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528.73.06:[528.33+ 52,8.41]

TOMSA, K.

Geodetlck9 podklad pro transformaci geometrických modelů

Geodetický a kartograIicl,ý obzor, 24, 1976, Č. 9, S. 21:3
až 216, 2 obr., 2 tab., lit. 8

Geometrický (fotogrammetrický) model terénu nelze pří-
mo přizpůsobit r.esourodému systému polohopis--výškopiS.
V tomto pojadnání je úloha řešena převodem topografic-
kých údajů do geocentrické soustavy a zpět, č:mž se dO-
sahuje projeklivoí příbuznosti tran.;formovaných útvarů.
Pří mapování rozsáhlejšího území snižuje se tak počet
bodů geodetického podkladu a zjednodušIlje jejich roz-
místění.

528.024.4:528.5

HAUF, M.

Trigonometrická nivelace novodob9ml přistrojl

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 9, S. 216
až 221, 4 obr., 10 tab., lit. 3

Problema'tlka trigonometrického určován! výlšek pomoc!
malých světelných dálkoměrů kombinovaných s teodoli-
ty. Teoretická analýza hlavn!ch chybOVýCh vlivů: zakři-
v>:n! Země. refrakce, nepřesnost součtové konstanty, fá··
zová nehomogenita světelného svazku. ,Ikmost záměry,
nepřesné učenf indexu lomu, geometrie úhloměrného a
dálkoměrného paprsku. Experimentální oVl'ření metody a
zhodnocení dosažených výsledki •.

528.8

)EllÁBF.K, O.

Základy dálkového průzkumu Země

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 9, s. 222
až 229, 13 obr., 1 tab., lit. 10

Základní poznatky dálkového průzkumu Z"m~. Podmínky
a přistroje pro vyhotovování snímků a záznamů. Nosiče
komor a snímacích zařízení. Zobrazování zemského po-
vrchu z družice a př","os snímků. Zpracování přijatých
telemetrických dat. Metodika interpretace družicových
snímků a jejich vyUŽiti. perspektivy da1l.5!ho vývoje.

528.02:52-628

KAŠPAR, M., MATejÍCKOVÁ. L.

Metoda záměrné přímky s využitím laserového zářeni

Geodetický a kartografický cbzor, 24, 197&, Č. 9, S. 229
až 233, 5 obr., 5 tab .. lit. 1

Některé výsledky získané při poloprovozních zkouškách
nového IUf.Erového difrakčního zaměřovače. "o srovnání
metody mr.lých úhlů a záměrného měřítka s metodou laser·
-alignement vy plynuly předn05ti této nové metody, která
se začínil. uplatňovat v praxi.

528.73.06:[528.33 +528.41]
TOMCA, K.

feolleSH'IeCKaJl OCHOsa llJlJl npe06paSOBaHHJI reOMeTpH-

'l'eCKHX MOlleJleH

feoD.eSH'IecKHH H KapTOrpaqlH'IecKHH 06aop, 24, 1978,
No 9, CTp. 213-216, 2 pHC., 2 Ta6., JlHT. 8

f eOMeTpH'IecKYIO (poTOrpaMMeTpH'IecKYIO) MOD.eJlb HeJlb-

SJI HenOCpeD.CTBeHHO npHJlaD.HTb D.JlJl HeoD.HOPOllHOH CH-

CTeMhI cHTyaqHll - Hs06pa>KeHHe llhlCOT. B CTaTbe saD.a-

'Ia peUJeHa C nOMOlllIO npe06paSOB3HHll ronorpapH'IecKHx

llaHHblX B reoqeHTpH'IeCKYIO cHCTeMY H Hao6opoT, npH

'leM IlOCTHrHeTCll npoeKTHBHOH aepepHHHOCTH npe06paso-

BaHHhIX «p<>PMaIJ;HH. B CJlY'Iae C'beMKH 60Jlee 06mHpHhIX

reppHTopHH nOHH>KaeTCll TaKHM 06pa30M 'IHCJlO nYHKTOB

reOlleSH'IecKoH OCHOBhI H yrrpolllaeTCll HX paCnpelleJleHHe.

528.024.4:528.5
fAY<I> , M.

TpHrOHOMeTpH'IeCKOe HHBeJlHpoBaHHe COBpeMeHHIdMH

npH60pllMH

feoD.eSH'IeCKHH H KapTOrpaepH'IecKHH 06sop, 24, 1978,
No 9, CTp. 216-221, 4 pHC., 10 Ta6., JlHT. 3
IIp06JIeMaTHKa TpHroHOMeTpH'IeCKoro onpeD.eJIeHHll BhICOT

: HCIIOJIh30BaHHeM MaJIhIX CBeTOD.aJlhHoMepoB, KOM6HHH-

poBaHHhIX c TeoD.OJIHTaMH. TeopeTH'IecKHH 3HaJIHS rJIaB-

HhIX HCTO'lHHKOB oUJH6oK: KpHBHSHa 3eMJIH, peeppaKqHll,

HeTO'lHOCTb CJIaTaTeJIbHoií: rrOCTOJlHHOH, pa30Ball HeollHO-

pOD.HOCTb nY'lKa JIyqeH, accHMeTpHll JIHHIfH lllfsHpOBa-

HHll, HeTO'IHoe onpeD.eJIeHHe nOKaSaTeJIR npeJIOMJleHHll,

reoMeTpHll yrJIOMepHoro H D.aJIhHOMepHoro JIY'IeH. aKCne-

pHMeHTaJIbHall npoBepKa MeTOD.a H oqeHKa pesYJIhTaToB.

528.8
VIEP)KABEK, O.

OCHOBLI llHCTaHqHOHHOro SOHIlHpOB3HHJI 3eMJlH

feOlleSH'IecKHH H KapTorpaqm'lecKHH 06sop, 24, 1978,
No 9, CTp. 222-229, 13 pHC., 1 Ta6., JIHT. 10
OCHoBHhIe OllhIThI llHcTaHqHoHHOro 3OH.llHpoBaHHll 3eM-

JIH. YCJIOBHR H npH60phI D.JIll nOJIyqeHHll ipoTocHHMKOll H

sanHceH. HOCHTeJIH KaMep H CHHMaIOlllHX YCTpoHCTB.

l1a06pa>KeHHe nOBepxHOCTH 3eMJlH c HCnOJIbSOB3HHeM

cnyTHHKa H nepeD.aqa po-rOCHHMKOB. 06pa6OTKa :rrOJlY-

'IeHHhIX TeJIeMeTpH'IecKlfx D.aHHblX. MeTollHKa HHTepnpe-

raqRH cnyTHHKOBhIX <f>o'rocHHMKOllH HX IIIpHMeHeHHe.

IIepcneKTHBhI D.aJIhHeHUJero pasBHTHll.

528.02:52-626
KAlllIIAP, M., MATEVIl1QKOBA, JI.

Meroll JlHHHH BHSHpoB3HHll C HCnOJlbSOBaHHeM JlaSepHO-

ro HSJlyqeHHJI

feolle3HqeCKHH H KapTOrpaepHqecKHH 0630p, 24, 1978,
No 9, CTp. 229-233, 5 pHC., 5 Ta6., JIHT. 1
HeKOTOphIe pe3YJIhTaThI nOJIY'IeHHhle B npon;ecce npoBe-

pOK HOBOro JIaSepHoro llHeppa~HOHHoro neJIeHraTOpa.

B cpaBHeHHH MeTOlla MaJIhIX yrJIOB H BH3HpHOH MephI

c MeTOllOM laser-alignement 6hIJIH YCTaHOBJleHHhI IlO-

CTOHHcTBa HOBOro MeTOlla, KOTOphIH Ha'lHHaeT HaxOllHTb

ce6e npHMeHeHHe Ha npaKTHKe.

523.73.06: [528.33 +528.41)
TOMSA, K.

Geodiitísche Unterlagen fiir dle Transformatlon geometrl-
scher Modelle.
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 9, Seite
213-216, Abb., 2 Tab., Lil. 8

Das geometrische (photogrammetr;schej Modell kann nicht
direkt dem ungleichbiirtigen System Grundri6 - Rel'ief
angepa6t werden. ln der vorliegenden Abhandlun;:; wird
die Aufgabe durch lIberflihrung der topographischen Da-
ten in das geozgr.trische System und zurllck geliht, wo-
durch eine projektive Verwandschaft der translnrmierten
Gebilde erreicht wird. Bei der Kartenaufnahme eines
umfangreicheren Gebietes vermindert sieh 50 die Anzahl
der Punkte der geodlltíschen unterlage und es vereinfacht
sich ihre Verteilung.

528.024.4:528.5
HAUF, M.

Trlgonometrlsches l\!lveUement mlltels neuzeítigen Gerliten
Geodgtický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 9, Sejte
216-221, 4 Abb., 10 tab., Lit. 3
problematik der trigonometrischen Hohenbestimmung
mittels kl'3iner mit Theodoliten kombinierten elektroopti-
schen streckenmAIIgeriite. Theoretische Analyse der Haurt-
fehlereinflllsse: ErdkriJmmung, Refraktion Ur.genauigkelt
strahlell1biJndels. Neigung der Zielline, llOgenaue Beslim-
mung des BrechiJngsidexes. Geometrie des Winkel- und
Streckenmel>strahles. Experimentule Bestlltigung der Metho-
d.e und Wertung der errichten Ergebnisse.



528.8

IEŘÁBEK, O.

Grundlagen der Fernerforschung der Erde

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 9, Seite
222-229, 13 Abb., 1 Tab., Lit. 10

Grunderkenntnisse d8'r Fernerforschung der Erde. Bedin·
gungen und Gerate fur die Herstellll'ng von A:tfnahmen
und Vermerkon. Trager der Kammern und Aufnahmeeinrich·
tungen. Darstellung der Erdoberflaclle aus dem Sdtelliten
und Bildubcrtragung. Bearheitung der eml'iangenen tel,,·
metrischen Daten. Methodik der interpretation der sn·
tlllitenaufnahmen und ihre Nutzung. Perspektiven d"r
weiteren Rntwieklung.

528.02:52-628

KAŠPAR, M., MATĚIÍČKOVÁ, L.

Dle Methode der Zlelll"le mil ~!utzung der Laser·Strahlung

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 9, seite
229-233, 5 Abb .. 5 Tab., Lit. 1

Manche bei Halbetriebsprťiiungen des neuen Laser Diffrak·
tionsmessers erzielten Ergebni·sse. Aus dem Vergleich der
Methode kleiner Winkel und des MessllngsmaBstabes mit
der Methode Laser-Alignement haben viele Vorteile dieser
neuen Methode, die sieh m der praxis durchzusetzen
begilJ1int, erwiesfjn.

528.73.06:[528.33+528.41]
TOMSA, K.
Geodetlc Basls for Transformnt!on of Geometrlcal Models

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 9, pp.
213-216, 2 fig., 2 tab., 8 ref.
Geomeirical [photogrammetricall terrain model cannot be
modified direetly to the nonhomogeneous system plani·
metry - altimeitry. In this article the problem is so!ved
by transfermg topograp11le data imo a geoeentric system
and viee versa, by which a projectlve affinity of trans·
formed eonfigurations Is reached. This enables to lower
tha nU'll1ber of geodetie control points and '10 simplify
their distributlOn.

528.024.4:528.5

HAUF, M.

Trlgonometrlc Levelllng wlth Modern Instruments

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 9, pp.
216-221, 4 fig., 10 tab .. 3 ref.
Problem of trigonometric determination of hights by means
of small electronic distance meters combined with theodo·
liles. Theoretical analysis of main error influences: curva-
ture of the Earth, refraction, Í1nélccuracy oť additional
constant, phase nonhoJnogenily of th" light beam, slope
of the sight line, lnaccuracy of refractive index, geometry
of angle and distance measuring rays. Experimental veri-
ficaction of the method and evaluation of the results.

528.8

IEŘÁBEK, O

Princip les of Remote Sensing of the Earth

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 9, pp.
222-229, 13 fig., 1 tab., 10 ref.
Fundamental information on remote sensing of ti,e Earth.
Cond'itions and instruments for phot~graphing and record·
ing Carriers af cameras and sensors. RepresentaHoru af
the Earth surface fram a salellite and transmission of
photographs. Processing of received telemetric data. Method
of i'nterpretation of satellile photograps anJ their exloata·
tion. Perspective~ of further de\"elopment.

528.02:52-626

KAŠPAR, M, MATĚJÍČKOVÁ, L.

Method of Survey Line wilh Appllcatlon 01 Laser Equip·
mp-nt

Geodetický a kartografický o1Jzor. 24, 19i8, No. 9, pp.
2~9-233, 5 fig., 5 tab., 1 ref.
Samo results obtained from tlle operational tests af a
nE:W laser difIaction aiming devic8. Comparison o' the
small angle with the laser alignement methods has shown
the advantages resulting from introduction of lhe new
method in practice.

528.73.06:[528.33+528.41]
TOMSA, K.

Documentatlon géodeslque pour transformation des mo'
deles géométrlques

Geouetieký a kartogra!flrký ot-zor, 24, 1978, No 9, pages
213-216, 2 illustr., 2 planches, 8 blbliographies
Un moclele géométrique [photogrammétriquej du terrall1
ne peut etre adapté d'irectment au systeme non homo'
gene planimétrie-a\timétric. Cet article resoud \(, problém-,
par transmisslon des clonnées topographiques dans le
systěme géocentrique et tra1nsmission rétrograde, ee qui
perment d'obtenir i'affinilé pr~jective des systémes tran,,·
formés. Ainsi p8'I1dan1t le levé ďun territoire plus vaste, le
nombre de points géodésiques de baso diminue et leu.
disposition est facilitée.

528.024.4:528.5

HAU'-, M.

Nivellement trlgonométrique réallsé par appnrcils modernes

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 9, pages
216-221, 4 illustrations, 10 planches, 3 bibllographies
Problémes de la détermination trigonomélrique dp.!3 alti·
tudes au moyen de petits télémětres optlques 8111 combi-
naison avec théodolites. Analyse théorique des principaux
agents d'erreur: [;ourhur\~ de la Terre, réfraction, in-
exctitude de la constante totale, non homogéněité de phase
du faisceau lumlne·scent, visée oblique, détermi-nation
inexacte de I'index de réfnetion, géométrie du rayon
goniométriqu8 et télémétrique. vérifJcation expérimentale
de la méthode et évaluation des résultats obtenus.

528.8

IEI<ABEK, O.

Fondements du sondage lélémetriql1e de la Terre

Geodetický a kartografický obzor, 24. 1978, No 9, pagHs
222-229, 13 ilustr., 1 planche, 10 bibliogr.
Résultats fondamentauK de l'expérience ráalisÉ.n par son-
dage télémétrique de la Terre. Condltions et appareillage'
lJour la réalisation des vues et des enreglstrements.
Supports des chambres et dispositifs ďexploration. Pro·
jection de la sUlrface terre:-~tre par sateHite et transmission
dE'S vues. Elaboration des données télémétriques re<;ues.
MNhode ďinterprétation des Vii es transmises par satellite
pt leur utilisation. Perspectives ďévolution ulterieure.

52B.02:52-·626

KAŠPAR, M., MATĚJÍČKovA, L.

Méthode de la IIgnl) de vlsée avec utllisation du rayon.
nement laser

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 9, pages
229-233, 5 ilIustrations. 5 planches. 1 bibliographip
Ce·rttains résultats obll'nus pendant les expérimentations
semiindustricllE's dll' nouveau gonimnětre de diHraction ci
laser. Par comparaison de la méthode des petits angles
et de la rěgle dl' visée avec la méthode laser-alignement
on a déterminé les avantages de celte nouvele méthode
qlli vient d'étre introduite dans la pratique.
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Geodetický podklad pro transformaci
geometrických modelů Ing. Karel Tomla, CSc.,

Praha

Zvláště při fotogrammetrickém mapování většího
území se projevuje nevhodnost přizpůsobování geo-
metrického modelu na topografický podklad, polo-
hopis v rovině a nivelovaný výškopis, jelikož tyto
soustavy nemají geometrickou souvislost. Takovéto
znázornění je však požadováno v technickém provozu,
přírodních a společenských vědách a nutno mu při-
způsobit konečnou fázi téměř všech měřických prací.
Z leteckých snímků získáváme věrný geometrický

model terénu, protože vzniká bez ohledu na zemskou
tíži a nelze jej bezprostředně uvádět v souhlas s to-
pografickým systémem polohopis - výškopis. K vzá·
jemnému přiřazení takovýchto dvou soustav třeba
jednu nebo druhou upravit tak, aby daný úkol byl co
nejsnadněji řešitelný.
V praxi se takovéto soustavy spojují odděleně,

situace samostatně a výšky rovněž samostatně. Trans·
formací se získává. přibližná poloha, která se dodatečně
upravuje pomocí polynomů a různých aproximací na
podkladě značného počtu pevných bodů; např. 48
standardně rozmístěných pro 64 snímků. To má za
následek citelné zvyšování nákladů, v nepřístupném
území i znemožnění řešení úkolu. Nastávají i potíže
s kontrolou spolehlivosti podkladu. Tím se snižují
technické a ekonomické přednosti fotogrammetrie.
S ohledem na dnešní vědomosti o tvaru Země je

vhodné transformovat geometrický model z leteckých
snímků na podklad vyjádřený v pravoúhlých geo-
centrických souřadnicích a ten teprve přizpůsobit
požadovanému systému topografickému. Výhodytako-
véhoto postupu se výrazně projeví při zaměřování
větších, nepřehledných a těžko přístupných území,
zvláště pak při nejrůznějších mapovacích pracích
v rozvojových zemích; [5, 6, 7].

A. Zdůvodněni vhodnosti transformace geometrického
modelu do geocentrické soustavy

a) Měřicko technický základ

1. Fotografující letadlo sleduje těleso Země, kterému
se podobá i vytvořený fotogrammetrický model.
2. Geocentrická pravoúhlá soustava je již zavedena
v družicové geodézii, je jednotná pro celou Zemi a není
závislá na mimoběžných směrech tíže.
3. Zeměpisnou šířku B (vzhledem k elipsoidu) lze
snadno přepočítat na geocentrickou (j) a naopak. Mimo
to se geocentrické souřadnice X, Y, Z dnes určují
i prostí'ednictvím geodetických družic lehce přenosný-
mi přístroji s přesností i pod ±1 m. Možnost této
aplikace pro topografii terénu je plně obsažena v po-
stupu transformace fotogrammetrického modelu, který
je v dalším odvozen.
4. Model vyjádřený v geocentrické soustavě je v pro-
jektivním vztahu s fotogrammetrickým a po lineární
transformaci se na styčných bodech objeví reálné

nevyhnutelné odchylky, plynoucí z fotogrammetrické-
ho i geodetického procesu. Aby tomu tak bylo, je třeba
očistit vstupní veličiny od všech zjistitelných chyb ve
fotogrammetrickém snímku, geodetickém podkladu
a výpočetní technologii.
Přesnost vstupních údajů je vymezena dokonalostí

přístrojů a technologického postupu. Mnohé nedostat-
ky lze zmírnit zvýšeným počtem měření a vyrovná-
ním. Je-li v terénu více bodů vhodných k transfor.
maci modelu do geodetické soustavy, je lépe sestavit
menší bloky; [7].

b) Transformace modelu do soustavy poloho-
pis - výškopis

V obr. 1 je v zobrazovací rovině znázorněn schema-
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Obr. 1.: Schéma vzniku odchylek při transformaci ne-
sourodých soustav

ticky rektifikovaný poledník, nad který jsou vyneseny
nadmořské výšky redukované o kulové zakřivení
Země a na body 1a 5 podobnostní transformací připojen
geometrický model terénu. Jsou zde patrny velké
diference mezi skutečností a získaným obrazem. Proto-
že se takovýto způsob používá v praxi, jsou pro pře-
hled v tab. 1. uvedeny odchylky, jaké přibližně vznikají
na menším území - asi 25 X 25 km. Jejich velikost
závisí na převýšení, strmosti, rozloze a rozmístění
styčných bodů.
V provozním případu, kdy bylo možno tento způsob

transformace porovnat s připojením na geocentrický
systém na ploše pouhých 2 X 2 km s převýšením
130 m, se projevilo zmenšení střední kvadratické
chyby o 10%.
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.., Odohylky
'"

Bod
g-S

Výška po připojeni na po připojeni na"-"IČ. :;e~ h(m) body 1 a 6 body 1 a 5
~I:<

LlD(m) I LlD(m) I Llh(m)po Llh (m)

I O O O O O O
2 6 100 +0,51 +0,02 +0,01 -0,11
3 13 13 +2,94 +0,54 +3,94 -0,51
4 13 800 +1,38 -0,21 +2,25 -0,21
5 19 2000 -1,50 -0,21 O O
6 26 1500 O O +2,01 +0,19

c) Transformace geometrického modelu do
soustavy na oskulační kouli

Pouhou situaci lze zobrazit prostřednictvím oskulač.
ní koule, která v omezeném rozsahu nahrazuje refe-
renční elipsoid. Jelikož fotogrammetrický model se
transformuje na skutečný trojrozměrný model terénu,
projevuje se nepříznivě vliv měnícího se zakřivení
elipsoidické plochy na souřadnicové vyjádření výšek.
V tab. 2 jsou uvedeny diference mezi plochami elip-
soidu a oskulační koule o poloměru R = b2/a podle
vzorců

~-;. \
\ II
\ 1/

E "< Ar
r \

@ '\
\ \,

"

Tab. 2: Odchylky při středovém promítání povrchu
elipsoidu na oskulační kouli

Vzdálenost

I
I

od dotyku Llp(m)

\

Llr (m)
D(km)

10 0,00 0,05
20 0,00 0,21
50 0,00 1,32

100 0,00 5,28
300 0,02 47,58
500 0,20 132,29

podél poledníku (obr. 2a) a

L1r = CEr-R =
b2

y~--
a

p3dél rovníku (obr. 2b).

