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Vycházl dvanáctKrat
Informace
podá
a
jindřišská
lindřišská

14.
14

ročně.
Cena jednotlivého
objednávky
přijimá
PNS

Objednávky

do

zahraničí

-

člsla 4,ústřednl

vyřizuje

PNS

Náklad
2200 výtisků.
Papír: text a přiloba
7208-11/70
tisku 7. prosince
1979. otisk povolen
jen s udáním

Kčs, celoročnl
předplatné
48,Kčs. RozšiřUje
Poštovnl
novinová
služba,
expedice
a dovoz tisku Praha, admlnistrace
odbo'rného
tisku, 12505 Praha 1,
ústřednl

expedlce

25. výročí jednotné organizace geodézie a kartografie a Československá vědeckotechnická
společnost

Kontrolní

315

umě-

Ing. František Soukup a kol.
měření tvaru kruhové konstrukce

Praha,

oddělení

v prosinci
práv.

v}ivoz tisku,

1979, do sazby

12505

Praha

v Iistop.adu

317
322

Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Ing. Emília Karlubiková, CSc.
Blízka fotogrametria
pri štúdiu mikroreliéfu
ťažkých piJd
326

1,

1979, do

Ing. Zbyšek Faiman, CSc.
Kvalitativní parametry elektronických
kopírovacích zařízení pro zpracování fotogrammetrických snímků (2. část)

Ing. Jaroslav Klokočník, CSc.,
Ing. Jan Kostelecký
rezonance

tisku

g. obálka 209/80 g. Toto čislo vyšlo
prampne
a se schválením
autorských

Ing. Jaroslav Kouba,
Ing. Pavol Kmeťko

Metoda kolokací a dráhové
lých družic Země

a dovoz

329

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉPRAXE
Ing. Josef Žampach
Na okraj vyhlášek ministerstev lesního a vodního hospodářství ČSR a SSR Č. 144 a 154/1978
Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
335
SPRAVY ZO SKOL

337

ZPRAVY Z KRAJŮ

337

OSOBNí ZPRAVY
NEKROLOGY

325, 338

339

[061.22:62(437) +528] ,,45-25"
KOURA, j. - K~IEŤKO, P.
25. výročí
jednotná
orgal/,izace
geodézíe
a kartcgrafíe
a Ceskoslovenská
vědeekott,ehnieká
společnost.
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, č. 12, s. 315
až 316
Stručný
přehled
vývoje geGdelické
a kartografick,;
společnosU (GKs) ČSVTs od jejich začátků
v rGca 1957 až po
současnost.
HodnGceni
dosavadni
činnosti
GKs ČsVTS při
příležitosti
25.
v}Tročí
jednotncl
organizace
geodézie
a kartografie.
528.3:529.783
KLOKOČNíK,

528.486.4
COYKYIl,

<'!>. I-I KOJI.

KOHTPOJlbH"Ie
qHH
j.

-

KOSTELECKÝ,

j.

Metoda kolckací a dráhová
reZ""'anee
umělých
družic Země
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, Č. 12, s. 317
až 322, 2 tab., lit. 32
Popis
postupu
určování
harmonických
koeficientů
Cn m'
Sn, m stupně
n a řádu
m rozvoje
zemského
gravitač~ího
potenciálu
prostřednictvim
jejich
jistých
lineárních
kombinací,
tzv. souhI'nných
koeficientů,
které
jso'! zdp hledány za změny
sklonu
dráhy
družice
vyvolané
dráhovGu
razonanci.
Pro určeni
jednotlivých
harmonických
koeficientů je aplikována
zobecněná
metoda
nejmenšich
čtverců
kolakace.
528.• 86.4
sOUKUP, F. a kol.

H3MepeHHJI

322

Kontrolní
měření
tvaru
krU'hové
střešní
konstrukce
víceúčelové
haly před zdvižením
do konečné
polohy.
Určení
polohy
středu
optimál11lí ahradní
kru2nice
a optimálního
poloměru.
528.7[ 21-194,2) :631.3
GREGOP, V. KARLUBIKOVÁ, E.
Blízka fotogrametrl,!
prt štíldh,
mikrorelléru
ťažkýeh
pud
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, Č. 12,. s. 321l.
až 329. 5 obr .. lit. 3
Aplikácia
blízkej
fotogrametrie
v pofnohospodárskom
experimentRlnom
výskume
pri štúdiu
mikroreliéfu
ťažkých
pod.
snimky
boli
vyhotovené
stereometrickou
komorou
sMK 5,5/0808 SG 'Rkladnicou
40 cm. Vyhodnatenle
vykonané
na stereom8'trografe
metódou
pretvorenlých
zvazkov
IÚčov.
Výsledkom
je 10itoplán
so zákresom
vy.'§koplsu a priečne
profily.
528.727

epopMLI

KpyroBOH

feoJJ:e3HqCCKHH H KapTOrpa,pHQeCKHH
No 12, crp.
322--325,
5 pHC., JrHr.

0630P,
3

KOHCTPYK25,

528.7

(21

fPEfOP,

-194-2)
B. -

: 631.6
KAPJIYBHKOBA,
npH

3.
H3yqeHHH

feoJJ:e3H'IeCKHH
H KapTOrpa,pI-IqecKI-IH
0630P,
NG 12, CTp. 326-329,
5 pHC., JIHT. 3

MHKpOpeJI"e25,

1979,

IlpHMeHeHI-Ie 6JIlH3KOH epororpaMMeTpHH
B CeJIbCKOX03JIHCTBeHHOM 3KCnepI-IMeHTaJIhHOM HCCJIeJJ:OBlI!HHHnpH H3YqeHH'H MHlq)OpeJIbe,pa TJIJKeJIbIX nOqB. CHHMI<lH 6bIJIH cJJ:eJIaHbI crepeoMerpH'leCKOH
KaMepoŘ SMK 5.5/0808
C 6a3HCOM 40 CM. 06pa6oTKa
CJJ:eJIaHa C nOMo~bIO cTepeoMeTporpa,pa
MeroJJ:oM npe06pa30BaHHbIx
ny'fKOB JIyqeŘ. B pe3YJIbTaTe nOJIyqaerclI
,pOTOnJIaH BKJIIOqaIO~HH 3apHcoBKY.
rHncoMeTpuH
IH nOnepeqHbIe
npo4>HJIH.
528.727
<'!>AflMAH,

3.

KaqeCTBeHHLIe napaMeTpLI
8JleKTpOHHLIX KOIIllpOBaJlbHbIX
cpeJJ:CTB JJ:JlH oópa6OTKH
eparorpaMMerpHqeCKHX
CHHMKOB
(2 qaCTb)
feoJJ:e3I-Iq8CKHH H KapTOrpa,pHqecKHŘ
0630p,
25,
No 12, crp. 329-334,
11 pHC., 2 Ta6., JIHT. 8

Z.

1979,

KOHrpoJIbHble
H3MepeHI-IJI ,pOpMbI KpyroBOH KpoBeJIbHOH
KOHCTPYKqHH JJ:JIH MHoroqeJIeBbIX qexoB rrepeJJ: HX nOJJ:1>eMOM B KOHeQHGe rrGJIOJKeHHe. OrrpeJJ:eJIeHHe
nOJIOJKeHI-IJI
l.\eHTpa OrrrHMaJIbHoŘ 3anaCHoŘ OKPYJKHOCTI-IH OIITHMaJIbHOro paJJ)Hyca.

BJIH3KaH .poTOrpllMMeTpHJl
.pa TJIJKeJILIX noqB

Kontrolní
mHení
tvaru
kruhové
konstrukce
Geodetický
a kartGgrafický
obzor,
25, 1979, Č. 12, s.
až 325, 5 obr .. lit. 3

FAIMAN,

Koropble orbICKHBaIOTCH no H3MeHeHHJIM HaKJIOHa Op6HTbI
crrYTHHKa BCJIeJJ:CTBHe opthlTaJIhHoro
pe3OHaHca.
,llJlH
onpeJJ:eJIeHHH orJJ:eJIbHblX rapMOHHqeC~HX Ko3<I>,pHqHeHToB
npHMeHeH 0606~eHHblŘ
MerOJJ: HaHMeHblliI-IX KBaJJ:paTOB
KOJIJIOKaqI-IJI.

1979,

Kvalitativní
parametry
el"ktronlckých
kopírovac~ch
zatízeni pro zpracováni
fotogrammetrických
snímků
[2. část]
Geodetický
a kartorrafický
obzor,
25, 1979, Č. 12, :;. 329
až 334, 11 obr., 2 tab., lIt. 8
Přehled
kvalitativních
parametrů
elektrollJických
kGpírovacích zařízení,
iejich
definice,
způsob
In8ření
a vliv na
kvalitativní
ukazatele
pGziUvni kopie
fotogrammetrického
snímku.
Znalost
těchto
parametrů
umožňuje
jednak
obJektivní
porovnáni
různých
typů
těchto
zařízení,
jednak
standardizaci
a mechanizaci
zpracování
pozitivních
kopií
snímků.

0630p
KaqecTBeHHbIX napaMeTpoB
8JIeKTpoIliHbIX KonHpoBaTeJIbHbIX cpeJJ:CTB,HX onpe,lleJIeHI-Ie, crroco6 H3MepeHHH
H lIJl1HJIHHe Ha KaqecT-BeHHbIe nOKa3aTeJIH n03HTHBHOH O'rneqaTKI-I epororpaMMerpHqecKoro
CHHMKa. 3HaqeHHe
8rHX
napaMeTpOB
n08BOJIHer
1) 061>eKTHBHo cpaBHHBaTb pa3HbIe THnbI 9THX KonHpoBaTeJIbHblX
cpeJJ:CTB H 2) cTaHJJ:apJJlH3aqHIO H MeXalrH3aqI-IIO 06pa6orKH
n03HTHBHbIIX OTneqaTKOB CHHMKOB.

[061.22:62(437)

[061.22:82[437] +528J .. 45-·25"
KOUBA, j. - KME"řKO, P.
25. Jabrestag
elner
elnheltJichen
Org,'nis"l1on
lIer Ceodasie
nud
Kartogra!,hie
uud
dle
Tschechoslowaklsche
wissenschaftllch-techniscite
Cesellschaft
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, Nr 12, seite
315-318
Kurze
iJbersicht
der Entwicklung
der Geodli"tischen
und
kartograhpischeiTh
Gesellschaft
[GKs),
der CSWTG (CsVTS]
seit
ihrem
Beginn
im jahre
1957 bis zur
Ge5euwart.
Werlung
das bisherigen
Tatigkeit
der GKs ČsVTS bei GP.legeuheit
des 25. jahrestages
der einheitIicben.
Organiza·
tion der Ceodasie
und Kartographie.

KOYBA,

JI. -

+528]

,,45-25"

KMEThKO,

II.

25-all ro.n:OB~HHa e.n:HHoH opraHH3aqHH
reo.n:e3HH H Kaprorpa.pHH
H qeXOCJlOBaqKoe HayqHOreXHHqeCKOe o6~ecrBo
feoJJ:eaH'lCCKHH
H KapTorpaq,HqCCKHH
No 12, CTp. 315-316

0630P,

25,

1979,

KpaTKHH 0630p pa3BHTHH rOOJJ:e3HqeCKoro H KapTorpaq,'HqecKOro 06~ecTBa
(fKO)
qexocJI.
HaYQHOrO 06~ecrBa
c caMoro HaqaJIa B 1957 r. JJ:OCHX nop. OqeHKa JJ:eJITeJIbHocrH fKO
qexocJI.
HayqH. 06~ccTBa
no CJIyqaIO 25-0H
I'OJJ:OB~HHbI eJJlHHOH OpraHH3a~HH
reoJJ:e3HH a Kaprorpaq,HH.

528.3:629.783
KJIOKOqHl1K,

H:. -

KOCTEJIElJ;KI1f1,

MeroJJ: KOJlJIOxaqHH H Op6HTaJIbHLIe
BeHHLIX cnYTHHKOB 3eMJlH

H:.

pe30HllHCLI

,feoJJ:e3HqCCKHH H KapTorpaq,H'l8CKHŘ
0630p,
No 12, crp. 317-322,
2 ra6.,
JIHT. 32
Cnoc06

onpeJJ:eJIeHHJI

rapMOHH'lCCKHX

25,

HCKycr1979,

KOSq,,pH~HeHTOB

Cn,m, Sn,m CTeneHH n H nOpJIJJ:Ka m pa3JIOJKeHHH rpallHraqHoHHOI'O nO'l"eHqHaJIa 3eMJIH HCnOJIb3YH HeKoropbIe
HX
JIHHeHm.le KOM6HHaqHH, T.H. cYMMapHbIx Koa,p,pHqHeHroB,

5ď,.3:629.783

KLOKOČNÍK, ). KOsTELECKf,
j.
Methode der Kolokdtion~n
nnd der Babnrezonanz
kiinsUicher Erdsatelliten
GeGdBtický
a kartGgrafický
obzor,
25, 1979, Nr 12, seite
317-322, 2 Tab., Lit. 32
Beschreibuug
des
Bestimmungsvorganges
der
harmon;schen KOHffizienten Cn, m' Sn. m der stufe n und der
Ordnung
m cler Entwicklung
cles Gravitationspotentials
der Erde mittels
ihrer
sichlJren
linearen
Kombinatio1l8n.
d. i. der Totalkoeffizicnten:,
die hler aus der durch
die
Bahnresonanz
hervorgerufenen
Neigungsanderung
der Sa·
tellitenbahn
gesucht
werden.
Fur die Bestimmung
der einzelnen
harmonlischen
Koeffizienten
wird eine verallgemeinerte
Methode
der kleinsten
Quadrate
Kolokation
appIiziert.

SOUKUP, F. u. Kol!.
K""'trollmessung
der
Form
elner
krc;sfiirmigen
KDnstrukUDn
Geodetický
a kartGgrafický
obzor,
25, 1979, Nr 12, Seile
322i-325,
5 Abb., Lit. 3
Kontrollmessung
der Form einer
kreisWrmigen
[1achkonstruktion
Bln8r
zu mehreren
ZW8cken
dlOuonden
Halle
vor der Hebung in die endgtiltige
Lage. Bestimmung
der
Lage des zentrums
des optlmalen
Ersatzkreises
und optimalen
Halhmessers
528.7(21-194·2J :631.6
GREGOR, V. KARLUBlKovA,
Nahe
PhDtDgrammetrle
belm
schwerer
Biiden

E.
Studium

des

M'krDreltefs

528.727
FAIMAN, Z.
QualIaUive
Parameter
elektronischer
Kopierejnrlchtun~
).len fi"tr dle Bearbeilung
phDtDgrammetrlscher
Aufnahmen
[2. Teil)
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, Nr 12, Spile
329-334, 11 Abb., 2 Tub., Lit. 3
Ubersicht
qualitativer
Parameter
eletronlscher
Kopiereinrichtungen,
ihre Definilion,
Art der Messung
und EinfluB
auf
die
QualWitsrichtwerte
einer
positiven
Kopie
der
photogrammetrischen
Aufnahme.
Eine
Kenntnis
dieser
Parametar
ermogJjcht
einesteils
eine
objektive
Vergleichung
verschiendener
Typen
dieser
Einrichtungen.
Zl1m
anderen
eine
Standardisierung
und
Mechanisierung
der
Bearoeitung
van Positivkopien
der Aul'nahmen.

