kého muzea (posta·
vené K. Rossim). Je to druhé největší muzeum ve měs-
tě. JSou zde vystaveny obrazy velkých ruských umělcti,
jako A. Rubleva, I. Replna, y. Vereščagina a mnoha ji-
ných. Další se vydali do Issakijevského chrámu (archi-
tekt O. Monferand, další dílo na příkl. AlexlllI1drti!vsloup-
-monolit na Palácovém náměsU), kde se rovněž nalézá
muzeum. Chrám se stal památníkem práce sta tisíc ti
.prostých ruských lidí, kteří po 40 let budovali tuto mo-
nUmentální stavbu. Kuriozitou místního chrámu je na
70 m dlouhém vlá,knu zavěšená olovnice, Foucaultovo
kyvadlo, která po uvedení do pohybu skvěle dematl-
struje dtikaz otáčení Země (podobné zařízení je insta-
lováJno v Pařítl). Někteří dali přednost volné prohlídce
města, kde se obdivovali architektOinickým celkt!m, kte-
ré po celA dvě stoleU tvořili ti nejnadanější ruští archi-
tekti, jako V. Rastrelli (jehož vrcholným dílem je Zimní
palác - bývalé sídlo carské rodiny - budova postave-
ná ve slohu "ruského bal'oka"), K. Rossi (budovy býva-
lého Senátu a Synodu, pomník A. S. Puš'kina, Akade-
mické divadlo], V. Baženov (Inženýrský zámek), V. Sfa-
sov, A. Zacharov (jehož mistrovským dílem je budova
Admirality), A. Voronlchilll (Kazaňský chrám na Něv-
ském prospektu - kde je rovněž umístěno muzeum) a
další. K zhlédnutí bylo ještě mnoho význačných objektd,
jako na příkl. Muzeum A. S. Pušklna, Vojenské námořní
muzeum, Martovo pole (pohi'e'biště hrdinti - se svým
věčným ohněm) a mnoho parkd s pomníky a sochami
ruských spisovatelti a básník ti. Škoda jen, že v tQmto
zi:ffiII1ímobdobí nevylJliklo vše ve s,vé pdvodní kráse, ja-
ko na pi'íkl. znamenitá ukázka sochal'ského umění na
náměstí Děkabristti "Měděný jeZdec" (sochal' E. Falko-
net) - Puškinem opěvovaný pomník Petru 1., Aničkov-
ský most na Něvském prospektu (sochařská výzdoba
P. Klodta) atd.

Jeden večer byl věnován společné návštěvě kulturního
předsta1vení, v našem případě to byla opera N. A. Rim-
ského-Korsakova "Májová noc" (na libreto N. V. Gogo-
laJ na scéně Akademického malého divadla opery a ba-
letu.

Účastníci navštívili okolí Leningradu, kde je nutno
v prvé řadě se zmínit o návštěvě Razlivu (35 km od Le-
niJIlgradu). Tato osada, ležící na břehu stejnojmenného
jezera, je jedním z pamábných míst, spojených s živo-
tem V. I. Lenina. Zde se skrýval v létě r. 1917 před pro-
následováním kontrarevoluční Dočasné vlády. Zde, v mís-
tech poslední Leninovy ilegality, stojí nyní žulová chý-
še-památník a pavilon, ve kterém jsou rozmístěny expo-
zice muzea.
Dále to bylo město PuškLn (23 km od Leningradu),

spjaté se jménem velkého ruského básníka (dříve se
jmenovalo Carskoje selo a svtij nynější ,název dostalo až
v roce 1937 při příležitosti výročí 100 let od smrti A.' S.
Puškina). Zde navštěvoval Puškin lyceum a je zachová-
na' i le1Jní chata rodiny Puškmovy. Město je ,proslulé
svým~parkem a znamenitými stavbami, z nichž je -nut-
no jmenovat na prVlI1ímmístě Jekatěrinský palác, kde je
rovněž umístěna sbírka hodnotných uměleckých děl.

Poslední den llájezdu dne 9.břeZina 1976 začal pro-
hlídkou astronomicIaí observatoře Pulkovo, vypínající se
na nejvyš'ším místě v okolí Len\ngradu (75 m n. m.),
kde t1častníky zájezdu přijal náměstek ředitele pulkov-
ské observatoře. O dobrý prtiběh celé exkurze se za-
sloužil předseda GUGiK s. Kutuzov a po org8Jnizační
stráJnce ji zajistil pracovník podniku Geodézie v Lenin-
gradě.
Hlavní· budova observatOře, Ziničené během naclstic-

,kého vpádu, byla obnovena v původilí podobě (až na
tvar kopuH). Uvnitř jsou však nyní umístěny laboratoře
a adm1nistra'tivní p.rostory. V řadě pozorovacích domkd
a kopulí na území observatoře jsou ilnstalová1ny přístro-
je pro ,pozorování astrometrická (geodetťlm nebližší)
1.,astrofyzi:kální. Nalezneme tu, pasážníky, meridiánové
kruhy, zenltteleskopy. (vizuální i fotografický), astro-
grafy pro fotografickou astrometrii, časoměrnou apara-
turu, přístroje radioasfronomické a' mnohé jiné. Ůbser-
,vatoř pracuje v rámci sovětské i mezinárodní časové
,služby, t1časbní se prací meziJnárodní služby pohybu pO-
lua. zejména se vějluje. fundamentálním astl'Ometr1c-
kým problénl:tim, urGování kOlllstant a pracím na defi-
nici základníhQ souřad<nicového systému. Pulkovská
hvězdál'llaprávem nese ,název "Hlavní' astronomická ob-
servatoř Akademie věd SSSR".
Po skončení prohlídky observatoře, spojené s odbor-

Iným výkladem, odjeli t1častníci na JeViště, kde se po vy-
řízení běžných celních formalit rozloučili s Leningra-
dem i samobným Sovětským svazem, vyba'veni nepřeber-
ným množstvím nabytých dojmfl. V odpoledních hodi-
nách pi'lstáli na ruzyňskéIl) letišti, čímž skončil jeden
z nezapomenutelných životních zážitkd každého t1častní-
ka zájezdu.