Tyto diference by byly rovněž jedny z činitelů vzniku
chyb v souřadnicovém vyjádření polohy terénních
bodů.

d) Průmět normálami do lokální a do jednotné
pravoúhlé soustavy

Polohopis v topografickém systému je zobrazení
terénních bodů kolmým průmětem na geometricky
definovaný povrch referenčního elipsoidu. K souřadni-
covému vyjádření těchto průmětů může sloužit více

Obr. 2.: Odohylky při středovém promítání povrchu elipsoidu na oskulační kouli a) podél poledníku, b) podél
rovníku, c) vztah mezi geocentrickými a geografickými souřadnicemi
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různě orientovaných pravoúhlých trojhranů, např.
rovina (XY) kolmá k normále elipsoidu jako ose Z.
Tam lze znázornit geometrický model terénu podobně
jako v systému geocentrickém. Každá takováto sousta·
va musela by být stan'wena samostatně pro různé
lokality. S ohledem na okolnost, že transformujeme
podle bodů mimo povrch referenčního elipsoidu
a kartíruje se podle ortogonálních průmětů na elipsoid
a výšky se určují vzhledem ke geoidu, je definice 10-
kality podstatně složitější než systému geocentrického,
který je jednoduchý, je jednotně dán pro celou Zemi
a umožňuje zavedení typizovaného výpočtu.

a) Pravoúhlé geocentrické souřadnice jsou
vztahovány k trojhranu jehož rovina (XY)

leží v rovníku, osa +X ve směru A = A = 0°, osa +Y
pravotočivě od +X o 90°, osa +Z směrem k severnímu
pólu. Možno předpokládat, že výška k. se skládá
z výšky nivelované kn a z místní odchylky geoidu
od elipsoidu, ke = kll + ku' Veličinu ku lze odečíst
z grafického znázornění nebo tabulek M. Burši [2],
případně určit na podkladě přímého gravitačního
měření.

Použité značky:

O počátek geocentrické soustavy
T bod terénu
E kolmý průmět bodu T na povrch elipsoidu
X, Y, Z souřadnice pravoúhlé geocentrické
A, Y = O,Z souřadnice pravoúhlé v poledníkovém
řezu elipsoidu
(/J, A, (J souřadnice polární geocentrické bodu E nebo T
B, A =A souřadnice geografické vzhledem k elipsoidu
bodu E i T.

b) Pravoúhlé geocentrické souřadnice XE, YE,

ZE z polárných:

XE = (JE cos (/JE cos A, YE = (JE cos (/JE sin A, ZE =
= (JE sin (/JE

kde (JE = b (1-e2 cos2 (/JE)-lj2.

c) Pravoúhlé geocentrické souřadnice terén·
ních bodů z geografických a nadmořských
výšek:

b2
tg(/JE =-tg B

a2
XT = [(JE cos (/JE + (kn + hu) cos B] cos A
Y T = [(lE cos (/JE + (kn + ku) cos B] sin A
ZT = (lE sin (/JE + (kn + hu) sin B.

d) Transformace geometrického modelu do
geocentrické soustavy

Na geodetický podklad v pravoúhlé jednotné soustavě
lze geometrický model transformovat některým dru·
hem projektivní transformace [8]. Zpravidla dobře

vyhovuje afinita, neboť vypočítává· klíč bez gonio-
metrických funkcí. Transformační vzorce zní:

XT = ax + by + cz + d, Y T = a'x + b'y + c'z + d',
ZT = a"x + b"y + c"z + d". "a až d" se počítají

ze souřadnic styčných bodů mezi modelem (x, y, z)
a soustavou (X, Y, Z). Diferencovaná forma těchto
rovnic je základem pro vyrovnávání [6].

e) Výpočet geografické šířky B bodu T vzor-
cem B. R. Bowringa [3]

ZT + e'2 b sin3 g V
tg B = -------, kde AT = X~ + Y~,AT - e2 a cos3g

tg g = a ZT .
bAT '

f) Pravoúhlé souřadnice paty kolmice vedené
od bodu T na povrch elipsoidu

XE = AE cos A, YE = AE sin A, ZE = (l sin (/JE, kde

tg A = Y TJXT, AE = (lE cos (/JE, tg (/JE = tg B b2Ja2,

(lE = b (l-e2 cos2 (/JE)-lj2

g) Určení nadmořské výšky kn bodu T ze vzdá-
lenosti ETa lokální diference ku mezi elip.
soidem a geoidem

Výsledky transformace do geocentrické soustavy
a převodu do systému geografického jsou dostačující
k zobrazení polohopisu na rovině s připojenýminadmoř.
skými výškami. I kde není kladen požadavek na určité
zobrazení, např. při lokálním mapování v rozvojových
zemích, lze z geocentrických souřadnic bodů "E"
získat polohopis na rovinné nákresně afinní transfor·
mací podle vzorců

~= aXE + bYE + CZE + d,
'fJ = a'XE + b'YE + C'ZE + ď.

~, 'fJ jsou souřadnice bodů transformovaných do zobra·
zovací roviny; koeficienty a až d' se získají řešením
osmi lineárních rovnic sestavených ze všech souřadnic
alespoň dvou bodů a dvou souřadnic bodu třetího.

[I] AIG: Systém géodésique de référence 1967. Bulletin
AIG (1967) 57.

[2] BURŠA, M.: Fundamental Geodetic Parameters
of the Earth's Figure and the Structure of the
Earth's Gravity Field Derived from Satelite Data.
Studia geoph. et geod. 16 (1972) 10.
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[3] BOWRING, B. R.: Transformation from Spatial
to Geographical Coordinates. Surw. Rev. 23 (1976)
323.

[4] IZOTOV, A. A.: Preobrazovanie prostranstvěnnych
prjamougolnych koordinat v geodezičeskie koordi·
naty. Geod. i kart. 5 (1969) 6.

[5] Schenk, A.: Numerische Untersuchungen zur photo-
grammetrischen Blocktriangulation nach der Bundel-
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Lektoroval: Prof. Ing. Dr. Josef BčShm, DrSc.,
ČVUT v Praze

Trigonometrická nivelace novodobými
přístroji Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,

katedra vyšší geodézie ČVUT v Praze

V poslední době, kdy do geodetické praxe vstupují
malé světelné dálkoměry kombinovatelné s vteřino.
vými či minutovými theodolity, opatřenými automatic·
kým indexem svislého kruhu, a také kapesní kalkulá·
tory, ukazuje se možnost kvalitativně změnit trigo.
nometrickou nivelaci, rozšířit její užití a tak zproduk.
tivnit výškoměrná měření ve výškově členitém terénu
a nakonec i v terénu rovinném. Třeba ale zodpovědět
několik otázek: jakou přesnost lze očekávat, jaké jsou
zdroje chyb, jak jejich vliv potlačit a jak upravit
metodu s ohledem na shora zmíněné instrumentárium.
Autor řešil tyto otázky v rámci fakultního výzkumné.
ho úkolu 3101/103. V předkládaném článku podává
ve stručném výtahu výsledky s ohledem na potřeby
praxe.

Diferencováním základního vztahu h = D . cos z
podle D a z, přechodem na konečné a poté střední
chyby bude

m%= cos2 z . m1 + D2 sin2 z . m;e-2,
Stanovíme·li si meze D, z a dosadíme·li mD a m•• lze
určit nejprve mh a poté i kilometrovou střední chybu
trigonometrické nivelace mkm = mh Vn,kde n je počet
základních článků v pořadu dlouhém 1 km. Autor
provedl rozbor za předpokladu Dmax = 250 m, 120g >-
>-z>- 80ga pro mD,::::,1cm,mz.vteř,::::,6,Occ,mz.mn'::::'16,7cc.
Obě poslední dvě hodnoty mz jsou teoreticky odvozeny
v [2]. První z nich byla určena i empiricky (viz odst. 10).
V tab. 1 jsou příslušné km.střední chyby. Je patrno,
že díky novodobým přístrojům lze dosáhnout v přes.
nosti trigonometrické nivelace kvalitativního skoku.

Při trigonometrické nivelaci, kdy Dmax = 250 m, bude
stačit zavádět korekci

emm = D~ : (2R) = 78,37 D~m,::::,80 Db,

poněvadž chyba způsobená zaokrouhlením je pouze
0,1 mm.

S ohledem na to, že korekce roste se čtvercem vzdále.
nosti, je nutno ji uvažovat pro každou záměru zvlášť
a nejlépe ihned v polním zápisníku. Znaménko korekce
závisí na velikosti z a na druhu záměry (viz obr. 2).

Vliv refrakce při trigonometrickém měř'ení výšek se
určuje z rovnice (k = 0,13 - refrakční součinitel)

~ -k D2_ .=-0,13 D2 _ _ D2 "'"'_ 2rmm - 2R 0-2.6380 km - 10,19 km""'" 10Dkm,

zg

Dm m cc
95 90 85 80 z

100 105 110 115 120

50 0,22 0,40 0,72 1,07 1,39 6,0
100 0,28 0,38 0,57 0,79 1,01
150 0,36 0,41 0,54 0,70 0,88
200 0,42 0,45 0,54 0,67 0,81
250 0,48 0,50 0,56 0,66 0,78

50 0,58 0,67 0,89 1,16 1,52 16,7
100 0,82 0,85 0,95 1,11 1,26
150 1,01 1,03 1,09 1,19 1,29

I
200 1,16 1,19 1,23 1,28 1,37
250 1,32 1,32 1,34 1,40 1,44
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Při zamere D = 0,3 km nedosáhne korekce 1 mm.
Při trigonometrické nivelaci probíhají záměry vesměs
podél a blízko šikmého terénu, kde vzduchové vrstvy
jsou labilní, koeficient refrakční se během dne mění
a je náchylný ke změně znaménka. Nelze se proto
spolehnout na hodnotu k = 0,13, která platí pro tri-
gonometrické měření výšek, kdy záměra probíhá niko-
liv podél terénu, ale ve větší vzdálenosti od něj. Vliv
refrakce bude proto třeba při trigonometrické nivelaci
sice vzít v úvahu, ale není nutno jej přeceňovat, po-
něvadž délky záměr jsou při této metodě krátké a při
nich je vliv refrakce malý. Protože se uplatňuje jen
diference refrakce při záměře vpřed a vzad, lze navíc
předpokládat, že její vliv při zhruba stejných délkách
záměr v sestavě při nivelaci ze středu se dále sníží,
takže nakonec bude možné při trigonometrické nivela-
ci vliv refrakce zanedbat.

Chyba Lle v součtové konstantě se přenese do výško-
vého rozdílu s chybou Llh! = Lle . sin e. Poněvadž do
20groste sinus téměř lineárně, lze položit Llh! ~ 0,015 .
. eg . Lle, což pro praxi zcela stačí (např. pro Lle=
= 5 mm a e = 20g :Llh! ~ 1,5 mm).

Součtová konstanta, nesprávně určená, může mít na
výškový pořad systematický vliv a to tenkrát, když
pořad má monotonní průběh, tj. když trvale stoupá
nebo klesá. Je-li užívaná součtová konstanta větší
(menší) než správná, jsou vypočtené výškové rozdíly
vždy větší (menší) než skutečné. Vliv chyby nelze vy-
loučit z dvojího měření tam a zpět a ani odkrýt
v uzavřených pořadech. Její systematický vliv je tím
větší, čím jsou záměry kratší a sklonitější. Pokud se
v pořadu střídají záměry vpřed a vzad s téměř opač-
ným sklonem, vliv chyby je prakticky eliminován.
V pořadu budou chybou nejvíc zasaženy výšky bodů
v nejvyšších a nejnižších polohách pořadu. Proto je
třeba součtovou konstantu co nejpřesněji určit a pra-
videlně ověřovat.

V malých dálkoměrech jsou zdrojem světla luminis-
cenční Ga-As diody. Jejich zářící přechodová vrstva
má velmi malé rozměry (v průměru 50-100,um), ale
přesto v průřezu svazku je možno pozorovat záření
různé fáze, což zejména při větších vzdálenostech
podle počtu hranolů, či s ohledem na polohu odrazného
hranolu k ose vyzařovaného svazku, může ovlivnit
naměřenou hodnotu. Změny (v podstatě součtové
konstanty) u dobrých přístrojů dosahují 1 až 2 cm,
u nedobrých i 1 dm. Tím vzniká i závislost součtové
konstanty nejen na vzdálenosti, ale i při stejné vzdá-
lenosti na poloze hranolu, či komplexu hranolů k ose
vyzařovaného svazku paprsků. Výrobci se snaží
konstrukčními zásahy a výběrem zdrojů snížit chybu
do mezí ±5 mm. Při měření se vliv této chyby sníží
na minimum elektronickým cílením (na maximum
signálu).

Dopadá-li zaměřovací paprsek kolmo na vstupní stěnu
koutového hranolu, který působí jako planparalelní
deska, je jeho dráha uvnitř hranolu nejkratší. Dopad-
ne·li šikmo, jeho dráha v hranolu se prodlouží a proje-
ví se to jako změna součtové konstanty. Vzorec pro
příslušnou změnu délky dráhy v hranolu je udáván
např. v [3]

Lle" = l(n - Vn2 - sin2 e),

kde jsou 1 odlehlost svislé vstupní stěny hranolu od
koutu, e úhel sklonu záměry, n index lomu materiálu
hranolu. Jestliže součtová konstanta je určena s chy-
bou Lle', výškový rozdíl bude pochyben o Llň! = Lle'.
. sin e. Naskýtá se myšlenka stanovení takového Llc',
aby se vliv Llc", které je vždy kladné, snížil. Vztah
obou chyb při 1= 50 mm a n = 1,5 je znázorněn na
obr. 1. Optimální změnu Lle' stanovíme vyrovnáním
hodnot Lle"přímkou (stačí odhadem) a určením Lle' =
= Lle~~ : sin 20g = -3,6 mm (obr. 1), tzn. posuneme-li
hranol o 3,6 mm k dálkoměru, snížíme vliv sklonu
dráhy paprsku v hranolu na zanedbatelné minimum
i při nesklonitelném hranolu, který má své určité

Ac"mm

I -1,1 IIIIl
Ac ..:sin 20S

+J\ 'cyod uC
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výhody (jednoduchost konstrukce, možnost zvýšit
výšku terče nad výšku očí pomocníka). Čtenář sám si
domyslí, že hranol musí být zřejmě s dostatečnou
přesností nasměrován i v azimutu. Pokud výrobce
vyrábí sklopitelné terče a hranoly, není třeba pojedná-
vanou chybu uvažovat.

Je známo, že nepřesné určení teploty o 1 DCznamená
chybu v délce lmm/l km a chyba v tlaku 2,5 torr
taktéž 1 mm/km. Chyby ve výškách proto budou tak
nepatrné, že při trigonometrické nivelaci lze požadavky
na přesnost určení teploty a tlaku snížit na ±5 °C
a ±1D torr. Přitom nemusí jít jen o přesnost měření
těchto parametrů, ale i o to, že teplotu a tlak nebude
nutno měřit na každém stanovisku, ale jen při značné
změně teploty a tlaku vlivem např. denní doby, počasí
a se změnou výšky (při ideálním adiabatickém stavu
klesá teplota s výškou 0-1 °C/IDOm a tlak -1 torr/
/Il m [1]). Tabulka 2 (podle F. Krpaty - měřeno ve

naměřené teoretioké
tJHm

I ItJtOe tJp torr tJt oe dp torr

- 60 +0,7 + 4,9 +0,6 + 5,4
- 60 +1,4 + 5,4 +0,6 + 5,4

O +1,0 - 0,1 0,0 0,0
-110 +1,5 + 8,6 +1,1 +10,0
-140 I +1,5 +11,2 +1,4 +12,7

St. Městě p. Sn.) ukazuje namátkou vybrané rozdíly
teplot a tlaků, naměřených ve stejné době v různých
výškách. Je patrno, že bude plně dostačovat určit
index lomu vzduchu jen několikrát za pracovní dobu
anebo tehdy, je-li subjektivně cítit změna teploty či
v pořadu jsou velké výškové rozdíly.

Geometrie základního článku není pro všechny kombi-
nace dálkoměrů s theodolity stejná.
Nejjednodušší je u elektronického tacheometru,

u něhož je záměrná theodolitu totožná s osou svazku
světla (střed terče pro úhlové měření je totožný se
středem odrazného hranolu).
Rovněž tak jednoduchá je geometrie u dálkoměru

sázeného na vidlice dalekohledu theodolitu. Není-li
však dodržen výškový odstup hranolu od středu terče
(má odpovídat odlehlosti sklopných os dálkoměru
a theodolitu), bude výškový rozdíl pochyben. Je-li
hranol výše (níže) než má být, naměříme při kladných
výškových úhlech větší (menší) vzdálenost a větší
(menší) výškový rozdíl, při záporných výškových
úhlech menší (větší) vzdálenost a menší (větší) výško-
vý rozdíl. Pokud pochybená poloha od správné nepře-
kročí hodnotu ±5 mm, je chyba způsobená touto
excentricitou hranolu zanedbatelná. Chyba má stejnou
vlastnost jako nerovnoběžnost záměrné a osy libely
u klasického nivelačního přístroje a lze ji úplně vyloučit
dodržením délky a sklonu záměr vpřed a zpět nebo
ji silně snížit přibližným dodržením této zásady.

U dálkoměrů upevňovaných na dalekohled theodo-
litu optická osa dálkoměru je konstantně excentrická
o ed, vůči záměrné dalekohledu. Při pevném hranolu
objeví se chyba v délce LID = ed tg e a ve výšce chyba
Llha = ed tg e sin e (tab. 3). Je patrno, že s chybou je

#e
d
_mm

95 90 85 80

30 0,19 0,74 1,68 3,01
35 0,22 0,87 1,96 3,51
40 0,25 0,99 2,24 4,02
45 0,28 1,11 2,52 4,52
50 0,31 1,24 2,80 5,02

nutno počítat a zavést příslušnou korekci do převýšení
při kladných sklonech kladnou, při záporných zápor-
nou. To bude nutné u těch hybridních tacheometrů
(pokud mají nesklopitelný terč s hranolem), u nichž
je šikmá vzdálen0st uváděna přímo na mikropočítač.
Jinak bude vhodnější připojovat korekci LID k měřené
vzdálenosti a teprve opravenou vzdálenost zavést na
vstup kalkulátoru. Obě korekce si musí měřič určit
sám. Při terči sklopitelném s hran:>lemkolem vodorov-
né osy procházející středem terče korekce pochopitelně
odpadá.

9.1 Měřický postup

Autor v rámci praktické zkoušky ověřil metodu, která
přímo v poli poskytuje kontrolu na stanovisku. Je to
dvojitá souběžná trigonometrická nivelace ob stanovis-
ko. Autor pracoval s dálkoměrem Opton Eldi 2 kom-
binovaným s vteřinovým theod·)litem Th 2 téže firmy.
Měřickým signálem je autorem llavržený terč s ne-
sklápěným hran0lem (ale posuvným pro přesné od-
stranění součtové konstanty a vlivu šikmosti dráhy
světla v hranolu). Terč je upevněn na teleskopické
výtyčce, jež umožňuje pomocí jednoduchého zařízení
(jeho poloha je výškově měnitelná) stavět výškově
terč d0 dvou konstantně od sebe vzdálených poloh
(např. 20 cm). Výtyčka se hrotem klade do důlku
vyvrtaného do těžší nivelační podložky a ve svislé
poloze se zajistí stojánkem. Součástí instrumentária
je kapesní kalkulátor opatřený trigonometrickými funk-
cemi či převodem polárních souřadnic na pravoúhlé
a vhodný formulář (obr. 2). V něm jsou D, rJ, šikmé

IfA Zl 99,0859 Z 99,5810 H - 1.1.8"" z 996503 zl !l9,GSH
1 Z2 300,4239 D 19S; t97 h - 1,0712 d lOS. 201 z2 JOO,JS/fG
1tt s ""0/0098 Do 19s,f9!1 - 0,2125 • -J,o s ""O 0097

Zl Z H z zl

vzdálenosti na horní a dolní polohu signálu, obdobně
Z 1, Z 2, Z = Z 1 + i, z 1, z 2, z = z 1 + i zenitové
vzdálenosti v 1. a 2. poloze dalekohledu, S = Z 1 +
+ Z 2 = Z + 2i (i = indexová chyba), H, h redukce
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na svislou a Do redukce na vodorovnou (2 X - kontro-
la), [-] = H - k (kontrolní konstantní rozdíl), e
korekce ze zakřivení Země.