••45-25"

KOUBA, J. - KMEŤKO, P.
25th Annlversary
of the Unlform
Organ'zation
cf Gl'odl'sy
HOId Cartography
and
CZllchoslovak
Scll'ntlfóe-Teehnleal
SDclety
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 12, pp.
315-316
Brief revi"'"
of the development
of Geodetic
and Carto·
graphic
Section
(GCS) of Czechoslovak
5cientific-Teehnical
Societv since its foundation
ln 1957 !'ill the nresent
times.
Activiiv
of the GCS has been evaluated
on' the occasion
of 25th anniversary
of the !Iniform
organization
o·f "eodesy and cartography.

528.3:629.783
KLQKOČNIK, J. KOSTELECKÝ, j,
MetlJod of Collocation
aud Orbital
ArUHcal Satl'llltes

Rl'sDnancl'

o[

Earth's

Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No. 12, PP.
317-322,
2 tab., 32 ref.
Descrlption
of the
procedure
of determining
harmonie
caefficients
Cn, m' Sn, m af degree
n and order m in development
of the Earth's
gravitational
potential
by means
of
their
linear
combinations.
Total
coeffieients
"re
searched
for from the change
of sate\lites'
orbit inclination dUB 10 orbital
resanance.
For. determining
spp'uate
harmonie
coefficients
the generalized
method
nf the least
squares
adjustmont
is applied.
528.486.4
SOUKUP, F. et a1.
Control Measurement

of thl' Shapl'

528.727
FAIMA"', Z.
Qualltatlve
paraml'ters
o[ l'hotD Images
(2nd

of Elp.otronlc
Part J

GeoC!3tický a kartografický
obzor,
329-334,
11 fig., 2 tab., 8 ref.

Geodetický
a kartografický
ohzor,
25, 1979, Nr 12, Seite
:J26-329, 5 Abb., Lit. 3
AprJikation
der nahen
Photogrammctrie
in der landwirtschaftlichen
experimentalen
Forschung
beim Studium
des
Mikroreliefs
schwerer
Beden. Die Bildp.-r wurden
m~ltels
důr stereometrischer
Kammer
SMK 5,5/080a mit 40 cm-Basis hergestellt.
Auf dem Storome·trograph
mitlels
Methode
umgeformte •. Strahlenhiindel
durchgefiihrte
Auswertung.
DClS Ergebnls
sind Lin Bildplan
ma
eingezeichnet~m
Relif~ť
und Querprofile.

[061.22:82(437)+528]

lief of heavy
soHs. Photo
images
ha ve becn maue
by
stercometric
camcra
SMK 5,5/0808 with 40cm ba:",. Plotling
has been made
by stereometrograph
using
the method
o[ affine bundles.
As a result the oh oto map with contour
lines and cross-section
bas becn obtainec!.

Dl Circular

CDnstruetion

Geodetický
a kartogralicl<ý
obzor,
25, 1979, No. 12, PP.
322-325, 5 fig" 3 mf.
Control
measurement
of the shape
of circular
rooI construclion
oI mu1tipurpose
hal! beľore plaeing
to definitive
position.
Velermining
the p,osition Df the centre of op:imum
substitute
circle and optimum
rad·ius.

528.7[21-194-2) :631.8
GREGOR, V. KARLUBIKOVÁ, E.
Close-Range
PhotDgrammetry
ln Study
Df MlcrDrellef
Df
Heavy SDlls
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1879, No. 12, PP.
326-329,
5 flg"
3 ref.
Application
of close-raruge
photogrammetry
to the agricultural
experimental
research
when studying
the microre-

prL,ters
25,

for Processlng

1979,

No.

12,

PP.

Review
af qualitative
parameters
of electronie
printers,
their
definition,
methods
of measurements,
a!lld Influence
on qualitative
parameters
of posilive
image.
Konwledge
of Ihese
parameters
givos
Ihe possibility
of objective
eomparison
of difierent
types
of these
equipmQnts
and
standardization
and mechaniz,ation
nf irnage
processing.

(061.22:62( 437) + 528 ] ••45-25"
KOUBA, J. - KMEŤKO, P.
Le 25e anuivl'rsaire
de I'Drganisation
unlflée
de la géDdé,ie et cartographle
et de la Soc;óté Tcháoosbvaque
SclenlIf1cD-Technlque
Geodetický
a kartograficky
obzor,
25, 1979, No 12, pagos
315-316
Bref apergl1 de I'évolution
de la Société
de Géod['sie
et
CHrtographie
(GKS) de la Soc,ěté Tchécoslovaqup
Scienliľico-technique
depuis
ses děbuts
en 1957 jusqu'ij
present.
Évaluation
de son aclivité
a I'occasion du 25e annivtrsaire
de l'organis:ation
uniťiée
de la géodésie
et cartographle.

528.3:629.783
KLOKOČNíK, ). KOSTELECKí:', j.
Méthodl'
de collocation
et r",sonances
orbltales
des sateUltes artlUclels
lip. 1'1 terre
Geodetický
a kartografický
obzor,
25, 1979, No 12, pages
317-322,
2 planches,
32 bibliographies
Description
de la měthode de dětermination
des coefficients
harmoniques
Cn, m' Sn. m du degré n ei de I'ordre
m de
développement
rtu potentiel
de la gravitation
terrestre
par
intormédiaire
du lúur combinaisons
linéaires
fixées,
dites
coeHicients
ďensemble,
que I'on recherche
ci du changemeM
ďinclinaison
de I'orbite
du satenite,
causee
par
résonance
de I'orbite.
POUT la détermination
de coeffieients
harmoniques
particllliers,
on applique
la méthode
généralisée
des m01ndres carrés
- la collocation.

528.486.4
SOUKUP, F. et eollectiI
Levé dl' controle
ďunťl cDnslruetlolJ
circulaire
Geodetický
a kartografický
obzor, 25, 1979, No 12, pages
322-325,
5 il1ustrations,
3 hibliographies
LHVé dp. contróle
d'un toit de constructiofi
circulaire
d'un
hall il usage multiple
avant
la mise en place définitive
de celui-ci,
Détermination
du centre
ďtm cercle substitué
et du rayon
optimum.

528. 7[ 21-194· 2) :631.8
GREGiJR, V. KARLUBIiWVÁ, E.
PhDtogrammi>!rle
rallprDahéll
pour I'étude
du IDlelo-rallef
des terres
lourdes
Geodetický
a kartugruficky
obzor, 25, 1979, No 12, pages
328-3209, 5 il1l1strations,
3 bibHographies
Application
de la photogrammétrie
rapprochée
dans
les
recherches
agricoles
expérimentales
1J0ur
I'étude
du
micro-relieI
des terres
lourdes.
Les vues ont été réalisées
par
cam éra
stéréométrique
SMK 5,5/0808 avec
hase
de
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25. výročí jednotné organizace
geodézie a kartografie a Československá
vědeckotechnická společnost

Ing. Jaroslav Kouba.
předseda ČÚV - společnosti
geodézie a kartografie ČSVTS.
Ing. !"avol Kmeťko.
predseda SUV geodeticko- kartografickej spoločnosti ČSVTS

na vytvoř'ení celostátní OS geodézie a kartografie
v rámci sekce stavebnictví. Návrh byl 27. 5. 1959
schválen.
K problematice, především k nasazení a využití
fotogrammetrické metody mapování ve velkém měř-ítku se zásadně vyjádhla III. celostátní geodetická konference, konaná ve dnech 18.-20. 10. 1961 v Brně.
Účastníci konference požadovali lepší a dokonalejší
organizační pod0hycení iniciativy a zájmu členů VTS
o rozvoj geodézie a kartografie vytvořením celostátní
organizace, podřízené přímo Ústřední radě ČSVTS.
Proto v roce 1963 po projednání s politickými a státními orgány byla vytvořena ústřední komise pro geodézii
a kartografii ČSVTS. Jejím vytvořením byl dán základ
politickoorganizační práce vedoucí k prohloubení součinnosti s jednotlivými krajskými orgány, k rozvoji
práce odborných skupin a k rozvoji mezinárodní spolupráce, zejména v rámci VTS socialistických států.
Velké úkoly odvětví geodézie a kartografie při budování státního geodetického a kartografického díla
vyžadovaly rozhodněji řešit otázky racionalizace geodetické a kartografické výroby, zejména otázku postupné náhrady živé práce a sníženi jejího rozsahu.
Proto v 60. letech stále naléhavěji byla pociťována
nutnost realizovat postupnou mechanizacI a automatizaci geodetických a kartografických prací. Této problematice byla věnována pozornost IV. celostátní geodetické konference, konané v roce 1964 za velké mezinárodní účasti v Praze. Průběh i závěry tohoto jednání
vzbudilo pozitivní ohlas v našem státě i v zahraničí.
V souladu s požadavky zdokonalování řízení a organizace se pozornost pracovníků našeho odvětví stále
více orientovala na otázky dalšího vývoje geodézie
a kartografie v ČSSR. Problematika koncepce geodetických a kartografiokých prací na období 1966-1970
byla podrobně projednána na V. geodetické konferenci, která se konala v roce 1965 v Opavě. V této době se
již činnost komise pro geodézii a kartografii rozvinula
natolik, že bylo nutné, aby pro její další činnost byly
vytvoř'eny lepší organizační podmínky. Proto již v roce 1967 byl získán souhlas Ústřední rady ČSVTS k vytvoření samostatné sekce pro geodézii a kartografii.
To bylo potvr'leno následující VI. celostátní geodetickou konferencí, která se konala v dubnu 1968 v Praze.
Tato konference současně zhodnotila 50 let vývoje
československé geodézie a kartografie za dobu od vytvoření samostatného Československa v roce 1918.
Konference dala doporučení k dalšímu vývoji systémů
čs. geodetického a kartografického díla. Její závěry
byly využity pro zpracování usnesení vlády č. 327/68
1) Začátky činnosti geodetů a kartografů v rámci
o geodetických systémech pro potřeby čs. národního
ČSVTS jsou podrobněji popsány v příspěvcích
hospodál'ství a obrany státu.
1. Marčák, P. - Šolc, J.: Z činnosti odbornej slsupiny
Významný impuls k vývoji práce společnosti dalo
pre geodéziu a kartografiu pri krajskej sekcii CSVTS
pre stavebnictvo v Bratislave. Geodet. a kartogr.
federální uspoř'ádání ČSSR. Na tomto základě byly
obzor, 6, 1960, č. 8, s. 157-158 a
_
v 70. létech vytvořeny česká a slovenská VTS pro
2. Marčák, P.: 10-ročná činnost v rámci CSVTS. Geodet.
geodézii a kartografii a společný koordinační orgán a kartogr. obzor, 13, 1967, č. 6, s. 164-165.

15. března 1919 - před 60. lety - byl vydán Leninův
oekret o zřízení státní geodetické a kartografické služby v Sovětském svazu. Tento významný dokument
11yla stále ještě je vzorem pro vybudování a činnost
geodetických a kartografických služeb socialistických
států včetně československa. Jakmile i v podmínkách
našeho státu dozrály politicko-hospodářské podmínky,
byly zásady Leninova dekretu realizovány vytvoř'ením jednotné organizace geodézie a kartografie, jejíž
25. výročí v tomto roce vzpomínáme. Tento významný krok našel plné pochopení a podporu stranických
a vládních orgáuů v ČSSR a znamenal důležitý kvalitativní mezník v dalším rozvoji československé geodézie a kartografie. Podrobnější zhodnocení rozvoje geodézie a kartografie v uplynulém čtvrtstoletí bylo provedeno ve všech krajích i oběma národními orgány
v průběhu tohoto roku.
Vytvoření nové organizace a systému ř'ízení československé geodézie a kartografie mělo již v 50. letech
velký pozitivní vliv i na rozvoj celého odvětví. Dalo
impuls k tomu, aby se velký počet geodetů a kartografů bez ohledu na organizační či resortní př'íslušnost
aktivně podílel na rozvoji tvůrčí iniciativy, socialistic.
ké soutěže i na řešení všech úkolů v krajích i v centru,
které pokládal za významné pro další rozvoj vědy
a techniky našeho odvětví. Už tehdy se ukazovala potřeba vědeckotechnické organizace geodetů a kartografů, která by nahradila předcházející sdružení země.
měřických inženýrů ved~né především stavovskými
zájmy.
Považujeme za prospěšné alespoň stručně připomenout historický vývoj vědeckotechnické společnosti
(VTS) pro geodézii a kartografii, zejména pro naše
mladší členy, kteří méně znají zejména počátky našeho hnutí. Základ pro organizovanou činnost geodetů
a kartografů v ČSVTS byl položen dne 14. 1. 1957
na ustavujícím valném shromáždění odborné skupiny
(OS) inženýrské geodézie v rámci krajské sekce ČSVTS
stavebnictví v Bratislavě.I) Tato OS zorganizovala dvě
celostátní geodetické konference. 1. celostátní konference se zahraniční účastí se konala ve dnech 26. a
27. 9. 1957 v Bratislavě. Věnovaná byla problematice
inženýrské geodézie. II. celostátní geodetická konference konaná ve dnech 5.-7. 5. 1959 v Tatranské
Lomnici projednávala za mezinárodní účasti tehdy
aktuální otázky koncepce tvorby mapového díla ve
velkých měřítkách a geodetických systémů. Na této
konferenci byl současně předložen a projednán návrh

