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Výpočet koeficientů afinní a projektivní transformace z vlícovacích
přímek

Geodetický

K řešení mnoha úloh v geodézii, kartografii, fotogrammetrii a dálkovém průzkumu slouží afinní a projektivní transformace souřadnic. Do nedávna se tyto
užívaly téměř výhradně ke ztotožňování nejrůznějších
bodových polí. V současné dob~ nacházejí uplatnění
též při geometrických transformacích obrazů v digitálním tvaru, viz např. [1].
Transformační koeficienty se v obou případech určují ze souřadnic vlícovacích bodů. Tento postup má
však své opodstatnění pouze při práci s bodovými
poli. Při ztotožňování obrazů je naproti tomu přirozenější posuzovat shodu odpovídajících si čarových
prvků nebo struktur, jak je to obvyklé v běžné lidské
praxi např. při obkreslování apod. V následujícím
textu je zmíněný postup analyticky vyjádřen pro
případ vlícovacích přímek.
Motivaci k úvahám o použití vlícovacích přímek
bylo zhotovení několika desítek fotomozaik ze snímků
multispektrální
komory MKF -6 metodou digitální
projektivní transformace do lesní hospodářské mapy
1 : 5000. Tyto práce byly prováděny ve Středisku
DPZ GKP v Praze, n. p., v rámci řešení realizačního
výstupu ROl úkolu SPTR číslo P-16-364-452 v letech
1984-85, viz např. [2]. Poněvadž jsou snímky pořízeny komorou MKF-6 (resp. MSK-4) pouze rozměru
55 X 80 mm, bylo nalezení alespoň pěti vlícovacích
bodů v každém snímku obzvlášť v zalesněném terénu
velmi obtížné. Přitom ale bylo jak ve snímcích. tak
v lesní hospodářské mapě dostatečné množství odpovídaj ících si lineárních prvků (lesních průsckó, přímých úseků komunikací apod.) nabízejících se k vlíeování.

.Jde o to, určit šest koeficientů al,
mačních rovnic

...

,

ba transfor-

(alEi

Ing. Frantilek
Hylmar,
a kartografický
podnik
Praha, s.p.

+ blFi)x + (a2Ei + b2F,) y + aaEi +
+ baFj + G = O,
i

a srovnáním této rovnice s rovnicí (3) máme
k(alEj

+ bIF,),

B,

=
=

k(a2Ej

+ b F,),

C,

=

k(aaEi

+ baFj + Gj),

A,

2

i

=

1, ... , n,

kde k je libovolné reálné číslo různé od nuly.
Vyloučením čísla k z posledních tří rovnic získáme 2n
rovnic lineárních vzhledem k al, ... , ba
C,(alEj
C,(a2Ei

+ b1F,) = A,(aaE, + baFi + G,)
+ b2F,) = B,(aaE, + baF, + G,),

resp. po úpravě
CiE,alCiEp2 -

AiE,aa
BiEiaa

+ CiF,bl+ CiFjb2 -

A,F,ba
BiFiba
"

=

AiGi,

= B,Gi,
i

=

1, ... , n,

které zprostředkují
vztah mezi šesti neznámými
al, ... , ba a známými koeficienty Ai, B ,C" E" F" G"
jejichž počet je 6n.
K určení neznámých transformačních koeficientů je
nutná a postačující znalost rovnic tří vlícovaeích přímek. Potom máme šest rovnic pro šest neznámých.
V případě více než tří vlícovacích přímek lze neznámé
počítat vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

Určujeme osm koeficientů al,
vztahů
a1x

+ a2?f + aa

'~::r+

na základó zn.írn)'dl ko(dicientll fiJj, Fi, Ci> resp.
A i> Bi, Cj, rovnic \"lícov:wích př'ímek ri, resp. Pi,

i
L ... , n, k(k II je počet vlícovaeích přímck,
v sOllřadni(,ovýdl sow;ta\'áeh 1/, v, resp. x, ?f, pn-ního,
resp. drIlIH.',IIO,obraZil. Viz obr. 1.
~c
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Obdobným postupem jako v předchozím odstavci
dospějeme ke zprostředkujícím rovnicím ve tvaru
A,

= k(alEi

Bi

=

Cj

= k(aaE,

+

+

blFj

CIGi)

+ b2F + c2G,)
+ baF, + CPi),

k(a2Ej

j

resp. po úpravě
C,(aIE,
C,(a2Ej

+ blF, + cp.)
+ b2F. + c2G

= A,(aaEi
j)

= B.(aaE•

+ baFi + Gi),
+ baF. + GJ.

neboli
C,E.al

-

A,Eiaa

CiE,a2 -

B,E,aa

+ CiF,bl + CiF.b2 -

+ C,GiC = APi,
B.,F,ba + CPiC2 = B.G

AiFiba

l

j•

i

=

1, ... , n.

K jednoznačnému určení transformačních koeficien·
tů je nutná a postačující znalost rovnic čtyř vlícova.
cích přímek. V případě většího počtu přímek může
dojít k vyrovnání.

+

Koeficienty A, B, C splňující podmínku A2
B2 = 1
(normované koeficienty) se vypočítají ze souřadnic
Xl. Yl' x2, Y2 dvou bodů přímky podle vzorců

=_

A

Y2-YI

,

8

kde

8

=

V (x

2 -

Xl)2

+ (Y2 -

Vztahy odvozené v předcházejících odstaYCích mohou
nalézt uplatnění při geometrick)'ch transformacích
obrazů ve fotogrammetrii. dálkovém prllzkumu a \"e
všech oborech pracujících s obrazy v digitálním
tvaru.
Předložené úvahy bude možno rozšířit i na jiné trans,
formační modely (např. polynomické transformace)
a na nelineární vhcovací útvary, např. kuželosečky.
V takov)'ch případech půjdc o nelineární Úlohy a o slo.
žitější způsoby vyrovnání.
K výpočtu transformačních koeficientú lze samo·
zřejmě využít vlícovacích bodů i přímck i'OUblsni'.
Problematická zde však bude volba vah. neboť plijde
o vyrovnání nestejnorodých veličin - i'ouřadnic \'lí·
covacích bodů a koeficientů rovnic vlícm"acích přímck.
Výpočet koeficientů afinní a projektivní transfor·
mace z vlícovacích přímek byl navržen a hude ověřen
v rámci úkolu SPTR A·12·346·811 řešeného ve Stře·
disku DPZ GKP v Praze, n. p., v období 1986-1990.
Viz např. [3].

[1] POLÁČEK, J.: Geometrické transformace
digíta.
lizovaných snímků, GaKO 28 (70), č. 9, str. 248 až
252, Praha 1982.
[2] Aerokosmický průzkum území státu. [Výzkumná
zpráva k etapě 02 dílčího úkolu 01 úkolu SPTR
P·16.346.452.] SDPZ GKP v Praze, n. p., }984.
[3] Aerokosmický průzkum životního prostředí CSSR
na rok 1988. [Technická zpráva k bodu 5.5 projektu
řešení úkolu SPTR A·12·346·811.]
SDPZ GKP
v Praze, n. p., 1988.
Do redakce došlo: 6. 12. 1988

Yl)2 .

Lektoroval:
Ing. Jifi Poláček, CSc.,
GKP Praha, s. p.

Je·li k dispozici více bodů přímky, určí se koeficienty
A, B, C vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

Modelové řešení základních
geodetických úloh

katedra

v

•

••

stredlll poddne
MC'tody měřC'ní a VýpOl,tUjsou vždy zá\"isl(>na stupni
vývoje měřické a V),početnÍ kchniky. Ješt,i:, nedávno
byly měřick{, metody Ul'l,cnÍ souřadnic bodil založeny
na přesném úhlov{'m měření a výpoú'tnÍ rndody hyly
upr;w('ny pm I'lll'ní spřažen{> kalkula{,ní stroje. Při
aplikaeídl metod protínání 1'(' předpokládalo současnó
lIr<\'ní souhl<!nie rnaximálnl' dvou až tří bodlI. Dnes
již VŠ('oi>('('n{opoužívání
elektronických
dálkom{'rů
\(,llc k ml"'ickým m('tod~LIllzaložen\,'m na soul'asnérn
IIll'h'uí úhlu a 'd{'kk, kdy z hledisk~ sruvn~Ulí hodnot

Ing. Jan Jandourek, CSC.,
geodézie a pozen1kových úprav
FSv ČVUT v Praze

v' v

(m'i) a prtene

•

ríi' --c---

(

m'l'ii )

chyby na

konci spojnice bodli i a j lze POv,lžovat <1{'lkov,í,ml']'('ní za přesnl'jHí. V)'pol'ctni technika. od programovatel·
ných lmlkulačPk. přes stolní kalkulátory. až k poUta.
Čillll, ullložľHlje řeHení libovolných úloh soul'usného
IIrl,ení skupin bodli. SOlll,asnó s vývojem m{'řické
a výpočetní techniky stoupaj[ lIároky na přesnost v ur·
(;enÍ souřadnic zejm{ma při aplikacích geodetick{' úlohy
v invcstil,ní výstavhó. [teHení vHeeh otázek. tj. vhodných ml,řiek)'ch a výpočetních metod a především
ot~Lzky kvalitativnillO hodnocení výsledků geodetické
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úlohy a objektivní interpretace kvalitativního
hodnocení si vyžádalo zobecněný přístup k této problematice.

c) Množina souřadnic bodů (daných i určovaných)
geodetické úlohy X = {Xl' X2, ••• , XII} <=> {Xl' Yl,
•• " Xk, yd,
n = 2k. Konfigurační
množinu o n
prvcích, kde k = počet bodů, chápeme jako bod
X = [Xl' ... , XII) <=> [Xl' Yl' .. " X'" Yd E x' patřící
do Euklidovského (konfiguračního) prostoru X = En
o dimenzi dim X = n = 2k.

2. Vyjádřeni geodetické úlohy určeni souřadnic bodu
a jejiho modelu
Geodetickou
(Euklidovský

úlohu určení souřadnic bodu v rovme
prostor) lze vyjádřit schématem.

~

Vstupní
hodnoty

Algoritmus
řešení

r

ten6

Výsledné
hodnoty

lvypo6\en6

I

veličiny t*
dané
veličiny lX

~

Analogicky ke geodetické úloze je zlinearizovaný
tj.
chybový model jednoznačně vyjádřen třemi množi
nami oprav či skutečných chyb, kde jednotlivé množiny jsou vektorovým zaměřením Euklidovských
prostorů, tj. jsou vektorovými prostory.

I

či vyovnané
souřadnice
bodu 2X

~

Model geodetické úlohy, tj. zlinearizovaný
chybový
model v rovině (vektorový prostor) lze vyjádřit schématem.
Diferenciální
změny
vstupních
hodnot

~

Transformace
daným
algoritmem

(skutečné chyby \
m{lřených
a daných
~
veholn Et* , E I:n
opravy
měřených
veličin v
J

~

Diferenciální
změny
výsledných
hodnot

I

'V'

-------

-)o

I

1

Y = (VI'
1

ad b) Vektorový
ličin:

=

(wl,

1

I

~iy~~~~e;!:_h
ných
. souí'adnic 2Ex' h. J

li =

2.1 lVIllo;.iIlY vdii':in
ch:lr;l!dl~rizll,jíeí
gl'odldickou
úlohu

R'

... , et), E

prostor

, wlIl),

.•.

=

R'

T, dim T

=

oprav

es

=

T, dim T

T

=

T,

zprostředkujících

(Es,

1

dim S

=

...

Rm

, E. ) E
m

ve·

=

= rn,

E

R"~2k

=

X, dim X

= n,

[lešení geodetické úlohy je prováděno v Euklidovském
prostoru (body
vektory), modelové řešení geodetické úlohy je řešeno ve vektorovém prostoru (vektory).

+

2.2 Formulace

geodetické

úlohy

Mezi uvedenými množinami T, S, X platí funkční
záviRlost dvojího druhu, která nám říká, že kterákoliv
zprostředkující
veličina 8ii E \ ], rn '. jc jak funkcí
měřených veličin, tak funkcí souřadnic, tj. funkcí
konfiguraee. Každé geodetické úloze jsou tcdy jednoznač~č přiřazeny dvt~ množiny funkcí 81(1*), s/ex, lX),
kter() definují zohrazení Ellklidovského
prostoru nu
EuklidovHký prostor
[iJ(t) ---

{S,

hec

/i(ll'

12,

F'(.{·l' .r~,

,Ir}}t
, .t"1')}t

I
I'

Krollli" llillOZ11lfunkcí 0,'(1) a ,cl(J·). jI' každá g(·ode\I OJ í"ti"na a ;'C'Kt'nav kart{'zHkém souřadni('O\'{lli :,y,;thllll za platllo:-:ti ji,;((",hopoč'tu Ji podmínek.
Podmínky pro ulllí:-:U~ní úlohy do (O.
y') vytvái'ejí
Ucti Illlložinu fUllk\'í. ktnoll je IlIllo1.ina fUllkcí klln/igllraCt'. tj. IlInOŽlll:l pudruínpk, čdi platí
tií'k(\ Iil"ha

a) Mll(),l.ill:1 1lIl'·J'l'Il.ých ypjii"1!l l'
{II' l~, "
Ir.}
klt'I'''1 pod'" III Ch:qH'llll' j:d,() holIl (-; R, O HOllradllici,'II!
[II'
, Ir! pali-íd do EIIldidOVHkdl() pru,,101'11 T
1(, dim r
r. i-;fcl'.\~· .I" I \'ořt'n
},ody

x,

í {,r\"

,\llIljZlli:l

/,PI'''''ll'1·dkt"ií'I..!1

((TI\f1

lj\

1';I! i~ICl
d lid!

E

(11,1,11,2' , .. ,11",) <=> (dxl, dYI' ... , dXk' dYk) E

.,,/(x)

I·

v,)

chyb) mě-

ad e) Vektorový prostor oprav či skutečných
chyb
konfigurace,
tj. tzv. Konfigurační
prostor X.

w,

\'l,k

,

= S,

Vstupními veličinami jHOll mčÍ"lmé veličiny t* a v některých případech též dané souřadnice lX. Pro veškeré
veličiny v geodetické úloze či jejím modelu zavedeme
oznabcní, viz f3J. 2 = vyrovnaná či vypočtená veličina,
* = mMená vclibina, () = přihližná hodnota velibiny,
I -- daná
hodnota veličiny a veličina hez označení =
-c-- hezchylm:í
hodnota velit:iny. Algoritmem ře~ení
úlohy jll bud' přímý funkční vztah mezi měí'tmými vclit~inami a HOlll'adnicemi 2X =: 1'(t*, lX), tj. li geodetiekých Moh hez vyrovnání - základních geodctickýdl úloh,t-j jealgoritmern I'ešmí vYI"OvnánípodleMNČ.
Každágeodetick<í
úloha je jlldnoznatlntl vyjádřena
a charakterizována
ti"emi množinami vl'\itlin oznat'en.ými '1',8. X. M()(Il'\ g(~oddické úlohy je charakterizován ti'emi množinami dili'reIH:iálrlídl zmtm veličin
oznai':I'n.Úll i;,
h,

;'j

•••

;r = (et,

W

(~~utečnéchyby
CI opravy

I

ad a) Vektorový prostor oprav (skutečných
řených veličin.

n~

:l/!q('tlH'

dl)

j11,,\,

nhi'·in ,"
i"líi,'

{"j,

s~,

is~,

!'~i1kl11iq\'.~k('ho prLiNtorlJ

'f

r~",š('ní :2:podet I(ďkť~ Úiiih:'
I;th;),í'no
n,i
'i\'\·den~'f'h
ti~('eh Hlll()'/,lnal'fI lúnk,."! / J.," ../(.('L/'i.(;~tcrt' podle! I.;
v,vpdfllJI I.UllraZClll EukiJd(j\',~kl'hu prostUl'1I na j',ílhll-

<1ovský prostor

1989/163

Geodetický
a kilrlografický
ročník
35/77, 1989,

164

obzor
číslo 7

Geodl'l.id"í, úloha jI' kdy dtdinov;í,na rovností í':obm·
í':ení .!í1(I')
sl(.r) í':a současnó platnosti
podmínek
pro umís!l'ní do (O, Ji,
Formulace' geodetiekó úlohy
tedy je:

y).

S ohledem

na í':avedené oí':načení tedy platí
9(t*)

= d(2x, lX),

=

~(lX)

O.

(4)

Konkrétní rcalií':aee množin funkcí iZ1(t) a d(x),
tj.
realizaee zobmí':ení iZ1(t) : T -+ q', sl(x) : X -+ 'P, pro řešení geodetiekých úloh v rovině je uvedena v tabulce
číslo I.

I{

i

veličina

e <1, Ir)

2.3 Modelové

řešení

2.3.1 Informace

geodetické

o geodetické

úlohy

úloze

Vedle známých charakterizujících
veličin T, S, X
je geodetická úloha umístěna do souřadnicového
sys.
tému za platnosti jistého počtu p podmínekv Volbu
počtu podmínek provedeme zavedením tzv. efektivní
konfigurace. Efektivní
konfiguraci tvoří souřadnice
nově určovaných
bodů v počtu n1, zbytek prvků
konfigurační množiny n2 = P jsou souřadnice bodů,
které považujeme relativně bezchybné. Konfigurační
množina má po volbě podmínek p = n2 následující
tvar

I

Zprostředkující

Jl[čřellá vcličino.

a počítaných či vyrovnaných veličin na straně druhé,
jsou í':ákladem modelového řešení.