Ing. liří Vaingát,
CVGK

Mezinárodní kolokvium o průmyslové
fotogrammetrii v Lipsku

Vědeckotechnická společnost pro geodézii, fotogram
metrii a. kartografii při Kammer de'r Technik v NDR
uspořádala v období konání Lipstkého jarního vele~rhh
1976 mezinárodní kolokvium o průmyslové fotogram-
metrii a souřadnicové měřicí technice v prdmyslu, kte-
rého se zúčastnilo na 150 odJborníků ze 16 e1.'l'Opských
zemí. Toto kolo,kvium bylo zajímavým pokusem spojit
ke společnému jednání odIbornlky z měřic'! a automati-
zační techniky ve strojírenství s odborníky, z'abývající-
ml se speciálními apJlkacemi fotogrammetrie v prti-
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myslu, s cí:lem přiblí~t si aktuální prol>lematiku vzá-
jemně souvisejících oboru a seználmit se s moŽIlostmi
IroJllkrétní spolupráce a modemí měřicí technikou, kte-
rou předsta'VOValy přistroje vystavované zejménia rv ex-
pozici tlirmy VEB Ca~l Zeiss Jena na Lipskěm jarním
veletrhu 1976.
Přednesené referáty byly vesměs vedeny v duchu

drvou vytčených hesel ikolok'Via:
- vyšší přesností měření přispět ke snížení tolerancí

a zvýšení spolehlivosti výrobků,
- aplikací automati2lOvaných' měřicích postupů přispět

ik vyšší efektivnosti výroby.
ApJ.ikace fotogrammetrie ve stroj~reIliStví se v posled-

ní době zaměřují na kontrolu r o z ID ě r ů velkych vý-
robkll nebo částí, které mají být spolu smontovány, na
lrontrolu dodržení proje1ktovaného t val' u výrobkll se
solOŽitými 'plochami (jako jsou lodní šroúby, lopatky
oběŽIlých kol tUl'bín, odrazné plochy radarových lIIIltén
aj.) a na kontrolu d e for m a c í funkčních modelll a
prototypll JlJOIvýchstrojil a konstrukcí nebo forem pro
lisovám a odlévání dUIl. Výhodou fotogrammetrických
mětení /je reálná možnost prakticky kontilnuélnfho sní-
mání tisícll ibodll proti 'Většině ostatnich metod, které
se musejí omezit na s1edIOvánímnohem menš1ho počtu
vybraných bodů nebo počítat s rizikem časorvých změn
v průběhu déle trvajícíoh měření téhož objektu.
Zajímavým poznatkem z uvedeného IkolokV'ia je sku-

tečnost, že 'Většiny publikovaných výsledkfi bylo cIiOOa-
ženo- klas1c,kými fotogrammetxickými postupy [metodou
časorvé základil1Y, aplikací normálního případu stereo-
fotogrammetrie na přesném stereokomparátoru Steco-
meter nebo vyhodnocením obdobně pořízených snímko-
vých dVOjiCna analogových vy,hodJnocovacíClhpřístro-
jích typu Stereometrograf nebo Technokart). V žédin.é
ze zemí, které byly na loolokviu zastoupeny přítomný-
IIThi od:OOrnlky, se dosud ve většímrozsanu nepoužívá
systém analytického vyhodiDiocení obecně OD1entolia-
nýoh d~O'jicpozemních měřických snímkll, jako je t0-
mu již dva .roky v ČSSR, kde byly vypracovány divě
originální metody [ve V,OGTKPraha a na SVST v Bra-
tislavě), umožňující nasazení pozemní či blízké toto-
grammetrie v prostorově stísněných či jinak abnomnél-
ní~h ,podmínkách snwkorvání při dosažení dvoj- až
trojnásobně vyšší přesnosti ve srovnání s dříve uvede-
nými postupy. V tomto ohledu vyvolal značnJý ohlas
mezi účastníky kolokvia autorfi'v referát o teoretických
prinCi!peoh a apliik:ací,ch systému STEREO-V;OGTKve
strojírenství a stavebnictví.
Při jed:nání bylo dále konstatováno, že největší pro-

blémy ,při aplikacích fotogrammetrie v prfimyslových
měřeních nejsou ve vlastnim pořizorválIú a vyhodnoco-
vání snwkO, ale v realizaci velmi přesného prostorově
členJitého pole vlícovaclch bodit Vý>robci fotogram-
metrických přístrojll dosud věnuj{ jen minimální po-
:wrnost vývoj'i a prlXlukci komor pro snímkování dy-
namickýchrychle probíhajících '.jevO [jako je např.
sledování deformací IpJášťfi automobilových kol 'pří od-
valování, sledování postupu tváření pomocí exploze
a'Pod.). Pro tyto účely' se zatím poUŽ1vají běžné krva-
litní fotoaparáty nebo kamery, které mají vesměs ob-
jekUvy o znaoČnám 2'lkJreslení a 'proměnl1vé a obtížně
zjistitelné prvky vnitřní orientace. K vyhodnocení ta-
korvýoh sn1mkfi je nezbytné poUŽit analytiCkých postu-
pil vyhodJnocení i kalibrace přístrojll.