1979/315

Geodetický a kartografický
obzor
ročník 25/67, číslo 12/1979

316

Čs. výbor geodetický a kartografický s geodetickým,
kartografickým
a fotogrammetrickým
komitétem.
Tato nová organizační výstavba byla v našem odvětví
zakotvena v závěrech VII. geodetické konference,
která se konala v r. 1972 v Pardubicích. Tato konference sou6asně projednala návrh dlouhodobého rozvoje geodézie a kartografie do roku 1990. Období 70. let
lze charakterizovat
jako etapu nej většího rozvoje
tvůrčích schopností a aktivity členů VTS. Postupně
se zdokonalila náplň a práce odborných skupin, prohloubila se práce krajských výborů a těžiště pozornosti všech orgánů naší společnosti se přeneslo do poboček. Odborné skupiny ve spolupráci s KV v těchto
letech zorganizovaly í'adu důležitých celostátních
i krajských akcí - konferencí, seminářů, kursů aj. Pro
rozvoj příslušných oborů měly velký význam takové
akce jako 1., II. a III. konference odpovědných geodetů, I.-V. kartografická konference, semináře a konference o EN, o automatizaci geodetických a kartografických prací, o mapování ve velkém měřítku,
o kvalitě geodetických a kartografických prací, využití
fotogrammetrie aj. Pevné místo mají již tradiční bursy
technických zlepšení a oborové dny u příležitosti veletrhů v Brně. Většina poboček byla ustavena v krajích,
případně okresech při organizacích resortů národních
orgánů geodézie a kartografie. Úzká součinnost hospodářského vedení a poboček byla stále důsledněji součástí dohod o vzájemné spolupráci poboček resp. krajských výborů s organizacemi, resp. orgány geodézie
a kartografie. ČSVTS má uzavřeny dohody o spolupráci s ČÚGK, SÚGK, FMNO a FMD.
V posledním desetiletí se rovněž zkvalitnila mezinárodní vědeckotechnická spolupráce se společnostmi
socialistických států. V pravidelných obdobích se konají porady předsedů a tajemníků VTS socialistických
států, které koordinují plány politicko-odborné činnosti na nejbližší léta. Dávají podněty k organizování
společných politicko-odborných akcí a přispívají ke
koordinaci aktivity VTS socialistických států v mezinárodních nevládních organizacích.
Svůj samostatný vývoj prodělalo také členství
ČSSR v mezinárodních nevládních organizacích v odvětví geodézie a kartografie. ČSVTS umožnila řadě
svých členů zúčastnit se na mezinárodních akcích
v zahraničí.
V bilanci uplynulých let nabývá stále většího významu otázka konkrétnosti a efektivnosti práce všech
orgánů ČSVTS. V té souvislosti vystupuje do popředí
kvalita a efektivnost práce našich poboček při konkrétním zabezpečování úkolů RVT, KSR, VZH a rozvoje
pracovní iniciativy, zejména formou KRB a BSP.
V tomto směru má pro naši další práci rozhodující
význam jednání a závěry VIII. konference české VTS
geodézie a kartografie, která se konala v roce 1977
v Neratovicích. V souladu se závěry této konference,
se závěry konference Slovenské geodeticko-kartografické společnosti a ve shodě se závěry sjezdů ČSVTS,
konaných v roce 1978 byl zpracován program úkolů
ČSVTS geodézie a kartografie na období do roku 1980,
který byl projednán na koordinační radě ČÚGK
a SÚGK a schválen jako základní programový dokument pro práci naší společnosti. Konkrétní úkoly vyplývající z tohoto dokumentu promítáme každoročně
do plánu činnosti naší společnosti a všech jejích orgá-

Bilance činnosti naší VTS potvrzuje, že se upevnila
její politická, organizační i akční jednota v souladu se
závěry XV. sje~du KSČ a dalších navazujících plenárních zasedání UV KSČ. Značně se rozšířila naše člcnská základna a dále se prohloubil celospolečenský význam a vliv naší organizace. Členové naší společnosti
přispěli nemalým podílem k rozvoji odvětví geodézie
a kartografie v naší zemi. Dosažené výsledky, které
byly nejednou oceněny v rámci ČSVTS, stranickými
i státními a hospodářskými orgány a organizacemi,
dokumentují, že naše společnost se stále účinněji
v rámci Národní fronty zapojuje do dobrovolné společensky významné tvůrčí práce ve prospěch dalšího
rozvoje socialismu. Uvědomujeme si, že rozhodujícím
činitelem, který vytvořil podmínky k všestrannému
rozvoji tvůrčích sil naší společnosti. je především soustavná pomoc a péče KSČ. Na tomto základě se vytvořily předpoklady k tomu, aby se naši členové mohli
aktivně a tvořivým způsobem podílet na tvorbě a konkrétní realizaci rozvoje našeho odvětví. Při této příležitosti upřímně děkujeme stranickým orgánům, orgánům a organizacím geodézie a kartografie, orgánům
ČSVTS a Národní fronty za pomoc a spolupráci při
plnění našich společných úkolů. U příležitosti 25. výročí jednotné organizace geodézie a kartografie chceme
slíbit, že nebudeme litovat sil, abychom konkrétní prací
všech našich členů i nadále pomohli při řešení a realizaci dalšího vývoje geodézie a kartografie v ČSSR

Lekto rova\:
Ooc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
Výskumný ústav geodéz:ie
a kartografle v Bratlslave

V přípravě pro příští GaKO jsou;

nů.
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Ing. Jaroslav Klokočník, CSc.,
Astronomický ústav ČSAV, Praha,
Ing. Jan Kostelecký,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

Metoda kolokací a dráhové rezonance
umělých družic Země

lpnmpq = (n Studium rezonančních jevů v drahách blízkých umělých družic Země (UDZ) patří mezi moderní metody
dynamické družicové geodézie [l8]. Umožňuje určit
nezávisle na jiných postupech spolehlivé hodnoty harmonických koeficientů (Stokesových konstant gravitačního pole Země) vyšších a vysokých stupňů a řádů.
Tím přispívá k vyhotovení věrohodnějších a detailnějších map geoidu (a zpětně též k přesnějšímu určení
drah UDZ).
Vzhledem k tomu, že GaKO věnovalo dráhovým
rezonancím UDZ pozornost již v r. 1976 [14] a že o této
problematice existuje dostatek zahraniční literatury
(např. [1], [4], [10], [II], [25], [26], [27], [29]), zopakujeme zde pouze nejnutnější informace. Zařazení této
metody mezi jiné moderní způsoby studia gravitačního pole Země je zřejmé např. z [5] a [18].
V tomto článku se soustředíme na různé metody
vyrovnání, aplikované na určení harmonických koeficientů z jejich určitých lineárních kombinací, které
lze získat analýzou drah jednotlivých družic v určité
dráhové rezonanci. Ukážeme použití běžné metody
nejmenších čtverců, jakož i zobecněné MNe - metody
kolokací.

2p)

<

0(2)

n

<

00,

m

<

e, I)] ~ [Onm, Snm,
P.q

F"mp(I), Gnpq(e), a, exp ilpnmpqJ},
kde Li je diferenciální operátor,
Onm, Snm harmonické koeficienty stupně n a řádu
m, jejichž číselné hodnoty z poruch aEi hledáme,
F, G jsou funkce sklonu a excentricity dráhy,
a, e, I hlavní poloosa dráhové elipsy, excentricita
dráhy a její sklon k zemskému rovníku.
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+ m(tJ-no),
pncemž
Země a

no = S znamená úhlovou
M střední denní pohyb UDZ.

Rezonanční

M+w

rychlost

qw

m

+q +

= n-2p

no-tJ

rotace

1ÍJ = O lze přepsat takto [14]

podmínku

=

M + ro
fJ
---.-=-+

Ke dráhové rezonanci {J/IX dochází, když UDZ uskuteční {J nodálních oběhů kolem Země (od výstupného
uzlu dráhy k následujícímu výstupnému uzlu) za IX
hvězdných dnů; {J, IX jsou celá nesoudělná čísla [1].
Napíšeme Lagrangeovu planetární rovnici (LPR) pro
změnu elementů dráhy družice Ei (j = 1 ....;-6) vlivem
nesféričnosti Země (která je popsána rozvojem gravitačního potenciálu ve vnějším bodě (družici) v řadu
sférických funkcí):
Li{[f,(a,

2p
S -).nm),

kde Q, OJ, M jsou postupně rektascenze výstupného
uzlu dráhy UDZ, vzdálenost jejího perigea od výstupného uzlu a střední anomálie,
S je pravý hvězdný čas (greenwichský) a
).nm fáze harmonické sférické funkce,
n, m, p, q jsou indexy v těchto mezích

no -Q

d

+ (n -

a po zavedení symbolů (Jy
jako

2. Dráhové rezonance, souhrnné koeficienty
a harmonické koeficienty

di aE~m =

OJ

+ m(Q-

IX

Vzhledem k tomu, že ro,
zjednodušeně:

(no-.Q)
m,

(n-2p

+ q)

= n - 2p + q též

IXY

qro

.

cxy(no-Q)

tJ jso~ vůči

no,

M malé,

máme

což dává jednoduchou geometrickou představu dráhové rezonance [14]; přesné vyjádření podmínky dráhové rezonance UDZ podává 1. věta této kapitoly.
V dráhové rezonanci fJ/cx lze ze všech členů Onm,
Sn", V obecné LPR vybrat jen ty, jejichž vliv na dráhu
bude díky rezonančnímu stavu dominovat (lze ukázat,
že O(S)nm s m ::I=- (Jy způsobují jenom malé krátkoperiodické poruchy, které se za oběh družice kolem Země
vystředí). Uvedeme bez odvození jeden z možných
výrazů pro změnu sklonu dráhy zpusobenou rezonancí
fJ/cx
I
dd \ = M(Rfa)N. Y(I).KfJ/",
sinfJ-"'-l I.

Po integraci hořejší rovnice se ve jmenovateli objeví 'ljJ; jeho hodnota může být velmi malá nebo nulová
a to právě charakterizuje stav rezonance.
Pro lpnmpqplatí
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Konkrétní čísla N a Kp/IX a vzorce pro funkci Y(I) lze
pro význačnější dráhové rezonance blízkých UDZ nalézt v [15]; Ve vzorci (1) je

=

ifJp/"

!X(w

+ M) + f3(Q -

S) rezonanční úhel a

C~ik,S~ik

jsou lineární kombinace harmonických koeficientů řádu m = f3y(y = 1,2,3, ... ), - 00 < q < 00
(v praxi obvykle jen q = O, ±1), k = !Xy - q, v angloamerické literatuře nazývané "lumped coefficients"
(souhrnné koeficienty). Jejich číselné hodnoty se ze
změn dráhových elementů (zde ze sklonu dráhy) dané
UDZ hledají (vyrovnáním MNČ).
Na ukázku uvedeme
m = f3, [10], [11], [15]:
pro liché

f3

I~)O'l

=

S

[Fp•P.

(fJ_IX)/2]_1[.~

fJ

=

(-I)iFfJ+2i.fJ.

=

O, k

1,

(fJ-IX)/2+i'

.~O

. (RJa)2il~)
S

pro

definice pro q

= ~ QfJ+2i'fJl~)

]
fJ+2i. fJ'

,
S

(2)

fJ+2i. fJ

f3 sudé

kde x je vektor měření, s' je vektor "signálu" a n vek·
tor šumu; A je matice soustavy (design matrix) a X
vektor určovaných parametrů.
Vidíme, že oproti
obyčejně MNČ je v rovnici přítomen navíc ještě signál
s'. Je obvyklé zavést označení

z = s'

+n

(4)

a pak (3) přechází na tvar

Pro další postup je třeba volit parametry
platilo

tak, aby

z čehož plyne i E{z} = O.Pak z reprezentuje observace
x centrované oddělením "střední"
hodnoty AX.
V některých případech se může stát, že chceme znát
"předpověď" hodnoty signálu; vektor této předpovědi
označme s.
Nyní přejděme k MNČ. Jelikož chceme, aby jak
vektor s, tak vektor z byly odhadnuty podle podmínky MNČ, budeme psát vektor "oprav" takto:
v

= [ST, ZT]T

a podmínku vyrovnání

. [i~O(-I)i FfJ+2i+l.

. (RJa)2i

I~} ]

= ~

S

fJ+2i+l.fJ

fJ.(fJ-lXl/2+i+1/2'

QfJ+2i+l.fJ

I~) ,
S

fJ+2i+l.fJ

Q =

kde i = O, 1, 2, ... ,
R je zemský poloměr a ostatní symboly byly už vysvětleny.
Souhrnné koeficienty C(S)~;k nejsou cílem analýz
dráhových rezonancí, ale pouze prostř~dníkem při
určování individuálních
harmonických
koeficientů
Cm••, Snm (m = f3y, n > ml. K jejich číselnému určení
je třeba co nejvíce družic (např. K) s co nejrozmanitějšími sklony drah k rovníku. Potom v (2) známe K párů
souhrnných
koeficientů (každý platí pouze pro ten
sklon dráhy, ze kterého byl určen) a vyrovnáním
(MNČ, kolokace) určujeme K' < K párů harmonických koeficientů příslušného řádu m (globální charakteristika gravitačního pole Země, platná obecně pro
"všechny" sklony).

Koncem šedesátých let se při zpracování geodetických
informací objevila nová metoda - metoda kolokací,
která byla začátkem sedmdesátých let rozpracována
prof. Moritzem pro studium gravitačního pole Země.
Nastíníme zde její princip se zaměřením na naši aplikaci - určení harmonických koeficientů ze souhrnných
koeficientů. Kompletně i s četnými příklady je popsána
např. v již citované práci [24].
Napišme výraz pro modifikovanol1 rovnici oprav

r Cxs
Css Csx],
Cxx.

je kovarianční matice centrovaného měřen í (vzhledem
k tomu, že E{x} = AX) a konečně Csx a Cx. jsou definovány výrazy

C"'. = [cov (x, s») = [E{ZST}],
C

.x=

[cov (s, x))

= [E{SZT}]

(13)

a mají význam kovarianční matice mezi centrovanými
měřeními a předpovídaným signálem. Metoda kolokací
předpokládá, že matice (11)-(13) jsou a priori známy.
Vraťme se ještě k matici CUl Dosadíme-li do (12)
z (4), bude

= [E{ZZT}] = [E{(s' + n) (S'T + nT)}] =
= [E{S'S'T}] + [E{ns'T}] + [E{s'nT}] +

C"''''

+ [E{nnT}].

(14)

Za logického předpokladu, že signál a šum jsou nekorelované veličiny, tj. E{ns'T} = E{s'nT} = O, můžeme
psát

měření
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Dále v našem konkrétním případě nebudeme odhadovat signál a tedy Cs," = Cxs = O.
Aplikujeme-li podmínku (8) na (3), můžeme (5)
přepsat, s ohledem na (4) a (7), jako

kde Q nejsou náhodné veličiny.
Předpokládáme-li
psát

ve (20) homogenitu a isotropii, lze

E {s' (11) s'(I2)} =

= ~ ~ [E1{Q21+I.m(I1).

Q2i+t.m(I2)}·E2

{C21+t.1n'C2i+t.m}]

1 j

,

a obdobně pro
což vede ke známému výrazu pro odhad výsledného
vektoru určovaných parametrů;

=

E2

=

(ATC-IA)-l.

Přejděme k vlastnímu použití metody, tj. k určení
harmoni.:ktch koeficientů C(S)nlll ze souhrnných koeficientů

1

S m

Použitím (20)-(22)

I-}

E

-SO

l=m/2

J.