9.2 Výpočet úseků

Výpočet úseků je jednoduchý a je třeba jen dávat
pozor na znaménka, která závisí na druhu záměry
(vzad, vpřed, stranou), velikosti zenitové vzdálenosti
a znaménkách e. Výpočet výškových pořadů mezi
jednotlivými pevnými body se provede ve vhodném
formuláři (obr. 3).

eí. H : e h + e Pořad 10bodzám + - + - 125-f26

1 125 V2 27,368 2?,15P {Hj-26,1r12

2 vp 3,392 3,1P8 {hJ- 26,ft11 fI5-2ó,/,12

3 vz 2,32g 2,51,.3 125-150
ft 126 str "',P65 4,gP5 {H}-t!l,600

5/?21 32,133 ~?21 32,132 [h]-1{],611 <j-1!l,6fO

5 150 vp 2,038 1,825

IP,?5g 2P,3B8 7,51,.6 2?,15?

9.3 Vyrovnání pořadů

Při určování výškových rozdílů trigonometricky se
na základě teorie doporučuje zavádět váhy nepřímo
úměrné čtvercům délek záměr, přičemž mnohdy se

tento teoreticky zdůvodněný požadavek v praxi ne·
dodržuje a váhy se zavádějí v hodnotě převratné k dél-
ce záměr. Uvedený požadavek je vhodný pro jednodu-
ché určení výšky bodu z několika bodů daných. V po-
řadovém přenášení výšek, v trigonometrické nivelaci
však stojí otázka zavedení vah jednotlivých úseků
nivelované tratě poněkud jinak.
Položíme-li si meze 120g < z < 80g a uvědomíme·li

si, že pro malé světelné dálkoměry mD = konst, lze
vzorec pro střední chybu v převýšení z odst. 1 psát
mh ~ D m. e-l a s ohledem na krátké záměry m. =
= konst (viz odst. 1) nakonec mh ~ D.", kde" je
konstanta úměrnosti. Pro střední chybu úseku o délce
8, při přibližně stejných délkách záměr D a při počtu
sestav v úseku n = 8 : 2D lze pro střední chybu v pře-
výšení v úseku psát

mH = [(D")i. + (D")il' + ... + (D,,)~+ (D");I']1f2 =
= ".D Y2n = "D y; :yD = " yD y;

a položíme. li m~= "YD , pak mH = m~y;.
Jak patrno, v trigonometrické nivelaci za uvedených

podmínek lze předpokládat, že chyby se hromadí podle
stejného zákona jako v geometrické nivelaci. Bude
tedy možné při vyrovnání pořadů počítat váhy úseků
podle jednoduchého vzorce p = 1 : mi = 1 : 8. Pro
vlastní vyrovnání platí stejné zásady jako pro vyrov-
nání pořadů či sítí nivelace geometrické.

2 1,153 18

2. 1,516 0,204

0 evi 1,031
.§. 16 0,426

9 0,8" 0,884 11 0,950ev -
10-

1,070
15

0
14 1,783
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Ta b. 4: rntf v ce

Dm O 25 50

n 1 I 6 6

rntf 2,12 I 9,86

175 200

24 6

6,07

Praktickou zkoušku trigonometrické nivelace s použi-
tím malého světelného dálkoměru Eldi 2 a theodolitu
Th 2 provedl autor v cvičném prostoru ve Starém
Městě p. Sn. Schéma výškové sítě je na obr. 4. Na
podzim 1976 byly změřeny polygony a, b, c, d, e (z byly
měřeny 3 x, vzdálenosti 2 X - vždy za sebou), na
jaře 1977 polygon h a na podzim 1977 polygony t, g
(metodou popsanou v odst. 9.1.), což představuje
dohromady 19, 238 km nivelované tratě.

Trojnásobné měření zenitových vzdáleností bylo
využito k tomu, aby z každé serie byla stanovena
střední chyba jednou ve dvou polohách měřené zeni-
tové vzdálenosti. Pak střední chyby byly roztříděny
podle délky záměry do tříd po 25 m a vypočtena
v třídách průměrná střední chyba v třídě (tab. 4)
a poté zvážená střední chyba z celého souboru mstt =
= V[n.m2] : [n] = 5,63cc• K ověření, zda jednotlivé
střední chyby jednotlivých zenitových vzdáleností
mají normální četnost, byly roztříděny do intervalů
v násobcích střední chyby mstř.Z tab. 5 je patrno, že

m 2m 3m

n 73 101 105
n% 69 97 100
nteor % 68 95 100

rozložení středních chyb je vyhovující. Lze tedy hodno-
tu mstt = 5,63cc pokládat za důvěryhodnou. A s ní
velmi dobře souhlasí apriorní střední chyba m. = 6,Occ,
získaná při syntézi elementárních měřických chyb.

Zkušební měření trigonometrické nivelace bylo
zpracováno průběžně, aby získané zkušenosti bylo
možno užít pro další měření. Nejprve byla zpracována
měření z podzimu 1976. V tab. 6 jsou zachyceny
uzávěry v polygonech a, b, c, d, e, a to 1) Uo bez jakých-
koli korekcí, 2) Uc s korekcí ze zakřivení Země a 3)
U•• s korekcí ze zakřivení Země a z refrakce, a to pro
zenitovou vzdálenost z měřenou 1x, 2 X a 3 X .
Z uzávěrů byly vypočteny apriorní km střední chyby

2 1 U2 v , v o S bdImo = - ~-- (n pocet uzaveru, o vo po ygonu
n S

v km), relativní změna střední chyby v % po 7iavedení
korekcí a testovací hodnoty F = m~_i' : m~_k podle
Fishera.

Z tabulky 6 lze odvodit:
- Zvýšení počtu observací zenitových vzdáleností

nevede prakticky ke zlepšení uzávěrů.
- Zavedení korekcí ze zakřivení Země zlepší uzávě-

ry a tedy i km střední chyby v průměru o 29 %,
přičemž zlepšení apriorních středních chyb dosahu-
je téměř kvalitativního zlepšení při hladině význam-
nosti 25 %.

- Uzávěry a střední chyby se po zavedení korekcí
z refrakce zhoršily.

Skm I
apriori - z měfoeno

I
aposteriori

1 x 2 x 3 x m. (z-2 Xl

4,851 a -21,8 -12,1 -13,9
1,996 b -21,7 -22,4 -21,4
2,418 Vo c +20,3 +12,9 + 16,4
2,423 d+ 2,7 + 4,2 + 5,4
5,478 a -18,8 -20,3 + 26,7

mu_o 10,7 9,3 10,2 9,6

a -19,3 - 9,6 -11,4
b -13,3 -14,0 -13,0

Ver c +21,1 +13,7 +17,2
d - 0,6 + 0,9 + 2,1
a -15,4 -16,9 -23,3

rnU_er 8,9 7,0 8,2 7,1

a -18,1 - 8,4 -10,2
b -12,5 -13,2 -12,2

Ve C +21,2 +13,8 +17,3
d - 0,6 + 0,9 + 2,1
a -14,8 -16,3 -22,7

mU_e 8,6 6,8 7,9 6,7

% % %
O-er -17,3 -24,6 -20,1 -20,7 -26,1
O-e -19,6 -27,4 -22,5 -23,2 -29,4
e-er + 2,8 + 3,8 + 3,0 + 3,2 + 4,8

"ť i/k 10

",p ~II
~ '" '"""~..

II II'í' O/er 1,83",p 1,46 1,76 1,57 ~;~ O/e 1,55 1,90 1,66 2,01
II e/er 1,06 1,08 1,06 1,9 1,10
~ I

Původní síť s 5 polygony byla vyrovnána podle
podmínkových měření a získány kilometrové střední
chyby aposteriori, vztahující se k uzávěrům, získaným
z 2 X měřených zenitových vzdáleností. Jsou uvedeny
v tab. 6. I v tomto případě, což ostatně bylo možno
očekávat, je mo-c = 6,7 mm nejmenší. Z měření na
podzim 1977 byly získány uzávěry uvedené v tab. 7.
Z nich byly určeny apriorní střední chyby.

i o e er skm %

f -7,5 - 8,6 - 8,5 3,943 O-a + 18,7
g +7,5 +11,1 +10,8 2,889 O-er + 34,4
h -5,2 - 2,7 - 7,5 2,363 e-er + 13,2

mU_I 3,9 4,6 5,2
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Z tabulky je patrno, že na rozdíl od měření z r. 1976 Tab. 9: mo-i v mm
se střední chyba mU-e proti mu-o zhoršila, mU_er je ale
zase nejvyšší. Jestliže porovnáme apriorní střední
chyby 1976 a 1977 podle Fishera (tab. 8), můžeme mO_i

mu_o m
U
_
e mU-er I n

1976 9,3 6,8 7,0 5
1977 3,9 4,6 5,2 3

m2
71 : m2

" 5,7 2,2 1,8

FI)( = 25 % 1,6
FI)( = 10 % 5,3

přiznat nové metodě kvalitativní vliv na merené
uzávěry, i když uzávěry z r. 1977 nejsou zcela na
starších měřeních nezávislé (společné úseky). Přesto
obě měření byla podrobena společnému vyrovnání
a získány střední kilometrové chyby aposteriori.
tab. 9).

Je patrno, že celkově se kilometrová střední chyba
v celé síti proti původním hodnotám zlepšila, i když
zřejmě neodpovídá kvalitě nové navržené a vyzkoušené
měřické metody. S ohledem na účel měření, jímž bylo
získat výšky bodů s přesností PTN, však zdaleka vy·
stačuje.
Přesnost provedené trigonometrické nivelace lze

posoudit i jinak. Centrální pořad s úseky 17, 18, 22, 1, 2
je totožný s pořadem státní nivelace. Daná a námi
změřená převýšení jsou v tab. 10. Zde jsou určeny

rozdíly L1mm, vypočteny km-střední chyby mó = ~
8

a z nich průměrná hodnota m~_Atř = [m~] : 7. Vypočte.
ná mo-stt velmi pěkně souWasí se střední km chybou
získanou z vyrovnání sítě s korekcí ze zakřivení Země
a nakonec i s korekcemi ze zakřivení Země i refrakce.

I 1976

I
1977

úsek
2a 2b 1 22 18 18a 17

Skm 0,662 0,491 0,434 0,245 0,152 0,778 1,081
Llmm -1,3 +5,2 +4,0 -1,3 -1,0 -2,1 +5,1

mo 2,0 10,6 9,2 5,3 6,6 2,7 4,7

mo-stř 6,6

V teoretických rozborech bylo ukázáno, že při využití
malých světelných dálkoměrú kombinovaných vhod-
ným zpúsobem s vteřinovými příp. i minutovými
theodolity při maximálních záměrách do 250 m bude
velmi výhodné ve výškově členitém terénu použít
trigonometrické nivelace. Pokud se užije měření ze
středu a délky záměr vpřed i vzad budou zhruba stejné
není nutno si všímat vlivu refrakce. Zakřivení Země je
ale nutno respektovat.
Byly zkoumány i vlivy jiných chyb. K ověření

teoretických úvah byla vyzkoušena trigonometrická
nivelace v poměrně rozsáhlém území. Jako nejvhodněj-
ší se ukázala souběžná dvojitá trigonometrická nivela-
ce ob stanovisko při použití teleskopické výtyčky
umožňující stavět Jerč s hranolem do dvou konstantně
výškově od sebe vzdálených poloh. Při použití elektro-

nické kalkulačky s funkcemi je možno ještě před
odchodem se stanoviska překontrolovat správnost
měření. Střední kilometrová chyba takto provedené
trigonometrické nivelace leží hluboko pod kritériem
TN i PTN. Výhodou trigonometrické nivelace je navíc
i vyšší produktivita, zejména v kopcovitém terénu.
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Do redakce došlo 19.4. 1978

Lektoroval: Ing. Bol'ivoj Delong, CSc.,
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katedra mapováni a kartografie
fakulty stavebni ČVUT v Praze

Uplynulo dvacet let od vypuštění první umělé dru-
žice Země SPUTNIK z území SSSR. Od té doby již
stovky podobných těles byly vY'slány na oběžnou
drálhu. Byly vypuštěny i pil01Jované družice a kos-
mické Lodi, jejichž posádky provedly 'velká množ-
ství vědeckých pozorování. V nedávné době jsme
byli svědky velkoryséhcJ sovětského pokusu, letu
kosmického orbitálnílho systému SOJUZ 26 - SAL-
JUT 6, se kterým se postupně spojilyk1osmické lodi
SOJUZ 27, PROGRESS 11a SOJUZ 28 s prvním česko-
slovenským kosmonautem na palubě. Nedílnou SlOU-

částí vědeckého programu kosmického výzkumu se
stalo i pořizování družicových snímků fotograficky
nebo jinými nekonvenčními způsoby zobrazení. Vy-
hotovování snímků se zkvalitňovaLo a vytvářely se
podmínky pro využití Jlozkladových řádkovacích za-
řízení, snímajících ultrafialové, infračervené, a mi-
krovlnné záření. Tím se rozšířilEl( možnost využití
elektromagnetického spektra na obě strany od je-
ho viditelné části, (obr· 1), která v něm zaujímá
jen velmi nepatrnou oblast.

kosmické záření 9~.ma. X- paprsky ultra .!! • infra. mikrovlny radiovlny
zarenl rónlgen fia .-;:; cervene radar 1*a* lové i:;

11
.., ,(~{ c:o;

1 uv ~ IR
I•• .m nm .. cm m

10·'" 10-II 10-10 10 • 10 6 '\0 •• 10 2
.A. cm

Postupem doby se vytvořilo samostatné, dnes již
velmi rozsáhlé odvětví kosmického výzkumu, za-
bývající se zhotovováním, zpracováním a využitím
snímků nebo obrazových záznamů, které bylo na-
zváno "dálkový průzkum" (distancionnoje zondiro-
vanije, remote sensing).
Pod tímto pojmem se rozumí pozorování a měře-

ní vyzařovanénebo odražené energie V prostoru a
čase, konané za účelem stanovení fyzikálníclh vlast-
ností objektů, které ji 'produkují nebo odrážejí. Roz-
hodující je, že pozorování a měření se uskutečňuje
bez přímého fyzického kontaktu se studovaným
předmětem nebo jevem. Pozorováními, která usku-
tečňujeme, můžeme zjišťovat v:ícevlastností sledova-
ných předmětů nebo jevů .. MoIhou být pozorovány
prostorový tvar, spektrální charakteristiky, odraz-
nost, rozptyl a luminiscence) i jejich časové změny.
Byl'O zjištěno, že jednotlivé jmenované vlastnosti
sledoyaných objektů nelze od sebe oddělovat. Jsou

obvykle registrovány ve formě dVlOurozměrných
snímků, nebo záznamů, zobrazujících rozdělení zá-
řivé energie a její změny v čase.
V současné době se do dálkového průzkumu Ze-

mě zahrnují jak lotázky související se zhotovováním
a zpracováním snímků a obrazových záznamů zem-
ského povrchu z družic a kosmických Lodí, tak i
otázky, týkající se snímků pořizovaných z letadlo-
výclh laboratoří (s dostupností kolem 10 km), z le-
tadel snímkujících pro fotogramlnetrické účely
z normálních výšek, někdy i fotogrammetrické
snímky pozemní. Přesto však v užším slova smyslu
zůstávají v popředí zájmu snímky družicové.
Důležitými prvky snímků a záznamů jsou jejic'h

měřítko, spektrální pásmo ll! rozlišovací schopnost.
Měřítko ovlivňuje typ komory nebo zařízení a výš-
ka letu. Rozsah snímaného spektrálního pásma je
určen použitými snímacími 2?ařízeními, použitými
filtry a fotografickým materiálem. Rozlišovací
scoopnost závisí při použití fotografické komory
v největší míře na fotografickém materiálu, při po-
použití nekonvenčních způsobů zobrazení, je pak
ovlivněna velikostí čidel těchto zařízení.

Podmínky a přístroje pro vyhotovovliní snímků
a záznamů

Většinu předmětů i jevů vidíme pomocí odraženého
slunečního světla. Dopadající sluneční záření je

10' daným předmětem zčásti pohlceno, zčásti odraženo
a v některých případech je část záření propuštěna.
Podle vlnové délky odraženého světla vidíme před-
mět v příslušné barvě, čímž je dána jeho tzv. spek-
trální charakteristika, která se může vyjádřit spek-
trometrickou křivkou (obr, 2). Spektrální Clharakte-
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Obr. 2: 1 - sníh, 2 - vápenec, 3 - rula, 4 - pí-
sek, 5 - Qorovíce

ristika objektů je dána jejich světelnou (fotomet-
rickou) charakteristikou - jasem a může sloužit
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k jejidh vzájemnému rozlišení. Její stanovení ze
snímků je dosti obtížné, neboť získané údaje mo-
hou být degradovány vzdušným záka.lem, nebo ji-
nými atmosférickými vlivy. Přesné údaje spektrál-
ních charakteristik se proto měří přímo v poli (obr.
3). Měření se provádí spektrofotometry a radi1ový-

mi spektrometry s ručním nebo automatickým zá-
znamem. Takto naměřené hodnoty se sestavují do
tabulek (tab. 1) a slouží za podklad, jak při vizu-
ální, tak zejména při automatizované interpretaci.

Plné využití spektrálních charakteristik předpo-
kládá pořízení snímků nebo záznamů v určitých
spektrálních pásmech. Při 'pořizování snímků nor-
málními fotografickýrm komorami se používají spe-
ciální fotografické materiály: černobílý infračerve-
ný, barevný inverzní nebo negativní a infračerve-
ný barevný, známý pod názvem spektrozonální ne-

Tab. 1: Koeficienty jasu rozličných předmětů (podle
v. Ja. Michajlova)

Předmět Jas

louka zelená svěží 0,06
osení zralé - žluté 0,15
les jehličnatý 0,04
les listnatý - podzim 0,15
písek žlutý suchý 0,15
půda písčitá mokrá 0,06
černozem suchá 0,03
moře 0,07
sníh čerstvě napadlý 1,00
silnice suchá 0,32
vápenec světlý 0,40
střecha železná červená 0,13

ba "false color". Barevné zobrazení předmětů je
na tomto materiálu podáno v barvách odlišných od
skutečnosti. V poslední době se stále častěji použí-
vají komory multispektrální. Mohou být vybaveny
jedním objektivem a optickým děličem paprsků
nebo více objektivy s příslušnými filtry. Někdy jsou
tvořeny, jako např. Zeissova multispekrální komora
MKF - 6 (lobrA], systémem několika komor téhož
typu, jejichž činnost je synchI1Onizována. Pracují
obvykle s normálním 'panclhromatickým a infračer-
veným černobílým materiálem. Snímkový materiál
získaný fotografickými komorami má charakter mě-
řických snímků. Ve srovnání s elektronickými sní-
macími I1Ozkladovými zařízeními, je jejidh geomet-
rická přesnost a rozlišovací schopnost podstatně
vyšší.

Odlišné je vyhotovování snímků tzv. "nekonvenč-
ními způsoby Zlobrazení. Při těch to způsobech zo-
brazení lze použít televizních kamer nebo řádko-

vacích, rozkladových snímacích zařízení. Nejpouží-
vanější z typů televizních kamer jsou vidikonové
kamery se zpětným pavrskem RBV (Retourn Beam
Vidicion], které mají poměrně vysokou rozlišovací
schopnost. Jsou zpl'avidla konstruovány jako multi-
spektrální, to znamená, že sestávají z více ,kamer,
pracujících současně v různých útce vymezených
spektrálních pásmeclh. Princip jejich snímání je
znám z televizní techniky. Na stínítku katodové tru-
bice je vytvořen středový průmět záběru, který je
rozložen např. do 4500 řádek s velkým počtem ob-
razovýdh prvků. Může být sejmut a registrován na
magnetickou pásku a posléze přeměněn na analo-
gový lobrazový signál (videosignál) a telemetrlcky
předán na Zemi. Alternativně je možný přímý pře-
vod obrazu na videosignál a jeho dálk10vý přenos
v reálném čase.

Jiná zařízení pracující v reálném čase jsou multi-
spektrální snímací rozkladová zařízení. Taková za-
řízení snímají tentýž pruh území v několika spek-
trálních pásmech, obvykle v řádcích kolmých v drá-
ze letu anebo v kruhových segmentech. Kývající,
nebo rotující zrcadlo zařízení odráží dopadající pa-
prsky přes objektiv na speciální čidla, citlivá
k přesně vymezeným vlnovým délkám. Optický sig-
nál je přeměněn na elektrický, který se buď regi-
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struje, anebo přímo přenáší na pozemní přijímací
stanici. Přesnost záznamu je ovlivněna chybami
plynoucími z dynamického charakteru záznamu a
radiometrickými zkresleními, 'které je třeba při
zpracování brát v úvahu.

Obdobně pracují záznamová zařízení pro snímání
pásem vzdáleného infračervenélho a termálního zá-
ření, tj. v rozmezí vlnových délek 1 fJ.m až 20 fJ.m.
Tato tepelná infračeflVená rozkladová zaří-
zení zaznamenala v poslední době značné zkvalit-
nění. Jejich citlivost se pohybuje okolo 1° K, též je-
jich rozlišovací schopnost je dobrá.

