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Tabulek iednotkové klotoidy z knihy [3J Kusper.Schurba-LorenzDte
užito 1c systematickému výpočtu souřadntc průsečíku přímky CI klotoidy.
Úvod. Při přípravě na celostátní seminář výpočty
a vytyčování oblouků konaný v Praze v září 1960
upozornil autora inž. M. Ingeduld (katedra geodézie
fakulty stavební OVUT) na úlohu určit průsečík klo·
toidy a přímky. V knize [3] Kasper - Schiirba Lorenz: Die Klotoide als Trussierungselement je návod
na str. 88 k určení tohoto průsečíku založen na postup.
ném zkusmém používání tabulek jednotkové klotoidy
ze str. 95-183: Tyto tabulky však umožňují systema.
tické určení souřadnic průsečíku přímky a klotoidy
známými metodami pro přibližné řešení rovnic i od·
had příslušných chyb, jak v dalším ukážeme.
1. Bez újmy na obecnosti se můžeme omezit na tzv.
jednotkovou klotoidu, jejíž parametr je roven 1.
V soustavě pravoúhlých souřadnic x, y, v níž osa x
splývá s tel\nou a osa y s normálou jediného inflexního
bodu klotoidy, jsou konečné parametrické rovnice
klotoidy (viz [3], sk 34 nebo [5], odst. 7)
8
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X = X (8) =
cos 2 dl, y = y (8) = sin "2 dl;
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takže,
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V;;; je nejmenší

(1,2)

kladné s pro které ~~S)

=

rantu od jejího inflexního bodu je její bod s obloukem
8 =
první, v němž její tečna je kolmá na její tečnu
inflexní. Omezíme se v dalším na část klotoidy (1,1) pro

Vn

< o,V1t" >.

(1,3)

Tato část je - až na inflexní bod s nulovým oblou·
kem - celá uvnitř 1. kvadrantu a jejích oblouků se
nejčastěji užívá jako silničních přechodnic: Označíme
jiK.
Omezíme·li se u první funkce x = X(8) z (1,1) na
interval (1,3), existuje k ní inversní funkce 8 = s(x)
definovaná v intervalu
v;;lSj
xG< O'oHcos 2dl >.
(1,4)
(viz [1], kap. VII, § 1). V intervalu (1,4) lze pak definovat i složenou funkci vytvořenou z funkce y =lI(s) z
(1,1) a z funkce .t = 8(X):
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platí v něm po~= (~\,2) p[ro :eriv]aCi inv[er~í f]Unkce
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--=-dx
dx (s)
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Poněvadž při

,6' (O,V1t") je podle (1,6) stálE"
dSy [8(X)]
'dx'"

>O

(1,7)

'

je náš oblouk K ry:te konvexní (viz [1], kap. X, § 1).
2. Budiž nyní dána přímka p o rovnici
y = ~x + q .

Sl

= O, jinak řečeno, při postupu po klotoidě v 1. kvad·

sG

ala Traasierungselemenl

y = Y [8 (x)].
(1,6)
Tato funkce je spojitá v uzavřeném intervalu (1,4)
(viz [6], odst. 2). Grafem funkce (1,5) je ovšem náš
oblouk K.
S výjimkou pravého kI'ltjního bodu ihtervalu (1,4)

(1,1)

Tato klotoida je souměrná podle počátku a všecky její
body - mimo inflexní bod splývající s počátkem jsou"1lvnitř prvního a třetího kvadrantu.
Z (1,1) plyne (viz [2], kap. II. § 10)
dx (8).
82
cly (8)
.
~
=cos2,
~=smT'

Klotoide

(2,1)

V dl1sledku ryzí konvexity oblouku K o rovnici (1,6)
má s ním nejvýše dva body společné. Analyticky to
podle (1,5) ~ (2,1) znamená, že rovnice
y[s(x)] -

kx-q

=O

má v intervalu (1,4) nejvýš dva kořeny.
Zavedeme oznaČení
I(x) = y[s(x)] -

kx - q.

(2,3)

Poněvadž funkce 8 = 8(X) zobrazuje levý (pravý)
krajní bod intervalu (1,4) na levý (pravý) krajni bod
intervalu (1,3), jsou podle vyjádřeni funkce y = y(s)
v (1,1) hodnoty funkce (2,3) v krajních bodech interva·
lu (1,4) tyto:

f (O)

= - q,

f

vn II )
( i cos 2" dl

=

Jvnsin 2"II dl -
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cos~dl-q
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a dále pak podle (2,3) a (1,6) je v intervalu (1,4) s vý·
jimkou jeho pravého krajního bodu
df(x)
dz
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Podle druhé relace (2,4) a (1,7) je funkce I(x) v inter.
valu (1,4) ryze konvexní.

'

V dalBini vyloučíme zcela triviální případ, kdy
přímka p prochá.zí některým z krajních bodů oblouku
vn la )
K, tj. kdy 1(0) = O nebo 1 ( oS~os -2 dl = O. ZjednoduBime tím diskusi. Jak postupovat v tomto vylučo.
vaném případu,' bude věak z dalšího rozboru i tak
zřetelně patrné.

J

~

la

V případě c) se pak kořenu v intervalu < O, cos :zdl>
blížíme stále
zprava
V2<V l2
Y;- l2 ,
<;: cos "2 dl) cos 2 dl

J

a

>

kořenu
'
stále zleva.

v'

intervalu

3. Avšak ryzí konvexita funkce (2,3), která též zna·
mená,že graf funkce (2,3) je (ve směru osy
y) nad
tečnou v kterémkoliv svém bodě, umožňuje i postupné
užiti Newtonovy metody.

+

, Rozlišíme několik případů podle toho, zda hodnoty
Z výsledků odst. 2 a)-c) plyne, ,že rovnice (2,2) může
fun]rce (2,3) v krajních bodech intervalu (1,4) jsou
mít v jntervalu (1,4) kořen jedině při 1(0»0,
k>O
kladné nebo záporné.
/
la )
.
.I
la )
.
nebo při I
cos 2 dl > O, Budeme předpokládat, že
a)~echťl(a)<O,1
oJC08- dl <O.Pakvdůsledku
2
je v těchto případech vskutku má.
konvexity naší funkce I(x) nem~ rovnice (2,2) žádné
A. Nechť 1(0 »O,k>O.
Aplikujíce postupně Newtořešení v intervahi(I,4).·
'novu
metodu 8 výchozím bodem x = O, blížíme se
la )
stáje zleva nejmenšímu kořenu rovnice (2,2) V' intervalu
b)Nechťl(O)·1
icosydl
<Ó.Zespojitostifunkce.
(1,4):

(vnJ

(vn

. .(vn

I(x) v intétvalu (1,4) plyne existence alespoň jednoho
kořene rovnice (2,2) v intervalu (1,4) (viz [1], kap. IX,
§ ~2). V důsledku konvexity funkce f(x) v intervalu
(1,4) existuj~ takový kořen právě'jeden. /

I(o~os 2l ~l) >0,'
,a

B. N~cht
tósti

funkce' f(x)

zleva

uvnitř

dl),,> O.-Přik<Oje

> O, I (oYfos ~

intervllJu (1,4) podle (2,4) stále

d~:)

(1), .7t.2
je

)J pro které

' tga:. Podle prvního vztahu (2,4)

Je

d~:r=ojedině při

~

toto s =V2a:

=a:.'Pro

(podl~(1,3) je 8::> O) avšak podle (1,6) je'd2Yd[8x~X)]
>

> O, takže

funkce (2,3) nabývá podle (1,1) pro x =

~ x(V2a:) = oS~s~

dl lokálního

minima

(viz [I],.'

kap. X,,§ 3). Z toho pak snadno plyne: Jestliže
IV2'"
'la )
1 ( oj cos 2 dl > 0, némá rovnice (2,2) v intervalu:(l,4)
2

Mdný' kořen. Jestliže

.

(2,2) v intervalu
Y2(; za
oSc08 dl. Jestliže

1 (oYS :OS

2

(Y2'"

j

l2

jeden

cos '2 dl

l2

Y;

kořen,

totiž

)
< fJ, má rovnice

< O,J~s

.(2,2) uvnitř každého z intervalů
y"2;

d1:)

Ivncos2la dl > = >

(viz [1], kap. V, § 4 a 5). Hledané kořeny

'Nx)

ještě ve stupních
I(x)

-dl

TO(:t:)

obloukovou

= Y[8(X)] +

(x)

míru -2- :

2x - 2,4 •.

=

(4,2)

+

= /,(x)
tgTO(a:)
2.
(4,3)
dx
Podle tabulek pro jednotkovou klotoidu v knize [3], str. 144 a 145 (1 řá.dek shora v 1., 8., 9.
a 3. sloupci)!) platí:
..

{ 1,1392 < x < 1,1393

= 1,2 =>
.

0,2775 < y
TO

}
(4,4)

< 41°15'20"

Podle (4,2) a první a třetí relace v (4,4) je
0,2775 <
Y
+2.1,1392 < +2x
-2,4
= -2,4
~~--0,1559 < f(x).

~e bI1žíme hledanému kořenu stál~
.
>,0" stál~ zleva.

x6 < xo,

tohoto

nevlastní a tečnav něm:teČly kolmá na osu x.)

S

<: 0, I{or~os' l2 dl)

takový"ie

,'Jvnitř

Y = -' 2x + 2,4.
(4,1)
Je tedy podle (2,3) a první relace (2,4), označíme.li

2

zpra.va a při t{O)

%0

(1,4) existuje

4. Obecné řešení budeme aplikovat na tento numerický příklad: M~itse určit souřadnice x, y prů§ečíku
oblouku K jednotkové klotoidy s přímkou o rOvllici

jeden kořen.

2

bodě

nelze, neboť v něm podle první relace (2,4) je derivace

~ dl> a

Tímljsme provedli separaci 'kořenů rovnice (2,2)
a.pro jejich přibližné zjištění můžeme vždy užít známou
ml\todu regulalalsi.Projejí
aplibci má konvexita
funkce (2,3) tyto důsledky: V případě b) při 1(0»0,

krajním

rovnice (2,2) jsou tedy pouze v intervalu (O,xo) a k největšímu z nich se budeme blížit zprava metodou
Newtonovou, vyjdeme-li od bodu %0' (Pravého krajníY;- la
ho boduj cos 2 dl intervalu (1,4) jako výchozího užít

P

<oS cos 2' dl, oS cos 2' dl >_.právě

r
)
í (oS~os
l2 dl <O

bod

2

l2 dl) = O, mk rovnice

(1,4) právě

1

inter;alu

intervalu

> O, =>1(-«»0

takže funkce I(x) je v intervalu (1,4) rostoucí (viz [1],
kap. X, §Ia 2). Poněvadž pak ještě 1(0»0,
nemá.
rdvnice (2,2) v intervalu (1,4) žádný kořen. _ Nechť
k >0. Označme a: =arctgJe to jediné číslo z intervalu

v pravém

Y;;- 'p
~ cós"2 dl

c)Nechtl(O)

Pak v d~~ledkU spoji.

(4,5)

-)-N-,-ep-o-č-ftáme
sloupce obsahující tabulkovédiference
a oblouk v 1. sloupci značíme" místo l.

1
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Podle (4,2) je /(0) = -2,4 . To spolu s (4,5) znamená,
(viz část b) odst. 2) že rovnice (4,2) má v intervalu
8 krajními body O a x z (4,4) právě jeden kořen ~,který
lze přibližně vypočítat způsobem uvedeným v části
B. odst. 3.
Za ~ýchozí bod při postupné-' aplikaci Newtonovy
metody můžeme podle (4,5) vzíti x z (4,4). Poněvadž
funkce tgy je rostoucí pro y od 0° do 90°, plyne ze čtvrté
relace v (4,4) az tabulek [4] nerovnost
.
tgTo<tg41015'20"<0,8772,

takže podle (4,3)

I'(~) < 2,8772.

(4,6)

Z (4,5) a (4,6) vychází, že
f(x)

-

/,(x)

<

0,1559

2,8772

< ~ 0,0541.

(4,7)

Podle druhé nerovnosti v (4,4) a (4,7) platí v důsledku
aplikované Newtonovy metody pro hledaný kořen E
relace
'

zapadne mezi po sobě následující argumenty
Xl

= 1,0831 929 ....

a

Xs

=

1,0839969 ... (4,15)

uvedené v tabulkách [3] na str. 141 v 1. sloupci, 29.
& 30. řádek shora,' Tedy
"
Xl < x < xs'
,(4,16)
Označme Yl ~ Y2 druhé s01lřadnice bodů Bla B.a.na našem oblouku K jednotkové klotoidy, jejichž první
souř/Ldnice jsou zvoleny v (4,15). Bod úsečky Bl132
s první souřadnicí x má druhou s01lřadnici Yl

+

+

Y2-Yl

(x-

Xl)' takže z ryzí konvexity

oblouku

X2-Xl

K a z (4,16) plyne

.
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4.2. Struktura programu analytické aerotrlangulaoo
Výpočet aerotriangulačního
pořadu lze rozdělit, jak
vyplývá z odst. 4.1, do tří samostatných
etap:
a) vzájemná orientace a výpočet modelových souřadnic v soustavě jedné dvojice,
b) spojování modelů,
c) transformace
spojeného
modelu
na geodetický
podklad.
Označíme-li počet dvojic v pořadu io. počet aproximaci při spojování modelů /0' počet aproximací při transformaci na geodetický' podklad ko, můžeme postup vý'
počtu znázornit hrubým blokový'm schématem na obr. 3.

~
Uložení

---I

programu

do operační

paměti

~
Uložen,í údajůo.

-

.

i·té dvojici do. operační
1, = 1, 2, ....
, ~o

~

1

i

:4. 3. Ukázka stavby jednoho z tisekiiprogramu
analytické aerotriangulace

paměti

Podle požadavků metody dává program možnost vypočítat souřadnice až osmnácti bodů v jedné snímkové
dvojici. Z toho čtrnáct [body 1 až7 a 11 až17 obvykle užívaného fotogrammetrického
číslování) musí bý'tzvoleno,
v místech schematicky znázorněný'ch na obr. 4, zbývaJicíčtyři
(body 8, 9,10 a 18) mohou bý't zvoleny kdekoliv v prostoru dvojice, přípa~ně nemusí být zaměřeny vůbec. Za zmíněné čtyři body bý'vajízpravidla
voleny body se známými geodetjckými
souřadnicemi,
tŮ"
pografické body apod.
,

,

-,-I + •..•.+-='{-f,-' J
-~-i-o

t+
-:/ Výpočet

souřa:d~ic bodu,: v soust~, vě i-té dvojice
~ - .1, 2, ......•
~o
'-

4-

J

-ji+ l ..•.
il-E-=-{ i'; i
.
- t+

o

"

'

!
L-

__

I

Výpočet souřadnic bodů i-té dvojice
.v ~QUBtavě 1. dvoj.ic? po i-té aprOXim,.aéi

1~li~:i:'~"2Ll'

.....,.:

+'1

2, " " "'

10 __

.

~+

~iJ

--rl~il~li+l

....
~FCi

Každý bod, zaměřený' ve snímkové dvojici, je určen
čtveřicí úl:!aj1Í: souřadnicemi
a
na levém sntmku
a paralaxami p'., a P'II [6]. Tyto hodnoty
JSOU
spolu
s údaji o každé snímkové dvojici, jako jsou číslo dvo·
jice, paralaxy na standardních
bodech, srážkové koeficienty a jiné, ukládány
po jednotlivý'ch dvojicích do
operační paměti počítače. Přitom je každé d.vojicí vyhraženo sto paměťových mist úseku Č. 4. Konkrétní způ!>ob přidělení paměťový'ch míst vstupním hodnotám i-té
dvojice je znázorněn v ná.sledujíCí tabulce.

x" Y"

\
Tab. 4. Schéma rozmístění vstupních
v paměti.

t+

~-------

I~

analytické
aerotriangulace.
Mezi převzaté
programy
patří především program pro řešení soustav \Ineárních
rovnIc (803 M 2), program pro vstup čísel (803 T 5),
program pro vý'stup čísel (803 T 6) a program pro vý'počet druhé odmocniny
[803 B 6). Z nově sestavený'ch
úseků jmenujme tyto: vý'počet první aproximace prvků
Irzájemné orientace z paralax zaměřených na standardních bodech,- vý'počet směrových kosinů, redukce soul'adnic na zvolený' počátek, vý'počet sumačních znaků Il
vytvoření symetrické matice soustavy, výpočet transformačních rovnic, vyhledání' modelový'ch souřadnic, odpovídajících
daným
geodetickým
a další.
Některé
z nich se při vý'počtu jednoho pořadu uplatní pouze
jednou, jiné mají charakter
podprogramů,
tj. jsou použity vícekrát na různý'ch místech programu. Možnost
standardizace
některý'ch úseků je dána vzájemnou 'Obdobou vzorců užitých v různých vý'početních
etapách,
jako jsou např. vzorce pro vý'počet směrových kosinů,
redukci souřadnic
a výpočet
transformačních
rovnic
(viz [6)).