+ s'

Q21+t.",(I)f~}

1S

l-m/2

21+t.11I

a pro signál s' máme
s'

= ~
I=h+l

Q2l+t.m(I)

1~}
S

(19)
1 t
2 +.m

Pro vlastní vyrovnání potřebujeme určit matice ze
vztahu (15). Jedna z nich, Cnn, má své prvky definovány váhovou maticí a jednotkovou střední chybou
získanou při výpočtu C(S)~;k. Pokud známe vzájemné
korelace mezi jednotlivými souhrnnými koeficienty,
jsou "obsazeny" všechny diagonální i nediagonální
prvky této matice. Známe-li jen střední chyby souhrnných koeficientů a jejich korelace nikoli, bude
matice Cnn pouze diagonální.
Prvky matice

Cs's'

si obstaráme s pomocí rovnic (14)

a (19):

E {s' (11) s'(I2)} =
= E {~~ Q21+1.m(I1) Qv+t.m(I2).i;I+t.m.02i+l.m}'
I j

+ t)-2 ,

(22)

{s' (11) s'(I2)} = ~ 10-1°(21 + t)-4.
I

2/+t.m

+

1

(2j

získáme

,

kde v případě rezonance 14/1, tj. m = 14, je t = 1
a pro m = 30 je t = O; I je opět sklon dráhy UDZ
k zemskému rovníku.
V konkrétním případě můžeme využít pouze omezený počet "pozorování" (zpravidla kolem desítky
párů souhrnných koeficientů) a díky tomu lze určovat
pouze malý počet harmonických koeficientů příslušného řádu m stupňů 21 + t. Nelze proto uskutečnit
nekonečnou suma ci předepsanou rovnicí (2). Tuto potíž lze překlenout vpodstatě dvěma způsoby.
Buď všechny harmonické koeficienty s indexem n =
= 21 t vyšším než je určitá horní mez prostě položíme rovny nule, anebo - korektněji - odhadneme
nějakým způsobem zbytek řady, považovaný za signál. V takovém případě pak rovnici (2) přepíšeme
takto
f~}O'k=
S m

{C21+t.m. c;i+t.m} =

<5~}t~
10-1°(21 + t)-2

kde <5 je Kroneckerův symbol. Je však možné užít
jiného statistického odhadu (důkladně se tím zabývají
např. v [27]).

C(S)~;k v naší rovnici (2)

=}O'k = ~ Q21+t.m(I)
~

Snm'

Pro odhad E2 {C21+I•m• 02i+l.m} se obvykle užívá empirického Kaulova vývojového pravidla [8], podle kterého platí

a k tomuto apriornímu odhadu jeho přesnosti
E=

(21)

(20)

·Ia - bl-1 f

b

Q21+t.m(I). Q21+I.m(I

-112 -

111) dI ,
(23

a

kde a, b jsou meze intervalu použitých sklonů drah
družic a funkce Q(I), Q(I -112 - 111) z (2) nabývají
mimo tento interval nulových hodnot. Integraci na
pravé straně poslední rovnice je zpravidla nutné provést numericky. Pokud homogenitu a isotropii nepředpokládáme a užijeme opět Kaulova pravidla, můžeme psát
E {s' (11) s'(I2)} =
= ~ 10-1°(21 t)-4 Q21+I.m(I1). Q2/I.m(I2)
(24)

+

I

Nyní již máme vše pro to, abychom mohli provést
vyrovnání. Praktická zkušenost ukazuje, že většinou
je počet pozorování malý, že úloha je nestabilní (velké
korelace mezi některými neznámými, tj. determinant
matice soustavy se někdy blíží nule). Proto je třeba
přistoupit k regularizaci, což se obvykle realizuje přidáním sady rovnic s nulovými počátečními hodnotami
neznámých 02l+l.m, S21+I.m, jejichž váha je přitom dána
opět Kaulovým pravidlem.
Z hlediska kolokací pak dospíváme k případu, kdy
určujeme pouze "předpověď signálu", neboť neznámé
X se v tomto případě chovají jako "signál". Do hry
vstupuje submatice Css z (10), jejíž prvky jsou tvořeny
hodnotami z výrazu (22). Poznamenejme, že takto
definovaný "signál" nemá však nic společného se
signálem s', jímž odhadujeme zbytek (19) řady (2).

4.1 Výzkum

ve světě

K úspěšným numerickým výsledkům z analýz dráhových rezonancí blízkých UDZ se dopracovali nejdříve
(asi před osmi léty) v Royal Aircraft Establishment
v Anglii (pracovní skupina Dr. D. G. King-Heleho),
přestože některé teoretické práce o geodetickém využití rezonančních jevů v drahách UDZ se objevily
už v létech 1960-1966 (např. [4]). První souhrnné
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koeficienty byly určeny z rezonance 15. řádu (15/1)
u družice Ariel3 ([1], [6]). V r. 1972 předložil King-Hele
první soubor harm::mických koeficientů 15. řádu lichých stupňů (do n = 21) určený ze souhrnných koeficientů z analýz 7 UDZ se sklony drah 51-90° [9].
O tři roky později byl z rozboru rezonančních variací
sklonu dráhy 13 UDZ (I ~ 31-90°) určen soubor
(15, 15) až (33, 15), tj. celkem 10 párů harmonických
koeficientů 15. řádu lichých stupňů [10] a z rozboru
excentricity dráhy šesti družic různých sklonů (56 až
90°) 4 páry harm:mických koeficientů 15. řádu sudých
stupňů (tj. do n = 22) [11]. Tato určení nebyla dosud
překonána (jaro 1979). V souhrnných řešeních geopo·
tenciálu ("modelech Země"), kde nebylo k určení
harmonických koeficientů 15. řádu použito rezonancí
(týká se hlavně starších řešení nebo řešení s výhradním použitím tíhových anomálií), jsou hodnoty těchto
koeficientů sporné. Naopak, zařazení výsledků z analýz dráhových rezonancí zvyšuje spolehlivost Modelů
Země (např. GRIM 2 [3]). Nejvíce rezonančních vý.
sledků bylo získáno pro m = 15 z toho prostého
důvodu, že každoročně několik družic projde rezonancí
15/1 a tak může být získán vhodný pozorovací ma·
teriál v dostatečném množství a určena dráha. V po·
sledních čtyřech letech se začaly objevovat výsledky
i pro další řády, hlavně pro m = 12 --;--14 ([12], [25],
[26], [20]), i když některé souhrnné koeficienty byly
v několika případech určeny již dříve. Doc. Reigber
a Dr. Balmino analyzují rezonanční změny délky ve
dráze ([25], [26], [27]), 7atímco Dr. King-Hele ([10,
[11], [12]), Dr. Wagner (GSFO, USA) [29] a autoři
tohoto článku ([17]), [20], [23]) sklon, popř. excentri·
citu. Obojí přístup má. své výhody a nevýhody a de.
taily se zde nelze zabývat.
Pro geofyziky mohou být lákavá číselná určení har.
monických koeficientů vysokých stupňů a řádů (řek.
něme n > 25), neboť tyto koeficienty jsou "reakcí" na
anom'Í,lie hustot zemského tělesa v poměrně malých
hloubkách. Ta'{ na?ř. Allan [2] odvodil, že efektivní
hloubky pro variace hustot vybuzujících harmonické
koeficienty s 7 ~ n < 16 jsou 350 km a 260 km pro
7 < n ::;;22 oproti asi 1200 ± 150 km pro soubor
s 2 < n ::;;6. Rozbory rezonančních jevů mohou
v souča.snosti a blízké budoucnosti poskytnout dosti
spolehlivé odhady harmonických koeficientů vysokých
stupňů a řádů a tím - spolu s jinými metodami přispět ke zpřesnění představo vnitřní stavbě zemského tělesa (litosféry a svrchního pláště).

n

10·0 ••.u

I

I

u nás

Dráhové rezonance se studují od r. 1973 v Astronomie·
kém ústavu ČSA V v Ondřejově. (pracovní skupina
RNDr. L. Sehnala, CSc.), v posledních dvou letech
spolu s VÚGTK, Observatoř Pecný.
Nejprve byla aplikována existující teorie ([10]) na
dráhový sklon družic lnterkosmos 3, 5, 9 a vypočteny
souhrnné koeficienty 15. a 14. řádu ([13], [16]). Poté
byla rozšířena teorie, [15] a zpracována přesnější data
z družic 1nterkosmos 10 a 11 a vypočteny souhrnné
koeficienty 14., 15., 29. a 30. řádu [17], [19], [28].
Cílem je však přispět k číselnému určení jednotlivých
harmonických koeficientů alespoň některých řádů.
14. řád.
Ze souhrnných koeficientů O(§j~l Wagnerových
[29], Walkerové [30] a vlastních [16] jsme odvodili
harmonické koeficienty 14. řádu lichých stupňů [20]
z devíti družic se sklony drah 32-115°. Podobně
Reigber a Balmino [26] (z devíti družic se sklony
40-90°) a King-Hele a kol. [12] (opět z devíti družic
se sklony 48-81°) určili 14. řád lichých i sudých
stupňů. Ve všech těchto řešeních byl však zanedbán
zbytek (19) řady (2). Proto jsme se pokusili aplikovat
metodu kolokací a signálovou část dle vzorců (19) až
(23) odhadnout (s použitím Kaulova pravidla).
Zmíněná řešení pro 14. řád (lichých stupňů) jsou
v tab. 1. V posledním sloupci je naše nejobsáhlejší řešení. Naše původní řešení [20] (ve sloupci b), které se
opíralo o některé nespolehlivě určené hodnoty souhrn·
ných koeficientů a které dalo nepřesné 0(8)21.14> je
překonáno.
Metoda kolokací aplikovaná na King-Heleho řešení
[12] ve sloupci c (které získal klasickou MNČ) dává
v rámci středních chyb obou řešení totožné výsledky;

(e)

(b)

(e)

(d)

Klokočnlk.
Kostelecký
1977

King-Hele
a kol.
1978

kolokace
na teš.

17

-24.8
0.4

±

2.8
6.1

7.8
-17.9

±

5.4
7.6

2.4

21

-6.0

7.5

-23.8

19.5

15

-27.5

2.8

-28.7

3.2

17

10· S••.14

výzkumu

(a)

4.0

19

4.2 Stav

Reigber.
Balmino
1976

15

--

V tomto směru byly dosud získány pouze souhrnné
koeficienty z rezonancí 29/2 a 31/2 rozborem sklonu
několika málo družic [7], [28], [31], [32], takže čas
k určení jednotlivých harmonických koeficientů příslušných řádů z rezonancí UDZ ještě neuzrál. Ze souhrnných koeficientů 30. řádu určených z rezonančních
změn sklonu drah desíti družic v rezonanci 15/1 (většinou King-Hele a koL, dvě družice Interkosmos zpracované u nás) bylo vůbec poprvé odhadnuto několik
prvních párů harmonických koeficientů 30. řádu su·
dých stupňů (viz kap. 4.2).

16.9

5.6

19

-11.8

2.3

21

-14.2

7.1

15.7

4.5
-15.0
-1.6
18.2
-23.8

4.6

16.8
--7.6

42.8

9.5

-10.6

1979/320

±

1.1
2.6
2.8
3.6

(e)

4.9
-17.8
-2.4
25.0

±

4.1
7.9

-14.2

5.0

-2.0

13.9

0.3
1.2

-24.3

1.0

-8.4

4.8

1.9

-9.5

13.2

17.2

4.6

3.9
7.5

20.8
-23.7
10.1
-9.3
-1.5

±

2.0
2.7
4,.9
10.0
2.0
2.7
4.7
10.0
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I

10'

n

I
30

-6.0

32

-16.5

34

-0.8

36
38
40
42

0".1.

10'

i

(a)

±

I

(b)

±

(a)

0.9

-8.2

5.7

11.0

3.1

-12.1

7.3

3.5

3.6

-10.0

±

1.8
6.4

š;..I.
I
I

(b)

8.4
-1.4

±

5.8
7.4

7.1

5.8

7.8

3.0

9.7

6.0

6.6

2.6

0.5

5.3

9.9
11.9

-2.9
1.6

7.1

26.0
15.4

5.6

5.8

5.3

12.8
11.8

2.6

3.5

5.0
5.4

3.0

4.5

zdůrazněme, že použitý soubor souhrnných koeficientů
byl v obou řešeních totožný. Stojí za povšimnutí, že
střední chyby harmonických koeficientů "kolokačního" řešení ve sloupci d jsou větší než ve sloupci c,
i když jde o stejný soubor dat. To lze vysvětlit tím,
že do středních chyb kolokačního řešení se promítá
nejistota určení signálu (19). Naproti tomu obyčejná
MNČ pokládá signál identicky rovný nule, takže odhad
středních chyb zde může být příliš optimistický
a může dávat zkreslené výsledky; záleží pak na konkrétní konfiguraci souboru dat (rozložení souhrnných
koeficientů ve sklonu).
King-Heleho řešení [12J bylo možno doplnit o dva
páry souhrnných koeficientů z práce Wagnera [29J,
takže jsme kolokaci zopakovali s II souhrnnými koe.
ficienty - sloupec e. Oproti našemu řešení b [20J je
vidět znatelné zlepšení výsledků.
Závěrem lze pro 14. řád říci, že první tři páry harmo.
nických koeficientů lichých stupňů se zdají být již
reálné, zatímco koeficienty vyšších stupňů čekají (jako
většina Stokesových konstant) na své zpřesnění.

Ze souhrnných koeficientů 30. řádu získaných z ana·
lýz sklonu dráhy desíti UDZ v rezonanci 15. řádu
jsme odhadli harmonické koeficienty 30. řádu sudých
stupňů do n = 42 [17J, [23J. Použili jsme jak klasického postupu MNČ s různými modifikacemi, tak metody kolokací pomocí programů [21J a [22]. Detaily
o metodě lze nalézt v [23]. V tab. 2 je ve sloupci a
klasické řešení dle MNČ a ve sloupci b řešení s použitím
kolokací. Z tabulky je vidět rozdíl oproti výpočtům
14. řádu; kolokace přináší ve vyšších stupních podstat.
nou změnu výsledků. I když zdaleka nelze říci, že tyto
výsledky jsou definitivní - přesnost určení je mnohdy
horší než hodnoty koeficientů samých - domníváme
se, že při určování harmonických koeficientů vysokých
řádů a stupňů bude muset být signál nějakým způsobem odhadován.

Metoda kolokací, známá již více než deset let a použí.
vaná v geodézii pro různé účely, dává při určování
harmonických koeficientů nižších řádů s využitím
rezonančních jevů v pohybech UDZ výsledky v podstatě rovnocenné s tradiční MNČ. Teoreticky vzato,
odhad zbytku řady 8' ("signálu") určitým statistickým
způsobem je rozhodně přijatelnější než prosté zaned.
hání harmonických koeficientů vyšších stupňů daného

-0,2
8.6

5.6
6.4

-3.8
3.2

6.1
5.0
5.4

řádu. Z tohoto hlediska má smysl v používání metody
kolokací pokračovat, jelikož optimálně využívá datový soubor. Je však Ueba vyvarovat se přílišného optimismu, neboť je jasné, že ze špatných měření dobrý
výsledek nedostaneme žádnou n:etcdou vyrovnání.
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Kontrolní měření tvaru kruhové
konstrukce

Na stavbě víceúčelové haly Ingstavu Brno na Náplav.
ce se v současné době skončila montáž ocelové střešní
konstrukce. Tato konstrukce byla smontována na
úrovni budoucí ledové plochy a bude vyzvednuta do
své konečné polohy. Kolektiv pracovníků katedry geo.
dézie stavební fakulty VUT Brno realizoval úkol
určení skutečného tvaru této kruhové ocelové střešní
konstrukce. Zadavatel požadoval určení optimálního
středu smontované konstrukce, a dále poloměr kruž·
nice, která se nejlépe přimyká k dosaženému tvaru.
Konečným cílem těchto prací bylo zjistit, zda kon.
strukce po smontování vyhovuje požadavkúm pří.
slušných norem a jak se liší od projektu.
Konstrukci tvoří obvodový ocelový prstenec trojúhelníkového průřezu, v prostoru řešený jako příhra.
dový, který bude podporou pro uchycení dvouvrstvé.

ho předpjatého lanového systému s centrálním uspořádáním. Kontrolovaná konstrukce se při měření na·
cházela v úrovni ledové plochy a skládala seze 42 seg.
mentú svařených do kruhu o přibližné velikosti polo.
měru r = 37 m. (viz obr. 1).