ZástupCi řady zúčastněných státll přednesli v závěru
kolokwa stročná sdělení o úspěšných případech apli-
kace fotogrammetrie v pTOmyslových měřeních:

NDR- deformace věŽOlVýchjeřábfi při rllzném zatížení,
kontrola rozměrll dílll při stavbě lodí, měření
tvarových změn drobných součástek z kovu a
plastických hmot, vyhodJlJocení modelO automo-
bilové karosérie a destrokční zkoušky automo-
bilu,

ČSSR - zatěžovací zkoušky mostll, deformace stožárll
VVN při modelování účinků extrémního větru,
měření i110změrfia deformací veJ,kokapac1tních

válcových nádrží, deformace modelu a proto-
typu vulkanizačního lisu, deformaCe přehrad-
ních hrází, zaměřování profilll a deformací tu-
nelil metra a svislých šachet,

MLR- měření prilliybu nosníků v laboratoři, měření
deformaci montovaných hal pro zemědělské
llčely,

PLR- fotogramme'trické měření dynamických jevu. při
tváření explozí, sledování trajektorie a defor-
mací lodi spuštěné v doku na vodu,

Francie - digitálllÚ vyhodnocení modelovaných ploch
pro karosérie no~ch typfi automobUfi ZD.
Renault,

NSR - 'proměřování tvarorvých změn anténních od!raz-
ných /ploch v podimí'IlJkách kosmického prostoru,
měření lJ~ěrfi a prostorové dislokace součástí
uvnitř atomového reaktoru aj.

OrgaJl!ickou součástí kolOlkvia byla detai\ní prohlídka
expozicefotogrammetrických přístrojll firmy VEB Car!
Zeiss Jena na Lipském jarn~m veletrhu 1976. Proti ji-
ným letOm neposkytOV'a,ta llpllI1iOupřahlíd~u ro2JsáhléhiO
výrobního programu v oboru fotogrammetrie, ale váza-
la se spíš k náplni mezinárodního kolokvia. Byly vy-
stavené IlJovémodifikace známých př'ístr011l Stecome1:er
C. Cool'dimeter F, lnteI1pretos~óp B, Tťansmark B a
beze změny měřic!ké komory SMK a UMK (na film,
s řídící jednotkou pro posun a přítlak filmu v minimál-
ním intervalu 3 s), monokOllIliparátor Komess ve ver-
si As,corecOll'da ve spojení s elektronickým registrač-
ním zařízením i["Ského pfiVlOdu.

Zaslouženou pOZOl"IlJostvyvolal vyhodnocovací přístroj
Top o f 1e x, určený především pro· obnovu topografic-
kých m:ap středních měřHek [1:10000 až 1:100000)
pomoCí leteckých snímkll. Je zaloren na principru c1VIO-
jitého projek/tOI"ll a vyhodnocují se jIm snímky or1gi-
náln~hn formátu (desky do formátu 23X 23 cm a f'úlmy
'liŽ do 30X 300m!); Jednoducl1ákonstrulkce s řadou prv-
kll převzatých z projekčního multliplexu umo~ňuje SIm.d-
né ovládnutí prací spřístroj€llll jíž po krátkém záClV'ilm,
rychlou orientaCli snímklla modelQ, stálost justáže, ob-
SIluhu jedním pracovntkem, čarové i bod'O'Vég,rai\lcké
vyhiodJnocení nebo rytinU polohopisu i vrs,tewlic, plřímé
odečítání výšlrových kót při ltbovolném měi'ftku mo-
delu i použiJtí pravého projektoru· jak;) pllekreslovače
snímikfi. Již z časorvě omezené možnosti poznávání
vlastností tohoto 'přístr'Qje na výstavě se zdá' pravdě-
podobné, že přístroj !by byl velmi vhodný např. pro
údržlbu a obnovu základní,ch map 1:10000 v CSSR.
Účast na mezinál"oooím kolok'Viu o průmyslové foto-

gl'ammetrii a souřadnicové měřicí technice ve stl"Ojí-
renství byJa 'Pro 6 delegátů z ,různých vědeckých insti-
tucí v CSSR dobrou příležitostí k podrobnému sezná-
mení se současným stavem vý~oje přístroj O a techno-
logiI v oboru 'priimyslové fotogramme1:rie a SOuvisejí-
cích disciplináoh i k propagaci výsledkfi výzkumné a
prakticíké činnosti v CSSR v kolektivu významných
evropských odlborní,kQ.

Ing. liří Síma, CSc.,
VGGTK

VEB Car! Zeiss JENA pořádá od 28. do 30. 9. 1976
v místnostech CVUT - Stavební fakulty v Praze 1, Hu-
sova 5 symposium

"Interpretace leteckých snímků a doplňování map".
Přednášky budou doplněny praktickým cvičením.
Bližší informace na Zastoupení VEB Car! Zeiss JENA,
Praha 1, Gottwaldovo nábřeží 30, tel. 294352.
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Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Z pozůstalosti mapových originálů
III. vojenského mapování

Mapové originály vojenských mapování Rakousko-
-Uherska jsou u nás dodnes cenným pramenem ke sledo-
vání změn přírodního prostředí i hospodářského vývoje.
Toho si byli jejich opatrovatelé z nástupnických státfi
vědomi, paradoxem však zfistává, že do dnešní doby ne-
byly v pfivodním počtu docho'vány elaboráty z mapování
nejmladšího, tzv. františko-josefského (z našeho území
z let 1875-83], které nám byly po zdlouhavých jedná-
ních předány v květnu 1923 vídeňským vojenským země-
pisným ústavem. [J].