Výpočet vyrovnaných
souřadnic určovaných
bodů v geodetické soustavě po k·té aproximaci
k = 1, 2, ... "" ko

Relativní

adresa

[(i-I) . 100

+ 1), 4
+ 2), 4

o

,
I--Fkl--=-{

další
úloha

r

L

4 ,
k'; ko

t+

J

.

[

Tisk výsledků

[

Stop

[
[
[
[

t

-

Konec výpočt~

[

+ 16),4
+ 17),4
+ 18),4
+ 19),4
+ 20),4
+ 21),4

I

(i.I)

. 100

+ 88), 4

i-té dvojice

Obsah

1-

1-

číslo i-té dvojice v pofadu
všeobecné údaje o i-té dvojici
(srá'Žkové koeficienty, paralaxy na standardních
bodech
a pod.)
-

.x" 1-

snímkové souřadnice a
paralaxy bodu č. 1 fotogrammetrického
číslování

.ii\

,P.,'1
'IP.,,'1
:

,X"l1

Obr. 3. Hrubé blokové Bchéma výpočtu analytické aerotrian.
gUlac6.
V souhlase se zá,sadami dodrrovaný'mi při programování v relativntch
adresách byly blc;>ky, znázorněné na
obr. 3., nejprve rozděleny na řadu menších úseků. Ně·
které z nich byly převzaty z knihovny standardních
programii, jiné sestaveny nově, podle požadavků metody

hodnot

snimkové souřadnioe a
paralaxy ostatních bodů, zaměřených v i-té
dvojici

'IP' lili

Ke způsobu rozmístění souřadnic a paralax jednotUvých bodfi je třeba poznamenat,
že bylo upuštěno od
pořadí daného fotogrammetrický'm
číslováním bodll a
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bylo zvoleno pořadI, vyznačené šipkami na obr. 4., odpovídajIcí
ekonomickému
postupu, měření na stereokomparát9ru:
"

1, 11, 3, 13, 5, 15 6, 16;2, 12, 7, 17,
4, 14, 8, 9, 10, 1~.

(8)

nová interní číslovánI, s počátky
Čísl~ odpovIdající podskupiny.

vztaženými

';l'ab. 6. Rozdělení fotogrl1mmetrických
"
piny.
Podskupina

lichých

I

,m

čísel na podsku.

Podskupina

i'

k prvnImu

m

sudých

i'

I
I

O
2
4

1
3

5
7

~'

~

10
15
1

9

11
13
15
17

2
4
6

2
6

I
I

O

8

8
10
12

3
5

,

14

16
18

11

10
3
7
1
11

T!m jsme dosáhli toho, že k dvojkovému vyjádřenI
kteréhokoliv
z čls,el (j')
postačujI bity, takže 'všechny údaje (j') z káždé podskupiny je možno ve formě.
pseudokonstanty
K, umIstit do jediného paměťového
mIs ta, např. takto:
podskupina
podskupina

lichých:
sudých:

Kl= 11 5 3 1 15 10 4 2 O
K2 = 11 1 7 3 10 8 O 6 2

(9)

nebo dvojkově
Takto definované
p'ořadí spolu s .konkrétním
přiřa'zením adres zaměřeným bodům se během celého výpočtu neměnf. Pouze obsah paměťových mIst je proměnlivý.
Měřené snIll}kové souřadnice a paralaxy jsou postupně
nahrazovány upravenými snImkovými souřadnicemi, ty; to opět souřadnicemi v soustavě jednoho modelu, později souřadnicemi v soustavě spojeného modelu a nakonec
hledanými geodetickými souřadnicemi.
,
Při transf()rmaci
spojeného
modelu na' geodetický
podklad je třeba najít ke geodetickým souřadn)cIm odpovídajIcí souřadnice modelové téhož bodu. Jinými slovy: je' třeba podle fotogrammetrickéhočIsla
(m) daného bodu a čísla dvojice (i) ur,Č1t adresy paměťových
m1st, ve kterých jsou uloženy jeho modelové souřadnice.
Ukážeme, jakými prostředky lze tentq- požadavek splnit.
Oloha by byla jednoduchá, kdyby' internI pořadI (JI
bodn, dané us,pořádánIm jejich 'souřadnic v paměti, ()d~
povídalo fotogrammetrickénm
pořadí (m). Protože tomu
tak neITi, mUsI prográm pamatovat na zprostředkovánI
vztahu mezi oběma drJ1hy čIslo1{ánL Je to možno usku-.
tečnjt např. Hm, že do Sousedních paměťových míst po, čí1ače uložIme pořad0vličIsla
internIho číslování y.e
fdfogrammetrickém
pořadí:

~ =
Kz

Paměťové JllÍsto
\

Pořadov& číslo
4lterní (j)
,1

-

t

a

+

1

a+2
a+3
atd. '

;

O

+

,

stanty

mi

K,

,

m'

2'

hodnotu

1 -tou v případě

vyhledan(í

(10)

'

-tou

v př~padě

sudých

ma

lichých m, ,bráno od konce. Člslo,

po~le tohoto pravidla

označíme

I.

Máme-li vyřešenu otázku ekonomického 'uloženl internIch pořadových čísel (11 a předpokládáme-li,
že lze
sestavit program, který k danému m. vyhledá odpovIdájíc! I,je urcenI vlastnI adresy již zřejmé. Jak vyplývá
zEl struktury rozm!stěnl modelových souřadnic v paměti
(tab. 4), Je relativnl tldreiia m-tého budu v i-té dvo1ici
dána vztahem

10
10

= 17
41

=

(pro m liché)
(pro m su<lé),

(12)
(13)

jsou konstanty, uloŽené v paměti
počItače. OperačnI
kód počItače NE 803 poskytuje možnost úsporného programován! všech naznačených
operacI. pomocí..27 instrukcI. ~
Jako přlklad funkce popisovaného programovélIo úseku uveďme postup při 'vyhledánI adresy jedenáctého
bodu z druhé dvojice, tj. pro

8

m = 11

2

i

=

2.

(14)

Protože ni je liché, vyjme počítač z pseudokonstanty
Kl
šestý údaj 1 = 1, který po dosazení do (11) umožnI
urqit hledanou adresu
~-

atd.,

a 'vyhledánI
adresy
m-tého bádu programujeme
pomocí údaje v (a,+m)-téIl\
pomětovémmístě.
PřitOIh
adresou m-tého bodu rozumíme adresu,' na nIž je uložeIla jeho. souřadnice x" Tento způsob uložení hodnot (j)
je' z hlediska šetřenI místem v paměti .značně nehospoc
dárný. Kterýkoliv z 'J1dajů fI) je toti~ $ožno vyjádřit
maXimálně pěti bity, takže velká 'část pamětovýcri-mIst,
obsahujícíéh
(JI by zůstala nevyužita. Jak bude dále
uM.záno, je však možno informace
(J) transformovat
a zhustit tak, Ž8" k jejich uložení budou stačit pouhá
, dvě paměfov& místa.'
.
Fotogrammetrická
potadová čísla (m) rozděUme na
podskupinu sudých '8 podskupinu lichých a zavedeme

,

.

Rozdělením pořadových. čísel na sudá a lichá nem1!nl
se princip vyhledávání adresy m-tého bodu. Pouze mlsto
údaje z (a
m)-těho paměťového mIsta vyjmeme z kon-

I

Tab. 5. Zprostředkování
vztahu mezi fotogrammetricltým a interním číslováním zaměřených bodů.

000 1011 0101 0011 0001 1111 1010 0100 0010 0000
000 1011 0001 0111 0011 1010: 1000 0000 0110 0010

=.

a =4

+ 100 + 17 =

121

(15)

Je tedy souřadnice x jedenáctého bodu druhé dvojice
uložena v pamětovém mIstě o relativnI adrese 121,4 (Viz
též tab. 4).
4. 4. Přlprav8' vstupních dat a forma výstup.
Podkladem výpočtu jsou jednak hodnoty zIskané proměřováním
leteckých
snImků na stereokomparátoru
(souřadnice a paralaxy)
a veličiny z nich odvozené
(srážkové koeficienty)
a jednak údaje o pevných bo,dech, na které je pořad transformován.
Tyto všechny
vstupnl hodnoty jsou spolu se jm~ny měřičů zapisovány
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do speciálnich formulářii a vždy pro někol1k pqřadii
současně děrovány do děrné pásky. Jeji obsah se pbtom
pomocí stránkového dálnopisu vytiskne na papírový pás
a takto ziskaný opis se porovná se zápisem v prvotních
dokladech. Po opravě případných chyb v děrováni je
možno přistoupit k výpočtu.
I
Před jehozáhájením
se zavádi do operáčni paměti
počítače program úlohy. V případě, že pro počet aproximaci při spojováni modelii (10) při transformaci na
geodetický poklad (ko)
potřebujeme v.ýjimečně zvolit
jiné hodnoty ne.ž
'0'" 2
ko = 3,
(16)
'je možno zvolené konstanty 10 a ko uložit do paměti
prostřednictvím ovládacího pultu. Po vloženi pásky dat
do snímače se opět pomocí tlačítek ovládacího pultu
'předá řízenI vlastního výpoČtu počítači. Program je sestaven tak, že výpočet celého pořadu, snímáním. vstupních hodnot počínaje a děrovánlm vyrovnaných souřadnic určovaných bodii konče, probíhá automaticky, bez
zásahu operátora. Děil10upásku
získanou
při výpočtu
je možno již v jeho priiběhu založit do snímaČE) dálnopisu, který vytiskne výsledky úlohy spolu. s některými
dťUežitějšími mezivýsl~dky řešeni.
,)
Na obr. 5. je podána ukázka tisklY souřadnic určovaných bodfi v první dvojici aerotriangulačního
pořadu.
I

1 MUSIL
DVOJICE
MERIL 1
BOD
1
11

3 SVOBODA
2 NOVAK
348283
MERIL : 3
,KONTROLOVAL: 2
.y
.'}f.
V
598075.15
328.616.14
484.98.
598116.76
328.444.94
49.0.39
329 995.33
487.89
59800000
598098.92
~29 724.18
483.16
327623.77
509.41
598228.93
598121.37
327834.66
499.34
328 041.23
518.54
599086.64
8.18
o.:h
0.18

(5)
(6J

(7)
(8J
(9}

Pro posouzeni celkové přesnosti
aerotriangulačnlho
pořadu má význam tisk odchylek zjištěných na bodech
geodetického podkladu, tj. tisk rozdnfl jejich souřadnic
daných a vypočlta'ných (obr. 6)"

BOD
685
1604
1614

ODCHYLKY G-F
DVOJICE PORAD!
Y
8
1
0.266
0.442
4
10
9
1
- 0.070

Obr. 6.: Ukázka tisku odchylek na bodech geodetického
podkladu.
Kromě S:Quřadnic a odchylek na geodetických bodech
jsou na qěrné. pásce výsledkii uchována ještě řešení
všech soustav normálnich rovnic, vyskytujlcích se v průběhu výpočtu. V případě. potřeby mohpu být vytištěna
a použita k hl~bšlmu rozboru úlohy.
5. Závlr
Provozni charakteristiky
programu, odvozeně na základě výpočtů na počítači NE 803 A, jsou shrnuty
v tab. 7.
.

.

Ch,arakterist~:a poČí-·
tače NE 8 3,A-

(12)

~

i

malý tranzistorový
činný počítač
565 Kčs

Programovací

pevná řádová
strojový kód

metoda

Počet hlstrukoí
graniu

pro-

samo-

,

Cena 1 hodiny strojního času

(10)
(11J

X
V
0.639 - 0.123
0.138 - 0.065
0.416
0.062

čárka-

3600

Zavádění programu
do stroje

najednou

V~ějši paměť

nepoužívá

se

i

,Maximální
řadu

délka. po-

21 snímkových

dvojic
Tisky,v jednotlivých řádcích f!1ajíliásledujícl význam:
(1) Jména pracovnlků,kteří
se podíleli na proměřováni
Maximální počet bodů
běžně 4,3 - v případě' posnímků. pořadu a kontrole vstupn~ch hodnot. ·.Kažgeodet. podkladu
třebyivíce
dému z nicli je př\řazeno pořadové číslo, které je
v jednom pořadu
potoIiItištěno v řádku (3J tisku .výsledkii každé dvoP1"Ůměrná rychlost vý5,5» minut
jice. Údaje v řádku (1) se tisknou pouze na začátku
počtu ~ořadu o n
prvnl dvojice pořadu.
dvojic ch
.
(2) Císló dvojice.
(3) Pořadová čísla pracovníM, odpovědných za proměPrůměrná
rychlost
výměřítko leteckých snímků
řování snímkové dvojice a jeho kontrolu.
počtu jednoho mapové(5)-(11)
Fotogrammetrické
pořÍ'idové číslo bodu, jeho
1 : 13 000
1 : 18000
ho listu 1 : 10 OOlJ
vyrovnané rovinné souřadnice a nadmořská výška.
,\
Jedná-li se o bod styčnÝ, tj. bod zaměřený ve dvou
90 min.
40 mi~.
sousedních snímkových
dvojicích,
dostaneme při
Náklady
na
vlastní
výzachování popsaného výpočetníM postupu v každé
počet jednoho' mapovéz nich v důsledku měřických a jiných chyb obecně
ho listu 1 : 10000
390 Kčs
870 Kčs
jiné souřadnice každého takového bOdu. Tato dvoj(počítač + obsluha),
značnost je odstraněna tím, že v případě styčného
.bo<lu, vyhledá stroj souřadnice odpOVídajlclho bodu
sousední dvojici a vytiskne souřadnice priiměl'né
V uvedené ceně strojního času jsou, zahrnuty náklady
(řádek [UH.
(12) Aby bylo možno posoudit přesnost zaměřenl styčnéna děrování vstupnlch dat, které obstarávajlpraCOvnice
ho bpdu, následuje bezprostředně po tisku souřadnil; . provoznlho oddělení Výzkumného výpočetního střediska
tisk Odchylek souřadnic, odpovidajicích zaměřením
nár. podniku Kancelářské stroje podle návodu, ~terf je
součástí programové dokumentace.
.'
v jednotnvých. dvojiclch, od jejich prl1měru. Hodnot
Předběžná kfllkulace ukazuje, že určování vl[cQvacích
z řádku (12) je mpžno současně použit k rekonbodii .metodou analytické aerotriangulace
by při zachostrukci souřadnic, .kterých stroj použil k výp'očtu
váM všeobécně zJ;lámých předností ([6]) přineslo v připrůměrii. Příznivá je také okolnost, že při tomto
paděpoužití
počitače NE 803 asi 20 až 35 % úspory
zpiisobu výstupu je do· značné mlry kontrolovatelná
nákladů proti klasickému zpusbbu. Přitom náklady na
tu,nkce d~rovače a ,dálnopisu, neboť tisky souřadpočítač tVOří jen .asi 5 ,až 10 % celkových nákladfi.
nic odpovidajícich .si bodii' v sousednlchdvojiclch
musí být stejné a tisky odchylek od pril.měru se
Široké provozní použiUmetody" analytické aerotrlangulaceby
vydatně pomohlo zvýšit produktivitu práce. \
musl lišit znaménkem.

••

I
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Charamza: V!ípočet analytlck~ aerotrlangutact!
na samočinn~m počítalJl ELLIOTT 803

Jedinou 'překážkou zfi~távajl obuM. s jakým je spojeno
získávání strojního ča'su samočinných počítačfi, jejichž
malý počet dosud zdaleka nestačí krýt potřeby našeho
hospodářstvi.
.
• Veškerou
programovou
dokumentaci
popisovaného
programu pro výpočet analytické
aerotriangulace
na
samočinném počítači ELLIOTT 803 předal GTO Výzkumnému výpočetnímu středisku KSNP k uložení v knihovně
standardních programů.
Lektoroval: CSc In~. Mllo§ Clmbálnlk, VOGTK, Praha
Redakci došlo 3. 5. 1962

[I) Císlicové
a analogové
počítače
nlizv{)slovl
(CSN 010928).
Praha
1960.
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MocKaa
1961.
(3] Knihovna
standardních
programů
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\
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1981.
[6] TOMSA, K.: Fotogrammetrické
určování
pevných
bodů
pro
mapo,vlini
ve velkých
měřítklich.
Výzkumná
zprliva
VOGTK
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početní
aerotriangulace.
GaKO 1958/11.

e.