2. Zvolená metoda měřeni
Pro zjištění skutečného tvaru konstrukce byla zvolena
metoda protínání vpřed. Uvnitř konstrukce byl na·
vržen a stabilizován základnový obrazec ve tvaru čtyřúhelníka s centrálním bodem v projektovaném středu
80 konstrukce. Volba obrazce (viz obr. 2) byla ovliv·
něna konkrétní situací na staveništi. Obvodové délky
- základny z pro protínání vpřed - byly asi 30 m
dlouhé.
Při takto zvoleném základnovém obrazci byla určena střední polohová chyba pro vyjádření polohové
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Úhly Yi jsou zde vypočteny z měřených délek cosino·
vou větou

Po dosazení úhlů Yi do rovnice (1) nebude tato přesně
splněna, ale dostaneme odchylku U:

Označíme-li opravy z vyrovnání pro strany Zi symbolem Vi a opravy pro radiální spojnice Ci symbolem Wt,
nabude podmínková rovnice tvaru
a1v1

+ a2v2 + ...+ anvn + b w + b2wa + ...+
+ bnwn + U = O,
1

1

kde koeficienty ai, bi mají podle [2] tvar
přesnosti zaměřených
mp=

V

bodů konstrukce

+

a2
b2
----mp

2

Z2

[1].

a + b2 m~
+.
--rl ,
•
sm Y
2

bt=-

kde mp - střední chyba v poloze určovaného bodu,
z - základna pro protínání, a, b - délky protínacích
paprsků, y - jimi sevřený úhel, mp - střední chyba
•
v poloze bodů základny a m", - střední chyba měře.
ných úhlů. Považujeme-li základnový obrazec za bez.
chybný, můžeme při daných poměrech vyjádřit minimální a maximální střední polohovou chybu v každém
ze čtyř sektorů příslušejících jednotlivým základnám:

Lu2 + (r mPmln=

,u)2]3/2

V2,u(r-,u)

mpmll.:I.= V2(}.2 -

rA)' m""

e

m",

z

'e'

kde ,u=2'
2

kde A = 2r

V+_Z2

c. -

0t-1 cos Yi-1
.
CiCi_1sm Y'-1

Ci -

cos Yi
sin Yi

Ci+!

CtCi+.

Jelikož výpočet těchto koeficientů je velmi pracný,
bylo použito grafického způsobu určení ai, bi způsobem
Hubenyho, uvedené v [2]. Pak byla vypočtena z podmínkové rovnice korelát a Ka, určeny opravy Vi, Wi
a získány vyrovnané délky ~i =
Vi' Ci = Ci
Wt.

z, +

Z vyrovnaných veličin pak byly vypočteny pravo.
úhlé souřanidce y, x všech vrcholů základnového obraz·
ce. Souřadnicová soustava měla počátek v projektovaném středu konstrukce So a kladnou větev osy x v ra·
diální spojnici SoA. Střední polohová chyba bodu základnového obrazce činila ±2,5 mm.

z 2

m",
m",
mp min = 42,5-- a mp mu = 95,4--.

e

"

I

e

,,
, '
"

,

3. Zptlsob zaměřeni základnového obrazce
V základnovém obrazci byly paralakticky zaměřeny
všechny obvodové délky Zi a radiální spojnice Ci'
Každá délka byla určena aritmetickým průměrem
z deseti měření, ze kterých byly předem vyloučeny
odlehlé hodnoty podle kritéria Pearsonova a Chandra·
Sekharova [3]. V obrazci byly rovněž změřeny všechny
úhly ve dvou skupinách, z nichž jedna byla zaměřena
před a druhá po měření konstrukce. Přesnost úhlové·
ho měření je ovlivněna chybami z centrace a zacílení
(krátká ramena měřených úhlů). Z toho vyplývají
obtíže ve stanovení poměru vah úhlů k vahám délek
při jejich společném vyrovnání. Proto byly pro vyrovnání základnového obrazce použity pouze naměře·
né délky. Stř. chyba měřené délky činila průměrně
±1,5mm.
Jelikož jde o centrální systém, je třeba pro vyrov·
nání splnit jednu podmínkovou rovnici

Y1

+ Y2 + "3 + Y. = 400 = O ,

tj. součet úhlů na centrálním

g

+

(1)

bodě So má být 400g•
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5. Výpočet souřadnic optimálniho středu
a poloměru konstrukce
Pro tento výpočet bylo užito postupu vyrovnam
zprostředkujících měření, jehož cílem bylo najít kružnici přimykající se při podmínce nejmenšího součtu
čtverců odchylek co nejlépe množině bodů konstrukce.
Konkrétně šlo o určení poloměru r této kružnice a polohy jejího středu S vyjádřené posuny dy, dx vzhledem k projektovanému středu 80 (obr. 4). Výchozím
podkladem pro vyrovnání byly souřadnice Yi, Xi bodů
konstrukce získané protínáním vpřed.
mÓzn~číme.li souřadnice projektovaného sHedu 80
(Yo; xo) a souřadnice optimálního středu (středu vyrovnávací kružnice) 8 (Ys; xs), můžeme vyjádřit průvodiče ri jednotlivých bodů konstrukce pí'ed vyrovnáním vztahem
ri

=

V (Xi -

xo)2

+ (Y'i -

xs)2

+ (Yi -

Yo)2

a po vyrovnání podobně
ri

=

V (Xi -

Dále platí pro opravy
Vi

=

l' -

Vi

Ti

Ys)2 .

(2)

vztah

= To + dr - Ti

(3)

kde 1'0 je projektovaný poloměr konstrukce. Vyjádříme-li ještě polohu středu 8 vyrovnávací kružnice
pomocí příslušných souřadnicových posunů Xs = Xo
dx, Ys = Yo
dy a dosadíme-li vše do vztahu (2),
máme

+

~J

+

ri

+

= VrXi - (xo + dx)]2 + [Yi - (Yo + dy)]:! =
= V[(Xi - xo) - dx]2 + [(Yi - Yo) - dy]2

Po rozvedení v Taylorovu řadu s omezením na členy
prvého řádu podle vzorce

Pro určení skutečného tvaru konstrukce se použilo me·
tody protínání vpřed. Celý obvod byl rozdělen do čtyř
samostatně proměřovaných sektorů (viz obr. 1). Jako
základen pro protínání bylo použito spojnic AB, BO,
OD, DA základnového obrazce. Na každém bodč těchto
základen byly zaměřeny úhly nejen na body konstruk·
ce v př'íslušném sektoru, ale i na všechny body ostatní
(kontrolní výpočet) ve dvou skupinách. Aby měření
proběhlo v co nejkratším časovém intervalu (z důvodu omezení vlivu deformace konstrukce změnou teploty), měřili čtyři pozorovatelé současně na všech čtyřech
bodeeh A, B, O, D. Použilo se čtyř teodolitů ZEl SS
THEO 010 A. Body konstrukce byly před měí'ením
signalizovány značkou o průměru 1,5 mm, provedenou
dúlčíkcm a zvýrazněnou bílou barvou (obr. 3).
Z naměř'ených směrů a souřadnic bodů základnového obrazce byly dále vypočteny souřadnice Yi' Xi
všech 42 proměřovaných bodů kruhové konstrukce.
V každém sektoru byly souřadnice určeny dvakrát jednak z příslušné základny ležící nejblíže k sektoru,
jednak (kontrolně) ze základny prótilehlého sektoru.
Rozdíly v takto získaných souřadnicích nám poskytly
pÍ'edběžnou kontrolu a umožnily odhalení hrubých
chyb. Střednipolohová
ehyba bodu na konstrukci,
určeného z obou základen, činila ±4,3 mm.
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Ti

dy

ri

Nyní dosadíme (4) do rovnice (3) a získáme přetvořenou rovnici oprav ve tvaru

Xi -

kde aj = 1, bi = --,-,
Ti

Xo

Ci

=

Yi -

,

Yo

,

l

i

= ro
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I kdyby skuteč:ný tvar položené konstrukce odpovídal projektu co nejpřesněji, zcela určitě dojde po
vyzvednutí k její deformaci. Proto je žádoucí geodeticky sledovat konstrukci po jejím vyzvednutí a usazení do její konečné funkční polohy, a z výsledků
měření provést pak její konečnou rektifikaci. Předložený technický postup se dá využít s malými doplňky
i pro tuto práci.
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Známým způsobem pak již přejdeme k normálním
rovnicím, jejichž vyřešením získáme hodnoty neznámých dx, dy, dr. V našem případě vyšlo dx = -0,001
m, dy= 0,022 m, dr = 0,039 m, '7, čehož bylo možné
vyznačit bod S a zjistit poloměr vyrovnávací kružnice T = 36,872 m. Na obr. 5 je patrný rozdH mezi
vyrovnávací kružnicí a skutečným tvarem konstrukce.

Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

50 let doc. Ing. Josefa Šmidrkala, CSc.

Uvedená metoda se osvědčila pro svou jednoduchost
a možnost zaměření konstrukce v poměrně krátkém
čitsovém intervalu. Nevýhodou takového měření je
okolnost, že nám charakterizuje stav konstrukce pouze
v jednom určitém období. Za jiných podmínek může
konstrukce nabýt tvaru více či méně odlišného. výhodné by proto bylo provedení více měření a vystřídat při nich různé klimatické podmínky. Z vyhodnocení takového většího počtu měření pak lze stanovit
optimálnější polohu středu konstrukce S, ovšem za
cenu značného zvýšení nákladů na měření.
Tvar a typ použitého záldadnového obrazce rovněž
ovlivní přesnost určení tvaru konstrukce. V konkrét·
ních podmínkách staveniště však není vždy možné
realizovat nejvýhodnější tvar obrazce.

Před 50 lety se v Dolni Branné, okr. Trutnov dne 26. li.
stopadu 1929 narodil, v rodině poštovního zřízence,
Doc. Ing. Josef Smidrkal, CSc. Po absolvování prů.
myslové školy strojní v Kutné Hoře vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Celou svoji dosavadní činnost věnoval pedagogické dráze. V r. 1952
nastoupil jako asistent na nově zřízený Ustav fotogram.
metrie na tehdejší zeměměřické fakultě ČVUT. Jako
odborný asistent Katedry mapování a kartografie
obhájil v r. 1965 kandidátskou práci na téma "Využiti
fotogrammetrie při zaměřováni staveb nich památek".
V r. 1967 se habilitoval prací "Příspěvek k řešení v~ájemné orientace leteckých měřických snímků" jako docent fotogrammetrie. Řadu let přednáší a vede cvičení
z fotogrammetrie pro denní a postgraduální studium.
Jeho odborná činnost se zpočátku zaměřovala zejména na oblast konstrukce fotogrammetrických pHstrojů.
Ve své praktické činnosti se zasadilo spolupráci se Stát·
ním ústavem památkové péče a ochrany přírody a v poslední době o použiti fotogrammetrie v resortu MV
ČSSR, zejména pro zaměřováni, dopravních nehod a pro
kriminalistiku. Trvale pracuje na vědeckých úkolech
především v oblasti použití fotogrammetrie ve stavebnictví.
Jeho publikačni činnost je obsáhlá. Pro všechny formy studia zpracoval skripta z fotogrammetrie. Publi·
koval řadu odborných článků a pojednání jak v domácím, tak i zahraničním odborném tisku. Proslovil přes
20 přednášek u nás i v zahraničí.
J§ho veřejná činnost je neméně bohatá. Jako člen
KSC od r. 1958, zastával mnoho významných stranic.
kých funkcí. Po vzniku fakulty stavební byl předsedou
CZV ROH. Řadu let pracoval jako výchovný pracovník
ČSTV ve Vrdech. V současné doběv je členem školské
a kulturni komise ONV v Praze 10. Cinný je i v ČSVTS,
jako člen Čsl. fotogrammetrického komitétu a národní
dopisovatel Mezinárodni fotogrammetrické společnosti.
Za veřejnou práci byl odměněn mnoha čestnými i ve·
řejnými uznáními, diplomy a pamětními medailemi.
Do dalších let přejeme ještě mnoho tvůrčích úspěchů.
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Ing. Viktor Gregor. CSc••
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava.
Ing. Emília Karlubiková. CSc ••
Katedra pofnohospodárskych meliorácií
Agronomickej fakulty VŠP. Nitra

Blízka fotogrametria pri štúdiu
mikroreliéfu ťažkých pod

Interdisciplinárny charakter fotogrametrie je jedným
z doležitých aspektov tejto progresívnej meracej
techniky. V danom prípade ide o aplikáciu blí~kej
fotogrametrie v pornohospodárskom experimentálnom
výskume pri štúdiu mikroreliéfu ťažkých pod. Tvorba
puklín v ťažkých podach je vážnym problémom z hradiska hospodárenia
s podnou vodou. Stanovenic
kvantitatívnej
charakteristiky
vplyvu puklinového
priestoru na vodný režim pod si vyžaduje poznanie
jeho geometrických vlastností. Autori uvádzajú mož.
nosť využitia stereometrickej komory SMK ZEISS
pri určovaní niektorých geometrických charakteristík
systému puklín.
1. Všeobecné poznámky
Produkčnú schopnosť veTkej časti pornohospodárskej
pody Slovenska obmedzujú niektoré nepriaznivé fyzikálne a mechanické vlastnosti, ktoré sú príčinou zníženej úrodnosti pody. Všeobecne možno povedať,
že znížená úrodnosť takýchto pOd vyplýva predovšetkým z plytkej, alebo menej hodnotnej ornice a z nevhodných podorničných vrstiev, prípadne zo súčasného výskytu všetkých troch nežiadúcich vlastností
podneho profilu.
Rozbor stavu podneho fondu so zníženou produkčnou schopnosťou ukazuje, že v ČSSR jc v súčasnosti
1400 tisíc ha kyslých pod, takmcr 20 tisíc ha zasole.
ných málo úrodných pod a takmer 800 tisíc ha ťažkých
pOd. Sú to rOdy s vysokým obsahom ílovitých častic,
ktoré im dávajú špecifické vlastnosti. 'l'ažkými ich

nazývame pre značnú obťažnosť pri obrábani a vobec
pri ich celkovom obhm;podarovaní.
Zmeny vlhkosti v ťažkých podach sp6sobujú výrazné, nežiadúce objemové zmeny a to ako vo vertikálnom, tak aj v horizontálnom smere, spojené s vvtváranim pOdnych puklin. Škodlivosť tohto javu ~a
móže vermi nepriaznivo prejaviť na,jma na mladých
rastlinách trhanim korienkov. Tvorba puklín je tiež
vážnym problémom v hospodároni s padnou vodou
na ťažkých podach. S problematikou stanovcnia charakteristík mikroreliefu ťažkých pod v roznych vý_