Vojenský zeměpisný ústav v Praze obdržel tehdy nejen
originální kresby vyměřovacích listů, tj. topografických
sekcí 1: 25 000 a jejich 502 skleněnýc:h fotografických
negativů, které měly sloužit k dalšímu rozmnožování fo-
tolitografických (jednobarevných] reprodukcí nereambu-
lovaných sekcí v době předmnichovskérepubliky, ale
i originální kresby 188 listfi mapy speciální 1 : 75 000
a příslušné měděné matrice (109 hlubokých-tiskových
a 118 vysokých] [2]. Materiál z pohraničních oblastí
čs.-rakouských, čs.-madarských, čs.-rumunských a čs.-
-polských jsme. získali z Vídně až po dalším jednání
o rok později (1924] a již jen koupí. Byla to chybějící

.vysoká deska listu speciální mapy 4870 Fertešalmaš z čs.-
-rumunského pomezí a dalších 36 hlubokých-tiskových
a stejný počet vysokých desek z jiných pohraničních pá-
sem, 72 skleněných fotografických negativů sekcí 1 : 25000
a jiné reprodukční a tiskové podklady [3]. Mimo
to jsme zakoupili i reprodukční podklady mapy generál-

ní 1: 200000 (33 listů) a přehledné mapy střední Evro-
py 1: 750000 (7 listfi) [4]. Barevný charakter těchto
map neumožňoval jejich fotografickou reprodukci a tak
pražsRý ústav začal prozíravě s kresbou generální mapy
k provizornímu vydání bez terénu hned r. 1919 v pro-
pfijčených místnostech na Albertově.

Za rozluky pražského vzO r. 1939 byla většina mapo-
vého a reprodukčního materiálu z III. vojenského mapo-
vání odvezena na Slovensko, kde nebylo později zřejmě
v silách bratislavského ústavu, disponujícího na podzim
r. 1944 jen minimálním počtem příslušníkfi, vzácné origi-
nály zabezpečit. A tak dodnes zachovanou část z mapo-
vání před sto lety tvoří torzo znamenitě vykreslených je-
denáctibarevných topografických sekcí 1 : 25000, pro je-
jichž zpracování byla Instruction fiir die militarische
Aufnahme (Militar--Mappierung], Wien 1875. Tyto ori-
ginály jsou dodnes v zachovalém stavu, neboť především
ústav vídeňský je používal k reprodukci velmi zřídka a
pro veřejnost vydával jen kopie, pořizované fotografic-
kou popř. fotolitografickou cestou. Na originálech jsou
polohopis, popis a šrafování šedočerné, silnice, trigono-
metrické body a kamenné objekty červené, vodstvo a
okraje vodních ploch modré, vlastní vodní plochy svět-
le modré, louky zelené, pastviny žlutozelené, zahrady a
sady zelenomodré, vinice žluté, lesy šedozelené a jejich
okraje tlJ'avozelené, vrstevnice a skály žlutohnědé. Bě:
hem dlouhého období byla reambulována jen část, asi 25
sekcí pohraničního území čs.-německého, vypracovaného
jen k tehdejší říšské hranicI. Stalo se tak v období 1909
až 1913. Po převratu byly ještě v Praze činěny pokusy
zakreslovat přímo do originálů evidenční opravy, na-
štěstí však k tomu nedošlo [5]. Kopie sekčních listů
zůstaly, s výjimkou několika oblastí republiky mapova-
ných nově v letech 1923-33, 1934-38 ft za okUpiace, je-
dinými našimi vrstevnicovými plány až do r. 1945.

Na základě čI. 93 mírové smlouvy s Rakouskem, pode-
psané 10. září 1919 v Saint Germain, mělo Československo
převzít z Vídně všechny vyměřovací originály, týkající se
čs. území. Pod dohledem mezispojenecké dozorčí komise
jsme obdrželi ihned pouze 519 listů z vnitrozemí a čs.-ně-
meckého pohraničí, zatímco ze 140 zbývajících pohra-
ničních sekcí jsme získali po dalších dohovorec:h jen 73
sekcí; u ostatních pak právo na kopie na hliníkových
deskách [5].
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Obr. 1. Hustě rastrovaná pole: dodnes zachovaM listy, ří dce rastrovaná pole: evidované ;ešt~ v r. 1966, bílá pole:
listy dlouho p'ostrádané, ne;spíše nedochované. V rámci indexu ;sou uvedena čísla speciálních map; vlevo ;e;ich

první dvě číslice, nahoře druhé dvě.
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Dnes, k počátku r. 1976 zachovaných 276 sekcí, navíc
karlovarský a maríánskolázeňský elaborát 1: 12 500, se
snad podaří doplnit listy z oblastí, kde se ztráta předpo-
kládá v dí\.sledku historických událostí nebo nepředpo-
kládá jako trvalá. ledná se především o 8 sekčních listí\.
(3754/4, 3853/3, 3953/3, 4149/4, 4255/2, 4468/1, 4558/2
a 4565/1), které jsou nezvestné teprve od roku 1966,
resp. 1968.
Z podnětu prof. Kuchaře se několikrát zjišťoval a re-

vidoval stav tohoto fondu (1966,1968), naposledy pisate-
lem této zprávy (1974J. Přesto se zjistily i v nedávné
době stálé přesuny, opětné nálezy i nová pohřešování
jednotlivých sekcí, kromě patrně trvalých a historicky
vysvětlitelných ztrát regionálních komplexí\. (viz karto-
gramJ. Zda se před definitivnfm archivním uložením
jejich část najde, mi\.žeme těžko odhadnout; v každém
případě je toto výzva k jejich shledání a zachování.