I'

siie<1,1n)

Počet relativně bezchybných souřadnic je tedy počet
podmínek za kterých je geodetická úloha umístěna
do (O, X,

y).

2.3.2 Model geodetické

úlohy

S ohledem na označení platí formulace geodetické úlo.
hy a její řešení
~(t*)

Lly·

=

arctg

Llx;;

2X

Počty

prvků mnozm T, S, X, či dimenze prostorů
T, 'P, d, <§, rozdělují
geodetické úlohy na úlohy bez
vyrovnání, tj. základní geodetické úlohy a na geodetické úlohy s vyrovnáním.
Platí-li relace r > m =
= n - p jedná se o základní úlohu, platí-li relace
r > m > n - p jedná se o geodetickou úlohu s vyrovnáním. Formulace geodetické úlohy pomocí zobrazení
Euklidovského
prostoru
na Euklidovský
prostor, umožňuje zobrazit geodetickou úlohu jak je
uvedeno na obrázku číslo 1.
Na obrázku číslo 1 jsou množiny funkcí ~(t), d(x),
~(x) zobrazeními
Euklidovského
prostoru na Euklidovský prostor. Přejdeme-li od množin, tj. od Eukli·
dovských prostorů k jejich vektorovému
zaměření,
tj. provedeme-li linearizaci funkčních vztahů v množi·
nách ~(t), d(x), ·<§(x), dostáváme zobrazení vektorového prostoru
na vektorový
prostor.
Zobrazení,'
D : T -+ S, A: X -+ S, G: X -+ Rv jsou lineárními
operátory viz [1], kterým přísluší maticě zobrazení
O(m, r), A(m, n) a G(p, n). Uvedené matice, zvané
též modelové matice, jsou Jacobiho matice a vyjadřují
lineární vztah funkční závislosti dvojího druhu a pod.
mínek. Jsou definovány následujícími vztahy:
Ode! = {
(m.r)

oji

}m.r

ot;

ii=l'

Gde!

=

(v,n)

Ade! = { oFi
(m.n)

oX;

s

=

~(t*

lX) /\ <§(lX) = 0,

= F(t*,

Pro bezchybné hodnoty
úloha vyjádřena:

lX)

veličin

je tedy

geodetická

e

+ ;n = d(2 + 2-;"" lX + 1;",)
X

(6)

Linearizací funkční závislosti dvojího druhu, tj. vek·
torovým zaměřením Euklidovských
prostorů dosta·
neme
ds

=

=

D. s*

ds

~(t*)

=

+

D.;*

=d(2x,

A +(2e"" le",)

lX)

± (~(t*)

+

A.(2e:" l;z)

-d(2x, lX».

(7)

Poslední člen 7 = (~(t*) -d(2x, lX» je u geodetické
úlohy bez vyrovnání
roven nule [1). Zavedením
efektivní
konfigurace
rozdělíme modelovou
matici
A(m, n) na submatice Al(m, nl) a A2 typu (m, n2) =
= (m, p). Modelové řešení geodetické úlohy má potom
následující tvar.

}m,.•
ii=l'

{o<§(X~}v,,,
oX;

=d(2x,

ij=l

Uvedené modelové matice vyjadřující lineární vztahy
mezi diferenciálními
změnami (skutečnými chybami,
opravami) měřených a daných veličin na straně jedné
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konfigurace, tj. výpočtem
pro kterou platí [1]:

prvků rozptylové

matice,

R-1. M.,r. R,

M,r/:::::::

kde R je matice rotace,
---

=

ds
(m.l)

k

+ A2

D . e* = AI . 2e"
(m,nl)(nl.1)

(m,,)(,.l)

3. Praktické

-e> p.

. 1e",

(m.n2) (n •• 1)

Pro m = n1 3! (existuje právě jedna) A11 I A1. A1l
= A11.A1 = E(m, m) (nlo nI), čili platí:

e"

2

=

(nv1)

A11

D . e* -

•

(m.m)

(m,7) (7.1)

A11
(nI.m)

.

=

ex'

(9)

Z uvedeného zákona přenášení skutečných chyb pře.
jdeme k úplnému zákonu přenášení středních chyb,
kdy v obou dvou vztazích vyjadřuje první člen pravé
strany vliv měření a druhý vliv dané konfigurace
základu) na skutečné či střední chyby počítaných
veličin (souřadnic)
2

= A1l

(m.m)

(m.n.)

E(2e" .

e;)

.

D . E(e* . e*T) . DT .

(m.7)

(,.,)

+ A11 • A2 • E(le"
(m,m)

(m.m)

(m'''2)

•

(m.,)

A2

.

(A1l)T

+

úloh

rajonu

-

typ

1

Situace je uvedena na obrázku číslo 3,
T

=

{WAn, WAP, SAP}' r = 3, S = {w.lpn,
= {<XAP, SAP}, m = 2,

X

=

{2Xp, 2yp, 1X.to 1YA, 1Xn, 1Yn},
n1

r >m = n vyrovnání,

p, 3

= 2, n2 =

>2=

6-

P

=

n

S.dp}

=

6, k

=

=
3,

4

4 geodetická úloha bez

(m.m)

. 1e;') . Ar . (A11)T,

("2.n.)

(m.m)

. A11

(,.m)

geodetických

Mezi základní geodetické Úlohy řadíme čtyři typy úloh
a sice typ 1 - rajon, typ 2 - protínání vpřed z úhlů,
typ 3 - délkové protínání, a typ 4 - protínání zpět.
V těchto úlohách jsou zprostředkujícími
veličinami
délka a vodorovný úhel, jak je ukázáno na obrázku
číslo 2,
Zlinearizovaná
funkční závislost dvojího druhu
ds = D.ef, ds = A.dX je uvedena v tabulce číslo 2.
Pro uvedené úlohy platí následující relace, k::;; 4,
n < 8, k1 = 1, n1 = m = 2, n2 = P ::;; 6, r ~ m, r ~
>m=n-p,
3.1 Úloha

A2 . 1
(m,n2) (n"l)

řešení základních

('.,)

(n2.m)

("m)

(m.m)

(m,m)

Ml", . Ar . (A11)T

(m.m) (m,n2) (n2.n2)

(n •• m)

(m,m)

Výsledkem modelového řešení geodetické úlohy je tedy
obecně plná kovarianční matice M.,r typu (m, m) =
= (nI' nI)' Diagonální prvky této matice jsou odhady
středních chyb
a
počítané konfigurace, nediagonální prvky jsou odhady kovariančních znaků. tj.
smíšené střední chyby m;l/' Ve vztazích (9) a (10)
vyjadřujících úplný zákon přenášení skutečných a stře
dníeh chyb, jsou D(m, r), A(m, n) (A1/A2) modelové
matice lineárních vztahů (Jacobiho matice) a matice
Ml = diag (mL·
.. , mF),
Ml,r = diag,(mi\., mrv• , ••
)
TlI
, .. , mr,rk' mrl/k) jsou kovariančními maticemi měření
a základu.
Modelové řešení geodetické Úlohy je ukončeno výpočtem parametrů středních chybových clips efektivní

m; m;

3.1.1 Formulace úlohy
~ (i*) =.s1 (2,r. lX). 1\

'§ (lX) =

O

J'

D (m,r)

dSi

EY'An EY'AP ES.dP -

i E (1, m)

Al (m. nl)
'Exp 'Evp
----

(-~ ~)
1

O

dW.dBP
dS.dr

Xk

(a

bXj

----

avk)
bv;

(D.Mt·DT)

A. (m, n.)
lExA lEI/.4 lE"B lEvB lE,re lEve
-_.~--~--------------Xi
(a
b"i

alli
bili
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aXj

avi)

O

O

O
O

O
O

(m,m)
--------_.- _-------~-..

(m~ABr

O

O.
m.A1,

)

3.1.3 Modelovéřešení
Pro geodetickou úlohu rajonu platí:
d.

= O . e* = AI . 2e",+ As . le""

(2,1)

(2,3) (3.1)

(2.2)

(2,1)

(U)

(2.')

e·

L1XA-B _ L1XA-p)
(

2
S,(B

2'
S,(p

L1y..tp

--První krok modelového řešení šení skutečných chyb

úplný zákon přená.

e",= A1l . O . e* - A11 . A2 . le",

2

(Z.I)

(Z.2)

(Z.3) (3.1)

(2,2)

(2,')

I

kde A11má tvar:
A-I -1-~yA,P

, ~:A,:

L1x..tp

(2~2) -

e

('.1)

L1yA,P'
SA,p J

Druhý krok modelového řešení - úplný zákon přená.
šení středních chyb
Ma",= A1l.(D. M,.DT).(A1l)T
. Ml",. Ai). (A1l)T,

(D,.M.DT)

•

(

1 .

O
O

m~p

Pro prvky kovarianční matice MI"" tedy pro odhady
středních chyb v souřadnicích bodu P a pro odhad
smíšené střední chyby platí.

1 O)

O 1 •

O) (-1 O)

O

m~A,B

= (-1O

+ A1l.(A

~ ~

O)

(m~,(BP

=

O

m:A-p'

Pro první člen pravé strany vztahu (10) vyjadřující
vliv měření na počítanou konfiguraci tedy platí:
A1l. 0(. M,. DT). (A1l)T
m~A,BP

.(

O

O)

-1 T _
-

.(A1)

2

m.,(p

=

au)
a21 a22 '

=

[{

e

L1x~p
--.m.,(p

(b ba)

3.2 Základní schéma geodetických
typu 1 až 4

úloh

V geodetických úlohách 1-4 se vyskytují diferenciální
změny dvou zprostředkujících veličin a sice dW;;k.
a dsi;. Pro určení prvků Jacobiho matic D(m, r)

A1l.

(< an

L1y~p 2
--2-.m(J)ABP+

(a

m;",v)= n aul + n
(17)
(m:",
mav'"mlv
a21 a2J
b21 b22
Výpočet modelu geodetické úlohy rajonu končí urče.
ním prvků rozptylové matice, tj. parametrů střední
chybové elipsy (II).

2}

SA,P

{a21 a12}
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44f8(k)~)

t
I

I

A

A

s

s

s

W(O)

~~lj)lOJ

8

s

(OJ{fJ

P44:

(ř)(i)

Obr. 6

D (m,r)

ds;

eVJ.A.peVJAB eVJBA eVJBP

i

(-~

dWAPB

At (m, nt)

A, (m, ni)

lezp 'evp

teZ.A. le"A

dWBAP

(azi ayi)
aZk aVk

zl
(a
aZi

D(m,r)

dSI

Aľ(m, ni)

A, (m, ni)

esAP e.BP --

ieO,m)

lezp le"p

le"'A

(bZi
b"'i

(~"i

1

(l,m)

~)

O
-1

O

e

(D.Mt.DT)
leZB leYB lezc leyC

aI/i

aZk

ay;

aZI

I

a"k)
aVi

O
O

O
O

(m,m)

(~.A.PB

O

I

)

fflwB.4P

O

(D.Mt·DT)

""'A

lezB

bYi

O

leVB le"'e levc

(m,m)

.

(~~)
Tab.

Ó

dsAP
dspp

3.2.4 Úloha typu 4 -

I dS

D (m, r)

i

-",:,,'' ' ' '- ..I~e
f-1
\

protínání

1 O]
O --1

I

(I,

m) __

I AI
I "'P
I

O

b"'i

:J

O

O

O

O

(m;.4P
O

OI
m'BP

)

zpět
(m, ni)

I 'la"'i

dwPAB

I nWPBC

1

bYi)
bv;

'''p
( lnw
j

ui

a

l

]

-rn~

-2-

a"'i a"i

-mlO

--~.)
J

mw

']

a A(m, n), či submatic A1(m, m), Aa(m, na) zavedeme
symbolické označení parciálních derivacÍ.
d8ij

=

-Llx·
--_'!-. dx;

-Llx··
Llx·
+ -_-!!....
dYi + __

8ii

.dYi

+

II •

8ii

Lly

(}.-'.!."

Sij

..

dXi

Sii

+ (LlX.
-e··~~'-) .dYi +
Sij

K tomuto označení shora uvádíme schematický obrá·
zek s tabulkou modelových a kovariančních matic
pro každou základní geodetickou úlohu.

Problematika otázek přesnosti bodů podrobného bodového pole je aktu<l,lní. S ohledem na současnou
úroveú výpočetní techniky je uvedený integrovaný
přístup k řešení geodetických úloh vhodným prostřed.
kem jejich modelového vyjádření. Výpočet modelu
úlohy s využitím maticového počtu je snadný a rychlý.
Modelové řešení vyjadřující ve své podstatě úplný
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zákon přenášení skutečných a středních chyb, převádí
úlohu na výpočet jedné inverzní matice typu (2,2)
a na dvojí součin tří matic (měření, základ) a jejich
vzájemný součet. Výsledek, tedy kovarianční matice
efektivní konfigurace je u těchto úloh maticí typu
(2, 2), a proto výpočet parametrů střední chybové
elipsy je snadno proveditelný podle (18). Uvedený
přístup k řešení geodetických úloh usnadňuje následné
řešení geodetických úloh s vyrovnáním na samočinných počítačích. V těchto řešeních je vedle obvyklých
charakteristik přesnosti, tj. kovariančních matic, použito k objektivnímu hodnocení otázek přesnosti modelových matic. Obecně známá problematika přesnosti
bodů podrobného bodového pole je v příspěvku uve-

dena v symbolice lineární algebry, z důvodu řešení
pomocí prof.MI·flků výpočetní techniky.

"
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Lektoroval:
Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra
vyllí geodézie
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Ke spolupráci VEB Kombinat Geodasie
und Kartographie (NDR) s Výzkumným
ústavem geodetickim, topografickým
a kartografickým (CSSR) V oblasti
vědeckotechnických informaci

Znalost mezinárodního
stavu a rozvojových směrů
výzkumu, techniky a výroby v oboru je základním
předpokladem
jak pro odvozování vědeckotechnických úkolů, tak i pro stanovování
dosažitelných
c]((Jnol1lic!{ýcÍl cIlú při jejich i'ešení. Jako nutnft
a současně stálá součást těchto procesů v našem
odvětví se v uplynulých dvou desetiletích
rozvinula vědeckotechnickú
informační
činnost, která získává, vyhodnocuje,
uchovávú a podle úkolú poskytuje nové poznatky a zkušenosti
v geodézii, fotogrammetrii
il kartografU a dále zejména v posledních létech v informatice
pro vedoucí, výzkumné
i výrobní pracovníky.
K racionalizaci
a především
uryclllení s tím spojených pracovně náročných rutinních prací, jako uklildání, vyhledávání
a zpří·
stupiioviÍní dokumentace
(zúzn'amú) vědeckotechnických informačních
pramenu
(odborných
článkfl ti knih, výzkumných
zpnív, materi<ilfl z konferencí, patentů aj.) v zájmu uživatelfl těchto informací provozuje VEn Kombinat Geodiisie und Kartogrilphic (KG!\:) od konce roku 1984 programový systém "l\ulon1iltizovaný
informační a dokumentační
::YSil:11I(PS I\IDDS lOS/ES". K výstilvb() a splllečné
IIJII
vYII:I.ív:lní illlllll1lill iZllvan{~ infornHlční banky c1at
Iril z{I1;]<Idi' di~llJy pl'{IC(~ Sl~ na Ilasazení PS I\IDOS
IJllllill:jí 1,11;(:TecllllisclJc UniV(~l'siUil, DI',ížd'any, OdIJornil knillOvnil geoclél.ie a kartografie,
a Zentralinsl itut fiil' Physik d01' Erdc, Ph pOllživúní jednotných pracovních
podkladfl ti pořildacích
prostřectkll pro Ilchov(lIlí a vylJlediÍviÍní dokumentace
včdeckotechnických
infomai:níclJ pramení'1 a ročním

VEB Kombinat

Dr. Ing. Birbel Baerová,
Geodisie und Kartographie,
Výzkumné sti'edisko,
Ing. Jaroslav Kouba, CSc.,
Výzkumný ústav geodetícký,
topografický
a kartografický

přírůstku
3800 záznamu
JSou vyhotovovány
tyto
pravidelné
periodické informační
výstupy:
vybrané informace podle uživatelských
profilů,
odborná bibliografie
geodézie a kartografie,
"Bibliographia
geodaetica",
abecednI a systematický
katalog samostatných
informačních
pramenů,
informace k vědeckotechnické
právní ochraně
a podle potřeby,
retrospektivní
rešerše
(seznamy
literatury)
[1], [2].
Vzhledem
k velkému
souladu
úkolů vědeckotechnických
informací v oblasti geodézie a kartografie v NDR a ČSSR zvláště při zpracování
informací z literatury
(např. zpflsob nezávislého určování souřadnic, využívání údajú dálkového průzkumu Země pro kartografické
účely, automatizace
tvorby a údržby map, vytváření
bank dat digitálních
topografických
a katastrálních
informací,
automatizace
inženýrskogeodetických
prací a racionalizace ekonomických
a výrobních procesfl) je
možno společně využívat PS AfDOS OS/ES. Po zkušební účasti na vyhodnocovúní
odborné literatury
podle požadavkll PS AIOOS OS/ES ti ověření možnosti využívání
uživatelských
profilú v období
1986/1987 pro potřeby VOGTK a VOGK se rozhodla
československá
strana
spolupodílet
se od roku
1988 na výstavbě informační
banky dat geodézie,
fotogrammetrie
ti kartografie
pomocí PS AIDOS
OS/ES na základě dělby práce a využívat ji k informačnímu zabezpečení svých úkolfI.
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Geodetický
l'ocník

V rúlllci dohodnuté spoluprúce vyhodnocuje
československú
strana
v současné době téměř 25%
příl'f1stku banky dal. K tomu patří především od!Jom;1 literatura
vydúvaná v ČSSR, zahraniční
časopisy a jilié periodické publikace, které zčústi nejsou k dispozíci v NDR, a materiály z kon;gresit mézilliírodních
od!Jomých
organizací.
Pro uživatele
výše uvedených
informačních
výstupíí je uveden
údaj o uložení a vyhodnocení
každého
pramene
v pľíslllsné insti tllCi. Pi'ilom znamená:
. L 191
. 88/19

VÚGTK
VOGK

KGK, Výzkumné středisko, Vědeckotechnické
informační
středisko,
Technische
UniversiUit,
Dró.žďany,
Odborná knihovna geodézie a kartografie,
Výzkumný
ústav geodetický,
topografický a lmrtografický,
Zdiby,
Výzkumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava.