1979/326

Geodetickf a kartografický
ročník 25/67, číslo 12/1979

robných podmienkach sa zaobcrali HRIN [1J, URBANEK [2], ZRUBEC [3] a ďalší.
Kvantitatívna charakteristika vplyvu puklinového
priestoru na vodný režim pod si vyžaduje poznanie
jeho geometrických vlastností. V našej práci sme sa
zamerali na využitie blízkej fotogrametrie pri stanovení niektorých geomctric~ých charakteristik sYRtému
puklín (podorYR, šírka, hlbka, objem) so zameraním
na podoochranné meliorácic.
Vhodnosť použitia fotogrametrie potvrcizujú nicktoré z jcj predností, ktoré možno v danom prípade
využiť, ako napr.:
- prcsné fotografické zohrazel1ie nepravidelného polohopisu puklíl1 a jeho vyhodnotellie vo forme
fotoplánu,
- priestorové vyhodnotcnie mikroreliéfu vo forme
výškopisu,
- určcnie povrchovej plochy pukHn z fotoplánu, ako
aj objemu puklinového priestoru s využitím kombinácie s priamo meranými hibkami puklín.

obzor

327

2. Prístrojové vybavenie
Na zobrazcnie nepravidelného priebehu puklín, ako aj
štúdium mikroreliéfu ťažkých pod, možno s výhodou
využiť fotogrametrické snímky vyhotovené stereometrickými komorami SMK 5,5/0808 ZEISS Jena
s fotografovacou základnicou 40 cm príp. 120 cm.
Stereometrická komora je určená na blízku fotogrametriu hlavne v tých oblastiach aplikácií stereofotogrametrie, kde sa vyžaduje skol' operatívnosť a názornosť, ako vysoká presnosť výsledkov.
Viičšina aplikácií blízkej fotogrametrie predpokladá
orientáciu komory s vodorovnou osou záberu. V danom prípade však ide o vyhotovenie sním ok so zvislou
osou záberu, a preto bolo trcba skonštruovať závesný
rám s možnosťou uchytenia na dva statívy (obr. 1).
Kvoli zachovaniu stability justážneho stavu orientačných prvkov komor bolo treba dodržať podmienku,
aby sa komory nedotýkali vlastného závesného rámu.
Konštrukcia má dve časti, a to vlastné ložko na uloženie komory a zasúva-;í rám, na ktorom sa može

1979/327

Geodetický a kartografický obzor
ročník 25í67, číslo 12í1979

328

ložko s komorou posúvať. Uvedený sposob zavesenia
stereometrickej komory umožňuje jej spoIahlivé horizontovanie, a tým aj zjednodušenie postupu pri vy·
hodnotení snímok.

V danom prípade išlo o overenie technológie vyhotovenia snímok pri súčasnom zobrazení tak podneho
povrchu, ako aj vnútra pukli nového priestoru na skú·
šobnom poli pri Tešedíkove (okr. Galanta). Ako fotografický materiál sme použili sklené dosky ORWO WP
1 s citlivosťou ~ 20 DIN, snímkový formát 9/12 cm,
pričom na osvetlenie vnútra pukliny sme využili
elektronický blesk. Pre rozne prevádzkové ťažkosti
(počasie, zavlažovanie a pod.), nebolo možné vyhoto.
viť snímky v čase najvhodnejšom pre použitie blesku,
teda ráno, alebo podvečer. Snímky na obr. 2 a obr. 3
sme vyhotovili v júni, prakticky cez poludnie, takže
sa v strede snímok prejavil vplyv prežiarenia v dosledku súčasného osvetlenia tak slnečným svetlom,
ako aj elektronickým bleskom. Pri dokonalej funkcii
uzávierok obidvoch komor sa možno tomuto nedostatku vyhnúť primeraným skrátením ex;pozičného
času, avšak v prípade použitejstereometrickej
komory
sa nemožno na funkciu uzávierky Iavej komory pri
kratších časoch úplne spoIahnúť.

Vzhradom na pomerne rovinný povrch pody, nepra·
videlný priebeh puklín, ako aj zvislé osi záberu sní·
mok, bolo účelné dané snímky vyhodnotiť kombinovanou metódou, t. j. polohopis vo forme fotoplánu
a výškopis spolu s profilmi priestorovým vyhodnotením na stereometrografe. Pretože najmenšia nastavi·
telná konštanta projektorov na stereometrografe je
98 mm, pri konštantách stereometrickej komory Ck =
':'" 57 mm prichádza do úvahy vyhodnotenie s pretvo.
renými zvazkami IÚčov. Pri výške fotografovania 2 m
je mierkové číslo snímok ms = 35, čomu odpovedá
optimálne mierkové číslo polohopisu modelu mm =
= 20 a pri koeficiente pretvorenia k = 2 je mierkové
číslo výšok mv = 10 .
Výsledkom vyhodnotenia je fotoplán s vrstevnicami
v póvodnej mierke 1 : 10 (obr. 3) s vrstevnicovým
intervalom 20 mm. Obraz o tvare vnútra pukliny obrábanej pOdy (hrachovisko) dávajú profily vyhodnotené
na stereometrografe s odstupom 0,2 m (obr. 4).
Pri určovaní geometrických charakteristík
puklinového priestoru spolu s fotogrametrickým meraním
prichádza do úvahy aj možnosť využitia regresnej
analýzy, zvlášť pokiaI ide o určenie závislosti medzi
šírkou a híbkou puklíil s čím priamo súvisi aj možnosť
určeni a objemu puklinového priestoru. Na obr. 5 je
zrejmá dobrá korelácia medzi šírkou ahíbkou puklín
na skúšobnom poli v Milhostove pri Trebišove. Koeficient korelácie v danom prípade má hodnotu r =
= 0,75.
Jednoznačné uzávery v tomto smere predpokladajú
viac ex;perimentov s priamymi meraniami základných
parametrov puklinového systému a ich štatistické zhodnotenie.

Z rozboru súčasného stavu pódneho fondu vyplýva,
že problematike ťažkých pod treba venovať primeranú
pozornosť aj z národohospodárskeho hfadiska. Na stanovenie niektorých geometrických charakteristík puklinového priestoru a štúdium mikroreliéfu ťažkých
pod, možno využiť snímky vyhotovené stereometrickou komorou SMK ZEISS. Z hfadiska výskytu a odlišnosti ťažkých pOd sa zvolili pokusné plochy na južnom Slovensku v Tešedíkove pri Šali a na východnom
Slovensku v Milhostove pri Trebišove. V priebehu
skúšobných meraní sme sa stretli s puklinami šírky
5 až 7 cm, pričom maximálna šírka v týchto oblasti ach
dosahuje v ex;trémnych podmienkach hodnoty 10
až 15 cm.
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Kvalitativní parametry elektronických
kopírovacích zařízení pro zpracování
fotogrammetrických snímků (2. část)

Ing. Zbyšek Faiman, CSc.,
Výzkumný ústav zvukové, obrazové
a reprodukční techniky v Praze

rovnat diferenci osvitu, resp. jaké budou rozdíly hustot identických bodů. Identické dvojice
negativu jsou body s hustotami A a O. resp.
Ba D. Rozdíl hustot identických bodú negativu
je 0,4. Maskovacím procesem se tento rozdíl
redukuje pro body A' a 0' na 0,32 a pro body
B' a D' na 0,12. To jsou diference hustot vztažené na negativ. Pro výsledné diference na pozitivu bychom museli tyto hodnoty ještě násobit
gradientem pozitivu. Je zřejmé, že nižší hustoty
identických bodů (B a D) budou mít nižší diferenci hustot v po:litivu, než vyšší hustoty negativy. Rovněž snížení kontrastu bude u méně
exponovaného negativu (0' - D') vyšší, než
u negativu více exponovaného (AI - BI). Na

Souhrn
V prvé části článku byly stanoveny požadavky na elektronická kopírovací zařízení a definovány základní kvalitativní parametry těchto zařízení. Z metod objektivního
měření těchto kvalitativních parametru bylo pojednáno
o měření intenzity masky, rozsahu masky, nelinearitě
masky a stupni neostrosti masky.
V této druhé části je pojednáno o vyrovnání osvitu,
reprodukovatelnosti tónového podání, homogenitě hustoty pozitivu, výkonu, pomuckách pro objektivní měření a uvedeny jsou závěrem konkrétní kvantitativn'í
hodnoty negativu a pozitivu a z nich vyplývající poža.
davky na parametry elektronických kopírovacích zařízení.
ad e) Vyrovnání osvitu. Jde o to, do jaké míry je zařízení schopno při jednom a tomtéž nastavení
kopírovacích hodnot (době osvitu a intensitě
masky) vyrovnat v pozitivní kopii rozdílný osvit
negativů, k němuž může dojít změnou podmínek
během letu. Tento parametr je důležitým měřít.
kem pro posouzení, do jaké míry je možno
kt pírovací proces standardisovat a mechanisovat, případně zcela automatisovat. Nebo naopak, Jaké nároky klade použité zařízení na
obsluhu, aby byly dodrženy senzitometrické
parametry pO/itivní kopie. Rozhodujícími ukaza·
teli jsou intenzita masky, rozsah masky a linearita masky, resp přenosové charakteristiky.
Na obr. 6 je situace znázorněna schematicky.
Mějme negativ, jehož rozsah hustot je vymezen
na vodorovné ose body A a B, a mějme druhý
negativ, jehož rozsah hustot je ~ice stejný, ale
expozičně je posunut směrem k nižším hustotám. Mezní hustoty tohoto druhého negativu
jsou O a D. V diagramu je vynesena přenosová
charakteristika b. Sledujme, jak zaříz-ení s touto
přenosovou charakteristikou b je schopno vy·

Lektoroval:
Ing. Ondi'ej Jei'ábek, CSc.,
mapování a kartografie FSv
ČVUT v Praze

Obr. 6: Vyrovnání osvitu a kontrastu
přenosové charakteristice
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negativu AB bude snížen daleko méně než
kontrast negativu méně exponovaného CD
(A' - B' > C' - D'). Ro",díl vyšších hustot
identických bodů obou negativů (A, C) nehude
redukován vůbec (A' - CI = A - C = 0,4) rozdíl nižších hustot identických bodů negativu
(B, C) bude redukován velmi podstatně (B' -D' = 0,06).

Do
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,..................
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I
I
i
I
I

'.....

e'-d
B'

f ••..•'-D'
l
I
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Z uvedených tří případů je patrný vliv intenzity, rozsahu a linearity masky na vyrovnání
osvitu různě exponovaných negativů. Pro optimální vyrovnállí osvitu je žádoucí, aby přenosová charakteristika měla co největší intenzitu
ma!'lky, rozsah masky aby odpovídal nejvyšší
hustotě zpracovávaných negativů a tvarový
průběh aby se co nejvíce blížil průběhu lineárnímu.

I

I
I
I
Je

Obr. 7: Vyrovnání osvitu a kontrastu při lineární přenosové charakteristice

obr. 7 jsou naznačeny poměry pro případ lineárního průběhu přenosové charakteristiky c,
která má stejnou intenzitu masky i stejný rozsah masky jako charakteristika b v obr. 6. Liší se
tedy obě charakteristiky jen linearitou. Je zřejmé, že změna všech parametrů hustot je zde
lineární. Snížení kontrastu hustot u více i méně
exponovaného negativu je stejné AI - BI =
= CI - D'. Diference hustot identických bodů
obou negativů je rovněž stejná (A' - C' =
= BI - D'). Konečně na obr. 8 je uveden případ přenosové charakteristiky d, která má sice
intenzitu masky stejnou jako b a c, ale rozsah
masky je nižší. Kontrast více exponovaného

Do
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t.
0.4

e'
S'

~-~
C'-O
0,06

D'

2

Do

Obr. 8.: Vyrovnání osvitu a kontrastu při nelineární
přenosové charakteristice a rozsahu masky nižším, než je rozsah hustot negativu

ad f) Reprodukovatelnost tónového podání. Tento para.
metr, podobně jako vyrovnání osvitu, velmi
závisí na řešení elektronického systému. Ačkoli
principiální schéma jednotlivých typů zařízení
jsou v podstatě shodná, je zpětnovazební řetězec řešen u různých typů různě. V nejjednodušším případě zpětnovazební řetězec přenáší pouze
střídavou složku signálu. Chybí zde informace
o absolutní hodnotě transparence negativu.
Takové zaří~ení sice vyrovnává rozdíly kontrastu, ale o reprodukovatelnosti tónového podání, vyrovnání osvitu, nebo objektivizaci kopírovacího procesu tu lze stěží vůbec mluvit. Již
odhad správné expozice je tu značně obtížný
a je obvykle třeba několika zkušebních expozic,
než získáme kopii s přiměí'eIlě správnou husto.
tou. V nejvyšší míře bude požadavek na repro·
dukovatelnost tónového podání, vyrovnání osvi.
tu i možnost objektivizace kopírovacího procesu
splňovat zařízení, jehož regulační řetězec je
řešen pro přenos stejnosměrného signálu. Mezi
tyto mezní případy se řadí zařízení, u nichž
je regulační í'etězec zdvojený: jedna větev přenáší signály střídavé (vyrovnává kontrast),
fotoelektrický násobič druhé větve snímá jen
stí'ední část snímku a přenáší stejnosměrný
signál, nebo integruje snímaný světelný tok
a řídí dobu osvitu snímku. Dociluje'3e tím toho,
že integrální hU'3tota středních částí jednotlivých snímků je přibližně stejná. U průměrných
snímků může tento systém pracovat relativně
uspokojivě. Ale v případech, kdy hustotní
struktura dvou na sebe navazujících snímků
se podstatně liší, můžeme dojít k problematickým výsledkům, podobně jako při integrální
exponometrii.
U zařízení pracujících s intenzitní modulací
lze obvykle již z přenosové charakteristiky rozpoznat, zda jde o systém s přenosem stejno.
směrné složky, nebo o systém se zdvojeným
zpětnovazebním řetězem. U zařízení s přenosem
stejnosměrné složky bude mít přenosová charakteristika, zí!'lkaná z klínů exponovaných při
stejně nastavené expozici tvar uvedený na obr.
9a. Charakteristickým znakem je to, že hustoty
negativu vyšší než je rozsah masky (tedy husto.
ty negativu vyšší, než odpovídající bodu A)
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Obr. 9: Průběh přen080vé c.harakteristiky: a) při přenosu stejnosměrné složky signálu ve zpětnovazebni
b) při přenosu střidavé složky signálu ve zpětnovazebni smyčce
budou mít v pozitivní kopii maskované i nemaskované hustoty totožné. Přenosová charakteristika pro maskovaný proces b se nekřižuje s přenosovou charakteristikou
pro nemaskovaný
proces a. Naproti tomu u systému se zdvojenou
zpětnovazební smyčkou nebo se řetězem přenášejícím jen střídavou složku získáme z klínů
exponovaných při stejné expozici obvykle charakteristiku naznačenou na obr. 9b. Přenosová
charakteristika pro maskovaný proces b křižuje
charakteristiku
pro nemaskovaný proces a.
K dalšímu ověření, jak dalece zařízení splňuje
požadavek reprodukovatelnosti tónového podání,
slouží zkušební obrazce, uvedené na obr. lOa, b.
Jejich integrální hustoty, resp. hustoty středu
obrazového pole se liší. Schematicky reprezen-