Přfspěvek ke geodetickému sledovánf deformacf
~
vyvolaných sedánfm staveb
lnž. P~vel Štěpánek,Stavoprojekt, Brno
Znalost přesného průběhu deformace základových
konstrukcí i vlastních staveb je důležitým předpQkladem zhodnocení správnosti navrženéhozpůsobu
založení a vhodnosti volby druhu nosného nadzákladového
systému. Sledoyání sedání v průběhu stavby umožňuje
předejíti nežádoucím poruchám, které by eventuálně
- v důsledku rovnoměrných a p.erovnoměrných poklesli - mohly ohrozit provoz nebo i stabilitu realizovaného díla. Prof. M.encl [1] při rozboru stavu prací na
výzkumném úkolu Dimenzováni podle meznichstavů
upozorňuje na závažnost otázek, SOUvisejících se zjišťováním sedáhí, neboť: " ..... poruchy staveb vyvola.
né stla~ením podloží jsou mnohem častější, než poru/lení únosnosti základové půdy".
Znalost průběhu deformace základového prvku
dovoluje odhadn<?ut vnitřní sily, kterými je prohnutý
prvek namáhán. Z velikosti deformace základů lze
však usuzovati i na průběh tlakových, tahových a smy.
kových napětí, která působí ve svrchní stavbě. Znač·
nou důležitost má proto sledování sedání montovaných
a panelových stav-éb,kde jsou styčné články a spáry
mezi jednotlivými stavebními prvky značně namáhány
i kde vzniká často obava z možnosti porušení hlavních
spojů, na kterých závisí stabilita a bezpečnost objektu.
U pozemních staveb má největší význam st~dium
svislé složky deformace, kterou možno u větších staveb
vyšetřovat buď trigonometricky a nebo přesnou ni.
velací.
Metodikou studia. svislých posuvů zabýva:lo se více
autorů. Rozborem chyb dospěli např.Zeman
[4, 3]
a Giindel [5] k přibližně stejnému závěru, že je při trigonometrickém určování vertikální složky deformace
třeba počítat s nejistotou asi ± 0,3· mm a při přesné
nivelaci ± 0,2 mm. Tato tolerance ovlivňuje přesnost
statických závěrů vázaných na vyšetřený průběh
deformace a při nevhodném situačním rqzvrhu pozorovanýcn bodů značně ztěžuje početní vyhodnocení
provedených měření.
.
Má·li být výsledkem měření sedání stavebního
prvku zjištění průběhu napětí v něm, potom je třeba
zvolit takovou metodiku sledování, která řešení dltné
úlohy co nejvíce usnadní a závěry nejméně zkresli.
Konkrétně jde o zpracování naměřených hodnot do
matematicky formulovaI:\é závislosti mezi vertikálním
posuvem a. vnějším za~~nim v celé délce základové

konstrukce. Sledujeme-li tuto závislost při určitém,
v době měření se neměnícím vnějším zatížení, potom
hledaný vztah bude mít tvar y = f(x), kde y jevertikální složkou deformace (celkovým sednutím) středni·
ce základového prvku v bodě x. Rovnice y = f(x) je
teq.y rovnicí deformační čáry a možno z ní odvodit
všechny statické veličiny důležité pro posouzení funkce
i stability pozorovaného prvku.
Deformační čára základu je výsledkem vzájemného
ovlivnění stavby a základové půdy. Jednotlivé její
pořadnice, zjištěné buď trigonometricky nebo přesnou
nivelací, jsou zatíženy· zmíněnými chybami, a proto
jimi proložená křivka nebude. totožná se skutečným
průběhem deformace (obr. 1). Při dané velikosti chyby
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z průhyboyé čáry B vzniklé spojením koncových bodů
Připustíme-li
např. chybu způsobenou měřickým
měřením zjištěných sedání tím větší, čím bude' větší . postupem ve stanovení momentu vnitřních sil f:1M,
potom výraz (4) udává polOViční minimální vzdálenost
.chyba v hodnotě vy;o9tené křivosti k = ~. Při
pozorovaných bodů, ze kterýoh lze s danoupřesnostte
průběh momentů stanovit bez toho, že by bylo nutno
dané velikosti střední chyby m'll lze očekávat, že rozdíl
prováděti korekce deformační čáry', vyrovnávacím
skutečného poloměru křivosti e.4 a zdánlivého eB může
'
být tím větší, čím budou menší intervaly mezi sou- počtem.
'"
Provádí-li
se
výpočet
statických
veličin
z
geodeticky
sedními pozorovanými body (:rOH - xo).
získaných podkladů, potom se doporučuje tvar průV dolní části obr. 1 jest vynesen průběh chyby
hybové čáry předpokládat
ve formě .mnohočlenu:
v ohybové čáře, která vznikne jednoduchým proložením deformační křivky zjištěnými koncovými body
sedáni. Protože i v těch nejjednodušších základÓvých
y (Ix) = ~ ai xi,
(5)
podmínkáeh neznáme ani přesný- tvar průhybové čáry
i-O
předpokládejme, že křivka O má v úseku X.-Xd jednokde n>4. Tuto rovnici píšem~ nejméně tolikrát, kolik
duchý průběh
je měřených bodů.

-

T

což dosazeno do roynice (1) určí velikost chyby v ho~notě momentu:
'
f:1M = EJ{32r;.
Ma:lÓmadostoupí chyba v bodech

Xc

a

Xcl,

~(X)

\

\

~

ve kterých

r; = ± m'll,a proto
f:1M

'"

m&x

= EJ{32m'll'

, -

(3)

Položme .:.- pro jednoduchost úvahy
počátek
souřadnic do bodu c,.J>otom :tc = O a označíme-li
vzdálenost bodů cad Xcl = 2l, potom pro {3z rovnice
(2) plyne:
/

\
i

a výraz (3) lze PQúpravě přepsat takto:
l

1t

=2

-

1t

{3=2f '
'.

-

._-

.

j

-

VEJm'll

f:1M'

-

\

K ťldstranění vlivu' chyb m'll na tvar průhybové
čá.ry bývají často voleny různé vyrovnávací postupy.
Všechny tyto způsoby jsou poměrně pracné a jimi
získané výsledky bývají v rozporu' se statickými
. a přetvárnými výminkami, které lze pro posuzovaný
nosník nebo některé jeho charakteristické body stanovit. Při oceňování vyhodnocení měřených pos\WŮ staveb nutno mít na zřeteli i skutečnost, že měřením sedání získané hodnoty jsou neúplnými čísly. Z deformační čáry odvozené statické veličiny mají proto též
jistou mez přesnosti, kterou možno určit vyrovnávacím počtem.
'
Obvykle za konstantu v rovnici (1) považovaný
modul pružnosti E bývá, zejména na počátku stavl:,y,
hodnotou značně próměnlivou, ovlivněnou průběhem
zrání betonu, ~otvarováním apod. Přesné jeho určení
po q.obu mezi dvěma měřeními je prakticky nemožné.
Spokojujeme se proto s průměrnou hodnotou E', čímž
se však' dopustíme jisté další chyby ve vypočteném
momentu.
'
'Všec;lmy uvedené důvody vedou k tomu, že i pečlivě
geoaetfcky sledovaná sedání mohou být považována
'pouze za méně. přesná. Statické veličiny z nich odvozené liší se od skutečných, hodnot o ji~tou střední
chybu (např. u momentú o f:1M a u posouvací sily oAT).
I

P{X)

r,.dr;

,

l\fezi průhybem nosníku y a momentem M platí dříve uvedený vztah (1). Dále.platí podle obr. 2 známá
souvislost pro posouvající sílu
dT
dx =:= p(x) -

q(X)l'

a!podle téhož obrázku:
T

=

dM
dx

=_

3

EJ d y
dxs

kde p (x) jest reakcí zákL půdy a q~) spojité zatížení
základového prvku. Pomocí těchto v:ztahů lze lehce
odvodit další, pro deformaci nosníku známou závislost:
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Z důvodů, o kterých bude dále pojednáno, předpokládejme, že nejen ohybová čára, ale i průběh momentu, posouvajících sil a vnějšího' zatížení q(x)
i reakce základové půdy p(x) jsou spojitými funkcemi
x. Výraz na levé straně rovnice (8) představuje zatížení,
které vyvolává nelineární deformaci nosníku. Z důvodů rovnov~hy musí za předpokladu. spojitosti
vnějšího zatížení i reakce základové půdy platit:
L

o

S

+ AI + A

(p-q)dx

2

'

L (p-q)dx
' =

= 01

(9)

[day]L

S

-EJ-- a
dx o

o

~ ve které konstanty AI a A2 představují síly, působící
'na nosník v jeho koncových bodech (např.' reakce
kolmých pásů, vnější břemena a pod.)
Konečně možno na průběh deformační čáry - a tím
i na ostatní statické veličiny 7"" usuzovat ze známýcll
poměrů v různých význačných 'bodech nosníku. Tak
např. u základ, pásu podle obr. 3, který není v koncových bodech vetknut do jiné tuhé konstrukce (tuhost

-

,

...
I')

r<)

.,

,

·4.0

I'i 41

23

0,2 (jí

Měření bylo provedeno ve vzdálenostech po 5;0 m.
Vyšetřovaný nosník není na konci vetknut do žádné
tuhé konstrukce a nejsou mi. něj v koncových bodech
wášena žádná větší břemena. Proto platí Ma =Mo =
= O a Ta = To = O. Pro deformační čáru nosníku
známe proto pět bodů vyšetřených měřením a čtyři
def9rmační podmínky. Průhybovou čáru pro daný
časový úsek lze proto psát ve formě mnohočlenu (5)
o devíti členech.
'Základová konstrukce sedla v době od 4. 10. 1955
do 17. 6. 1956 takto:
Ya = 29,4 mm,
Y. - -32,0 ~m,Ye
=19,1 mm
Yb = 33,7 mm,
Yd = 28,5 mm,
Z těchto hodnot plynou rozvinutím deformační rovnice
tyto vztahy:
ao+al(-10)I+a,,(-102)+aa(-103)+
... +as(-lO)8=
• 29,4. !O-a .'

D•

;

D

'

'D

.
.

Z rovnice průhybové čáry

Q3

Y =ao + a1x + a2x2 + aaxa + •.. + a7x7 + asx8

',

'"0

příčných pásů v kroucení v bodech A 'a B zanedbáváme) bude Má = M. = O a předpokládáme
i Ta =:
= To = O. Jindy jsou v některých. bodech známy!
posouvající síly a podobně. Vyjádřením ~námých podmínek rovnicemi získáme další matematické. vztahy
pro tvar defortnační křivky, jak ukáže příklad, Čím
více bude statických a přetvárných výminek pro prů/ běh deformace, tím lépe a přesněji určíme ohybovou
-čáru a další z ní odyozené statické veličiny. '

Př,fklad

dvojnásobným derivováním
(1) výraz pro moment

určíme pomocí rovnice

+ 6aax + 12a4x2 + 20asxa + 30a6x4 +
+ 42a7xs
56asx6),
(12)

= -EJ(2a2

+

pro posouvající sílu dalším derivováním
day
T = -EJ
-d a = -EJ
(6as
24a,x
60asx2 +
x
'.
+ 120a6xs
21Oa7x4.
336asxS)
(13)

+
+

+

+

a konečně z rovnil,Je (6)
(p-q) = -EJ(24a,
+ 120asx + 360asx2 + 820a1~+
-+ ·1680asx4).
(14)
Z výrazů (12).80 (13) získáme pro body "a" a "e"
další 4 rovnice:
2a2 +6ak·..,·10)

•

+ 6a

Základový nosník znázorněný na obr. 3 sedl v průběhu stavby a po jejím dokončení ta~, jak je zachyceno
na obr. 4. Od4. 10.1955 do 17, 6.1956, kdy byla provedena dvě kontrolní měření, zvětšilo se sedriutí
-stavby více jak dvojnásobně proti dřívějšímu poklesu.
.Při průměrném modulu pružnosti betonu E = 1,0. lOS
tlm" a momentu setrvačnosti I = 0,127 m' (EI =
= 0,1~7 tml) l~e provésti jednotlivá měření - je.li

.

(ll)

.~

M

I

+ aa(+5)8 + ... +as( +5)8 =
= 28,5.10-3

(IOa)
40

.Ja
.•.(.:tEl
.. .
. .. :~.~'.~!::::
.:0' 0_.:.. .::.., :··~7~:
..- .. . .. ... .. ~~'::~:.~::'
.
I·{/:~·:
.. ....
...•
.

-t-5f

+ ... + as(-5)$
= 33,7.10-3

'.

Qj

C>

ri
.

+ a2(-5)2 +.aa(-5)a

ao + ~(+10)l + a2~+1O)2 +aa(+lO)a+ .. +as(+lO)S
, = 19,1,lO-a .

-.

.J"

Hf!E1
.." .

-+ al(-5)1

all + al( +5)1 + a2(

~
.,
~

4.1
O,Y

V

a. = 32,0.10-3

...

0.3

V

ao

...

-

počítáno s maximální přípustnou chybou ve stanovení
ohybového momentu !:J..M = 16 t~ a při očekávané
chybě v nivelaCi my = ± 0,2 mm =2 .10-4m - ve
vzdálenosti
62
EJmy =
0,127.2.10 - _ = 5 01
2l = 1t
_ 6.M
1t
10
' m.

2a2

+ 12a,(--;"lO)2 + 20as(-1O)3 + ....
56as(-10)6 = O

3(+10)+

6a3 + 24a,(-10)
.

+

6aa
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...+

12a,(+10)2

,

+ 20as(+lO)3 + ...
56a8(+10)8 = O

...+

+ 60as(-1O)2 +
+ 210a7(-10)'

120a6 (-10)3 +
+ 336as(-1O)5 = O

+

24a,{+10) + 60as(+10)2
120ae(+1O)a +
+21Oa7(+10)4 + 336as(+10)S ~,O
(10b)
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z

I

I

20,

-10,0

-

-

7,5

-

I

llo,x

I

120,x·

20••,x'

I

I

30/l,x'

42/1,x'

-
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M

EJ .10.0•

660,x'

M
(Cm)

+0,10

-22,50

-

+45,00

-0,10

-.22,50

-

+0,07

-,-12,60

-

+14,20

-0,02

-

3,94

-2,29

+29,0

5,0

-

+0,05

-

5,60

-,-

+ 2,80

-0,00

-,- 0,35

-3,10

+39,3

-,- 2,5

-

-+0,02

-

1,40

-

+ 0,17

-0,00

-

-1,215

+15,4

± O

-

±O,OO

± 0,00

-

r:l:! 0,00

±O,OO

± 0,00

+
+

2,5

-

-0,02

-

+ 0,17

+0,00

-

0,005

-1,255

5,0

-

-0,05

-:- 5,60

+ 2,80

+0,00

-

0,35

-3,20

+40,6

+ 7,5

-

-0,07

-12,60

+14,20

+0,02

-

3,94

-2,39

+30,3

-0,10

-22,50

+45,00

+0,10

-

22,50

O

O

-

+10,0

--

.+

1,40

-

~

-j

O

-

---

,

O

-----

0,005

±O,OO

±O,OO

----

+15,9

Z rovnic (12), (13) a(14) určíme pak průběh momentu
posouvající síly a rozdílu (p-q), který způsobuje za·
křivení, a tím i moment v základovém pásu. Výpočet
těchto hodnot po nosníku lze snadno sestavit do ta.
bulek (např. pro moment - Tab. 1). Takto stanovené
hodnoty jsou pro posuzovaný nosník znázorněny
graficky na obr. 4.
.
I'CO

t'--

~

E

f~
I

:8
I

I

[3Ul vypoflen'ě sedli/Ii

působí·li na nosník - jehož sedání sledujeme osamělá břemena, nebo mění.li se úložné podmínky,
případně vnější zatížení nespojitě, potom průběh čáry
(p-q), grafu sil posouvajících a nebo i (při nespojité
změně momentu setrvačnosti I) obrazec momentový
má nespojitý průběh a výpočet statických veličin není
tak jednoduchý, jak tomu bylo v předešlém příkladě.
Nejčastěji se setkáváme se základovým nosníkem
zatíženým osamělými břemeny (obr. 5). Jeho skutečnou deformaci můžeme rozložit do dvou dílčích
průhybů:

:

v mm.

IM(tm)j
!

+

a) průhyb vyvolaný nerovnoměrným poklesem v
místech sloupů (obdoba popuštění opěr) a
b) průhybem nosníku zatíženého reakcí základové
půdy za předpokladu, že průsečíky středních
sloupů i nosníku znstanou na přímce (obdoba
statického řešení za předpokladu neposupnýcA
styčníkU).