Zatímco 'při fotografování v oboru viditelného
spektra a pásma blízkého infračerveného nenastá-
vají větší obtíže, je třeba při snímání pásem vlno-
vých délek nad 1 [.Lmpři ",působit citlivost zařízení
okolnosti, že eJťistují určitá pásma, ve kterých je
veškeré záření atmosférou i}ohlcováno. Pásma, ve
kterých propustnost atmosféry 'zůstává dobrá, se
nazývají "atmosférioká okna" (obr. 5).

Pro potřeby dálkového průzkumu se vyuzlva prt
získávání obrazovýclh záznamů (vyhotovování sním-
ků) též mikrovlnné části spektra. Záznamová zaří-
'zení využívají přirozené radiace sledovanýdh ob-
jektů. Používá se radiometrů s přijímačem vysoké
citlivosti, které se plně osvědčily v meteol'lOlogic-
kých družicích, kde je jejich ftozlišovací schopnost
postačující.

Fotografické komory a uvedená rozkladová zá-
znamová zařízení jsou ve svém celku řazeny do ka-
tegorie tzv. p a s í v n í c h sní m a č Ů. Znamená
to, že využívají pro zobrazení energii odraženou
nebo vyzařovanou zkoumanými okjekty. Pro dálko-
vý průzkum se však používají též a k t i vn í sn í-
ma č e, což jsou zařízení mikrovlnné techniky, kte-
rá sama energii vysílají a její od předmětu odraže-
nou část opět přijímají a měří nebo zobrazují na
displeji. Patří sem radarové systémy SLAR (Side
Looking Aiborne Radar) - boční (stranový) radar a
SAR (Synthetic Aperture Radar), tj. radar se synte-
tizující anténou. Výhodou těchto snímači!, je, že
pracují za každého počasí, ve dne i v noci. Rozlišo-
vací schopnost je poměrně velmi dobrá, kolem 30 m
při výškách kolem 10000 m. Jejich využití je velmi
rozsáhlé, včetně mapovacích prací, V poslední do-
bě se začal použív,at též systém LIDAR, pracující
na stejném principu jaklo radary. Místo elektro-
nického paprsku však používá paprsku světelnélho
- laserovélho.

Nevýhodou těchto systémů je, že vyžadují dosti
silné zdroje energie. S P'Ostupující miniaturizací a
novou _technikou však bylo i v tomto směru dosaže-

no značného zlepšení, takže uvedené systémy bude
ffiiOžnévyužívat nejen v letadlech, ale i v družicích
a kosmických llodích. V budoucnosti se počítá s dal-
ším zkvalitňováním těchto zařízení, s možností je-
jich využití i pro spektrometrický výzkum a také
s jejich zlevněním.

Do řady aktivních snímačů patří též skaterometr,
což je zařízení, pracující s polarizovaným signálem.
Jehlo princip je odvozen z rádiovéhlo výškoměru.
Zpracování získaných dat musí být provedeno po-
čít'ačem, aby záznam byl použitelný v praxi.

Jako nosiče komor a snímacíclh zařízení byly zpo-
čátku používány upoutané balóny. Při různýdh ově-
řovacíclh pracích dálkového průzkumu a řešení ně-
kterých speciálních úkolů se také osvědčilo a je
používáno snímkování z vysoko létajících letadel
- laboratoří. V Sovětském svazu se používá letad-
llové laboratoře AN 30, na Západě např. známé le-
tadlo U-2 nebo RB-57 F. Snímkováním z těchto leta-
del, pracujících ve výškách kolem 10 km, lze do
jisté míry simulovat 'podmínky snímk,ování z k,osmu.

Dalšími nosiči jsou automatické družice Země,
pilotované družice a kosmické lodi. Počáteční eta-
pu zahajovaly meteorologické, družice typu ME-
TEOR, TYROS a NIMBUS. Využití pro další obo-
ry hylo zahájeoo snímkováním z kosmických lodí
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VOSTOK, VOSCHOD, GEMINI, SOJUZ a APOLLO.
Etapa byla zakončena vypuštěním orbitálních sta-
nic SALJUT 1 až 4, SKYLAB a automatických dru-
žic typu LANDSAT (ERTS) a METEOR - PRIRODA.
Vypuštěním těchto kosmických těles se již sledo-
val kurs programu výzkumu přírodníClh zdrojů Ze-
mě, který předpokládá existenci dvou 'typů kosmic-
kých nosičů. Prvému typu, s výškou letu do 500 km.
odpovídají orbitální stanice SALJUT a SKYLAB
(s nízkými oběžnými dráhami okolo 200 až 500 km) .
Druhý typ stanic se má polhybovat ve výškách oko-
lo 1000 km. Těmto stanicím odpovídají družice
LANDSAT a METEOR - PRIRODA (obr. 6a, b),.
které jsou speciálně určeny pro výzkum přírodních
zdrojů.

Pro úplnost je třeba se zmínit o oběžné drázp.
těchto těles. Prvé družice m~ly dráhu letu skloně-
nou k rovníku o určitý úhel, např. 50°. Takovou
dráhu sledují i orbitální stanice SALJUT a SKY-
LAB (obr. 7a). Z těch je možné snímkovat pruh
omezený zeměpisnými šířkami, odp,ovídajícími při-
bližně sklonu oběžné dráhy. Družice určené pro vý-
zkum přírodnídh zdrojů Země sledují dráhu subpo-
lární (obr. 7b), takže obíhají přibližně po polední-
cích. Tyto družice jsou obvykle syndhronizovány
s oběhem Slunce, takže snímkují zemský p,ovrch
vždy v tutéž denní dobu. Nejvýhodnější jsou ranní
!hodiny, kdy vržené stíny zvýrazňují konfiguraci te-
rénu. Kromě těchto družic jsou některé synchroni-
zovány s otáčením Země, jejich dráha leží obvyk-
le v rovině rovníku (obr. 7c) a pohybují se ve výš-
kách kolem 37000 km. Tyto družice se nazývají
geostacionární, neboť stojí zdánlivě na jednom mís-
tě oblohy a jsou používány zejména pro spojové-
účely.

s
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Zobrazování zemského povrchu z družice a přenos
snímků

Zemský povrch může být zobrazován fotograficky,
nebo nekonvenčními způsoby. Pokud se týká foto-
grafického zobrazení, bude vhodné se poněkud blí-
že seznámit s Zeissovou multispektrální komorou
MKF-6, vzhledem k perspektivním možnostem vy-
užití snímků z této komory. Komora MKF-6 je
vybavena šesti výkonnými lobjektivy 4/125 se syn-
chronizovanými uzávěrkami. Před objektivy je umís-
těno 6 barevnýclh úzkopásmových filtrů, takže ko-
mora pracuje v rozsahu vlnovýdh délek Amin =
= 480 nm až Ama>.: = 840 nm. S každým snímkem
se ofotografují 'identifikační data a šedý klín. Na
tělese komory je umístěno 6 filmových kazet,
z nichž každá pojme 120 až 220 m filmu (podle
síly jeho podložky) šířky 70 mm. Snímky rozměru
55 X 80 mm lze vyhotovovat s překrytem 20 % až
80 %. Komora je zavěšena ve speciálním rámu, kte-
rým se upevňuje v kosmickém tělese a opatřena
zařízením ke kompenzaci pohybu k,osmické lodi.
Ke klomoře patří elektronický blok zajišťující její
chod a příslušné telemetrické signály. Vlastní ří-
zení komory se provádí na řídícím pultu.

Umístění šesti objektivů ve dvou řadách vedle
sebe bylo vloleno úmyslně z důvodů vhodné instala-
ce nad iluminátorem orbitální stanice. Komora je
při startu opatřena ochrannými kryty, kazety jsou
sejmuty, elektrické zdroje vypnuty. Teprve po na-
vedení IQrbitální stanice na oběžnou dráhu se kazety
připevní, komora se justuje vzhledem k iluminátoru
a připraví k provozu. Veškerá její zařízení odpoví-
dají nejen vysokým požadavkům spolehlivosti, ale
i speciálním požadavkům bezpečnosti.

Fotografické materiály mohou být zpracoványau-
tomaticky přímo na kosmickém tělese a jejich ob-
raz vyslán telemetricky na Zem. V některých pří-
padech jsou materiály zasílány zpět ve speciálním:
sestupném modulu. Nejčastěji se však zpracovávají
až po návratu kosmické lodi na Zem. Tím může
být poněkud omezena časová aktuálnost získaných
informací. Zpracování tědhto materiálů se provádí
běžným způsobem, snahou je zachovat geometric-
kou přesnost pořízených snímků a velkou l'lOzlišova-
cí schopnost, která je u snímků pořízených z kos-
mických lodí SALJUT nebo SKYLAB asi 20 až 30 m
ve skutečnosti.

Pokud se týká nekonvenčních způsobů zobrazení,
jsou družice pro průzkum přírodních zdrojŮ, odvo·
zené od družic meteomlogický'ch, vybaveny ob-
vykle televizními kamerami pracujícími v různých
spektrálních pásmech, multispektrálními snímacími
rozkladovými zařízeními, např. MSS, infračervenými
snímači a radiometry. Spektrální pásma jsou roz-
ložena obdobně jako u komory MKF-6 od 450 nm
do 1100 nm, tozn. od zeleno-žluté až do blízké infra-
červené. Některé snímače registrují i tepelné záře-
ní.

Snímání se provádí plynule v pásu, jehož šířka
odpovídá při rozměru záznamu 7 X 7 cm a výšce
letu družice kolem 900 km rozloze území asi
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185 X 185 km (obr 8). Doba obletu např. družice
METEOR - PRIRODA je přibližně 102,5 min., tzn.
14 obletů za den. Za sebou následující oblety se ne-
patrně překrývají a družice za 18 dní snímkují opět
totéž území (obr. 9). Tím je umožněno časové sle-
dování změn, tzv. m o nit o r o v á n í (např. po-
!hyb ledovců v moři apod.).

Zhotovení snímků a jejich záznam není pn po-
užití nekonvenčníclh způSJobů jednoduchou záležitos-
tí. Na elektronickém výstupu snímacího zařízení
jsou vytvářeny obrazové signály, které jsou přemě-
ňovány a formovány do plynulého toku analogo-
vých nebo digitálních obraZlových dat. Obrazová da-
ta, obsahující popis polohy a fotografické hustoty
každého obrazového prvku (pixel), jsou pak modu-
lována do elektrických IlJosných vln.
Neméně složité je i odvysílání získaných zázna-

mů a jejiclh zpětné zpracování na snímek, slouží-
cí spotřebiteli. Přenos záznamu snímku se provádí
v určitém předem stanoveném kódu. Záznam se
může vysílat přímo v reálném čase, je-li družice

..,- '"/"
~

•..... "{/ -- ..r ~ i"""""L .,r
~,(ŤI ~,.~~

"'-
;III .jrVI I Z/0 r

V' ~ / ""\I,,, ./ / ' ~ J I ťk If
I I I I II "'" P I ;fA! II
1 'I. ( / r"t'J h/N' I

o 1 1 ~ ""'
, /0.; 1/,1;-', 1 o

f~iA 1.11 J 'tJ I 1/ ~~ .:"l 1
1 "1 J 1 /' II ff I I I

VI I I Ir" I I J I 7'-: '!-J
~ I I {V.. I II ) J / / /
I' V v~ JI '/ / L /.

~ ~./ ./

:../"
__ V"

./ j",... . - 1- 1- - '-

v dosahu pozemní přijímací stanice. V opačném
případě se záznam nahrává na magnetickou pásku
a odvysílá teprve na povel z této stanice, obvykle
při přeletech v nočníclh hodinách. S obrazovým
záznamem se vysílají též data určující polohu dru-
žice, časové a ostatní údaje, potřebné pro výpo-
čet oprav, které je třeba zavádět. Přijímací sta-
nice provede záznam telemetricky přenesených
dat na magnetickou pásku (zpravidla v digitální
formě) a p.okud je vybavena speciálním zařízením
na jejich zpracování, může převést tento záznam
přímo na fótografický obraz na filmu.

Jsou tři základní postupy přev10du telemetricky zís-
kaných dat na snímek, využívající kineskopový zá-
znam, ele'ktronQlVý zapisQlVač nebo laserový zapi-
sovač. Nejčastěji se používá dvou posledních typů
zařízení. Pracovní postup je takový, že přijatý sig-
nál je z magnetické pásky pl'eveden na signál
elektrický, jenž pomocí zobraZlovací elektmnky ne-
bo laserového paprsku vytváří řádk,ovaný .obraz,
který je možno snímat na fotografický materiál.

Přijímaný signál je slabý, znehodnocený šumem,
případně jinými atmosférickými vlivy. Proto je Ue"
ba jej zesílit, zbavit šumu a ostatních rušivých vli-
vů. Kromě toho je třeba přenášené údaje zbavit dy-
namických zkreslení, vzniklýclh pi'i snímání, např.
pootočení družice ke směru dráhy letu apod. Z těch-
to důvodů, probíhá další zpracování v několika sub-
systémech, které zalhrnují předběžné pracování ob-
razových dat s fotografickým zpracováním, podrob-
né (přesné) zpracování dat a speciální zpraoování.
V prvním subsystému se přijatá data převedou

z číselného záznamu na obrazový. Plynulý záznam
územního pruhu se rozčlení na snímky, doplní
vlastními daty snímku (odchylkou dráhy letu od
určeného směru a odchylkou řádkování směru od
kolmice na dráhu letu) a výškovými korekcemi.
Ty mohou zavinit chyby až 7 km na povrchu Ze-
mě. Dále se prQlVedou předběžné korekce snímače
přenosovéhio systému, záznamu a kvality obrazu él

vytvoří se digitální záznam povšechných opra'Vených
dat. Podle předchozích dat je provedeno zvýšení
kontrastu a příprava podkladů pro čerIlJobílé nebo
barevné negativy, příp. kopie. Některé přijímací
stanice mají zařízení, která molhou vyhotovit sní-
mek - tzv. "quick lIOOk",poněkud zjednodušenou
formou. Není opravený o dynamické chyby a další
korekce, je však k dispozici již za dvě hodiny po
přijetí na stanici, což je velmi důležité, např. při
kontmle lesních požárů nebo předávání podkladů
námořní ledlOvcové službě. Toto zařízení vyhlOtoví
také mikrofotografie, které ve formě mikmfiší slou-
ží pro informaci spotřebitelů.
V dalším subsystému se na vyhotoveném filmu

měří geometrické chyby automatickou korelací se
značkami měřické mřížky a chyby radiometrické,
porovnáním s kalibračním obrazcem (obr. 10). Vy-
počtou se opravy chyb a transformační vztahy. Po
další úpravě kontrastu se vyhotoví originál oprave-
ného obrazu na filmu. Tento snímek je jí'Ž určen
k běžnému použití, vyhotlOvuje se obvykle na film
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slre 7 cm a má již stanovené měřítko. Může být
opatřen zeměpisnými souřadnicemi a křížky použi-
té zobrazovací soustavy. Záznam opravených sním-
kových dat se převede zpět na digitální formu jako
podklad pro vylhotovení počítačově zpracovatelného
záznamu na magnetické pásce.
V subsystému speciálního zpracování, kterým se

zpracovává jen menší část snímků, se z předešlých
/hromadných a zpřesněných údajů vytvoří s použi-
tím kalibračních a korelačních faktorů záznam na
pásce ve standardní provozní formě. Ta je již ur-
čena spotřebitelům a umožňuje jak vyhotovení lob-
razového záznamu, tak jeho počítačové zpracování.
Přesnost taktlO zpracovaných snímků pořízených
z družic pro výzkum přírodních zdrojů Země se po-
hybuje oklOlo 70-100 m ve skutečnosti, CIOŽodpo-
vídá rozliŠiOvací schopnosti snímačů.
Všechny části celého systému musí být kalibrová-

ny a udržlOvány v takovém stavu, aby se měřické
vlastnosti neměnily s časem. Jen v tom případě '11Ů-
že systém zpracovávaný obraz úspěšně vyjád·
řit vhodným geometrickým a matematickým mode-
lem, který odpovídá vzájemným vztahům ~r1riJmáž-
děných dat a detailům zobraZiOvaného zemského
povrchu. Matematické řešení používá Iharmonické
analýzy nebo polynomické transfnrmace. Tak se na
podkladě teorie analytické fotogrammetrie mohou,
jaklO výsledek tohotlO složitél1'o procesu p~enosu
snímkových dat, získat opravené (p:ekreslenél
snímky v přesném měřítku, lopatřené všemi náleži-
tostmi.
Snímky jsou spotřebitelům dodá1vány v černnbílé

formě jako negativy nebo diapnzitivy. Lze však nb·
držet též černobílé nebo barevné z'většeniny do urči·
tého měřítka, např. 1:1000000. Na okraji bývají
zobrazeny identifikační údaje, někdy též šedá nebo
barevná stupnice tónů. K identifikačním údajům
patří např. datum snímku, zeměpisné souřadnice
středu snímku a 'nadiru, druh snímače a pásmo, 've
kterém byl snímek pořízen, výškOiVýúhel a azimut
Slunce ve stupních, severník družice a číslo pří-
slušného obletu, symbol přijímací stanice a data
označující způsob zpracování snímků.
Barevné snímky se získávají mísením barevného

podání černobílých snímků z jednotliVých pásem.
Podle potřeby se mlOhou volit kombinace různýClh
pásem. Výsledné snímky mlOhou být v přirozených

neoprevené
zobrazen(

~
t "'(xy) '4 (xy) \'3(xyJ

rS~.IJ.
lobrazenľ p.o
prrnt' korekci

orienlace drUŽiCe
video ska

f\ opravené koe/icienly .snľmaéú
"-Jj(ompsti ilm páska ~

[ill@ [}[@ ~ speC/a/nľ zpracovánľ
Cdxy! Cz(xy} CJ(KY!

barvách, zpravidla však jsou v barevném podání
odlišném od skutečnosti, jak je známe z různých
ukázek. Tyto syntetizované snímky se nejčastěji
z1hlOtovujíz displeje směŠlovacích projektorů. Tako-
vý multispekrální projektor MSP-4 (obr. 11) vy-

robily závlOdy VEB Carl Zeiss v Jeně jako doplněk
k multispetkrální komol'e MKF-6. Umožňuje na IOp-
tickém principu založenou barevnou syntézu až
čtyř černobílých snímků s volbou šesti barevných
variant a odstupňováním tónů. Barevné snímky se
zhlOtovují z pmjekční matnice o [JQzměru 35 X 45,5
centimetrů fotografickou komorou Pentacon Six,
která je k přístroji připojena, nebo přímo na plo-
chém pozitivním barevném filmu případně barev·
ném papíru, vloženém ve speciální kazetě namístlo
pnojekční matnice.