smyčce;

tují stereoskopickou dvojici, kde na sebe obě
dvojice v překrytu navazují. Identické hustoty
by měly být při nezměněném nastavení kopírovacích parametrů (osvitu a intenzity masky)
v obou případech reprodukovány identickými
hustotami. Přiložíme-li tedy pozitivní kopie
k sobě buď stranami kde na sebe navazují klíny,
nebo opačnými stranami, k sobě, měly by být
diference mezi identickými hustotami nižší, než
je odchylka hustoty přípustná pro identické
body prostoru.
ad g) Homogenita hustoty pozitivu. Na homogenitu
zčernání pozitivní kopie má u elektronických
kopírek vliv celá řada činitelů. Již u negativu
dochází ve snímací kameře ke zkreslení tónového
podání zejména v rozích snímku, jednak vlivem
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cosinového zákona, jednak vlivem úbytků jasů
zpúsobených objektivem. Často se klade otázka,
zda elektronická kopírovací zařízení jsou schopna vyrovnat nebo alespoň snížit zkreslení, způsobená těmito vlivy. Jistě že ano. Úbytek v rozích, zpúsobený objektivem kamery, se na negativu projeví snížením hustoty v rozích snímku.
A kopírovacímu zařízení je, zjednodušeně řečeno, lhostejné, zda toto snížení bylo způsobeno
nižším jasem terépu, či objektivem. Pokud jde
o ostatní činitele vlastní kopírky, které ovlivňují homogenitu zčernání v ploše pozitivu, je
to opět cosinový zákon a úbytky jasú zpúsobené
objektivem vlastní kopírky, resp. zvětšovacího
přístroje, homogenita jasu snínítka obrazovky,
linearita rozkladů, linearita optického sběrného
systému pro fotoelektrický násobič, který je
zdrojem informace o hustotě kopírovaného bodu
negativu. Pokud jde o mikrostrukturu, je to
počet řádek na snímek, resp. jejich překryt
v souvislosti s rozložením jasu ve světelné stopě
stínítka obrazovky, zrnitost stínítka obrazovky,
rušivé signály v elektronickém systému (v rozkladech, zdrojích napájecích napětí, pro obrazovku, fotoelektrický násobič a ostatní obvody,
ve zpětnovazebním řetězci, v kabelech; nepří.
znivě se mohou projevit i rušivá magnetická pole
zejména u fotoelektrického násobiče a rozkladových cívek). Vlivy některých uvedených
činitelů jsou schopny elektronické kopírky redukovat. Jsou to úbytky způsobené objektivem,
dále nehomogenita jasu stínítka obrazovky,
nestabilita napájecího anodového napětí obrazovky. Vyrovnání těchto nežádoucích vlivú jde
ovšem na úkor vyrovnání kontrastu snímku.
Velmi zjednodušeně řečeno: co kopírka "spotřebuje" na vyrovnání těchto vlivů, o to méně
zbude na vyrovnání kontrastu a osvitu snímku.
Není však schopna snížit vliv nelinearity rozkladú, zrnitost stínítka obrazovky, nedostatečné
překrytí řádek, nelinearitu optického sběrného
systému pro fotoelektrický násobič a obvykle
ani rušivé signály v elektronickém řetězci.
Homogenita hustoty pozitivu se měří pomocí
rovnoměrné šedé plochy, která se nakopíruje
jednak bez vyrovnání kontrastu, jednak s vyrovnáním kontrastu tak, že se pozitiv rozdělí
svisle a podélně na 3 pruhy tedy na 9 polí a měří
se po zčernání v geometrickém středu středního
a čtyř rohových polí a z takto naměí'ených
hustot se pak pomocí gradientu pozitivu určí
úbytky osvětlení v % vúči středovému poli.
Hodnoty získané z kopie bez vyrovnání kontrastu dávají obraz o vlivu objektivu, nerovnoměrnosti jasu stínítka obrazovky a nelinearity
rozkladú. Hodnoty získané z kopie s vyrovnáním kontrastu zahrnují předchozí vlivy, resp.
jejich redukci vlivem maskování a navíc zahrnují i vliv optického sběrného systému fotoelektrického násobiče. Homogenita mikrostruktury se získá proměřením kopií mikrodenzitometrem. Obvykle nejrušivějším činitelem tu
bývá řádková struktura, která je viditelná
u méně exponovaného pozitivu, kde diference
řádu 0,02 D jsoujiž okem pozorovatelné. Ovšem

tato řádková struktura nebývá pozorova.telná
u reálných snímkú s členitou strukturou.
ad h) Výkon. Celkový výkon zařízení je závislý nejen
na vlastním světelném výkonu, ale i na stupni
objektivizace (vyloučení nebo omezení expozičních zkoušek), případně standardizace nebo dokonce automatizace celého kopírovaného procesu.
Vlastní světelný výkon je závislý na světelném výkonu obrazovky, světelnosti objektivu
a ztrátách v případných dalších členech optického systému. Světelný výkon rúzných typů
zařízení je možno určit nepřímou fotografickou
cestou exponováním klínu. Pro tato srovnávací
měření je nutné použít vždy téhož typu pozitivního materiálu a pokud mají kopírky různé
formáty rastru, přepočíst výkon na stejný rozměr prosvětlené plochy. Měřítkem výkor.u je
pak čas osvitu, Zl), který se zvolená hustota negativu vykopíruje na identické hustoty pozitivu.
Nebo se pak určuje výkon číslem, vyjadřujícím
relativní výkon vúči zaÍ'Ízení, zvolenému jako
referenční. O výkonu však rozhoduje u systému
s intenzitní modulací i rozsah masky. Je-li volen
zbytečně velký, tj. jestliže přenosová charakteristika zasahuje do hustot vyšších, než je
nejvyšší přípustná hustota negativu, snižuje se
zbytečně výkon. Je to patrno na obr. 3. Jestliže
je maximální přípustná hustota negativu lDom,
pak je výhodnější průběh přenosové charakteristiky c. Při prúběhu b je zbytečuě maskována
i nejvyšší přípustná hustota negativu lDomV naznačeném případě je v tomto bodu hustota
masky Dm = 0,15, což znamená, že se doba
osvitu prodlužuje o cca 40 %. Jak je patrné,
nejde o nepodstatné snížení výkonu. Velmi nepříznivý pro výkon je průběh přenosové charakteristiky d z obr. 3. Jak již bylo uvedeno
dříve, je vlastně d ekvidistantou průběhu b,
posunutou o konstantní hodnotu LlDm. K masce
je tu vlastně přičtena ještě konstantní maska
LlDm, která je pro vyrovnání kontrastu zcela
neúčinná a zbytečně snižuje výkon zařízení, a to
ne nepodstatnou měrou. Je-li LID", = 0,1 prodlužuje se osvit o 25 %, pro LID", = 0,2 o 58 %,
pro LID", = 0,3 o 100 %'
Obvykle jsou kopírky řešeny konstrukčně tak,
aby na nich bylo možno zpracovávat i největší
v úvahu přicházející formáty. Při kopírování
menších formátú se buď mění jen velikost masky
ohraničující formát negativu, nebo se zmenšuje
rozkmit rozkladového rastru nebo se konečně
mění objektiv. Nejlepším řešením je výměna
objektivu. Pro menší formáty tím výkon stoupne (a to s druhou mocninou lineárního zmenšení).
Ještě dúležitější je to, že se docílí zmenšení
světelné stopy a tím i vyššího prostorového
kmitočtu, při kterém budou detaily již kon.
trastně vyrovnány v plné míře.

Pomůcky pro objektivní měření kvalitativních parametrú jsou poměrně jednoduché a vesměs je možno
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je zhotovit v běžné fotolaboratoři. Rovněž denzitometr patří k základnímu vybavení fotolaboratoře.
Výjimkou je měření stupně neostrosti masky, kde
zhotovení zkušebního obrazce není jednoduchou záležitostí a mikrodenzitometr též nepatří dosud k běžnému vybavení fotolaboratoře.
Základním zkušebním obrazcem je stupňový klín,
jehož pomocí lze měřit intenzitu, rozsah a linearitu
maskv, vyrovnání osvitu a výkon. Rozsah hustot tohoto klínu by měl být o něco (asi o 0,3 D) vyšší, než je
očekávaný rozsah masky, který bývá maximálně kolem Dom = 2. Při volbě šířky políčka je nutno mít na
zřeteli přechodový jev na hustotním rozhranL Šířka
políčka by měla být (s ohledem na velikost měřicího
pole denzitometrů, které bývá asi 0 2 mm) alespoň
o 3 mm větší, než je rozměr přechodového jevu,
který má dvojnásobný rozměr než efektivní velikost
světelné stopy. Na příklad je-li efektivní velikost
světelné stopy 0 3 mm, měla by být šířka políčka
klínu alespoň 9 mm. Při měření pozitivní kopie klínu
je nutno měřit vždy uprostřed políčka, jinak je měření
zatíženo chybou.
Pro měření stupně neostrosti masky, resp. mezního
prostorového kmitočtu slouží zkušební čarový obrazec
s logaritmicky proměnným prostorovým kmitočtem.
Obecně logaritmický průběh kmitočtové stupnice je
dán výrazem

kde x je vzdálenost od počátku odpovídající prostorovému kmitočtu f
~ - měřítko
f - obecný prostorový kmitočet
fo - počáteční prostorový kmitočet pro x = O.
Prostorový kmitočet
hem

f

a šířka čáry t jsou vázány vzta1

f=2t"'

Jestliže jsou dány oba mezní prostorové kmitočty fo
(počáteční) a fk (konečný) a délka rastru l, pak pro
měřítko platí vztah:
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6. Pobdavky na hlavni kvalitativní
pro základní aplikace

parametry

Kvalitativní parametry, které by měla elektronická
maskovací zařízení splňovat, se mohou lišit podle aplikačních oblastí. Pro fotogrammetrické snímky nechť
jsou dány parametry negativu a pozitivu hodnotami
uvedenými v tab. 2.

Negativ

Pa-ametr

0,3 D
0,3 D nad
zát'ojem
1,8 D

závoj (maximálně)
minimální hustota
maximální hustota
rozdíly hustot identického předmětu na stereoskopických snímcích
v řadě
Maximální kontrast

x
~

log fo

Obecně pro šířku n-té čáry tll platí

Přitom šířka tmavého a světlého pruhu jsou stejné.
Z rovnice (1) plyne:

- = log-

l
10 log fk -

I

Pozitiy

0,1 D
0,4D
1,25 D

do 0,3 D

I

1,4

0,85

Předpokládáme-li závoj negativu 0,1 D, pak maximální kontrast negativu bude 1,8 - 0,4 = 1,4 TJ.
Pro střední gradient pozitivu Dp = 2 jsou poměry
naznačeny na obr. 11. Semitometrická charakteristika je tu pro jednoduchost linearizována. Z diagramu
je patrno, že pro snížení kontrastu negativu LlDo =
= 1,4 na kontrast pozitivu LlDp = 0,85 při středním
gradientu pozitivu Dp = 2 by musela přenosová charakteristika b probíhat lineárně pod úhlem asi -16~.
Intenzita masky je Dm = 1,2 a rozsah masky 1,8.
Za těchto podmínek by identické body prostoru (2
a 2') i při rozdílu hustot negativu LlDo = 0,5 neměly
v pozitivu i při nezměněných kopírovacích parametrech
větší rozdíl hustoty než přípustných 0,3 D.
Pokud jde o stupeň neostrosti masky nejsou ani
z literatury známy tI'eba i přibližné kvantitativní údaje. Výchozím bodem pro stanovení tohoto parametru
by mohlo být měřítko snímku a kritické případy rozměrů předmětů na snímku.
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Na základě rozboru požadavků kladených na elektronická maskovací zařízení, byly definovány hlavní
kvalitativní parametry:
- intenzita masky (Dm ma,,)
- rozsah masky (Dom)
- linearita, resp. neIinearita masky
- stupeň neostrosti masky
- vyrovnání osvitu
- reprodukovatelnost tónového podání
- homogenita hustoty pozitivu v makro
mikrostruktuře.
- výkon.
Současně byly navrženy metody jejich měření i příslušné pomůcky. Parametry jsou vesměs definovány
senzitometrickými veličinami, které umožňují bezprostřední interpretaci na fotografický obraz.
Ze známých hodnot hustot negativů a požadovaných hustot pozitivů byly stanoveny kvantitativně
hodnoty většiny kvalitativních parametrů na elektronická maskovací zařízení určená pro zpracování fotogrammetrických snímků. Uvedené kvalitativní parametry je možno jedhak použít pro srovnání jednotlivých typů zařízení mezi sebou. Obvykle totiž jedno
zařízení nesplňuje všechny v optimální míře. V druhé
řadě může posloužit znalost kvantitativních hodnot
těchto parametrů ke standardizaci technologických
postupú pH zpracovávání fotogrammetrických negativů.