2.50

J

2,50

LmJ

2.50

e

C

Ilo

ReAenfm systému devíti 'lineárních
(lOb) získáme tyto hodnoty:

ao = +3,2011.10-1

ml

a,

1

• rovnic

= -1,8750.10-8

(lOa)
m-a

~ = -0,4991.10-3'

a. =

a. = 0,0000.10-& m-1
G. = -0,0168.10-5
m-I

a8 = +1,5001.10-8

m-a

a7 = +0,0024.10-8
a. = -4,0191.10-10

m-I
m-7

0,0000.10-7

ni-a

I První dílčí průhyb
lze s dostatečnou přesnosti geodetickými metodami vyšetřit. Z naměřených hodnot lze
pak způsobem dříve popsaným zjistit v~echny. potřebné statické hodnoty.
Deformace nosník~ namáhaného vztlakem základové půdy mezi nepo.suvnými podporami (zlakterépovažujeme body křížení sloupů se základovým pásem)
jsou obvykle řádov~ podstatně menší než popsané
průhyby v odst. a. Zde s přesnosti geodetických metod
nevystačíme, a proto momenty a posouvajíc1 síly vyvolané tímto druhem průhybu stanovíme početně
buď podle, některé z teorii, vystihujících vztah mezi
deformací a napětím v základové spáře (např. teorii
nosníku na pružném podkladě), nebo podle empirických pravidel.. (Váhu zatíženého sloupu P rozdělime
na dvě poloviny. První přisoudíme ve formě rovno.
měrného zatížení oběma sousedním polim sloupu a dru.
hou si představujeme
jako částečné rovnoměrné
zatížení rozložené po čtvrtinách délky sousedních poli
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!
l!l,

r~

r~

l~

I
;/rJ=consl:
Y=Yo ,~
;Y.
:~
:~

r~
r~
'
.
0

podmínky sledovat sedání věech sloupů, potom bude
nutno situovat~ měřické body hlavně pod větší břeme·
na, kde je možno očekávat největší poklesy.
Značnou pozornost je nutno věnovat istabilizaci sle.
dovaných bodů. Doporučuje se užívat značek naší
státní měřické služby (s kulovou hlavou). Osazují.li •
se značky do vodorovných ploch základových kon.
strukcí v provozních úrovních, potom je chráníme
proti mechanickému poškození zapuštěním pod úroveň
provozu. Přitom musí být zabezpečena možnost řád·
ného postavení latě, jak to např. znázorňuje obr. 7,
kde je značka zapuštěna do ocelové trubky s přírubou
zabetonované do nosníku~ Trubka dostatečnéhoprů.
měru je opatřena vyjímatelným poklopem připevněným na přírubu dvěma. šrouby se zapuštěnou hlavou.

,Vs

I I

1+

jak to znázorňuje obr. 6). Takto určené statické veliči.
ny sečteme s vypočtenými účinky průhybu podle a),
čímž obdržíme pravděpodobné hodnoty vnitřních sil
deformovaného základového prvku. Z rozdělení ko.
nečného průhybu na dvě části vyplývají některé závěry pro správné rozmístění měřených bodů. Jelikož
v tomto případě sledujeme deformaci, která je oproště.
na od lokálních posuvů, vyvolaných reakcí základové
půdy mezi styčníky, musíme za měřené body ullčit buď
místa na sloupech nebo na páse v těsné jejich blízkosti,
kde deformace podle odst. b) nedosáhne významnějších
hodnot. Zásadně však vyloučíme místa blízká středům
vzdáleností sousedních sloupů. Je-li půdorys ,Hedova·
ného objektu členitý anebo nedovolují-li provozní

Z'věr
Má-li být geodeticky sledovaného eedáni vyu!ito
k určení vnitřních sil základové nebo svrchní konstrukce, potom - vzhledem k maximální možné přesnosti
měření (0,2-0,3 mm) - nutno respektovat tyto
skutečnosti:
1. Při kreslení deformační čáry z hodnot zjištěných
geodeticky je třeba respektovat i statické podmínky sledovaného nosníku.
.
2. Vzdálenost mezi pozorovanými body voHtvětA1
než je dvojnásobek hodnoty 1 stanovené podle
rovnice (4),
3. U základových desek a pásů zatížených bodově.
(sloupy, nebo u desek s na směr měření kolmými
stěnami) situovat značky do sloupů anebo zatížení
vyvolávajících stěn; místa mezi většími břemeny
nutno ze sledování vyloučit.
~. Zpravidla nutno osadit pozorovací zna.čky na.
nejvíce zatížené sloupy a stěny.
:$ I- Wl
5. Při rozmisťování značek na sloupy a značně za·
tížené zdi nutno respektovat i možné chyby,
vzniklé dotlačováním a dotvarováním zdiva (obr.
8). Měřené body stabilizujeme proto ve výškách
tak, aby dotlačení a dotvarování betonu mezi
značkou a osou základového prvku bylo na. dech
sledovaných místech stejné.
~
G.Rozdělení značek je třeba. projednat s vyhodno:
cova.telem měřických prací (statikem sledujfc1m
sedánf 8; funkci sta.vby).
I
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[1] Mencl V.:

_._1_,>_ ~_._, _'_._'
_._. -1. _._
Obr. 8.: Velikost stlat!ení sloup~n.amdhaného napětím
60 kg/cmZ, při výšce značky 100 cm nad pásem a při
modulu pružnosf/ E = 150000 kg/cmz. Stlačení Llh je
v~tšl než předpokládaná chyba mli'

Vysoko'školské
Inž. dr. \Rudolf Petrdš, tVUT

studium

Praha -

Práce na úkolu:, "Dimenzováni dle meznlCh
stavťt v mechanice zemina zakládánI staveb"
(Sbornik c~lostátni konference mechaniky hornin
........
:, Brno 1958). _
[2] Mencl V.:
Některé otázky mezního,stavu sednuti při zaklá·
dáni staveb (Sbornik VUT Brno 1958/1).
'
[3] Zeman J.'
Geodetické sledování deformaci montóvaných
staveb (Sbornik VUT Brno 1958/1).
[4] Zeman J.:
Nová čs. norma o měřeni posuvťt staveb (Geodetický a kartografický 09zor č. 2/1961).
[5] Giindel '\V.: Trigon.ometrische Prazisionssenkungsmessungen
,
am Stahlgeriist eines Rangars (Vermessungstechnik 10/1961 - Berlin)
[6] Štěpánek P.: :Rešeni nosniku na pružnéni podkladě s náhlou
změnou koeficientu ložnosti (Stavba 9/1960).
\

pracujících

Ostav pro studium pracujlclch

PNjlmací pohOVOrYuc1;lazečd o vysokoškolské studit1m
při zaměstnán! pro školní rok 1962-1963 skončily, ale
již· je. třeba na závodech, ústavech a úřadech plánovitě
připráv{)~at a odpov:ědně organizovat nábor studujících
z řad schopných pracujících na školní rok 1963-1964.
Podle platných směrnic ministerstva ~kolství a kultury
pro přijímání ke Studiu na vysokých školách ze dne
24. lédna 1962 čj. 4675/62-III (Věstník MŠK ze dne 10.
února 1962) je termín pro podání pi'ih1ášek ;'ll,ř í j,~ n
každého roku, který předchází školnímu roku, l1a který
se přihláška
vztahuje. Přijímací pohovory se konají
na .11~h vysokých školáCh {,,(následujíCím kalendářriím
roce v době od 1. ú nf r a do 1 5. b l' e z n a. Přesné datum určí děkan příslusné fakuVY a oznámí jej uchazeMm alespoň 14 dní předem;
/
Je třeba vážně a přitomprdběžně
zabývat se otázkou
studia při: zaměstnání na všech pracovištích také proto,
že od I'oku 1963 bude plnění plánu zvyšování kvalifikace pracujících součaSně jedním z diiležitých ukazateld celkového plnění plánu výrobně hospodářských
Jednotek. Z tétozkutečnosti
'\1yplývá pro Závody trvalá
povinnost starat ~ o odborný růst svých zaměstnanců.
Velmi účinným P9ffiocníkempři
provádění tohoto úkolu
má být komise, zřízená. podle čL/2 Smětnic pro rozmísťovánímládeže
á pro přijímání ke sťudiilna
střed·
níCh školách (výnos 'ministerstva školství a kultury ze
dne 25. ledna 1962 čj. 5222/62-II/5).
Členy komise
jsou - na závod/ech vedoucí pracovníci,., zástupci sp'olečenských orgánizací a zástupc1 ONV:-.Trvalou činností
komise musí být soustavná péče (j plánovité zvyšovií.ní
kvalif1kll&e' zaměstnanci!
v souladu s perspektivními
potřebami závodu. Proto by členstyím v kOqlisi měli
být pověřoyáni především pracovníciy u nichž je' záruka,
že budou prac,Ovat S odpovědIj.osti k závodu 1 k t~m,
které, 'pro ~al_í studium chtěj! Získ~t .. Je- to pož~da,vek
zásadn!. a ml11by být také rozhodujÍCí, uvážíme-li, že
v přípravné době ke ,studiu dUQOU členoVé komise těm·
to vybraným pra'cujícím, prvními inlormátory
a rádci.
Vttllnbu porn,dckou pracovníM, pověřených zajišťovánfin kvalifikovaných
kií.drů v otáŽkách, týkajících se
studia 'na vysokých školách technických je orožura vy·
'praJ;lQVaná 'Ostavem ,pro studium pracujlcích na vysokých š~olách technických při ČVUT v Pra:ze 1, Gorkého
nám., fa (OSP). Byla vydána péČí'-m1nisterstva školství
aJ~ultuťy pod názvem Informace pro uchazeče o stu-dimn při zaml!stnání na vysokých škol(ích technických
_B obsahuje:ďpřehled
o síti vysokých škol technických
V ČSSR' seseznamelh
všech fakult; obOry ,8 zaměření,
'na jednotliVýqh fakultách, které se dají studovat dál·
kov~ neboveÉerně;
druhy.s1udl'4 pracujl<:)lch; informace

při zaměstnání
na vysok'ých školách technických
526:378.9 (437)

o podmínkách pro přijeti na vysokou školu, :o pi'ijímacícn pohovorech a rozsahu požadovaných a předpokládaných středóškolských
znalostech
s připojeným \seznamem dostupné a vyhovující literatury.
Závěrečná
část broŽury je v1!ri{)vána pracovním úlevám a hospodářskému zabezpečení studujících při zaměstnání a přehledu konzultačních
středisek
při vysokých školách
technických v ČSSR. Informace byly vydány' v dostatečném nákladu (1000 výtiskd) a mohou sloužit také
zájemcdm o vysokoškolské studium při zaměstnání.
Zkušenosti potvrzují, že negativním činitelem při Zís~
kávání pracujících
pro další technické
vysokoškolské
vzdělaní je zpravidla větší časový oOdstup zájemcu od '
absolvování ,střední školy, zpdsobený požadovanou od·
bornou praxí,. vojénskou službou apod. Tím. vzniká pocit
značných- mezer ve vědomostech, zejména v matema·
tice, fyzice, případně deskriptivní geometrii. Prot~ budou pořádány
Společností
pro šířeni politických
a
vědeckých znalostí, ve spolupráci .s Ostavem pro stu·
dium pracujících pravidelné, dvousemestrové
přípravné
kursy z uvedených .pi'edmětd, popř. také z chemie a biolClgie. V těchto kursech bude přehledně a účelně probíránaa
opakována středoškolská
látka. První běh započne koncem září a potrvá do konce lédna,. druhý od
března do června. Z iniciativy OSP probihal. odbornÝ
kUrs (z technických příčili ovšem jen ve ~krácené formě) již letos v Praze a zúčastnilo se hb bezmála 1·000
posluchačů. Podle vyjádření absolventd a na základě
průběžného prdzkumu p{) přijímacích
pohovorech
ke
studiu při :zaměstnání na ČVUT v Praze splnily dobře
o~akovac{ kursy svůj účel. ~roto se připravutf da1š{ cykly
prednášel{ nejen v Praze, ale i v jinýcn větš!ch městech
a· v průmyslových 'středisCích. Snahou" OSP a Společnosti je zajistit včas dostatek vhodně Uteratury (skript)
pro zdárný prdběh kursd.
O vydání Informaél a o poi'ádání, přednášek v kursech
měli by vědět všicp,ni zeměměřiči, kteří mají na starosti
výchovu kádrd a pracující OGl<, kteří přiCházejí v úváhu
pro studium zeměměřickéh'<> inženýrství na ČVUT v Praze od školního roku, 1962-1963 .. Pro informaci zájemcům z Prahy a nejbližšího okolí poznamenáváme
že' je
možné navštěvovat buď celý kurs (matematika, 'fYZika,
deskripJivní geometrie)
nebo jednotlivý. předmět, zvolený podle vlastního
uvážení a potřeby. Přednášky
z každého předmětu budou dvouhoqinové, jednou týdně
a uspořádány taJ!:, aby všechny tři předměty časov~ a
vhodně na sebe navarovaly. Jednotliv.é "třídy" mlÍjf'nejvýše třicet posluchačd a je možné llspořádat kurs přímo
na pracovišti a rozvrh přednášek přizpůsobit pracovnf
době, jestliže se přlhlást· dostatečn1 počet l1častnlkd. Ji-
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nak budou kursy rozmístěny v několika pražských obvodech a budou probíhat od pondělí do pátku vždy
odpoledne [zpravidla od 15.00 hod.). Středoškolská látka z uvedených předmětů bude zopakována v šestnácti'
dvouhodinových lekcích podzimního cyklu, který skončí
ještě před přijímacím pohovorem na vysoké školy. Druhý - jarní cyklus - je připraven zejména pro ty, kteří
budou přijati na vysokou školu. Proto obsah dalších
šestnácti dvouhodinových kursů bude zaměřen na procvičování praktických
a názorných
příkladů z látky,
probrané v přednáškách
prvního běhu. Absolventi si
upevní základní středoškolské
znalosti, získají určitou
hbitost a lépe překonají nesnáze studia v prvním semestru. Tímto opatřením se má čelit jbytku studujících
při zaměstnání v prvních dvou ročnících. Přednášet budou opět zkušení vysokoškolští učitelé, kteří sami konzultují na dálkovém studiu a znají velmi dobře nejen
problematiku studia pI'l zaměstnání, ale také nejčastější
nedostatky a obtíže, s kterými zápolí všichnI, kteří na
vysoko()u školu vstupují s poctivým a pevným úmyslem
úspěšně dokončit studium.
.
Význam opakovacích
kursů spočívá také v tom, že
absolvent před přijímacím pohovorem a případně vstupem na vysokou školu může porovnat své vědomosti
s požadovanými znalostmi a kriticky si zhodnotit, jak
reaguje na povinnost pravidelně studovat, jaké mu vznikají obtíže na pracavišti, v rodině, případně ve veřejné činnosti a do jaké míry má pevnou vůli, energii a zdraví tyto

