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BREVNOV, V. A. - NE]MAN, B. N.
Otázky automatizace
topograficko-geodetických
a kartografických
prací
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Č. 11,
s. 277-279
Směry automatizace
topograficko-geodetických
a kartografických
prací v SSSR. Otázky automatizace
procesů
mapování
ve velkých
měřítkách.
Budování
informačních systémů.
vývoj technických
prostředků
automatizace v SSSR. Problémy
dalšího rozvoje
automatizace.

(528.4 +528.9] :65.011.56( 47 + 57)
EPEBHOB,

B. A. -

HEMMAH,

E. H.

BonpocLI BBToMaTH3aI\HH Tonorpaq.o-reO.!le3HQeCKHX
KapTOrpaq.HQeCKHX pa60T
feO.!le3UqeCKUH a KapTorpapUqeCKUH
No lI, CTp. 277-279

o6sop,

H

29, 1983,

HanpaBJIeHUI! aBTOMaTusaIJ;UU Torrorpapo-reo.!le3UqeCKUX
u KapTorpapUqe<:KuX pa60T B CCCP. Borrpocbl aBToMaTU3BIJ;UUrrpoI\OCCOBCbeMKU B KpyrrHblx MacIIITa6ax. CoS.!laHUe uIIpOpMaIJ;UOHHbIX CUCTeMOB.Pa3BUTue TeXHUqeCKUX cperrCTB aBTOMaTUSaI\UU B CCCP. Ilp06JIeMbl cJIe"'YIOIIJ;ero paSBUTUJ! aBTOMaTUSaIJ;UU,

51-73:520.257.03
51-73:520.257.03
KABELÁČ, J. - KUBRlCHT, J.
Použití metody kolokace
k určení zkreslení
objektivu
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Č. 11,
s. 279-288, 6 obr., 7 tab., lit. 8
Při použití moderních
matematických
metod je zpracován
speciálnl
astrometrický
měřický
materiál
za
účelem
zlskání
numerického
modelu
ploLhy, která
aproximuje
zkreslení
gronnsdorfského
astrografu
Technické univerzity
v Drážďanech.

531.719.28.001.6: 528.02
MlCHALČÁK,

S.

vývojové
trendy elektronických
dlarkomerov
a tachymetrov
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Č. 11,
s. 289-297, 11 obr., lit. 6
Vztah výrobcu a používate/a
pri vývoji prlstrojov.
Všeobecné znaky vývoja prlstrojov
druhej
generácie
od
roku 1977. Osobitosti
vývoja nasadzovaclch
dialkomerov a registračných
elektronických
tachymetrov
včftane automatickej
registrácie.
Požadavky
použlvatelov
na budúci vývoj týchto prlstro]ov.

KAEEJIAq,

M. -

KYEP11XT,

R.

IlpHMeHeHHe MeTO.!la KOJlJlOKaI\HH .!lJlJl:onpe.!leJleHHJI: HCKalKeUHJI:05'LeKTHBa
feO.!le3UqecKuH a KapTorpapwlecKuH
o6sop, 29, 1983,
No 11, cTI>. 279-288, 6 puc., 7 Ta6., JIUT. 8
C UCnOJIb30BaHueM MO.!lepHbIXMaTeMaTUqe<:KUXMeTOJJ:OB
6blJIa CJJ:eJlaHa 06pa6OTKa crreIJ;UaJIbHOro aCTpoMeTpuqecKoro MaTepUaJIa C IJ;eJIblOrrOJIyquTb qUCJIOBYIOMOJJ:eJIbrroBepXHOCTU, KOTOpal!
arrnpoKCllMupyeT
UCKalKeHue
r3HcJJ:opq,cKoro aCTporpapa
TeXHUqeCKOrO YHuBepcuTeTa
Br. Llp33JJ:eH.

TpeH.!lbl pa3BHTHJI: 3J1eKTpOHHLlX.!laJlbHOMepOB H TaXeoMeTpOB

fOOJJ:e3UqecKuH u Kap-rorpaqlllqeCKUH 06sop,
No 11, CTp. 289-297, 11 pUc., JIUT. 6

29, 1983,

OTHomeHUe U3rOTOBUTeJII! H rrOJIbSOBaTeJII! npH pa3Bunill npH6opoB. 06IIJ;ue 3HaKH pa3BHTUI! rrpH6opoB BTOPOH reHepaIJ;HU C 1977 r. Oco6eHHocTH pa3BHTHI! HaKJIaJ:\HbIXJJ:aJIbHOMepoBH peruCTpHpylOIIJ;UX 3JIeKTpOHHbIX
TaxeOMeTpoB BKJIlOqal! aBTOMaTUqe<:KYIO perHcTpaIJ;UIO.
Tpe6oBaHHI! nOJIb30BaTeJIeH Ha 6YJJ:YIIJ;eepa3BUTHe 3TUX
npu60poB.

681.3/.5(075.5 J :528-05
MITÁSOVÁ, I.

681.3/.5 (075.5) :528-05

Príprava
geodetov
na využívanie
výpočtovej
techulky,
kybernetiky
a te6rie systémov
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Č. 11,
s. 297-299, llt. 2
Učebné plány, obsah a metody výučby predmetov
výpočtovej a zobrazovacej
techniky,
základov
te6rie systémov a kybernetiky.
Hlavný doraz se klade na aplikáciu týchto poznatkov
a na integráciu
výučby počftačových a systémových
disciplln
s výučbou odborných
geodetických
a kartografických
predmetov.

1l0.!lrOTOBKareO.!le3HCTOB.!lJlI! npHMeHeHHI! BLlQHcJlHTeJlbHOH TeXHHKH, KH6epHeTHKH H TeopHH CLlCTeMOB

912.43:796.5(234.572 J
KLAUDA, ].
Nové mapy pro návštěvníkY
Krkonoš
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Č. 11,
s. 300-302
PraktiLké
poznatky
z tvorby a vydánI nových druhů
map vydávaných
resortem
ČÚGK pro oblast Krkonošského národnlho
parku. Jsou uvedeny základnl
charakteristiky
vydané
orientačnf
mapy ve formě příručnf
mapy, orientačnl
laminované
tabule a reliéfové
mapy
Harrachova.
Na závěr je připomenuto
společenské
ocenění, které bylO autorům
a tvůrcům
map správními
a politickými
orgány uděleno.

M11TAI1l0BA,

11.

feoJJ:e3HqecKuH a KapTOrpapHqeCKIIH
No 11, CTp. 297-299, J111T. 2

0630P,

29, 1983,

Yqe6Ral! rrporpaMMa, COJJ:eplKaHlleII MeTOJJ:b1rrperrOJJ:OBaHHI! npeJJ:MeTOBBblqllCJIIITeJIbHOH II 11306palKalOIIJ;eHTexRIIKIl, TeopllH CIICTeMOB H KH6epReTIIKIl. 1l0JJ:qepKllBaeTel! npHMeReHlle 3TIIX 3HaHIIH II llHTerpHpoBaHHe nperrOJJ:aBaHlll!3THX JJ:HCIJ;llrrJIHH
C npenoJJ:aBaHlleM crreIJ;llaJIbHbIX reoJJ:e3HqeCIIX II KapTorpapllqecKIIX rrpeJJ:MeTOB.

912.43:796.5(234.572)
KJIAYLlA, R.
HOBLle KapTLI .!lJlll nOCeTIITeJleH rop KpKoHome
feoJJ:e3HqecKIIH a Kap-rorpapllqecKHH
No 11, CTp. 300-302

o6sop,

29, 1983,

Il paKTllqeCKHH onblT nOJIyqeRHbIH npll C03.naHHll H 113.naHllll ROBblX TllrrOB KaPT H3JJ:aBaHHbIX Be.nOMCTBOM
qYfK
JJ:JII!06JIaCTll KpKOHOIllCKoro HBIJ;HOHaJIbHOrOJIeconapKa. IlpllBO.nI!TCI! OCHoBHblexapaKTepHCTHKll opHeHTllpHOH KapThI B popMe CrrpaBOqHOH KapTbl, oplleHTllpHOH nJIaCTHKOBOH.nOCKll II peJIbepHOH KapTbl r. fappaXOB. B 3aKJIIOqeHlle rrpHrrOMHHTCI!06IIJ;e<:TBeRHal!OIJ;eHKa,
KOTOpaJI 6blJIa aBTopOM H co3JJ:aTeJIl!M KapT npllCYlKJJ:eRa
aJJ:MURIICTPaTIIBRbIMIlII rrOJIIITuqecKHMIl opraHaMH.
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BREVNOV, V. A. -

BREVNOV, V. A. -

NEJMAN, B. N.

NEJMAN, B. N.

Fragen
der Antomatisierung
topographiseh-ge1odiitiseher und Kartograplliseher
Arheiten

Problems of Automation of the Topographieal-Geodetic
and Cartographie
Works

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 11,
Seite 277-279
Richtungen der Automatisierung
topographisch-geodatischer und kartographischer
Arbeiten in der UdSSR.
Fragen der Automatisierung
der Aufnahllleprozesse
ln
grossen Massstaben. Aufbau der lnformationssysteme.
Entwicklung
technischer
Mittel der Automatisierung
in der UdSSR. Probleme der weiteren Entwicklung der
Automatisierung.

G8'od8'tický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pp. 277-279,
Trends
of automation
of the topographical-geodetic and cartographic
works in the USSR. Problems of
automatlon
of processes of larg-scale mapplng. Bui!ding informatlon
syst,ems. Development
of technical
means of automatiDn in the USSR. Problems Df further
development
of automatlon.

51-73:520.257.03
KABELÁČ, J.-

KUBRICHT, J.

Anwendung der Kollokationsmethode
der Objektivsverzerrung

zur Bestimmung

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 11,
Seite 279-288, 6 Abb., 7 Tab., Lit. 8
Mit der Anwendung
der modernen
mathematischen
Me,thocLen ist ein speziales astronomisches
Messungs.
material
zwecks des Gewinnes
von einem numerischen Model! einer Flache bearbeltet,
dle dl,e Verzérrung des G5nnsdorfer
Astrographs
der Technlschen
Unlv8'rsitat Dresden aproxlmmi8'rt.

51-73:520.257.03
KADELÁČ, J. - KUBRlCHT, J.
Use of the Method of Colloeation for Determining the
Objeetive Distortion
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, ND. 11,
pp. 279-288, 6 flg., 7 tab., 8 ref.
Using the modern mathematical
methods a special
astrometric
measuring material is elaborated
101'
the
purpose of obtalning the digital model of surface tha t
approximates
the distortion
of G5nnsdorf astrograph
of the TechniLal university in Dresden.

531.719.28.001.6:528.02

531.719.28.001.6: 528.0Z

MlCHALČÁK, S.

MlCHALCÁK, S.

Entwieklungstendenzen
gerate und Taehymeter

elektroniseller

Geodetický a kartografický
obzor,
Seite 289-297, 11 Abb., Lit. 6

Streek.mmess29, 1983, Nr.

11,

Erzeuger- und Benutzerbeziehung
bei der lnstrumentenentwicklung.
Al!gemeine, Entwicklungsmerkmale
de,r
zweiten lnstrllmentengeneratlon
seit dem Jahre 1977. EIgenart
der Entwicklung
von Aufsatztreckenmessgeratien und registrierenden
Tachym8ilern elnschliessllch
der .alltomatischen
Relgistrle'rung. Anforderungen
de,r
Beniitzer au f der kiinftigen Entwicklung
diese'r Gerate.

Developillg
eheometers

trends

of Eleetronie

Range-Findl!TS and Ta-

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pp. 289-297, 11 fig., 6 ref.
Relatlon between a manufacturer
and a user during
the d8'velopment of instruments.
General characters
. of the d1eve,lopment of Instruments
of 2nd gene,ratlon
since 1971. Pecularities of the development of the distance measuring
attachments
and recordlng
electronic tacbeome,t,ers included the auto matic recording.
Requirements
of users on the future development
of
the,se instruments.

681.:\/.5[ 075.5) :5Z8 --05
MITÁŠOVÁ, I.
Vorbereitung
del' Geodiiten zur Ausnutzung der Reehenteehnik,
Kybernetik und der Systemstheorie
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 11,
Seite 297-299, Lit. 2
Lehrplane, lnhalt und Unterrichtsverfahren
der Gegen·
stanete der Rechen- und Abblldungstechllik,
der Grund·
laggen der Systems theoriel und der Kybernetik. Der
Hauptnachdruck
wird auf dle Applikatlon
dieser Erkenntnlsse
und auf der lntlegrierung
des Unterrichts
der Re,chenallilagen- und Syst>emsdisziplinen m:l dem
Unterricht
d8'r geodatischen
und kartographischen
Fachgeg,enstande
gelegen.

681.3/5. [075.5) :528-05
MITÁŠOVÁ, I.
Training
Surveyors
for UtiIizating
the Computing
Teehnique, Cyberneties, and the Theory of Systems
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pp. 297-299, 2 ref.
lnstructional
plans, contents, and methods of teaching
the computing and drawing techniques, foundations of
the theory
of systems,
and cybernetics.
The ma in
stress is lald on application of this knowledge and on
the Integration of instructing
the computer and system
disclplines
with instructing
the special geodetic and
cartographic
subjeLls.

912.43 :796.5 [234.572]
KLAUDA, J.
Neue

Karte

fiir Be'suehelr des Riesengebirges

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 11,
Selte 300-302
Praktische Erkellnungen ,aus der Bearbeitung und Her·
ausgabe ueuer von dem Ressort des Tschechischen
Amtes fUr Geodasle und Kartographle
ausgegebenen
Kartensorten
fUr das Gebiet des Rie,sengeblrgsnatlonalparks.
Grundcharakteristiken
der ,ausggegebenen
Orlentationskarte
in der Form der Handkarte,
der
Orientatlonslamlna
tentalel
und der Rellefskarte
von
Harrachov w,erden angefiihrt.
Zum Schluss wlrd die
d8'n Autoren und Bearbeltern
von Verwaltungsund
politischen
Organen
ertellten
gesel!schaftlichen
Bewertung ang,eHi.hrt.

912.43:796.5 (234.572)
KLAUDA, 1.
New Maps for Visitors of the Krkonoše Mountains
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pp. 300-302
Practical knowledge from the creation and editlon of
new kinds of maps having been issued by the branch
of Czech Office for Geodesy and Cartography
for the
region of Krkonoše National Park. Basic charakteristics
of the issued orientation map in the form of handy
map, orlentation
wall relief map, and the relief map
of Harrachov
are presented.
In the conLl us ion the
aword granted by the administrative
and
political
authorities
to the authors of maps, is reminded.

Geodetický a kartografický obzor
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Otázky automatizace topograficko-geodetických a kartografických prací *)

v. A.

Brevnov.

B. N. Nejman
SSSR,

taěů a různých technických prostředků automatizace,
organizačními a ekonomickými aspekty. Na konferenci
byla zdůrazněna aktuálnost posuzovaných problémů
pro úspěšnou realizaci usnesení strany a vlády v záležitosti automatizace a zvyšování efektivnosti výroby,
bylo poukázáno na velkou úlohu automatizace technologických postupů v rozvoji geodézie a kartografie.
Směry
automatizace
topograficko-geodetických
a kartografických prací byly ukázány v referátech
představitelů CNIIGAiK, NIIPG a Goscentra ~,Priroda".
G. A. Zotov (CNIIGAiK) hovořil o automatizaci
úhlových a délkových měření, fotogrammetrických
a kartografických pracech a úkolech v této oblasti.
Referoval o výsledcích vědeckých prací k vývoji
souboru přístrojů pro polní určování souřadnic a azimutů, současných světelných a rádiových dálkoměrech, leteckých komorách a automatizovaných foto.
grammetrických přístrojích, systémech automatizace
kartosesta vitelských prací.
V referátech A. 1. Dynkina a A. I. Novika (Goscentr
"Priroda") byly podrobně posouzeny otázky číselné
korekce kosmické videoinformace a automatického
sestavování fotoplánů z kosmických snímků.
Otázky automatizace procesů mapování ve velkých
řměítkách byly podrobně osvětleny v referátech
představitelů NIIPG. Tak D. V. Lisickij uvedl základní
schemata automatizovaných systémů mapování ve
velkých měřítkách, nové technologie a řešení. S. S.
Perlov, N. M. Žigurskaja, V. Ja. Cvetkova T. A. Chlebnikova osvětlili technologii automatizovaného fotogrammetrického mapování ve velkých měřítkách.
V procesu zpracování fotogrammetrických materiálů
se rozdělují semantické a geometrické informace.
Geometrická informace se kóduje a v číselné formě se
automatizovaně uchovává na technickém nosiči samočinného počítače. Semantická informace, získávaná
jako výsledek dešifrování fotogrammetrických materiálů, se na nich uchovává obrysem, s následným
kódováním, převodem do číselné formy a záznamem
na technický nosič.
A. P. Ivanov hovořilo souboru technologií automatizovaného zpracování map a plánů velkých měřítek
pozemními metodami. Sběr informací se provádí
dosavadní metodikou, modifikovanou v závislosti na
užívaných prostředcích sběru a registrace informací.
Dále se získává katalog vypočtených souřadnic, který
se zapisuje do báze údajů; do báze údajů se zavádějí,
kontrolují a zaznamenávají obrysové údaje; připravují se kontury pro kontrolní kresbu; provádí se
kontrolní kresba. Koutrolní kresba se zreviduje
a proces zpracování se dovršuje vykreslením sestavitel*) Překlad článku z časopisu geodetické služby SSSR
ského originálu.
Geodezija i kartografia, 1982, č. 6
.