Jako reciprocní
výkon jsou poskytovány
československé
straně podle jejích potřeb požadované
informační výstupy PS AIDOS, jako informační uživatelské profily, retrospektivní
rešerše, dále Odbornú bibliografie a "Bibliographia
geodaetica".
Po·
žadavky uživatelů jak v ČSSR, tak i v NDR, vzniklé
jako výsledek vyhodnocování
těchto informačních
prostředkfl,
týkající
se primárních
pramenit,
se
uspokojují poskytováním
kopií.
Tato stručně vylíčená spolupráce
KGK a VOGTK
Zdiby za účasti VÚGK Bratislava v oblasti vědeckotechnických
informací
se uskutečňuje
na principu ekvivalentních
výkonů a tím bezplatně.
Tím
dosažené zvýšení výkonnosti vědeckotechnické
informační činnosti je zdůvodněno především:

a kartografickt
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vytvořením
aktuální
a tematicky
úplné banky
dat zúznamů vědeckotechnických
informačních
pramenů o stavu a směrech vývoje geodézie, fotogrammetrie
a kartografie
v mezinárodním
měI·itku pro pravidelné
poskytování
informací podle konkrétních
úkolů odborným pracovníkům
v NDR a ČSSR
snížením nákladů na výstavbu informační banky dat v dúsledku dělby práce při vyhodnocováni informačnich
pramenů
a pořizování
záznamů na magnetických
nosičích,
získáním
kapacity
pro zpracování
analyticko-syntetických
informačních
výstupll pro vybrané úkoly i'ízení a výzkumu na základě pramenů
zaznamenaných
v informační bance dat,
zvýšením efektivnosti
využíváni PS AIDOS pro
vědeckotechnické
informace
v geodézii, fotogrammetrii
a kartografii
jako výsledek zvětšení
poctu výzkumných a racionalizačních
úkolů zabezpečovaných
adresnými informacemi
a retrospektivními rešeršemi z banky dat.

[1] BAER, B. - FRANKE, A.: Inhalt und Gestaltung wissenschRftlich-technischer
Informatiollsleistungen
im
Verm8ssungsunl! Ktlrlenwesci1 tlei' ODR bej Anwendung des PS AIDOS OS/ES. Berlin, Vermessungstechnik 33 (1985) 3., S. 74-77.
[2] BAER, B.: Anwendung
des PS AIDOS OS/ES in der
WTI fUr Geodasie,
Photogrammetrie
und Kartographie. Sborník výzkumných
prací VOGTK, svazek
17 (v tisku).
Do redakce došlo: 21. 12. 1988
Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, CSc.,

ČÚGK

Použití vybraného elektronického
dálkoměru pro velmi přesné práce

Geodézie,

Běžné elektronické
dálkoměry
nelze obvykle použít pro velmi přesné měření krátkých
délek. Ty
se doposud přesně měří pásmy nebo paralakticky.
Přesnost
standardních
elektronických
dálkoměrů
uváděná výrobci je 5-10 mm ± [3-10 mm)/km.
První člen je nezávislý na délce a nepříznivě ovlivŤmje celou váhou právě krátké délky. Druhý člen
je úměrný měřené délce a u krátkých délek se neuplatňuje.

obzor
7

Ing. Ivan Kfff,
s. p., Liberec

2. Komparace nových elektronických
dAlkoměrů
V roce 1986 podnik získal dva nasazovací elektronické dálkoměry Geodimeter AGA 210. Úvodní komparaci obou dálkoměrů
provedl v úselm 15-30
metrů Výzkumný ústav geodetický,
topografický
a kartografický
[VOGTK), oborové kontrolní
měrové středisko Zdiby. U elektronického
dálkoměru
v. Č. 50 290 byla zjištěn'a adiční konstanta 2,9 1,7
milimetru,
periodická
chyba
nebyla
prokázána.
U dálkoměru
v. Č. 50275 nebyly prokázány
ani
chyba periodická, ani součtová.
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Po dvou měsích testoval autor u obou dálkoměrů
adiční konstantu
na základně
Hvězda. Výborný
soulad výsledků vedl k podrobnějšímu
studiu přesnosti nejen uvedených
dálkoměrů,
ale i dalších
dostupn~ch
přístrojů. Protole se plánovalo měřeni
mikrosítí
ke kalibraci
velkokapacitních
nádrží
a určování geometrických
parametrů
důlních velkostrojů, sousti'edil se autor na detailnější
rozbor
přesnosti dálkoměrů
ph měření
krátkých
délek
(do 100 ml.
3. Testování přesnosti

elektronických

dálkoměrů

U krátkých
délek se uplatiíuje
především
adiční
konstanta.
Zavádění periodické
chyby v pllvodním
smyslu chyby fázovacího
článku nemá u moderních dálkoměrů opodstatnění.
Pro běžné práce je adiční konstanta střední hodnotou. U přesných prací ale s jednou hodnotou nevystačíme.
Pro výzkum průběhu adični konstanty byla v podniku vybudována základna (chodba) o délce 30 m.
Zvolen byl úsek s intervaly shodnými se základnou
ve VÚGTK.
Délka základny byla určena nezávisle třemi komparovanými
pásmy techríologíi podle [3]. Průměrná střední chyba délek je 0,2 mm. Při testování dálkoměrů
byla zjišťována
závislost
velikosti konstanty na měřené délce a stabilita této hodnoty na
čase.
Testovány
byly
elektronické
délkoměry
AGA 12, AGA 210 (2 ks), Kern DM 104, Recota,
EOT 2000 (2 ks), Wild DI 1000 (9 ks).
Na základně byla jednotlivými
přístroji zaměřena série délek v intervalu od 10 do 30 m. Pro každý dálkoměr a určitou vzdálenost
byla stanovena
adiční konstanta.
Tato hodnota integruje všechny
systematické
vlivy. Celý postup se opakoval v různých dnech po dobu jednoho měsíce.
Vysoká stabilita
adičních
hodnot byla zjištěna
u dálkoměru AGA 210, v. č. 50290 a u dálkoměru
Wild DI 1000, v. č. 71574. U ostatních dálkoměrů
nebyl průběh adičních hodnot pro příslušné délky
stabilní.
Dlouhodobý
vývoj byl sledován
pouze
u dálkoměru AGA 210 (tab. 1).
V tab. č. 1 je přehled adičních hodnot pro vybrané vzdálenosti v mm. V prvním řádku jsou hodnoty
zjištěné
komparací
ve VÚOTK, v druhém řádku
z paralakticky
měřené základny a ve třetím z podnikové základny.
Dobrý soulad adičních
hodnot je zřejmý mezi
řádky 1 a 3 (laboratorní
podmínky).
Porovnání na
základně BALA bylo prováděno v terénu.

4. Mikrosíť pro určení geometrických
důlních velkostrojů

parametrů

Body mikrosítě jsou vlícovacími body pro pozemní
fotogrammetrii
a současně slouží jako výchozí body pro určení dalších vlícovacích nebo podrobných
bodů na konstrukci vel kostro je. Na obr. 1 je náčrt
typické sítě pro zaměření velkostroje
pro povrchovou těžbu uhlí KU 800.
Si( byla stabilizována
stativy. Úhly byly zaměřeny teodolitem Zeiss Theo 010 A, délky elektronickým dálkoměrem
AGA 210 a paralakticky
(dvakrát
- jednostrannou
a oboustrannou
latí). U· vzdáleností delších než 30 m byla použita průmerná
součtová konstanta.
Výsledky měření:
sti'ední chyba paralakticky
měřenych
0,7 mm,
délek
2,3cc,
střední chyba paralaktických
úhlů
průměrný rozdíl délek měřených
AGA 210 (z měření tam a zpět)
0,9 mm,
průměrný
rozdíl paralakticky
měřených
délek z obou latí (max. rozdíl 1,4 mm) 0,7 mm
střední chyba měřených směru (2-3
skupiny)
průměrný rozdíl mezi délkami měřenými
paralakticky
a dálkoměrem
(max. rozdíl
1,3 mm)
0,7 mm.
Síť byla v několika variantách
vyrovnána metodou MNČ [9]. V tab. 2 je zhodnoceni různých technologií určení sítě i způsobu vyrovnání.
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Tab. 2 Střední souřadnicové chyby a průměrné poloho.
vé odchylky mikrosítí podle technologie
sobu vyrovnání (mm)

I

Typ sítě

a způ.

m.,.u I

Dp

1

Referenční

0,78

O

2

Opěrná

0,50

0,57

3

EOD

0,68

0,78

4

BALA

1,13

0,45

Pozn.:

m.,.u -

Dp

průměrná střední souřadnicová
průměrná polohová odchylka
renční sítě

-

chyba
od refe-

Při vyrovnání
referenční
sítě byly uvažovány
všechny měřené pn'ky. Bod 1 zvolen jako pevný,
2 opěrný, ostatní určované.
Opěrná síť obsahuje stejnou množinu měřených
prvků a je vyrovnána jako volná síť.
U sítě EOD jsou použity pouze délky měřené
elektronickým
dálkoměrem
a u sítě DALA délky
měřené paralakticky. Obě sítě jsou vyrovnány jako
referenční.

Určování mikrosítě elektronickým dálkoměrem přináší úsporu času. Zaměření jednoho bodu paralakticky měřené sítě představuje
3,07 normohodin.
Elektronickým dálkoměrem 2,04 normohodin. Snížení spotřeby času o 1,03 normohodin
na jeden
bod znamená 34% úsporu času na zaměření mikrosítě.
Snížení pracnosti budování mikrosítě je významné i proto, že zaměření může být provedeno bez
přerušení práce v jediném dnu. Sníží se tak 'vliv
chyb z případné změny stabilizace a centrace, které mohou vzniknout v důsledku přerušení práce.

Elektronický
dálkoměr nemfiže zcela konkurovat
přesným provažovacím metodám. JSou ale případy,
kdy z různých důvodů nelze provažovač použít.
Reálnost použití dálkoměru k měřeni svislostí
byla ověřována při kalibraci podzemních nádrží
[10] a na budovách.

Střední souřadnicová
chyba (mm)

Při kalibraci podzemních nádrží je nutné pro fotogrammetrickou
metodu zaměřit vlícovací
body.
Vnitřní síť lze sice zaměřit pouze pásmem, pro ověřování přesnosti však byly délky rajónfi měřeny
elektronickým
dálkoměrem AGA 210. Na obr. 2 je
schéma sítě uvnitř nádrže.
Čárkovaně jsou označeny délky měřené komparovaným pásmem, plně elektronickým dálkoměrem.
V tab. 3 jsou průměrné a maximální střední souřadn'icové chyby u dvou měřených sítí. Sítě byly
vyrovnány podle [9].
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Mikrosít
průměrná

m.,.v

I maximální
m.,.v

1

Nádrž R2

0,40

0,60

2

Nádrž R3

0,62

1,00

U budov byl tvar stěny určován měřením odchylek provažovačem
PZL 100, současně i měřením
délek dálkoměrem AGA 210 a zenitových vzdáleností teodolitem Zeiss Theo 015 B. K signalizaci
byl použit autorův univerzální
spouštěcí kopírovací vozík, na kterém jsou upevněna odečítací pravítka s kolimátorem i odrazný hranol (PV 3767-88).
Hranol je umístěn tak, aby jeho natočení nemělo
vliv na měřenou délku (obdobně jako vytyčovací
hranol AGA, který je umístěn v "optickém těžišti").
Je-li odrazný hranol umístěn jinak, lze měřením
zenitových vzdáleností na horní i dolní okraj hranolu a na obraz průsečíku hran zjistit natočení
hranolu a z něho stanovit korekci délky.
Při redukci délky se použijí další součtové konstanty vyplývající z konstrukčního
uspořádání.
Na obr. 3 je odpovídající situace měření na stěně budovy.
Dálkoměr je umístěn kolmo k měřené stěně ve
vzdálenosti rovné alespoň výšce budovy (30 m).
Pro výzkum pi;esnosti byly měřeny i zenitové vzdálenosti odpovídající maximálnímu odraženému signálu (elektronické cílení).
Ze souboru 100 měření dálkoměrem byl zjištěn
prfiměrný rozdíl 3,7 mm (odchylky měi'ené provažovačem jsou považovány za správné) s maximální
odchylkou 11 mm. Na rozdílech se podílí i nepřesné umístění hranolu v optickém těžišti, tedy nekompenzovaný vliv natočení hranolu.
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zjištění vlivu napětí zdroje na přesnost délek,
zavedení všech fyzikálních i matematických redukcí včetně mikroexcentricit
příslušenství,
dobrá péče při přepravě, Ódržbě, justáži dálkoměru i příslušenství.

; ..........--od.č,hc(
odrazný

slupnic.
hraf"ol

elektronický
d~lkoměr
.•• t~odolit

Z rozborů vyplývá, že čím je elektronický dálkoměl' přesnější a zenitová vzdálenost strmější, tím
je důležitější (předpokládá-li
se dosažení nejvyšší
přesnosti
odchylek) měřit zenHovou vzdálenost
přesněji.
přesnost elektronického
dálkoměru
(milimetry)
10 5 2
přesnost zenitových vzdáleností (cc)
100 50 25
Elektronické cílení dálkoměrem je možné u prací s menší přesností. Průměrný rozdíl se zvyšuje
na 4-6 mm, maximální odchylka na 15-25 mm.

Mezi běžnými elektronickými
dálkoměry se pravděpodobriě vyskytují
jednotlivé
přístroje,
které
jsou výrazně přesnější a lze je za určitých podmínek použít i pro přesné měření krátkých délek.
Základní podmínky pro dálkoměr:
znalost průběhu adičních hodnot v závislosti na
délce,
zjištění stability tohoto průběhu,
pravidelná
a pečlivá komparace
dálkoměru
v předpokládaném
intervalu měření délek,
vedení záznamů o vývoji přesn'osti,
měření pouze na jeden nepoškozený odrazný
hranol,

Elektronický dálkoměr, který nesplňuje uvedené
požadavky, není možné pro přesné práce v oblasti
krátkých délek používat.
Předložené výsledky nelze mechanicky zobecňovat.~Soubory měření nejsou rozsáhlé, počet přístrojů je omezený a sledované období vyšetřování stability adičních hodnot relativně krátké.
Přestože cyklická chyba nemá u moderních elektronických dálkoměrů zdůvodnění, bylo by účelné
tento předpoklad prověřit. Určení krátkoperiodických chyb je totiž stanoveno resortním předpisem
984126 - MN-1/87 - Metodický návod pro měření
délek světelnými dálkoměry.
Další výzkum může spolehlivěji posoudit uvedené domněnky a stanovit exaktnější metody výběru
běžných elektrOliických
dálkoměrů
pro přesné
práce.