Nový stereofotogrammetrický

K do'sud běžně užívaným univerzálním fo1Jogremmetr'ic'kým strojům v ČSSR pilibyl d'alší vyhodnocov,ací stroj

obtíže několik roků překonávat.
V této souvislosti je
správné upozornit ještě na chybu, které se mn(Jzí pracující dopustili, když si před zápisem do kursů nezajistili a neprojednali
na pracovišti souhlas vedení závodu se svým plánovaným vysokoškolským studiem. Došli ke zklamání a upustili od další návštěvy přednášek,
když zjistili, že nebyli závodem ke studiu doporučeni.
Závěrem poznamenáváme,
že informace, které se týkají opakovacích kursů platí v plné míře pro pracující
v Praze a v nejbližším okolí; je pravděpodobné, že budou platit všeobecně, neboť Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí plánuje v dohledné době
vytvořit širokou síť středisek i v okresních městech, kde
k tomu buďoQupodmínky a kde si to vyžqdá potřeba,
případně
zájem pracujících.
Na Slovensku např. již
dobře pracuje podobné středisko v Pop radu a připravuje
se po dobrýéh zkušenostech vybudovat další střediska
v krajích. Politický význam podobných opatření je značný, poněvadž v nejbližších letech mají vysoké školy vychovat přibližně šestkrát větší počet studentů než je
tomu diosud. Z toho asi polovina bude studovat při zaměstnání. Je proto potřeba, aby všechny pomocné akce
našly plnou podporu na závodech, v místních odbočkách
ČSVTS, ve školských odborech ONV a ve všech složkách
ROH a ČSM. Jen tak splníme plánovaný počet vysoce
kvalifikovaných
kádrl1 pro rozvoj našeho hospodářství.
Lektoroval:

in~. losef P§enltJka, aSGK, Praha

vyhodnocovácí

stroj v ČSSR

vyráběný fi~mou Oarl Zeiss - Jena, s ,t e r e o metr 0g r a f. Byl instalov,áin' u ústl,wu geodézie a' kar1Jogi'afie
v Čes,kých B'UldějovicIch [obr. 1).
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Jedná se o stroj UlntV'enállni, tzn., ve z překlrytové
části dVOj~c l-eteokých sn imJkfije možno vyhodnotit polo'oop:i1snou i výšikorp)lsnou IsloŽJku ma;py. Je založen. na
pr'incÍRJu mecbiani'cké orbnovYP>BJPcslrového' tl'su. Dá se
využit ,pro v1šeCl1ny dnes užlvané sn,1mlkové mate.r1ály.
Je na něm možno vyhodnotit letecké snimky, tj. negativy nebo kontaktnicLilallJQZUtJivy na skl1e o rozměT'8Clh
18 X 18 cm, 24 X 240m i 14 X 14 cm, zis'klélné jakoukoliv
let!lckgu měřickou komorou od širokoúhlé (f = 98 mm)
až ,tf normálni
(f = 215 mmJ. Pozorováni snimků je
frohtálni
a zvětšeni pozórovaciho
systému je 8,7krát.
Měřic,ká Zofi,a,čkaje sV'ltf1ci bod zelené barvy. P,řestože
stlr'ojsloužipouze
,k vyhodnocováni
jednotlivých snimkových dvojic, je svou přesnosti rovnocenný nejlepšlln
stl1ojfim, které 'Jsou dosud u nás použivány. Konstrukce
vSaJk-nedovUluje V1zájoemnépi\Lřazováni da'1šich snimků,
a proto se na stro}i ned,á ,pro:vádět aoootriangullélce. Jenk'ož je ste.reometrogllaf určen pro snfunky s osou záběru svislou nebo mfu1I1ěsklonMou, má určité omezeni
rozsahu pohybi'J, zejména sklonů komor (ppuze ± 5&J.
V:llllstni Ikonstr:wkoe stereometl'ogMfu
je ociginálnL
Mechantcíké rP.řeVlQdyjlsou naihr,azeny p,řevody elektrickými, tj. 'ovládáni většiny stro:JIových mechanismů
'se
děje pomoci selsynu. Celý stroj je uzavřen krytem a
je O'vladlllltelný z Jednoho m~stla. Ohebné SiPojeni pomoci
elektlriClkých IkJarl>elůdává mo'most lLbo,volného umistěni
krresHc,il;Jo smI'u, nahleldě ik tomu, že jeden stroj mií:že
ovláda<t ,i Istloly ,div:a.Ke stJrtoji jeta.ké možno velmi jednoduše při[Jojoit a IkamkOliV 'umistit i autlomatický regi,stračni a programový přistroj koordimetr.
'

stereOlift~trografu

2. Princip
8tereometrograf
nické konstrukce

je vyhodnocovaci
(obr. 2J.

stroj

ryze mecha-

tj. kardan voziku odpovídá obrazu bodu na snimku. V něm
je zavěšena řídící tyč, která realizuje centrálni světelný
paprsek tohoto snimkového bodu.
Na rozdíl od stereoplanigrafu
Gs prosvětlovaci lampičky stereometrografu
neosvětluji
celou plochu snimků,
ale jen pr,oměřovaná místa a jejich pohyby jsCi'u shodné
s pohybem vozíků (hranoly se pohybují vose osvětlení).
re tak zaručena stálá dobrá kvalita pozorovaného obrazu. Roviny snimků, tedy i roviny snímkových vozikfi,
jsou výškově přestavitelné.
Plynule se daji měnit jejich
vzdálenosti od středu kaI'danových kloubů projekčních
komor (10, llJ. Tím je možno plynule nastavovat různé
velik!osti konstant komor.
.
Spojnice odpo'lldajicich
si bodů na obraze a modelu
jsou realizovány ř i d i c i m i tyč e m i (12, 13). JSou vyrobeny z jednoho kusu vrtané ocelové tyče, velmi přesJ;1ěsoustruhované
a broušené. Hornimi konci jsou centrickými matkami zavěšeny v kardanech
snímkových
vozikfi. Procházi pevně stojícimi projekčnimi středy, tj.
kardanovými klouby komor (10, 11J. Ve své spodní části
jsou tyče zapuštěny opět do kardanů (14, 15), které jsou
pohyblivé ve směru všech tří souřadnicových 'os X, Y a Z.
Kardany (14, 15) jsou upevněny na dvou na sobě nezávislých Z vozicich (16, 17) a odpovidajl bodům modelu.
Z vOzíky (16, 17) jsou pohyblivé, ve vertikálním
směru
po svislých válcových osách pomocí měřických vřeten,
synchronně paháněných
sel syny. Každý Z vozík je vyvážen protizávažim.
Pro malou vzájemnou
vertikální
změnu polohy Z vozi'k'ů je na pravé straně umístěn sélsyn, který ovládá přídavné otáčeni pravého vřetena. Způsobuje malé vertikální změny polohy pravého kardanu
proti levému, to znamená, reprezentuje
složku bz (20)
(přesnost
nalstavení na 0,01, mm). Na rameni. levého
kardanu je umistěno zařízení, umožňují ci nastavení slož. ky bil (21). V malém I'ozsahu jim lze ve vodorovném
směru měnit. polohu levého kardanu
proti pravému.
Umožňuje přesné měření vertikální paralaxy (na 0,01 milimetruJ. Jeho pohyb je opět ovládán selsynem. Pohybové
systémy'bz
a bil jsou umistěny odděleně na levý a pravý
Z vozik z toho di'lvodu, aby celá konstrukce
byla dobře
vyvážena.
'
Z voziky JSOUneseny konstrukcemi
vozíků X (18, 19),
které jsou ve směru osy X pohyblivé po společném válcovém vedeni. Jejich pohyb je ovládán měřickým vřetenem poháněným ,selsynem. Vzdálenost obou X voziků je
ve směrU osy X vzájemně měnitelná. Odpovídá to zá·
kladll'ové složce bOJ (22). Děje se tak opět pomocí měřického vřetena poháněného selsynem (přesn,ost naStavení
na 0,01' mm). Společné válcové vedeni nesouci X V10ziky
je vozik Y (23). Pojiždi po dvojici broušených Válcpvých
os {24, 25J. Osy jsou umistěny ve vodorovné rovině kolroto ke konstrukci Y voziku, tj.' ve sm~ru osy Y. Pohyb
se děje pomoci dvou měřických vřetenových tyči, které
jsou mechanicky propojeny. Tfm jsou vyloučeny mrtvé
chiody, je zaručen stejný počet otoček obou vřeten a
l'ovnoběžné vedeni VlOZ\tU.Zdrojem pohybu je opět _sel-

syn.

Jednou ,z ntljdfilež1tějšich
součásU stere'ometrografu
jsO].1'p ro j ek č n f ,k o mo I' y (1, 2J. Jsou přistupné po
sta'ženi žaluziOvých rolet vhornfm krytu stroje. Základnf
částí komor jsou nosiče snimkfi, snimkové voziky (3, 4)
a kardanové
klouby představujici
mechanické
středy
promltáni (10, l1J. N o s Lč e sn i m k ů se zaLoženými
a centrovanými snimky se umistují na hocni plochy proječnich komor. Pravý
levý nosič jsou vzájemně zaměnitelné.
V· konstantni
vzdálenosti
pod snimky jsou
v rovnpběžných rovinách volně. pohyblivé s nim k o v é
voz 1k Y (3, 4) po pravouhlých
osách x a y (5, 6).
Součásti snimkových voziků jsou polopropustné,
částeč·
ně zrcadlujíci hranoly (7,' 8), které umožňují pozorovat
lokálrtl, obrázy snímkfi. Jelikož jsou pohyblivé v rovinách
rovnoběžných se snimky, vzniká v každé poloze frontální
pozorováni. Do vytvořených obrazů snímkfi na plochách
hranbl.fi jsou zaváděny obrazy světelné značky (velikost
'0,04 mm, světelný zdroj je na obr. 2 vyznačen ležatým
křižkem]: Tim již obrazy splňují'podminky,
pro proměřo,váni a dalšim průchodem paprskfi přes objektiv, hranolovou soustavu a okuláry pozorovaciho systému (9) nemohou být již měřicky znehodnoceny.
Proměřovanému
bodu na snímku tedy vždy odpovídá obraz měřické značkyna polopropustné plošé hranolu. S timto Dodem je pak
konstrukčně ztotožněn střed kardanu sn1mkového voziku,

.

Celý slIloj je zakryt krytem, v jehož předni
rozvodná pan e lov á des k a (obr. 3), která

a
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ďuje veš'keré ovládací mechanismy, potře'bné k provozu
stroje. Z transformátoru
v nářaďovém stolku přes centrální vypínač a pojistku je na rozvodnou desku přiváděn elektrický pl'Oud pro práci selsynů (110 V), pro
bzučák, osvětlení apod. (6 V). Na rozvodné desce jsou
přepínače pro volbu smyslu otáčení jednotlivých elektrických převodů vzhledem k otáčení ručních koleček.
Dále jsou zde umístěny knoflíky reostatu pro volbu
intenzity osvětlení obrazu a značek. Ve střední části
panelu je páka Doveho hranolu pro optické otáčení obrazu v 'zorném poli (vertikální paralaxu je možno pozorovat jako horiz1ontální) a vývody pro ovládání kompenzačních hranolú, které svým natočením eliminují deformace obrazu vzniklé vlivem velké opravy příčného skIonu
Na hřídelích ovládacích ručních koleček, jejichž
pohyb je přenášen na mechanismy elektrickými převody,
jsou z vnitřní strany namontovány vysíla'cí systémy selsynů (obr. 4). Obdobně je tomu i u nožního kotouče pro
pohyb Z. Pohybové impulsy Jsou z vysílačů kabely přenášeny na jednotlivé
selsyny přijlmací
a u pohybů
IJ).

pro měřítko 1 : 1000-0,1 m" pro měřítko 1 : 2 000-0,2 m
a pro měřítko 1 : 5 000-0,5 m.
Poznámka: Přesnost odečtení stupnic ovládacích koleček stroje pro pohyb X a Y je 0,1 mm s odhadem na
0,01 mm). Pro případ kresby na rycí vrstvu je stůl opatřen horní průhlednou deskou z matovaného skla, prosvětlenou zářivkami. K příslušenství
stroje ještě patří
pojízdná kard,anová lampa a pojízdný nářaďový stolek.

Obr.

4.: Vysílací

sel syny, pozorovací
rozvodna.

systém,

kabelovd

X, Y a Z ještě do výstupních zásuvek svorkovnice pro
přip10jení přesného kreslícího stolu, přlp. koordimetru.
Z panelu jsou dále mechanic'ky ovládány komory; Bubínky pro sklony komor rp a
pootočení snímků ve vlastní rovině x a plynulé nastavování konstanty komor I,
jsou opatřeny dobře čitelnými stupnicemi. :Bubínky se
stupnicemi jsou na čelné rozvodné desce přehledně uspořádány a rozděleny do pravé a levé poloviny p,anelu
podle toho, ke které komoře a 'části stroje se jejich
funkce vztahuje (obr. 3). Jsou opatřeny ustanovkami.
Stupnice dovolují přesné nastavení malých korekcí orientačních prvků zjišťovaných početně, například na koordimetru (přesnost nastavení na O,01g a 0,01 mm). Ovládací ruční kolečka, přepínače a všechny stupnice jsou
v dosahu pracovníka, aniž ,by musel měnit svoU polohu.
Jsou osvětleny
zářivkami,
umístěnými
v horní části
panelu. Stupnice pl~O ode~ítání vý~ek je umístěna nad
p,ozorovacími okuláry stroje. Umožňuje nastavit 13 různých měřítek výšek (od 1,:1000 do 1:8000). Přesnost
odečtení hodnot je 0,1 m ,s možným odhadem na' 0,01 m
(jen pro měřítko 1 : 8 000 je přesnost 0,2 m a 0,02 ml.
V boku okulárového tělesa je přepínač pro negativní a pozitivní pozorování. Pod okulárovou skříní je možno nasadit pultík pro upevnění klasifikovaného snímku, zlÍpisníku
nel;lo náčrtu. Aby mohla být zhruba kontrolována poloha
snímkového vozíku 'Vzhledem ke sním'ku, jsou vedle
okulárové ,skříně dva zasklené otvory, jimiž je na nosiče
snímků uvnitř u2)avřené konstrukce vidět.
.
Kr e s 1 í c í s t ů 1 dodávaný k !stereometrografu
je
v podstatě známé konstrukce ('obr. 5). Je to přesný kool'dinátograf, který může být obsluhován jednak ručně,
jednak pomocí selsynů napojených
na stroj. Selsyny
jsou umístěny v převodové skříni v čelní části stolu. Zde
je také možno pomocí různých ozubených kol nastavovat
přeV'odové poměry mezi 'strojem a stolem (21 převodů:
od 1: 5 až 1 : 0,2) Odečítací stupnice pohybu X a Y dávají možnost praoo,vat v šesti různých měřítkách
(od
1 : 800 do 1: 5000). Přesnost jejich odečtení je např.
IJ),

Obr. 6.: Nářaďový

stolek.

3. Ronstrukční zajímavosti
Charakteristickým
znakem stereometrografu
je ,jeho
uzavřená a ucelená stavba. Konstruktérům
se podařilo
sestrojit fotogrammetrický
vyhodnocovací
stroj zcela
uzavřený, čímž nabyl velmi eleg.antního vzhledu. Mechanismy jsou chráněny před účinky prachu, nečistot a je
zcela vyloučeno mechanické poškození součástek. Hlavní
podíl na ucelenosti a uspořádanosti součástek má použití
elektrických
převodů místo převodů mechanických.
Elektrické hřídele, tzv. sel syn y, je si možno před·
stavit jako elektrické přenosové spojení, skládající se
ze systému vysílacího a přijímacího. Vysílací systémy
jsou připojeny na panelové desce na hřídelích ovládacích koleček, které jim dodávají otáčivý moment. Přijímací systémy .jsou na měřících vřetenech (např. u wzíků
X, Y a Zl. Vysílače a přijímače jsou stejně stavěny (dají
se i zaměnit). Jsou to třípólové statory, zapojené do
hvězdice a dvoupólové rotory, připojené
přes ·stírací
kroužky na střídavý ;proud o napětí 110 V a kmitočtu
50 Hz. Třífázovévinutí
stat·orů vY'sUačea přijímače je
propojeno systémem kabelů.
V I'IOtoru je vytvářeno střídavé pole, které indi'kuje
napětí ve vinutí statoru. Amplituda napětí je závislá na
postavení rotoru. Je-li rotor vysílače jinak úhlově postaven než rot,or přijímače, probíhají vedením vyrovnávací
proudy. Vyvolávají otáčiv~ moment a natočí rotor přljí-
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mače do stejné polohy, v jaké Je rotor vysílače: Prakticky rotor přijímače sleduje otáčení rot'Oru vysílače
téměř bez zpožděni. Požadovaná přesnost přenosl!. prvkfi
je do~ahoVáJ1'a volbou převodfi, tzn. otáčivý moment je
převáděn
z nraJého ozubeného
kolečka
rotoru
na
měřické vřeteno ozubeným kolem velkého průměru.
Proti vzájemnému násilnému přetočení rotorů 'během
práce na stroji jsou u ovládafích koleček namontovány
třecí spojky. Zachytí jakék,oliv násilné a trhavé! změny
pohybu, které by mohly překonat odpor jednoho ze spřažených selsyml. Překročení rozsahu pohybu st~oje je jednak signalizováno zvukem varovného bzučáku a zároveň
je automatiCky magnétickou brzdou blokován pohyb jed-,
notlivých selsynů ve směru překropeni. pohYIJ je blokován
i při vypnutí dodávky elektrického proudu do přístroje.
Není tedy možno v.zájemně rotory natočit.
Užití elektrických převodů pods!atně zjednodušilo konstrukci st1>oje a má některé závažné. přednosti. ' Kabelovým propojením
se získala mOžnost volit libovolné
umístění jednotlivých
konstrukčních
elementů.
Došlo
k. :žádanému soustředění veškerý'ch ovládacích zařízení
do jediného ,místa stlloje, na rozvodnol!. panelovou čelní
desku. Jednoduchým způsobem - jen přepnutím zapojení kabelů vypínačem - lze také kombinovat pohyby.
Dá se tak měnit smysl otáčení vřeten, tj. směr kladných
větví souřadniQOvých os při stejném smyslu ručního
otáčeni. Je také umožněno nwnit pIlO jednotlivé pohyby
ovládací kpJ.81čka (například ruční kolečko Y může ovládat Z pohyb). Obdqbnou možnost skýtá i připojení kreslíCího stolu. Je k stereometrografu
připOjen dvěma kabely: pro pohy'b X a Y. Zapojí-li. se však některý z nich
do svorkovnice Z, může se na stole praoovat pro zvláštní účely (profilování) v různých 'kombinacích souřadnic:
X-Z neboY-,Z.
Elektrickými přepínači se i zde mohou
měnit směry kladných větví souřadnicových os vzhledem
ke stroji. Má to zejména význam pro zrcadlově obrácené
lWbrazovací práce při vyhodnocování
do rycí \ vrstvy.
Další konstrukční zvláštností stroje Je rozdělení Z pohybu do dvou samostatných
Z vozíků. Je to umožněno
tím, že jeden vysílací systém selsynu mftže naprosto synchl)onně OVJádat dva systémy přijímací ovšem za
předp'okladu, že obě konstrukce jsou vyvážené a klado).!
stejný odpor. Závažná je také ta .skutečnost, že mechanické opotřeben~./,jednotlivých
elektrických
převodů .je
menší než převoQP- mechanických. Mrtvé cho,dy jsou taik

eliminovány na miniml\m. Naproti tomu je vŠak při použití elektrických převodl1nezvyklá
mírná vibrace ručních koleček, přenášená se zapnutých selsynů.
Konstrukce stereometrografu
má ještě jednu zajímavost. Řídící tyče jsou vYl'Obeny vMy z jednoho kusu
vrtané ocelové tyče. Jelikož jsou ve svých horních částech zavěšeny matkami na kardany snímkových vozíků,
působí jako jednoduchá kyvadla. Snažr se .zaujmol1t svislou (klidovou) polohu, a tím jsou snímkové vozFky talŽeny do středové polohy. Proto byly řídící ty,čezavěšeny
na projekční středy vždy třemi pery, které jsou po '1200
rozmístěny okolo tyči. Jejich síly jsou vypočítány tak,
aby ve všech polohách vozíků dosahovaly přibližně úplného zrušení kyvného momentu řídících tyči. Je tak
i odlehčeno vedení srtímkových vozíkl1.