Základní směry hospodářského a sociálního rozvoje
SSSR na léta 1981-1985 a na období do roku 1990,
schválené XXVI. sjezdem, předpokládají zabezpečení
dalšího, širokého kvalitativního rozvoje v materiálně
technické základně ekonomiky na základě urychlení
vědeckotechnického rozvoje, intenzifikace společenské výroby, zvýšení její efektivnosti. Předpokládají
zabezpečeni přechodu k hromadnému
využívání
vysoce efektivních systémů strojů a technologických
postupů, zabezpečujících komplexní mechanizaci a automatizaci výroby, technické přebudování odvětví;
snížení počtu pracovníků, provádějících ruční práce,
zejména pomocné činnosti. Zvýšit výrobu přístrojů,
zařízení, automatizačních prostředků; rozšířit automatizaci projekčněkonstrukčních a vědeckovýzkumných prací s využitím elektronické výpočetní techniky.
Zabezpečit široké využití manipulátorů, systémů automatizovaného řízení s využitím mikroprocesorů a mikropočítačů. Urychlit zavedení automatizovaných
metod a prostředků kontroly kvality a sledování výroby jako nedílné části technologických postupů. Při
přípravě nových strojů, zařízení, aparatur a přístrojů
využívat modulový princip s použitím unifikovaných
uzlů a agregátů. Soustředit úsilí na zdokonalování výpočetní techniky, matematického zabezpečení, prostředků a systémů shromažďování, poskytování
a zpracování informací.
Před topograficko-geodetickými a kartografickými
organizacemi stojí v H. pětiletce velké úkoly v automatizaci výroby. Organizace Hlavní správy geodézie
a kartografie úspěšně splnily plán roku 1981 ve všech
ukazatelích. V odvětví byl splněn plán zpracování
nových přístrojů a technologií a jejich zavedení do
výroby. Rozvíjí se důsledná a cílevědomá činnost
k automatizaci a mechanizaci výrobních procesů.
Řešení úkolů, stojících před Hlavní správou geodézie
a kartografie však vyžaduje značné tvůrčí úsilí vědeckých a výrobních kolektivů.
V této souvislosti má velký význam Všesvazová
vědeckotechnická konference o problémech automatizace topograficko-geodetických a kartografických
prací, organizovaná v roce 1981 Hlavní správou geodézie a kartografie a ústřední správou Vědeckotechnické
hornické společnosti. Konference se zúčastnilo asi 250
představitelů vědeckovýzkumných a výrobních org~nizací Hlavní správy geodézie a kartografie, AkademIe
věd SSSR, různých ministerstev a správ, škol atd. Bylo
vyslechnuto a posouzeno 55 referátů a sdělení, zabývajících se celkovým stavem a perspektivami automatizace topograficko-geodetických, kartografických a fotogrammetrických prací, využitím samočinných počí-
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V referátě S. A. Čerkasova je uvedeno programové
zabezpečení postupů sestavení plánů s využitím
počítačů řady EC. První skupina programů uskutečňuje prvotní zpracování výchozích informací, druhá
skupina formuje číselný model terénu, třetí skupina
zabezpečuje výpočet a poskytnutí kartografického
materiálu na základě údajů číselného modelu terénu.
Souhrnný objem programového zabezpečení představuje 1500 modulů v jazycích Fortran-IV a Assembler.
A. V. Gusev a Ju. A. Kravčenko referovali o systému modelování reliéfu, s jehož využitím je možno na
počítačích řady EC současně zpracovávat deset pozemků s 3000 výchozími body. V procesu zpracování
se vytváří číselný model reliéfu formou vrstevnic.
Přitom se využívá metoda zhlazujících bilineárních
spline-funkcí. A. Ju. Materik hovořil o programu
kresby mapových značek pro topografické mapy velkých měřítek.
V. A. Bobkov a V. I. Govor [IAPU DVNC AN
SSSR] předložili projekt automatizovaného kartografického systému na základě počítačů řady EC. Systém
se připravuje společně s jedním podnikem Hlavní
správy geodézie a kartografie a je předurčen pro automatizaci mapování a dlouhodobého uchovávání informací. Podstatou systému je banka údajů; systémem
řízení banky údajů je programový aparát, orientovaný
na práci s hierarchickými strukturami. Informaci
v bance údajů se předpokládá organizovat podle základních map, odpovídajících topografickým mapám.
Na další úrovni se předpokládá informaci, obsahující
popis základních map, členit na skupiny funkcionálně
sourodých objektů (reliéf, hydrografie, atd.). Jako
základní grafické programové zabezpečení bude využit systém Disgraf.
Jednotlivé otázky automatizace procesů zpracování
topografických map byly předmětem referátů A. V.
Bojka, V. S. Girmanova, E. V. Jemerjašenkova
(MIIGAiK), I. G. Vovka, Ju. G. Kostynja, A. S. Suzdarceva (NIIGAiK) a V. M. Kamornogo (Podnik
č. 2).
Velká pozornost byla na konferenci věnována budování informačněvyhledávacích systémů, bank údajů a souborů užitých programů pro sestavení číselných
modelů terénu. I. N. Fadejev (Goscentr "Priroda")
hovořil o možnosti rozpracování automatizovaného
informačněvyhledávacího
systému, určeného pro
sběr, zpracování, uchovávání a poskytování údajů
o topografickém zabezpečení státu, zahrnujícího evidenci tiskových nákladů map a vydavatelských originálů. V referátě U. D. Samratova a G. A. Nesvožskogo
(Kazachská filiálka VISCHAGI) byly osvětleny
otázky organizace banky kartografických
údajů
o půdních zdrojích, v níž se shromažďují a třídí údaje
o stavu půdy, porostů, zemědělské půdě ap. Ju. S.
Obidin (NIIPG) zdůvodnil strukturu a obsah základního číselného modelu terénu. Číselný model terénu se
podává jako určité množství tematických modelů
(reliéfu, hydrografie, staveb atd.), přičemž každý
z nich zase je představován souhrnem modelů objektů,
obsahujících informace o struktuře
a semantice
objektu. Otázky využití souborů užitých programů
číselných modelů terénu byly osvětleny v referátech

I. P. Minakova, A. P. Ozerovoj, G. I. Levčenko
(CNIPIACC), B. A. Formana (Podnik č. 5) a V. I.
Ljarkova (NIIPG).
G. 1\'1.Uchanov, V. N. Gerščanik a T. E. Janickaja
(Tjumen'giproneftegaz) hovoř'ili o automatizaci projektování geodetických sítí na nalezištích nafty
v Západní Sibiři. Některé zvláštnošti budování a využití báze topograficko-geodetických údajů pro informační zabezpečení projekčněvýzkumných prací byly
uvedeny ve sdělení A. A. Žarnovskogo (Uchtinskij
industr. inst.).
Se zavedením samočinných počítačů se výrazně
změnila technologie zpracování geodetických· a fotogrammetrických měření, geometrické transformace
a identifikace fotogrammetrických materiálů, obnovy
map a plánů. Vznikla reálná možnost vytvoření banky
geodetických a topografických údajů na magnetických
nosičích. Proto je možno výrazně rozšířit okruh řešených úkolů.
Jestliže slejujeme technologické schema zpracování
map, potom není složité stanovit základní směry
automatizace. Je to vývoj přístrojů s číselnou indikací
výsledků měření a jejich automatickou registrací na
libovolném nosiči informací, zajišťujícím vstup do
samočinného počítače; vývoj registrátorů geodetických
informací a jejich využití v souboru s dosavadními přístroji. Zvýšení přesnosti fotogrammetrických prací
a zdokonalení metodiky zpracování na samočinných
počítačích umožní značné snížení podílu využití
geodetického zabezpečení. V lokalitách, kde se budují
unikátní inženýrské stavby, je možno vytvářet podmínky k využití doplerovských, lazerových, inerciálních systémů autonomního stanovení souřadnic.
Konečně nejaktuálnějším problémem je automatizace čtení leteckých a kosmických snímků. Přitom
jedním z nejsložitějších úkolů je soubor charakteristik
objektů (např. kvalita lesa, nosnost mostů, hloubka
řek, charakter dna aj.). Řešení problému poskytne
možnost zkrácení termínů obnovy map, prozkoumat
dynamiku změn přírodních objektů a jevů. Zde je
nezbytná koordinace vědeckých výzkumů tvorby číselných modelů terénu.
Otázkám automatizace tvorby tematických map
byly věnovány referáty D. I. Zacarinnogo a T. I.
Kozačenka, A. P. Zolovskogo a S. K. Driča (sektor
geografie AN SSSR) a A. I. Gumenjuka (Inst. kybernetiky AN USSR).
Velký zájem vzbudila sdělení o vytváření technických prostředků automatizace topograficko-geodetických a kartografických prací. V. D. Derviz a E. Ja.
Miterman (CNIIGAiK) objasnili otázky vytvoření
systému číselné transformace fotoinformace jako
prostředku komplexní automatizace kartosestavitelských procesů. Zařízení vstupu-výstupu
obrazu na
fotografický materiál zabezpečují rychlé snímání
obrazů formátu do 30 X 30 cm, při zabezpečení geometrické přesnosti a vysoké rozlišovací schopnosti
přetvářeného obrazu. Systémové matematické zabezpečení je realizováno na bázi počítačů řady EC
a zahrnuje soubor programů ke zpracování, přetvoření
a výstup informací. Systém zobrazuje plné čáry stálé
tloušťky, popis, bodové a čarové mapové značky.
V. G. Lužeckij a A. N. Timofejev (NIIPG) hovořili
o souboru zařízení k registraci informací, jehož složení
se mění v závislosti na technologii prací. Registrátory
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informací umožňují zapisovat na magnetickou pásku
kazety MK-60 do 15000 symbolů.
Řada referátů byla věnována počítačovému zpra.
cování geodetických a fotogrammetrických měření.
A. A. Levin (Podnik č. 7) informovalo programovém
zabezpečení řešení topograficko-geodetických úkolů
na počítači řady EC a činnosti odvětvového fondu
algoritmů a programů. V současné době je zpracováno
a provozně se využívá více než 40 programů zpracování
délkověúhlových vytýčení, nivelačních sítí, astronomických určování, fotogrammetrických
prací aj.
S pomocí odvětvového fondu se realizuje informační
služba pro různé organizace, předávají se kopie programů a dokumentace k nim. V referátě I. T. Antipova a V. K. Bobrineckogo (NIIPG) byly předloženy
výsledky prací na vytvoření programového souboru
pro budování fotogrammetrických sítí analytickým
způsobem na bázi počítače řady EC. Soubor je složitým systémem, provádějícím budování a vyrovnání
řadové fototriangulace a fototriangulačních bloků,
zabezpečení nezbytných údajů pro fotogrammetrické
zpracování, zkoušky fotogrammetrických
přístrojů
a leteckých přístrojů, posouzení výsledků fotogrammetrických prací.
Současně s uvedenými úspěchy v mechanizaci
a automatizaci existují i nedostatky. Hlavním z nich
je pomalé výrobní ověřování a zavádění vytvářených
systémů a metod etapovitě v procesu prací a v konečné
podobě. Práce na automatizaci se ne vždy podřizují
tomuto jedinému konečnému cíli. Nedostatečně se
koordinují vědeckovýzkumné práce, prováděné různými ministerstvy a správami; uzavírá se málo dohod
o vědeckotechnické spolupráci. Pociťuje se nedostatek
dosavadních přístrojů, automatizujících polní geodetické a topografické práce. Výrobní organizace se
zdlouhavě vybavují zařízeními pro automatizované
zpracování map a plánů.

Konference povazuJe automatizaci geodetických,
topografických a kartografických prací za jeden
z hlavních úkolů 11. pětiletky a dalších let a doporučila
soustředit úsilí vědců a odborníků na odstranění vytčených nedostatků a na řešení úkolů pro urychlení
potřebných prací a jejich zavedení do výroby. V přijatém konferenčním usnesení je zdůrazněn závažný
národohospodářský význam prací, zajišťovaných Hlavní správou geodézie a kartografie pro přechod topograficko-geodetické a kartografické výroby ve státě na
číselné metody mapování, budování bank údajů
a zpracování odpovídajících normativních dokumentfl.
Během konference byly organizovány výstavky
knih o otázkách automatizace topograficko-geodetické
výroby a vědeckých prací NIIPG. Na technické výstavě byl předveden soubor přístrojů, využívanýeh
při redukčně polární metodě stanovení souřadnic;
v činnosti byl předveden systém sběru a zpracování
informací, zahrnující registrátory informací na magnetické pásce, s elektronickou pamětí, pro nivelaci a též
zařízení ke spojení registrátorů s počítačem aj.
V současné době byl již učiněn rozsáhlý soubor
opatření k realizaci usnesení konference. Byly stanoveny hlavní organizace, zabývající se otázkami automatizace topograficko-geodetických a kartografických
prací. Provádějí se zkoušky souboru technologií,
technických prostředků a matematického zabezpečení
mapování. Dokončuje se rozpracování ř'ady automatizovaných přístrojů a technologií. V organizacích Hlavní
správy geodézie a kartografie se zavádějí automatizované prostředky, rozpracovává se program přechodu
na číselné zpracování map a plánů aj.
Přeložil: Ing. Bohumil Šídlo,
VÚGTK

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze,
Ing. Jan Kubricht,
Geodetický a kartografický
podnik v Praze, n. p.

Použití metody kolokace k určení
zkreslení objektivu

Cílem tohoto pNspěvku není studium metody kolokace
jako matematického aparátu, ale pi"edevším popis
její praktické aplikace v astrometrii. Proto jsou
veškeré vzorce uvedeny bez odvození s minimem teoretických podkladů, odst. 2, jež jsou projednány např.
v [1], [2] a [3]. Konečným výsledkem je pole predikovaných hodnot a zákres izočar zkreslení gonnsdorfského astrografu Technické university v Drážďanech,
odst. 5. Dříve je však věnována pozornost praktickým
úvahám k ověi"ení použitého měřického materiálu,
odst. 4.

Teorie vychází bezprostředně z práce [3], z níž je také
převzata většina symbolů. Výchozí rovnicí pro odvození veškerých výpočetních vztahů je 1'O"vnice,
viz též
[3, obr. 2],
Aix

+

Si -

ri -

li

= O, i = 1, ... , n,

(1)

která platí pro každý opěrný bod (OB), kde n je jejieh
celkový počet. Dále li je opětná hodnota (OH), t. j.
hodnota měřená nebo z měření odvozená, ri nahodilá
oprava (residuum), Si signál a Aix hodnota trendu.
Ai je vektor sestávající z mocnin souřadnice OB Pí
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a x je vektor neznámých koeficientů trendu, viz též
rov. (14).
Výše uvedená rov. (I) a z ní odvozené výpočetní
vzorce však platí pro případ jednorozměrných OH
a OB určených jednou souřadnicí. Při aplikaci v astrometrii však jde o kolokaci v rovině. OB jsou určeny
dvěma souřadnicemi (Xi' Yi) a OH jsou vždy dvě, a to
Ui' složka zkreslení ve směru osy X a Vi' složka zkreslení
ve směru osy Y, viz obr. 1.
Teorie uváděná např. v [3] by byla dostačující jen
v případě, že bychom k řešení úlohy nepřistoupili
komplexně, ale rozložili ji na dvojí výpočet, a to pro
každou složku zkreslení zvlášť. Pro společný výpočet,
t. j. pro současné určení obou složek, bylo třeba teorií
rozšířit na dvojrozměrné OH a na OB určené dvěma
souřadnicemi, viz [4]. Základní rovnice

Vj

I

ni

cov

(SUi'

s.) = Cexp (-a2d~),

+

+

Q!

= ( Qu,

QUlJ) ,
QlJU, Q.

kde submatice Qll. a Qvu zobrazují závislost OH Ui
vzhledem k OH Vi a naopak, index i = I, ... n. Odhad
kovariancí zjistíme ze vztahu
cov

(Ui, Vi)

=

I

COV (Vi' Ui)

K

=-,

n

L;

rllikr.ik

=

m~lJ'

(5)

k=1

kde ni je počet nadbytečných měření, k je počet všech
měření i-té hodnoty a r Ji opravy naměřené hodnoty Ji
pro J ..= u a v. Není-li mezi Ui a Vi závislost, pak
Qu. = Qvu = O.
Prvky matice QJ jsou
COV

(J ;, J)i -_

I ~
_ 2
.•.•rJikrJi/, m ,
n k~1

-,

o rozměru 2n X 2n, značí QSIlU a Qs.. kovarianční
submatice sestavené obvyklým způsobem, viz např.
[5]. O jejich prvcích platí, že
cov
kde J

(SJi,SJj)

= u av, a

= Cexp (-a}di}),

i

= I, ... , n,

i

= I, ... , n, (10)

kde

C = V-m~v'
Odhad vzájemné variance získáme ze vztahu
I

který zůstává i v našem případě. Leč její rozměr je
(4n
2m) X (4n
2m), kde n je počet OB a m počet
predikovaných
bodů (PB). Submatice Q!(n X n)
vahových koeficientů OH však zní

i=1'

kde Jei značí centrované hodnoty, viz [3], a dii vzdálenost mezi OB Pi a Pi' Submatice Qsu. a Qsvu podchycují tzv. vzájemné kovariance. Odhad jejich prvků,
pokud vůbec dosahují nezanedbatelných
hodnot,
vytvoříme pomocí společné kovarianční funkce

V
o rozměru 2n X I, má tvar formálně shodný s nejjednodušším případem kolokace. Rovněž postup řešení,
jakož i tvary dílčích a výsledných rovnic se formálně
neliší od případu nejjednoduššího. Význam matic
v rov. (2) je však jiný, viz [4]. Tak např. matice Q
vahových koeficientů, variancí a kovariancí má v nejjednodušším případě kolokace tvar

n

L; J~,

= -,

n

= -, L;
n

i=1

Ue.Ve. ,
' ,

o rozměrech 2m X 2n, sestavujeme pomocí kovarianční funkce (7) a (10) postupem, který je analogický
k postupu nejjednodušího případu kolokace. Bližší
[4] a [5], kde jsou uvedeny všechny potřebné výpočetní
vzorce. Submatice QssP a Qsrsp v rov. (3) není třeba
pro výpočet predikovaných veličin.

3. Měřický materiál a jeho charakteristiky
Opěrné hodnoty Ui a Vi, vstupující do výpočtů, byly
získány proměřením tří astrometrických snímků formátu 24 X 24 cm (zorné pole 8° X 8°), desky ZD 21
a ZP 3 ORWO, které byly pořízeny gonnsdorfským
astrografem (0 = 300 mm, j = 1500 mm, měřítko
M = 138,9 mm) drážďanské Technické university.
S ohledem na nekvalitní obrazy hvězd na okrajích
snímků byly použity jen hvězdy nacházející se ve
vnitřních čtvercích 20 X 20 cm - na obr. I velká
oblast. V tomto čtverci bylo použito vždy 79 hvězd
tak, aby byla pokryta celá plocha co nejrovnoměrněji.
Hvězdy byly identifikovány pomocí Bečvářova Atlasu
Coeli a z katalogu AGK 3 byly vypsány jejich rovní.
kové souřadnice a vlastní pohyby. Proměření desek
bylo provedeno na monokomparátoru ASCORECORD
drážďanské Technické university. V rozích snímků byly
zvoleny kontrolní body A, B, C, D. Jejich opakovaným proměřením byla ověřována stabilita desky
v proměřovacím přístroji. Získané snímkové souřadnice všech 79ti hvězd ze tří snímků byly zbaveny
chyb použitého ASCORECORDD a převedeny k jedinému bodu jako výchozímu, který je pevný vůči
optickému systému použitého astrografu - na obr. I
označen jako bod C.
Pomocí speciálních programů [6] byly dále transfor·
movány na tangenciální souřadnice *~i' a *"Y)i,*) obsahující některé nepříznivé vlivy, jako je např. hledané
zkreslení, srážka emulze, sklon desky atd., viz též

(7)
*) Tangenciální souřadnice leží v rovině snímku, jejich počátek je v optickém centru oe snímku a osy ~ a 1)
mají směr rovnoběžky a poledníku.
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Obr. 1: Polohy opěrných bodů (OB -

hvězd) a velikosti opěrných
vosey

v odst. 4 bod 4. Z rovníkových souřadnic (X a b, vy jmutých z katalogu AGK 3, byly získány výpočtem ideální
souřadnice ~i' 'Yji> které jsou rovněž tangenciální, ale
považujeme je za bezchybné. V rámci tohoto výpočtu
byly zaváděny opravy z vlastního pohybu hvězd
a z diferenciální refrakce, viz (6). OH byly určeny
z výrazů
Ui

=

~i -

*~i'

Vi

= 'Yji -

*'Yji,

(13)

a mají charakter oprav. Jejich orientace jsou shodné

hodnot (OH -

složek zkreslení)

Ui

vose

x a

Vi

s orientací os x, y, viz obr. 1. Na tomto obrázku jsou
vyneseny OH pro snímek č. 260. OH pro snímek č. 263
a 266 jsou s ním ve velmi dobré shodě, viz [5].
Mezi vstupní data patří následující veličiny.
1) Střední kvadratické chyby mJ, J = u a v, které
jsou odhadem přesnosti vstupních OH. Získány byly
z rov. (6) bodů A, B, O, D s připojením středních chyb
z vlivu sklonu desky, diferenciální refrakce a jiných.
V tab. 1 viz 4. řádek.
2) Variance V J, J = u a v, uvádí 5. řádek tab. 1. Z nich
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byly vypočteny koeficienty CJ> rov. (8), s užitím výrazů
ve 4. řádku tab. 1. Jsou uvedeny v 6. řádce tab. 1.
3) Hodnoty jednotlivých kovariancí byly získány ze
vzorce

kde J = u a v a i = 1, ... , n. Indexj platí pro všechny
OB Pj, jež se nacházejí ve vzdálenosti d od OB Pi.
4) Variance a kovariance byly vyneseny v závislosti
na vzdálenosti d do grafu a postupnou interpolací
zjištěny koeficienty aJ, J = u a v v rov. (7), bližší viz
[5]. Na obr. 2 jsou zakresleny kovarianční křivky OH
obou složek pro snímek č. 260. Koeficienty aJ jsou ve
velmi dobré shodě s ostatními snímky, jak vyplývá ze
7. řádku tab. l.
Veličiny uvedené v bodech 1), 2), 3) a 4) byly numericky určeny pro obě složky u a v na všech třech snímcích, viz [5]. Tyto hodnoty vstupují do výpočtu kolokace pro ten případ, že OH uvažujeme jako vzájemně
nezávislé. Celý výpočet by pak byl prováděn odděleně
pro OH Ui a pro OH Vi'
Složitější případ, který by podchycoval vzájemnou
vázanost složek Ui a Vi' vyžaduje jejich současné
určení. Z toho plyne nutnost znalosti smíšených momentů m,,", rov. (5), a vzájemných kovariancí, rov.
(10). Tento problém bude diskutován v odst. 4.