Metodika interpretace družicových snímků a jejich
využití

Družicové snímky představují zdmj velkého objemu
informací, jehož zpracování není jednoduché. Na
rozdíl od leteckých snímků mají jimi zachycené
informace globální charakter vzhledem k velkým
rozlohám na snímcídh zobrazovaných území, činí-
cích několik desítek tisíc čtverečních killOmetrů.
Obdobně jako v klasické interpretaci leteckých
snímků je i zde základním úkolem proces nozpo-
znávání zobrazených předmětů. Při čtení se urču-
jí kvantitativní a kvalitativní charakteristiky tědh-
to předmětů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými
předměty. Někdy se mohou určolvat i jevy, jež ty·
to vztahy ovlivňují.
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Výběr žádaných informací je v zásadě prováděn
analyzující činností lidského ducha. V první fázi
praoovního postupu je důležité oddělováno od ne-
důležitého a po tomto rozdělení ve druhé fázi jsou
vybrány požadované informace. Odpovědné prove-
dení pracovního postupu vyžaduje při nasazení lid-
ského faktoru předběžné školení a jistou zkušenost.
Nejprve je třeba na družioovýCh snímcíClh identi-

fikovat mrakovou pokrývku a vyznačit ji, aby se pře-
dešlo nesprávnostem v interpretaci. Další práci je
nejvhodnější začínat od vodní sítě. Vod n í p Io·
c h Y jsou vždy dobře viditelné svým temným zbar-
vením na multispektrálních snímcích využívajících
ta spektrální pásma, která zobrazují území v blíz-
kém infračerveném pásmu (800-1100 nm). Např
na jednom z analy:oovaných snímků bylo zjištěno,
že lze identifiklovat řeky lod šířky asi 40 m v celé
jejioh délce. Pokud je konfigurace terénu výrazná,
lze identifikovat i užší toky. Vlodní nádrže a velké
rybníky jsou na snímcích v měř. 1 : 1000000 jasně
viditelné od rozlohy asi 5 ha. Dobře lze identifiko-
vat i břehové čáry. Pobřežní mělčiny jsou identi-
fikovatelné jen na snímcích v pásmu 400-500 nm
Ko mu n i k a c e bývají snadno rozlišitelné, p1oně-
vadž jde o čarové prvky. Dobře lze určit silnice I.
třídy, tj. nad 20 m šíře, Ve g e t a c i lze f!Ozlišit
jen v základních kategoriích, vhodné je pásmo in-
fračervené, ve kterém jsou více zdůrazněny jednot-
livé rozdíly zeleně. S í d I i š t ě a m ě s t s k é
cel k y jsou na snímcích nejlhůře identifikovatelné.
Zjistilo se, že teprve sídliště s více než 10 000

obyvateli jsou dobře patrná. Rozlišit správně obvod
mětské aglomerace je dosti obtížné, poněvadž okra-
jové části jsou zpravidla tvořeny zahradními čtvrtě·'
mi. Zato však ve velkých městedh lze rozlišit i pra-
videlný uliční systém.
O s t a t n í jev y, které lze dobře identifikovat,

jsou např. sněhová pokrývka, znečištění vodních
hladin většího rozsahu (naftové skvrny), lesní po-
žáry, vodní záplavy a mořské proudy. Důležitá je
vždy volba vhodného spektrálního pásma, sledova-
ného jevu. Pro účely ochrany životního prostředí
se využívají i snímky termální.
Při vizuální interpretaci, která se stále ještě pro-

vádí v dosti rozsáhlé míře, používá se řada pomů-
cek, např. Zeissův lnterpretoskop (obr· 12,) dovo-
lující pozorování jednotlivých nebo stereoskopic-
kých snímků s 2,5 až 15násobým plynulým zvětše-
ním. Obdobně se používá i zmíněný multispektrál-
ní projektor MSP-4. Ze speciálních zařízení jsou
používány elektronické projektory např. Denzitl'lon
z Výroby NDR. Tato zařízení umožňují l'iozlišit na
jednotlivých snímcích plochy stejné optické Ihusto-
ty, vyjádřit je v barevném odstínu a sčítat jejich
velikost, případn~ je vyjádřit v procentech zastou-
pení.
Pracovní nároky, které klade velký počet snímků

určených ke zpracování, vyvolávají potřebu použí-
vat i v tomto oboru automatizace a počítačové tech-
niky. Používání automatizovaných postupů vychá-
zí ze zkušeností získaných při vizuální interpreta-
ci. Předpokládá sestavení vlhodného alglOritmu při
řešení obrazové analýzy. Tyto postupy se budou jis-
tě rozšiřovat a zkvalitňovat, aby byly zvládnuty
všechny požadované úkoly. Družice mohou při ne-

přetržité činnosti poskytovat denně až 1350 snímků,
oož představuje asi 40000 snímků za měsíc. Zpra-
oovávat taková množství snímků je nad lidské sí-
ly.
Pro automatizované zpracování jsou používány

počítače o velké kapacitě, které mohou na podkla-
dě sestavených programů vyhotovovat podklady

Obr. 13: A - zemědělská půda, C - jehličnatý les,
D - listnatý les, M - odkrytá zem a voda se spla-
veninami, (uprostřed snímku, kde "M" vybíhá do-
prava, došlo k sesuvu půdy) W - voda, U - ne-

ide.ntifikováno.
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pro tématické mapy. Výsledky mohou být zpraco-
vávány např. v alfabetickém kódu, jak ukazuje obr.
13, představující část polesí organizace Forest Ma-
nagement lnstitute v Kanadě. Počftačové vylišení
jednotlivých kultur bylo zde určeno pro vylhotovení
tematické lesnické mapy. Místo alfabetickélno kódu
ml1že být použit kód číselný, znakový nebo barev-
ný, vyjadřující zkoumané prvky barevnými čtvereč-
ky.
K,omplexní racionalizaci dálkového prl1zkumu a

zvlášt~ interpretace jeho materiálů vyžadují problé-
my využití přírodních ~drojl1 Země a ochrana život·
ního prostředi, kterým se v druhé polovině našeho
století věnuje velká pozornost.
Právě kosmické bádání svým velmi rozvi-

nutým odvětvím dál k o v Ý m p r 11z k u -
m e m - dává možnosti efektivníhJo řešení mnohých
z tědhto úkolů. To plně potvrdily pokusy, provádě-
né v posledních létech v SSSR i v jiných zemích,
jak z letadlových laboratoří, tak z umělých družic
Země. Bylo docíleno významnýdh úspěchů v iden-
tifikaci a klasifikaci rozličných objektů na Zemi,
a v postupném řešení velkého k10mplexu vědeckých
i praktických úloh v zemědělství, lesnictví, geolo-
gii, hydrologii, oceánografii, meteorologii, geografii
a samozřejmě v geodéžii a kart,ografii.

Á

Rozvoj kosmického bádání a tím i dálkovéhJo prů-
zkumu má stále st'oupající tendenci, jak o tom svěd-
čí výsledky XXVII. astronautického kongresu, kte-
rý se konal v minulém roce v Praze. V rámci soci-
listických států se rozvíjí program INTERKOSMOS,
na kterém se podílejí také naši vědci.
Výsledky dosavadních prací ukazují, že nastoupe··

ný trend pořizování družicových snímkl1 z kosmic-
kých lodí a automatických družic létajících v růz-
ných výškách je 'Správný. Všeobecně se pro geode-
tické a kartografické účely předpokládá využití
snímkl1 z dlouhoolhniskových fotografických klomor,
které by poskytly snímky o větší rozlišovací schop-

nosti, větším měřítku a s potřebným překrytem do-
volujícím případné fotogrammetrické zpracování.
Závěrem lze říci, že jsou perspektivní možnosti

praktického využití dálkového průzkumu i v našich
podmínkách. Při rychlém roz\lloji techniky a metod
aerokosmického výzkumu Země, který v současné
době můžeme bezprostředně sledovat, je jistě mož-
né bez nadsázky říci, že 'během času se stanou dru-
žicové a multispektrální letecké snímky stejně ob-
vyklým pracovním podkladem, jaký pro nás v sou-
časné době představují letecké čemobílé snímky.
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Metoda záměrné přímky tzv. alignement hraje význam.
nou úlohu v řadě prací inženýrské geodézie - např.
při vytyčování strojního zařízení, při jeho montáži,
rektifikaci a údržbě, při vytyčování a kontrole staveb-
ních _objektů a prvků, při měření deformací apod.

Zavedení laserové techniky umožňuje obohatit klasic-
ké optické metody o nové prvky a vytvořit progresivní
technologické postupy.
V rámci státního výzkumného úkolu II-6-3/3,4

"Výzkum šíření laserového záření v lomech a hlubin-
ných dolech" bylo provedeno srovnání metod optické-
ho alignementu s metodou laser-alignementu v polo-
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provozních podmínkách· v důlní chodbě v Mníšku.
Všechny měřické práce byly provedeny podle předem
vypracovaných technologických postupů, výsledky
měření byly zpracovány podle zásad vyrovnávacího
počtu. Srovnávací měření prokázalo přednosti metody
laser-alignement.

Na počátečním a koncovém bodě zkušebního úseku
byly stabilizovány pilíře (staničení 10 a 40 hm), na
mezilehlých bodech (staničení 20 a 30 hm) byly umístě-
ny stativy. Při porovnání jednotlivých metod byly
10 a 40 považovány za pevné a měřením byly určovány
odchylky od záměrné přímky na bodech 20 a 30. Před
zahájením vlastních prací bylo provedeno elektro-
optické měření vzdáleností dálkoměrem EOK 2 000
se třemi hranoly a byly určeny relativní výšky bodů
20, 30 a 40 vzhledem k bodu 10 metodou přesné
nivelace.

Výsledky převýšení v mm:
10 000
20 + 755
30 +1366
40 +1961

Metoda malých úhlů spočívá v měření malých paralak-
tických úhlů od spojnice počátek-koncový bod ke
spojnici počátek-určovaný bod. Protože jde o úhly
velmi malé, lze je měřit posunem jemné ustanovky
horizontálního pohybu. Měření každého úhlu bylo
opakováno 16 X s ohledem na předem stanovený po-
žadavek na přesnost. Sovětský teodolit typu OT-02M-
·20N byl umístěn na pilíři v bodě 10, cíleno bylo na
terč trojpodstavcové soupravy Zeiss s osvětlením a na
terč vlastní konstrukce. Pro výpočet průměrů a střed-
ních chyb byl použit vestavěný program na kalkulá-
toru Texas SR-56.
Střední chyby jednotkové a střední chyby aritmetic-

kých průměrů byly počítány ze vztahů:

V [vv]
mo", = ± 2k-l

kde v je oprava a k je počet pracovních jednotek.
(Pracovní jednotkou rozumíme 4 X měřený úhel, a to
2 X v 1. poloze a 2 X v II. poloze.)
V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky úhlových měření

metodou malých úhlů.

.

úhel rx" mXlX" m0a."

40,20 -26,60 ±0,36 ±2,05
40,20 -24,91 ±0,34 ±1,92
40,20 -25,22 ±O,33 ±1,60
40,20 -23,77 ±0,35 ±1,95
40,30 + 17,48 ±0,23 ±1,27
40,30 + 18,56 ±0,32 ± 1,83
40,30 + 18,64 ±0,28 ±1,58
40,30 + 17,70 ±0,22 ±1,25

Výpočet příčné odchylky q byl proveden podle
vzorce:

kde 0/' je měřený úhel, di je vzdálenost mezi teodoli-
tem a bodem, na němž je určována příčná odchylka.
Hodnocení přesnosti vypočtených příčných odchylek q
bylo provedeno podle vztahu:

.Ma = ± V [vv] ,
p-l

kde v je oprava jednotlivých měřených příčných od-
chylek od průměrné hodnoty pro danou metodu a p je
počet vyhodnocovaných přímek v dané metodě.
Hodnoty příčných odchylek v mm jsou uvedeny
v tabulce 2.

~I I
Celkově

14.6. 21. 6. 27.6. 4. 7.

IBod 0 Ma

Po-

Ičet
pří-
mek 1 1 1 1 4
--
20 -12,9 -12,1 -12,3 -11,5 -12,2 ±0,6

---- ---.

30 +17,0 +18,0 + 18,1 +17,2 + 17,6\ ±0,6

2.2 Metoda záměrného měřítka

Metoda záměrného měřítka je založena na realizaci
záměrné přímky prodloužením optické osy teodolitu.
Teodolit je umístěn na počátečním bodě přímky, po
zacílení na koncový bod odečítáme na mezilehlých
bodech přímo příčné odchylky. Odečítání je prováděno
na mikrometrickém šroubu.
Na každém bodě bylo provedeno 20 opakovaných

odečtení, výpočet průměrů a středních chyb byl pro-
veden na kalkulátoru Texas SR-56 podle vztahů:

q, = ~J mOq = ± V n[VV] 1 ' (2,4)

kde q je hodnota odečtená na terči, n je počet odečte-
ných hodnot. Hodnocení přesnosti metody záměrného
měřítka. bylo shodné s hodnocením metody malých
úhlů podle vztahu (2,3). Při měření touto metodou byl
použit stejný teodolit, cíleno bylo na koncovém bodě
na terč trojpodstavcové soupravy Zeiss s osvětlením,
na mezilehlých bodech byl použit vizuelní terč katedry
speciální geodézie typ 77·s mikrometrickým posunem
(shodný jako u metody laser-alignement). Metodou
záměrného měřítka bylo proměřeno 41 přímek, výsled-
ky jsou uvedeny v tabulce 3.

Světelný svazek laseru vytváří záměrnou přímku, ke
které je možno v libovolném místě jejího průběhu
vztáhnout současně polohu i výšku vytyčovaného
objektu (bodu). Pro metodu laser-alignement je vhod·
ný dvoubodový systém: laserový difrakční zaměřovač
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~Dcni
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Celko\č

17.6. 21. 6.

I
15.6. 29.6. I 0.7. I 7. 7.

Bod ~ i I 0 I
.lig~, ,

I

Počet

I
přímek 4 a 4 6 14 10 41

20 _. 12,5 --12,8 --12,9 -12,6 --12,2 I -13,3 --12,7 ±1,0

30 I + 16,2 + 17,4 + 16,7 + 16,9 '.' 17,2 I -I 17,1 ~-16,9 cl:0,9
I

doplněný kruhovou difrakční mřížkou a detekční
terč - viz obr. ].

I
I=~\~~._--_.__._.-
I
I

? j .
- ---'-'-'-'-'l

Dvouhodov}' systém laser-alignement je technologic-
ky shodný s metodou záměrného měřítka (viz kapito-
la 2.2). Laserový difrakční zaměř'ovač byl umístěn na
pilíř'i ve vzdálenosti 5 m Z:1 počátečním bodem (nad
počátečním bodem nelze centrovat laserový difrakční
zaměř'ovač, protože osa laserového svazku nemusí
vždy procházet osou zaměř·ovače). Po zacílení na
koncový bod byla odečítána poloha sHedu svazku na
vizuelním detekčním terči na mezilehlých bodec-h,
stejně jako pE metodě záměrného měřítka.
Laserový difrak ční zaměřovač byl konstruován na

katcclí'e speciální geodézie ve spolupráci s Vl.~TBmo .
•Je určen pro vzdcílenosti do 300 m (viz ohl'. 2). Základ

Obr. 2: Laserový difrakčnz zamel'ovač. Foto H. Ma-
tějzčková

tvoř'í laser čs. výroby TKG 205. K němu byl na pevno
zabudován speciální optický terč s ekvidistantní di-
frakční mřížkou, zhotovenou v Meoptě Přerov. Lasero-
vý difrakční zaměřovač byl doplněn nosičem, který
který umožňuje jemný pohyb v horizontálni rovině
a upevnění do třínožky Zeiss. Nosič je umístěn v těžišti,

takže vhodně tlumí výkyvy zpúsobené mechanickými
i teplotními vlivy.
Vizuelní terč KSG typ 77 (viz ohl'. 3) umožňuje

použití jak v metodě záměrného měřítka, tak i v meto-
dě laser-alignemont. Byl umístěn na držáku s křížovým
posuvem v hori:wntálním i vertikálním směru a nasa-
zen do tHnožky trojpodstavcové soupravy Zeiss.
Rozsah stupnic: v horizontálním směru 50 mm, ve
vertikálním 80 mm. Odečítání na vernierech na 0,1 mm.
Poloha středu svazku byla odečítána na terči stejně

jako pE metodě záměrného měř·ítka - 20 opakova-
ných pozorování pro osu x i y. Pro vlastní měření byla
požadována naprostá stabilita postavení laserového
zaměřovače.
Při zpracování namě/'ených hodnot hyly nejprve

url,eny průměry a sHodní chyby naměřených hodnot li:

V [m']i
Ulo = ---o

I n-I
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Obr. 4: Transformace souřadnic pro příčné odchylky
v horizontální rovině

Z obr. 4 a 5 vyplývá obecné řešení problému trans-
formace.
Záměrná přímka reprezentovaná svazkem lasero-

vého záření se umístí do souřadné osy D při ztotožnění
počátečního a koncového bodu (O, K). Příčné odchylky
q se vypočtou podle vztahu:

(li - lo) d - (lk -lo) di
qi = Vd2 - (lk - lo)2 '

kde lo, lk, li jsou měřené příčné vzdálenosti od laserové-
ho svazku (v horizontální rovině) v počátečním, konco-
vém a i-tém bodě záměrné p přímky, di je vzdálenost
od počátku k i-tému bodu, d je vzdálenost od počátku
do koncového bodu.
Pokud jsou příčné odchylky malé (ř'ádově cm), je

možno vztah (3,2) zjednodušit do tvaru

di
qi = (li -- lo) - (lk -lo) d (3,3)

Relativní výška Vi vzhledem k počátečnímu bodu
se určí podle obr. 5 ze vztahu

,L .L__~
+---------------+

Obr. 5: Transformace souřadnic pro relativní výšku
ve vertikální rovině

kde lo, lk, li jsou výškové odchylky od laserového svaz-
ku (ve vertikální rovině) v počátečním, koncovém
a i-tém bodě.

Celkové zhodnocení odchylek získaných metodou
laser-aIignement je shodné s postupem metody malých
úhlů podle vztahu (2,3).

Metodou laser-aIignement bylo proměřeno 54 pří-
mek, hodnoty příčných odchylek od záměrné přímky
(v mm) jsou uvedeny v tabulce 4.

Pokusně byly na 10 záměrných přímkách odečítány
vertikální posuny (20 opakovaných pozorování na
každém bodě) a na dalších 32 přímkách bylo odečítáno
pouze jedno kontrolní čtení. Výsledky měření jsou
uvedeny v tabulce 5.

Výsledné hodnoty vertikálních posunů vykazují
větší střední chybu, což odpovídá větší nepřesnosti
v odečtení středu stopy vlive~ atmosférických jevů.

~Den

1 I
Celkem

Bod ~,
15. 6. 16. 6. 20. 6. 2!. 6. 28. 6. 30. 6. 1. 7. 5. 7. 11. 7..

IIlJ Mq

Počet
I

....
přímek 4 2 2 4 10 12 4 12 4 54

20 -11,7 -10,4 -10,4 -11,1 -11,1 -10,0 -9,9 -10,7 -10,7 -10,7 ±0,6

30 +18,6 +19,0 +18,0 + 18,8 +17,9 +18,2 +17,8 +17,6 +17,2 + 18,1 ±0,6

~. Celkem
~ Den

28. 6. 30. 6. 1. 7. 5. 7. 11. 7.

I
Bod ~ lil JI.[~

~
Počet /
přímek / 10/20 21/1 4/1 12/1 4/1 42/ počet
/ odečtení

20 759,4 760,0 760,4 760,5 760,0 760,1 ±1,1

30 1371,4 1371,0 1371,0 1371,2 1370,9 1371,1 ±0,8
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Uvedené výsledky poloprovozních zkoušek prokázaly
účelnost nasazení laserové techniky v požadovaném
druhu prací. Z hlediska dosažené přesnosti je metoda
laser-alignement srovnatelná s metodou malých úhlů
a na větší vzdálenosti (200-300 m) je výhodnější než
metoda záměrného měřítka. Z ekonomického hlediska
se tato metoda jeví dokonce výhodnější než běžně
používané klasické geodetické metody. Zaměření jedné
přímky o čtyřech bodech laserovým zaměřovačem
trvalo podstatně kratší dobu než geodetickými meto-
dami.

Poloprovozní zkoušky v roce 1977 navazovaly na
výsledky prací provedených v roce 1976, kdy byl na
témže zkušebním úseku použit laserový difrakční
zaměřovač Přerovských strojíren a jako detekční terče
byly zkoušeny dvě optické lupy a vizuelní terč KSG
typ 76. Porovnání přesnosti jednotlivých způsobů
určení středu stopy vedlo k závěru, že jednoduchý
vizuelní terč KSG vyhovuje stejně dobře jako optické
lupy. Výsledky měření z let 1976 -1977 potvrzují
vysokou přesnost této metody.

Výsledná přesnost vytyčení přímky difrakční me·
todou závisí na řadě parametrů, z nichž převládající

vliv mají atmosférické prvky. K přesnému vymezení
těchto vlivů je třeba použít přístroje s dálkovým sní-
máním atmosférických prvků. V' rámci této etapy
výzkumu byl proveden teoretický rozbor vlivu atmo-
sféry a navržen způsob a přesnost sledování jednotli.
vých prvků v další etapě poloprovozních zkoušek.

Metoda laser-alignement s využitím kruhových
difrakčních mřížek se úspěšně uplatnila také přímo
v praxi. Byla nasazena při měření a rekonstrukci je-
řábových drah na několika provozních závodech, při
sledování průhybů mostů přes Vltavu, Otavu a Želivku
a při řízení protlačovacích souprav.

Dosavadní zkušenosti a výsledky jak z poloprovoz-
ních zkoušek, tak i z praktického nasazení v provozu
hovoří jasně ve prospěch této nové metody.

Čerpáno ze zprávy pro průběžné oponentní řízení vý.
zkumného úkolu číslo II-6-3J3,4; katedra speciální
geodézie stavební fakulty ČVUT Praha 1977.

Lektoroval: Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
SVŠT v Bratislave

Aplikace projektu "Plánové bilance"
pro účely rozpisu a kontroly plnění
plánu a perspektiva tvorby ASŘP

Miroslav Kavan, prom. mat.,
Geodézie, n. p., Opava

ROZVinutá socialistická společnost, ve které ži-
jeme, klade stále vyšší požadavky na celkovou úro-
veň řídící a organizátorské práce.

Nedílnou součástí řídícího procesu je plánová-
ní. V souhrném plánu jsou totiž formulovány zá-
kladní cíle, kterých chceme dosáhnout, ať jsou
vyjádřeny v technických nebo finančních (t. j.
hodnotových J ukazatelích.

Každý souhrnný plán té,Ž musí obsahovat sou-
bor prostředků, kt·erými lze stanovených cílů do-
sáhnout. Souhrnný plán proto musí obsahovat po-
žadavky na ostatní resorty národního hospodářství
např. investiční výstavbu, zahraniční obchod,
energetiku apod.

Cíle ve výrobních úkoleCh musí být podloženy
materiálně technickým zabezpečením, dostatečným
vybavením pracovní silou, strojovými investicemi
atd.

Již z tohoto úvodu je zrelme, že problematika
plánování ve svém celku je tak značně dbsáhlá,
že zkvalitnění a zdokonalení kterékoliv oblasti
plánování v,ede ke zlepšení řízení.

Naskýtá se otázka, které oblasti prováděcího
plánu v podnicích resortu činí největší nároky
na kvalitu rozpisu podle hospodářských středi-
sek.

Výsledek činnosti kteréhokoliv podniku je nejví-
ce ovlivněn kvalitou a počtem kádrů. Plán pracov-
níků je proto ledním z faktorů, které je nutno
zvažovat velmi pečliVě, a též jej roze'pisovat v ú-
zemním a střediskovém průřezu.