4. Závěr
O přesnosti, jakož i o provozních vlastnostech
nové
konstrukce není možno říci konečné slovo, protože stroj
je v provozu zatím vellni krátkou dobti. Bude to před,
mě'tem dalšího pozorování, výzkumu a srovnávacích pra·
cf: Hlavní pozornost bude věnována. tomu, jaik se ~vědčí
elektrické převody a jakou budou skýtat přesnost vyhodnoceni. O výsledcích bude pojednáno po provedených
zkouškách.
V ÚGK České Budějovice bude stereometrograf
po
zácviku pracowíků
fotográmmetrickéÍlo.
oddílu sloužit
pro vyhodnocování podkladů pro meliorace v měřítku
1 : 2000. V dalších létech bude využit zejména pro práce
spojené s výrobou technicko\1ospodál'ské
mapy. Závodní
pobočka ČSVTSpři ÚUK České Budějovice natáčí o stereometfografu
kratký instruktážní
film, jeho~ účelem
bude populární forinou, informovat širší okruh pracovníků O této nové teCluÚce.
Lektoroval: inž.· Zbyněk Mar§Uc, VOG,!,K, Praha
Redakci do§lo '13. 2. 1962.
Literatura:
[1] Ho f m a nn, O.: Der stereometrograph,
ein neues Zwelblldkartiegerilt aus Jena. [Vermessungstechnik 8/1960,str. 232-236J.
[2] Ho f m a n n, o.: Das Coordimeter, ein programmgesteuertes
Registrler- und Rechengerilt, fUr photogrammetris<;heAuswerteger~te aus Jena. (vermessungstechni!f" 8/1960, str. 237-244).
[3] Instrukčn'I knlžka pro stereomehograf C. zeis~, Jena.
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ZDázornenie terénu na "mape
lnž.

Mikuláš

. Farkaš,

KRO, Modra-Harm6nia

Clánok poddva prehlad o met6dach znázornenia terénu a rozoberá najmodernef§iu mettdu jeho znázornenia na
mape.
Úvodom uveďme definíciu mapy: Je todvojrozmerný
obraz celého zems'k.ého povrchu alebo jého Čll'sti, obsahove doplnený alebo vysveUený a definovaný konštr:ukciou 'a kresbou, dalej vhodné znázorňovanie
takých zj-avov a udalostí,·ktoré
sú v nejakom polohopisnom vzťaha so zl!ms'kým povrchom, a tak majú geografickopolohopisnú formu alebo rozlohu [6].
Z uvedeného ''vyplýva, že mapa znázorňuje:
vlastný zemský povroh (terén),
zjavy a udalosti, ktoré sd vnejakom
polohopisnom
vzťahu s ním, tj. polohopisné prvky (polohopis),
potrebné vysve.tI1vky 'ku obidvom - popiS' a i'né vy-.
llvetlenia.
Z týchtoprvkov
osobitný problém tvorí· znázomenie •
zems~ého povrchu - terénu, nakolko tuna rovine [teda 2' rozmerml1 sa ,má znázomiť prvok priestorový
(trojrozmerný):
..
výVOj znázomertia terénu prešiel dpteraz v podstate
dvoJ.lla fázami, pričom vývoj v 2. fáze nemožno považolnat za do'končený TB1.
V P rve j f á z e terén sa znázornil, abstraktne,
pomocou určitého. druhu dohovorených značiek. Sem patrí:
1. Znázomenie terénu perspektívnym
obrazom vrchov a
pOhorL -Táto metóda sa užívala vl:5.-18.
storočí.
i-

Vzhladom na tll skutočnost, že perspektívny
obraz
tvorillen
a,kúsi clohovore1l11 značku,' geometrická
presnost znázornenia
prakticky nebOla: žiadna.
2. Postupným vývojom"'terén sa začal znázorňovať svojím pOdorysným obrazoim., avšak sklon je vyjadrený,.,
len zhlukom čiar. Táto metóda sa nazýva ináč huse- '
nicová, 'keQže pohoria takto znázornené' mali tvar
hUBeníc.
'
Z predchádzajúcej
metódy sa postupne
vyvinulo
, -sklonové šrafovanie a -tieňovanie,.Rde
šrafy sú vykreslené podla určitých prravidial:Čím
strmšie, týin
tmavšie; čím strmšie, tým kratšie šrafy. Geometrická
presnosť znázornenla je Už na vysokom stupni.
4. Znázornenie
terénu p'ěmocou vrstevníc SS zaviedlo
v 19. storoči. Táto metóda už podáva celkom presne
geometrický
tvar zemského povrchu.
Znázornenie
tretieho rozment, i ked je geometricky
presné, je
málo názOl:né.
5. Met6da farebných vrstiev (hypsometriéká
stupnica~
sa snaží zvýšit názornost
zobrazenia tretieho!,ozmeru zavedením faTebnej škály zostavenejpodla
určitých zásad pre výškové zobrazenie. Prof. K. Kořistka
, už v roku 1855 prvýkrat použil takúto stupnicu pre
mapu brnenského
okolia, vyhotovenej
v mierke
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strot
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,

hlade zhoNJ. To je ,tzv. na'turalistické znázornenie teteda eš'te pred mapami. generála Hauslarénu. Pillewl'zer nazýva túto metMuumeleckou malbou
ba, ktorý je všeobecne OZIllBčQIVaný
zapovodou tejto
terénu. I"ri vypracc;>vanljeho tieňovanil/l musía sa uplatmet6dv. Peuck~r ju 'vedjUJky..uovodnll· a považoval
nit t1etd požIadaYlkY[8] :
.za aajt1čelnejšie vytvorlt farebnopla!?t1cký efékt
(chromat1qkú ~'~a'$tiku)pom:ocou'fad6b spektra v ich
1. Modulačně efekty SÚ' podůblIlétým u šikmo osvetleprirodze:n,om slede. Dnes je však do'kázané, že pri
ných modelovo
\
vnlmani ro~ličných farebných ~kál efekt farebriej
21 Údolné dná, l'oviny li. osta~né horizontálne plOChy
plastiky je velmi malý (3I. (8) ..
maj11 šedýrtón, .ktorÝ sa o.ližistredu medzi jasn~.
,V~etky spomlnané kresliarske formy mOžeme klasifi,osvetleným 11boclma tma'Vozatieneným svah(Jm~
kovat ako sprostredkujt1ce, lebo iIleukazujt1 povrchové
3. Smer's'veHa sa .prispOsobl k jednotli:vým fOfqJ,ám.
tvary tak, ako sa javia v skl.\točnostibezprostredne, ale
tým zároveň. sa 'koriguje ieh náhodilé .zosilnenle aleprináŠaj11 jednoqucM vztahy medzi geometric'kou forbo zoslabenie.
.
,
.
mOUa grafickým výrazO'ffipod'll!nia.
'
4. MoďeloV'aniesa· prevedie s maximáln\?u presnosťQu
,- o r Uh á f áz a Sil začala TOZvl}atkoncorn 19. storoaž do najmenšlch podrobnosti, člm sa požadovaná
čia a' jej vývoj ,trvá dodnes. Terénne. tvary s11vyjadrekongruenc1ilvrstevnicových tvarov a tieňových' fo~
né svojlm! bezprostrednými. obrazin+<v 'poqoryse pri
r,lem ol:Johacuje azlskaj11 sa 'prlrode' podobňé, cházacj:lOvanlgoometrickej 'PrelSnostiznázornenia.
.
rakterisUcké obrazy terénnych tvarov. Ta'káto d6'tailV čom ,je 'podstata tejto me't6dy?, Predchá<1:z11j.11ce
mená moduilácia neuškodl, lebo 'vedlajšie tvary zostanú
t6dy majúzákladlIlÝ 'ned'ostatÓ'kv tOm, že takto znázor,
pomocou variácie sily t6nu podri'lldené velkým a
nené 'terénne tvary nevidlme, ale hm čHame a odvozuhlaVlJlýmforrnám.
jeme ich zo symbolov~ ZObrazovanie terénU. pomocou 1). ~vetelné a tieňové ,kontrasty súodlltupňované z vÝšvfstevnlC je .matematicky ,presnlé ZJnázornenie térénu.
, ky do hlbky, 'podl'll.vooušne'j 'perspektivy. Vo vý§ke
Takto presne definova:né obrysy terénnych tvarov je
's11kollltrasty silnejšie, .v h!bke nepatrnejšie.
tl'ebadoplniť prvlmm pI'1estorového.zobrazenia - tie- I 6. Pomoopu menO'Vaných,prostriedtov vzdušnej, perspekňom. Tento proces sa naZýva t 1e ň ova ni e (šumerotivyboli vypracované velké bloky ohraničené hlavvanie). Nie je tovlastj1e pra:vý drub tiepovania, lebo
nými rO'Zvodil/lm1.'
,
tu pri danom smerll osvetleni'a' chýpaj11Určité on-arakk
uvedeným
,b9dom
je
nutné
poznamenat,
že sú to
terist1ck4 časU t1eňa ~ lesk a vrhnutý ,tieň[l~).
Zá'
akési hla,mé z&sady, 'ktorýini Sa musflme riadit pri vykladnou p"žiac;IavkouďkladenQuna dobre vyhotovený
pracovani tieoov\i'l1ého terénu. Platia však Uež pri vy·
Ueňovaný terén.' je, že má. ddvat sám bez vrstevnlc a
hotoviml umeleckého obrazu.
polohQ'Pisi1prtest'Orový obraz. Mqže sa vyhotQvit ru4ne
Do. a'kej miery mOžeme však pOUžl\iat zásady platné
alebo fotoméchanicky.
••
,1
aj pre Ullleľec'kúitvol'bu ,v lkartografU? Sovietsky k'artoPodla 5me~ui::i~vetleniarozoznávame:
graf K. A. Sa'1iščev l~] 'Plše: "S 'Požilftlavkouzrozum1tel1. ttetiovante s.vahov: Je založené na t~rii,
že ,šikmá
nostl maIJY je tesne s'pbjená otázka umeleckého spra·
plocha osv.etlená 'zhora je tým tmavšia, člm ostrejšl
co'Vania mapy. Kartografia nie je umenie .,- ona znáuhol zviera so smerOmosvetlenla. Teda plochy kol- zorňuje Iskutočnost nie 'Vumeleokých obrazbch, ale pomé na sroer {lsvetlenia .budú 11plue bielea plochy
mocou\ledeckýchzás!ald 'a paznatkov. Avš'ak spracovanie
rovnóbežné 50 ,smerom Sil vObec neosvetlia. Tt1to zá- mapy, pre 'ktO'I'é'je široká zásoba zoorazQIVaclchprosadu. použlvalako. prvý' saský 'top6graf Lehmann pri
strledkO'V, musi byt umE1'lecké'- vtedy mapa vzbudl
vypracovani'svoiejšrafovl1cej metódy; .
záufem,··stáV'a sapresvedči:vejšou 11lep!lie poChopitelnou
2. ttetioV(l1lte prt m:mom. osvetlenf: Predpokláda sa tu
'pre lfžírvatela;.Avšak ipotreba umeleclm'S'1:imá l1l.etddickt
osvetlerilezo 'severi:!západu, ,pričom inkl1na:čný uhol
vý:z;nama\preto ju nes~ierne- podceňovat a týmsa ešte
smeru 'osvetlenIa je 458• Osv·etlené svahy s11biele a
viac dostat do rozporu s· vedeckými ,zása(}ami."
'l1eosvetlené tmavé. Rov~nys!1'pPltónové;
Pri tieňovaní 'Pri severozá'pa~iťlomdsvetleni sa však
.3. kombinované ttetlovanie:' Osvetlenie je opl!t,severovyná'ra..otáZka, ,prečo sa Ipoužhl-aosvetlenl9 zo severozázápadné ,a š~mé .pod 450. Osvetlen~ svahys11 viak
padu,hoci
prfrodzenejŠie\ by bol'g osvetleríie z. juhu.,
, lahko t6nlliV;aněa ~ntenzita' tÓ'nuOlStatnýc'h časU je
Z, pradl:tických dOvodov sa' predsa 2;aviedol se116rozá.primera:Qesilnejšia;
'.
padný smer. Totoosvetleni~ savyskytuje mnohokrát aj
4. prav~ tteJJovante: OSvetlenieje ll'lm u 'metódy v odst.
v praktickOIhžirvote,napli;
ipripisani, kreslenI atd.;
2. Osvetlenésvahy' aj roV,inysú biele, a len neosvet·
správne svetlo p.rtchádza taktiež z toho istéhosmeru
lené .811 tÓIlOV'!l'né
.. N.~Ýho.dOU.tejto met6d~.. je, že
(zlava hore). Pri prlpadných zat1enených južný'ch svao$vetllmé Svahy' stí taŽko rozpoznatelné od. rovin.
hoch mO~ememlerne otočit dekl1nacný uhol osvetlenia
Na s11časných m.:apách sa. najčastejšie použiya tieňo·
(lnflinačný uhol o$táV!a::lezmenený) ta'k; abysmedo~
van1e pri šikmonťosvetlenl' Dávanám ,obraz, ktorého, eiel1l1 žiad11ceosvetlenie. DOležitéje však to; aby smeť
plastický' efekt je najvl!čšL ,Jeho pqmocou možeme do-' bol nalavo od spojnice sev811-jll'h [14]. V op~čnom prlplnit velmi dobrým plastickým obrazom JJypsometrické
pade na.stane pseudoskopický efekt; tj. údoUa SB,nám'
javia ako chrbáty a naopak. 'Doporučuje sa tu mal'iznázorňovanie . terénu~ ktoré. s'amotné - o'. ako 'bolouž
málny gohyb 900 medzi severozápadom, a juhozá:padmn.
uvedeni! :- nám·· hédáva skoro žiadnyplastieký efekt.
> Prírode podobné, reliefové mapové obrazy iflilZnášajll
V otázke výbeJ;p~arieb hypsometrickej stupnice" a'kje
spojená s "tleij:ovanlm,sa vša'k názory rozchádzaj11:Naj- však~j[adne jednotvárne šedé tieňovanie.· T1ene majl1
l\astejšie 'sa; uživa modrozelená pre. n'ajnlžšie vrstvy, pood.poved'at vztahu .ieh farleb. 11 prlrod:z;eneŤ.krajine,tl. ,
t6m žltooelená; žitá, slabá žltohnedá, hnedá,červf3'nood čistéj ..modrelaž modrozelenej,. farby l1doH smerom
hnedá asUná. červenO'hnedá. Táto stupnica má dV,ene·, db výšok priberat na intenzite ~cervenej až žltočervenej
výhody:,
'
.' .
/
/
.. ' farby.Na zvýl1aznenie tohoto zjaVu sa s~spechom po,stredný stupeň tu ..vystupuje lIkonajjasnejšl a' $Ha uživa nasledovné .poradie f'arleb~prenaJni~ie
vrstvy
modrozelená, potom žltozelená, ž1tá( cltrónová), žltofarebných 'stupň/>vst/lPa od stredu sm'erom dovýliky
a,h1b~Y.,'Chýbá tu t~d'1'l.určitá/logi~a;l:ttorlí nemQžnp červená až ružová. Preďdosiahnutia,. maximálneho efekzanédbat prigrafickom7JnázQrňova,nl;
tu sil p'otrebné farby (11)~
\
sveHomodTá, ktorll rOzny;mirastraroizjemnlme l1merintenzivne farby najvyššIch stuPňov sUne potll:l~ia
ne, k pribl1pajúCej' výška (na ,najvyššich m~estach S8.
! reliě1·
' .'.
'
,
. Na odstráilElnie,ttchto nevýhod 'prof. Illlhot zo!!tavll prakticky stráoa),'
fllr~bnt1škálu poc:U'az~ady /Jtm vyššie, tlím svetlelšie.
svetlož1tá, na vyššich miestachosvetlených
strán
Farby mtj.!!ia sa, ipribliťovbt kfatbám krll.1iny ,POZO'I'O-mierne zosi'lnan~, a'však vynechaná vo, vodných plovanej z dialky a musla hyt. 3.onajSVetl't.!šie. Prenaj-,
chách"
'
.
. vehni jemná, slabočervená pre vyššie vrcholy,
niž~e vrsWysa má, .p0UIŽfv'atmodTOzelená,pre vyššie
vrstvy' slllil,PáQHvovozel.ep,á,$labá oliyo\iollne.!iáj velmi
jedna,dve prl'padne 'tr1 šedéfarby pre tiene;' prvý
U'ajsl'aJ>šieUane sa .vytláčl šedo-,
slabá .hnědá, sv~tlooran!'()vá, ~ltá á biela Tleňov
. ./l.hie 16n,ktorý:z;ahrňuje
obsahujú sll~
sa ma vypracovat podla zás~d vzdušnej !perspekt~vy modrou faTbou, ostatné dva. tóny,ktoré
[10]..
nejšie tóny, maj11červený ná;dych.
'
Mapy vypracované podla zá,drQnovvzdušnejperspekTáto .fare.bná škál'a predStavuje však krajInu bez
Uvy obsahuj11tleň<wan9, terén' vrt ŠalimOmosve~lenl vo .ohladu na farbu, prlp. farebný odtieň rterénu. N~pr.
rora m.á .svoju cu'arakteristtck11farbu 'talUsto ako 1I1ky
farbách vakýcb sa nám j~Vj b~vetlená.kraJi'l1a pri po1 :144000;