I
~ I~

4. Ověření použitého mčřického materiálu a numerická
interpretace
Cílem následujících úvah bude ověření měřického materiálu početním způsobem k získání dokonalejší
představy o jeho charakteru, především s ohledem na
vzájemnou vázanost OH Ui a Vi' Není-li uvedeno jinak,
bylo použito malé oblasti o rozměrech 10 X 10 cm, viz
obr. 1, a to pro OH Ui snímku č. 263.
1) Vliv vynechávání
a signálu

jedné

OH

na

velikost

trendu

Tyto změny jsou maximální v místě vynechaného
bodu, kde dosáhly až 17 % púvodní hodnoty. Se
vzrůstající vzdáleností vliv vypuštěné hodnoty klesá.
Izočáry změn jsou křivky přibližně soustředěné vůči
vypuštěnému bodu, což je výsledek plně předpokládaný.

I

I ~S

li

2) Závislost velikosti trendu a signálu na koeficientech
a" a Cu kovarianéní funkce
Koeficient u" bvl měněn v intervalu od 1 mm -1 do
10-3 mm -1 a koeficient C" v intervalu od 211 1/ do
6'
Bylo shledáno, že změnou koeficientu a" v uvedeném intervalu lze dosáhnout pouze omezených změn
ve vyrovnané (kolokované) i predikované hodnotě,
jakož i v hledaných koeficientech vektoru x, rov. (2)
a (14), trendu. Od jistých a"min a a"max počínaje, se
uvedené hodnoty nemční. Není tedy možno volbou
koeficientu a" dosáhnout shody mezi vyrovnanou
a danou hodnotou.
Z numericky nalezených vztahů mezi výslednou
OH Ui a měněnou hodnotou C" nebyla zřejmá žádná
vzájemná závislost. Pomocí reálných změn v Cu tedy
I

II.
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Obr. 2: Průběh kovariančních funkcí a jejich koeficienty
aJ a OJ, J = u a v. Čára -přísluší složce u,
- - - složce v, viz též tab. 1

opět nelze dosáhnout shody mezi vyrovnanou a danou
hodnotou. V případě hledaných koeficientů vektoru x
ve funkci trendu, rov. (2) a (14) bylo shledáno, že mají
systematický chod a jejich střední kvadratické chyby
klesají s Ou vzrůstajícím.
3) Vliv OH jisté oblasti na velikost signálu PB mimo
tuto oblast (extrapolace)
Z numerické aplikace vyplývá silně se zmenšující vliv
této oblasti 8 rostoucí vzdáleností PB od této oblasti.
Tento úbytek odpovídá přibližně pořadnici exponenciely kovariační funkce, viz obr. 2. Je tedy možno
určit z průběhu kovarianční funkce vzdálenost, ve
které se vliv dané oblasti již neprojeví na velikosti
predikovaného signálu reálným vlivem (např. 1/100
z hodnoty Ou/Vu). Výsledků je možno zpětně využít
při kolokaci po částech. Zde se jedná o ten případ, kdy
neuskutečňujeme kolokační výpočet pro celé pole OH,
ale rozdělíme je na několik částí. Rozměry těchto
částí můžeme určit právě podle předchozích závěrů,
viz [5].
4) Závislost astrometrických

charakteristik na hledaných
koeficientech vektoru x, rov. (1), trendu

Trend je v rov. (1) podchycen symboly Aix. Po roze·
psání nabývá tvaru

Aixi

Xi'

+

+ YPJ2 + xfaJ3 +
+ yraJg,

QVII

v rov. (4)

Nenulové prvky těchto submatic podchycují vzájem.
nou závislost složek Ui a Vi, rov. (5); kovariance mezi
Ui a Vi pro i =1= j nebyla sledována. Z této rovnice vyplývá, že je nutné, aby obě složky všech OB byly
proměřeny několikrát (v rov. (5) K-krát). Danný měřický materiál ovšem takové informace neposkytoval.
Pouze kontrolní body A, B, O, D byly měřeny čtyři.
krát. Odhad kovariance mu., viz 2. řádek tab. 3, z těch.
to bodů vyšel podstatně menší oproti středním kvadratickým chybám mJ, J = u a v, viz 4. řádek tab. 2.
Nejsou to však hodnoty zanedbatelné. Přesto byly
vzaty submatice Quv a Qvu za nulov-é. Důvodem je
nereprezentativnost pouhých čtyř bodů A, B, O, D
a teoretické odvození, z kterého vyšly vahové koefi·
cienty rovny nule.
6) Zjištění prvků submatic QSI{.' Qsvu vzájemná kovariance, rov. (10)
Prvky těchto submatic je nutno zjistit předpokládáme·li nenulovou kovarianci mezi prvky uCi a vci•
K tomu je třeba zkonstruovat křivku vzájemné kovariance. Odhad vzájemné variance V provedeme pomocí rov. (12), v které ovšem neznáme hodnoty centrované nahradíme opět OH, rov. (13). Hodnoty V uvádí
1. řádek tab. 3. Koeficient O kovarianční funkce, viz
rov. (11), uvádí řádek 3 tab. 3. Jednotlivé vzájemné
kovariance byly určeny ze vztahu

kde i = 1, ... , n. Indexj platí pro všechny OB Pi, jež
se nacházejí ve vzdálenosti d od OB Pi. Hodnoty vzájemných variancí a kovariancí byly vypočteny pro
každý snímek a vyneseny do grafu v závislosti na
vzdálenosti d a uvádí je obr. 3. Vyplývá z něho, že
vzájemná kovariance je oproti kovariancím v obr. 2
podstatně menší a neprůkazná. Nebyla proto v dalším
výpočtu zaváděna.

(14)

a v a i = 1,
, n. Snímkové souřadníce
Yi jsou ovlivněny různými rušivými vlivy, např.

kde J

=u

+

XiaJ1
XiYiaJ4

= aJo

srážkou emulze, chybou v ohniskové vzdálenosti, chybou v poloze optického centra, sklonem snímku, vlivem diferenciální aberace, vlivem pravidelné distorze
atd. Opravy z těchto vlivů je možno vyjádřit jako
funkce mocnin snímkových souřadnic, viz [6], přičemž
koeficienty při těchto souřadnicích jsou funkcí právě
uvedených vlivů. Z porovnání těchto koeficientů s od.
povídajícími koeficienty v rov. (14) lze tyto rušivé
vlivy vyjádřit jako funkce koeficientů aJo' ... , aJg, rov.
(14). *)
V tab. 2 jsou uvedeny některé astrometrické charakteristiky získané výše popsaným postupem, a to z vyrovnání celých oblastí, v obou složkách OH všech tří
snímků.
Analytickým vyjádřením oprav z jednotlivých vlivů
docházíme také k odůvodnění nejvyšší mocniny ve
funkci trendu.

*) Podobného postupu je možno použít ale i v odliš·
ných aplikacích, neboť trend má vždy jistý geometrický
nebo fyzikální význam.
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'l'ab. 2. KUITerické hodnoty geometrických nebo fyzikálních charakteristik
a 266

I

Snímek

I

260

K2
K
3

x

1,16.10-5"jmm3

i

455"

-8,4.10-'''jmm2
6,2.10-5"jmm3

Doplňky do 90° úhlů, které
svírá normála fotodesky
s osami x, y, obr. 1.

1,19.10-'''jmm3

436"

Koeficient pravidelné distorse.
Vliv pravidelné distorse =
+ y2)"/3.
= x(x2
Sklon desky i

86"

1,08 mm
-2,94 mm

-0,33
-0,53

P07.nánlka

Koeficienty vlivu
diferenciální aberace.

_46"
--_73"

1,25.10-5"jmm3

-3,02 mm
-1,26mm

Llxoc
Llyoc

I

266

150"
-409"

-420"
-175"

O<.

f1

I

263

4,9.10-'''jmm2
7,3.10-'''jmm3

-11,5.10-'''jmm2
-4,4.10-5"jmm2

astromE'trických snímkú č. 260, 263

mm
mm

I

Souřadnice
obr. 1.

oe

=

(ex2

+ f13)'/2.

vůči počátku C,

5. Konečná predikace složek zkreslení obou opěrných
hodnot v rozsahu celého měřického materiálu a určení izočar zkreslení

a to z rozptylu použitých tří výsledných hodnot.
V průměru činily

S ohledem na bod 5) a především na bod 6) odst. 4 byla
kolokace provedena samostatně pro u složku
a samostatně pro v - složku OH, a to nejjednoduším
koloka čním postupem, viz např. [3]. Vstupními hodnotami byly složky - OH Ui a Vi' rov. (13), všech tří
snímků - složky zkreslení snímku č. 260 viz na obr. 1.
Kovarianční funkce byly sestaveny podle odst. 3, a to
rovněž samostatně pro obě složky snímků č. 260, 263
a 266 - pro snímek č. 260 viz obr. 2. Hodnoty koeficientů kovariančních funkcí a další vstupní data jsou
uvedeny též v tab. 1. Podle obr. 1 je rozložení OB homogenní. Neizotropnost nebyla nalezena.

Další charakteristiky výsledných hodnot kolokačních
výpočtů uvádí tab. 4, viz též dále.
Pro zvýšení názornosti byly sestrojeny grafy izočár
*up - složek *vp - složek. Uvádějí je obr. 5a, 5b.
Izočáry zkreslení jsou od -10" do +10" s krokem
po 1". Jejich konstrukce byla provedena podle [7)
pomocí údajů na obr. 4. Grafy byly vyhotoveny na
automatickém koordinátografu
typu DIGIGRAF.
Výsledkem tohoto postupu jsou i digitální modely
obou složek zkreslení. Číselné hodnoty jsou uvedeny
v [5].
Získané PH, obr. 4, 5a a: 5b, mají podle rov. (13)
charakter oprav, které připojíme k příslušným ideálním
souřadnicím *~Pi' *1JTi' získaných transformací z měřených snímkových souřadnic xPi' YPi' Vypočtené PH
odstraňují vliv pravidelné distorze, diferenciální aberace, sklonu snímku, srážky emulze, chybné polohy
optického centra, chyby v ohniskové vzdálenosti
(podchyceno trendem) a dále odstraňují vliv nepravidelné, místně - systematické distorze a patrně i jiných
místně - nepravidelných vlivů (podchyceno signálem). Jak získáme tyto opravy pro obecný měř'ický
bod snímku? Pokud je měřický bod totožný s PB
vyjmeme PH přímo z obr. 4. Pokud ne, provedeme
zde plošnou interpolaci. Stejných postupů je možno
použít pomocí digitálních modelů, získaných při grafické konstrukci izočar podle (7). Modely jsou uvedeny
v práci (5). Rovněž grafů na obr. 5a a 5b je možno
použít k vyjmutí PH, a to pomocí lineární, případně
kvadratické
interpolace. Nejpřesnějším způsobem
určení PH na obecně ležících bodech astrometrického
snímku je ovšem jejich výpočet metodou kolokací.

Vlastním smyslem kolokace je predikace, t. j. výpočet predikovaných hodnot (PH), včetně výpočtu
příslušných středních kvadratických
chyb. Podle
předchozích úvah byla predikce provedena samostatně
pro složku UPi (PH ve směru osy x), samostatně pro
složku vPi (PH ve směru osy y) a samostatně pro uvedené tři snímky. Počet PB Pi, i = 1, ... , m, byl na
každém snímku stejný, totiž m = 157. Jejich polohy
uvádí obr. 4, a to pro velkou oblast v rozích čtverců
2 X 2 cm a pro malou oblast v rozích čtverců 1 X 1
cm. Při praktických astrometrických aplikacích se
používá jen malé oblasti, v obr. 1 oblast 10 X 10 cm.
Pro každý PB byly získány vždy tř'i hodnoty jedné
a téže složky. Tyto hodnoty, které byly zprůměrovány,
jsou rovněž uvedeny v obr. 4. Zprůměrovaná hodnota
*uPi je vlevo nahoře a *vPi vpravo dole od PE. Pro
zvýšení názornosti jsou navíc zobrazeny pomocí vektorů, vycházejících z PB. Jejich střední kvadratické
chyby byly určeny pro obě složky každého bodu zvlášť,

"
Řádek

1

Snímek

I

Variance V
2

2

m~lV

3

C=

I

260

0,31" "
-0,0154"

V-m~v

I

0,33" "

-0,54"
"

I

263

"

-0,84"

0,0252" "
-0,57"
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266

I
"

0,0420" "

I

-0,88"

"

Poznámka

rov. (12)
výrazy (5)
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Obr. 3: Vzájemná kovariance mezi OH Ui a vi' Body
mek Č. 260, . Č. 263 a ~ Č. 266, t'iz tab. 3

průměrných hodnot uvádí tab. 6. Uvedené rozdíly
jsou menší než střední kvadratické chyby, viz 4. řádek
tab. I a 5. řádek tab. 4.
3) Nejobjektivnější zhodnocení dosažených výsledků
je uvedeno v tab. 7. Byl zvolen obecný profil, který
je na obr. I označen body A a A'. Na bodech I až II
byly získány interpolací hodnoty *vPi' viz tab. 7. Považujme hodnoty naměřené (I. sloupec) za nejpravděpodobnější a utvořme proto rozdíly I. minus 2. sloupec,
I. minus 3. sloupec a I. minus 4. sloupec, přičemž vy.
necháme okrajové body č. I a II. Z těchto devíti hodnot vytvoříme aritmetické průměry z absolutních
hodnot a dostáváme 0,40" pro predikované hodnoty
z obr. 4, 0,30" pro graf izočar obr. 5b a 0,72" pro digitální model zkreslení. Rozdílnost posledních dvou
hodnot je pozoruhodná. Shoda prvých dvou hodnot
je naopak perspektivní. V těchto dvou případech
činily aritmetické průměry s ohledem na znaménka
0,00" a -0,12".

+ sní-

Z numerické interpretace v odst. 4 vyplývá nutnost
ověření vzájemné závislosti OH a vzájemné kovariance
a dále vhodnost geometrické či fyzikální interpretace
koeficientů ve funkci trendu. Z odst. 6 vyplývá vhodnost kolokačního výpočtu v druhé aproximaci, tab. 5.
Zde je možno přistoupit i ke zjištění další signálové
vlny.
Výsledky uvedené v odst. 5, viz též obr. 4, 5a, 5b
a tab. 4, 6 i 7, řeší zúplna zadaný úkol určení zkreslení
gonnsdorfského
astrografu
Technické university
v Drážďanech. Přesnost určení PH ve složce *uPi a *vPi
je hodnoeena v odst. 6. Vyplývá z něho, že nejpřesnějším postupem určení PH na měřických bodech snímku
je výpočet kolokačním způsobem. Přesnost určení
složek zkreslení z predikovaných hodnot na obr. 4
je odhadováno na ±0,3" ve složce u a ±0,2" ve složce
v. Užití obr. 5a a 5b k interpolaci mezi izočarami, též
viz tab. 7, se jeví méně vhodným, přesto postačující.
Použití údajů z digitálního modelu zkreslení podle [7]
nevyhovuje, viz tab. 7.
Daný úkol bylo ovšem možno řešit i jinými postupy.
Např. kolokací po částech, metodou multikvadrikovou
[7] nebo postupem podle [8], který se jeví vhodnější

Do tohoto odstavce je možno zařadit i výsledky numerických interpretací odst. 4, kde jsou uvedeny pod
body I) až 6). Z dalších úvah a výpočtů vyplývají
následující poznatky.
I) Důležitým kritériem správnosti kolokačního výpočtu je shodnost apriorních (vstupních) středních
kvadratických chyb, 4. ř'ádek tab. I, a aposteriorních
chyb týchž veličin, 5. řádek tab. 4. Z porovnání vyplý.
vá, že bylo použito jako středních kvadratických chyb
vstupních hodnot 2 až 2,5krát větších, než jaké jsou
skutečné. Toto rovněž podporuje odhad přesnosti,
získaný z měřítka snímku, viz úvod odst. 3. Podobně
i výrazy (15) ukazují na vyšší přesnost. Proto by bylo
vhodné zavést při eventuelním druhém kolokačním
výpočtu menší hodnoty středních kvadratických
chyb. Rovněž shodnost variancí V J a koeficientů a'J>
J = u a v, rov. (9) a (7), před a po kolokačním výpočtu je jistým kritériem správnosti. Bylo tak učiněno
pro OH Vi snímku č. 260 a uvádí je tabulka 5. Shoda
je dobrá.
2) Objektivnější charakteristikou přesnosti je porovnání PH ze snímku č. 260 se snímkem č. 263 a 266.
Systematické odchylky složek těchto tří snímků od

Tab. 4. Výsledné hodnoty kolokačních
obr. 4
:Řádek

1

--

I

I

Snímek

Počet opěrných a predikovaných bodů

2

Stupeň trendu

3

Souřadnice

4

Střední
kvadratické
chyby

výpočtů.

Vstupní

data viz tab. 1, též obr. 1. Predikované

I

260

79

157

3
x

I

263

79

157

3

I

y

x

hodnoty viz

266

157

79
3

l

y

x

I

y

muo

mvo

0,98"

1,23"

0,99"

0,82"

1,17"

1,82"

mu

m.2)

0,19"

0,30"

0,31"

0,24"

0,26"

0,38"

6

mpu

mp.")

0,2-0,7"

0,2-0,5"

0,2-0,7"

0,1-0,9"

0,1-0,8"

0,1-0,8"

7

Jejich průměr

0,3"

0,2"

0,3"

0,2"

0,3"

0,4"

--5

-----

1)
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-o,~

0,1 ••

-I,.

-O,~

-o,':,t

-o,b
~O,4-

-o,b

-f,q
-1,0

1,0,.

1,2l...
-0,7

l2,7

-j~

2,t

-o,:

-2,~

1

W

0,2

4,f

2,2

~O/i

o

-O,f

j,?L-.

;:1,0 t

-1,7

-1,~
-1,'1.

-0,7

0,5 to.
-0,7

-1,7

l2,J

O,~

r

0,2.

O,4l

O,8L

-q(,

4,7
-1,2

/4,2

0,1

-0,4

1

[2,2

M

rr;..•.
:, I~
f

OJr 4. Pvlohy prediko1JanýlJh bodů (PB) a prům3rné predikované hodnoty (PH) u*21i(vlevo nahoře) a v*21i(vpravo
dole) ze snlm'ců é. 21jf}, 263 a 266. Oproti o!Jr. 1 je Zrl,3m3řUko vektorů dvakrát zm3nseno
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Tab. 5. Srovnání kovarianční funkce před a po kolokačním výpočtu. Snímek Č. 260, opěrné hodnoty
Vi, velká oblast
1. př'iblíženi
(před výpočtem
kolokaei)
1'1

Variance VV
Koeficient av

2. př'ibliženi
(po výpočtu
kolokaeí)

I

II 6,91" "
0,0300 mm-

1

1'1

Rov.

I

6,66" "

(9)

0,0242 mm-1

(7)

Tab. 6. Průměrné systematické odlehlosti složek jednotlivých snímků od prúměrných hodnot (tj. od
průměru ze všech tří snímků)
Snímek

II

č.

260

II
II

263

Složka u

Složka v

0,19"

0,09"

0,02"

Uvedená práce byla vyřešena v rámci státního
výzkumného úkolu katedry vyšší geodézie Stavební
fakulty v Praze. V její knihovně jsou shromážděny
veškeré naměřené hodnoty, vstupní data, mezivýpočty,
studie, výsledky a jejich interpretace, viz [5].

-0,04"

I'

266

-0,21"

I:

především
v jednoduchosti
numerického
aparátu,
numerickým zjištěním koeficientů kovarianční křivky
a v současném podchycení několika druhů signálů.
Při dalších studiích obdobného charakteru doporučujeme vzít na zřetel navíc chyby v rovníkových souřadnicích použitých hvězd a lépe se vyrovnat s vlivy
atmosférickými. Výsledky zde uvedené tedy platí pro
daný přístroj včetně kazety, použitých hvězd, atmosférických podmínek při měření atd.
Předložená
metoda kolokace v dvourozměrném
prostoru a s dvourozměrnými OH je využitelná nejen
v astrometrii, ale i v jiných oblastech geodézie, gravimetrie, kosmické geodézie a pod.

-0,05"
LITERATURA:

Tab. 7. Porovnání
naměřených (opěrných) a výsledných hodnot v-složky. Viz profi! A, A' na obr. 1
Bod č.")

1

I

[2J KRAUS,
kleinsten
Beispiele
Reihe A,

Sloupe""")
1.