Literatura:

[I] Výroční zpráva VZÚ Praha, sv. IV, 1923, str. 6;
[2] Výroční zpráva viú Praha, sv. IV, 1923, str. 22;
[3] Výroční zpráva VZÚ Praha, sv. V, 1924, str. 18

až 19
[4] Boguszak, F. - Šlitr, J.: Topografie, Praha SNTL

1962, str. 278; I
[5] Výroční zprávfi VZÚ Praha, sv. VII, 1926, str. 170

až 171.
RNDr. Ivan Kupl5ík,

Geografický ústav CSAV

LAZAROV, D.: Geodézija za gradelnici (Geodézie pro
stavbaře), 3. vyd., vydavatel Univerzita "Kiril i Metodii",
Skopje, 1971, 645 s., 729 obr., formát B5, brožováno.

Učebnilce pro ,posluchače stavebního inžený!rs(v'Í na
fa'~ultě la>r,chitektiUlrya sta'Vebnictví obsahuje tyto ka-
pitoly:
Úvod (18 s.). Triangulace (21 s.). Souřadnicové výpoč-
ty (30 s. J. ZálsaJdy 'číselných výlpočtí\. (13 s. J. Teodolit
a m~,ení vodoI'O'VnýOh úhlu (77 s.J. Chyby při mětení
[20 s.J. 'Polygonová síť v1četllě dáUmmě[''Íi (136 s.). Ta-
ohymetrické mě1ření (14 s.). Síť měřiclkých přímelk (14
s.J. NiilVelilllce(94 s.). A:neroidy (6 s.). S'klQlI1oměry ;4 s.].
ZoIbréll2'Joválnív 'rovině - pI'ojekční systémy na území
SFRIJ (50 IS.). Fotog,rammetJrie (47 s.). Inžený['ská geo·
dézie - l'ea'lizace projektí\. (74 s.). Busolní přísrol'Jje a
tOlpog['afi1cké vyměřování (22 s.). Literatuil"8. (5 s.).
UčElbnice je Ikonci'polvána jIalko encyklopeidie učiva ze-

měměi'ického inženýrství. Rozsahově mají jednotlivé
statě odliišný objem neIŽ jetlQlmu rv 'oibd'obné učebnici
u Illás a zřejmě odpovídá odJ,išným 'pomě'rum v jugosláv-
ské iinžený'I'Ské praxi.
Dr. Ing. Dime LaJzarov, řá!dlný pl'ofesor geodézie, tč.

děkHlll stavební fakulty na Univerzitě ve Skopji vydal
prvé 'vydání této učebnice v 'r. 1954, druhé v r. 1960 I:'

uynf již ,knilha dosáhla ti'etfho vydání.
Ač je učebnice zprlélcorvána podle našich měřHek for

mou SlkriJpt, je IllIavelmi pěkném pIéIpí'r'li,takže i 'větším
fotogl1afií jediolbře rep~,odU'kO'Vá,na.Knrha je obrazov~
dobře rvyba\'ena,OIbsa1huje :vělvšinou il1ejoO'Vějšfgeodetické
p,i~í1strojeod uejznámějšfch e'\'rojJ6kýoh výrobcu.
Jak je zřejmé z počtu stran příslušné látky, je věno-

vána značná \pozornost foto~ammetdi, a to i ve vzta·
huk stalVebním !konstrukcím.
Od téhOlŽal\.lltora je i d-alší učebnice.

LAZAROV, D.: Geodezija 7.a architekti so technika na
presmatuva'něto (GeodéZie p!ró arc'hitekity s výpočetnl
il:ecihlllikOlu),2. dOlpl. vydání, vydav. Uni'verziltla "Ktril i
MeŤ'OIdi1j",Skopje 1975, 277 IS., 401 obr., brož., formát B5.
528:72:681.3

S/wriptJum pro pOlSlluc<hačearohitektury :na st!Uveibní fa-
kuNě 'bylo vydáno v 'letech 1953, 1955 a 1965, v této
formě 'v ['o 1975. Obsa/h je pi'ixpí\.sobenpotilelbám archi-
tektu. Kni<ha je oMlalČena jaiko 'sohválená učebnice a
obsahu/je tyto ik1api'toly:
HiJsltOlriaký'Vývoj geodézie (7 s.). Úvod (11 s.). Měřick6
OISil1'Ova(26 s.). 'I1eodolit (19 s.). Dál'koměry a tac:hymut-
rie (32 s.). Elekt'ronické dálkoměry (23 s.). Výš>!{{)vé
vyměřO'Vání (30 s.). ZoIbr'<lZOIVánfIpodlI'ohností (11 s.j.
Výpolčet plooh (12 IS.). Vytyčování p roj ekUI. (18 'l.). Fo-
togrammej['ie (51 s.). V91početní technilka (26 s.). Lite-
'ratura (2 s.).
I tlJde je věnována znaaná pozornost fotog'l'ammetrli