Zabezpečení himotné zainteresovanosti a celko-
vého růstu odměn je ovlivňováno systémem mzdo-
vé regulace a při dosavadní metodice je tedy nut-
né rozepisovat na HS mzdové prostředky a též
objemy HV a DV.

Z hlediska tvorby rozpočtů jednotlivých HS či-
ní mzdové náklady cca 55 % z celkových nákladů,
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dalších 5 % z celkových nákladů činí příspěvek
na sociální zabezpečení (t. j. celkem cca 60 %
nákladů souvisí s odměňováním), 4 % činí ces-
tovné, 8 % spotřeba materiálu. Největší položkou
v oblasti materiálových a jiných nákladů jsou
kooperace - cca 15 % z celkových nákladů.
Ostatní náklady jen velmi málo závisí na počtu

pracovníků a objemu hrubých výkonů a mají tedy
charakter fixních režijních nákladů.
Z uvedených důvodů jJ3 tedy nutné rozepiso-

vat na hospodářská střediska především:
1. Plán pracovníků.
2. Plán mzdových prostředků.
3. Plán hrubých a dokončených výkonů.
4. Plán kooperací.
Rozpis plánu podniku na jednotlivá střediska je

v každém podniku obtížným problémem, protože
špatně rozepsaný plán přináší v průběhu realiza-
ce výkyvy v plnění. Nesplnění obj'emových uka-
zatelů při dosavadním systému hmotné zaintere-
sovanosti na realizovaných 'výkonech má za ná-
sledek nepřiznání prémií a může způsobit ,i znač-
né politické škody na aktivitě a iniciativě pra-
covníků střediska.

V období zpracování návrhu prováděcího plánu
jsou jednotlivé části plánu zpracovány v přímé
vazbě na výrobní úkoly podniku.
Zpracování údajů o věcných úkolech podniku

p! ojektem "Plánové bilance" zajišťuje soulad
mezi věcnými úkoly a objemovými ukazateli
(hrubé výkony, tržby) a úzce souvisí i s plánem
pracovníků, protože v této fázi zpracování plánu
jsou bilancovány potřeby a kapacity k jejich za-
ji"tění. Projekt "Plánové bilance" též zajištuje
vybilancování potřeby kooperačních nákladů se
zřetelem na použitý technologický postup i~-.divi-
duálně použitý u té které zakázky. Fakultativní
bilancování kooperačních nákladí'l jako jedné
z nejvýznamnějších složek přÍJIl1ých nákladů je
řešeno v projektu "Plánové bilance" samostat-
ným vstupem údajů o kooperacích a dodavateHch
kooperací.
Souběžně se zpracováním návrhu projektem

"Plánové bilance" probíhá i zpracování dalších
částí plánu.
Plán materiálně technického zásobování je zpra-

cován v návaznosti na potřeby výroby, na použité
technologie apod. Plán ,investic je zpracován po-
dle konkrétní situace. V oblasti stavebních inves-
tic na základě časových harmonogramů ro~esta-
věných akcí, u nově zahajovaných akcí na zákla-
dě projektů. Strojní investice jsou navrhovány
v závislosti na potřebě výroby. Plán nákupu
strojních investic má úzkou návaznost na plán
komplexní socialistické racionalizace, dlouhodobé
koncepce a střednědobé plány. Je závislý na sta-
novených limitech investiční výstavby ČÚGK.
Plán oprav a údržby, jakož i plán Úprav a zlep-

šení pracovního prostředí je zpracováván podle
konkrétních podmínek jednotliVých středisek geo-

dézie a provozfi. Existuje zde přímá 'Vazba na část
komplexního programu péče o pracovníky.
Komplexní program péče o pracovníky je každo-

ročně upřesňován podle konkrétních možností a
podmínek i v závislosti na celkových možnostech
podniku v oblasti nákladů.
Jednotlivé části KPPP (např. plán nákupu

ochranných pomůcek, zlepšení životního prostředí
apod.) jsou začleněny do plánu MTZ a do přísluš-
né části finančního plánu.
Zpracování finančního plánu probíhá v návaz-

nosti na zpracování všech částí prováděcího plánu
a tvoří základní prostředek pro řízení podniku
v průběhu roku. Zpracování definitivního plánu
koncem běžného roku a počátkem následujícího
roku probíhá stejně jako zpracování návrhu plánu.
DOChází jHn k upřesnění některých částí plá-
nů, k lepšímu zajištění vazeb mezi dílčími částmi
plánu. Definitivní prováděcí hospodářský plán je
pak rozpracován do čtvrtletních rozpočtfi a Je
proveden rozpis závazných úkolů a limitů na jed-
notlivá hospodářská střediska.
Zpracování návrhu plánu umožňuje kvalitně

stanovit objemy režijních nákladfi a tedy stanovit
též přesněji sazby výrobní režie jednotlivých hos-
podářských středisek a sazbu správní režie pod-
niku. Tyto údaje slouží jako vstup do projektu
"Plánové bilance". Je tím zabezpečena přímá
vazba rozpočtovaných nákladfi ve struktuře obo-
rového kalkulačního vzorce, které se získají pro-
gramem Gl05 podle hospodářských středisek, na
následně sestavené roční rozpočty.

Přínosy komplexní socialistické racionalizace
jsou promítnuty do úkolfi hospodářského plánu
formou zpevnění plánovacích normat1vů. Plánova-
cí normativy jsou upřesněny v době rozpisu plánu
na hospodářská střediska na základě vývoje pro-
duktivit 'V minulém roce a s ohleoem na přínosy
KSR podle jednotlivých podnikových výkonfi. To··
téžlllatí o plánovacích normatlvech nákladi'l, kte-
ré jsou upř'esněny podle \'ýsledných kalkulací za-
kázek koncem roku n tez s olllellem nél·n;)Vě za-
váděné tecllnologie, přínosy KSR a další faktory,
které mohou ovlivnit normovanou potřebu nákla-
dů.

Po zpracování návrhu rozpisu plánu na hos-
podářská střediska jsou tyto návrhy projednány
se všemi pracovníky HS po linii ROH a na úrovni
ředitele podniku je pak plán projednán, schvá-
len a definitivně rozepsán.
Rozpis plánu na HS obsahuje tyto části:
a) rozpis limitu počtu pracovníkfi včetně rozdě-

lení podle kategorií a čtvrtletí,
b) rozpis objemových ukazatelfi hrubých výkonfi,

realizace a rozpracované výroby (dle čtvrtle-
tí),

c) rozpis mzdových prostředků (základní mzdy,
prémie a odměny. fond odměn) dle kategorii
pracovníkfi a rozdělením do čtvrtletí,

d) rozpis nákladů (u provozfi celý rozpočet, u SG
jen vybrané ukazatele nákladfi) s vyznačenÍJIl1
závazných limitů u kooperací - služeb nema-
teriální povahy. cestovného a nákladfi celkem.
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Dále rozpis' plánu obsahuje hlavní výrobní úko~
ly prováděcího hospodářského plánu (např. limit
počtu nevyřIzených zakázek, počty mapových listů
kartografického zpracovánI apod.), včetně zpraco-
vánI pléincvých kalkulacI zakázek projektem "Plá-
nové bilanoe". Uvedený způsob rozpisu plánu se
týká 2. stupně řIzenI, tj. rozpisu na střediska. Sou-
částí rozpisu jsou též kopie hospodářských smluv
s KGK5.a ostanImi odběrateli včetně harmonogra-
mů. Problematika rozpisu plánu na HS je v našem
počItač TESLA 200. Programy jsou logicky pro-
střednictvím 7 programů projektu "Plánové bilan-
ce", které jsou zpracovány v jazyce COBOL pro
počItač TESLA 200. Programy jsou logicky pro-
pojeny do subsystému tak, že je možné samostat-
né zpracovánI každého z nich a celkové zpracová-
ní všech programů ve stanoveném sledu. Subsys-
tém obsahuj6 programy:

GlOO CenIk plánových cen,
Gi01 Plánovací normativy,
G102 Kooperace (2 sestavy z různých hledi-

sek),
G103 Specifikace chyb v údajích o zakázkách,
G104 Výpočet,
GlOS Plánové bilance,
G106 Struktura výroby.

Je však nutné si uvědomit, že subsystém pro-
gramů GlOO-G106je pouze "pomocníkem", který
umožňuje odstranit z plánovacího procesu pracné
výpočty. Rozhodujícími informac8llIli, vystupující-
mi ze subsystému plánových bilancí, jsou údaje
o potřebném časovém fondu, nutným pro zajištění
úkolŮ hospodářských středisek.
Protože jsou v subtysystému použity průměrné

produktivity celého podniku, bylo nutné stano-
vit kritéria pro stanovení redukovaného disponi-
bilního časového fondu hospodářských stř'8disek,
se kterým by mohl být potřebný časový fond ob-
jektivně porovnáván (vlastní bilancování).
Právě oblast redukce disponibilního časového

fondu tvořI V. našem podniku specifickou část ří·
dícího systému.
Problematika byla řešena útvarem racionaliza-

ce již v roce 1975. Výsledkem řešit'8lského týmu
byl RacíonalizačnI program pro rozpis plánu na
rok 1976, který je v podniku plně využíván a pro-
jekt "Plánové bilance" tvoři pouze jeho logickou
nástavbu.
Rozborem výsledků šetření na pracovištích

v rámci racionalizační studie bylo zjištěno, že
rozhodujícImi faktory, které ovlivňují množství
vykonané práce na střediscích geodézle, jsou:
1. Pracovníci - jejich počet, skladba a kvalita.
2. Ceníková výhodnost skladby prací.
3. Velikost okresu.

2. Vznik a vývoj projektu "Plánové bilance".
Návaznost na racionalizační program rozpisu
plánu 1976

Projekt plánových bilancí volně navazuj,e na re-
sortní plánové bilance ČÚGK z roku 1975, které by-
Ir programově zajištěny adaptovanými programy

předběžných kalkulací. Nemohla být tedy řešena
otázka zpracovánI plánu systémově tak, aby dobře
vystihovala různou ekonomickou úroveň podni-
ků, složité kooperační vztahy apod. Základním ne-
dostatkem dřívějšIch plánových bilancí bylo užití
stejných plánových cen a průměrných plánova-
cích normativů pro všechny podniky resortu.

Navrhované řešení řeší celou problematiku sys-
témově tím, že nově budovaný systém programů
respektuje zejména:

1. Úroveií zpracování plánových bilancí (výkon
v L:akázce - zakázka - hospodářské středisko
- podnik - resort).

2. Specifiku výrobní náplně podnikfi i rfiznou
ekonomickou úroveň podnikfi resortu (zabez-
pečeno tvorbou podnikových plánových cen a
podnikavých plánovacIch normativů).

3. Všechny kooperační ,vztahy daneho podniku
(zabezpečeno samostatným vstupem údajů
o kooperacích, dodavatelích kooperacI apod.).

'1. Vliv fixních nákladů (např. nájemného z pro-
vozních budov). (Míra fixních nákladů je vy-
jádřena podle hospodářských středisek sazbou
výrobní režie a správní režií podniku).

~í.Odběratelské hledisko (zakázky jsou členěny
s ohledem na druh odběratele - KGKS, ost. soc.
organizace, obyvatelst'Vo)

o. ,Důslednou vazbu na "Jednotnou klasifikaci vý-
konu" (zajištěno tvorbou plánového C'eníku a
definicí výkonu)

7. Zpětnou vazbu pro ověřování plánových cen a
normativů (zabezpečeno sledováním "výkonů"
v operativní evidenci od roku 1977 a výslednými
podnIkovými kalkulacemi)

o. Pou:t:itelnost plánových bilancí ke tvorbě roč-
ních rozpočtů dle hospodářských stř'8disek
s ohledem na změny a úpravy účetnictví od 1.
1. 1977 a na změnuoborového kalkulačnIho
vzorce.
Zpracování návrhu plánu podle projektu "Plá-

nové bilance" umožňuje bilancovat kapacitní mož-
nosti podniků a resortu, umožňuje vyjádřit požadav-
ky na státní rozpočet a především řeší otázku roz-
pisu plánu a tvorbu rozpočtQ v podnikové úrovni.
Dynamičnosti systému plánových bilancí lz'e do-

cílit systematickou údržbou a ověřováním pláno-
vých cen a normat1vů. Lze objektivně postihnout
vliv racionalizace a změn technologických postu-
pů podle jednotlivých "výkonů".

Úroveň plánovací činnosti podniků lze prostřed-
nictvím "Plánových bilancí" pozvednout na kvali-
tativně 'vyšší stupeň.

Systém programů plánových bilancí je řešen sta-
vebnicovým způsobem, t. j. je umožněno zcela sa-
mostatné zpracování každého programu a s mini-
málními časovými ztrátami lze provést oolé rutin-
ní zpracování všech doposud vytvořených progra-
mi!,
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CpI ková koncepce umoznuJe systém programů
značně rozšířit dle dalších konkrétních potřeb.
Jedná se tedy o otevřený systém a navrhované
řešení zajisťuje jen nezbytné minimum informací
pro hospodářské středisko, podnik a resort.

V následujícím přehledu je stručně popsán systém
pl'Ogramíl plánových bilancí a jejich základní
funkce:

Program provádí nahrávání a výpis ceníku p!!-
nových cen.

Výsledek: Tříděný soubor plánových cen na
magi1etické pásce MT 7 a kontrolní opis cení-
ku - sestava.

Program provádí nahrávání a výpis normativů.
Výsledek: Tříděný soubor plánovacích normati-

Víl na MT 7 a kontrolní opis normativů - se-
5tava.

"JahriÍviÍní a jejich třídění z různých hledisek.
Výsledek: 2 sestavy - v sestavě Č. 1 součtování

za dodalVatelem kooperace, IV sestavě Č. 2 třídě-
no výkonem. Výstupem je soubor na MT 5.

Program provádí nahrávání podnikových a stře-
dIskových údajů o zakázkách (výrobní plán).
V mezlfázi programu vzniká soubor zakázek tří-
děný výkonem, v další fázi dochází po formál-
ních kontrolách a výpisu chybných položek k roz-
šíření IVěty zakázky o všechny relativní údaje (ce-
nu, normativy, sazby výrobní a spráIVní režie).

Výsledek: soubor zakázek před výpočtem na MT
4 a sestava - výpis chybných položek se spe-
cifikaCí chyb.

GI04 - Výpoěty: Program je spojen s programem
Gl03

Prograr.1 převádí všechny relativní údaje v za-
kázce na absolutní pomocí aritmetických opera-
ci.

Program provádí tisk sestav plánových bilancí.
Výsledek: Sestava kalkulací a podkladů pro bi-

lancování v úrovních zakázka - hospodář-
sk.é středisko - podnik - resort.

Program provádí součtování a tisk sestav.

Výsledek: Sestava ve formě přehledu o měrných
jednotkách a objemech - součtování v MJ a
Kčs za výkonem, jen v Kčs za druhem odběra-
tele, podnikem a za resort celkem.

Systém programů je navržen tak, aby bylo mož-
né nezávisle na sobě provádět nahrávání ceníku
plánových cen, nahrávání normativů, kooperací
i samostatné zpracování vlastních plánových bi-
lancí (prorgamy Gl03 - 106).

Kontrolní opisy generované programy G100 a
G101 usnadňují kontrolu naděrovaných údajů cen
a normativů a značně zjednodušují orientaci při
navrhování výrobního plánu. Sestava ceníku a nor-
mativů má stejnou formu, třídění je shodné.

Problematika stanovení hloubky zpracování spo-
čívá v definici "výkonu".

V Ý k o n e m (přesněji podnikovým výkonem) se
'v projektu plánových bilanci rozumí datová polož-
ka, definovaná COBOLovskv takto:

01 VÝKON
03 OBOR CENíKU,
03 TABULKA CENíKU.

05 PODSKUPINA JKV,
05 SKUPINA PRACI,

03 SKUPINA POLOZEK,

PICTURE 99.
PICTURE 9.
PICTURE 99.

Předpokládá se, že všechny podniky resortu
dodrží závazné číslování oborů (geodetické a kar-
tografické výkony - 984, polygrafická výroba -
735) a též alespoň číslování tabulek nového ce-
níku geodetických a kartografických prací, plat-
ného od 1. 1. 1977.

Základní úrovní, ve které probíhá zpracování
cenových a normativních údajů, je počet měrných
jednotek daného druhu práce v dané zakázce pro
daného odběratele v uvedeném hospodářském
středisku a podniku.

Pojem zakázka, užitý 'v projektu plánových bi-
lancí, není ekvivalentní pojmu zakázka z hle-
diska odběratelsko-dodavatelských vztahů. Zakáz-
ka ve smyslu odběratelsko-dodavatelském je
obecně slož,ena z několika zakázek ve smyslu plá-
nových bilancí, tedy z několika vět zakázek, ozna-
čených v projektu ZAK-P1, ZAK-P2 nebo ZAK-P3
podle úrovně a stavu zpracování.

Indikačními údaji "zakázky" je přesně defino-
váno:
1. Který podnik práci provádí . 2 znaky
2. Které hospodářské středisko práci

provádí . 5 znaků
3. Pro koho je práce prováděna

vyjádřeno číslem zakázky 6 znaků
a druhem odběratele 4 znaky

4. Jaká práce se provádí (viz pojem výkon)
vyjádřeno oborem ceníku 3 znaky
tabulkou ceníku 3 znaky
skupinou položek ceníku 2 znaky
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5. V jaké obtížnostní skupině
prováděna

6. Rozsah práce - počet MJ
7. Název zakázky .

1 znak
10 znakľi
44 znaků

Údaje 1., 4., a 5. jednoznačně definují odvoláv-
ku na řádek a položku plánového ceníku, údaje
1. a 4. určují řádek normativních údajů.

Specifikace chyb programem Gl03 i všechny vý-
počty v programu Gl04 se provádějí v této úrovni
(hloubce, podrobnosti) zakázky.

Soubor ZAK-P3, vytvořený programy Gl03 a
Gl04 je proto využitelný pro řadu dalších zpra-
cování. Programy Gl05 - Plánové bilance a
Gl06 - Struktura výroby - jsou jen tím nezbytně
nutným podkladem pro podnikovou plánovací čin-
nost.

Programy Gl00, G101 a Gl02 mají jen cha-
rakter nahrávacích programů, nutných pro vytvo-
ření souborů na magnetických páskách. (Soubory
CEN-P, NOR-P, KOOP-P.]

Hlavní soustředění celé problematiky systému
je kumulováno do konstrukce a funkcí programu
Gl03.

V prvé části provádí Gl03 pouze načtení sazeb-
níku výrobní režie hospodářských středisek do
vnitřní paměti počítače (soubor REZ).

Tím je také definována organizační struktura
každého podniku ke dni zpracování (lze ji mě-
nit]. Dále je načten soubor zakázek ZAK-S. Jeho
tříděním vzniká soubor ZAK-P1.

Jádro programu Gl03 tvoří rozsáhlá procedura,
kterou se cyklicky v každé větě ZAK-Pl hledají
formální chyby a provádí se rozšíření věty o ce-
nové, normativní a další údaje. Funkční rychlost
je zabezpečena vhodným tříděním souborů ZAK-Pl,
CEN-P, NOR-P, KOOP-P a REZ a vhodným algorit-
mem hledání správné ceny, normativů, kooperaci a
režií. Formálně chybné zakázky jsou vypsány na
rychlotiskárně a vyloučeny z dalšího zpracování.

Zpracované řešení ukazuje, že spojení pěti
vstupních souborů do jediného 'Výstupního (ZAK-
-P2] je možné realizovat jediným průchodem - po-
stupným čtením souború z MGP bez návratů na
počátek pásek.

Program G104 převádí jen relativní údaje v za-
kázce (ZAK-P2] na absolutní údaje aritmetickými
operacemi - vzniká soubor ZAK-P3 = zakázka
po výpočtu.

3. ZkulíenosU s aplikaci plánových bilanci y rou
1977

S realizací výsledků výzkumného úkolu 6.2.33
"Plánové bilance" bylo započato ještě v závěru
roku 1976, kdy na základě podnikových pře počí-
ta cích koeficientů pro přepočet plánu do cenové
úrovně roku 1977 byla objektivizována normativní
základna podniku.

V lednu 1977 bylo provedeno zpracování ceníku
plánových cen, plánovacích normativů a byla též
provedena úprava programu (Gl04) v dllsledku

změny oborového kalkulačního vzorce. Získané
sestavy byly rozmnoženy a publikovány formou pl'í-
lohy k podnikovému oběžníku č. 2/77, kterým bylo
též upraveno výkaznict,ví pro rok 1977. Byl tak ,vy-
hlášen v platnost podnikový číselník výkonů, vnitro-
podnikový coník a plánovací normativy pro rok
1977. No'vé číslování výkonů se velmi rychle a
bez problémů vžilo v praxi, a to i IV provozu ma-
pování a HS kartografie, kde byla s účiností od
1. 1. 1977 zavedena důsledná aplikace výkono-
vých norem (číselník výkonových norem je jedno-
značně převoditelný na podnikový číselník výko-
nů].