0,7"

I

2.

-1,0"

I

3.

0,0"

I

4.

-1,6"

2

2,1"

2,9"

2,6"

0,3"

3

3,8"

4,2"

4,1 "

3,7"

4

3,9"

4,1"

4,1"

3,5"

5

2,6"

2,5"

2,7"

2,5"

6

0,1"

0,1 "

0,0"

7

-1,6"

8

-3,2"

9

-0,4"
-2,3"

-2,3"

-2,3"

-3,6"

-3,3"

-4,0"

-3,4"

-3,5"

-3,1"

-4,1"

10

-1,6"

-1,2"

-1,1"

-3,4"

li

-0,9"

-2,7"

-2,0"

[IJ MORITZ, H.: Least - Squares Collocation. Deut.
Geod. Kom., Reihe A, Nr. 75, Miinchen 1973.
K., ASAMUS, E.: Die Interpolation nach
Quadraten, Pradiktionswerte,
simulierter
und ihre Genauigkeit. Deut. Geod. Kom.,
Nr. 76, Miinchen 1974.

[3J RADOUCH, VI.: Kolokace, obecné pojetí metody
nejmenších čtverců. Geod. a kart. obzor, 25/67
(1979) č. 10, str. 276.
[4J KABELÁČ, .T.: Verallgemeinerung der Kollokationsmethode fůr N Koordinaten und fůr M gegenseitig
abhangige Stiitzwerte. Vermessungstechnik, Berlin
(iÍn Druek).
[5J KABELÁČ, .T. a kol.: Určení distorze gonnsdorfského astrografu metodou kolokací. Výzkumná zpráva,
knihovna katedry vyšší geodézie, Praha 1982.
[6J Výpočetní astrometrické
Knihovna Lohrmannova
versity, Drážďany 1981.

programy a jejich teorie.
institutu Technické uni-

[7] VENCOVSKÝ, M.: Některé zkušenosti s digitálními modely topografických ploch. Geod. a kart.
obzor, 28/70 (1982), č. 1, str. 10.

0,0"

*) Viz obr. 1.

[8] KABELÁČ, .T.: The Use of Gauss' Frequency Curve
for Smoothing Observed Values of the Geographic
Latitudc and Time Corrections. BulI. of the Astro.
Inst. ofCzechoslovakia, Vol. 27 (1976), No. 3, P. 143.

**) 1. sloupec: z naměřených (opěrných) hodnot všech
tří snímků pro složku v, příkladně viz
obr. 1.
2. sloupce: z výsledných predikovaných hodnot *vp;,
viz obr. 4.
3. sloupec: z grafu izočar *vP' viz obr. 5b.
4. sloupec: z digitálního modelu zkreslení podle [7J,
model uvádí [5].
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Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

vývojové trendy elektronických
dial'komerov a tachymetrov

Od podnetného Haufovho článku [1] o vývoji sveterných dial'komerov uplynulo už 6 rokov. Za tú dobu
išiel vývoj v oblasti mikro a optoelektroniky tak rýchlo,
že umožnil vznik novej generácie malých svetelných
dial'komerov a elektronických tachymetrov
(spolu
skratka EDT). V ďalšom rozoberieme stručne hlavné
znaky vývoja týchto prístrojov, viacej z hl'adiska
používatel'a ako systémov pre podrobné meranie
a vytyčovanie a menej z hl'adiska konštrukčných
prvkov.
Všeobecne každý prístroj predstavuje realizáciu
projekčných a ekonomických zámerov výrobcu na
základe technických možností v čase projekcie. Každá
realizácia predstavuje tak technický a ekonomický
kompromis s určitými kladmi a nedostatkami. Preto
je vhodné sledovať a analyzovať vývojové trendy nielen z hl'adiska posúdenia exištujúcich prístrojov, ale aj
z hl'adiska ovplyvnenia projekcie prístroja používatel'om. Platí to najma o prístrojoch na zber údaj ov
a masového použitia, akými sú EDT.
Vzťah výrobcu a používatel'a je dialektický. lch
záujmy nie sú vždy totožné. Pre výrobcu sú výhodnejšie čím vačšie série výrobkov a čím menší počet ich
druhovo Používatel'om vyhovuje zasa vačšia pestrosť
typov s r6znymi cenami a možnosťou postupnej
zmeny a doplňovania prístrojového parku. Pri posudzovaní trendov nejde o pasívne preberanie zámerov výrobcov, ale o nezávislé posudzovanie a aktívne
p6sobenie používatel'ov na výrobcovo
Na posudzovanie budúcich požiadaviek a existujúcich prístrojov je vhodné sledovať aj cyklus vývoj a
jednotlivých výrobkov. Tak aj bez informácií zo
závodu dá sa odhadnúť príprava ďalšieho variantu
prístroja a jeho prípadné ovplyvnenie. V trendoch
vývoj a EDT možno pozolOvať nielen všeobecné znaky
(vývoj mikroelektroniky), ale aj vplyv skúsenosti
z nasadenia prístrojov v praxi, zmeny ich prevádzkových a ekonomických vlastností.

Najma vďaka rozvoju mikroprocesorov vznikla koncom sedemdesiatych rokov nová generácia EDT.
vývoj a výroba svetelných dial'komerov (SD) s malým
dosahom (malé SD), ktoré sú základom aj elektronických tachymetrov (ET) je dominantná. Neporovnatel'ne menší je rozvoj SD s vel'kým dosahom (SDV)
a so stredným dosahom (do 15 km), aj keď pri stredných SD nastalo po dlhšom čase oživenie. Zaujímavé
je, že nové stredné SD vyvinuli už ako nasadzovacie
(AGA Geodimetr I4A, Wild DI 20). Pre vel'kú vačšinu
úloh nášho, ale aj ďalších rezortov, sú d6ležité najma
malé SD a ET. Preto sa ďalej orientujeme len na ich
vývoj. Medzi malými SD však stratili svoj význam
samostatné dial'komery.

Daleko najpočetnejšiu skupinu, čo do počtu typov
aj výrobkov, predstavujú nasadzovacie dial'komery
(ND). Prekvapujúci rozvoj však zaznamenali registračné (R) ET označované aj ako počítačové. Určité oživenie nastalo pri elektrooptických tachymetroch
(EOT) vytvorených optickým teodolitom so zabudovaným svetelným dial'komerom. Spomenuté 3 druhy
EDT sú vzhl'adom k SDV prístrojmi pre masový zber
údaj ov. Preto sa u nich neporovnatel'ne viac prejavujú
trendy vyplývajúce z rozvoj a mikroelektroniky a z koncepcie meracích prístrojov ako časti celého systému
spracovania
údaj ov. Pritom v rámci skupín ND,
EOT, ET existuje vel'ká pestrosť typov a vyvinuli
~rístroje, ktoré tvoria akýsi prechod medzi skupinami.
Zial' táto pestrosť je len výnimočne výsledkom stavebnicovej koncepcie prístrojov, ktorá je pre používatel'a
všeobecne vel'mi výhodná.
Pozitívnym znakom EDT je pokles ceny za úkon
a výkon. Oproti prvej generácii sa priemerné ceny
vel'mi nezmenili, ale vel'mi stúpla výkonnosť a prevádzkové vlastnosti prístrojov, najma nároky na
obsluhu a kultúra práce. Zvýšilo sa aj cenové rozpatie
v skupinách, ktoré dosahuje niekedy aj pomer 1 : 2,5.
Výrazné je zníženie hmotnosti a objemu prístrojov
(1 : 3 až 1 : 10), zdroj ov prúdu aj registračných zariadení. Tým klesli nároky na transport. Do tejto oblasti
zasahuje aj zlepšenie dosahu 8max' S jedným hranolom
je vačšinou 8max ~ 1 km, čo znižuje nielen hmotnosť,
ale aj cenu súpravy. Typické je použitie tekutých
kryštalov pre displej a zníženie potrebného príkonu.
Najmarkantnejšie je však zvýšenie operatívnosti
a automatizácie vlastného merania aj spracovania
údaj ov na stanovisku. EDT sú dnes vlastne meracie
systémy, kde stále vačšiu časť korekcií a prípravu
nameraných údaj ov preberajú zabudované mikroprocesory. Počet úkonov vykonávaných meračom pri
vlastnom meraní poklesol tak, že dosahuje už takmer
optimum. Mikroprocesor riadi a kontroluje nielen
automatický fázomer, ale aj celý proces merania (včítane vnútornej kalibrácie, intenzity signálu, stavu
batérie) a spracovania údajov na stanovisku (ako
redukcie, vložené korekcie, resp. jednoduché geodetické počtárske úlohy). Koncepcia prístroja ako časti
systému je typickým znakom najma pre ET. Tak sa
stal riadiaci mikroprocesorový systém základnou
časťou EDT, ktorá určuje technológiu merania.
Výrazná je orientácia na potreby vytyčovania.
Kontinuálne tzv. tracking meranie dížky je dnes
štandartným programom. Vyvinuli však aj prístroje
s trackingom pre prevýšenie L1h a vod0rovný uhol
a najma celý rad prídavných zariadení na urahčenie
vytyčovania.
Skončením výroby ET AGA Geodimeter 710 sa
skončila éra plynových laserov ako zdrojov svetla pre
EDT - dominuje tu takmer úplne sublaserová dióda.
Pritom ale jeden výrobca (Hewlett-Packard - HP)
začal používať polovodičovú laserovú diódu. Medzi
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TP 1 -

m" "" 3cc,

TP 3 -

TP 2 m:x ""

m:x "" 6cc,

lOcc.

KCĎže ND je vhodným artiklom pre výrobcov elektroniky predpokladali sme už v roku 1973 [2) jeho
vefký rozvoj a zníženie hmotnosti aj pod 2 kg. Tento
trend sa, napriek niektorým iným zahraničným odhadom, potvrdil. Ková generácia ND sa prejavila
výrazne najma po roku 1979 a tvorí najpočetnejšiu
skupinu medzi EDT s najvyššou účasťou japonských
výrobcovo Všeobecne možno pozorovať tieto nové
znaky:
-

-

v rámci ND sa vykryštalizovali 3 rozličné skupiny
líšiace sa možnosťami redukcie na určenie vodorovnej dížky 80 a Llh,
vývoj autoredukčných ND,
diafkové ovládanie merania a vkladanie výškového
uhla E cez vofne prenosnú klávesnicu,
batérie priamo zasunovatefné v nástavci,
zníženic hmotnosti Q až na 1 kg, t. j. viac ako
o jeden rád,
nové prídavné zariadenia na ufahčenie vytyčova.
nia,
pomerne nízke ceny japonských výrobcovo
Skupiny s rozličnou redukciou sú nasledujúce:

1) Dotcra.jšic neredukčné ND, ktoré sú síce na.
ústupe, ale modernizujú ieh tak, že káblom alebo
interfacom možno k nim pripojiť kalkulačný stroj na
výpočet redukcií a vytyčovacích údaj ov.

Zll'lky vývuja patrí Rj nástup japonských výrobcov,
ktOl'í v roku Hl82 výTazne pokročili na ceste k jednoduch{~mua 1'ahkému XD.
Do ohlasti EVT t n~ha duc, nitať aj poľJlé l'egistračné
jcdnotk~- (H.J), kde v roku 1\)78 skon(,-ila v.ú'olm
pristrojov na dienlU pásku, Dominantná je registnicia
na poIO\odii'-cn-úpamáť.
Druhá gcnC'l'úcinEDT "a pl'cjaviia výnl,mc' n;, XY.
kongrese ."\1cdúnáf'Odlwj fóderácie geodptov (Fl G)
v roku 1977 v Štokholmc (prvý recLlkč'ný-KD n 4,nové
ET). N"eskhl'ieh okn'm akcií PIG uvúdzali najmiL na
Xemceký-ch geodetický-ch dúoch (DGT). Tak napr. na
DCT v roku 1980 mal premiéru nový ET Recota.
závodov VEB Carl Zeiss Jena.
Pri všetk."-ch 3 druhoch prístl'ojov (XD, EOT, ET)
možno pozoro\-ať v p-resnosti
merania
dÍžok 2
triedy presnosti (TP) charakterizované štrednou dÍžkovou chybou tli"
ms
ni,

= [)mJll

= lO Jllm

2) Redukčné KD, kde redukčný
a vačšinou aj klávesllica pre vkladanie
v nástavci.

lO mm/km (TP 3).

PRÍDAVKÉ
ZARIADENIA
NA ULAHČEXIE
VYTYČOVANIA sú určené najmii na približné postav8uic pomocníka, s rcflektorom do žiadanej polohy.
Zaviedli ich najmii. pri ND, menej pri ET. Užívajú sa,
nasledujúcc riešeni~.:
-

-

-

Pritom pri niektorých prístrojoch možno voliť 2 až 3
r6zne presnosti. (Pri špeeiálnych samostatných SD
existuje trieda najvyššej presnosti - TP 1, mg <
< 1 mm, kde však nevznikli nové prístroje.)
Podfa presnosti merania vodorovných smerov pri
EOT a ET sa vykryštalizovali 3 TP odpovedajúce
približne TP optických teodolitov:

mikroprocesor
jo integrovaná

3) Autoredukčné KD, kde v nástavci je integrovaný
aj výškový senzor s mikroprocesorom pre automa·
tickú redukciu. Tieto diafkomery tvoria akýsi prechod k EOT.

.:- [) mm/km (TP 2),
.L

E

-

Svetelná smerová signalizácia. Z nástavca vyžaruje
íwiizok viditel'ného svetla, pričom zámera je realizo.
vaná úzkým bielym svetlom vysielaným medzi
širokými z.viizkami zeleného a 1>ielehosvetla (AGA
Geodimeter 116 a 122).
Tónová smerová signalizácia. Prídavné zariadenie
na reflektore vybavené snímačom premieňa infra·
žiarenie m. zvukový signál s premennou intenzitou
v závislosti na smere (Alpha-Topo).
Číselná signalizácia. lnfražiarenie nástavca slúži aj
na prenos dÍžkovýeh údajov na ciefový reflektorový
prijímač, kde sa ukáže na displeji (Kem RD 10 obr. I).
Jednosmerné hovorové spojenie. lnfraž;arenie pre·
náša z mikrofónu v nástavci hovorené inštrukcie do
reproduktora pri reflektore (AGA Unicom - O) r.
2).
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-

-

zabudovaná
klávesnica v nástavci (Prccission
Beetle: Citation 410 a 4;)0: Sokkisha SDM 5A;
Nikon ND 250 a 160; Topcon D~ISl atd.).
extra rahká nasunovatdná,
resp. napojitdná klávesnica (Sokkisha Red 2 a Red :Yrilli).

Pri prvom riešellí je klávesnica samostatnou l'iadia.
cou jednotkou (obr. 4) s dial'kovým
prc,nosom ll<t
báze ultrazvuku s dosahom 3-4
m. Pri typoch
Alph,t-Topo je l'iadiacia jednotka (0,16 kg) vybavená,
okrem štandardllého redukčného programu, aj programom ml transformáciu súradllíc a na výpočet
omernej miery. Na vytyčovanie je reflektor vybavcnf'
spomínanou kombinovanou signalizáciou. Keďže aj
batéria (0,6 kg) je priamo nasauoná na spodok mí.·
stwea (1,8 kg), njet tu žiadnych káblov.
Pri druhom l'icšení použili napred pre vkladanie
valčekový ciferník. Novšie typy (Citation; ND 250;
D1\1S1 atd.) majú už dotykové senzorové spínače.
Prístroje Citation (obr. 5) sú pokračovaním Beetle S
(ale závod Pl'ecission je už obchodne spojený s firmou
vVild). Líšia sa od neho okrem iného programom na
vytyčovanie, mtpr. trackingom pre s',_sJ' Llh. Avšak aj

-

Vyvinuli aj kombinácie tónovej signalizácie (pl'iei::.
ny posun) a svetelnej (pozdížný posun) v jednom
pl'ijíma(',i. (Hradač lúčov Alpha.Topo.)

NEREDUKČ'1'\.É ND sa udržujú jednak vdaka
kombináciam s kalkulačnými strojmi (Wild DI 4,
Sokkislm Red lA) a tiež ako základ na vytvorenie
d'ulšíeh lwmbinácií (Kern DM 502, AGA Geodimctcr
112 a 110). Prekvapil tu Kern DM 102 (obr. :3)tým, že
sa dá nasadiť na každý teodolit, ale nesplnil o('·akáva.
nie na rahkJ'r a laený .0;D. .Ka druhej strane interfacCl
D,IF 41 k Dl\! ;')02 umožňuje priamy prenos šikmoj
dlžky s' z D;\I 502 do kalkulai::ného stroj a HP 41 C. kde
po spracovaní ako ,So. LJh, resp. ako l'ozdicly medzi
mel'anou a danou dlžkou sa prenesú spať do DM 502
a z ucho dalcj infraspojivom do refl8ktorového prijí.
mača. \Vild DI 4 je sice pokračovatcTom DI 3S, ale už
samotný nástavee udáva Sl a po pripojení redukčnej
klávesnice, ktorá tvorí prídavné zariadenie, možno
určit so' Jh a aj súradnicové rozdiely L.b:, LI,Ij. DI 4 sa
niekcdy oznai::uje ako najrahší neredukěný ND. 1'\a
meranie je však potrebné okremuástavca (Q = 1,1 kg)
aj protizávažie (0,8 kg), i::iže celková hmotnosť je
1,9 kg.
REDUKČ.KÉ XD zaznamenali najvačší rozmach zo
všetkých skupín. Po prvom type Precission Beetle S
o hmotnosti 2,5 kg z roku 1977 vyvinuli v období
1979-1982 celJ'rrad dalších. Vačšina z nich je rahšia
ako 2,5 kg a dodávajú k nim upínaeie prípravky pre
ďalekohrad aj pre nosiče. Preto klasifikácia podra upev·
nenia stráca na význame .• Jednotlivé typy sa však
líšia ovládacím a vkladacím panelom - klávesnicou.
Vykryštalizovali sa 3 riešenia:
- diarkové ovládanie (Geo-Benchmark, Alpha.Topo
10, 11, 12),
J
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mcnší typ 410 má hz batérie hmotnosť 2,6 kg. Japonské Topcon D:MS1a Nikon 160 a 250 majú okrem
iného zabudov,aný program pre rozdiely medzi danou
a llleranou dlžkou a zabudované batérie. Celková
hlllotnosť 2,9-3 kg.
Trctie riešenic predstavujc posledný vývoj (september 1982). Preto vďaka súčasnej elektronike sú nové
prístroje Sokkisha Red Mini a Red 2 malé a rahké.
Zaujílllavý je najmá Red Mini, dotcraz nejrahší
diaIkomer v6bec, Q bez batérie 0,95 kg. Má malé rozmcry (80 X 80 X 175 mm), ale aj dosah; s tromi
refiektormi 0,5 až 0,8 km. Red :Minitak predstavuje
prvý krok k malému a lacnému elektronickému diarkomeru (ED) na podrobné meranieaj keď jeho upevnenie sp6sobuje, že sa ním nemerá tak pohodlne ako
s násta vcom tvaru U. ,}eho cena sa ale blíži cene teodolitu vyššej presnosti.