a e1ekroI'cxnickýmdálkomělrťl.m. Ve stat1 o výpočtové tech-
nice j!oou uvedeny nejnovější modely mallýct1 počítačú
jalk10 HewIet-Padka,rd-35, dále model-65 aj., s popisem
hlra\'[}ích operací.
Obě Ireceil17Jované učeb!ll!Íce poskytu]:í 'studentí\.m SI1Ja-

vebnfch směrí\. InformlllCe o souč.llISných možnos,ech
gEllOdézie a fotoglrammetriea um()~ňUJ}1zvláJdnou:t nej-
potřebnější ú1kOll1Ya úll()lhy Ipři -projekt'OIVánf a vytyčo
vání stavby a talké samOSi1Jatněobstlél:rávat ['ilJzIné běžné
geodetické výklony během výstlav'by.
Zájemci a 'učitelé geod,ézie na· stalVebnfoh směreCh zde

nllJjdou poučení o stavu této výu'ky v SR Maiked'onie, ůá-
le mo~nOlSlt'sI'OIVná'Vánís našimi sturdijními osnov'am! a
ná'I'oky na 'Zd'ejší studenty. RecenZ'OV'anéučebnice si mo,-
hou zájemci vypí\.}č'ÍJt na katedi'e slpeciálJ!lí geodézie
ČVUT.

LARCENKO, E. G.: Vyčislitelnaja technika i ekonomiko-
-matematičeskie metody v zemleustrojstve - výpočto-
vá technika a ekonomicko-matematické met6dy v po-
zemkových úpra1Júch (učebnica, str. 399, tab. 124, obr.
a fotografif 67, cena 1,16 Rbl., vydavatef Nedra, Moskva
1973).

Učebnica sa zaoberá problematikou využitia súčasnej
výpočtovej techniky a ekonomicko-matematickými metó-
dam!, súvisiacimi s riešením inžinierskych a ekonomic-
kých úloh v oblasti pozemkových úprav. Ide o publiká-
ciu prvú tohoto druhu, v ktorej uvádzaná tematika je
spracovaná komplexne a zameraná na riešenie konkrét-
nych a špeciálnych úloh pozemkových úprav.
Učebnica je určená poslucháčom všetkých fakúlt Mos-

kovskej vysokej školy pozemkových úprav - MIIZ. Po-
zostáva z dvoch dielov: výpočtová technika (6 kapitol)
a ekonomicko-matematické metódy (9 kapitol).
V prvom diele stručne sú rozvedené otázky presnosti

ekonomicko-matematických výpočtov, mp-tódy a pro-
stFiedky mechanizácie a automatizácie výpočtových prác,
popísané stolné elektronické počítacie stroje, diernoštít-
kové počítacie stroje, samočinné (čfslicové J počítače
a základné charakteristiky najpoužívanejšich počítačov
v ZSSR (Minsk, Ural a pod.).
Zvláštnu pozornost si zasluhuje šiesta kapitola, v kto-

rej sa autor venuje základom programovania. Názorne
a metodicky vhodne zaoberá sa programovaním jednodu-
chých matematických výrazov, štandardnými, cyklickými
a skupinovými programami a podprogramami, ako aj spél-
sobom ich využltia. V tejto kapitole podrobne je rozvede-
ný celý postup programovania od zapisovania čísiel a prí-
kazov do tlačív, ich zobrazením v operačnej pam!!t!
počítača, prenosom programu na dierne štítky, pásky
a ich prevodom do počítača, ako aj výstupom a kontrolou
správnosti výpočtu.
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V druhom diele autor rozpracoval základné poznatky
a informácie o systémoch lineárnych rovnosti 1\ nerov-
nosU, potrebných na st1\nQvenie jednotlivých ohraniče~í
v 1110háchlineárneho programova,nia. Podrobne rozviedol
základn~ met6dy line(irneho programovania a to me.t6du
potenciálov, distribučnl1 a simplexovl1.
Pre prax, najmli pre ich aplikačný charakter, majti n8j-

viičší význam kapitoly 9., 10., 11., 12. a 13., ktoré S8 ve-
nujú ekQnomicko-mé\tematickému modelovaniu 1110hpo-
zemkových úprav. V týchto kapitQlách autor Sil, zaoberii
použitím matematických metOd 8ich ilustráciou na Prí-
kladoch pp Pešení poJnohóspocliirskej dopravy, pri l'QZ-
miestnení lariem Ilia území polnohospoclárskeho podniku,
élplikáciou sill1plexovej metOdy pri rlešení organizácie
úzeil1ia ovocného Sé\du, pri optlmalizácii štruktúry osev-
ných plOch a osevných ppstupov, pri optimalizácli zmien
kultúr, ako aj zastavením ekonomicko-matematického
modelu najvhodnejšieho rozmiestnenia a špecializácie
polnohospodárskej výroby v okrese.
V 14. a 15. kapitole sú rozpracované metódysiefového

plánov8nia a riadenia a rozvedená matematizácia výrob-
ných úloh a ich pretvorenie v ekonomickú analýzu.
Učebnica je po .pedagogickej strá.nke zostavená vhodne

8 zrozumitelne. Čitatelmt zoznamuje postupne so základ-
mi inžiniersko-ekonomických výpočtov, s hlavnými funk-
ciami a charakteristikami počítacej techniky [Od ruč-
ných, elektronických kalkulačlek až po samočinné po-
čítače], so základmi programovania až. po aplikáciu ma-
tematických met6d pri riešenl niektorých praktických
1110hv pozemkových I1pravách.
Publikácia svojím obsahom velmi dobre posh1ži na

štl1dium, na rozvíjanill a zavádzanie progresívnych me-
tód do projekčnej činnosti socialistických pozemkových
I1prav u nás.
, Upozorňujem našich pracovníkov v odbore pozemkových
úprav na tl1to obstahlu a hodnotm1 prácu, ktorá Sil, za-
oberá nanajvýš aktuálnou, u nás nateraz ešte velmi
málo rozpracovanou problematikou.