J.: Ověi'ení zákonitosti
chyb v kombinovéJn~ch lokálních sítích, GaI<D. 33 (75), 1987, Č. 11.
[2] HAUF, M.: Elektronické
měření délek. In: Elektrooptické dálkoměl'y a jejich využití v praxi. Sborník
ČSVTS geodézie
a kartografie,
pobočka
ČSVTS
KGKS Praha, Hradec Králové, únor 1983, s. 3-41.
[3] HERDA, M.: Měření délek pásmy ve stavebnictví
a průmyslu, Edice VÚGTK, Praha, 1972.
[4] HAUF, M. aj.: Geodézie 1. vyd. Praha, Státní nakladatelství technické
l1teratury, 1982, 544 s.
[5] ŠANDA, V.: Geodetické
základny
pro testován!
elektronick~ch
dálkoměrů,
GaKD, 32 U). 1986, Č. 3.
[6] BRDZ, V.: Otázky přesnosti při zaměřování
pozemních stavebních
objektů. GaKD. 33 (75), 1987, Č. 6.
[7] K(UZ, I.: Geodetické metody budování PBPP a přesné lokální sítě, Zpravodaj Geodézie, n. p., Liberec.
Liberec, 1988, Č. 1.
[8] ŠANDA, V.: Zaváděni elektrooptického
tachymetru
do provozu [VZ č. 827/1985.] Zdiby, VÚGTK 1985.
[9] CHARAMZA, F.: Programový
systém GEODET. Edice VÚGTK. Zdiby, 1985.
[10] K~lZ, 1.: V~suvn~ kopírovací
vozík. [AD 228 281.]
Praha, 1985.
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V roku 1984 sme na slránkach Geodetického
a kartografického
obzoru spomenuli
[1], že na Geografickom ústave Centra geovedného
výskumu SAV
pripravujeme
vzorník značiek. Vtedy sme mali zámel' pripravH tento vzorník nielen čierno-bielo, ale
i farebne (farebné značky na farebnom podklade).
Medzičasom sa však situácia zmenila a povodný
zámer bolo treba oddialiť. Vzorníky na našom ústave nepripravujeme
ako jednu z hlavných úloh, naopak, sú druhoradým
sprievodným výsledkom a venujeme sa im len vtedy, ak nám vzniknú medzi úlohami základného
výskumu ne jaké krátkodobé
medzery. V tomto prípade sme oddia1ili spracovanie
vzorníka
klasickým
sposobom, a pretože sme si
zaobstarali
sovietsky fotosádzací
systém KASKAD,
(ktorý sa medzičasom
prestal vyrábať), dali sme
prednosť fotosadzbovému
variantu vzorníka.
Využitie

fotosadzby

Zo súboru prístrojov
KASKAD sme na fotosadzbu
znakov použili najprv programovací
prístroj FPV,
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výstupom
ktorého
je páska s naprogramovanou
sadzbou. Vlastné exponovanie
na film (so stranovo správnym,
alebo stranovo
prevráteným
obrazom) sa robí na fotosádzacom
automate FA, ktorý
vyhotovuje fotosadzbu v intervale verkostí od 5 do
18 typografických
bodov (t. j. približne od 1 do
4 mm). Vličšie znaky sa vyhotovujú na ďalšom (titulkovom)
fotosádzacom
prístroji
F96K, ktorý
umožňuje sádzať verkosti od 20 do 96 bodov (pri-bližne od 4,5 mm do 20 mm, ale existuje variant,
ktorý sádže ešte vačšie písmená alebo znaky).
Najprv sme využívali (aj pre vzorkové rastre)
len fotonosiče
písma, na ktorých boli doplnkové
znaky umiestnené
vo štvrtom riadku (obr. 1).
Tieto znaky sme využívali hlavne na vyhotovenie
vzorkových rastrov s minimálnou verkosťou znaku
a s minimálnym medzerovaním.
Aj keď sme získall
vyše stovky zaujímavých
rastrov (vzoriek), neboli
sme so sortimentom
znak ov (a vzoriek) spokojní
a pokúsili sme sa sami vyhotoviť taký fotonosič,
na ktorom by Iiamiesto písmen boli len samé znaky
(obr. 2).
Napriek teoretickej
nedokonalosti
praktické výsledky boli uspokojivé, a preto sme sa rozhodli vyhotoviť týchto "znakonosičov"
viac. Postupne sme
získali pri ich vyhotovovaní určitú zručnosť a skú·
senosť. Zatiar sme vyhotovili 8 znakonosičov, pričom
na každom z nich je po 500 znakov. Mysleli sme si,
že zásoba 4000 znakov by nás mohla uspokojiť,
preto sme pripravili
prvý diel (diel A) vzorníka
kartografických
znak ov, ale už pri jeho dokončovaní sme prišli na to, že budeme potrebovať ešte
ďalšie znaky, alebo ďalšie grafické verzie doterajších znakov.
Fotosádzací
automat umožiiuje fotosadzbu
v 10
vefkostiach
(5, 6, 7, 8, 9, .10, 12, 14, 16 a 18 bodov).
Na obr. 3 sa ilustruje séria týchto 10 vefkostí (pracovne nazvaná ako 1. skupina vefkostí) pre jeden
náhodne vybraný znak.
Náš variant fotosádzacieho
prístroja F96K umožňuje sadzbu znakov v 12 nadviizných vefkostiach
- v 2. skupine vefkostí (20, 24, 28, 32, 36, 40, 42,
48, 56, 60, 64 a 72 bodov). Na obr. 4 sa ilustruje
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Vzorník je formátu A4 a má 78 strán + 8 strán
kuncentrovaného
prehfadu
znakov
(akuby
ich
"obsahu").
Znaky v tomto prehfade sú usporiadané
podla klávesnice
fotosádzacieho
prístroja,
takže
súčasne slúžia ako prevodové schémy na programovanie sadzby podfa písmenových kláves.
Hlavnú časť vzorníka (74 strán) zaberajú znaky
1. skupiny vefkostí. Styri posledné strany obsahujú
len ukážky (9 vybraných znakov zaberá jednu stranu) znakov 2. skupiny vefkostí, pretože uvedenie
všetkých znakov v tejto skupine vel kostí by si vyžiadalo vyše 400 strán.
Na usporiadanie
znakov na ne jaké skupiny alebo
podfa nejakej vhodnej klasifikácie
nám chýbal aj
vzor, aj teoretický
návod. Na zoradenie
vefkostl
nás kladne inšpiroval len vzorník značiek Geodetického a kartografického
podniku v Prahe. Preto
sme k usporiadaniu
znakov pristúpili celkom pragmaticky. Najprv sme rozdelili znaky na nemotivované (abstraktné,
geometrické)
a motivované (asociatívne).
Nemotivované
znaky sme rozdelili
na kruhy
(IiiekoIko príkladov je na obr. 7), polkruhy, elipsy
1, elipsy 2, trojuholníky,
štvorce, kosoštvorce 1, kosoštvorce
2, obdížniky,
kosodÍžniky,
licl10bežníky
1, lichobežníky
2, paťuholníky, šesťuhOlníky, zložité geometrické
znaky. písmenové znaky, číslicové
znaky a smerové znaky (šipky). Okrem toho je vo
vzorníku niekofko strán venovaných ukážkam čiar-lemoviek z geometrických
znakov a zO smerových
znakov. Tieto lemovky 5Ú vysádzané
vodorovne
a pri ich použití sa nadrezávajú
a umiesňujú aj ako
krivky.
Motivované
znaky (obr. 8) zaberajú
10 strán
vzorníka. Formálne nie sú členené, tvoria jeden monolitný celok, v ktorom jedna za druhou nasledujú
skupiny príbuzných
tvarov. Tieto skupiny sme nedokázali pomenovať a upustili sme aj od ich umelého písmenovočíslicového
označenia, pretože medzi skupnaimi existujú rozne medzitvary, alebo niektoré tvary majú možnosť vlacnásobného
zatrledenla.
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Využitie
sérí.a týchto vefkostí znaku rovnakej konfigurácie
ako na obr. 3.
Identifikácia
znakov (za účelom ich operatívneho vyhfadania
na znakonosiči
pomocou kláv,.esnice fotosádzacieho
prístroja)
si vyžiadala prisp6sobenie alebo prevod p6vodnej písmenovej klávesnice na FPV (obr. 5) na znakovú
klávesnicu
(obr. 6), podfa ktorej je jasné ktorý znak je umiestnený "na" ktorej konkrétnej
klávese. Pri programovaní sa písmenové klávesy nevymieňajú
za znakové, ale tesne nad klávesnic u sa umiestňuje priesstorová schéma rozmiestnenia
znakov podfa riadkov klávesnice a podfa toho, či ide o horný, alebo
dolný register (t. j. register vefkých alebo malých
písmen). Každá schéma má 8 ocisekov, čo znamená, že pre každý jeden znakonosič
každá jednotlivá klávesa može programovať
fotosadzbu
8 znakov rozneho tvaru.

vzorníka

Vzhfadom na to, že všetky strany vzorníka, ako
i všetky znaky a lch vefkostl sO číselne označen'é,
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trebným odstupom vo vodorovnom riadku, ale i na
sadzbu znak ov s prekrytom
smerom hore, dolu,
vpravo, vlavo + v štyroch šikmých smeroch - tak
rovnakovefkých
ako i nerovnakovelkých
znakov.
Takéto kombinácie vo vzorníku ešte nie sú uvedené, zatiaf neboli potrebné.
Zoradenie znakov do
riadku napr. pod názov, alebo do stípca nie je problémom.
Sadzba znakov sa vy hotovu je pozitívne na film
maximálne do šírky filmu 20,3 cm, z ktorého nie je
problém kontaktom vyhotoviť negatívnu alebo rastrovanú podobu znaku. Do vydavatefského
originálu sa znaky vlepujú na filme, alebo sa obtláčajú
(respektíve
transplantujú)
zo zlupovacej vrstvy.
Dodatok k vzorníku grafických

rastrov

Ako sme uviedli v [1], v roku 1984 SlIle vytlačili
dvojdielny vzorník grafických
rastrov. Druhý diel
bol vyhotovený na báze rastrov Propisot, ale prvý
diel zo 640 rastrov (vzoriek) obsahoval 312 vyhotovených fotosadzbou.
Znakonosiče,
ktoré sme použili na vyhotovente
vzorníka kartografických
znakov, nám zo znakov
menších vefkostí vefmi jednoducho
umožnili vytvárať nové grafické
rastre
(vzorky,
vzorkové
1-11-11-11-11- 1_1_1_1
11-11-11-11-1' 1_1_1_1
rastre) na filmy šírky 152 mm, 203 mm a v neob-11-1-11-111-1-1-1
medzenej dížke. Stačí na to niekofko jednoduchých
;1-11-11-11-11 1-1-1-1
povelov operátora
fotosadzbového
prístroja. Vyberie sa znak a použije sa povel automatického
opakovariia znaku, alebo opakovania
riadku. Príklad
takto vyhotovených
rastr ov je na obr. 9.
Rastre'
sa
získavajú
nielen opakovaním
jedného
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cií znakov i riadkov.
Rastre, vyhotovené z fotosadzbových
znakov sme
zoradili do "Prehfadu vzorkových grafických
rastrov", ktorý je už vytlačený
(obr. 10, 11 a 12
sú z tohoto prehladu).
Je to vlastne tiež vzorník
formátu A4, má 64 strán, na ktorých v obdížnikoch
čo najmenšieho
rozmeru (0,8 X 1,3 cm) je celkom
10000 vzoriek rastrov
v základnom
pozitívnom
tvare. Nad vyhotovením
variantných
vzorníkov
s negatívnymi, rastrovan}'mi
a farebnými vzor kam i
budeme ešte uvažovat a vyhotovíme ich len, ak si
to vyžiada tvorba zložitých máp.
nie je problém pracovať s nimi aj bez pomenúvania.
Prvý znak sa označuje kódom 1-1-18,
čo znameZAver
ná, že ide o stranu č. 1, znak Č. 1 a o jeho vefkosť
18 bodov. Analogicky kód posledného
znaku (z 1.
Donedávna bol sortiment znakov a rastrov kartoskupiny vefkostí)
je 74-55-5,
t. j. ide o stranu
grafického
praceviska
dosť bolavou záležitosťou,
74, znak 55 a o jeho 5-bodovú vefkosť. Znakové
pretože rozširovanie
ich sortimenlu
bolů nákladčiary-lemovky
majú len dvojdielny kód (číslo strané, náročné
na čas, financovanie
a niekde i na
ny + číslo lemovky), aiebo sa označuje len elepriestor. V súčasnom období pri využití fotosadzby
ment lemovky, ktorým maže byť ktorýkofvek
znak
značná časť týchto problémov odpadá, pretože znaky i rastre si možno vysádzať operatívne podfa povzorníka,
označovaný
trojmiestnym
kódom. Tieto
údaje prakticky
postačujú
na dorozumievanie
sa
treby. Dokonca i vyhotovenie
nových zn<;lkov je
medzi autorom mapy a kartografom
(redaktorom,
záležitosť znač ne rýchla a nenákladná.
zostavitelom
alebo i kresličom-litografom),
keď
Mať k dispozícii obsiahle, alebo aspoň dostatočsa potrebujú ctohodnúť, ktotý znak ktorej vefkosti
ne inšpirujúce
vzorníky
základných
kartograficsa použije na danú mapu. Pre operátora
(prograkých vyjadrovacích
prostriedkov
- to je predsa
mátora) fotosadzby sa používa iný pracovný kód.
želanie každéhO tvorivého kartografa,
aj ke by mal
Operátorovi
fotosadzby znak ov možno dávať poakokolvek bohaté skúsenosti z oblasti kartografickyny nielen na sadzbu jednotlivých
znakov s pokého vyjadrovania-označovania
objektov
a javov
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figurálnymi značkami, rózrtorodými čiarami, vzorkami a farbami. Tam, kde sa tvoria jednoduché mapy, spravidla sa vystačí s empíriou (skúsenosťou).
No tam, kde sa tvorla mapy s bohatým obsahom,
súbory máp alebo i komplexné atlasy, tam je výhodné mať po ruke pomocky-vzorníky.
Ulahčujú
rozhodovanie, zmenšujú rIziko nezdaru. Škoda, že
ich tvorbe kartografi venujú tak málo pozornosti.

Plán tematických úloh
rezortu SúGK a ČÚGK na rok 1989

Slovenský l1rad geodézie a kartografie
(SÚGK J a Ceský
úřad geodetický a kartografický
[ČOGK) vyhlasujú v súlade s Dohodou SŮGK Č. 3-1718/1986 a CÚGK Č. 1909/
/1986-21 spoločný plán rezortných
tematických
1110h na
rok 1989.
Tematická 610ha

Č.

1í1989

1. Názov 1110hy:
VYBUDOVANIE ZNALOSTNEHO
SYSTEMU
PRESNtCH LOKALNYCH POLOHOVtCH
GEODETICKtCH
SIETI (PLPGS) BUDOVANtCH
PO ETAPACH BEZ
STRATY INFORMAcII
2. Lehota na vyrlešenie 1110hy: 31. 12. 1989.
3. Odmena: 8000 Kčs.
4. Doterajšl
stav a jeho technlcko-ekonomlcké
nevýhody:
Doterajšfe
postupy neumožňujl1
rlešlt
danl1 1110hu
v rutinnej prevádzke
prl zohladnení
všetkých súčasných vedecko-technlckých
poznatkov v tejto oblasti.
Problematika
návrhu
optlmálnej
štruktl1ry
polohových geodetických
sleti, ako aj spracovanle
nameraných l1dajov a Ich analýza sl1 teoreticky
vyrlešené.
Nlektoré člastkové úlohy sú programovo
zabezpečené na počítači EC 1033:
- optlmalizačné
proceóúry
(DALOPT, KIRS,
STROPT),
odhad súradníc
bodov a lokálne minimálne
varlácie geodetických
prístrojov
(SVSF', LMV),
aprl6rna
analýza geodetlckej
slete (PRAHEL).
Pre šlršle uplatnenle
týchto nových postupov v organizáclách
budujúcich
PLPGS je potrebné
rlešlt
uvedenú
problematiku
v komplexnom
pohlade
na
profesionálnych
počítačoch,
ktoré sl1 v súčasnosti
prístupné
skoro všetkým organlzáclám.
5. Popis úlohy a jej technlcko-ekonomlcké
požladavky:
Nad bankou údajov o PLPGS je potrebné vybudovať
banku met6d na práce v PLPGS. Banka met6d má
obsahovať základně
znalostné
okruhy:
- návrh optimálnej
štruktúry
PLPGS budovanej v I.
etape,
- aprl6rnu
analýzu geodetlckej
slete pomocou sllofunkci! štatlstlckěho
testu,
- spracovanle
(vyrovnanie)
I. etapy,
- návrh
optlmálnej
štruktúry
PLPGS budovanej
v II. etape,
spracovanle
geodellckej
slete II. etapy bez straty
fnformácli,

LITERATŮRA:
[1] PRAVDA, J.: Kartografické
ho l1stavu BAV. Geodetický
(72), 1984, Č. 4, s. 84-87.
Do redakcie došlo: 16. 9. 1988

vzornlky
Geograffckéa kartografický
obzor, 30

Lektorovala:
Ing. Zdenka Roulová,
GKP Praha, t. p

výpočet relatlvlzovaných
charakteristik
presnostl
geodetickej slete.
Vybudovanie tohoto systému prp, PLPGS treba navrhnl1ť pre profeslonálne
počítače typu PC 100% kompatibilné s IBM PC.
6. Technlcko-ekonomlcké
Informácie:
Podnfková tematická
1110ha č. 3/86 "Postup optlmálneho merania a spracovania
nameraných
l1dajov prl
budovaní rýchlodráhy
v Bratlslave".
Pre budovanle
banky l1dajov sa odporúčajl1 manuály: DBS III plus,
CLIPPER, FOX BASE +.
7. Rlešltelom úlohy odpovie na dotazy:
Ing. Ján Dobeš, CSc., Geodetický
ústav, n. p., Bratislava (GÚ), Chlumeckého
4, 82745 Bratislava, telef6n 228173.
8. Zdovodnenle
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
- rozbor technicko-ekonomlckej
efektivnosti:
Vyrlešenie 1110hy umožní efektívne navrhovanle,
budovanle a hlavne výpočty PLPGS a Ich zhusťovanie
na základe najnovších
vedeckých
poznatkov v tejto
disclpline. Následne sa velmi efektívhe a operatívne
mažu využívat všetky fnformácie
obsiahnuté
v báze
údajov. Pojde o také fnformácie, ktoré nebol o možné
doteraz rutlnne používat
(reálna presnost všetkých
bodov geodetickej
siete obsiahnutá
v kovariačnej
matici).
Doslahne
sa vyššfa Informačná
schopnosť
geodetlckej
slete, a tým sa zvýšl hospodárnosť
následných geodetických
prác.
9. Záruky využltla vyhodnotených
návrhov rlešenia
termín:
Cfllý znalostný systém bude možné využívať vo všetkých organlzácfách,
ktoré budujú a využívajl1 lokálne geodetické slete.
Využltle vyhodnotených
návrhov rlešenla
je aktuálne bezprostredne
po ích vyhodnotení.
10. Názov a sídlo organizácie,
u ktorej sa podávajú návrhy rlešenia:
Výskumný
l1stav geodézie
a kartografip,
(VÚGK),
Chlumeckého 4, 82662 Bratislava.
11. Prleskum prospešnosti
vykoná:
GO, Chlumeckého 4, 82745 Bratislava.