Nakorko ND sú viac menej elektronické výrobky
s- váčšími sériami, je ich vývoj a výroba neporovnaterne lacnejšia ako ET. Preto ich cena klesá rýchlejšie
ako cena ET. Kedysi bol pomel' medzi cenami ND
neredukčných a ET asi 1 : 3, ktorý ešte dnes približne
plati, •.uapr. pre švajčiarskych výrobcovo Ich ND sú
všakivoči Red Mini asi 2,5krát drahšie, aj keď iste
kvalitnejšie. Pre Red Mini dostaneme pomel' k ET
1 : 6,6. Pri ostatných japonských ND 1 : 4 až 1 : 5.
AUTOREDUKČNI<' ND. Nakorko dávajú automaticky 80, Llh predstavujú akúsi prcchod medzi ND
a EOT. Keďže alc nevyžadujú vkladanie s, je z tohto
hl'adiska meranie nimi rýchlejšie ako rcdukčnými
EOT. Na druhej strane treba pred začatím merania
adjustovať s na nástavci s s na teodolite. Princíp
automatickej redukcie pro ND bol použitý v roku 1976
v ND Cubic HDM-70. Oživený bol závodmi AGA
v roku 1979 v modeli AGA Geodimeter 120 (obr. 6)
koncipovanom na báze známeho l\D AGA Geodimeter
12. Automatickú redukciu realizuje výškov}- kompen-

zátor so snímai':om,ktorého poloha voči zabudovanému
výškovému kruhu sa automaticky sníma a redukuje
v mikroprocesore. Nástavec (Q = 2,8 kg) dovoruje
maximálny sklon zámery v rozsahu ±33g• Autoredukcia pracuje presnejšic pri menších uhloch s, a to do
2?g so strednou chybou 60cc. Prístrojom možno merať
dE~kyv 3 TP a pripojiť k nemu RJ AGA Geodat 120.
l\akorko ale vodorovný uhol sa musí rcgistrovať rui':ne,
nic je tu, podobne ako pri EOT, registrácia príliš
výhodná. Funkčne sice autoredukčný l\D nahradzujc
autoredukčný EOT, ale treba priznať, že meranie
s nástavcom je nepohodlncjšie ako s EOT, nehovoriac
o mcraní v 2 polohách. Vylepšenú verziu predstavuje
typ AGA Gcodimeter 122, u ktorého zlepšili dosah
a najmá ho vybavili spomínaným jednosmerným spojivom a svetelnou signalizáciou na urahčenie vvtyi':ovania (pozri obr. 2).
. .

Aj ked ich rozvoj je daleko menší ako i\D a ET, predsa
tu nastalo UI'i':itéoživenie. EOT, oznai"ené v [1] ako
hybridné tachymctre, sú voi'~i ET výhodné vďaka
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nižšej cene a voči ND zase vďaka vyššej kultúre práce.
Po zastavení výroby Zeiss EOT 2000 vyrábajú sa
zatial4 typy, z toho 2 japonské. Tie ako novšie s nižšou
hmotnosťou a aj cenou. Podobne ako pri ND vykryštalizovali sa 3 skupiny s r6znym stupňom redukcie pre
8 a Llh.
1) Neredukčné. Sem patrí aj najIahší typ Topcon
GTS 2 o hmotnosti Q = 5,2 kg včítane batérie
a Opton SM 41, ktorý ako starší je dosť ťažký a možno
očakávať jeho nový variant.
2) Redukčné. Nateraz len jeden typ, Sokkisha
SDM 30 (Q = 8,5 kg).
3) Autoredukčné. Sem patrí známy HP 3810 A,
ktorý ako najstarší je aj najťažší. Očakáva sa nový
model.

+

neme pre ET
RJ (bez statívu) hmotnosť 34 a 9,1 kg,
čiže pomel' 4 : 1. D61ežité je, že najlahčí ET Opton
Elta 4 mlÍ.Q len 6,5 kg, aj keď je autoredukčný.
Čo do merania smerov je zrejmý presun k vyššej
presnosti. V najnižšej TP 3, kde m., = 10cc, sú 3 typy
(Zeiss Reta, Opton Elt:1 4, Kem El). V TP 2 (ma =
= 6CC) je už 5 typov (Opton Etla 3, Zeiss Recota,
Wild TO 1, HP 3820 A, AGA 140) a v najvyšej TP 1
(ma = 3CC) 4 typy: Elta 2, Elta 20, Kem E2, Vectron
II.
Výrazným znakom je najma spracovanie údaj ov
priamo v ET a velká diferenc~ácia typov. Aj ten najjednoduchší je autoredukčný. 00 sa kedysi považovalo
za výnimočnú prednosť je d'1es le:1 základným programom. Pl'ídwný program m6žu tvoriť: ďalšie korekcie, riadenie regištrácio, ab najma priamo geodetické
počtárske úlohy (výpoMový program). Zložitá je

Prvá generácia ET bola ťažkopádna (hmotnosťou,
obsluhou aj registráciou) s malou pestrosťou typov aj
cien. Aj preto sa ET nerozšírili v praxi tak rýchlo ako
sa očakávalo. V roku 1973 sme predpokladali,že zníženie hmotnosti až n 12 kg nebude problémom. A skutočne druhá generácia ET, ktorá nastúpila v roku 1977
neprekvapila ani tak hmotnosťou ako najma množstvom a diferenciáciou typov. Preberme stručne hlavné
znaky vývoja.
a) Neočakávané zvýšenie počtu vyrábaných typov.
Pred rokom 1977 len 2, teraz 8 základných typov a 4
odvodené.
b) Výrazná pestrosť typov, od jednoduchých ET bez
automatickej registrácie až po vysoko automatizované
ET s vysokou uhlovou aj dÍžkovou presnosťou. Diferenciácia typov rozšírila aj cenové rozpatie, ktoré je
až 1 : 2.
c) Až na jednu výnimku (Kem) sú ET projektované
ako kompaktné, ale čo do registrácie a spracovania
údaj ov v prístroji~vzniklo viac smerov a skupín. Len
jeden ET (Elta 4) nemá automatickú registráciu.
d) Všetky ET sú autoredukčné, majú základný
a štandardný program (redukcie 80, Llh, atmosferickú
korekciu, tracking). Zložitejšie majú ešte prídavný,
rozšírený program r6zneho rozsahu.
e) Pre nás je d61ežité, že aj VEB Zeiss Jena vyvinul
RET Recota so širokým programom a jednoduchší typ
Reta.
f) Zníženie hmotnosti (pri vyššej automatizácii,
presnosti a rozsahu výpočtov vykonávaných priamo
ET) na 1/2 až 1/4 ET prvej generácie.
g) Aj keď nové ET sú neporovnatelne výkonnejšie,
ich ceny sú zhruba na úrovni ET prvej generácie.
h) Zvýšenie prosnosti merania vodorovného smeru
až na 3cc.
i) Nové možnosti registrácie a prípravy údajov.
j) Dialkové ovládanie ET prenosnou klávesnicou
(Vectron II).
k) vývoj interaktívnych systémov pre ET, ktoré
umožňujú masové spracovanie a zobrazenie údajov
z registračných zariadení ET. •.
Predpokladané zníženie hmotnosti na 12 kg sa
dosiahlo aj prekročilo, nakolko hmotnosť ET sa pohybuje od 6,5 do 13,5 kg. Progres je zrejmý najma pri
porovnaní starších a novších prístrojov rovnakých
výrobcovo Tak napr. AGA Geodimeter 700 a 140 dosta-
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najmá automatická korekcia, v, z nezvislosti vertikálnej osi. Založená býva na realizácii zvislice (napr.
krížov)'m kyvadlom), na snímaní okamžitej polohy
vertikálnej osi, na výpočte korekcie a na priamej
oprave smeru v mikroprocesore. Pri najzložitejších
ET, ako je Zeiss Recota (obr. 7), zahrnuje rozšírený
výpočtový progTam tieto úlohy: výpočet polárnych
súradníc z pravouhlých a naopak, pretínanie nazad,
transformácia
súradníc, výpočet omernej miery,
vol'né stanovisko (Helmertova transformácia), nepriame určenie dížky atd'. Preto mikroprocesorový systém
ET musí plniť viaceré úlohy:
- riadi meracie a iné procesy a počít a medzivýsledky
v jednotlivých komponeritoch ET (ED, digitálny
teodolit, RJ) a spája ich ako celok (základný merací, resp. prevádzkový program),
- podIa korekčného programu opravuje výsledné hodnoty merania, kontroluje ich, ukladá do pamati ET
a zobrazuje ich,
- riadi TUčné vkladanie údajov do pamati ET, ich
zobrazenie, uloženie a priradenie k meraným údajom, prenos a vyvolanie všetkých údajov (registračný program),
- podIa výpočtového programu počíta geodetické
úlohy.
Riadiacich a počtárských funkcií je v každej úlohe
vcIa a každá funkcia zahrnuje vačší počet úkonov. Tak
program pre ED má c,si 10 funkcií, medzi nimi napr.
1000 meraní fázových rozdielov. Mikroprocesory vykonávajú tak tisíce úkonov a majú až o rád viac tranzistorov (50 až 80 tisíc) ako v ET prvej generácie
(8000). Pritom sú ale plošne menšie (1/3), Všetky 4
skupiny úloh mMe plniť riadiaci mikropočítač zabudoYHný vEl'.
Viičšillou však malú časť úloh preberá
on-line mikroprocesor v RJ (AGA, Kern), alebo zasunovatdný príd:wn}' program s registračnou pamaťou
(Optcu). Existuje však aj osobitné riešenie (Kem), kde
okrem základného programu v ET a registračného
v RJ preberá sa prídavný program z on-line kalkupi':ky.

zeme a refďrakciepre 8 aj /jh. Po0íL~ orientáciu smel'o\,.
Q = 10 kg, rn, = lOec. Dial'komer rovnaký ako u Rccoty (ni,
]0 lllm). aj možnost zapoje,li,\ l'ovnakej
c-~

R.J.

Pocll'a.J'07:sahuspracovania údaj ov v pl'ístroji vznikli
4- skupiny ET:
1. .Jednoduché ET len so 7:ákladným programom
a bez automatickej registnícíe (Opton Elta 4).
2 .. Jednoduché ET s automatickou
registráciou,
s malým prídavným, najma korekčným programom.
Kapr. Zeiss Reta.
3. ET so stredným prídavným programom. Púkladom je vVild TC 1.
4.ET so širok)'m prídavným programom, najma
výpočtovým (aj na vytyčovanie). Predstavitel'mi sú
Zeiss Recota a Opton Elta 2.
Výhodné je, že VEB Zeiss Jena si uvedomil význam
jednoduchých ET a v roku 1982 vyvinul ET Reta.
Jednoduché ET majú výhodu v nižšej hmotnosti,
cene, menších nárokoch na organizáciu merania. Preto
vyhovujú dosť vel'kému okruhu používateIov. Hmotnosť Elty 4 je už na úrovni optickýoh tachymetrov
Redta a BRT 006. Možno však očakávať ešte jej
zlepšenie.
Zeiss Reta je zjednodušenou verziou Recoty, s rovnakou vonkajšou stavbou, bez korekcie v, ale s korekciami: kolimačnej c a indexovej chyby i, zo zakrivenia

lllC,ŽU

C('}['l

byť

asi :2.'3 ceny l{pcoty,

AGA Geoc1mlC'ti"i'1-l-O (il:)!'. 8) ju dl ho ,)t'"k;Í,vHn~;1ll
nástllpcom AGA Geodillll'jel' 710. ,Je Sii:l~ll,tinodím
,ET vobec (IDd::). ;de v,vmyk{, Sil z tn'nc1a ostatll,ú,h
tým,

žo neHlá

J'l'ídt vu<

\-ÝI}dř-l()Y~'

])]\',,1'"

m, a lc- 1('11

pl'Íchvný kon·l;J'I\~' ]Ji\vn;m. \ t·/tan<- cL.;-!> 1,', c. i.
PrekvapjJ m,;!,),: ill1lOlW),-C'LI
i',,) kg
I k;; baté'ria.
V n:dukcii 80 a ,lh SÚ ZH lii'J\llt,(;ilj 0P!'il\-Yz n:ľrakcie
a z"krivcllia. Traeking prp uhly aj dUky, Dial'komer
je z KD AGA 122, proto má J druhy llH'l'i\llia dížky,
\! dial'komel'e je zabudovaný rnikrofón jcdnosmerné'ho
spojiva Unieolll . .:\leriillie smerov (/II, ~= Ge") sa vykolláva nOV\'lll. čisto e1ektronickún f'nósol'onl. Poloyodii',ová RJ AGA Geod'lt 122 má pallláf ;{2 K, int.-l'llú
batériu n'1 HlO hod ii prid,wuú n·, 4 nw"iace zachovil.
uia údajov. Zostavenio registrai':ných ,-iet maže byť
zvolené. Vlastný ET je odrahčený tým, že nemá
vklad'1cí program a klávesnicu. Celý registračn)' program vykoná va autonómny Geodat (Q = O,G kg).
Skupinu i". 3 pl'ecistavuje Wild TC 1 (obr. 9) s o1Jojstrannými ovládacími panelmi a R.J na báze magnetickej pásky nasunutej na nosiče cL,lekohl'ac1u.Má tri
druhy dížkového merania so základnou presnosťou
mg = 5 mm. Tracking pre dížky aj uhly, kde m, = 6cc•
Prídavný program: korekcie zo zakrivenia a refrakcie
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matickou redukciou intenzity signálu. Interný batériový blok (obr. 7) možno vymienať aj pri zapnutom
prístroji. Recota vznikla mL základe ET na meranie
dížok bodov EOT-S, známeho z olympiády v Moskve.
Prvý model Recoty mal 2 programové zasunovatel'né
bloky, kazety: Geod a Sport. S ičasný model má univerzálny blok s rozsiahlym výpočtovým programom aj
korekčným programom. Tak okrem iného korekcie
v, c, 'i, výpočet ms, mJ(' m. a orientovaných smerov,
číslovanie uhlov aj dol'ava, tracking pre lX aj pre priečnu
a pozdížnu odchýlku. Q = 12 kg (vČít. batérie), 1n., =
= 5cc, ms = 10 mm. Ako R.T možno použiť polovodičovú Mieronix 445 s kapacitou 48 K, s batériou na
2000 hod. Tato švédska RJ (Q = 0,6 kg) bude asi
v roku 1983 nahnd má domácou R.T vyvinutou vo
VEB Robotron.

pre 8 a L1h, z chyby 1:, z konštanty refiektora; výpočtový program: súradnice x, y, z meraných bodov. Hmot·
nosť 9,8 kg
3 kg batéria
2,1 kg RJ. K TC 1 patrí
aj čítač kaziet RJ.
Najpestrejšiu radu tvoria ET Opton. Najnovšie
prístroje Opton 20 a 3 doplňujú medzeru medzi Elta 4
a zložitým Elta 2 (obr. 10). Vytvorili ich ako zjednodušené verzie Elty 2. Všetky 3 prístroje majú rovnaké:
Q = 13,5 kg (vČít. internej batérie a RJ), ovládací
panel je len na jednej strane alidády, meranie dÍžok
s 2 druhmi presnosti (základná mg = 5 mm), ale
s roznym dosahom. Rozdielna je uhlová presnosť:
Elta 2 - mJ( = 2cc; Elta 20 - 3cc; Elta 3-6.cC Elta 2
má rozsiahly prídavný program. Výpočtový o niečo
vačší ako Recota, ale v korekčnom nemá korekciu v.
Elta 20 a 3 majú rovnaký program: korekcie z refrakcie a zakrivenia, z chýb c, i a výpočet polárnych súradníc a nadmorských výšok hodov. Všetky 3 prístroje
majú rovnakú zasunovaternú RJ s pevnou pamaťou
JHEM(440 viet, batéria 10 dní) ovládanou cez číselník.
Zasunovaterný je aj prídavný program a zdroj.
K RJ patrí aj prevodník údaj ov DAC 100.
Zeiss Recota je ET s obojstrannými ovládacími panelmi a displejmi. Panel v 1. polohe je vybavený tlačítkami pre ručné vkladanie údaj ov a kódov. Ďalekohrad je vybavený hradaeím pilotným svetlom a auto-

+

+
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6. Znaky vývoj a automatickcj

rlJg'istrácie

ET sú projektované vzhl'adom na plánovaný systém
registrácie. Ciel'om registrácie je prenos údaj ov do
pamaťového média, ~11eaj nahradenie zapiso vatel'a.
Registrácia je tak v náplni merača. Mala by ho zaťažovať čo najmenej. Preto sú výhodné len auto matické
RJ. Ale ani tieto nemažu zatial' fungovať bez dosť
častýeh zásahov mcrača. Idontifikačné a príkazové
kódy, východiskové súradnicc trcba vkladať ručne.
Tento fakt (spolu so šotrením kapacity pamiiti na
vlastnú rogistráciu) limituje aj rozsah prídavných
programov v RJ. Tak sa napr. neosvedčila prvá RJ
k Vectronu, ktorá bola vlastne pol'ným počítačom
s vel'kým počtom výpočtových programov.
Podl'a druhu média sa vyrábajú RJ s magnetickou
páskou, alebo polovodičovou, pevnou pamiiťou. Na
využitie ich predností a kompenzáciu nedostatk ov sa
používajú nasledujúce riošenia registračnýoh systémov:
1) RJ s magnetickou kazetou, bez vlastného ovládacieho panelu a displeja, ale so samostatným čítacím
prístrojom s mikroprocesorom.
2) Kazetové RJ s pevnou pamaťou, takisto bez
ovládacieho panelu a displeja, ale so samostatným
prcvodníkom s mikroprocesorom.
3) Autonómne RJ s pevnou pamaťou, s vlastným
ovládacím panelom, displejom a náročnejším mikroproeesorom. Existujú tu 2 varianty: RJ s ovládaním,
vyvolaním a zobrazením len eez vlastný panel (napr.
AGAGeodat) a univerzálny systém, kde všetky 3 úkony sú možné cez ET aj RJ (Zeiss Jena).

Jediným stavebnicovým ET je systém Kern s modulmi: ND DM 502 (Q = 1,6 kg), digitálny teodolit
E1 (obr. 11), E2 (Q = 8,7 kg, batéria 3,6 kg), RJ R48
(0,5 kg), kalkulačný stroj HP 41 C s interfaeom DIF.
Pomerne malý program E1 a DM 502 je tu vel'mi rozšírený programami HP 41 C, najma vytyčovacími,
ktoré sa dodávajú ako osobitné software. Antonómna
polovodičová RJ má kapacitu 48 K a batériu na 1 mesiae. K súprave patrí aj spomínaný reflektorový prijímač RD lO.

Len jeden ET (Wild) používa RJ s magnetickou
páskou. Výhody: vačšia kapacita (asi 2 x), uohovanie
údaj ov bez prúdu, kazeta je vymenitel'ná, lacná a aj
tým vhodná na uchovanie údaj ov. Drahá je vlastná
RJ. Pritom nie je autonómna. Riadenie, vkladanie
a vyvolanie údajov je možné len cez ET, čo zaťažuje
jeho mikropočítač. Preto RJ doplňuje (a zdražuje)
čítací prístroj, ktorý súčasne slúži aj na prípravu
údaj ov pre počítač. Magnetioká RJ má vačšiu spotrebu
prúdu a pri meraní pod vedením vysokého napiitia
doehádza k poruchám registrácie.
RJ s pevnou pamaťou nemajú pohyblivý mechanizmus, tým menšie nároky na zdroj pri registrácii,
umožňujú priamy alfanumerický vstup aj výstup.
Pre uohovanie údajov však musia byť pod prúdom
a majú menšiu kapacitu. Aj sériové RJ sa vyrábajú
ako utonómne s dosť výkonným mikroprocesorom,
ktorý mMe odl'ahčiť ET. Takáto RJ je však drahá na
uchovanie údajov. Preto sa, využíva riešenie Č. 2
s kazetovou výmennou pamaťou, bez ovládacieho
panelu, ktoré je podobné riešeniu Č. 1 aj tým, že je
doplnené tzv. prevodníkom. Pri riešení Č. 3 sa zasa
odporúča prehrávanie údajov z pevnej pamiiti na
jednoduehší kazetový magnetofón. Výhodou autonómnyoh RJ je aj možnosť použitia pre razne prístroje. Všetky RJ sú však stále ešte drahé a tvoria asi 1/6
ceny ET.
Rozvoj automatickej registrácie zvýšil záujem aj
o prenos údaj ov z RJ na počítač. Problém je aj v tom,
že obidva tieto systémy pochádzajú najčastejšie od
raznych výrobcovo V minulosti sa výrobcovia počítačov prí1iš nestarali o presné definovanie vlastností
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interfacov a sofwarov potrebných na efektívny prenos
údaj ov z porných RJ. Niektorí výrobcovia ET sa už
prenosom na rozno počítače zaoberajú.
7. Záver a výhrady do budúcna
vývoj v posledných rokoch bol charakterizovaný zvýšenou automatizáciou merania EDT pri sústavnom
poklese hmotnosti. Veď najrahší ND váži dnes 1 kg,
EOT okolo 5 kg a RET okolo 7,5 kg.
Aj ďalej možno očakávať ND, kde vhodným sa javí
zlúčiť výhody U tvaru Kern DM 502 s rozmermi
a cenou Red Mini. S ohradom na prudký rozvoj RET
v minulých rokoch možno v budúcich 2-3 rokoch
očakávať určité spomalenie, s výnimkou RJ s pevnou
pamaťou, kde je pravdepodobné zlepšenie ich nevýhod
ako kapacita, doba uchovania údaj ov a cena. Trend
jednoduchých ET však potrvá.
Geodeti však očakávajú od výrobcov aj čiastočnú
zmenu "akcentu". Vzhradom na určitú zotrvačnosť
preceňujú výrobcovia význam dosahu a dížkovej
presnosti, ktoré sú však dnes pre vačšinu úloh európskej praxe na dobrej úrovni. Viacej pozornosti by sa
ale mohlo venovať zlepšeniu prevádzkových a ekonomických vlastností prístrojov, ako napr. znižovaniu
potrebného príkonu, zavedeniu internej aj externej
batérie, zjednoteniu príslušenstva, znižovaniu počtu
vkladaných údajov, atď. V praxi je verké množstvo
drobných meraní, kde nasadenie drahých prístrojov

nie je rentabilné a kde sa ešte používajú dvojobrazové
tachymetre. Tu sú potrebné jednoduché ET a najlepšie
jednoduchý ND s malým dosahom do 300 m s presnosťou okolo 30 mm, hmotnosťou 1 kg a cenou modzi
50-100 tisíc Kčs.
Ďalej by bol vhodný modulárny systém, podobný
systému Kern, avšak s 2 typmi digitálnych teodolitov
s rozdielnou uhlovou presnosťou a prídavným programom.