Doc. Ing. I. Rybársky, CSc.
Katedra mapovania a pozem. úprav

SvF SVST Bratislava

31. 5. 1975 ve věku 75 let po těžké nemoci zemřel
dlouhodobý učitel MIIGAiKu profesor Nikolaj Ivanovič
Modrinskij, Ing. CSc. Byl členem KSSS, v letech 1919-23
bojoval v řadách Rudé armády, pak v letech 1923-29
studoval na předchiidci této školy [Moskovskij meževoj
ins'titut) na fakultě pro HTOP [zemljeustroitelstvoj,
1929-31 přednášel na Zemědělském institutu v Samaře,
1931-41 na Hydrometeorologickém institutu v Moskvě
a od r. 1942 vedl katedru geodézie na MIIGAiKu. V r.
1946 dosáhl hodnooti CSc., a v r. 1963 byl jmenován pro-
fesorem.
Prof. Modrinskij dovedl výborně spojit pedagogickou

a vědeckou činnost i spolupráci s praxí. U nás jsou zná-
my a velmi ceněny jeho učebnice geodézie pro stavební
inženýry, praktikum po geodézii, kapitola "Topografic-
ké mapování" v příručce ,.Spravočnik po geodézii" a
monografie o užití nomogramli a krakovjanli v geodézii.
Za vynikajfcí práci obdržel řád Rudého praporu a další
vyznamenání.
Ovládal dokonale polský jqzyI!: a recenzoval pro so-

větské odborně časopisy polské g!IDdetické publikace.
Polský geodetlck~svaz ocenil jehP $polupráci, jmenoval
jej čestným členem a udělil mu vyznamenání.

Prof. Modrinskij se naučil dosti dobře i česky, recen-
zoval podobně 1 české geodetické publikace, udržoval
s českými geodety písemný styk a výměnu publikací.
Navázal s nimi i osobní přátelství. Zasloužil si naši vděč-
nost a světlá památka po něm zliSltane dlouho i u nás.

Redaki!nl rada
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528.0{5GEODtZIE

528.482:627.8=30 VÚGTK 11200
HAFNER, li.
BauzelUlche setzuDgsmessungen in Steinschiittdimmea
IIDtI ihre Auswertung. (Měřeni sedáni kamenných sy-
paných hrází v prlJ.běhu stavby tli jeho vyhodnoceni. J
Vermessungstechnik, 22, 1974, č. 6, s. 205-207,4 obr.,
Jl1t. 3.

Je odvozena rovnice zá!vislosti, jejíž paoometry mohou
být použity k posouzení deformačních vlastnosUpo-
užitého sypaného materiálu. Dalším odvozením vzorce
pro kumul'ativni výpočet sedání je dána možnost vý-
počtu dodatkového stlačení (zhutněníJ vlastní vahou
sypaného materiálu' během IJJasypávání hráze. Vliv vlast-
ni váhy materiálu během nasypávání hráze zplJ.sobi do-
datkové stlačení v hodnotě 1,3%. Što

528.484.322:528.489.022.2:528.061.2= 30 VÚGTK11 200

JAKOB, G.
Zor Genauigkeit und WirtschaftIichkeít optischer LO't-
yerfahren in der Baumesstechnik mít besonderer Be-
riicksichtigung der Refraktion an senkrechten ebenen
AU8II8nwiinden. (K přesnosti a hospodárnosti optického
provažování při měi'ických pracích ve stavebnictví se
zvláštním zřetelem k refrakci u svislých rovinných
vnějších stěn.)
Vermessungstechnik, 22, 1974, č. 8, s. 294-297, 5 obr.
Výsledky sledováni vlivů refrakce u vertikálních stěn
na optické provažování pomocí optických provažovačlJ.
a l'aserových pl'o,v,ažovačů. Vliv je přibližně stejný při
měření s viditelným světlem a s He-Ne-Iaserem. Maxi-
mální zjištěné hodnoty refookce u 43 m vysoké volně
stojicí lYudovydosahují 0,5 mm. Při vzdálenosti záměry
15 cm od stěny budovy nevykaZUje refrakce na přes-
nOSItprovažování žádný vliv. Sk

528.486= 30 VúGTK 11 200

GLASER,H.
Nachtriigliches Einschalten von Klotoiden zwischen Ge-
rade und Kreisbogen. (Dotatečné vkládání klotoid mezi
pl'tmé trasy a kruhové oblouky. J
Vermessungsrtechnik, 22, 1974, č. 6, s. 208-210, 5 obr.,
1I1t. 3.
Vkládání klotoidy mezi přímou toosua kružnicový
oblouk. V koncovém bodě má klotoida poloměr křivosti
3,4 poloměru kruhového oblouku, vzniká tu l'adiální
skok 1; 1,33, který podle RA-L (norma] je ,dopustný
a jizd11Jě- dynamicky neškodný. Výpočet a vytyčení
mdže být provedeno jak podle tabelovaných hodnot,
tak také pomocí převýšení (výšekJ obloukových úsečí
mettodou volného trasování. Sto