PREVZATIE
NOVtCH OPERATOV
NEHNUTECNOSTI (EN)

DO

EVIDENCIE

2. Lehota na vyriešenie úlohy: 31. 12. 1989.
3. Odmena: 3000 Kčs.
4. Doterajší
stav a jeho technicko-ekonomické
hody:
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nevý-

V praxi je veTa nejasností
pri posudzovaní
rozdielov
medzl doterajším
stavom EN a novým stavom, ktorý
je výsledkom
technicko-hospodárskeho
mllpovania
(TBM), resp. tvorby Základnej
mapy veTkej mierky
(ZMVM). V rámci obnovy EN novým mapovaním ne-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

smie dojst k zmellám v jej obsahu, ktoré by boU
v rozpore s platnými právnymi normami a technickými predpisml. Existujúce zmeny nie sú žiadným ustanovenlm právnej normy riešcné, preto sú predmetom
nejasnosti
pri preberaní
obnoveného
operátu
EN
a pri dalšom vedeni EN.
Popis úlohy a jej technicko-ekonomické
požiadavky:
V duchu zásad stanovených
právnymi normami, ako
aj rezortnými technickými
predpismi a v súlade s celkovou koncepciou
EN posúdU a rozborovat
existujú'
cu problematiku
a navrhnúť
postup pri preberanl
výsledkov mapovania
do EN, najmil z hladiska
rozdielnosti výmery parciel, rozsahu evidovaného
vlastnlctva, rozsahu
kult Úl', sektorov,
úhrnných
hodnOt
druhov pozemkov a iných rozdielnostl.
Technicko-ekonomické
informácie:
Techn!cké predpisy SOGK:
- Smernice na tvorbu ZMVM CSSR, 984 210 S/81,
Metodický návod (MN) na tvorbu ZMVM, 984210
MN-l!83,
lnštrukcia
na vedenie EN, 984400 1/83,
MN na zisťovanie zmien vEN,
984420 MN-1/83
a dalšie technické predpisy z tejto oblasti.
Riešltelom úlohy odpovie na dotazy:
Ing. Andrej Margicin, Geodézia, n. p., Prešov, prevádzka EN, Dlhý rad 16, 08501 Bardejov,
telefón
Bardejov 25 59.
Zdovodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
- rozbor technicko-ekonomickej
efektivnosti:
SkvaUtnenie
a zjednotenie
postupu prác pri preberaní nových operátov
po THM, resp. tvorbe ZMVM
do EN.
Záruky využitia vyhodnotených
nllvrhov riešenia termln:
Výsledok riešenia bude využitý pri riešenl koncepčných otázok EN, najma pri priprave právnych noriem
a technických
predpisov na úseku EN alebo pri riešenl úloh se EN súvisiacich a následne pri vedeni EN.
Názov a sldlo organizácie,
u ktorej sa podávajú návrhy riešenia:
VOGK, Chlumeckého
4, 82662 Bratislava.
Prieskum prospešnosti
vykoná:
Geodézia, n. p., Prešov, Konštantlnova
6, o8J 38 Prešov.

1. Prba a povinnosti riešitelov:
a) Na riešení tematickej
úlohy (TO) sa maže zúčastnit
ktokolvek,
s výnimkou tých osOb, ktoré schvál1l1 vyhlásenie rezortnej
TO, ktoré boU poverené funkciou
predsedu alebo člena hodnol.iacej
komislC, alebo vykonávajú prieskum prospešnosti,
alebo akokolvek prldu do styku s návrhmi na riešenie. Ak sa však rozhodnú vypracovat a prihlásit návrh na riešenie a upozornia na túto okolnost skOl', než sa oboznámia s obsahom iťlých prihlásených
návrhov, mOžu sa pri súčasnom oslobodení
od funkcie zúčastnit
na riešenl
úlohy.
b) Návrhy na riešenie TO sa podávajú v orgánoch alebo organizáciách
uvedených
v zadanl
jednotlivých
TO plsomne v dvoch vyhotoveniach,
s označením názvu a člsla TO. V návrhu na riešenie sa uvedú mená
všetkých
zúčastnených
riešitelov,
ich zamestnanie
a zamestnávatel,
číslo občianskeho
preukazu,
rodné
člslo, presné adresy bydliska a podiel jednotlivých
členov na riešenl.
c) Návrhy na riešenie
musia byť zrozumitelné,
úplné
a technicky
jasné, podla potreby doplnené
príslušnými výkresmi a pod. V návrhu na riešenie sa musí
uViesť dokumentačný
materiál,
o ktorý sa riešenie
opiera.

Z.Hodnotenie n6vrbov na rlelenie:
a) Clenov hodnotiacej
komisie,ako
,aj jej predsedu a tajomnlka menu je SOGK, bezprostredne
po vyhlásení
úlohy. Pri príprave
návrhu na zloženie hodnotlacej
komisie sa prihliada
na jej optlmálne,
pokial možno
užšie zloženie. V hodnotiacej
komisU musí byt zastú-

pený orgán
využívat.

alebo

organlzácia,

ktorá

bude

riešenie

b) Pracovnici,
ktorí prldu s návrh mi na riešenie akokolvek do styku, sťi povinni zachovat
mlčanUvost
v priebehu celého hodnotenia.
c) Hodnotiaca
komisia vyhodnotl všetky návrhy na riešenie do dvoch mesiacov od uplynuUa lehoty určenej
na ich pdoanie, bez ohladu na poradie, v akom došli.
Návrhy na riešenie podané po určenej lehote sa prerokujú
podla
predpisov
o zlepšovacích
návrhoch,
(ZN) bez nároku na odmenu z titulu TO.
d) Po prerokovaní
návrhov
na riešenie
v hodnotiacej
komisll a po schválení, informuje SOGK všetkých riešitelov o výsledku. Takto schválené vyhodnotenie
došlých návrhov je konečné. V správe hodnotiacej
komisie, sa uvedú všetky okolnosti, ktoré viedU k posúdeniu riešenia
(či riešenie splnllo podmienky
zadanla úlohy, či je prospečné,
technické
a ekonomické
hladisko,
výhody, nedostatky
riešenia a pod.) a návrh na vyplatenie odmeny.
e) Vyplsaná odmena sa prizná za komplexne vyriešenie
úlohy v súlade
s týmlto súťažnými podmienkaml.
V prlpade čiastkového
riešenia sa mOže odmena znfžH alebo rozdelit medzi niekolko čiastkových riešenl.
Ked prlde niekolko riešenl, ktoré vyhovujú všetkým
požiadavkám,
odmena
sa prizná
najvhodnejšiemu
z nich. Odmenu za vyriešenie
rezornej
TO preplatí
SOGK na základe záverečnej
správy hodnotiacej
komisie, schválenej
námestníkom.
predsedu
SOGK.
f) Za využltie kladne vyhodnotených
návrhov na riešenic zodpovedá
orgán alebo organlzácia,
ktorá vykonala prieskum
prospešnosti.
Dňom schváleni a záverečnej správy hodnotlacej
komlsie prevezme tento orgán alebo organizácia
vyhodnotené
riešenia.
g) Práva a povinnosti
z vyhlásenej
rezortnej
TO musia
byť vysporiadané
do štyroch mesiacov od uplynutia
lehoty určenej na jej vyriešenie.
Táto štvormesačná
lehota mOže byt v odOvodnených prlpadoch predlžaná.

3. Všeobecně ustanovenla:
a) Všelky návrhy na riešenie eviduje v denníku ZN orgán alebo organizácia,
ktorá vykonala prieskum prospešnosti. Po vyhodnotení
sa prerokujú všetky návrhy
na riešenie rezortnej
TO ako prihlášky ZN s právom
prednosti, kedy tieto riešenia došli.
b) Orgán alebo organizácia
je v súlade so zodpovednostou prevzatou pri vyhlásenl rezortnej TO povinná vyhodnotené
návrhy na riešenie
bez meškania
využit
a informovat o tom riešitelov a SOGK.
c) Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmlto sútažnými
podmienkami,
platia ustanovenia
zákona č. 84/1972
Zb., najmil § § 111 až 113 a vyhláška č. 29/1986 Zb.
Ing. Helena Zaarová,
Slovenský úrad geod~zie a kartografie

Pro pi'íití GaKO pi'ipravujeme:
j.: Geodetický prostor a zdokonalení
jazykových prostl'edkd jeho kartografického
modelov6n( na b6zi geometrie
KOLENAT'~, E.: Urěov6n( nelinearity mikrometru
gravimetru Gs 15
HYLMAR, F.: Analytické pi'ekreslov'n( na Rectima-

NEUMANN,

tu
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PIUSTROJOV~ TECHNIKY

V závěru bych chtěl znovu upozornit na zásadní skutečnost, že VúGTK pl'lstroje a pomdcky nevyrábí, nedistribuje, nezajišťuje
jejich dodáni ani nesoustl'eďuje
objednávky. Proto jsem uvedl v textu přesné adresy jednotl1v9ch organizaci.
Ing. lan Přibyl, CSc.

Soublsná situace v sériové výrobi
některých pomucek a pffstrojů
pro geodézii a kartografii

VOCTK

VOGl'K vyvinul řadu pomdcek a přístrojd
pro geodetlckou a kartografickou
praxi, o které je stále značn9 zájem. Toto sdělení má sloužit pro informaci, kde je možné
tyto pomticky a přístroje získat.
V současné době je uzavřena řádná smlouva o předáni
v9sledkd v9zkumu se třemi organizacemi:
1. Technická dstředna
spojd Praha, Dimitrovovo náměsU
16, Praha 7, psC 12506, dále jen TUS Praha.
Zajlšfují ve svém závodě Brno hledač kovov9ch vedeni Met a x, kde došlo ke změně názvu na M e r i d.
Vyráběné >série plně zabezpečí
potřeby resortu federálniho ministerstva
spojd (FMS) a resortu COGK, jak
pl'edpokládala
pl'fslušná smlouva. Vzhledem k začátku spolupráce
a omezené kapacitě v9robce jsou zájemci z dalšich resortd nuceni počítat v současnostl
s delšími dodacími Ihdtam1.
2. Drupos Brno, Bašty 6, psC 602 00.
Organizace
zajišťuje pro svoje potřeby a pro potřeby resortu
COGK sérii
V y náš e c í c li des e k
s h e k ta r o vou
s i t i, podle dokumentace
vypracované ve VOGTK. První a zřejmě I posledni série byla
dokončena
v roce 1988 a všechny požadavky organizací resortu
COGK byly kryty. Z ostatních
zájemců
byla zajištěna jen menší část.
3. JZD ROZVOJPosázavi, Jílové u Prahy, psC 25481.
Výroba
je zajišfována
v dílně pl'ldružené
v9roby
v Praze, objednávky
jsou vyřizovány
prostl'ednlctvim
dodavatelské
organizace
Ústředni
sklady,
podnik
HMP, Klimentská 36, Praha 1, psC 11355.
Podle uzavl'ené HS o předáni výsledkd v9zkumu a podle dalšich jednání budou postupně Zajlšfovány tyto
pl'fstroje a pomůcky:
a) vy náš e c í t roj ú h e I n I k Y jsou zatim vyráběny v měl'ltcich 1 : 2880, 1 : 1000 a 1 : 500. Je použito
VOGTK stanovené JKV, t. j. 738998116, 118,
b) vynášeci
souprava
s pravitkem
v délkách pravltka
30 cm. je použito VOGTK stanovené
jKV 938 998 121,
c) souprava
pro
vyměřováni
jeřábových
d r a h - jKV 938 998 111. Souprava
je v provedení
a s příslušenstvim
podle vývoje provedeného
ve
VOGTK,
d j k o v o v é těž I t k o - jKV 738 998 415.
Použité JKV byly stanoveny VOGTK podle výměru FSO
č. 20 993í71 z 23. 7. 1971 11 jsou po dohodě dále použivána v JZD Jílové.
Další skupina přístrojů
je zajiSfována obdobn9mi cestami v mezlnárodni
spolupráci
geodetick9ch
služeb socialistických
zemí.
VEB Komblnat Geodiisle und Kartographie,
Helnrlch
Mann Allee 103, 15 Potsdam.
Do\'oz je uskutečňován
prostl'ednlctvim
PZO Merkurla,
Argenlfnská
38, Praha 7, psC 17005 (vzhledem k statistickému čislu 998 po souhlasu PZO Pragoexportj.
V NDR
vývoz zajištuje Carl Zeiss jena.
Tímto způsobem jsou zajištěny:
al malé
koordlnátografy,
t. zv. Seifert,
b j ryt e c k é pan t o g r a f y - mají menši zmenšeni
než pantografy
VOGTK, l. j. místo 1 : 4 mají 1: 3 a Hm
se vejde méně značek na šablonu,
c j s a d y ryt e c k Ý c h š a b Ion
podle matričních
šablon zhotoven9ch
podle potřeb organizaci
COGK
ve VOGTK. Podle matriční
šablony vyhotovené
stejn9m způsobem se vyrábějí i pro r 9 v a c i š a b I o-

ny,
d) v malém počtu byly dovezeny I dalšf přístroje
ml1cky z NDR, vyráběné
v porlnicich řízených
Berl1n.
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Kapitoly z hlst6rie geodézle v Československu 1945 af
1987.1. vyd. Bratislava. VÚGK 1988. 332 s. (Cena 36,- Kčs.)

Začiatkom
tohoto roku sa dostalo
do rúk geodetom
a kartografom,
ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o rozvoj geodézie u nás, velmi vítané dlelo o novšej hist6rii
tejto disciplíny
na územ! Ceskoslovenska.
Z Iniciativy
Ceskoslovenského
národného
komitétu
pre FIG (Fédéra tion Interna tlonale des Géomětres I prl CSVTS a v rámci edIčnej angažovanosti
Výskumného
ústavu geodézie
a kartografle
v Bratislave, resp. jeho Odborového Informačného stredlska, vzniklo dlelo, ktoré zásluhou celého
radu dobrovoln9ch
spolupracovník ov - geodetov a členov CSVTS - zaplňuje medzeru geodetickej
literatúry
v oblasti súčasn9ch
dej!n.
Publlkácia
v šiestich
tematických
celkoch
opisuje
hist6rlu
geodézie
na územi Ceskoslovenska
v obdob!
rokov 1945 až 1987.
Prvý tematický
celok s názvom "Právny stav a postavenie
geodézie
vo verejnom
živote" charakterizuje
význam geodézle pre spoločnost, jej prínos v povojnovom
období a opisuje jej z3členenie
v systéme národného
hospodárstva.
Zaznamenáv,a štrukturálne
a vecné zmeny
v danej sfére v závislosti na zmenách spoločensko-politick9ch. Cituje všetky významnejšie
dokumenty vydané
v predmetnej
historlckej
etape, ktoré sa dotýkajú geodézle a kartografie.
Druhá téma "Organizace
geodézie a kartografie"
je
predovšetkým
orientovaná
na vývoj samostatného
rezortu geodézle a kartografie.
Charakterizuje
základný
rys povojnového
vývoja odvetvla geodézie a kartografie
od združstevňovanla
súkromných
firiem až po vznik samostatného
rezortu geodézie a kartografie,
epochu jeho
budovania
v rokoch 1954 až 1968 a jeho organizáciu
po federatlvnom
usporiadaní
štátu. Opis organlzačných
štruktúr
a funkčných
náplní jednotliv9ch
zložiek doplňuje tabulková často obsahujúca
mená riadileYov rezortných organlzácií.
Nevynecháva
sa ani organizačný
vývoj geodézie
a kartografie
v československej
armáde
a v ln9ch rezortoch.
Ďalej sa tu hovorí o zvláštnych
opatrenlach
a člnnostiach
v odvetví geodézie a kartografie
(činnost
zodpovedných
geodetov,
znalecká
činnost, overovanle
geodetlcký.ch
prác ap. I·
Tretí tematický blok. "Mezinárodní
styky československých geodetů a kartografů"
opisuje zastúpenle
a aktivity československ9ch
geodetov a kartografov
v mimovládnych
organizáciách
FIG, ISP/ISPRS.
ICA, IU5M
a IUGG. Ďalšla čas! je venovaná
spolupráci
geodetických služieb socialistických
štátov a nlektorým
jej výsledkom, resp. úlohám geodetickej
služby CSSR v danej sfére.
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Geodetlckf • kart0lrallckf
rol!nik