[1] HAUF, M.: Současný stav a tendence vý,'ojo světolných dálkoměrů. Geodet. a kartogr. ob/Or, 23/65,
1977, Č. 4, s. 87-92.
[2] MICHALČAK, S.: vývoj elektroni· kých tachymetrov a dialkomerov. Geodet. a kartogr. obzor,
19/61, 1973, Č. 5, s. 139-145.
[3] SMECHOVA, A. Ch.: Geodezičnskije pribory. Geodezija i kartografija, 1981, Č. 8 s. 56-59.
[4] SALJAJEV, S. A.: Na vystavke Goologorazvedka
1980. Geodezija i kartografija, 1981, Č. 7, s. 58-61.
[5] FEISTAUER,
E.: Rec<lta, cin nouer Tachymeter.
automat des VEB Carl Zeiss Jena. Jenaer Rundschau, 26, 1981, č. 2, s. 48-50.
[6] DEUMLICH, F.: Elektronische Tachymetrie - modernes Verfahren hoher EffektivitaL Vermessungstechnik, 1979, Č. 11, s. 361-366.
Do redakcie došlo: 2. 12. 1982
Lektoroval:
Ing. Štefan Priam, CSc.,
VÚGK, Bratislava

Príprava geodetov na využívanie
výpočtovej techniky, kybernetiky
a teórie systémov

Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,
Katedra geodetických základov
Svf SVŠT, Bratislava

Zber, prenos, spracovanie a uchovanie údaj ov v geodézii a kartografii prešli v posledných desaťročiach významnými kvalitatívnymi zmenami. V zbere geodetických údaj ov sa postupne zavádzajú elekronické meracie prístroje s registráciou nameraných hodnot na
pamaťové nosiče, ktoré sú ďalej spracovaterné počítačom. Dobré skúsenosti sú s optickým čítaním vstupných údaj ov, písaných písmom OCR. Nové metódy
prináša kozmická geodézia, letecký, družicový a fotogrametrický zber údaj ov. Archivovanie údaj ov v geo·
dézii a kartografii získalo efektívne nástroje v mikrografických prostriedkoch.
Na spracovanie údaj ov v geodézii a kartografii sa
využívajú rozmanité druhy výpočtových prostriedkov: kalkulačné stroje s funkciami, programovatel'né
kalkulačné stroje, mini· a mikropočítače, aj klasické

počítače von Neumannovho typu v kategórii malých
i stredných počítačov.
Využívanie grafických zariadení má v geodézii
a kartografii verký význam a v porovnaní s inými
technickými odbormi je na vysokej úrovni. Rozvoj
súčasnej počítačovej grafiky prináša aj na tomto poli
nové možnosti.
Riešenie rozhodujúcich úloh spoločnosti, ako sú:
výživa národa, zabezpečovanie palivo-energetickej
bilancie, hmotných zdrojov a ochrana životného prostredia nie je možné bez vytvorenia účelových celoštátnych, alebo aspoň medzirezortných informačných
báz. Zber, uchovávanie a aktualizácia priestorových
informácií sú československej geodézii a kartografii
uložené zákonnými nariadeniami. Systémové a databázové spracovanie údaj ov v geodézii a kartografii je
potrebné aj z dovodov efektívnosti: nákladnými prístrojmi a metódami získané geodetické údaje sa mMu
zhodnotiť len vtedy, keď sa viacnásobne využijú.
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2. Odraz kvalitatívnych zmien v zbere, prenose a spracovaní údajov vo výučbe
Z národohospcdárskeho
hfadiska spoClvaJu úlohy
geodézie a kartografie vo vytváraní podkladov na riadenie, plánovanie a rozhodovanie štátnych orgánov
a organizácií o územne lokalizovaných činnostiach
a javoch. Spomínané podklady majú podobu geodetických a kartografických informácií v alfanumerickom
alebo grafickom tvare a vypovedajú o druhových,
stavových a vývojových charakteristikách objektov
činností a javov o území a ich vzájomných piestorových vazbách, ako sa uvádza aj v [1].
V súlade s poslaním, ktoré plní odvetvie geodézie
a kartografie v sústave národného hospodárstva, sa
jeho vlastná činnosť člení na tri technologické fázy:
zber informácií o území, spracovanie informácií,
zobrazenie a poskytovanie informácií používaterom.
Dlhodobým problémom v tejto činnosti je rýchle
zastarávanie informácií.
Riešením problému aktualizácie informácií je maximálna automatizácia hromadných geodetických a kartografických procesov. Súčasný rozvoj elektronických
meracích a registračných prístrojov, výpočtovej,
zobrazovacej a reprodukčnej techniky umožňuje
automatizovať podstatnú časť procesu tvorby a aktualizácie máp, ako aj ostatných geodetických činností.
Za takejto situácie všetky závažné zmeny v zbere,
prenose a spracovaní údaj ov zanechávajú svoj odraz
aj vo výučbe geodetov a kartografovo
V prvej fáze sa prepracovali sylaby predmetu Technika geodetických výpočtov a do učebného plánu
paťročného vysokoškolského štúdia geodézie a kartografie sa postupne zaviedli nové disciplíny, ako elek·
tronika, programovanie, počítače, základy kybernetiky
a systémových teórií.
V druhej fáze sa poznatky, predovšetkým z progra·
movania na počítačoch a grafických zariadeniach, po·
stupne začali aplikovať vo formulácii geodetických
algoritmov na prednáškach, praktických cvičeniach,
ročníkových projektoch a diplomových prácach.
Tretia fáza, ktorá je pred nami, predpokladá zjednotenie výučby matematiky, geodetických a kartogra.
fických disciplín s výučbou programovania, počítačov
a počítačovej grafiky, kybernetiky a systémových
teórií.
3. Obsah a metódy výučby predmetov výpočtovej a zobrazovacej techniky
Sylabus predmetov výpočtovej a zobrazovacej techniky podlieha neobyčajne rýchlo zmenám. Prakticky
mnohé poznatky nemajú životnosť ani jedného cyklu
vysokoškolského štúdia (4-5 rokov). Počítačová disciplína narástla do takých rozmerov, že sa nedá obsiah.
nuť v jednom predmete s neverkou výmerou hodín. Nie
je možné poslucháčov oboznámiť s každým počítačom
a s každým programovým systémom, s ktorým budú
vo svojej praxi pracovať. Doležitejšie je vzbudiť záujem
o počítačové spracovanie údajov a presvedčiť ich o tom,
že mOžu počítačové spracovanie na potrebnej úrovni
zvládnuť. Takýto prístup akceptuje skutočnosť, že
suma poznatkov získaných v škole je len malou časťou
toho, čo získa jednotlivec v praxi.

Z týchto pohradov sa musíme zamyslieť nad tým,
do akej hÍbky a do akej šírky ísť vo výučbc výpočtovej
a zobrazovacej techniky?
Predovšetkým si treba uvedomiť niektoré skutočnosti. Tak ako ncočakávame, že náš absolvent bude
v praxi konštruktérom geodetických prístrojov, tým
menej mOžeme očakávať, že bude konštruktérom programových systémov. V obidvoch prípadoch ho pripravujeme na to, že bude používatefom tejto techniky
a v praxi ju musí zvládnuť natofko, aby mu dobre slúžila. Už sú za nami diskusie o tom, či má vedieť
inžinier geodet a kartograf programovať. Tak ako si
osvojuje meranie preto, aby pochopil podstatu geodetickej činnosti, osvojuje si programovanie preto, aby
pochopil podstatu počítačov natofko, aby ich mohol
využívať.
Nedá sa pritom zanedbať ani otázka výberu programovacieho jazyka, aj keď nás často limitujú rozne
organizačné opatrenia školských výpočtových stredísk. Máme pritom na zreteli, že prvý jazyk, ktorý si
posluchač osvojí, ostáva v oblasti programovania jeho
"materinským jazykom". Máme vcelku dobré skúsenosti s výučbou FORTRANu, ktorý je ešte natolko
jednoduchý, že ho mOžu poslucháči vo vymedzenom
čase zvládnuť, ale pritom mOže slúžiť dobrým východiskom na osvojenie vyšších, resp. univerzálnejších
programovacích jazykov. Ďalšou dobrou vlastnosťou
FORTRANu je jeho masové využívanie a množstvo
geodetických a kartografických programov, vrátane
grafických.
podra našich skúseností sa pre programovanie
a počítače motivujú najčastejšie tí poslucháči, ktorí
dosahujú vynikajúce výsledky z matematiky, a ďalej
tí, ktorí majú vyhranený záujem o geodéziu alebo
kartografiu a rýchlo pochopia, že počítač, snímač
súradníc alebo automatický kresliaci stOl mOže byť
pre nich vynikajúcim pomocníkom. Ale týchto poslucháčov je relatívne nízke percento, pracujú v študentskej vedeckej a odbornej činnosti alebo vo výskume ako vedecké pomocné sily. Skupina priemerných
poslucháčov berie predmet ako skúšku naviac, bez
hlbšieho záujmu. V tejto skupine vedieme poslucháčov
pomocou individuálnych zadaní a kontrol k osvojeniu
si aspoň základnej sumy poznatkov z programovania
a počítačov. Často vo vyšších ročníkoch začnú so
záujmom pracovať v niektorej geodetickej alebo kartografickej disciplíne a až potom objavia potrebu počítača.
Treba však povedať, že v každom behu ostáva skupinka poslucháčov, ktorá sa so zostavovaním progra·
mov a algoritmov nevie vyrovnať. Nadviazanie dialógu s počítačom je pre nich nepochopiterné a nakoniec
skúška je vecou otravného zapamatania "nudného"
učiva.
Keď si poslucháč natorko osvojil programovací jazyk, že je schopný samostatne zostavovať programy
jednotlivých geodetických úloh, jeho problém ešte
nekončí. Naopak, otvára sa pred ním nový, a tým je
labyrint operačných systémov. Zvládnutie rozsiahlejších operačných systémov presahuje časové možnosti
našej výučby. Ohraničujeme sa len hlavnými poznatkam.i o operačných systémoch Jednotného systému
elektronických počítačov (J8EP) a v jednom z nich
zostavujeme potrebné verzie riadiacich príkazov.
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Zvláštnu pozornosť si zaslúži počítačová grafika,
a to obidve jej časti: pasívne zariadenia (snímače
súradníc a kresliace stoly) aj aktívne zariadenia (číslicové, a najma grafické obrazovky a terminály). Zatiaf
čo prvé máme zvládnuté vefmi dobre a poslucháči
v diplomových prácach na nich dosahujú dobré výsledky, vo výučbe s aktívnymi grafickými zariadeniami stojíme ešte len na počiatku.
4. Výučba gcodetov a kartografov
a systémových disciplín

z kybernetických

Rozvoj automatizovaných informačných a riadiacich
systémov vyžaduje, aby sme do učebného plánu vysokoškolského štúdia zaradili aj vybrané poznatky kybernetiky, systémovej analýzy a systémového inžinierstva. Aspoň v takom rozsahu, aby sme budúcim
geodetom a kartografom poskytli nástroje na orientáciu v zložitej problematike automatizovaných informačných systémov, automatizovaných systémov riadenia, bánk údajov,bázúdajov a informačnýchštruktúr.
Vo štvrtom semestri výučby sa snažíme poskytnúť
našim poslucháčom poznatky o metodologických
nástrojoch výstavby systémov, ich modelovania na
úrovni matematických grafov a maticových operácií.
Obdobne vyberáme aj poznatky z teórie informácie,
prenosu, kódovania ap. V informačných systémoch sa
zameriavame predovšetkým na teritoriálne informačné
systémy. Takýto sposob výučby vybraných poznatkov
teárie systémov a kybernetiky je odovodnený len
v tom prípade, keď sa tieto metodologické vedecké
nástroje budú ďalej aplikovať a rozvíjať v odborných
geodetických a kartografických disciplínach.
5. Integrácia výučby výpočtovej techniky, kybernetiky
a systémov s výučbou geodetických a kartografických
disciplín

z

hfadiska účelného aplikovania poznatkov matema·
tiky, fyziky, kybernetiky, systémov, programovania
a počítačov, ale aj z potreby zachovania logických
nadvazností, bolo by vefmi výhodné, keby celý učebný
plán predstavoval jednotný vyvážený integrovaný
celok. V tomto celku si budeme mocť vytvoriť najúčelnejší priestor na dobrú prípravu poslucháčov do
praktického života. Ak vezmeme na zretef požiadavky
tímovej systémovej práce, ktorá sa začÍna v projekcii,
v počÍtačovom spracovaní, ale aj v celej geodetickej
činnosti čoraz viac využívať, posobia naBe učebné plány "nesystémovo", to značí rozdrobene. Viaceré aplikačné geodetické disciplíny majú aj názvy aj obsah
značne špecializovaný a poslucháči strácajú súvislosti,
nemajúc dostat ok skúseností na to, aby si vedeli
poznatky správne zaradiť. Obyčajne sa im to podari
až po niekoIkoročných skúsenostiach v praxi. Účelná
integrácia geodetických disciplín, a podobne aj
kartografických, v našich učebných plánoch by mohla
vyjsť v ústrety rýchlo sa meniacim požiadavkám
vedeckotechnického rozvoja v geodézii ako vede, ale
aj v geodetickej praxi.
Problematiku logickej, informačnej a organizačnej
štruktúry bázy geodetických údaj ov nie je možné
odtrhnúť od výučby geodézie. Otázky automatizovaného systému riadenia možno kvalifikovane študovať
len v rámci predmetu ekonomika, organizácia a riade-

nie geodézie a kartografie. Kartografické banky údaj ov
musia byť logickou súčasťou výučby kartografie, mimo
nej nemažu tvoriť systém, ponajviac mOžu vystupovať
ako vcelku názorné a zaujímavé výstupy počítačovej
grafiky.
Integrácia v učebných plánoch by pomohla vytvoriť širší priestor na výučbu vlastného predmetu aj na
účelnú aplikáciu novších matematických poznatkov,
ako aj poznatkov zo systémov, kybernetiky a programovania. Určité možnosti by dával aj vačší priestor
praktických cvičení, v rámci ktorých by poslucháči
pracovali na komplexnejších úlohách. Niektoré dobré
skúsenosti sme na katedre získali pri zadávaní ročnÍkových projektov a diplomových prác.
Potrebu vytvorenia priestoru na riešenie komplexnejších úloh poslucháčmi pociťujeme už dávnejšie.
Zatiaf táto potreba našla v učebných plánoch odraz
v poslednom ročníku, v rámci takých predmetov, ako
sú ročníkové projekty alebo diplomové semináre,
v ktorých konzultujú poslucháči so všetkými pedagógmi katedry. Vefmi dobré skúsenosti máme aj s praktickou výučbou v teréne, ktorá trvá celkom 3 týž dne
a v rámci nej prebieha komplexná výučba s praktickými meraniami vo všetkých disciplínach vyučovaných katedrou: astronomickej a vyššej geodézii,
rovinných geodetických sieťach s aplikáciami vyrovnávacieho počtu, programovania a počítačov.
6. Záver
Rozvoj počítačov, počítačovej grafiky, programovania
a rozvoj elektroniky vobec výrazne ovplyvňujú zber,
prenos a spracovanie údajov v geodézii a kartografii.
Vo výučbe sme túto situáciu riešili zavedením nových
predmetov do učebného plánu. V ďalšom je nutné
študentov motivovať pre tieto predmety natofko, aby
im elektronické, výpočtové a grafické zariadenia
v praxi dobre slúžili. Z hfadiska účelného aplikovania
poznatkov matematiky, fyziky, kybernetiky, systémov, programovania a počítačov mUE'ícelý učebný
plán predstavovať integrovaný celok. Zatiaf sú naše
učebné plány poplatné klasickej výučbe geodézie
a kartografie. Nemajú v systémovom prístupe charakteristické formy tímovej práce, priestor pre súčasnú
konzlutačnú činnosť viacerých odborníkov a vačšie
možnosti samostatného tvorivého prístupu študentov.
Problém predstavuje časová náročnosť týchto foriem
výučby. Nadvazné aplikácie systémov, kybernetiky,
počítačov a programovania v geodetických a kartografických odborných disciplínach sú doležitým prostriedkom nielen upevnenia učiva z nich, ale aj vypestovania návykov a presvedčenia v poslucháčoch, že
zariadenia výpočtovej a zobrazovacej techniky sú pre
nich vynikajúcimi pomocníkmi.
LlTERATÚRA:
[1] DELONG, n.: Perspektivní problémy mezinárudní
socialistické integrace v oblasti goodézic a kartografie. Geodetický a kartografický
obzor, 27/69,
1981, č. 6, s. 145---150.
[2] MITÁŠOVÁ, 1.: výpočtová a zobrazovacia !ochnika
v geodézii a kartografii. Bratislava, ES svs'r 1982.
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Geodézie,

Nová celková koncepce hlavních středisek sportů
a rekreace v Krkonoších si vyžádala obohacení dosavadních kartografických dělo nové druhy. Tvoří je
orientační plány velkého měřítka ve formě orientačních tabulí, orientační plány příruční (složené) a mapy
reliefové. První byly vyhotoveny pro Harrachov.
Jejich realizaci uspíšila stavba mamutího můstku
a uspořádání mistrovství světa v letech na lyžích
v roce 1983. Proto v roce 1979 požádal MěNV v Harrachově Český úřad geodetický a kartografický v Praze
o zpracování tehdy ještě jen orientačního plánu města
Harrachova.
Záměr, zpracovat ve vybraných střediscích Krkonošského národního parku soubor map v systému nové
řady turistických map, plánů měst a turistických
orientačních tabulí tak, jak je pro území ČSR vydáván,
byl postupem doby modifikován.
Důvodem k tomu byly specifické potřeby oblasti
Krkonošského národního parku (KRNAP), velikost
jeho středisek a v neposlední míře i potřeba dalších
informací pro domácí a zahraniční návštěvníky i organizátory mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově.
Vzhledem k tomu, že úkol byl plněn nad rámec
plánu, že bylo třeba zabezpečit úzký kontakt s objed.
navatelem, využít poznatků z mapování a s přihlédnutím k potřebným odborným předpokladům, byl pro
tyto práce vybrán náš národní podnik Geodézie v Pardubicích, který tak současně pomohl při plnění společenského požadavku.
Byl jsem členem realizačního týmu, který byl našim
podnikem vyhotovením orientačního plánu Harrachova pověřen, a je mým úkolem seznámit čtenáře s tímto
kartografickým dílem a jeho tvorbou.