i

o

.'!'
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atd. V tom prlpáde ní:ajúaj
tiene iný tón.Soviets1ky
kartogr'af S'kvorcov za účerom zachytenia
týchto farebných odUeňov vypracovalmet6du
na základe umeleckej malby. Jeho práce sú skutočne šedévrami kartograficJl.:ého umenia [1). K vyhotoveniu originálov takého druhu je treba mat samozrejme aj určité tlmelecké
nadanie, okrem kartqgrafických
vedomostL
Skúmajme teraz technickú stránku znázo'ffienla terénu. Tu mus1me kO'nštatovať, že terén sa dnes skoro na
kaMaj topogr'!lficke'j mape znázorňuje vr,stevnicami a na
geogl'lafiClkej mape hypsometrickou
s,tupnicou. Obidve
met6dy 'bývajú velmI často doplnené tieňován[m. Šra,fO'vanie sa už[va dnes už len ako značka na vyjadrenie
niektorých
terénnych
tvarov. Pri wázornen[
terénu
vfstevnicami prvým problémom je ich správna genera·
lizáci,a. 'Imhof rtu ,rozoznáva:
k u b I s ti c k ú ten den c i u: vrstevnice .vyjadrujú
. všetky podrobn'Osti terénu a nie sú vy.hladené,
vyj a d r i ť t e r é n na
ú k.o r pod r o'b n o stí:
vrstevnice vyjadrujú určité ide&Uzované terénne. tvary.
S'práVna je stra'ctná cesta medzi oboma tendenciami.
'Niektorépod,robnosti,
ktoré nie sú vyjadrené vrstevnlcaml mOžu sa ešt~ vyjadr·iť tieňclvan1m (kupy, jamy
atd.). Pillewizer doporučuje k vyhotoveniu tieň6rvaného
terénu pre mierku 1: 100000 použ[vat vrstevnice z mierky 1 : 25000 (negeneralizované
len zmenšené) bez ohladu na to či sa vyhotov! tieňovaný terén manuálne, alebo
fotomechanicky.'

nakolko prl d'Ústatočnom tlaku pištolou mtlžeme skoN
obdobne ,kreslit ako, ceruzkou.
V USA I>ola l"oz,vinutá mg,t6da tónovaných
fólií pre
vyhotoveni.e tieňovaného
terénu
(9). Podstl;ltou tejto
met6dy je to, že napriesvi1Jnú
fóliu z ll!meleJ hmoty
sa natlač[ šedý tón, ktorý na osvetlených miestach sa
odš'krabe a na neosvetlených
miestach sa zosiH pomocou' mastnej kriedy do potrebnej miery.· Má to byt velmi. hospodárna
metóda,kedže
originál je lahkozreprodukovatelný
a vystač[ pre jej reprodukciu
jedna
farba. Aj tu plati!\- už· uvedené zásadyvzdušnej
perspektfvy a osvetlenie je sevel'ozápadné.
Pre vyhotovenie fotomechl\niokého
tieňovania je nutné predovšetkým
vyhotovit model. Vertikálna
mierka
(mierka prevýšenia) modelu sa stanov[ podla horizontálnej mierky a· relaUvneho prevýšenia
zobrazeného
územia. 'Najprl( sa vyhotov[ stupňovitý
model. Podla
dnes už klasickej technológie, ktorá bola však donedávna všeobecnepouž['vaná"jeho
výroba je následujúca: Vlrstevnice sa predkresna
na preglejku, alebo lepenku a potom sa vyp.!lía tak, aby tvorili vrstvy s určitými nadmorskými
výškami. Tleto vr5'tvy sa zlepi'a,
Reliefny model získame tak, že stupne stupňovitého
modelu zapln[me plasteHnou. Z reliefneho modelu sa
vyhotov[ potom prlslušné rrinožstvo sádrových odl1atkov.
Druhá možnost je, že odliatok sa vyhotov! zo stupňovItého modelu a potom stupne sa odškrabn1í. Obidve
metódy majú vša'j( jednú nevýhodu, že s11ipomerne zdlhavé a máloprollukUvne.
Wenschov [NSR) značne
urýchlll vyhoitoven1e modelov zavede-mm pantogtaflCkej
frézy. Jednotlivé vrstvy s11 vyfré'zované do sádrového

Kuvyhotovenlu
Ueňovaného te:rénu mOž1>lsa používat
aj general1z0vané vrstevnice. Nevýhodou je, že získame
tu gen!;!ral'1zované terénne tvary a tieňO'vanie nedopIl.
ňuje znázorrnenie
terénu
niektorýml
podrobnostami,
bloku s pre'SnostouO,2 mm pomocoJ,l pantografickej
fré"
ktoré nle je možné vrstevnicami' pri danom Intervale
zV· StupňovÍ'tÝ model sa poleje vče~m voskom. Po jeho
znázornIt. Dobrýmpodkladom
pre vyhotovenie tleňostuhnuU prebytočná časť sa odstrli!l11 nožom. Vyhotovevaného terénu je zostaviterský originál, ktorý obsahuje
n!msádrového
odl1atku z!skame rel1efny model. TMo
aj doplňujúceVl'stevnice
pre vypracovanie detailov Uemet6da má niekollm výhod:
ňován[m. Tleto vrstevnice sa na vydavatelskbm
origl1. model sa vyhotov! priamo. z ,podldadovej mapy bez
nál1 nevykTeslia. Výhodou je, že, podklad
o,bsahuje
medziprocesov, č[m značne z[sk,a na presnosti,
okrem vrste'vn[c <lj vody a ostatné 'prv'ky polohopIsu,'
2. pri vyhotO'ven[ reliefneho modelu nie je ·nutné všetna ktoré treba vziať ohrad pri tieňO'vanL Vlastné tleky stupni! odškrabat \alebo zaplňať, ale odstranit len
ňovanlé sa vyhotov! na modrokópil zostavltelského
orl-pireby'tok
včelieijo vosku, prlčom stupne ostávajú neginálu.
porušené,
'
Technika ručného tieňovania je rOzna. M~že sa vy3. výrobná cena luodelu odpadnuUm medziprocesov a
pracovat:
mechanlzovan[m vypHenia je značne nižšla.
terkouant'i1I.: ,terk,a sa vylrotovl 'z paplera,
choroša
Potom reliElfny rqodel sa natre blelou polomatnol\
(polyporus foinenta:rlus) ,'kože a p. a má tvar nastrllfarbou a je prlpravený k fotogl'afovaniu. Upevn[ sa do'
hanej cerUlzky. Pomocou rtej sa nanesle napapier
vrstrámu a osvetU sa potrebnýmpočtom
svetlel tak, aby
va tuhy a rozotrie sa. Týmto spOsobom mOžeme terénjednotlivé časU. 'povrchu boU do potrebnej miery vyne tvary vl;llmi femne vy'pracovat. Táto n:wtód'a sa užízdvihnnté tieňml.Najsilnejšie
svetlo sa umiestnl do seva u nás.
ver03ápl;!dného rohu. Ostatné 2-3 svetlá se umiestnia
odrn{jukou: tíene sa vY'PrEICUjllnanesen[m: rozrledenétak, aby, vykompenzovali
vrhnuté
tiene a upravili
, ho tušualebo
fal'by štetcom. ROz-na intenzita sa získa
osvetlenie tÝ,ch časU, ktoré by ostal1 ploché pri jednanesenlm 'pr[slušnéhopočtu
vrsti~
tušu alebo farby.
nostrannom .. osvetlen[
(nap,.. osveUené svahy pohor1,
Prechody 'sa vypracujú odmývan!m lch okraju vodou.
ktoré sú kolmé na smer osvetIemla). Za účelom odstráVrstva musí byt ešte vlhká. Svetlejšie odtiene mOžeme
nenia radlálneho
skresI6ll1ia,ktO'ré vzniká pri normá!z[skat aj 'tliV. lav1rovan[m, ,tj. tak, že potrebné plochy
nom spilsobe' fotografovania,
boli skonštruované
fotosa zafarbia postupným pridanlm vody ku najtmavšiemu
komory so šošovkami s velkou ohniskovou vzdialenostónu počas malovania. Tento druhýspOsob
je však náťou (15,2 metra) a vlastpé fotografovanle
sa robí až
ročneJš!. Celkpvé odmýv'ka '<láva možnost vytvoriť plyz 60metrovej. vzdialenosťi. TMo vzdlalenost, postupne
nulý a nepretržltý
'polotón, v mp.ohých pr[padoch ne-,bola
sk,rátená použit[m medzlsllstavy
zrkadiel a šošoustupuj11Ci ani fotografii plast. mooelu. Už[va sa hlavnPi
viek.
v SSSR [1).
Medzi fotomechanic/{é
tieňovanie
patr! aj metóda
, kombtndctou predchtidzalúcichduoch
met6d: základ
Ge,oplastic. Reliéfny model sa vyhoto'v[ z prlesvltnej
sa. vypracuje odmývkou, potrebné d,etai1y (prechody)
hmoty a osvem sa zQspodu. Modulácia fotografického
!já prepractijúterkou,
pr[padne ostro nabrúsenou cernz-I
zobrazovanla sa z[ska pomOcou lomu svetla vo vnútri
ko'U alebo retuŠQvac'ou pištolou.
modelu. Smeť osvetlenla sa vyberá p'odra potrleb zobVzhladom na metodiku práce je nutné mat na pamara2Jovanla _l: hladiska účelu a mierky. Bolo dokázané,
ti, že šta::ndartný postup jednotlivých fáz me je hlavže aj nepatrný odklon svetelnéhcl zdroj a od centrálnej
nou podmUlnkou zfSkania správneho ,a kvalitného zobrapolohy vytvá,ra plastický efekt pri nevelkých skreslez'enla: Hlavnou podmienkou pre pracovn[ka je však to,
niaCh .. Z[skaný obraz vyho,vuje definícii, 'že medzi uhaby v každ'om· momente práce vedel správne ohodnotit
lom sklonu s'vahov a hodnlH intenzity tónu na týcli
stav zobrazenia, av. čom ho treba doplnit pre priblíželstých mie,stach musí byt pevný vztah, nezávislý od
nie ku .konečnému
štádiu '(3). Pri rozotieran!
alebo
smeru spádu ,vahu. Fotografovanie modelu sa rob[ buď
spracpvan[ ceruzkou je nutné si uvedon,iit, že nesmisnaraz, alebo po čast1ach, pričom pri variáciach smeru
me robit šrafovacle, pohyby ale krúživé, člm dostahneosvetlenia možno sa v značnej miere vyhnút doplňujúmerovnomerné
/k,rytie. Tieňovanie mOžeme vypracovat
I cej' retuši. Metóda vypracovaná
nemeckou firmou Geoaj na šedom. pll.pieri blelou a člernou pastelovou krle'
plastic má byť lacná a jednoduchá [5], [12].
dou (uhUkom) podlil. vyššie uvedených zásad vzdušnej
Ktorá metóda ~e nll.jlepšla? Porovnajme účelnost a
perspekUvy. Velmi je'mný t1eňovaný tetěn milžeme vy
hospodárnosť
jednotlivých
metód. Podlil. platných nohotovit retušovacou
pištolou opatrenou
dýznami rOz·
rlem na jeden ,dm2 plochy je v priemere 9 hod[n, a:k
nych. kallbro'V. K tejto metOde nie sú potrebné šablOny,
Sil. tleňovaný
terén vyhotovl manuálne
te'rkou. Túto
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1. vyhotoviť tieňovaný ter,én na astral6n, prípadne inú
vhodne zrnenú hmotu tak. aby Sil. mohla použit ako
kopfrovací p.odklad;
2. vyda1."atelský originál
vyhotoviť va vydavatelskej
mierke a [lie v pracovnej. Kvalita tieňoyaného terénu Sil. tak neznf~1. To plát[ aj v tom prfpade, ked
vydavatelský
ol'lgrnáI polohopisu
a výškopisu
Sil.
kresH vlpracovnej
mierke.
Pri ·fotomecIianickom
tieňovaní
rozhodujúcu
úlohu
hrá model. Náklady na jeho vyhotovenie klasickou met6dou (wpiIenfm
vrStiev a ich montážou) boli značne
vačšie a pohybovali Sil. okolo 20 ho drn na jeden dm2•
Zavédenfm frezovacieho prfstroj!a sa znfžil čas ilutrebný
na vyhoůovenie modelu, a tým pochopitelne
aj celkové
náklad)!. PuMa doterajšíOhodhadov
by Sil. maltento
znržený čas rovnať znf'ženej norme pre manuálne tie'
ňovanie (3-4 hod).
Rentábilnosť modelu Sil. mOže ešte dalej zvýšit jeho
využfvaním / pre Iisované plastické
mapy. Nedostatok
vhodného f'otogr,afickéllO prfstroja, ktOO'ým...možno dosiahnuť ortografic:kúprojekciu
VšH'k zatial je príčinou,
ktorázabraňuje
dalšiemu rQzšíreniu tejto met6dy. -Fo
tomechanické
tieňovanie sa javí ako výhodné u vačšfch
mierok 1: 25 000 I' 1: 100000, dalej tam, kde nie je
nutné charalderi'střcké
Javy príslušneho územia vystihnúť. Gelkove však nie' je možné povedat jednoznačný
uzáver, 'a je nutn~ pri apIikác1i met6dy si všímať všetky okolnosti, a tak určiť rentabi~nosť tej ktorej metódy.
Osobitnú 'kapitolu tvorí repl'Odukcia originálov
tie~
ňovaného terénu. V KRÚ, v M.odre-Harm6ni1 sú vyho·
tovené vyda1vatelské originály tieňov,aného terénU turis·
tických m(ip terjl:ou podla zásad vzdušnej perSiJek.trvy.
Obdobné zásady sla postupne zavádzajú aj u geografic'
kých máp. FotografoV'anie sa robí lIla IpoItónový negatív,
pričom z tmavých ,vrcholovýCh
časU sa vyhotovf ešte
jeden negatílv (met6da duplex). Týmto spOsobom sa
ma~u dosiahnuť' pekně kontrastné
výtlačky, kde tieňovaný terén je vytlač'ený 2 tónmi: základným tónom a
zosílovačkou. Daležité je najm!l. to, !aby f,arebný odtieň
tieňovralllia bol odlišný od prevládajúceho
farebného odtieňu mapy. Vo Načšine prfpadov sú to lesy (zelená
farba,), no maže to byt aj hypsornetri'a a i. Na vYriešenie tohoto problému sa naskytá viac možnost[:

o

I

o

Na počest XI~.'sjezdu

o

o

1. vYllotovit -tzv. modulo"nanú dosku lesov, pr1p. hypso
metrie,
2. lesy nevytlačit
plošnou ~načkou, ale len ohraničením a bodo'výmiznačkami,
3. lesy vytlačit rastl'OIlI1, prí,padne slabým tónom a- Ueňovaný terén vy'tlačiť vo farbe odlišnej od zele~ej
(šedomodrej, šedej ap.).
Z uveden.ých m.etód najlepšie výsledky dávala práve
posledná met6dá, kde lesy boli vytlačerié slabým Ulmom v ploche. V prfrpade, keď chceme'Vyhotoviť
viacfarebný rtieňDrvaný terén, musínie pochopitelne
lesy vytlačit v rastri. v inom odtieniaI(o
zelenomodrá
farba
najnižších vrstlev. Na kvalitu tleňovaného terénu maže
mat vplyv okrem !ného aj hustota kresby jeho vydavaterského
originálu.
Jej kootrolu
uskutočnH
KRÚ
v _Modre-Harmónii
KUmscho'Vý~ univerzálnym
denzito'~etrom. Výsledky ukázali, že hustota (sýtost) na na.jtmavšfchmiestach
vyqjivatelského
originálu musí mat
aspoň 0,7 D (D je logaritmus prev:rátenej hodnotY.priepustnosti), stredlllá hustota a,30 D a plapier 0,0 D. Prfliš velké dohJovorené značky, ako a'j hustá poIohopisná
kresba m1lžu potlačit ltieňovaný terén. Tomuto problému je nutné ventwať velkú pozornost, nakolko prípadné nedostatky v tomto smere sa objavia až na nátlačku. Je ,pochopitelne
ešte vela problémov, ktoré sa pri
reprodukcii
tieňol."aného terénu vyskytujú, pojednávanie ovšetkých
by však presah:ovalo rámeC tohto člán. ku.