Ústrednou častou publikácle je štvrtá téma "Vt_Iedky
geodeticktch
pr6c", v ktorej je spracovaná hlst6rla budovanla geodetických
základov (polohových, výškových
a tlažových),
vrátane mapovanla vo velkých a stredných mlerkach. Zachycuje sa tu aj vývoj katastra a evldencla nehnutelnosU
v chronologických
nadvll.znostiach,
ako aj rozvoj
inžlnlerskej
geodézle,
fotogrametrie
a dlalkového
prleskumu Zeme. Tematický blok uzatvárajtl Informácle o uplatnenl mlkrografie
a stručný prehlad o výrobe geodetických
prIstrojov v Ceskoslovensku.
"Rozvol geodézie ako vedy alel apUk6cie v praxi" je
názov platej témy, v ktorej sa dozvedáme o vývoji vedeckovýskumnej
základne,
o prácach v oblasti teoretickej geodézle, o automatizácil
geodetických
a kartografických prác a o uplatňovaní novej techniky v praktickej činnosti. Okrem toho sa tu opisuje hist6rla VTEl
a CSVTS, ako aj vynálezcovstvo
a zlepšovatelstvo
v organlzačných
podmlenkach
geodézie a kartografie.
Pozornost sa venuje aj burzám technických zlepšenI a odbornej perlodlckej tlači.
Slesty a posledný tematický celok "Vtuka geodézie
a p'(prava
odborn(k'"
sa zaoberá organlzáciou
a spOsobml výučby geodézle a kartografie na školách rOznych
stupňov, vzdelávanlm pracujtlclch a prípravou robotnlckych kádrov v odvetví geodézie a kartografie.
Ako vyššle formy vzdelávanla
sa tu prezentujtl
postgraduálne
šttldlum na vysokých školách a výchova vedeckých pracovníkov tamtiež, ako aj vo výskumných tlstavoch. Samostatné kapitoly stl venované vojenskému vysokoškolskému šttldiu geodézie a kartografie a výučbe geodézie
na vysokých školách s iným hlavným zameranlm.
State s celoštátne
spoločným základným obsahom sú
naplsané jednojazyčne,
state (kapitoly) s reglonálnymi
odlišnostami
dvojjazyčne
(česky a slovensky).
Každý
tematický celok je skončený stlhrnom a jeho mutáciami
v jazyku anglickom, franctlzskom, nemeckom a ruskom
[nemecká a ruská mutácla sú na dobrej tlrovni, avšak
v anglickej sa používajtl mnohé neadekvátne
termíny).
Problémy súvlslace s tvorbou publikácle
naznačené
v predslove a najmll. v doslove dlela sú pri danej forme spolupráce na báze dobrovolnosti, prl autorskej rOznorodosti a jazykovej zmlešanosti pochopitelné.
Krátky
čas spracovania
publikácie
tieto problémové
faktory
ešte umocňuje, čo podnecuje recenzenta
k priaznlvému
pohladu pri posudzovaní jednotlivých častí monografie.
No redakcia iste rada prijme, ak jej čitatelia zašltl námety na doplnenie alebo úpravu obsahu, resp. iné pripomlenky pre dalšle zdokonalenie
diela prl jeho budtlclch reedíciách.
Sám by som navrhoval
zaradenle
podtémy "Reprodukcia
a reprografia",
ako aj odstránenie niektorých štylistických nedopatrení
[napr. z textu
na str. 311 by vyplývalo, že štúdium zememeračského
inžlnierstva
sa stalo štvorročným
na všetkých čs. vysokých školách až v roku 1946 - pravdou však je, že
na SVST v Bratislave takéto štúdium existovalo už od
roku 1940).
Treba však zdoraznif, že kapitoly, ktoré stl z hla·
diska edičného
zámeru tažiskové
(Výsledky geodetických prác Geodetické základy a Rozvoj geodézie
ako vedy) sú velmi soUdne spracované
a vhodne doplnené širšími aplikáciami
geodézie v rOznych sférach
jej uplatňovanta,
k čomu sa prldružujú
fundovane zostavené kapitoly o fotogrametrU.
lnformácie o príslušných organizačných
štruktúrach,
o legislatíve a výchove
odborník ov kompletizujú
dielo, ktoré možno odporúčat
nielen na študijné účely, ale ktoré by ako príručka ne·
malo chýbat ani v knižnicl žiadneho geodeta.
Záverom treba tvorcom publil\ácie
vyslovit uznanie
za obetavé spracovanie tohoto unikátneho a záslužného
diela, ktoré svojou koncepci ou a integračním
ponlmaním je dostojným príspevkom
českých a slovenských
geodetov k aktivitám, zavtšeným v období 70. výročia
vzniku Ceskoslovenskej
republiky a 20. výročia schválenia Ústavného zákona o československej
federácii.
Dr., lnq. Anton Daniel,
Bratislava
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Zasedáni Stálého výboru FIG
na Novém Zélandě
Poprvé za 110 let na Novém Zélandě, podruhé na jltnI
polokouli, potřetí v oblasti Pacifiku. To jsou charakteristické atributy 55. zasedánf Stálého výboru MezinárodnI geodetické federace [FIG), které proběhlo ve dnech
14. až 17. 10. 1988 ve Wellingtonu. 23 národnlch delegací, které se tohoto zasedánI FIG účastnily, měly navíc
možnost se podnet na navazujlcím odborném programu,
sestávajícfm z konference na téma ••Úloha geodetll. při
výstavbě společnosti",
odborné výstavy a exkurse do
vládnlho geodetického
pracoviště.
Nový Zéland je pro nás poněkud exotickou zemí, proto
nejdřIve nezbytná geografická data: nezávislý stát, člen
Britského společenstvf,
3,2 mlli6nu obyvatel [většinou
britského pll.vodu, z toho 280000 přlslušnlkll. národnostnI polynéské menšiny Maori), 267700 km2, největší město Auckland 816000 obyvatel, hlavnI město Wellington
325000 obyvatel, úi'ednl řeč angličtina a maorština, tři
mezinárodní letiště s 200 spoji týdně [zajištěnými 12 leteckými společnostmi),
časová z6na +12 hod. vll.či GMT,
poloha:
10700 km jihozápadně
od Severní Ameriky,
1700 km jižně od ostrova Fldžl a 2250 km východně od
Austrálie.
Organizace
geodetické
služby má svoJI jedinečnost
v tom, že p. Tapsel, ministr pro geodézii a informačnl
systémy, do jehož pravomoci patřI taktéž resort vnitra,
je plnoprávným
členem vlády. Jeho aktivnI zapojenI do
jednání mu nicméně nebránilo téměř k dennímu interview
v televiznlch zprávách. Navlc jako Maori je velmi aktivně zapojen do řešenI současně
problhajlclch
jednánI
o vypořádání pozemkových, rybolovných apod. práv této
národnostnI
menšiny. Státní služba, soustředěná
do oddělenI pro geodézU a informačnI systémy, má 800 pracovníkll.. Vedle nI je na Novém Zélandě množstvI soukromých konsultantských
i geodetických
firem, i 'jednotlivých civllnlch geometrli.
55. zasedánI Stálého výboru FIG bylo prvnl akcI pod
vedenlm finského byra v čele s presidentem FIG J. Talvltiem. Nutno UVést, že se hned od počátku podai'llo
nasměrovat
sty! práce Stálého výboru na nové formy,
především aktivilím zapojením co největšIho počtu národních delegacI do přfpravy jednánf a vytvářenlm specializovaných pracovních komisI.
Z významnějšlch bodli programu:
- vyhlášenI plánu práce FIG na funkčnf obdobf 1988
až 1991, orientovaného moUem "Jak čelit změnám",
- ustavenI komise pi'edchozlch presidentli,
- žádost FIG o přijetí do leSU (International
Council
of Scientlfic Unlons),
přijeti C. H. Weira [CND I za čestného presidenta FIG
a I. Kacarského [BG) za čestného člena FlG,
výběr USA jako hostitelské
země 60. zasedánl Stálého výboru FIG v r. 1993 (New Orleans),
práce FIG se ve značném rozsahu orientuje na pomoc
rozvojovým zemIm v odborném školství, organizaci
geodetických pracovišf apod.,
byla zahájena činnost komise pro mezistátnf výměnu
.geodetli (členem komise taktéž čs. delegát),
zástupce ••..
ědeckotechnlcké
společnosti MLR podrobně informoval o připravovaném
56. zasedánf Stálého
výboru FIG 1989 v Budapesti,
i'editel XIX. kongresu FW 1990 v Helslnkách specifikoval stav přfl2rav na tuto velkou vědeckotechnickou
akci a jeji předběžný program: term(n 10.-19. 6. 1990,
záštitu převzal prezident
dr. M. Koivisto, rozpočet
1 mil. $, předběžné
přihlášky
budou
rozesnány
v i'íjnu 1989,
vedoucí čínské delegace komentoval rozdané pozvánl<y na 58. zasedání Stálého výboru FIG v Beijlngu
v květnu 1991; současně bude problhat symposium
o přesném měřenI v inženýrské geodézit.
Odborný program konference na téma "Úloha geodetll.
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při výstavbě společnosti"
byl rozdělen
do šesti sekcí.
V sekci 1. Perspektivy byla pozornost zaměřena
na podU civilních geometrťl. na výstavbě společnosti,
na dlohu geodetické
asociace jako ochránce
veřejných
zájmu
a na budoucnost
geodetické
profese na N. Zélandu. Sekce 2. Rozvoj pl'frodDfch zdroji pojednávala
o problematice podllu geodetťl. na plánování a realizaci rozvoje přírodních zdrojťl., o inženýrské
geodézii jako zdroji celospolečenských
dspor, o aplikaci historických
fotografií
ve studiu geomorf()logických
procesťl. a o úloze geodézie
v rozvoji Karibské oblasti. Početně byla obsazena sekce
3. IDformaěDf systémy o územf, kde se jednalo o organizační struktuře
LIS, o využití CASE v rozvoji LIS, o formování modelu dat IS pro turistiku a sportovní rybolov,
o vývoji katastru pro ISL, o výsledcích jednotkového
nákladového
modelu pro produkty
LIS apod. V sekci 4.
Katastr a jeho ddržba byla věnována pozornost vývoji katastru
v globálním
měřltku,
ekonomickým
aspektům
tvorby LIS, podílu geodetů na vyhledávání
rekreačních
ploch, vedení víceúčelového
katastru
na mikropočltačích. Hydrografie
a námořni měřeni byla předmětem
jednání sekce 5. Konečně sekce 6 orientovala
pozornost
účastníku na sledování deformací, mimo jiné na studium
pohybu zemské kůry prostřednictvím
polohových
bodových polí, .na geodetické
měření po zemětřesení,
AAT
atd. Unikátní sborník referátů z konference
je uložen ve
VÚGTK-ODIS.
Na jednání lwnlerence
dzce navazovala
odborná výstava, v jejímž rámci vystavilo 12 výrobních
a obchodních firem přístrojovou
a výpočetní techniku pro geodetické práce, 17 geodetických
a konsultantských
firem pak
dokumentovalo
množstvím
ukázek vysoký standart
své
činnosti. Z našeho domácího pohledu lze za zvlášť pozoruhodné považovat lakt, že mnoho renomovaných
světových výrobcťl. měřické techniky má na Novém Zélandu své zastoupení.
Poměrně rozsáhlá byla nabídka geodetického softwaru od 10 firem, v grafických
aplikacích
převážně vycházejících
z AUTOCADU.
Nejinspirativnější
částí
doprovodného
programu
všech akcí FIG bývají pro zástupce praxe exkurse. Tentokrát bylo jejím cílem oddělení pro geodézU a informace o území [Department
of Survey and Land Informatlon - DOSLI) ve Well1ngtonu. Pracovní náplň této vládní instituce s 800 pracovníky
je skutečně velmi široká,
blížící se náplni našich státních podniků. Jako v ostatních vyspělých zemích se vysoká produktivita
práce této
organizace
odvozuje z velmi pokrokového
technického
vybavení,
jednoduchých
a efektivních
technologii,
vycházejících
z lotogrammetrie
a digitálních
metod. Pozoruhodný
je podnikatelský
přístup Ol'ganizace k veškeré své činnosti. Soubor prospektů
a periodických
publikací pro veřejnost,
resp. pro potencionální
zákazníky,
může svoji informativnosti
a grafickou
úpravou sloužit
za vzor i v našich podmínkách.
Získaný materiál je uložen v Geodézii Brno.
Autor se účastnil práce ve dvou ad-hoc komisích FIG.
Komise pro stálé instituce FIG, jejiž práce na tomto zasedání zkončila, měla interní výstup, zaměřený na činnost FIG. Komise pro mezinárodní
výměnu geodetů zahájila ve Wellíngtonu
svoji činnost. Na slmtečně internacionální
úrovni [Austrálie,
Čína, Československo,
Japonsko, NSR, Švédsko, USA a Velká Británie) bylo jednání otevřeno
definováním
cilů mezinárodní
výměny
geodeW, základních
problémů a úlohy FIG při této výměně. V dalším bude komise soustřeďovat
informace
o stavu mezinárodní
výměny odborníkl\
analyzovat
současné možnosti mezinárodní
výměny jednotlivců
a skupin při práci na zakázkách
a formulovat
návrhy a doporučení
pro FIG I jednotlivé
národní asociace k této
problematice.
55. zasedání
Stálého výboru FIG ve Welllngtonu
je
dnes již historií. Představuje
významný krok v organizačním vývoji federace pod finským vedením, umožnilo
současně
seznámení
od borné veře jriosti se 100 letou
historii geodetické
společnosti
na Novém Zélandě a jeJimi vývojovými tendencemi,
které mají více než lokální
charakter.
pFedseda es. ndrodnlho

Ing. Mi/dn Klimeš,
komítétu pro FlG,
Geodézie, s. p., Brno

60 let člena korespondenta ČSAV
Milana Burii

Na 4. července 1989 připadá význačné životnl jubileum
předního
představitele
československé
i světové geodetické a astronomické
vědy, prof. ing. Milana Burši, DrSc.,
člena korespondenta
ČSAV.
Jubilant je rodákem z Bojanova u Chrudimi. Po absolvování reálného
gymnázia zahájil studium geodézie na
Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze. Na základě konkursu
byl pak vyslán na studium do SSSR,
kde absolvoval v r. 1955 s vynikajícím
dspěchem astronomicko-geodetickou
fakultu MIIGAiK. Využil plně možností úzkého kontaktu
s nejvýznačnějšími
představiteli
světové geodetické
vědy, kteří byli tehdy učiteli na této
fakultě, takže se vrátil do ČSSR již jako vyhraněná
vědecká osobnost.
V letech 1956 až 1974 působil M. Burša ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém
a kartografickém v Praze. Jeho vědecká práce věnovaná
fyzikální
geodéz1i brzo dosáhla mezinárodního
uznání. Zasloužil
se o rozvoj Moloděnského
teorie tvaru Země a její uplatnění nejen v geodetických
základech
ČSSR, ale i ve
světovém měřítku. Jako jeden z prvních pochopil význam
umělých družic Země pro geodézii. Svými teoretickými
pracemi se stal spoluzakladatelem
nového vědního oboru, kosmické geodézie.
Kandidátskou
disertační
práci obhájil M. Burša v r.
1959, doktorskou
v r. 1973. O rok později přešel do Astronomického ústavu ČSAV, kde je vedoucím oddělení sluneční dynamiky. V r. 1984 byl jmenován členem korespondentem ČSAV a v r. 1987 profesorem
na stavební fakultě ČVUT v Praze. Svoji další vědeckou práci zaměřil na teorii tvaru a gravitačního
pole Měsíce a dalších
planet, teorii zemské
rotace,
slapový
vývoj sluneční
soustavy a řadu dalších základních
problémů geodynamiky a astrodynamiky.
Je např. autorem teorie poruch
pohybu umělých
družic zpťisobených
rotačními
deformacemi zemského tělesa a parametrů
trojosého zemského elipsoidu doporučených
IAG k celosvětovémupoužívání.
Prof. Burša je autorem téměř 300 původních
vědeckých prací, třísvazkové
monografie
Základy kosmické
geodézle, přeložené
též do ruštiny a spoluautorem
knihy Tíhové pole a dynamika Země. Je světově uznávanou
vědeckou
autoritou
v kosmické
geodézii
a planetárni
dynamice.
Přednesl
řadu referátů
na mezinárodních
kongresech
a symposiích,
mnohá zasedání sám organizoval a řídil, je častým hostem zahraničních
univerzit.
Mnoho let zastiivá významné mezinárodní
funkce v IAG,
COSPAR a KAPG. Je pověřen též řadou zodpovědnýc_h domácích funkcí, zejména
je členem Ediční rady CSAV,
předsedou
Ediční komise VK astronomie
a geofyziky
ČSAV, předsedou
Čs. národního
komitétu COSPAR, předsedou komise pro obhajoby
doktorských
disertačních
prací z oboru geodézie a vedoucím redaktorem
Studia
geophysica
et geodaetica.
Pro československou
vědu je
významná též jeho pedagogická
činnost, a to nejen na
ČVUT v Praze, ale i na UK v Praze a VAAZ v Brně. Jako
školitel vychoval i pro obor geodézle vědecké pracovníky, kteří již dosáhli vysokého mezinárodního
uznání.
Vědecká práce prof. Burši byla oceněn~ Státní cenou
Kl. Gotlwalda v r. 1977, dále státním vyznamenáním
Za
vynikající práci a řadou medailí domácích i zahraničních
institucí.
Českoslovenští
geodeti si plně uvědomují velký přinos
prof. Milana Bur!;i pro rozvoj naši gEJodetické vědy
a jsou mu vděčni za neúnavnou
podporu tvůrčí práce
v oboru. Mnohým je vzácným přítelem, učitelem I velkým vzorem nadšené, obětavé a poctivé práce. Upřímně
přejeme jubilantovi pevné zdraví, životní pohodu a mnoho dalších dspěchťi.
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Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
zasloužilý učitel - 70 let