Pro rozpis plánu na hospodál'ská střediska
(únor 1977] bylo využito především informaci
o struktuře výroby, která byla zpracována ještě
v rámci zkušebního zpracování v říjnu 1976. Na
základě dohody s vedením podniku bylo rozhod-
nuto, že ověření struktury výroby bude provedeno
až po pětiměsíčních zkušenostech s aplikací nové-
ho ceníku. V dubnu 1977 bylo provedeno nové
zpracování všech zakázek středisek geodézie pro
KGKS.

V rámci získání dalších zkušeností byla na po-
čátek května 197'7 dohodnuta vedením n. p. Geo-
dézie Liberec a Opava konzultativní sChúzka
o možné aplikaci "plánových bilancí" na podmín-
ky Geodézie Liberec. Výsledkem jednání byla do-
hoda, že náš podnik zajistí zpracování údajll r'e-
prezentativního souboru zakázek za SG Ústí nad
Labem, a bude proveden rozbor aplikace pláno-
vých bilancí se systémem výkonových norem, vy-
užívaných v Geodézii LIberec.

Během 3 dnů zpracoval vedoucí SG Ústí n. La-
bem vstupní údaje IV požadovaném tvaru a 26. 5.
1977 proběhlo zpracování výrobního plánu při po-
užití plánovacích nor:rnativů Geodézie Opava.

Srovnávací analýzu provedl vedoucí SG Ústí n.
Labem. Výsledky v zásadě odpovídají tvrzením,
uvedeným ve výzkumné zprávě. Aby bylo možné
systém plánových bilancí aplikovat v podmín-
kách podniku, je nezbytné mít k dispozici podni-
kové plánovací normativy. Výsledky SG Ústí n.
Labem prokázaly, že soubor zakázek S'8 u téma-
tických map velkých měřHek dobře uzavíral na
výsledky vypočtené pomocí výkonových norem.
Naopak u prací EN a inženýrské geodézie byly
rozdíly v nOl.'mované (normativní] potřebě časo-
vého fondU vyšší v důsledku rozdílných produkti-
vit. Spolupráce s GeodézH Liberec přinesla řadu
cenných zkušenosti.

V květnu 1977 byla prověřována cenová úroveň
s využitím VÚ 6. 21.33. Zpětnou vazbou z výsled-
ných kalkulací bylo zjištěno, že ceník je apliko-
ván v předpokládaných obtížnostních skupinách.
Byly zjištěny a odstraněny některé drobné nedo-
statky v plánovaných cenách.

V červnu 1977 bylo provedeno zpracování oče-
kávaného vývoje skladby prací (zakázek] u všech
hospodářských středisek za rok 1977. Tyto údaje
lze považovat za definitivní plán roku 1977, vy-
jádřený v MJ i hodnotách.
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Zpracování očekávané skutečnosti ve skladbě
prací na jednotlivých zakázkách bylo automatizo-
vaně provedeno v červenci 1977 při použití dosa-
vadní normativní základny. Byly tak zjištěny zá-
kladní struktuální změny ve výrobě a na základě
těchto změn podnik požádal o změnu plánu.

Po přehodnocení normativní základny podniku
podle docilovaných produktivit za 1. pololetí 1977
a jejich očekávaného vývoje bylo v září 1977
provedeno další zpracování stejného výrobního
plánu automatizovaným způsobem.

Bilanční metodou byly zjištěny disproporce
v rozpisu plánu na jednotlivá hospodářská středis-
ka a k 30. 9. 1977 byl plán direktivně upraven [ve
vazbě na schválenou změnu ČúGK - vyšší objem
výkonů o 501 tis. Kčs, zpevnění celkových nákla-
dů o 519 tis. Kčs).

Pro zabezpečení zpracování návrhu plánu na
rok 1978 byla v podniku ustavena v červenci 1977
komplexní racionalizační brigáda, jejímž hlavním
úkolem bylo zpracovat návrh struktury výroby
[zakázek) z dostupných podkladů a zpracovat
plán KSR na rok 1978.

V období zpracování návrhu plánu na rok 1978
nedošlo k rozpisu plánu na jednotlivé útvary au-
tomatizovaným způsobem.

Hlavní struktuální změny ve výrobě byly pro-
mítnuty do očekávané skutečnosti roku 1977. Ná-
vrh plánu geodetických a kartografických prací
pro rok 1978 vznikl zpevněním jednotlivých vý-
konů o přínosy KSR, nové technologické postupy
apod.

Tato alternativa byla zvolena zejména proto, že
nebyla s dostatečnou jistotou ověřena normativní
základna podniku a zpracování by nepřineslo no-
vých podstatných kvalitativních výsledků.

V tomto období byl zpracován VÚ 6.11 plánu
RVT na rok 1977, jehož přínosem v našem podniku
bylo zpracování - prohloubení některých vazeb
plánovacího procesu a zejména propojení systému
"plánových bilancí" na předprojektovou přípravu
zakázek.

Systém plánových bilancí se v roce 1977 vyvíjel.
Změny cenových předpisů [nové výměry) si vy-

nutily zjednodušení ceníku plánových cen, který
v současné době má význam pouze číselníku vý-
konů. Bylo upuštěno od vyjadřování rozsahu za-
kázek technickými měrnými jednotkami, které jsou
podrobně rozvedeny v technické části projektu
zakállky a též v cenové kalkulaci [případně v ča-
sovém harmonogramu jako součást HS).

V současné době je proveden rozpis plánu systé-
mem plánových bilancí na jednotlivá hospodář-
ská střediska [tedy automatizovaně), přičemž se
vycházelo z uzavřených hospodářských smluv,
technických projektů a potvrzených dodávek.

V květnu - červnu 1978 se uvažuje se zpraco-
váním očekávané skutečnosti za rok 1978 jako
podkladu pro návrh plánu na rok 1979.

Ekonomický efekt je z důvodu aplikace jen v je-
diném podniku nepodstatný a činí cca 12,5 tis. Kčs
ročně. Podstatně významnější jsou "efekty vedlej-
ší", jalw je k'valita a množství zpracovaných in-

formací, přehlednost rozpisu plánu, vazby na
ostatní části informačního systému podniku apod.

Závěrem lze říci, že aplikace výsledků výzkumu
probíhá úspěšně a systém se dostal do běžné pra-
xe. Je'ví se velmi výhodný především u středisek
geodézie [velké množství drobných zakázek, sta-
tická stabilita atd.). Řadu informací ze sestav vy-
užívá též útvar řízení výroby. Skutečností je, že
o výsledky aplikace mají vedoucí hospodářských
středisek zájem a ke zpracování vstupních údajů
přistupovali s vysokou odpovědností a pečlivostí.

Zpětná vazba je ve 'vnitropodnikovém systému rl-
zení nezbytně nutným článkem, protože umožňuje
rozhodovací činnost.

Aby byl systém "Plánových bilancí" zcela funkč-
ní, je nutné mít v organizaci dobře zajištěny tyto
okruhy informačního systému:

1. Účetnictví na bázi chozrasčotu.
2. Výsledné kalkulace.
3. Cenovou statistiku.
V roce 1977 se podařilo podniku zabezpečit

úkoly zejména na úseku účetnictví, kde byl za-
veden nový sty stém od 1. 1. 1977 a již v průběhu
roku byly informace o chozrasčotních výsledcích
využívány.

Rovněž úkoly na úseku výsledných kalkulací
v členění podle jednotlivých výkonů byly splněny
a informace z těchto podkladů se využívaly pro ob-
jektivizaci normativní základny podniku.

Genová statistika umožňovala aktualizovat ce-
ník plánových cen a z části též normativní zá-
kladnu [nové výkony).

Nejvyšší nároky na lidský faktor si v roce 1977
vyžádaly výsledné kalkulace, které byly zpracová-
ny automatizovaně jen v omezeném rozsahu a jen
za běžný měsíc.

Z důvodu vyřazení počítačů AI00 z výpočetní
sítě PVT a s ohledem na vládou stanovené jmeno-
vité úkoly pro zpracování na počítačích JSEP [EC
1021, EC 1030) podnik dostal výpověď rutinního
zpracování od roku 1978.

Bylo proto nutné zajistit náhradní zpracování
agendy účetnictví a výsledných kalkulací.

Při zabezpečení tohoto úkolu se podařilo navá-
zat kontakty v Podniku racionalizace řízení a vý-
početní techniky při MZVž - závod Opava a hlav-
ní problémy se podařilo vyřešit. Řešitelský tým
[s. Kavan - analýzy, s. Jalč - programy) zajistil
v období od října 1977 do února 1978 zpracování
7 nových programů pro počítač UNIVAC-I005, kte-
ré řeší prdblematiku účetnictví a výsledných kal-
kulací v úzké návaznosti na 7 programů "Pláno-
vých bilancí".

5. Perspektiva automatizovaného systému řízení
podniku

Obecně rozumíme systémem řízení množinu vzta-
hů a vazeb mezi řídícím objektem a řízeným sub-
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jektem. Řídící systém obecně charakterizují 2 zá-
kladní vazby:

1. Inf.ormační tok mezi ŘO a ŘS
(příkazy, nařízení, směrnice atd.).

2. Zpětná vazba
(hlášení, 'výkazy, evidence atd. j.

Automatizovaný systém řízení je specifický tím,
že jedním z rozhodujících objektů v systému ří.
zení je samočinný počítač, který zabezpečuje řa-
du formálních činností mezi řídícím objektem a
řízeným subjektem zcela automatizovaně, a to jak
ve směru informačního toku ŘO - ŘS, tak ve
zpětné vazbě.

V podnicích resortu je větší pozornost věnována
zejména automatizaci řídících činností na úseku
zpětné vazby.

V obecném pojetí je ASŘP takovým systémem ří-
zení, ve kterém jsou automatizovány činnosti zpět-
né vazby nejenom v úrovni ASŘP, ale i propojení
na OASŘ.

Ve smyslu této definice není tedy ASŘP vybudo-
ván ani v jediné organizaci resortu a ASŘP se stá-
vá perspektivním cílem.

K budování ASŘP je možno přistupovat v zá-
sadě dvojím způsobem:
1. Na úrovni resortu ČÚGK budovat OASŘ s přes-

nou definicí výstupů ve vazbě na ostatní OASŘ
jiných resortů a centrálních orgánů.
Z potřeb výstupů OASŘ vyvstane potřeba defi-
novat vstupy do OASŘ, které musí být části vý-
stupů z ASŘP. Na úrO'Vni podniku je pak možné
stanovit potřeby vstupních informací a stano-
vit tvar výstupních informací - z vnitropodni-
kových útvarů.

2. ASŘP a OASŘ budovat současně formou díl-
čích projektů (programů) a následně pomocí
spojovacích a konverzních programů zabezpečit
propojení obou systémů.
Vzhledem k omezeným možnostem na úseku za-

jištění programátorských kapacit se 2. alternati-
va řešení jeví jako výhodnější.

V naší organizaci je zajištěno automatizované
zpracování následujících úloh:

Programy GlOO, Gl01, G102, G103, G104, GlOS a
G106 "PlánO'Vých bilancí", které tvoří uce-
lený podsystém. Zpracování se provádí na po-
čítači T 200.

Programy UGE 300, UGE 301 a UGE 3021,které
řeší oblást základního účetnictví podniku a
vnitropodnikového účetnictví pro potřeby
chozrasčotu. Zpracování se provádí na počí-
tači U 100S.

Programy UGE 401/70, UGE 401/90, UGE 402/90
a pGE 402/90. Je zabezpečeno zpracování vý-

sledných kalkulací podle zakázek a hospodář-
ských středisek, za podnik dle výkonů.
Zpracování se provádí na počítači U 100S.
Programy řady G a UGE jsou dobře logicky
propojeny a mají obdobnou hierarchii zpraco-
'vání.

a) Automatizovaně se provádí zpracování ZP na
počítači T 200 (PVT Praha). Subsystém je zce-
la samostatný a programově je zabezpečen cel-
kem 18 programy.
Zpracování se provádí měsíčně (11 sestav),
čtvrtletně (12 sestav) a ročně (18 sestav).

bj Rovněž evidence DKP, PPS 50 %, PPS 100 %,
DKP z FKSP a OTE je plně automatizována -
zpracování provádí PVT Praha. Subsystém ob-
sahuje celkem 10 programů a provádí se perio-
dicky 'v úrovních: měsíc (8 sestav), čtvrtletí
(8 sestav), pololetí (9 sestav), rok (10 sestav).

V roce 1978 není ještě v našem podniku zabez-
pečeno automatizované zpracování mezd a okruh
skladového hospodářství.

Cílem dalšího vývoje bude postupně dořešit otáz-
ky ASŘP tak, aby bylo možné zajistit zpracování
všech okruhů řídícího systému automatizovaně na
podnikovém počítači (EC 1033).

V současné etapě se jeví nezbytným souběžně
budovat i OASŘ v rámci resortu ČÚGK. Pro řešení
této problematiky je vhodné vytvořit řešitelské
týmy pracovníki'l z pracovníki'l ČÚGK, VÚGTK a
vybraných n. p. Geodézi:e.

Vytvoření řešitelských týmů přispěje ke sjedno-
cení ASŘP tak, aby do konce 7. pětiletky byl v re-
sortu zaveden jednotný systém řízení. (ASŘP pro-
pojen na OASŘ.)

6. Předpoklady funkčnosti systému plánových bi-
lancí

a) Pi'edpoklady pro automatizovaný rozpis plánu
systémem pláncwých bilancí:
1. Definovaná organizační struktura podniku

(rozdělení na jednotlivá hospodářská středis-
ka).
Omezení: středisek může být maximálně 25

2. Číselník podnikových výkonů ve vazbě na
JKV [alespoň na podskupiny JKV).
Omezení: není - fakultativní stanovení pod-
nikem

3. Zpracované plánovací normativy v členění
podle číselníku výkonů a podle oborového kal-
kulačního vzorce.
Omezení: vazba na číselník výkonů

4. Podklady o zakázkách, členění na jednotlivé
tvýkony a přidělené 'Vnitropodnikovým útva-
rům.
Omezení: vazba na údaje o zakázkách (tech-
nické projekty)

5. Údaje o kooperačních nákladech podle hos-
podářských středisek, zakázek a výkonů
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Omezení: název zakázky maximálně 44 znakú
6. Alespoň přiblížně musí být stanovena výrob-

ní režie hospodářských 'Středisek a správní
režie podniku.
Omezení: žádné

b 1 Předpoklady uvedené v odstavci a) jsou splni-
telné ve všech podnicích resortu. Při realizaci
vO 6. 2. 33 se ukázalo, že nepsaným, ale rozho-
dujícím činitelem pro úspěšné zavedení a
funkčnost systému je úzká spolupráce jednotli-
vých útvarů. Spolupráce je nezbytná zejména
mezi útvarem informační soustavy, plánu a
útvarem racionalizace v oblasti tvorby norma-
tivní základny a cen, alH je nutná i mezi útva-
rem přípravy výroby, útvarem řízení výroby a
všemi vedoucími SG a provozů.

A právě v této oblasti lze hodnotit činnost všech
vedoucích pracovníků jako vysoce politickou a
uvědomělou, bez které by nebylo možné dosavad-
ních výsledků dosáhnout.

Systém plánových bilancí j e aplikován teprve
krátkou dobu a rvyžaduj,e vysoké nároky na kvali-
tu práce řady útvarů podniku. Je vždy nut-
né pečlivě zvažovat míru přesnosti získaných vý-
sledku a citlivě jich využívat. Jen tak lze celý sy-
stém řízení zlepšit a uvést do běžného života bez
psychologických rizik (strach z počítače).

Podle našeho názoru by bylo vhodné zavést sy-
stém plánových bilancí alespoň V jednom z dalších
podniku resortu.

Do redakce došlo: 17. 5. 1978

TERMINOL6GIA V GEODÉZII
A KARTOG RAFII

Niekorko poznámok k terminologickej
problematike V geodézii

V príspevku [1] predložil Ing. Valovič niektoré termíny,
používané v geodézii, k širšej diskusii. Časť z týchto
termínov sa však používa nielen v geodézii, ale aj v prí-
strojovej technike, metrol6gii, strojárstve a iných oblas-
tiach techniky. V tomto príspevku sa pokúsime objasniť
niektoré nadhodené problémy i z aspektu týchto dis-
ciplín.

Argument o definovatefnosti dlžky, uvedený v [I], je
celkom opodstatnený. Dlžka ako fyzikálna veličina má
fundamentálny význam nielen v geodézii, ale aj v iných
oblastiach vedy a techniky, ba aj v bežnom občianskom
živote. Z tohto hfadiska sa zdá byť celkom logické, že
merací prístroj na meranie dl žok musí byť pomenovaný
ako "dlžkomer". V praxi je však situácia trochu odlišná.
Každému geodetovi je pojem "d i a f k o m e r" dostatoč-
ne jasný, práve tak, ako je jasný pojem "d 1 ž k o m e r"
napr. každému pracovníkovi technickej kontroly v stro-
járstve, resp. každému metrol6govi. Zrejme teda ide
o dva druhy prístrojov, ktoré sa odlišujú určitými znak-
mi. Ak bližšie analyzujeme frekvenciu oboch termínov
v uvedených oblastiach, je zrejmé, že rozdielnosť [pri
gramatickej i vecnej správnosti oboch termínov, ako sa
v [1] uvádza], je; sémantického charakte,ru (v konštrukč-
nom a aplikačnom slova zmysle). To značí, že "d Iž k 0-

m e r" i "d i a f k o m e r" je síce vždy prístroj pre me-
ranie dlžok, avšak tieto dlžky sú odlišné vefkosťou i sp6-
sobom definovania koncových bodov [napr. priemer piest-
ného čapu, dlžka strany trigonometrickej siete). Zjedno-
dušene možno teda oba druhy prístrojov rozlíšiť na zá-
klade príslušnej met6dy merania a rozsahu merania.
Dialkorner je prístroj na nepriarne rneranie (rozsah rá-
dove od desiatnk metrov do dooiatok kilome:tro,v), zatiaf
čo dlžkorner (v užšom slova zmysle) je prístroj pre
priarne lIleranie (priame vorovnanie so zhmotnenou dlž-

kovou mierou, zabudovanou v prístroji) v rozsahu od
desiatok mikrometrov do cca 4 metrov. Náznak také-
hoto rozlíšenia možno nájsť už v [2], škoda len, že
v najnovšej geodetickej terminol6gii [3] sa k tejto sku-
točnosti neprihliadlo (výklad termínu č. 208 s prihliad-
nutím' na termín č. 208b v [3] je vlastne tautoI6giou).

Spomenuté úvahy o odlišnosti významu týchto termí-
nov sa dajú podporiť aj analogickým výskytom v iných
jazykoch, a to na základe terminol6gie v odbornej lite-
ratúre zaužívanej. Tak napr. v nemčine termín "Ent-
fernungsmesser" (4), [5] je ekvivalentný nášmu termínu
"diafkomer", zatiaf čo termín "Lii.ngenmesser" resp.
"Lii.ngenmessmaschine" [5], [6] zodpovedá termínu
"dlžkomer". Podobne je to v angličtine, kde sa vysky-
tujú termíny "Distancemeter", resp. "Range-finder" [7]
a "Length measuring machine" [8]. V ruskom jazyku je
taktiež rozlíšenie: "dafnomer" [5] zodpovedá nášmu
"diafkomer", "dlinomer" [5], [9] zase nášmu "dlžko-
mer". Oba termíny sú takto pojaté [i s odlišnou definí-
ciou) v návrhu terminol6gie z oblasti dlžkových a uhlo-
vých meraní [10], ktorá sa v súčasnosti spracováva
v rámci činnosti Sekcie pre metrol6giu, Stálej komisie
pre normalizáciu RVHP. Z uvedeného vyplýva, že oba
termíny majú svoje opodstatnenie a dajú sa používať
v príslušných oblastiach, To značí, že v geodézii bude
aj naďalej vhodné užívať termín "dialkorner" a ostatné
z ne ho odvodené termíny.

V [I] bol podaný tiež výklad termínu "meranie", kto-
rý v podstate zodpovedá oficiálnej definícii podfa [11]
a ďalším doplňujúcim vysvetlivkám, tam uvedeným. Pri
používaní tohto termínu je potrebné vždy vziať do
úvahy celý rad význam ov, ktoré m6že nadobudnúť v kon-
texte odborného vyjadrovania. Obvykle sa totiž tento
tento termín (alebo znenie "odrazný systém", k čomu
tvaroch.

Na záver ešte niekofko poznámok k návrhu termínu
"odrazový systém" [1]. Podfa nášho názoru je
telnto tennín (alebo znenie "ndrazný systém", k čomu
však musia definitívne stanovisko zaujať jazykovedci)
celkom vhodný ako všeobecný termín, zahrňujúci všetky
druhy odrazových prvkov [zrkadlá, protistanice, kútové
odrážače a pod.). Je samozrejmé, že tým nie je dotknuté
používanie iných, špecifických termínov, pri použití
v konkrétnom prípade [napr. určitý diafkomer má dosah
s jedným odrazným hrano lom do 1 km, s tromi hranolmi
do 2 km).