Lektoroval: inf. Karel Pecka, KRO, Praha
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Kolektiv mechanické dHny v GÚ v. Bratislavě přihlásil se
na počest XII. sjezdu KSČ do soutěže o titul BSP. V'prťiběhu
II. čtvrtletí vyzval ostatní .soutěŽíc[ kolektivy vt1stavu
k účasti v soutěži o největší počet podaných zlepšoVacích
návrhů, největšf počet vyřešených tématických úkolťi, zaváděnf a využ[ván[ vlastních zlepšovacích ,návrhťi, pod
heslem II. čtvrtletl - čtvrtletí z~ep§ovatelit..
Soutěž přinesla kladné výsledky; zúčastnily se jf čtyři
kolektivy ústavu, bylo podáno 5 nových zlepšovac[ch ná, vrhťi a vyřešena 1 tématická úloha. V současné dGbě vyzval
kolektiv mechanIcké dHny GÚ v Bratislavě všechny soutě!fcí kolektivy resortu ÚSGK k zapojenf dO zlepšovatelské
soutěže pod heslepl Pololetí zlep§ovateM.
výzvu otiskujeme

v plném zněnf:

Geo,deticky Astav, PTS v Bratislave

mechanick6

dielňa

Kolektív mechanickej
dielne Géodetického
ústavu
v Bratislave, súťažiací o tiťul "Brigáda socialistickej práceú na počesť XII. sjazdu KSČ vyhlašuje
II. polrok 1962 za "polrok zlepšovatelov".
V rámci polroka zlepšovatelov
budeme súťažit:
1. V poěte podaných zlepšovacích návrhov.
'( Navrhujeme vyhodnocovat
počet podan}'rch ZN
s prepočtom nlj. počet člen:ov kolektlvu.)
2. V počte vyriešených tématických 1ílob 6stavných a rezortných.
(Vyhodnocovať ako v bode 1.)
3. V zavá.dzaní a vyulívá.ní tlaatných ZN na prscoviskách fistavu.
(Navrhujeme
vyhodnocova.t
podla tinančněho
vyčíslenia v Kčs.)
V}'rzva
Vyz}'rváme kolektivy
brigád sOCialistickej
práce,
ako aj kolektívy súťažiace o tento titul v rezortu
ÚSGK o zapojenie sa do súťaže "polrok zlepšovaťelov".
Kolektív mechanicke/ dleľne
Geodetického ústavu v .Bratžslave
Pri!llášky podajte písomne na. a.dresu ZV ROH pri Geodetickom,ústave,
Bratislava, Bezručova ul. Č. 7.
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Geodetický
obzor
sv. a/50 (1962) č.9

Pracovni aktiv k výměně zkušenosti
y socialistickém 'soutěženi
Pili projednáni výsledkťi socialistického
soutěženi za
I. čtvrtletí v kolegiu předsedy a v předsednictvu
OV
OSMH bylo doporučeno uspořádat aktiv k výměně zkušeností v socialistickém soutěženi v OGKv Opavě, který
je za I. čtvrtletí 1962 držitelem Rudého praporu OSGK
a Ov OSMH. Aktiv se uskutečnil 6. července 1962 v kavárně Zimní stadión v Opavě .
. Náplní' aktivu byla výměna zkušenosti z organizace
socialistického
soutěžení, rozpisu hospodářských
ukazatelťi na nejnižší výrobní jednotky a jejich chozrasčotni sl~dováni, dále výměna zkušeností z oboru nové techniky.
Aktivu se zúčastnili zástupci všech ústavťi, předsedové záv. výborťi ROH, zástupci BSP a za vedení ústavů
ve většině případů ekonomičti náměstkové.
Dr. Poláková

Vyhodnoceni socialistického soutěženi
za U. čtvrtletí 1962
Socialistické soutěženi ve II. čtvrtletí bylo zaměřeno
na to, élby nepřízntvévlivy I. čtvrtletí neohrozily výsledky
celoročni práce ústavů. Ve II. čtvrtletí 1962 byl v resortu OSGK splněn plánovaný objem geodetických; topografických a kartografických
prací na 101,1 %, produktivita práce na 103,4 % a prťiměrná mzda na 100,5
procenta, vlastni nliklady byly čerpány pouze na 97,3
procenta .. Proti stejnému období v minuľém roce, vzrostl
celkový objem prací o 6,3 0/0, produktivitll práce o 6,0 %
a prťiměrné mzdy o 4,0,%; rťist prťiměrných mezd nastal v důsledku přestavby dělnických mezd, která byla
na ústavech zavedena v II. pololetí 1961 a začátkem
roku 1962.
Rozvojem socialistického
soutěženi, zejména závazkovým hnutím na počest XII. sjezdu KSČ, podařilo se
téměř všem ústavťim přelwnat dťl.sledky nepřiznivého
vývoje v I. čtvrtleut.
r. a dosáhnout splněni plánu ve
U. čtvrtleU i za celé I. pololetí. Celopodnikové závazky
na počest XII. sjezdu KSČ, které byly na všech ústavech uzavřeny již v I. čtvrtleU t. r.,· staly se podnětem
k dalšimu rozvoji soutěženi. V dťisledku toho také většina ústavů splnila ve II. čtvrtleU všechny podminky
celostátn[ho
socialistického
soutěženi o. Rudý prapor
OSGK a OVOS MH. Pouze tři ústavy (KRO Praha, OGK
Plzeň a ÚGK Prešov) nesplnily některou z podminek
socialistické soutěže. a i nemohou být proto hodnoceny.
Při podrobnějš[m průzkumu na jednotlivých ústavech
se ukázalo, že přes nepř[znivé hospodářské výsledky,
kterých ústavy dosáhly, neni dalš[ rozvoj náplně socialistického soutěženi všude zajištěn. U některých /Ísta,vft nedošlo v průběhu II. čtvrtletí k znatelnému prohloubeni, rtebo rozšíření socialistického
soutěžení, jinde byla zjištěna nekonkrétnost
uzavřených závazků' a
formálnost v organizování
vnitroústaVnIho
soutěženi.
Zlepšovatelské kroužky, které se osvědčily již fJ průběhu
I. čtvrtletí v některých ústavech, rozšířily se do dalších'
/ ústavů.
Ve vnltroústavnim socialistickém soutěženi bylo v celém resortli ÚSGK v II. čtvrtletí 1962 zapojeno 83,5 %
pracovnikťi z celkového počtu všech stálých pracovnikťi·
ústavťl.; počet uzavřen'ých
i1fdividuálnich záva2kťi je
4223, kolektivnich· 578. V hnuti BSP je zapojeno 312
kolektivťi, počet členťi těchto kolektivťi dosáhl 55,2 %
z celkového počtu všech stálých pracovnikťi ústavů. Počet dosažených titulťi BSP blíži se v resortu OSGK již
k první stovce: zatím je to 96 BSP s celkovým počtem
1310 členů. O název "provoiovna socialistické práce"
usiluje 9 kolektivťi s 246 členy, o název "provoz socialistické práce" 5 kolektivťi s 677 pracovniky,' název
"brigáda XII. sjezdu KSČ" hodlá získat 108 kolektivů,
název "provoz XII. sjezdu KSČ" 8 kolektivů; dva ústavy
(oba KRÚ) usiluji o ziskání názvu "ústav XII. sjezdu
KSČ".
Z hlediska
komplexn[ho
posouzeni nejlepších
výsledkťi hodnocených ústavťi ve II. čtvrtletí 1962 dosáhl
prvého místa Ústav geodéziě a 'kartograf je v Brně. Tento ústav vykazuje nejen velmi dobré hospodářské vý-

sledky, ale i rovnoměrné plnění plánu. Úspěch ÚGK
v Erně je výsledkem trvajiciho úsilI celého kolektivu
pracovníkťi ústavu o zainteresování
maximálního počtu
pracujících na hospodářských výsledcích, a to předevšim '
kvalUním rozpisem plánu na pracoviště. ÚGK v Brně se
podařilo ve sledovaném čtvrtletí dosáhnout nejvyšši produktivity práce ve srovnání s ostatními ústavy geodézie a
kartografie a vcelku i největšího jejíhó rťistu. Proti I.
čtvrtletí zvýšil se počet soutěžících pracovníkťi z 88,22 %
na 90,9 % z celkového počtu stálých pracovníků. Zvýšená 'péče, věnovaná hnutí BSP, se projevila kladně
i zvýšením počtu soutěžících kolektivťi z 26 na 30 a
získáním dalšího titulu BSP. Ústav má dobře rozvinuté
socialistické
soutěženI o získání čestného názvu "brigáda XII. sjezdu KSČ"; o tento název soutěží v ústavu
32 kolektivů z celkového počtu 108 kolektivťi ve všech
ústavech ÚSGK. Rovněž vnitroústavní soutěžení ve kterém soutěžilo 33 kolektivťi o ziskání Rudé standardy
ředitele ústavu a ZV ROH má dobrou úroveň.
V ústavu je prováděno vyhodnocování socialistických
závazkťi pravidelně každý měsIc. Hodnota celoročniho
závazku na počest XII. sjezdu se v průběhu II. čtvrtleU
zvýšila na 918 tis. Kčs ze 718 tis. Kčs, tj. o 28 %, při
plnění celého závazku do konce června na 61 %. Z toho
uzavřené ,socialistické závazky. na plněn! plánu a na
snižování' vlastn!ch nákladli představovaly ve sledovaném čtvrtletí
hodnotu 240 tis. Kčs a splněno bylo
294 600 Kčs, tj. plněnI na 122,5 %. Rovněž tyto závazky
představují nejvyššI hodnoty ve srovnáni se závazky
vše.ch ústavťi.
Kromě závazkťi na plněn! plánu a na snižován! vlastních nákladťi lze konstatovat v ÚGK v Brně dobré plněni ostatních závazkťi na pomoc zemědělství, za zvýšenl
! úrodnosti
půdy, na pomoc JZD, v akci "Z", na zvyšováni kvality prací apod. Tyto záva:l:ky v hodnotě 40 tis.
Kčs byly splněny na 44 tis. Kčs, tj. na 110 %.
Dobrýchvýsledkťi
bylo dosaženo také ve zlepšovatelském hnutI. Akce "Každý sedmý pracovnIk zlepšovatelem" přinesla ve II. čtvrtleti 28 podaných a 11 zavedených zlepšovacích návrhu s ekonomickým přínosem 39
tis. Kčs. Chvályhodná je péče, kterou ústav věnuje propagaci zlepšovatelského hnutí a výrobně technické propagaci,
jako např. aktiv zlepšovatelu
a novátorťi,
výstavka zlepšovacich návrhťi při příležitosti
aktivu
vedoucích BSP a sboru aktivistťi socialistického soutěžení,
natočeni propagačnIho
filmu o zlepšovacích návtzích
aj. I na poli patronátn! činnosti s JZD Troskotovice a se
střednI prllmyslovou školou stavebni v Brně zaznamenal ústav dobré výsledky. V rámci zvyšovánI kvalifikace složilo úspěšně 18 pracovn[kťi maturit ni zkoušky
na této' škole.
D!k činnosti hUdek bezpečnosti práce a včasné instruktáži
pracovnikťi před zahájen[m prací, poklesla
úrazovost ústavu vé srovnáni s I. čtvrtletím t. r. a činí
pouze 0,64 %.
Na základě komplexního zhodnocení rozhodlo kolegium předsedy ÚSGK a předsednictva ÚVOS MH udělit
putovní Rudý prapor ÚSGK a ÚVOS MH Ústavu geodézie a· kartografie v Brně. Náměstek předsedy Ústřední
spráVy geodézie a kartografie soudruh inž. Sachunský
a člen předsednictva
ÚVOS MH soudruh Staněk předali vítěznému ústavu putovni Rudý prapor ÚSGK a
OVOS MH na slavnostní sr;hťizi ROH den 25. srpna 1962
v Brně.
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Z.: O vzorclch pro vytyčeni bodu klotoidy pravoúhlými souřadnicemi od její obecné tečny
o. o oskulačni kuželosečce klotoídy. V redakci
Sborniku ŮVUT.

MAPY
pro plánování

a hospodář-

skou výstavbu

nakou p íte' v. prodejnách
map

ústavů

geodézie

a ka rtog r.afi e

P r a h;a,. Karlín, Šaldova·:č. 24
České Budějovice,Lidická
č.27

P I ze ň, Bezručova ul. 21
Lib e rec, nám. BojovníktJ za
mírč.26
Úst í n. L a b e m, Fučíkova
I

č.39

.

Pa rd ub i ce, Smetanovo n.12
B rn.o, M~linovského nám. 3
O s t ra va, Ostrožná č. ~S
Nit r a, Dobšinsk~ho č. 6
P r e š o v, Konstantinova č. 7
Ž i li na, Holého ul.,č. 5 '
Ba n s k á Bys t r i c a, nám.
Národního povstání Č. 21

turistika
terénní sport .
topografie
stavba silnic atd

\

Mapy lpro turistiku, 'atlasy a jiná
kartografická díla dostanete ve spe·
cializované prodejn~ map n. p. Kniha
2060, Na pofíčí 28, Praha 1

Zrcadlové kompasy
geologické kompasy
důlní kompasy
se závěsným zařízením
podle VE.8Freiberger
Pri:izisionsmechanik

VE B Fr ei b e rg e r P r ti Z iS i O n S m ech O n ik
Freiberg
Komert:nf
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328 stran,
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četné obrázky, váz. 29,50 Kčs

Kniha o zajímavých problémech jaderné fyziky a. techniky;
o vývoji a nejnovějším výzkumu v atomistice.
Látka je rozdělena

pramen

informací

do pěti kapitol:

• Objevení atomu
• Využití energie
'. Zářící atomy
• Velká nebezpečí
• Za rouškou budoucnosti
Uvádí základní pojmy využití jaderné energie, účinky radioaktivního
záření,
nukleární zbraně a perspektivní pohled na atomový věk. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna fotografiemi.

ANALYTICKÁ

'GEOMETRIE

Analytická geometrie se základy vekt~rové algebry pro posluc,ha.če vysokých škol
technického zaměření. Autor vykládá tradiční l~tku z analytické geometrie novým
způsobem pomocí vektorového počtu. Na konci jednotlivých částí jsou cvičení
k samostatnému řešení s návody a s výsledkY. Z obsahu:·
• 'Afinní souřadnice vektoru a bodu
• Analytická geometrie lineárních útvarů aukleidovského
• Kuželosečky a jiné čáry' rovinné
• O plochách druhého stupně a jiných plochách
• Doplněk o determínantech a maticích
VysokOškojská učebnice pro p,osluchače fakult
studium na fakultách

inženýrského

stavitelství,

technického
architektury

prostoru

směru,' zeJmena pro
a pozemního, staVi-

telství.

Obě knihy dostanete v prodejnách n. p. KNIHA,
nebo přímo ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51