Úvodem nutno zdůraznit, že v podmínkách národního
podniku Gcodézie šlo o dílo mimořádně náročné. Tento
druh práce se u nás v minulosti nikdy neprováděl.
Vzhledem ke specifickým požadavkům, o nichž jsem
se již zmínil, bylo třeba zpracovat nově technologický
postup, značkový klíč i technickoekonomické parametry výrobního procesu. To vše bylo nutno vyřešit
úvodem, většinou však během prací.
1. února 1980 byla ustavena redakční rada a jmenován odpovědný redaktor. Byl vyjasněn rámcový
postup zpracování orientačního plánu a stanovena
odpovědnost jednotlivých členů za pracovní úseky.
Rozhodující starost příslušela Ing. Jan') Chráskové,
která tento úkol zajišťovala technologicky i organizačně jako odpovědná redaktorka i výrobně jako
vedoucí oddílu. Zpracovala rámcový technologický
postup, návrh optimálního obsahu a způsobu kartografického vyjádření a sestctvila a spolu jsme vyhotovili značkový klíč.

Jaroslav Klauda,
n. p., Pardubice

Nebyla to práce jednoduchá. Jak již jsem se zmínil
šlo o práci atypickou. Při sestavování náplně orientačního plánu a značkového klíče bylo nutno vycházet
z důležitých kartografických zásad názornosti a čitelnosti značek a přitom dbát požadavků objednavatele
a zainteresovaných složek. Studovali jsme literaturu
a mapová díla naše i zahraniční. Trochu nám pomohly
některé orientační plány zahraničních zimních středisek. Některé mapové značky jsme zachovali ze značek
našich turistických a lyžařských map, ale celá řada
značek jsou značky nové, vyplynuvši z potřeb objednavatele.
Tou dobou již skupina hlavního geodeta KRNAP
zpracovávala v Harrachově tematické mapové podklady, které se staly podkladem pro sestavitelský
originál orientačního plánu. Teprve nad sestavitelským originálem, který završil první velmi důležitou
etapu naší činnosti, jsme si mohli zkonfrontovat naše
představy s požadavky objednavatele, ale také s názory našich nadřízených orgánů a zkušenějších spolupracovníků. Příznivé hodnocení náhledu na Českém
úřadě geodetickém a kartografickém v Praze i hlavním
redaktorem n. p. Kartografie v Praze nám bylo určitým uznáním a povzbuzením do další práce. Příznivý
ohlas měl sestavitelský originál i u objednavatele, tj.
u MěNV v Harrachově, a tak mohlo dojít k dalšímu
kartografickému zpracování orientačního plánu.
Bylo dohodnuto, že Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava vyhotoví tisk orientačního plánu na papír
pro laminaci pro exteriér a na umělou hmotu Cel1astik
pro interiérní použití vzhledem k jeho velkému rozměru a dále, že technicky zpracuje kapesní skládaný
orientační plán Harrachova a reliéfovou mapu Harrachova v menším měřítku. Tyto dva tituly byly vydány
hlavně pro účastníky mistrovství světa v letech na
lyžích v letošním roce a oba byly zpracovány z našeho
velkoměřítkového mapového podkladu a podle našich
návrhů celkového uspořádání a grafické výzdoby.
V dubnu 1981 se uskutečnila porada ve Špindlerově
Mlýně, kterou svolal ředitel Krajské geodetické
a kartografické správy (KGKS) v Pardubicích a zúčastnili se jí zástupci Východočeského KNV, ONV Trutnov, ONV Semily, předsedové MěNV v Harrachově
a Špindlerově Mlýně, KRNAP, útvar hlavního architekta, organizačního výboru mistrovství světa v letech
na lyžích, ČÚGK, Slovenská kartografia, n. p., Bratislava, hlavní redaktor Kartografie, n. p., Praha,
KGKS v Pardubicích, ředitel a zástupci našeho podniku a dalších zainteresovaných složek. Účastníci
porady byli seznámeni s dosavadním vývojem prací
na orientačním plánu Harrachova, který jim byl ve
formě nátisku předložen k posouzení a k připomínkám. I zde nachází příznivé ohodnocení, což potvrdil
i zájem a předložený návrh na zpracování dalších
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orientačních plánů velkých měřítek pro další rekreační
a sportovní střediska Krkonoš v pořadí: Harrachov,
Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně
a Rokytnice nad Jizerou. Zde bylo i rozhodnuto, že
jejich vydavatelem bude Kartografie, n. p., Praha
a náš podnik se bude podílet v kooperaci na jejich
tvorbě.
Jestliže se zde zmiňuji o některých problémech
tvorby tohoto mapového díla, pak nemohu vynechat
ten, který se původně zdál jako okrajový, avšak nakonec nám způsobil snad největší starosti. Protože
bylo nutné zajistit ochranu potřebného počtu tisku,
které budou sloužit jako orientační tabule v exteriéru
města, př'ed poškozením a povětrnostními vlivy, byl
zvolen jediný snad možný a spolehlivý způsob laminace transparentní plastickou fólii. Tuto práci prováděly Východočeské chemické závody Pardubice,
a přestože mají s laminací bohaté zkušenosti, vznikly
nepředvídané problémy. Nikdy v minulosti zde totiž
nelaminovali takovýto velký formát. Laminát silně
"puchýřovatěl", a tak se hledala příčina. Nejprve
v druhu papíru, avšak tím se situace příliš nezlepšila.
Již se zdálo, že se tento proces vůbec nezdaří a veškeré
úsilí lidí podílejících se na této akci příjde nazmar.
Provoz VCHZ Pardubice, provádějící laminaci, instaloval však v té nejkritičtější chvíli nové plechy do lisů
a ty pak provedly téměř dokonalou práci. Výborně
dopadl i tisk na Cellastik, který byl také exponátem
na výstavbě kartografické tvorby uspořádané na
6. kartografické konferenci v Jánských Koupelích
v roce 1981.

Orientační plán Harrachov je plán velkého měřítka
cca 1 : 2100. Je složen ze tří dílů, formát jednoho dílu
je 111 X 77 cm. Jeho~obsah vyplývá z účelu, kterému
má sloužit a který byl dohodnut s orgány pověřenými
správou rekreačního střediska nebo zainteresovanými
na jejich výstavbě a provozu.
Orientační plán Harrachova, ale i dalších středisek,
má sloužit stále rostoucímu počtu návštěvníků
k jejich rychlé orientaci, pro přehlednou a přitom
kompletní informaci o přírodních podmínkách a zajímavostech, možnostech ubytování
a stravování,
o službách a všech možnostech sportu a zimní i letní
turistiky.
Obsah orientačního plánu tvoří všeobecně zeměpisné
prvky a obsah tematický. Všeobecně zeměpisný obsah
tvoří vodstvo, komunikace, sídla, hranice, porost
a povrch půdy a reliéf. Tematický obsah zahrnuje
všeobecné informace (čísla popisná, informace oNV,
VB, KRNAP, poště, směnárně apod.), kulturní zařízení
a kulturní památky, dopravu, ubytování a stravování,
obchody a služby, tui'istická, sportovní a rekreační
zařízení, zdravotnická zařízení ap.
Kartografické
vyjadřovací
prostředky,
mapové
značky jsou důsledně podřízené účelu a způsobu
použití, kterému má mapa sloužit. Splňují zde dvě
základní funkce. Funkci informační, jako nositele
celé řady lokalizovaných informací a jejich prostorových souvislostí, a funkci estetickou, která má vkusnou

a výrazově působivou formou napomáhat uživateli ke
snadnému pochopení a využití maxima informací,
které mapa poskytuje.
Protože se předpokládala laminace orientačního
plánu a zavěšení ve stylových rámech ze dřeva
v exteriéru, je vlastní rám mapového obrazu navržen
velmi jednoduše lemovkou o šířce 1,5 cm v situační
barvě. Pole mapového obrazu je členěno nutnými
výřezy pro nápisy a pro vysvětlivky mapových značek. Vlevo nahoře je umístěn nápis HARRACHOV STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ, vpravo nahoře
ORIENTAČNÍ PLÁN. Nahoře uprostřed je umístěna
směrová růžice. Pod názvem ORIENTAČNÍ PLÁN je
velká lesní plocha rozčleněna třemi velkými barevnými znaky: znakem KRNAP, znakem Horské služby
a krkonošskou němou značkou pro Harrachov-Nový
Svět. Tyto znaky by měly být charakteristickou výzdobou orientačních plánů i dalších středisek v Krkonoších.
Mapa má sedm barev a tři další barevné odstíny
vyjádřené rastrem základních barev. Další zajíma.
vosti orientačního plánu jsou panoramatické kresby
objektů, kterými jsou doplněny všechny charakteristic·
ké budovy Harrachova.

V roce 1982 redakčně a technicky zpracovala a vytiskla
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava příruční orientační plán Harrachova. Je vyhotoven známou formou
skládačky. Jednu stranu tvoří titulní stránka, reklamní
stránka Geodézie, n. p., Pardubice a textová část
s pojednáním o historii a současnosti Harrachova,
o KRNAP a jsou zde uvedeny důležité místní infor.
mace. Tato textová strana je doplněna barevnými
fotografiemi. Na této stránce v textech a snímcích
spolupracoval MěNV Harrachov. Mapová část pochází
ze zmenšených podkladů orientačního plánu velkého
měřítka a spolu se značkovým klíčem tvoří druhou
stranu skládačky. Příruční orientační plán byl doplněn
vícejazyčnými vysvětlivkami.
V témže roce zpracovala a začátkem roku 1983
k mist,rovství světa v letech na lyžích vydala Slovenská
kartografia, n. p., reliéfovou mapu Harrachova. Tato
mapa byla vyhotovena hlavně jako suvenýr pro účastníky mistróvství světa. Má poněkud zjednodušený
obsah polohopisu. Reliéfová mapa Harrachova je
pětibarevná a má rozměry 58 X 33 cm.
Tyto tři druhy map, které vznikly pro potřeby
návštěvníků a orgánů v Harrachově, budou vyhotoveny i pro další sportovní a rekreační centra Krkonošského národního parku. V současné době je situace
taková, že Geodetický a kartografický podnik, n. p.,
Praha zpracovává sestavitelský originál orientačního
plánu velkého měřítka pro Špindlerův Mlýn. Mapování
tématického obsahu provedl v roce 1982 náš národní
podnik Geodézie v Pardubicích.

Jak se ukázalo, mapy pro návštěvníky Krknokoš, které
jsem se zde snažil čtenářům přiblížit, jsou velmi potřebné a žádané. Pomáhají nám všem Krkonoše nejen
dobře poznávat a využívat je, ale věřím, že i svým
f!pecifickým způsobem přispějí k jejich ochraně a za-
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chování. V letošním roce konané mistrovství světa
v letech na lyžích v Harrachově mně tuto doměnku
jenom potvrdilo. Vyznamenání medailí "Budovatel
Krkonoš", které se našemu podniku ph této pHležitosti dostalo za technickou pomoc našich geodetů při
výstavbč sportovních i dalších zařízení a také za tyto

mapy, je zaslouženou odměnou všem kolektivům
a jednotlivcům, kteH na nových mapách pracovali
a jejichž obětavé úsilí přispělo ke splnění úkolu.
Do redakce

došlo:

16. 5. 1983
Lektoroval:
Ing. Miloslav Kilberger, ČÚGK

Ing. J
'
tajemník ČÚV ČSVTS-

XIV. porada představitelů VTS geodézie a kartografie socialistických
států

V 2 dnech 16.-20. května
1983 se konala v SSSR - Minf'ku - již "XIV. porada pl.'i!dsedů a generálních
sekretářů
vědeckotechnických
společností
E:'Eodéz"e a kartografiD
socialistických
státi'l". Porady se jako v minulosti
zúčastnili zástupci
šesti s:Jc. státll (BLR, MLR, NDR, PLR, SSSf.
a ČSSR].
Hlavní náplní a účel8m cesty čs. delegátů
bylo:
projednat
plán mnohostranné
spolupráce
VTS - gecd -zie a kartogr,a.fie
socialistických
stMů na období
let 1983-1986
dDhodnout
opatření
ke koordinaci
součin.nosti
VTS-GK/ZSS
v meziniirodIlích
nevládních
orgainizaciL h
FIG, ISP oB. ICA
proj'ednat
účast VTS-GK
socialistických
států i.l Zit·
jištění XVII. kongresu
FIG (BLR, Sofj.a - 1983)
projednat
spolupráci
VTS-GK/ZSS
při řešení
otázek
mechanizace
a ,automatizace
pr-ooesů
topograficku-ge'odetických
a kartografických
prací

GK

následně
využít zkušeností
z práce s8sterských
spol'ečností
pro zdokonalení
činnosti
orgánů
aorgiilJ!zací ČSVTS.
Výměna
zkušeností
z práce
VTS-GK
soci,alistických
státi'l ukázala,
že r-ost'8 vážnost
a význam
práce
V 15
v současném
období
vědeckotechnického
rozvoje
ja:ko
rozhodujícíh:J
faktoru
intenzifikace
národního
hospudái'stvL Přitom
S3 všechny
VTS-GK
socialistických
států
zaměřují
na dobrovolnou
aktivitu
svých členů s konkrétními výsledky
a přínosy pro zvyšování
efektivnosti
pruLi.
Z pi'edložených
plánů odborných
akcí VTS-GK
soualistických
státi't vyplývá
zaměř,ení
činnosti
na otázky
iiutomatizace
geodetických
a kartogl'afických
prací, Ztjména
tvorby a obnovy
map, rozvoj využití
dálkového
průzkumu
Země, zdokonalení
systému katastru
a evidence púdy, využití
metod
.a prosti'edků
inženýrské
g€Odézie pro národní
hospodářství
aj. Roste podíl VTS-Gt:
socialistických
státú v pr,acích na dlouh-od'obém
výlíledu
geodézie
a kartografie
jednotlivých
států.
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Zvlášť přínosnÉ. byly exkurse, uskutečněné při příležit,osti konání "porady" -- do podniku Geodézie a Ka1'tografie, z nichž vyplynuly poznatky o st1avu, technické
a ekonomické úrovni proováděných :prací. Budou vyuzlty
při zpracování plánů RVT na další období a j,eho 1'8<1Iizaci i v orientaci politicko-odborné
činnosti ČSV'13
a je žádoucí je kon:kretizovat na úrovni spolupráce pm!niků, resp. jejich poboče'k ČSVTS. V této souvislosti
nutno vyzdvihnout např.:
vysolkou úroveň řídících 'kádrů, podmíněnou dlouhudobou cílevědomou politlcikou a vědeckou přípravou
vysokou úroveň Ikvality prováděnýchpr.ací
j-ako vysledelk rozvoje socialistické iniciativy, z,aměřené na
dosahování nejvyšší kvality v souladu s komplexnírr
systémem řízení kvality na podnicích

LARINA, T. A. - TASK E. A. - ZAJCEV, A. K.: Inženernyje rešenija ge'Odezičeskich zadač dlja stlloitel'stva.
(Inženýrská řešení gendetic1kých úkolů pro sta'veomctvL) Moskva, St,rojizdat 1982, 208 s., 44 obr., tab. 32,
lit. 55, pří!. 11. Cena 60 kop.
(048)

528.482

(47)

l'acionalizační
metody a prnstředky
říZJení, které
umožňují snížit administrativní
náročnost řídících
prací (zaříz.ení P'foD,automatizovanou evidenci docházky, jednoduchý způsob vý:kazniotví, množství a
kvalJ.ty vykonané práoe aj.).
Závěrem možno kOlnstat,ovat, že "XIV. pnrada představitelů VTS - geodézie a 'kartografi.e socialistických
států" přispěla k d,alšímu po,kroku v odborné prilci
zúčastněných spnlečnostií, Ik aplikaci a možnosti vYUžIli
nových poznatkú a vzájemné informov,anosti.
Výsledky "porady" budou projednány oběma národními spol,ečnostmi, koordinovanými Čs. výborem geodetickým a k,artografickým ČSVTS ,a předány zainteresovaným resO'ľtům včetně u:přesněného plánu odbornycil
,akcí se zahraniční úĎastí na r. 1984-1986.

podkladů na velkých staveništích průmyslových staveb
při vyhotovení map velkých měřítek, při vytyčování a
kontrolním měření a při měření posunů staveb.
K obsahu a míře podrobnosti zpracování jednotlivých
úloh je třeba uvést, že jednotlivé úlohy jsou zpracovány rozdílně, ale inženýrský přístup je vždy zřetelný,
takže i naši specialisté v této publikaci získají informace
o moderních způsobech zpracování uvedených úloh. Zejména část, týkající se geodetických prací při stavbě
objektů tvaru rotačního tělesa, např. chladicích věží,
lze doporučit geodetům na těchto stavbách.
Ing. Miroslav

Moskevské nakladatelství
stavební
literatury
vydalo
knižní publikaci, která je vlastně sborníkem řešení řady
zajímavých úloh inženýrské geodézie na úrovni výzkumu
a aplikace moderních metr-d, zejména aU!tomatizace, optimalizace apod. Publikace je zpracována v nás,ledujícíclJ
pěti částech:
1. Uvod. Obsahuje stručný přehled dílčích úloh a cmností geodetů ve stavebnictví s rozborem hlediska autorů
na úroveň řešení některých dílčích problémů, např. na
postupy vytyčování a kontroly objektů tvaru rotačních
těles, na možnosti automatizace inženýrskogeodetických
prací apod.
2. Základní
průzkumech.

inženýrskogeodetické

úlohy

při

stavelmích

Tato část obsahuje přehled činností při
průzkumech, dále postup určení měřítka mapového podkladu včetně intervalu vrstevnic, použití kombinovaných
geodetických
sítí ve stavebnictví, určování krátkých
vzdáleností světelnými dálkoměry a problematikU! map
podzemních vedení.
3. Řešení některých
úloh při geodetických
výstavbě. V této části je řešena přesnost

pracích

ve

vytyčovacích
prací, použití technických předpisů při projektech vytyčovacích prací, problematika kontrolních měření svi:;losti konstrukcí a postupy vytyčení a kontroly Jeřábových drah.
4. Geodetické
vých objektů

práce pro stavbu velkých
železobetonotvaru rotačních
těles. Zde jsou uvedfmy

stručné charakteristiky
objektů tohoto tvaru z geodetického hlediska, dále postupy vytyčení, kontroly a doku
mentace skutečného provedení, geodetické vytyčovac.í
sítě pro stavbu těchto objektů, postupy matematického
modelování těchto objektů s cílem vytyčovat a kontr'Jlovat parametry, rozhodující o geometrii a statice, postupy kontrolního měření tvaru a rozměru a kontroly
svislosti těchto objektů.
a automatizace
geodetických
prací. V té··
to části je uveden nejprve rozbor stupňů automatizovdtelnosti jednotlivých dílčích geodetických úkonů, dále
zásady automatizace měření při zřizování geodetických
5. Mechanizace

Herda, CSc.,

VUGTK

GUREVIČ, 1. V.: SpraÝoěnik techniěeskovo redaktora
- kartografa. (Příručka technického redaktora - kartografa.) Moskva, NEDRA, 1981,2. vyd., 184 S., 59 obr.,
4 tab., 3 příl., cena 70 kop., (Kčs 9,-).
(048)528.92