D61ežitosť používania správnych a jednoznačne defi-
novaných termínov je evidentná nielen v geodézii, ale
aj v iných oblastiach vedy a techniky. Často sa však
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stáva, že každá oblasť si vytvára svoju terminol6giu bez
dostatočného zohradnenia terminol6gie v príbuzných dis-
ciplínach. Táto situácia vedie k určitým rozporom, roz-
dielnym definíciám a odlišnému chápaniu totožných po-
jmov, čo objektívne komplikuje zrozumiternosť vyjadro-
vania v jednotlivých disciplínach. Bolo by preto velmi
želatelné, keby odborní pracovníci z oblasti geodézie
(kde meranie geometrických veličín - dlžok, uhlov,
plošného obsahu - predstavuje hlavnú náplň činnosti]
užšie spolupracovali i pri tvorbe všeobecnej terminológie
v metrol6gii, kde sa v súčasnej dobe spracováva návrh
závii.znej ČSN "Názvoslovie v metroI6gii". Takáto spolu-
práca by určite priniesla plodné výsledky pre geodetickú
i metrologickú terminol6giu, a v konečnom dosledku by
viedla k spresneniu a zdokonaleniu znenia slovníka [3]
i iných podobných terminologických a názvoslovných diel.

[1] VALOVIČ,J.: Zo súčasnej terminologickej problema-
tiky. Geodet. a kartogr. obzor 24, 66, 1978, Č. 2,
s. 43-44.

[2] KUČERA,K.: Výkladový geodetický a kartografický
slovník. [Edice VÚGTK,Sv. VIII.], Praha, SNTL, 1964,
128 s.

[3] Slovník geodetickej a kartografickej terminol6gie.
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Ing. Igor Brezina,
Čs. metrologický ústav, Bratislava

Menovanie nových profesorov - geodetov
Prezident Československej socialistickej republiky s.
Gustáv liusák s účinnosťou od 1. februára 1978 menoval:
- mimoriadneho profesora Ing. Juraja Šiittiho, DrSc.,
riadnym profesorom pre odbor geodézia a ban-
ské meračstvo na Katedre meračstva a geofyziky,
Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach,
- doc. Ing. Michala Daniša, CSc., mimoriadnym
profesorom pre odbor geodetická kartografia
na Katedre mapovania a pozemkových úprav, Staveb-
nej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave.
Dekréty novým profesorom odovzdal minister škol-

stva SSR prof. Ing. Juraj Buša, CSc., v Bratislave dňa
5. mája 1978.

Novomenovaným profesorom srdečne blahoželáme.
Redakčná rada

Štátne vyznamenanie Ing. Pavlovi
Hazuchovi

Prezident Československej socialistickej republiky pre-
požičal k 1. a 9. máju 1978 Ing. Pavlovi Hazuchovi,
vedúcemu ekonomického odboru Slovenského úradu
geodézie a kartografie, štátne vyznamenanie

Za vynikajúcu prácu.

K udeleniu štátneho vyznamenania srdečne blaho-
žcláme.

Dne 22. 10. 1978 se dožívá 50 let významný představi-
tel československé geodetické praxe a ředitelI Geodézie,
n. p. v Čes;kých Budějovicích soudruh Ing. Vladimír Ko-
lář. Pochází ze Sepekova u Milevska v Jihočeském kra·
ji, z dělnické rodiny. Matu1'O<valna reálném gyml1Jázi~
v Táboře v r. 1947. Po ukončení vysokoškolských studu
na Vysoké škole speciálních nauk, směru zeměmě~ic~é-
ho inženýrství v Praze, v r. 1951 pracoval krátky cas
u n. p. Geometra Č. Budějovice. Po sjednocení geode-
tické služby v r. 1954 přešell do Oblastního ústavu geo-
déme a kartograf'ie 'V Č. BudějoviC'ích, kde prošel mnoha
vedoucími fun'kcecrniv'evšelch formách organiz:a,čního uspo-
řádání ge'oIdert'iC'késlužby v Jihočeském kIiaji. Do r. 1958
pra,oova:J ve funkci vedoucího oddílu, do r. 1967 ve funkci
vedoucího provozu na úseku středisek goodéziei, do r.
1970 ve funkci hlavního geodeta pro Jihočeský kraj, do
r. 1972 jako náměstek ředitele OÚG v Praze pro Jiho-
český kraj a od r. 1972 ve funkCi ředitele n.. p. Geo.déz~~
v Č. Budějovicích. V r. 1966 byl vyhodnocen jako nejlepSl
pracovník resortu.
Po celou dobu svého téměř pětadvacetiletého plisobení

v resortu se veřejně angažoval a pracoval v mnoha
funkcích ve společenských orgaruizacích a v neposlední
řadě i ve stranické organizaci (ROH, SČSP, CVTS, KSČ].
V současné době je členem zemědělské komise JčKNV,
je stálým členem Kolegia předsedy ČÚGK a členem ~omi-
se pro závěrečné státní zkoušky na stavební fakultě CVUT.
Pod jeho vedením dosáhl n. p. Geodézie v C. Budějo-

vicích dobrých a vyrovnaných výsledkli, jež byly oce-
něny několika vyznamenáními: Podnik VIII. všoodbo-
rového sjezdu, Podnik 30. výročí osvobození Ceskoslo-
vensk a Sovětskou armádou, Rudý prapor předsedy CúGK
a ČVOS Čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO za výsledky
v soutěž'i na počest 60. výročí VŘSR.
S. Ing. Kolář má výrazné zásluhy na rozvoji českoslo-

venské geode~lcké služby zejména na úseku evidence ne-
movitostí a služeb obyva1elstvu a socialistickým organiza-
cím la 'Sehrál 'vysoce aktivní úlohu při rozvíjení a inovaci
v oblastí automatizace těchto prací a při zvyšování jejich
kvalitativní úrovně. Významně přispěl k řešení otázek
rlistu produktivity práce a její efektivnlOsti. Výraznou po-
zovnost a úsilí věnoval investičnímu rozvoji služby, a to
jak v oblasti modernizacel strojního vybavení, tak i ve
zlepšování pracovních podmínek výstavbou moderních
pl'acovlšť středisek goodézie v okresech kraje. Stejně in-
tenzívní úsilí věnoval i péči o sociální podmíI1Jkypracov-
níkli podniku a rozvoji jejich politické a odborné úrovně,
jejich tvlirčích schopností a jejich společenské angažo-
vanosti a inicIativy.
U příleržitosti dovršení 50 let mu prezident Českoslo-

venské socialistické re1publiky proplijčil za dlouhodobou
úspěšnou práci pro rozvoj geodézle a kartografie vyzna-
menání "Za vynikající práci".
Jubilantovi přejeme do dalších let stálé zdraví, mnoho

dalších pracovních úspěchli a štěstí v osobním životě.
Redakční rada
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Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru geodézie
a kartografie Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave v rokoch 1976 a 1977

KG - Katedra geodézie
KGZ - Katedra geodetických základov
KMPÚ - Katedra mapovania a pozemkových úprav

KG - A 1 S b e n a t y Mohamed Yasin
Určenie kubatúr z fotogrametrického vyhodnotenia

KG - And r e j k o Ján
Testovanie anal6gového vyhodnocovacieho prístroja

KG - A n t a r Adnan
Posúdenie presnosti nive'lačných prístrojov

KGZ - Bar b i e r i k o v á Elena
Posúdenie presnosti Wild T 4

KGZ - B e n e d i k o v i č Jaroslav
Štúdium podmienok vytvorenia azimutového normálu

KMPÚ - B e s ten r e i n e r o v á Zde na
Projekt zapojenia reprografie v rezorte SÚGK

KGZ -B o rtn í k o v á Mária
Určenie geodetických smerov astronomickými metó-
dami

KGZ - B rez a František
Porovnanie polohovej stability bodov v trojuholníko-
vom reťazci

KMPÚ - Bu j d á k Vincent
lnformačná schopnosť máp velkých mierok

KGZ - Der 1a n Miroslav
Vyrovnanie siete uzlových bodov

KG - D i a II o Soumaila
Projekt topografického mapovania 1:25000 metódou
leteckej fotogrametrie pre územie Hornej Volty

KG - Dobeš Ján
Vyhodnotenie pOlohových posunov sypanej priehraJy
Ružín

KG - F a i x Ladislav
Nasadzovací svetelný dialkomer Distomat DI 3

KMPÚ - F e i g I e r o v á Šarlota
Vzájomné vazby pozemkových úprav, tvorby a ochrany
polnohospodárskej krajiny

KMPÚ - F r o n c Kamil
Vhodnosť mapových podkladov pre pozemkové úpra-
vy z hladiska životného prostredia

KGZ - Fundárek Roman
Návrh pozorovacieho plánu pre otimálne určenie tri-
gonometrickej siete

KGZ - G r ma n Martin
Vyrovnanie trigonometrickej siete s využitím počílačov

KMPÚ - G u n i š Gabriel
Technický projekt THM lokality Šurany - intravilán
1:1000

KGZ - K a m e n i a r o v á Terézia
Využitie digitálnej bázy údaj ov máp velkých mierok

KGZ - Ke 11 o Jozef
Vplyv osobnej chyby na určenie azimutu

KMPÚ - K e I o Milan
Štúdia komplexného projektu pozemkových úprav pre
JRD Tisovec

KGZ - K o rb e I a Samuel
Určenie prístrojových konštát svetelných dialkomerov
EOS

KG - Korchaník Ján
Me~ódy pre určovanie konštánt nitkových dialkomerov

KMPU - K o v á č Vladimír
Tvorba odvodených máp z digitálnej bázy údajov

KMPÚ - K r i š p i n s k Ý Pavol
Psychosenzorické uplatnenie semiografie v kartografii

KG - 1:o r k o Ladislav
Aanalýza vnútornej orientácie snímok

KMPÚ - Mat e j o v i č Milan
Využitie mikrofilmu v OSKI

KG - Mať a š 1:udovít
Nová geodetická technika a jej využitie v stavebnictve

KGZ - Mel o Jozef
Spracovanie výsledkov gravimetrických meraní na
geodynamickom polyg6ne Baba

KMPÚ - M i k I u š Viktor
Oblastná štúdia pozemkových úprav zo záujmového
územia Hornej Oravy

KMPÚ - M o sej František
Kartometrické vyšetrenie TH-máp vyhotovených fo-
togrametricky

KG - M r v a Štefan
Godetické podklady pre výstavbu sústavy vodných diel
na Dunaji

KG -N o v o t n Ý Pavol
Meranie a vyhodnotenie posunov zosuvného územia

KGZ - O rtu t a Juraj
Geodetické met6dy pre sledovanie výškových zmien
bodov

KG - Per e š í n i o v á Viera
Semianalytická aerotriangulácia na stereometrografe

KMPÚ - Pni a k Jozef
Presnosť základných máp ČSSR

KMPÚ - P o 1á č e k Ivan _
Návrh opatrení na komplexnú protierozívnu ochranu
pMy

KMPÚ - P r i e s o lov á Mária
Kritéria čitatelnosti a grafického záznamu prvkov na
mapách

KG - P u š kár Michal
Analýza presnosti podrobného merania

KG - R ach i d Mohamed Amin
Geodetická príprava pre výstavbu dialnice

KGZ - R i š k o Pavol
Vyhodnotenie údajov slapovej stanice SAV vo Vyhniach
za obdobie január-marec 1976

KMPÚ - R i š k o v á Helena
Šta.ndardizácia farebných škál na mapách

KMPU - S a k a I í kAnton
Pr~jekt hlavnej pofnej cesty

KMPU - S o b e k František
P~oje~t ~redvýsatbovej úpravy terénu a návrh orga-
lllzacle. uzemia vinohradov pre JRD Hostice

KGZ - S a 1m a Ladislav
Výpočet dlžok meraných sveteilným dialkomerom EOS
s l:!hlado.m na automatizáciu spracovania na počf,tači

KMPU - Sč erb í k Ján
VY!Iotov~nie originálu TH - mapy 1:2000

KMPU - S i m k o v i č Ivan
Teoretické aspekty semiotiky

KMPÚ - Trška Pavol
Generel oblastných pozemkových úprav pre zlúčené
JRD v Domaniži

KG - Wa c I a w i k Petr
Analýza presnosti obojstranne pripojeného a orien-
tovaného polyg6nového ťahu

KG - A 1 A t a s s i Najeh Mohamed
Fotogrametrická dokumentácia pre určenie doprav-
ných nehod

KG - A I R a a i Abde'lkader
Projekt geodetických prác pre vytýčenie dialnice

KGZ - B e n č á t o v á Emília
Porovnanie výsledkov slapovaných meraní na náklo-
nomernej stanici SAV vo Vyhniach, získané met6dou
PeICceva a Chojnického za trojmesačné obdobie

KMPU - Blaškovičová MáMa .
Priestorová štruktúra zložiek krajiny

KMPÚ - D i n k a Ján
Gramatika jazyka mapy
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KGZ - D z i a n i k Jozef
Zameranie a vyrovnanie výškovej siete

KG - Ď u n gel Karol
Geodetické meranie svahových pollybov

KG - Ď u r i š Juraj
Vplyv diferenčnej refrakcie na výsledky veYmi pres-
nej nivelácie

KGZ - G u 1 á š tubomír
Automatizované zobrazenie izočiarových polí

KGZ - G u 1 á š o v á Magdaléna
Určenie zemepisnej širky astronomickými metódarni
pre topografické účely

KG - H a č k o Milan
Rozbor možností využilia nitkového diaYkomera pre
meranie polohopisu

KGZ - H ach e m Omari
Vyrovnanie miestnej siete pevných bodov vytyčovaných
pre výstavbu mostu cez Dunaj

KMPÚ - Haj d ú č e k Štefan
Protierozivna ochrana pody

KGZ - Han zel Jaroslav
Vyrovnanie lokálnej siete z meraných uhlov a dYžok

KG - Herško Ján
Smerové riešenie trasy komunikácie s využitím fo--
togrametrie

KMPÚ - Hol b u s o v á Irena
Prepojenie registra pody na informačné systémy rB-
zortov MPVž, GaK a na pozemkové úpravy

KMPÚ - Hor í n e k Stanislav
Automatizovaný systém riadenia podniku [ASRP) G€O-
dézia, n. p., Bratislava

KMPÚ - Hor n á k Dušan
Oblastná štúdia pozemkových úprav

KG - C h a m m o u t Mária
Testovania priestorových vyhodnovacích prÍ:strojov

KMPÚ - C h m e Y Jozef
Generel pozemkových úprav

KMPÚ - J Ul' e n k o v á Jana
Technický projekt lokality Pruské - THM

KG - Kamenský Ján
Skúmanie funkcie prítlačného zariadenia fotokomdr
na geometriu snímky

KMPÚ - K a s sem Haj Yahta
Porovnanie postupu vyhotovania polohopisu pomocou
EC 101O-DIGIGRAF a uDRA 1013-CORAGRAPH

KGZ - Ke č k e š Ján
Kaiibrácia sekundových teodolitov

KMPÚ - Ke 11 n e r Štefan
Projekt hospodárskej cesty

KG - K 1 u č i a r Jozef
Šlatistická analýza výsledkov nivelačných meraní

KG - Km e ť Jozef
Fo~ogrametrické zameranie priečelí, budov

KG - K o m a I~ubomír
Aplikácia fotogrametrie na meranie priestorových
zmien sypanej hrádze

KG - K o rdi a kAnton
Vplyv vlícovacích bodov na présnosť vyhodnotenia

i(MPÚ - K o v a č i č Ján
Návrh optimálnej štruktúry pofnohospodárskych kul-
túr z hfadiska tvorby krajiny

KGZ - K o v á č i k Juraj
Posúdenie možností využitia počítača EC 1010 v geodé-
zii a kartografii

KG - K o val čí k Dušan
Možnosti využitía paralaktického merania dÍžok pre
budovanie podrobného bodového poTa

KMPÚ - K u m a Vladimír
Digitalizácia polohopisného obsahu máp

KGZ - L o j k o v i č o v á Zuzana
Zostavenie vhodných algoritmov transformácie rovin-
ných súradnic pre spracovanie na počítači

KG - M a 1 í k o v á Margita
Rozbor presnosti merania po:ohopisu polárnou metó-
dou

KG - Mat o š o v á Darina
Optimalizácia nivelačných merani posunov stavieb

KGZ - O g u r č á k Marián
Určenie konštanty Nčirgaardovho gravimetra a posú-
denie jeho vhodnosti pre účely praktického merania

KG - O n d r e j k o v á Anna
Vyholovenie fotoplánov fasád námestia

KG - O r n t h Adolf _
Zhusťovanie bodového pofa semianalYlickou aerotnan-
gU'áciou

KGZ - Pan g r á c Ján _ .
Vyrovnanie lokálnej polohovej geodetlcke] siete

KMPÚ - P a v 1 í k Dušan
Návrh inovácie modelu tvorby mapy

KMPÚ - P o spí šil Peter , .
Štúdia organizácie podneho fondu z hYadlska harmo-
nického rozvoja krajiny

KMPÚ - P r i e d hor s k Ý Bohuslav _ _
Vyhotovenie základnej mapy EN stroJovym spracova-
ním

KG - Raš 1 a Juraj
Fotogrametrické sledovanie stability sypanej hrádze

KMPÚ - R o s in čin Juraj
Rozbor metód podrobného merania pre vyhotovenie
základnej mapy vefkých mierok

KMPÚ - S k ř i P s k Ý Viliam
Projekt predvýsadbovej úpravy terénu a návrh orga-
nizácie vinohradov

KG - Str m i s k a Anton
Využitie nemetrických fotokomor v inžinierskej foto-
grametrii _

KMPÚ - S z a kálI Stefan
Štúdia vhodnosti máp na dokumentáciu ochrany ft

tvorby životného prostredia
KGZ -- Šat a n í,k o v á Eva
Určenie zemepisnej dížky a korekcie svetového času
VTC

KG - Š v ach o v á Eva
Rozbor možnosti využiti a dvojobrazových diafkomerov
pre podrobné meranie

KG - T r o c han Vladimír
Vyhodnotenie zvislých posunov vodnej elektrárne

KMPÚ - T r u han František
Rozbor vnútornej presnosti mapy vefkej mierky vzhYa-
dom na parametre presnosti mapovania

KMPÚ - U k rop e c Milan
Informačná zaplnenosť mapy

KGZ - Val e n t í n y Ondrej
Určovanie azimutu astronomickými met6dami, ktoré
nevyžadojú znalosť času

KG - Zem e n Marián
Rozbor presnosti polygonometrického určovania polo-
hy bodov

KG - Ž di ň á k Miroslav
Priestorové znázorňovanie terénu z digitálneho teréa-
neho modelu

Ing. Marián Hyrošš,
Katedra mapouania a pozem. úprav SuF svšr, Bratislava

V přípravě pro příští GaKO jsou:

KLDKDCNIK, J.: Moderní metody a experimenty dy-
namické družicovó geodézie (1. část)

PRIAM, Š.: Odhad presnosti elektronického diafko-
mera pomocou elementárnych chýb

ŠOTTI, J.: Integrované meracie systémy v inženier-
skej geodézii

ZEMAN, A.: Výzkum vertikální složky pohybů zem-
ské kůry na Ostravsku
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MEŘICKÉ PRÁCE NA STAVBÁCH

I. Použití technických předpisů a norem ve stavební měřické praxi
Obsahuje přehled předpisů a norem, které se týkají nebo sou-
visejí s měřickými pracemi na stavbách všeho druhu. Tato po-
můcka má umožnit náležitou orientaci v oboru a při eventuál-
ních sporech, které se často vyskytují mezi jednotlivými part-
nery staveb.

Z OBSAH U: • Zákony
• Vládní nařízení a vyhlášky
• Směrnice a předpisy
• Úřední komentáře
• Komentáře autorů přehledu

• Přejímání měřických podkladů a staveniště
od investora

• Předávání pracoviště
k montáži stavebních ocelových konstrukcí

• Přejímání montáží
stavebních ocelových konstrukcí

• Zákres skutečného stavu hotových objektů
• ON 730410 Vytyčování a kontrolní měření

pozemních stavebních objektů
• ON 732480 Provádění montovaných

betonových konstrukcí
• Směrnice Státní komise pro investiční výstavbu

z 1. 6. 1964, Věstník SKIV 1/1964
• Československé normy

• ČSN 730120
Značky základních technicko-hospodářských map

• ČSN 730122
Značky účelových map a plánů ve stavebnictví

228 stran, 59 obrázků, 63 tabulek, váz. 26 Kčs

II. Měřická praxe
Popisuje nejen různé měřické metody a postupy, pouzlvané
v běžné měřické praxi na různých druzích staveb, a dokresluje
je připojenými příklady, ale věnuje také náležitou pozornost
měřickým pomůckám a přístrojům, se zaměřením k možnostem
jej ich používání v praxi.

Z OBSAH U: • Polohopisné a výškopisné geodetické základy
• Podklady pro projektovou dokumentaci
• Měřické pomůcky a přístroje
• Základní měřické práce
• Vytyčovací práce
• Speciální měřické práce
• Určování ploch a kubatur

Inženýrům a technikům provádějícím měřické práce na nej-
různějších druzích staveb. Může také sloužit jako instruktivní
příručka žákům středních odborných škol i posluchačům vy-
sokých škol stavebního směru.
272 stran, 292 obrázků, 12 tabulek, 1 příloha, váz. 41 Kčs

Zde odstřihněte a pošlerte na adresu SNTL - Nakladatelství te,chnic!ké lite,raitury, odbytové oddělení
11302 Praha 1, Spálená 51