528.517=30 VÚGTK16488
MEIXNER, H.
Untertiigige E.ntfernungsmessung mit dem EOK 2000
des VEB Carl Zeiss Jena. (Měřeni délek v podzemi
s přístrojem EOK 2000 firmy VEB Carl Zeiss Jena. J
Jenaer Rdsch., 19, 1974,. č. 3, s. 196-200, 5 obr., 6 tab.,
lit. 8.
K měření relativně krátkých vzdáleností v povrchovém
i podzemním hornictvi je výhodné použít elektrooptic-
kých dálkoměrd (EOS ft EOK 2000J. Výhody EOK 2000
spočívají v dost'8čující přesnosti, v nezávislosti na
vnějších vlivech, v, podstatném sníženi váhy při zjed-
nodušeném a zrychleném technologickém pl'OC8SUmě-
řerú a konečně ve· vytvoření možnosti výměny pl'tstroje
s teodol1tem (prtncipern nucené centrace). Rll

528.517:528.4(084.3-11J=30 VúGTK 37201
ZSAMBŮKI,S.
Anwendnng VOD elektr'DoptIschen Distanzmellllgerlteo
k1einer Reichweite bei den .Arbelten der sro-musti-
bigea Kart8nherstellungen. (Užití elektrooptických dál-
koměrd malého dosahu při pracích na tvorbě map vel-
kých měřítek. J
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Buďtapest 1973.
7 s. 8oub. text v ruš.
V 'budtlipeštském podniku geodé7Jie ill ml"tografie poo-
<:'Ují s těmito dálkoměry: Fy Wild-DlSTOMAT DI-lo,
fy ZEISS-EOK, fy Kem DM-1000. Pou!ití jejich je širo-
ké pl"i pracích na obnově map velkých měřfltek, př1
zhuštování vUcovacích bodd pro fotogrammetl'ické me-
tody, při vytyčovacťch pracích na silnicích, železni-
cích a plynovodech, při vytyčovacích a kontrolních
měřeních pfi stavbě prdmyslových závodlJ.. Při všech
měřeních byLo ,dosaženo dosttličujicí přesnosti a čas
byl zkrácen o 30-40 0Al proti klasickým měřenim. PK

681.321-181.4+681.322-181.4=84 V1úGTK22249

BARANOWSKA,T.
Nowe typy minikalkulator6w i mikrokomputer6w. (No-
vé typy minikalkulačních přístrojd a mikropočítačů. J
Informator, 19, 1974, č. 2, s. 62-65.
Te'chnické údaje o nových příst~oiích: minikalkUlLačním
přístroji "minirex 73" výroby NDR a dvou typech
mikropočítlačů - Hewlett Packard HP-45 a Hewlett
Packard HP-65. Lo

912.43:347.235.11:681.3.07:711.5(44J=30 VÚGTK 37189

BALAZS,L.
Die Bodenvermessungsgrundkarte als Ausgan,gsgmnd·
lage der regionalen Datenbanken: mít Beniitzung det
in Frankreich gesammelten E'rfahruDgen. (Základní po-
remkové mapy jako výchozí podklad pro regionální
banku dat s vY'U~tím zkušeností shromážděných ve
Francii. J
Ref. z: Konf. o tV'orbě map vel. měř., Budapest 1973,
14 s. Soub. te'xt v ruš.
Ve Francři me'ziministerský komitét stanovil tři stupně
pro určení\mista jako přípravu k sčítání obyvatel, kte-
ré bude v r. 1975. V sidlech s více ne:ž 20000 obyvateli
mají být souřadnicemi určeny městské bloky, vztlažné
jednotky a jednotky určení místa. Výsledkem využití
zkušeností z Francie je, že v prvé i'adě je třeba zpra-
c:ovat banku dat pro velkoměstla nebo pro určitá úze-
mí. Zpracování informaci vyžaduje, jak pro mapy, tlak
pro číselné údaje a identifikaci, souřadndcový systém.
Kódový systém musí být jednoduchý a dávat možnosti
strojového zpoocmiáni jak ,pro tvorbu map, tak pro jra-
kékoHv účelové doplňová~L. PK
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Novinka SNTL,
která vás bude
.,

zaJlmat

MODERNí
UČEBNICE
ANGLiČTINY

(Angličtina pro hospodářskou praxi I)

Kniha je 1.dílem učebnice angličtiny, kte-
rá se stane užitečnou pomůckou pro vše-
chny ty, kteří v hospodářské praxi i mimo
ni potřebují znalosti anglického jazyka.
Představuje zcela nový směr ve výuce an-
gličtiny. Používá moderních vyučovacích
metod, které umožňují dosáhnout aktiv-
ních a pokročilých znalostí. Mluvnická
část je zpracována ve formě strukturál-
ních tabulek. Podstatnou částí knihy jsou
cvičení, která pomOcí vzorových příkladů
vedou k analogickému tvoření vět.
Pracovníkům hospodářské praxe v prů-
myslových a obchodních podnicích, studu-
jícím na středních a vysokých školách,
účastníkům jazykových kursů i k indivi-
duálnímu studiu.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelst~í technické literatury, odbyto~é odd.,
113 02 Praha I, Spálená 51

Objedná~ám(e) zá~azně výtis.ko. Tryml - Gotthelnew~á - Janská:
Moderní učebnice angličtiny (Angličtina pro hospodářskou praxi I)