Poprvé vyiíla Příručka v roce 1976. Druhé vydání je
značně přepracováno
S přihlédnutím
k nejnovějším
poznatkům posledních let, jak na poli technik, tak technologií. Příručka přináší návody a praktické pokyny
technickému
redaktorovi
tak, aby se uměl vyrovnat
s jednoduchými i složitými případy polygrafického zpra·
cování map. Do textu příručky se promítají nové materiály jakými jsou fotopolyméry,
uplatnění
elektronických způsobů zpracování předloh, technologie s mi·
nimálním počtem tiskových forem atd. V textu je dosti
zmínek o barevných originálech a jejich rozmnožování.
Autor uvedl i starší technologie, neboť při opakovaných
vydáních se pracuje s podklady, které byly zhotoveny
tehdy známými technikami.
Po obsahové stránce je
příručka rozdělena do čtyř oddílů.
První
oddíl se zabývá
vydavatelskými
originály
a ostatními kartografickými
předlohami.
Popisují se
způsoby vyhotovování
kartografických
předloh a jejich
přejímka k reprodukci. Pro ilustraci z obsahu: Jsou uvedeny konkrétní údaje o minimálních
tloušťkách čar,
mezer mezi nimi, vzdálenosti popisů od ostatních karto·
grafických
prvků,
způsob kresby
"na spadávání" ,
požadavky na papír a denzitu kresby, tolerance v rozměrech mapových
rámů i mezi dílčími předlohami
díla atd.
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Autor se přimlouvá za techniku rytiny. Zmiňuje se
o vícebarevných předlohách pro operativní rozmnožování 4 až 8 barevných děl. (Technologie byla vypracována v CNIIGAiK.) Popisuje pomocné předlohy, které
dílo doprovází: Maketu barevného originálu, makety
retuše, makety rozkladu barev a další. Uvádí schémata
montáží a způsoby skládání map.
Druhý oddíl se zabývá způsoby vlastního polygrafického zpracování map. Je zde pojednáno též o reprodukci tónových originálů použitím projekčních a kontaktních sítí a jsou uvedeny technologické varianty
vyhotovování tiskových podkladů a forem. V jedné
ze statí se autor věnuje opravám všeho druhu počínaje
negativy a konče tiskovými formami. V pojednání o nátisku se dovídáme o motivaci, která vede ke zhotovování různých pomocných otisků. Jsou připojeny rady,
jak postupovat při nátiscích vícebarevných map. Ve stati o produkčním tisku autor hovoří o přípravě papíru
k potištění. Stejně tak věnuje pozornost tiskovým
barvám, jejich sledu při tisku, zachování čistoty tónů,
soutisku apod. Oddíl uzavírá pojednáním. o dokončovacích pracech a knihařském
zpracování. Popisuje
zpúsoby vazeb a skládání map.
Třetí oddíl se zabývá typickými technologiemi. Autor
zpracoval 22 technologií pro 6 kategorií map (topografické, školní, tematické, atlasy, vložené mapy a obecně zeměpisný atlas světa). Každá technologie je podána
výčtem pracovních úkonů. Na škodu věci je, že techno·
logie nejsou graficky znázorněny.
Ctvrtý oddíl se zabývá technickou redakcí během
přípravy a v průběhu polygrafického zpracování díla.
Je popsáno vše, na co musí myslet technický redaktor
od převzetí originálu až po expedici a zpracování závěrečné dokumentace. Z obsahu: Jak vybírat papír, jak
kombinovat barevné čarové prvky a plošné barvy, jak
skládat turistické mapy (k dispozici je 13 skládaček),
jak vyřazovat mapy, atd. Následuje pojednání o projektu technologie a o samotné technologii díla. Ve 12
bodech jsou vytčeny zásady pro napsání technického
dokumentu. Pozornost je věnována i technické kontrole
a ekonomice technologií.
Příručka obsahuje mnoho cenných poznatků a měli
by ji uvítat začínající pracovníci a hledat v ní poučení,
které nabývají techničtí redaktoři dlouholetou praxí.
Jestliže tyto poznatky autor sepsal, zobecnil je a přidal
k ním nezbytné teoretické vědomosti tak, aby odpověděl na řadu otázek spojených s polygrafickým zpracováním kartografických děl, potom vykonal kus záslužné práce. Zkušení techničtí redaktoři mají naopak
možnost porovnávat a vylepšovat své technologie. Pro
třetí vydání Příručky by bylo vhodné některé partie
doplnit ilustracemi, při popisu technologií použít grafických schémat a barevných ukázek.
Doc. Ing. Vladimír Krau8, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

Pro další GaKO připravujeme:
VLČEK, J.: Metoda světelných

řezů

ZEMAN, J.: Geodetické sledování sedání tepelné
elektrárny a vliv důlní činnosti na stabilitn jejích
objektů
PRAVDA, J.: K otázke kategórií
grafii

a zákonov v karto-

MATULA, Z.: Edičný plán Slovenskej kartografie,
n. p., Bratislava, nositelky Radu práce za rok
1982
KLIMEŠ, M.: XVII. kongres FIG -

Sofia 1983

Dne 1. září 1983 oslavil v plném zdraví a pracovní svěžesti své 60. narozeniny vedoucí vědccký pracgvník
gravimetrického oddělení Geofyzikálního ústavu eSA V
Ing. Miloš Pick, DrSc.
Narodil se v obci Luže ve východních Čechách.
V letech 1934-42 studoval na reálném gymnasiu v Praze-Smíchově a v roce 1950 ukončil studium zeměměřického inženýrství na ČVUT. Aby se mohl věn ovat
vědeckovýzkumné
práci, nastoupil do bývalého Státního ústavu pro geofyziku. V letech 1951-1953
byl
povolán na dlouhodobé vojenské cvičcní a v ho dnosti
inž. major v ~áloze vedl oddělení matem'1tické kartografie VTOPU Dobruška. Po návratu do Prahy pracuje
nepřetržitě v gravimetrickém oddělení GelOfyzikáIního
ústavu ČSAV.
V roce 1959 obhájil kandidátskou disertační práci
a v roce 1963 získal vědeckou hodnost doktora věd. V letech 1961 až 1970 byl ředitelem GFÚ ČSAV, dále byl
předsedou Národního komitétu geodetického a ge ofyzikálního a členem VK AGGM. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem a pracoval aktivně v mezináro dních
vědeckých organizacích. Z pověření Mezinárodní geodetické asociace organizoval v Praze v letech 1964
a 1969 mezinárodní sympozia o určování tvaru Země.
Jeho bohatá vědecká činnost přispěla k úspě šnému
rozvoji čs. geodézie a geofyziky. Múžeme si ji připomenout pouze ve zkratce, neboť M. Pick je autore m cca
120 původních vědeckých pojednání a spoluau torem
monografie "Theory of the Earth's Gravity Field",
vydané v roce 1973 v českém a anglickém ja zyce.
Z počátku se věnoval problem'1tice československých
geodetických základú. Transformoval čs. trigono metrickou síť z Besselova elipsoidu na elipsoid Krasov ského - systém S 42 - užitím konformní transformace.
V souřadnicovém systému 1952, který navrhl,~ byly
vyhotoveny mapy v měřítku 1 : 25000 pro území CSSR.
Teoreticky rozpracoval metody projektivní a konformní
transformace mezi elipsoidy. Podílel se na defing vání
systému Bouguerových tíhových anomálií v C SSR
a podle jeho návrhu byly vyhotoveny mapy tího v ých
topografických oprav.
Zvláště vysoce jsou mezinárodně ceněny jeho původní
práce z oboru fyzikální geodézie. Prokázal přednosti
Moloděnského metody určování tvaru Země při ověřovacích výpočtech různými metodami ve vybraných
horských oblastech. Je autorem nové metody určování
přesných trigonometrických výšek v horách, která po
vyzkoušení v oblasti Sněžky a Milešovky byla úspěšně
aplikována při měřických pracích na vodním díle
"Dlouhé stráně" v Jeseníkách. V rámci mnohostranné
vědecké spolupráce akademií věd socialistických zemí
na problému "Planetátní geofyzikální výzkumy" řešil
problémy kalibrace gravimetrů a zvyšování přesnosti
tíhových měření.
V poslední době se zabývá především problémy využití tíhových měření na výzkum stavby svrchních
částí zemského tělesa. Rozpracoval teoreticky nové interpretační postupy založené na využití různých charakteristik anomálního tíhového pole.
Iniciativně uplatňuje výsledky vědeckého výzkumu
v praxi. Je vedoucím brigády socialistické práce a čle·
nem komplexní racionalizační brjgády pro geofyzik ální
výzkum zemské kúry na území eSSR.
Blahopřejeme Ing. Miloši Pickovi, DrSc., k jeho ži·
votnímu jubileu a přejeme mu mnoho dalších úspěchů
v tvůrčí vědecké práci, pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě.
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Cena XVII. kongresu FIG
Ing. Jurajovi Vališovi, CSc.
061.3 (100) FIG ,,1983" : 331.97:

Vališ

Pri príležitosti XVII. kongresu Medzinárodnej federácie
geodetov (Fédération Internationale des Géometres FIG), ktorý sa konal v Sofii (B:CR) v dňoch 19.-26. 6.
1983, bola vypísaná kongresová cena o najlepšiu prácu
pre mladých geodetov do 35 rokov (cena sa vypisuje
od X. kongresu FIG, t. j. od roku 1962) na tému "Vedecké a technické aspekty automatizácie v geodézii".
Devaťčlenná porota vyhodnotila ako najhodnotnejšiu
prácu "Au tomatiz ovaný
informačný
systém
s bankou
geodetických
údaj ov", ktorej autorom
je Ing. Juraj Vališ, CSc., vedecký pracovník oddelenia
automatizácie a racionalizácie Výskumného
ústavu
geodézie
a kartografie
v Bratislave.
Ing. Vališ, CSc. v tejto práci rieši teoretické základy
banky geodetických údajov, načrtáva problémy ktoré
je potrebné riešiť, z hfadiska obsahovej stránky, pri jej
navrhovaní a zároveň poukazuje na súvislosti procesu
tvorby banky geodetických údaj ov s postupom budovania automatizovaného informačného systému. Obsah
prá!Je bude publikovaný v bulletine FIG.
Uspešný autor prevzal cenu z rúk prezidenta
FIG
prof. dr. h. c. Vassila Peevskeho
v priebehu otváracieho ceremoniálu kongresu FIG a predniesol (v 3. technickej komisii) referát na tému "Postavenie bázy údajov v informačnom systéme o území".
Balhoželáme Ing. Jurajovi Vališovi, CSc. k získaniu
Longresovej ceny, ktorá je nielen zahraničným ocenením
jeho práce, ale aj prezentáciou úrovne československej
geodézie pred svetovou geodetickou verejnosťou.

Geodezija

i kartografija,

č. 9{82

Kutuzov, f. A.: Zvýšit úroveň kartografického zabez·
pečení zemědělství, s. 1-5.
Rjabcev, V. V.: Brigádní chozrasčot při polních pracech, s. 5-6.
Knjažev, V. A.: Komplexní brigáda pro tvorbu map.
s.7-9.
Veršinin,
V. f.: K metodice určení stálých oprav
(konstant) světelných dálkoměrů, s. 9-12.
Vovk, 1. G.: Variace gravitačního pole při změně výšky
hladiny vodní nádrže, s. 12-15.
Morozkov, S. G. - Abramovič, B. L.: Vyrovnání směrů
na výchozích bodech, s. 15-17.
Stanislavičjus, R. - B. B.: K otázce zvýšení přesnosti
mě ení světelnými dálkoměry, s. 18-20.
Kločko, V. S. - Miskovec, V. K.: K výpočtu úhlového
uzávěru neorientovaného pořadu ,s. 20-21.
Šiba, M. A. - Ožigov, S. A.: Geodetické práce při
výstavbě televizních věží, s. 21-24.
Seredovič, V. A.: O využití gyroteodolitů při měření
záměrné přímky, s. 24-27.
Larčenko, E. G. - Nijazgulov. U. D.: Výpočet ploch
zahrádek, s. 27-30.
Triceckij, N. N.: Využití tachymetrů při měření želez·
ničních přechodnic, s. 30-31.
Šul'c, V. G. - Svetlov, V. P. - Brejdo, 1. 1.: Kódový
teodolit TT 11, s. 31-34.
Kuz'min, M. V. a kolektiv: Sledování kovových pásem,
s.34-37.
Dvorkin, B. A.: Zdokonalovat všeobecné informační
mapy SSSR, s. 37-39.
Balin, B. M. - Oeličinski, B. (NDR): Otázky barev·
ného vyhotovení map, s. 39-43.

Teterin, G. N.: Informační struktura některých druhů
map, s. 43-45.
Korablev, D. P. - Kreľštejn, 1. N.: Určení parametrú
zničených architektonických
prvkú z archivních
fotografií, s. 46-49.
Denisov, N. E. - lVIorozov, B. N.: Zobrazení biologických informací na topografických mapách šclfu,
s. 51-56.
Smechova, A. Oh.: Časopis "Geodézie a kartografie"
(Kuba), s. 56-58.
1VIatvejev, S. 1.: Kniha o zkouškách geodetick)·ch
přístrojů, s. 59-60.

Geodezija i kartografija,

č. 10{82

Kašin, L. A.: Splnit úkoly roku 1982 před termínem,
s.I-6.
Brjanik, N. M.: Na stráži práce, s. 6-8.
Surnin, Ju. V. - Kaželev, S. V.: Modely pohybu urně·
lých družic Země a přesnost číselného plánování
jejich drah, s. 8-13.
Plešakov, f. Ja - Nikolajev, A. S.1ješin, E. G.:
Přesnost určení vzájemné polohy bodů na základě
výsledkú pozorování umělých družic Země, s. 14
až 18.
Laping, K. A.: Řešení obrácené geodetické úlohy na
velké vzdálenosti
s využitím středového
řezu,
s. 18-19.
Spiridonov, A. 1.: Některé zvláštnosti metrologického
zajišťování geodetických přístrojů, s. 20-21.
Kartašov, A. P.: Zvláštnosti rozložení nahromaděných
efektů naklonění a zakřivení na geodynamickém
polygonu v Alma-Atě, s. 22-25.
Maruščak, M. D.: O zvýšení přesnosti trignonometrické nivelace ze středu na vertikální základny, s. 25
26.
až
Ustavič, G. A. - Starov, V. D. - Tyščak, O. L. Snopkov, V. P.: Určení sklonu skafandru rozvozně-zavážecího stroje jaderných elektráren, s. 26-29.
Rabcevič, 1. S.: Vytyč ovací práce s využitím dělených
záměrných přímek, s. 29-31.
Rainkin,
V. Ja.: Přenesení výšky věže na montážní
horizont, s. 32-33.
Lambin, N. E.: Přístroje pro určení plánovaného výškového umístění jeřábového nosníku, s. 33-35.
T!elijev, N. A.: Nivelování podzemníc[1 děl, s. 36.
Zak, R. A. Fel'gin, A. M. - Oupanov, A. 1.:
~: Označení středú geodetických bodů s využitím
r· umělých materiálů, s. 36-37.
Jefimov, Ju. 1.: Organizace číselného výstupu o liniových a plošných objektech map na obrazovku
grafického displ(;je, s. 37-42.
Osipov, G. 1. - Sorkin, Ju. 1. Ušakova, L. Ju.:
Oftalmologický profesionální výběr stereofotogrammetrů, s. 42-44.
Petuchov, B. M.: Změny metrických vlastností zobrazení při využití ?iatížené kruhové desky, s. 45-46.
Rodionov, V. S.: Rešení přímé geodetické úlohy na
mikrokalkulátorech,
s. 46.
Pellinen, L. P.: Problémy geodynamiky na generál.
ním zasedání Mezinárodní asociace geodetů v Tokiu,
s.47-52.
Na generálním zasedání Mezinárodní asociace geodetů,
s.52-53.
Smechova, A. Oh.: Geodetické a kartografické přístroje
na mezinárodní výstavě "Optika-82", s. 53-56.
Ohrenov, L. S. Vizirov, Ju. V. Vlasov .. V D.:
Praktický rádce pro řízení inženýrsko-geodetických
prací, s. 57.
Čupanov, A. 1.: Zvyšovat kvalitu prací, s. 58.
Nikolaj lvanovič Brujevič (nekrolog), s. 59.

1983/305

Geodetický a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 11/1983

306

Geodezija i kartografija, č. 11182

Vcrmessungstcchnik, č. 12182

Zinčenko, V. V. - Ourkov, V. E.: Podniky soutěží,
s.I-3.
Závěry květnového pléna ÚV KSSS (1982) do života,
s.3-9.
Nejlepší v socialistické soutěži, s. 9-10.
Bulanže, Ju. D.: Pj"edběžné výsledky srovnání absolutních gravimetrů, s. 11-15.
Nasretdino?', K. K.: Odhad přesnosti umístění a rychlosti družice, s. 15-18.
Mozgov, A. K. - Prichoda, A. G. - Anikin, N. V. Karlov, Je. N.: Výpočet systematických chyb při
hydrostatické nivelaci, s. 18-21.
Batrakov, Ju. G.: Zjednodušené připojení hranic využití půdy, s. 21-23.
Matvejev, S. 1.: Otázky inženýrské geodézie, s. 23 až
25.
Rubis, B. M.: Některé poznámky ke konstrukci stolového tacheometru KN, s. 25-26.
Dejneko, V. F.: K historii paralaktické
polygonometrie, s. 26-27.
Balašov, A. A. - Rešetov, Je. A. - Savel'jev, B. 1.:
O výsledcích fototriangulace na základě kosmických
snímků, s. 27-30.
Žuravkov, K. N. - Rybkin, A. J.: Rozvíjení polohopisného podkladu s využitím světelných dálkoměrů
s.30-32.
Alejnikov, S. A.: Otázky přesnosti mapového podkladu
topografických map v měřítku 1 : 500, s. 32-35.
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ďa,ppareils de la s'8lConde génération
depuis 1977. Singularités
de J'évolution des télémétre,s ďajustatlon
et
tachymétres
ďenreglstrement
électronlque's
y compris
l'enreglstrem8nt
automatlque.
Exlgences
des usagers
re'latifs au futur- développeme,nt
de ces apparells.

NEJMAN, B. N.

Les questions
émanant
topografieo-géodésiqnes

de I'automation
et eartografiques

des

travaiP;

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pages 277-279
Orientation
de I'automation
de,s travaux topografico·
-géodésiques et cartograplliques
en URSS. Les problé·
me's de l'automation
des processus de levé a grandes
échelles. Edification des systémes ďinformation.
Evo·
lutlOn d,8'5 moyens techniques
ďautomation
en URSS.
Probléme'5 émanant du développement
ultérleur
<IP
l'automation.
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MITAsOVA, I.
La formation de géometres pour l'usage de la teehnique de ealeul, de la eybernétique
et de la théorie des
systemes
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pages 297-299,
2 bibliographies
Plans relatifs a I'éducatlon, au contenu et aux méthodes de I'instruction
des sujets de la technique de calcul et de représentatlon,
des bases de la théorie des
systémes et de la cybernétique.
On accentue surtout
l'application
de ces connaissances
et de l'intégratlon
de I'instruction
des disciplines de systéme et des calculateurs
avec I'instruction
de sujet géodésiques
et
cartographiques
spéciallsés.

51-73:520.257.03

KABELAč, J. - KUBRICHT, J.
Utilisation de la méthode de eolloeation pour déterm!Der la déformation
de l'objeetif
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pages 279-288,
6 illustrations,
7 planches,
8 bibliographies
Pendant
l'utuisation
des méthodes
mathématiques
modernes on traite le matériel astrométrique
spécial
de mesurage, pour obtenir le modéle numérique de la
surface qui approxime la déformation
de I'astrographe
de Gonnsdorf de l'Universlté
de Dresde.

912.43:796.5 (234.572)

KLAUDA, J.
Nouvelles eartes pour visiteurs des Monts des Géants
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 11,
pages 300-302
Connaissances
pr-atiques émanallt de la création et de
l'éd~tion des nouvelles cartes, éditées par le ressort
du Bur-eau Tchéque de Géodésie et Cartographie
pour
la réglon du Par-c National des Monts des Géants.
Y sont pr-omulguées les caractéristiques
essentielles
de la carte ďorlentation
éditée en forme de earte de
for mat maniable, de la table ďorientation
laminée et
de la carte en relief de la localité ďHarrachov.
Finalement on mentionne
l'évaluation
soeiale attribuée
aux autellrs et créateurs
des cartes par les organes
politiques et ďadministration
pllblique.

531. 719.28.001.6: 528.02

MICHALČAK, S.
Tendance,s de l'évolution
re. éleetroniques

des télémetre,s

e,t taehymet-

Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No.
pages 289-297,
11 illusaratlons,
6 bibliographies
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Relations entre fabrlcant
et usa gel' pendant
I'évolution des appareHs.
Signe's généraux
de I'évolution
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S rozvojem vědeckých poznatků o skutečném
chování stavebních konstrukcí se vyvíjejí i
předpisy a normy pro jejich navrhování. Aplikace normových ustanovenJ v praxi bývá však
obtížná o zejména v době zavádění nových
předpisů vyžaduje objasnění v odborné literatuře.

V

,

VZPER A BOULENI
OCELOVÝCH ,
KONSTRUKCI
Shrnuje vzorce, tabulky o diagramy výpočtů no vzpěr o
boulení jednotlivých ocelových prutů o jejich soustav s vy·
užitím současných teoretických poznatků o s ohledem no
ČSN 73 1401 - Navrhování ocelových konstrukcí.

Základní pojmy
Vzpěrné délky prutů o prutových soustav
Centricky

tlačené pruty

Ohýbané nosníky
Pruty tlačené o ohýbané
Výpočet soustav prutů
Pevost štíhlých

stěn

Knížka je určeno projektantům o statikům,
absolventům středních o vysokých škol.
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