Prof. ing. dr. Miroslav Hauf, CSc., zasloužilý učitel, se
narodil
dne 24. července
1919 v·Praze-Libni.
Zde na
reálném
gymnáziu
v r. 1938 maturoval.
V témže roce
vstoupil
na tehdejší
Vysokou školu speciálních
nauk
ČVUT v Praze, na obor zeměměřické
inženýrství.
Po
válce v r. 1947 studia dokončil,
byl přijat jako řádný
a později jako odborný asistent v Ústavu geodézie nižší
a vyšší u akademika J. Ryšavého.
Svůj zájem zaměřil na teorii geodetických
přístrojů.
Této problematice
se věnoval po celou dobu svého působení na vysoké škole. Zasloužil se zejména o vybudováni geodetické
laboratoře
na stavebni
fakultě
ČVUT
v Praze, oboru geodézie a kartografie,
která svou koncepcí a přístrojovým
vybavením se řadí mezi přední geodetické laboratoře.
Nemalé zásluhy má na zavedení přednášek
••Základy
elektronických
metod
v geodézii"
a ••Aplikovaná optika" včetně zajištění skript.
V roce 1984 odešel prof. Hauf, CSc., do důchodu, ale
zůstal ještě 3 roky profesorem-konsultantem.
V současné době i nadále spolupracuje
s katedrou vyšší geodézie,
vypomáhá při výuce, vede diplomanty.
Prof. Hauf, CSc., nejen že byl pilným autorem článků
a příspěvků
uveřejněných
i v našem časopisu, ale řadu
let byl až do r. 1987 členem redakční rady.
Odborná i veřejná práce prof. Haufa byla několikrát
oceněna.
je nositelem
řady vyznamenáni
školských,
stranických,
ČSVTSa
tělovýchovných.
Podrobná
zpráva o odborné
lanta byla uveřejněna
v našem
str. 229-230.

a veřejné 'činnosti jubičasopisu GaKO č. 9/1984,

Redakční rada GaKO spolu s učiteli katedry vyšší geodézie, učiteli oboru geodézie a kartografie
stavebni fakulty ČVUT v Praze a jistě i jménem našich čtenářů přeje prof. Haufovi, CSc., zdraví, zachováni životního elánu
a v jeho činnosti úspěchy.

Technický redaktor naieho časopisu
Ing. Stanislav Olejník se dožívá 55 let

Ing. Stanislav
Olejnik
se narodil 27. července
1934
v Gottwaldově
(Zllně).
Absolvoval
reálné
gymnázium
v Gottwaldově
a ČVUT v Praze. Po ukončeni studU v r.
1957 nastoupil
do tehdejšího
Geodetického
a topografického ústavu v Praze (nyní Geodetický
a kartografický
podnik Praha, s. p.), kde pracuje dosud.
Postupně
ziskal bohaté zkušenosti
z gravimetrického
mapováni
a zejména
z budováni
gravimetrických
základů a stal se předním
odborníkem
v této oblasti.
V letech 1971-1973 úspěšně
absolvoval
postgraduální
studium na ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie.
Od r. 1975 zastává funkci vedouciho
gravimetrického
odděleni,
zúčastňuje
se jako specialista
zahraniční
expertizní
činnosti a podílí se na řešeni úkolů vědeckotechnické
spolupráce
geodetických
služeb socialistických států.
Soustavně
si zvyšuje kvalifikaci
a postupně získal I.
stupeň vědeckotechnické
atestace.
Je dlouhodobým
členem podnikové
komise vynálezcovského
a zlepšovatelského hnut[ a sám je úspěšným zlepšovatelem.
Zásluž'
ná je I jeho aktivni činnost v ČSVTS.

35/77,

1989, čfslo

7

181

jako autor nebo spoluautor
publikoval
i'adu odborných článků a pojednání, z nichž některé byly zveřejněny v našem časopise Geodetický a kartografický
obzor
(GaKOJ. Svůj dobrý vztah k časopisu GaKO prokazuje
jedenáctiletou
činností ve funllci technického
redaktora
a člena redakční rady. Obětavým vykonáváním
této funkce se rozhodující
měrou zasloužil
o dobrou
úroveň
technické
vybavenosti
nnšeho časopisu i o jeho včasné
a plynulé vycházení.
Za dobré pracovní
výsledky a aktivní společenskou
činnost obdržel několik vyznamenání,
z nichž uveďme
••Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" a ••Čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO" (s kolektivem
pracovníků).
V dubnu
1989 byl zvolen členem rady pracovního
kolektivu Geodetického
a kartografického
podniku Praha, s. p.
Do dalších let přejeme jubilantovi mnoho zdraví, nové
pracovni a osobní <úspěchy.

Súťaž mladých geodetov
o cenu XIX. kongresu FIG
Pri príležitosti
kongresov
Medzlnárodnej
federácie geodetov (Fédération
Internal10nale
des Géomětres - FIG)
býva pravidelne
organizovaná
súťaž mladých geodetov
o najlepšie práce. Podobne tomu bude aj pri prllež1tosti
XIX. kongresu FIG, ktorý sa bude konať 10.-19. 6. 1990
v Helsinkách vo Fínsku. Cierom súťaže je oboznámiť mladých geodetov s potrebami a cielmi FIG a vzbudiť v nich
záujem o účinnú spoluprácu
na medzinárodnej
úrovni.
Mladí československí
geodeti dosiahli v tejto súťaži už
dve víťazstva (1963 a 1983). Aj na XVIII. kongrese FIG
v Toronte bola súťaž zastúpená siedmimi prácami, o ktorých potom autori referovali
na odbornej konferencU.
Súťažné práce majú súvisieť s témou XIX. kongresu
"Výzva spoloi!nosti pre informácie
geodetom" alebo mažu súvisief s aktivitou ktorejkolvek
komisle FIG. Súťaže
sa mažu zúčastnit všetcl mladí geodetI, členovia organizácie FIG, ktorí v čase kongresu neprekročia
35 rokov
veku, 1. j. ktorí sa narod1l1 v roku 1956 a neskol'. Víťaz
sMaže dostane pozvanie na kongres na náklady organizátorov a cenu najmenej
vo výške 2000 šV:ljčiarskych
frankov.
Práca musí byť povodná, predtým nepublikovaná
a jej
rozsah nemá prekroč1f 8 strán formátu 297 X 210 mm, t. j.
3000 až 5000 slov. Musi byť vypracovaná
v jednom z l1rad·
ných jazyk ov FIG, t. j. anglicky, francúzsky
alebo nemecky a očakáva sa jej primerané
jazykové a gramatické spracovanie.
Súťaž v ČSSR organizuje ČSVTS - Československý
národný komitét (CSNK) pre FIG, ktorý vyberle najlepšie
práce, zabezpečí
preklad
a odoslanie
kongresu.
Prácu
treba predlož1ť v 3 exemplároch
do 30. 12. 1989 - spolu
s osobnými údajml autora. CSNK pre FIG vyzýva mladých geodetov o zapojenle do súťaže a želá im vela lnvencie a odborných nápad ov.
Aj týmto sposobom chceme pozvať mladých odbornikov do súťaža o cenu kongresu a zainteresovaf
lch na
dobrej reprezentácl1
československej
geodézle na medzlnllrodnom fóre.
Podrobnejšle
informácie
ČSNK pre FIG, národných
na adrese:
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možno zisk ať u funkclonárov
dopisovaterov
alebo priamo

Voe. Ing. Taroslav Abelovll!, CSc.,
Katedra geodetlekgeh zdkladov SvF
SVST, Radllnského 11,81368 Bratislava
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Zoznam diplomových prác obhájených
absoloventmi odboru geodéziaa kartografia Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava
v roku 1988

1. Ablolyentl

5-rollněho Ittidla

Katedra mapovanla

a pozemkových

tiprav

CASNOCHOV A, E.: Clselné
spracovanle
hromadn~ch
zmlen v mapách evidencle nehnutelnosU.
HALASOvA, T.: Údržba meračského
operátu podnlkovej
evldencle pozemkov.
HRONCEK, V.: Bonitácia pOdy a jej prepojenle
na evldenciu nehnutelnostl.
jODASOV A, t.: Modelově overenie
využltia
lDMS pre
potreby jednotnej informačnej
bázy máp stredn~ch mierok.
KARTUSKOV A, A.: Návrh tvorby \Íčelovej mapy pre les·
né hospodárstvo
na podklade
Základnej
mapy CSSR
velkej mierky.
KRAJCIKOVA j.: Vyhotovenie
technick~ch
podkladov na
majetkovoprávne
usporiadanle
chatovej osady.
KRALIK, M.: Riešenie v~škopisu na mapách počltačom.
MlHALY, P.: Prepojenie \Ídajov železničnej
evidencie ne·
hnutelnostl
na jednotný člselnlk priestorových
jednotiek.
PALKOVA, E.: Zakladanie
evldencle
právnych
vztahov
vyšetrovanlm
v obci.
SEDLAKOVA, P.: Účelová mapa velkej mlerky pre polnohospodárstvo
a krajinné prostrledle.
SIMUN, j.: St\Ídla tvorby \Íčelovej mapy velkej mterky
pre rekreačnozáhradkárske
osady.
SINKOV A, P.: Údržba plsomného
operátu evldencle ne·
hnutelnostl
automatizovane.
SVÁRNY, L.: Vyhotovenle
základnej
mapy CSSR velkej
mlerky automatizovane.
VESEL'2', j.: Pos\Ídenle
presnostl
tvorby ZMVM kartometrickou met6dou.
VYSINSKA, N.: Využitie nezávislých
identUlkátorov
občanov a organlzácU v REN.
2. Ablolventl

4-rollněho It4dla

Katedra geodězle
AUGUSTINOvA, A.: Mapové a geodetické
podklady
pre
projekty v investičnej výstavbe.
BALSANOVA, M.: Optimalizácla
procesu meraoia špeclálnych geodetických
sieU v inžlnlerskej
geodézll.
OURIK, 1.: Využltie geodetických
met6d v strojárstve.
EGRI, A.: Fotogrametrlcké
zhustenie
podrobného
polohového bodového pola analytickou
aerotrianguláciou.
FEHf:R, 1.: Geodetické
meranie deformačných
procesov
turbogenerátorov
elektrárnf.
FORSrovA,
P.: Plánovanle
presnosti
meranla
posunov
stavebných objektov.
HAjKOVA, V.: Meranie tvarových
zmlen mostnej koo·
štrukcie budovanej letmou betonážou.
HLIVjAKOV A, M.: D1hodobé fotogrametriclté
meranle
priestorového
pretváranla
most ov.
IVANICOVA, j.: Cinnosť zodopovedného
geodeta prl prl- .
prave a realizácii atypickej stavby.
KOPLIK, R.: Geodetická
kontrola parametrov
osi dialni-

ce

D-61,

KUBEKOVA, M.: Rozbor presnosti
obsahov z máp.
KUCHAR, j.: Vplyv atmosferick~ch
nometrické meranie v~šok.

určovania

plošných

MINARIKovA, D.: V~počet polohy pozorovaných
bodov
zosuvného \Ízemia a posúdenie Ich presnosti.
MRAZov A, D.: Vyhodnotenie
dynamick~ch
zosuvov a po·
s\Ídenie presnosti ich určenia.
PAVLUS, V.: Optimálne
metódy na priestorové
vytyčovanie stavebn~ch objektov.
POZGAYOVA, K.: Projekt geodetických
meranl pre zata·
žovaclu skúšku mostnftho objektu.
.
SLANCIKOvA, T.: Využitie pozemn~ch
snlmok na štl1dium žlvotného prostredla.
SLEZIAKOvA, K.: Testovanle
gyroteodolitu
MOM G1-B2.
URBANOVA, 1:.: Porovnanle
geodetick~ch
metód určovanla polohy pozorovaných
bodov zosuvného \Ízemia.
VIRAGOVA, j.: Fotogrametrické
meranle priehybov vodlčov vysokého naplltia.
VIZVARYOVA, j.: Problematika
stability vzťažných výškových bodov na meranie zvislých posunov.
Katedra geodetických

Katedra mapovon!a a pozemkových

4prav

BALGA, j.: výpočty v s\Íradnicovom
systéme JTSK.
BALÚCH, V.: Vyhotovenie geometrického
plánu a vyvlast·
ňovacieho operátu hrAdze Hrona.
HORVATH, j.: Tvorba kartografického
modelu Východo·
slovenskej nlžiny.
KLACSO, R.: Vnútropodnlkové
pozemkové Opravy.
RADVANSZK'2', L.: jednostupňový
projekt hlavnej polnej
cesty pre jRD Prlbeta.
RAjKOvA, S.: Analýza štátnych
a odvetvových
máp.
STANEK, M.: Budovanie podrobného
polohového
bodového pola.
TŮTH, 1.: Volba kartografických
zobrazeni, pre mapy
hemisfér.
TRUNNEROvA, j.: Zjednodušenie
štruktt1ry sldiel na mapách.
ZEMKOV A, 1.: Kartogratický
model životného prostredia
Východoslovenskej
nlžiny.
Katedra

podmienok

základov

ADAMIK, j.: Meranie a vyhodnotenle
stavby: Soclálno·
-prevádzkové
zarladenie
ISP Bratislava.
BfROV A, A.: Možnosti využitia dlžok mer.aných svetelnými dialkomermi
pre trigonometrické
určenie prevýšenf.
BLAZEKOV A, Z.: Vplyv chýb daných hodnOt na polohu
určovaného bodu.
GABURA, B.: Testovanle elektronického
teodolitu T 2000
a dialkomeru
DI 5.
GARGALOVIC, R.: AutomatizAcia
zberu \Ídajov prl nlve·
lácH.
GRAC, V.: Redukcia meraných
geodetických
veličin na
výpočtov\Í plochu.
GRACOVA, E.: Vyrovnanie
kombinovaných
polohových
siet!.
HRABĚTOvA, E.: Rozbor presnosti
met6d na určovanie
polohy bodov.
KALA,' A.: InterakUvne
mikropočltačové
spracovanie
výpočtov v miestnych nlvelačných
sietach.
KHALIL, A. H.: Vyrovnanie gravimetrickej
siete.
KOKOSIKOvA, S.: Neslapové variácie tiažového pola na
Astronomicko·geodetickom
observat6riu.
.
KtlNIGSTEINOVA, B.: Určenie polohy bodov v smerovo
meranej sieti.
MACHAROVA, A.: Orientácla
geodetickej
siete na \Íčely
budovania
podrobného bodového pola.
NÉMETHOV A, E.: Určenie polohy bodov v dIžkovo meranej sieti.
SPISAKOVA, M.: Využitle laserinterferometra
na komparáciu nlvelačných s\Íprav.
STRHANOVA, 1.: Určenie nábehového
času pre prlstroje
Eldi a EOT 2000.

na trigo-
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Zlatanov, G.: Digitálnl model terénu a možnosti jeho
využiti, s. 3-6.
Georyilev, N. - Koeeva, V. - Chadžilskl, A.: GeodynamiCké výzkumy za pomoci kosmické geodézie, s. 7-11.
Mladenovski, M.: K otlizkám geodézie v geodynamlckých
procesech a jevech, s. 12-14.
Tovev, I.: Statistická
analýza geodetických
měřenI ve
vazbě na výzkum deformacI staveb a sesuvných jevli,
s. 15-17.
Zeleov, D. - Gospodinov, Sl.: Současné přlstroje pro nepřetržité sledovánI změn vzájemné polohy bodO zemské kliry a jejich perspektivní využitI v našich pod mlnkách, s. 18-22.
Ko!p.ua, L. - I(Janov, Iv. - Marinov, B.: UrčenI prvkO
vnitrul a vnějšl orientace při pozemnl fotogrammetrli,
s. 23-25.
Kosmadinov, T.: Automatizované zpracovánl echolotnlch
záznamů, s. 26-27.
Kovačevski;, M.: Geodetické práce při projektovánI a výstavbě mostu č. B na dállllci~ "Chemus"" 28-32.
Adib AI-Kamu.: Přesnost geodetických slU ve stavebnictvl, s. 33-36.
Pelevski, V.: Ještě uzšl spolupráce mezi geodetickými časopisy socialistických
zemi, s. 37·-38.

Konečn!J, G.: Možnosti mapování
s využltlm družic,
s.3-5.
Torlegard, K.: Přechod od metod analytické k digitální
fotogrammetrli, s. 6-8.
Dlmitrova, K.: Metoda synchronizace
časových stupnic,
s,9-12.
.
Dlmitrov, D.: -Geodetický výzkum pohybO zemské kOry
v seizmicky aktivní oblasti města Šlef, Alžírsko, s. 13
až 14.
Avdži/ev, M.: Výzkum oprav zlskaných při vyrovnánl metodou nejmenších čtvercO, s. 15-18.
VIl!lnov, V.: Vliv normativní základny na přesnost geodetických měření, s. 19-22.
Boladži/ev, B.: Geodézie na pomoc sportu, s. 23-24.
Katranu§kova, Ch.: Mapování kulturnlch památek v našI
zemi, s. 25-27.
Staneu, 1.: Historický rozvoj a metodologické
základy
boje s pOdnl erozí, s. 28-30.
Georgileu, I. - Draganova, A. - Najdenou, N. - Man·
l!eva, S.: Efektivnost terasovánl na obdělávané pOdě,
s. 31-33.
Dol!ev, G. - Ruskov, G.: Technlckohospodářská
úprava
pozemkO a ekologie, ochrana pOdy před erozl, s. 34
až 35.
Kacarskl, I.: Prezident a generální sekretář Mezinárodní
společnosti fotogrammetrle
a dálkového prlizkumu na
névštěvl! v naší zemi, s. 37.

Geodezlja

kartograflja

zemeustrojstvo,

ě. 4/88

Konel!ny, G.: Mlsto fotogrammetrle
při tvorbě Informačnich systémO o zemi, s. 3-6.
Torlegard, K.: Využití teorie chyb v modelových souřadnlclch, s. 7-11.

Georgilev, N. - Chabži;ski, A. - Koceva, V.: Umělé dru
žlce Země využívané pro úkoly geodézie a geodyna·
miky, s. 12-16.
Vylev, G.: Přenos astronomických souřadnic prostřednic·
tvlm GPS-rrtěřenl a geometrické převýšení, s. 17-20.
Bella§ki, T.: Analýza rozdflů ve výškách nivelačnlch bodO I. ti'ldy mezi etapami 1982 a 1958, s. 21-22.
Avdžilev, M.: Metoda nejmenšlch čtverců se zhodnocenlm kovariantnl matice výsledkli měřenl, S, 23-26.
Ivanov, 1.: Přesnost výchozlch bodů ve fotogrammetri!,
s. 27-29.
Dosov, M.: Výzkum vztahu přesnosti měřenI délek k přesnosti úhlových měřenl v polygonometrii, s. 30-32.
Telenkov, S.: Využívánl katastru a ekonomického zhodnocenI zemědělského fondu při :zemnlch výzkumech,
s.33-34.

Geodezlja I kartograflja,

ě. 5/88

Stavbám Sibiře a Dálného východu - urychlenI kartografického zajištěnl, s. 1-4.
Vysoký závazek, S, 4-5.
Vftězové,' s. 5.
Turkina, M. 1.: Vynikajlcl přlnos světové vědě o Zemi,
s.5-1O.
Molodenski/, M. S.: Závislost gravltačnlho pole Země l1a
změnách rychlosti jejl rotace, s. 11-13.
Ma§ímov, M. M.: Perspektivy rozvoje státnlch geodetických slU SSSR, s. 13-19.
Uralov, S. S.: Základnl Laplaceovy azimuty, S, 19-24.
Vorob'lev, A. V. - Karlson, A. A.: OvěřovánI a výzkum
geodetických pi'lstrojů, s. 24-25.
Vajceklan, V. 1.: Některé otázky metrologického zajištěnI
geodetických měřenl, s. 25-28.
Kabackll, G. I.: Velmi pl'esná geometrická nivelace po
ledu, s. 29-33.
Vardanjan, V. N.: Nivelace různě vysokých bodli stavebních základO, s. 33-34.
Solou'lev, V. G.: Výzkum stability polohy horizontálnl
otočné osy úhloměrných přlstrojli, s. 34-36.
Komilov, S. G. - Sabanov, G. A.: Metoda korekce expozice při leteckém snlmkování, s. 37-39.
Drochanov, A. N.: Analyzátor struktury kosmických fotografických obrazů, s. 39-44.
Barsukov, V. L. - Burba, G. A.: Kartografické aspeKty
přednášek V. I. Vernadskl~ho k historii vědeckého svétového názoru, s. 45-49.
Berllant, A. M. - Polevcev, V. V.: V. I. Vernadsklj a problémy geodézie a kartografie, s. 49-53.
Leuíckil, I. Tu.: Tématická kartografie - v zrcadle mlně nI společnosti, s. 54-57.
Zukov, N. B.: ZpracovánI výsledkO zaměřenI jeřábových
drah na počftači, s. 57-59.
Krauec, Ta. s.: O jedné metodě geometrické
nlvelace,
s.59-60.

Geodezija i kartografija,

ě. 6/88

Brykin, P. A. - Denisov, V. P.: Chozrasčot: zvyšovat úiohu normovánl práce, s. 1-5.
Docflit největšlho pracovnlho přlnosu, s. 5-6.
Laureáti ceny F. N. Krasovského, s. 6-7.
Chaimou, Z. S.: Klasifikace geodetických
slU pevn9cll
bodli, s. 7-10.
Serebr;akova, L. 1.: Ještě jednou o vyrovnánI podle směrO, s. 10-13.
Klenickil, B. M.: Závislost parametrů
při vyrovnávánI
směrů, s. 14-15.
Kolesničenko, A. Te. - Trofimenko, V. T.: Přesnost určeni azimutu z neznámé hvězdy, s. 15-17.

1989/183

Geodetlckt a kartograflckt obzor

184

rofnfk

35/77, 1989, fislo

7

Vinogradov, V. V. - Lakotko, M. I.: Vfzkum refrakce
na Kamčatce, s. 18-20.
Larčenko, Te. G.: Spolehlivost
vf počtu ploch parcel,
s.20-21.
Aleksandr Aleksandrovič Izotov, s. 22-23.
Pellinen, L. P.: Paměti profesora A. A. Izotova, s. 23-27.
Agroskin, A. 1. - Buzuk, V. V. - Provorov, K. L.: Přínos
A. A. Izotova k rozvoji geodetickfch
prací na Si1JU'i
a Dálném Vf chodě, s. 27-28.
Bronflte/n, G. S.: Spojení vysokoškolské vědy s vfrobou,
s.28-30.
Kadničanski/, S. A.: Databanka v automatizovaném systému tvorby map, s. 31-34.
El'man, R. I. - Bodanskil, Te. D.: Metoda číselného zpracování informací o terénu, s. 34-37.
Cvetkov, V. Ta. - Chodorovič, Te. A. - Basov, L. G.: Lokální databáze pro řešení inženfrskfch
úloh, s. 37-39.
Pobedinski/, G. G. - Zbr/agincev, V. T. - Strojev, V. F.
- Genike, A. A. - Vernickij, M. I. - Zlotin, V. V.:
Automatizovanf proměřovací systém na základě radiogeodetického systému "Priboj", s. 40-44.
Zubčenko, E. S.: Perspektivní letecké systémy pro mapování dna příbřežní oblasti, s. 45-47.
Maflimov, M. M.: Aleksandr
Aleksandrovič
Michajlov,
(K 100. vfročí narození), S, 47-49.
•
Zemcev, A. S. - Dmitročenkov, V. N.: Na stálém výboru FIG a sympoziu o digitální kartografil a současné
hydrografii, s. 50-54.
Temel/anov, O. G.: Vfpočet opakovaného protínání zpět
z úhhl, s. 54-56.
Kuznecov, M. V. - Mellk-Davtlan, M. M.: O studiu geodp.tické refrakce v Rusku, s. 56-60.
Maslov, A. V.: Nová učebnice "Ochrana práce v geodězii
a kartografii", s. 60-61.
/
Gavrilov, F. N.: Konference projektantl1 (Nová technika
a technologie pro zvf.šení efektivnosti a kvality in ženfrskostavebních
projektil - Omsk, únor 1988, s. 61.

Informace o konferenci "Využití
kompatibilních mikropočítačú v geodézii
a kartografii"
Ve dnech 18.-19.
9. 1989 pořádá česiký výbor Společnosti geodézie a kartografie
CSVTS ve spolupráci
s pobočkou CSVTS Geodézie, ·s. p., Brno v rámci Geodetickfch informačních
dnů BRNO '89 celostátní kon·
ferenci na téma "Využití kompatibilních mikropočítačů
v geodézii a kartografii". Akce bude pořádána v prostorách Domu stavbařů v Brně a jejím odborným garantem
je dr. Jiří Boleslav z Geodézie, s. p., Brno.
Jednání konference bude probíhat ve třech tematických okruzích. První okruh bude obsahovat informace
výrobců a dodavatelů hardwaru a softwaru o dostupněm technickém a programovém vybavení. Druhý tematický okruh se bude zabývat dosavadními zkušenostmi
z aplikace této techniky nejen v obou resortech geodézie a kartografie, ale v řadě dalších organizací. Třetí
okruh bude věnován některým problémům, spojeným
s využíváním kompatibilních PC. Půjde o výuku programátorů a uživatelů, o otázky spojené s prodejem softwaru, o sociální aspekty nasazení PC, o servisní a poradenské služby apod.
. Organizačně celou akci zajišťuje Dům techniky CSVTS
Brno a spolupracuje
na ní rovněž OS 1706 pro automatizaci.
. lnq. Milan Kllmeš,
předseda přípr. výboru,
RNDr. Tiří Boleslav,
odborný garant
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Milnsterova
Kosmograf1e vydaná poprvé v roce 1545
lIIč!a Í'lldu dalsích vydání v oíivodnllll latinském jazyce
a byla překládána I do dalších jazyků. V této KosmografII byla v kopli zal'azena mj. I Klaudyánova mapa Čech
z r. 1518, o které jsme pooali informaci v GaKO č. 5/
/1989. Tak se tato první mapa čech dostala do rukou
širokému okruhu čtenářů. To vyvolávalo zájem o vyhotoveni dalšl mapy Čech s podrobnějším
znázorněním
krajiny. O vyhotovení nové mapy usiloval mj. mistr pražské univerzity Jan Zahrádka a astronom Tade~ Hájek
z Hájku. Až roku 1568 byla vyryta v Praze mapa Jana
Crlglngera.
Poprvé Crlglngerovu
mapu Čech, podobně
jako Helwlgovu mapu Slezska z roku 1561 (viZ GaKO
č. 6/1989) a Fabrlclovu mapu Moravy z roku 1569 (o níž
podáme Informaci v některém dalším čísle GaKO), uveřejnil v roce 1570 kartograf Abraham Ortellus v souboru map ve svém atlasu "Theatrum orbis terrarum"
který byl vydán jako první zeměpisný atlas. Tyto mapy dosáhly pak poměrně velké publlcity.
Crigingerova

Iii

".&.!
~

Obr. 2 Ukc:tzka z Orteliovy kopie Crlglngerovy mapy
ku 1570 - orlglnc:tlnt velikost kresby

z

ro-

mapa Cech (1568)

Jan Criglnger se narodil roku 1521 v Jáchymově. Navštěvoval tehdy proslulou skolu ve svém rodlšti, studoval
v Lipsku a v roce 1546 byl promován na magistra svobodných
uměn!. Působil
jako učitel v Marlenberku
a kratší dobu v Horním Slavkově. Byl též literárně činný. Zemřel 27. prosince 1571.
Jeden výtisk Crlglngerovy
mapy Čech, který nepochybně sloužil Ortellovl za předlohu pro jeho kopII zařazenou do zmíněného zeměpisného
atlasu, je uložen ve
veřejné knihovně v Salcburku. Druhý výtisk byl nalezen v Praze na Strahově, také neťíplný. Montáží obou
výtisků byl sestaven obraz toho, co je z Crlglngerovy
mapy známo. Zmenšenou reprodukci uvádíme na 3. straně obálky časopisu [obr. 1).
Vlastní mapa na dochovaných výtlscfch má tvar oválu, jehož osy mají rozměry 486 a 412 mm, doplněnými
na západě a na východě polokruhovýml výběžky. Criginger mapu kompiloval patrně doma, bez cestování, ale
sotva bez cizí pomocI. Mapa velmi dobře vystihuje horskou krušnohorskou
hradbu a lesní val Českého lesa
a Suma vy. Krkonoše a Jlzerské hory již tak dobře vyjádřeny nejsou, ač jejich pl'edhoří i podání Českého
sti'edohoří je dosti zdal'llé. Lužické hory, hl'eben Ještědu, Brdy a šumavské pl'edhol'í chybějl. O jihovýchodní
hranici měl autor zřejmě poměrně dobré zprávy; je naznačena Javol'ice, Křemešník, Zelezné i Orlické hory.
Pro horopis má Crlglngerova mapa poměrně málo názvfl.
Z vrcholfl Je Jmenována jen Komáří hflrka [Mukenberg)
u Tepllc, !típ je vykreslen Jako samostatný vrchol (Georgnberg), pro Stl'edohol'í má mapa název Mlttelgeblrg.
Název Krkonoš (Korkenosské hory) je umístěn pod prameniště Labe (ortus Albls) apod. Vcelku lze l'íci, že Crlglngerova mapa vystihuje horopis Cech lépe než Její
kopie, mapa Ortellova a Mercatorova.
Zajímavé je, že Crigingerova mapa Čech byla po dlouhou dobu známa jen z kopli, pl'edevším z. podání Orte1I0va z roku 1570 v atlasu Theatrum orbis terrarum (výřez na obr. 2J a Mercatorova z roku 1585 (výl'ez na obr.
3J, méně již z kopie Gerharda de Jode z roku 1584.
Vodní toky jsou na Criglngerově mapě zakresleny dosti výrazně. Na Ortellově
kopli byla vynechána řeka
Ploučnlce a Metuje, dále kopie vykazuje i řadu dalších
menšfch rozdni't v kresbě jiných českých řek. NeJpl'íznačnějšf odchylkou Criglngerovy mapy I OrteUovy kopie Je
vynechání řeky Otavy, kterou do své kopie přibral teprve nlzozemský kartograf Gerhard Mercator.
Na územf Cech obsahuje Crigingerova mapa 292 sfdllšť
znázorněných čtyl'ml druhy značek v podrobnostech dosti rozmanitých s různou velikostí. Velikostí popisu chtěl
autor .zřejmě zvýraznit některá mfsta, mezi nimi i svoje
rodište Jáchymuv (ThaIJ. Mapa nebyla kolorována.
Dno vykazuje určité, někde rozsáhlé deformace kresby vůči skutečnosti.
Např. severní část vltavsko-Iabské

Obr. 3 Ukc:tzka z Mercatorovy kopie Crtglngerovy
z roku 1585 - orlglndlní velikost kresby

mapy

vodnf cesty Čech Je na sever od prahy stočena k západu.
Severovýchodní
Cechy jsou I s tokem středního Labe
a jeho nápadným
zákrutem
u Kolfna stočeny k jlhu.
Situace v Jižnfch Čechách je vcelku správná, jen neJjlžnějšf česká města jsou situována severněji;
tím byly
toky horní Vltavy a Malše podstatně zkráceny.
Pl'I těchto rozsáhlých deformacfch je obtížné určit měřítko mapy, v [2] je uváděno pl'Ibližně 1: 683 500. Autor
mapy uvádí tři délková měřftka
s obrazem malých,
střednfch a velkých mil, které jsou vzájemně v poměru
4: 5 : 6; velké mne znázorňují patrně české dvouhodlnové cestovnf mne. Mapa je již orientována k severu.
Crlglngerova mapa Čech sloužila Ještě v první polovině 17. století, kdy Již byla vydána dokonalejšf Aretinov,a mapa Čech (r. 1619], jako podklad pro zobrazení Čech
v zahranlčnfch atlasech. O Arentlnově mapě podáme též
Informaci v některém z dalšfch čfsel GaKO.
Po Klaudyánově mapě druhý mapový obraz Cech od
Jana Crigingera z roku 1568 je v zahraničních
kopllch
zastoupen v mapových sbfrkách Národnfho technického
muzea v Praze.
LITERATURA:
[1] Malá československá
encyklopedie, sv. 4. Academla,
ČSAV, Praha 1986.
[2] vývoj mapového
zobrazenf
územf Ceskoslovenské
republiky. I. díl: Mapy českých zemí do poloviny 18.
stole tf. ÚSGK, Praha 1959.
[3] SKOPOVA, O.: Mapová sbírk,a NTM. In: Rozpravy
Národnfho
technického
muzea. Z dějin geodézie
a kartograf1e 5. NTM, Praha 1984.
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PŘEHRADY
Obsahuje základní poznatky z oblastr přípravy, výstavby
a provozu přehrad.
548 stran, 406 obrázků, 35 tabulek, váz. 40 'Kčs

STATICKÉ TABULKY
Uvádí základní údaje, potřebné k určení zatrženi kon·
strukcí ,vlastními tíhami materiálů a 'vlastnosti důležitých
staviv a materiálů včetně plastů.
688 stran, 34 obrázků, váz. 41 Kčs

STATIKA STAVEBNlcH

KONSTRUKCi II

Pojednává o metodách výpočtu přetvoření konstrukcí
a o základních principech mechaniky.
344 stran, 246 obrázků, 10 tabulek, váz. 27 Kčs

BETONOVÉ KONSTRUKCE
POZEMNlcH STAVEB II A
Pojednává o výpočtu a návrhu základových konstrukci,
o 'Předpjatých konstrukcích a o jejich předpínáni a statickém působení a zásadách a způsobech výpočtu.
2., pJ'epracované vydání, 404 stran, 393 obrázků, 15 tabu·
lek, váz. 33 Kčs
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