[1] KOMÁREK, V. - FAIMAN, Z.: Elektronická kopírka EK 101 a její přínos pro fotogrammetrii.
1965, XII, Geodehcký a kartografický obzor, sv. 11,
Č. 12, str. 313-317.
[2] FAIMAN, Z.: Elektronický maskovací proces. 1972,
II, Slaboproudý obzor, sv. 33, Č. 2, str. 77-85.
[3] FAIMAN, Z.: Uvod do problematiky elektronického
maskovacího procesu. 1972, Sborník prací VÚZORT,
SNTL Praha, sv. 4, str. 63-69.
[4] HEMPENIUS, S. A.: Masking, dodging, contrast
control and contrast enhacement-principles, characteristies and applications. Photographie und Film
in Industrie und Technik 1966, Dr. Othmar Helwich,
Darmstadt und Wien, str. 344-351.
[5] FAIMAN, Z.: Reprodukce detailu elektr~nickým
maskovacím procesem. Sborník prací VUZORT,
SNTL Praha (v tisku).
[6] FAIMAN, Z.: Základy kvantitativní analýzy systéml~ elektronické
masky.
1972, Sborník prací
VUZORT, SNTL Praha sv. 4, str. 71-79.
[7] FAIMAN, Z.: Přenosové charakteristiky
elektro;
nického maskovacího procesu. Sborník prací VU
ZORT, SNTL Praha sv. 6 (v tisku).
[8] FAIMAN, Z.: Systém elektronického ma;~kování
s rychlostní modulací. Sborník prací VUZORT,
SNTL Praha sv. 6 (v tisku).
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Na okraj vyhláiek ministerstev
lesního a vodního hospodářství ČSR
a SSR č. 144 a 154/1978 Sb.,
o veřejných vodovodech a veřejných
kanalizacích

V posledních
lete,ch probíhala
široká diskusn
o po1řebě a zkvalitnění evidence< podzemních vedení. V souvislosti s obtížemi při pořizování mapových podkladů pro projHktování staveb a pro
časté škody na zdraví a na majetku vzniklé poškozením podzHmních vedení na staveništích byla silně pociťována potveba polohově pře<sné dokumentace podzHmních trubních a kabelových vedení na
jednotných mapových podklade,ch ke koordinaci
plánovaných investic v podzemním stavebniDl prostoru i k zabezpe-čení v,ýstavby na povrchu.
Zprvu bylo využíváno kontrolních měř8'l1í prm'iÍděných pro invlestora v rámci jeho technického
dozoru (zpravidla vytyčovateH z řad pracovníku
resortu geodézie< a kartografiel nebo proje.kttových
organizací)
kJ vyhotovení
tzv. technicko-provozních výkresů souboru stave<b, převážně v měřítku
1:500. Tato měřHní vykazovala součiasný stav dokončených
objektů v ce<lém prúběhu výstavby,
u podzemních objelktů stav před záhozem rýhy.
Průběžně zobrazované v,ýsledky měření byly cenným vkladem pro navazující projekty a pro pozuEji zakládané technické mapy měst i k uspořád<íni
právních vztahů k upraveným nemovitostem. Převzetí výsledkú kontrolních
měře<ní do víceúčelového mapového díla znamená užitečné zhodnocení
uskute-čněných stavebně-měřických
prací ve prospěch v.šech účastníků výstavby, alel předevsím má
význam pro správce, podzemního národního majetku. Tito mají ze<zákona povinnost e,vidovat spravovaná vedení a údaje o nich poskytovat v případě oprávněného zájmu velřejnosti. A k tomu prá ve
potřebují vhodnou podkladovou mapu. VS' městecll,
kde existuje tHchnická mapa, jel jejich úloha znač
ně ulehčena. Při pořizování technické mapy měs
ta jel využíváno státního mapového díla, dokumentaoe skutečného provedení staveb a správci poskytují ve-škHré jim dostupné podklady. Zpracovatel
technické mapy ověřuje průběh podzemních ve-není de-tektoricky. Správci by pak měli jako uživatelé technické mapy doplňovat na otiscích mapy
nastalé změny a poskytovat zpětně pořizovateli
mapy podklady pro jHjí údržbu. Te,chnická mapa je
dílo, které vlastní evidenci inženýrských sítí nenahrazuje, ale poskytuje pro ni př8'sný geometrický
základ, umožňující správcům průběžnou provozní
evidenci těChnicky snadnějším a ve svých du.sledcích hospodárnějším
způsobem.
Později se usilovalo o to, aby dodaV'atellé stave-bních. pracl pokrývali vlastními silami gieodHtickou

Ing. Josef Žampach,
Český úl'ad geodetický a kartografický

část dokumentace
skutečného
provedení stavby
a tuto předávali současně s dokončenou stavbcu
formou zákresu veškerých změn, ke kterým došlo
při provádění dodávek stavebních prací, do projektové dokumentace. Povinnost souborně zpracovat a archivovat dokumenltaci skutečného provedení stavby má přitom investor. Ústřední orgány
geodézie a kartogrlllfie zabe1zpečHy vydání obe,r.ně
platných předpisů v zájmu odborného provádění
geodetických prací i na složitých a ve,lkých stavbách a ve spolupráci s Československou veděckotechnickou společností vyškolily řadu pracovníků
ke speciální geodetické činnosti vs> výstavbě -odpovědné geodety stavby.
Racionalizační úsilí v oblasti evidencel podzemních vedení vyústilo v roce, 1973 v přípravu návrhu federální vyhlášky o souborné evidenci podzemních vedení. Padle ní měly být elvidenčními orgány u dálkových vedení pro část základní (neutajovanou) hospodářské organizace, resortů geodézie a kartografie a pro část zvláštní Krajské vojenské ubytovací a stavební správy. Soubornou
evidenci místních vedení měly založit postupně
podle místních potřeb a podmíne1k městské (místní) národní výbory v dohodě s příslušnými orgány geodézie a kartografi8' a část zvláštní orgány
ministerstev spojů. Evidenční orgány měly odpovídat za správnost založení a vedení souborné Hvidence a za poskytování informací z ní. K vydání
vyhlášky však nedošlo. Ač byly vyře,š8'l1Yotázky
technické, včetně databázového
systému, nebyla
dosažHna jednota kompetenční a nakonec při meziresortním projednávání
převážily nad tHchnickým i výhodami ce'll'trální 81vidence ekonomické dllvody.
Závěry a zkušenosti z této vývojové etapy byly
apli~ovány v užším rozsahu u podnikových evidencí podzemních vedení a jsou nadále p'S>I"spektivní například v oboru želHzniční dopravy, metra, civilní letecké dopravy a při výstavbě a provozu dálnic.
Pro squčasný stav evidence iilženýrských :.oítí
v zahraničlí je spole,čným znakem snaha vybudovat
s maximálním podHem automatizacH jednotný iHformační systém o všech sítích (tzv. katastr vede·
ní) v jednom centru mimo pravomoc provozovatelů, jako součá.st obsahu integrované mapy města.
Přes dílčí místní úspěchy, např. ve Varšavě, Splitu,
BasilHji, a j., dochází se prakticky podle, publikovaných prací ks>stejnému závěru, že tak:ovMo evi-
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dence je záležitostí mimořádně nákladnou, obtížnou neJen po stránce technické (přede,vším co do
úplnosti vstupních údajů a jejich věrohodnostij,
ale zejména po stránce ekonomické. Za klíčovou
otázku nutno považovat záruku za sdělované údaje. K dokreslení situace - výňatky z odborné literatury našeho jižního souseda, Oster. Z. Vermess.-Wes., 66, 1978, č. 3, str. 118-135 (viz Přehled illformací
VÚGTK Praha č. 3/1979): "Organizace
správců nejsou o důležitosti katastru vedení dosud přesvědčeny, ačkoli určité pozitivní vlastnosti
nemohou popřít. Argumentují ze.jména tím, že zří·
zení katastru vedení jel odůvodněno jen tam, kde
nejsou údaje o vedení u správců. V Rakousku byl
před nedávnem založen katastr vedení v Salzburgu v měřítku 1:200, jinde jsou vedení dokumentevána na různých mapách a lze- je jen v ojedinělýci1
případech zakreslit do jedné mapy. Vedení jsou
přiltom zakreslována mnohdy jen podle> proje>ktiL"
"Zřízení katastru vedení se zdá být gigantickým
úkolem, ale i zřízení pozemkového kata.stru naiHm
předkům tak připadalo a přesto je:j zdolali. Při
dobré vůli a spolupráci vš,ech zájemců je>možné
katastr vooení zřídit ne> sice během několika let,
ale během jedné generace>."
ČSSR se> v rámci plánu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce geodeitických služeb sodalistických státU zabývá otázkami e:vidence inženýrských sítí v komisi inženýrské geodézie>. Na úseku
zájmové mezinárodní veděckote-chnické spoluprtice byla Československá vědeekotechnická
společnosrt pro geodézii a kartografii pověřena me!zinftrodní geodetickou organizací FW vedením studijní
skupiny k vyřešení optimálního způsobu tvorby
a údržby soubnrnéevidence
podzemních vedení,
včetně je!jich zjišťování, zaměřování, zobrazování
a vyjadřování.
Současný vývoj v této oblasti u nás smě'řuje
k vyššímu odbornému využívání jednotných a udržovaných map velkého měřítka spráVCi inženýrských sítí, zabezpe>čení plynulého přísunu spolehliVých údajů pro správu nových investic a vytváření podmínek pro budování te1chnických map
měst prřede>vším tam, kde> pro to byly vytvořeny
reálné podmínky. K tomu je třeba geodeHckou dokumentaci skutečného provedení staveb provárlět
buď doplněním proje-ktové dokumentace o změny,
ke kterým došlo během realizace> stavby, nebo
v případě prioritních, geodeUcky složitých souborů, nahradit zákres v projektové dokumenrtaci samostatnou přílohou - mapou (měřickým originálem) velkého měřítka podle jednotných pře>dpisÚ.
Měření dokončených
staveb je nutno spojovat
s kontrolní činností v rámci dodávky s,tavebních
prací i v rámci technického dozoru investnra a pro
autorský dozor projektanta.
Me1tody zamě.řování
pozemních stave,b přitom volit tak, aby byly využi_telné pro vyhotovení geometrických plánů a k aktualizaci map !evidence nemovitostí. Podmínky dokládání dokumentacel skutečného provedení staveb
a geometrických plánů ke kolaudaci stavby byly
stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděCÍmi
vyhláškami.

V otázce poslání technických map měst a základních map závodů převláldá názor, že tyto vícn~
účelové mapy by měly být zahajovány jen v těch
vybraných lakolítách, kde>k tomu předem byly vytvořeny potř8ibné předpoklady, p'řooevším pro jejich údržbu, tedy např. tam, kde> byly vydány patřičné městské vyhlášky
jimiž by bylo uloženo
správcům používat technické mapy, jako závazný
podklad pro evidenci sítí a v nichž by měly být
stanoveny i sankce> pro stave>bníky, kteří by nedodržovali povinnosti přeidávání řádných dokladů
o skutečném provooení stavby a o poskytnutí příslušných údajŮ správcům objektů technického vybavení města. Jde: tedy nejen o uložení povinnosti
stavebníkům zajistit ohlášení, zaměření a předání
změn předmětů měření v mapách, ale o donucení
správců inženýrských sítí používat technické mapy jako záva.zný podklad pro evidenci sítí; tím by
byl prakticky položen základ pro jednotnou lOIridenci vedení. Pokud by toto vyhláška nestanovila,
nemohou být ani účinná opatření pro zaměřování
inženýrských sítí před láhozem, nesloužily by totiž správci sítí, který je zaměřuje a eviduje> jinak.
Zaměřování nových investic (u podzemních vedení přoo záhozem) by mělo být zabezpečeno Jmenováním odpovědných geode,tů staveb a souborné
zpracování geodetické části dokumentace- skutečného provedení stavebních souborů dohodnuto ZPLIsobem postupně (po uCH'lených etapách) vyhotovované technické mapy.
Vhodné podmínky byly vytvořeny, kromě i'ady
sídlišť a průmyslových závodů, např. i u dopravních staveb v resortu fede>rálního ministerstva dopravy vydáním předpisů
M 20 - Předpis pro Jednotnou
stanic a tratí
(s účinností od 1. 1. 1979),

železniční

mapu

M 20/11 Předpis pro základní mapu dálnice
(s účinností od 1. 1. 1980),
M 20/12 Základní mapa dálnice.
(s účinností od 1. 1. 1980).

VZOROVÝLIST

Věci významně pomáhají i nedávno vydané vy-hlášky
a) ministe.rstva lesního a vodního hospodářství
České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a v8>řejných kanalizacích,
b) ministerstva
lesního a vodního hospodářství
Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb.,
o vH'řejných vodovode!ch a kanalizacích.
Obě vyhlášky ukládají v ustanoveních o správě
veře>jných vodovodů a veřejných kanalizací (§ 4 a
§ 5) zásadní povinnosti, týkající sei evidence podzeJIl1níchvedení, a to jak stavebníkům, tak i správcům tě:cMo dvou druhů podzemních vedení. Investorům se zde ukládá přooávat potřebné části dokumentace skutečného prove>dení staveb správcům
k využití pro vyznačení podzemních vedení vHřejného vodovodu a veře>jné kanalizace poldle>skutečného provedení na mapách velkého měřítka a tam,
kde je vyhotovena It'ochnická mapa města, na otis-
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cích této mapy. Sp,rávcům se VH vyhláškách dále
ukládá povinnost poskytovat pořizovateH te1chnické mapy města podklady pro periodickou údr.žbu
mapy.
Obdobná opatření k racionalizaci evidence dalších druhů podzemních vedení by jistě odbol mí
veřejnost uvHala i se strany ministe,rstva SPOjil
ČSSR a ministerstva paliv a energetiky ČSSR, pro-

VIII. celoštátna študentská
vedecká konferencia
061.3:378.18/4371

V trojročnom cykle opať prtpadlo Rade študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (SVOČ) Stavebnej fakulty
(SvF) SVŠT v Bratislave usporiadanie celoštátneho
kola súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu vod·
bore stavebníctva. Dňa 23. mája 1979 súťaž bola spoločne pre všetky sekcie slávnostne otvorená v aule SvF
SVŠT. Potom nasledovalo rokovanie v sekciách, kde
odzneli referáty podfa programu. Šesťčlenná porota pre
sekciu geodézia a kartografia posudzovala predložené
súťažné práce pod predsedníctvom prof. Ing. Michala
Daniša, CSc.
Z jednotlivých fakúlt odzneli referáty víťazných súťažných prác, ktoré postúpili z fakultnej súťaže:

CVUT Praha
-

-

-

A. Černohorský:
Automatizované postupy zpracování a interpretace kosmických snímků. Vedúci:
Ing. O. Jeřábek,
CSc., Ing. B. Veverka.
O. Provazník:
Pokládka kolejového svršku mechanickou šablonou pomocí laseru. Ved.: Ing. M.
Kuldová.
V. Rada, J. Holanec:
K problematice prostorového řešení účelové sítě. Ved.: Ing. M. Ingeduld,
CSc.
V. Čada, V. Vraný: Rozbor přesnosti metody laserové zaměrne přímky. Ved.: Ing. J. Pospíšil,
Ing. M. Kašpar, CSc.

M. Papežíková:
Zjišťování podzemních objektů
vertikálním elektrickým sondováním. Ved.: Ing. J.
Hybášek.
J. Hloušek:
Metoda měření délek ve všech kombi.
nacích a její využití při testování dálkoměrů. Ved.:
Prof. Ing. dr. J. VykutH.
M. Nováček,
P. Filipec:
Navržení a zaměření
nivelační sítě EKN. Ved.: Ing. J. Vitásek.

I. Gava'!ová, L. Složková:
Model štruktúry prvkov reliéfu a hydrografie na mapách. Ved.: Doc.
Ing. M. Hájek, CSc., Ing. J. Čižmár.
M. BiIanský:
Analýza výsledkov merania sadania
základov elektrárne. Ved.: Prof. Ing. O. Michalčák, CSc.
P. Kapusta,
S. Marek:
Vplyv stability piliera
na astronomické merania. Ved.: Ing. J. Hefty,
Ing. L. Husár.

Z prednesených referátov prvé miesto s prevahou
získala práca A. Černohorského:
Automatizované
postupy zpracování a interpretace kosmických snímků.

tože by tím podstatně přispěla k postupnému řešení dané problematiky.

Lektoroval:
Ing. MIroslav Herda, CSc.,
VÚGTK v Praze

Práca sa zaoberá základnými postupmi automatizovaného spracovania a interpretácie kozmických snímok,
používaných pri diafkovom prieskume Zeme. Podrobnejšie rozoberá zariadenia, ktoré slúžia na rozklad (digitalizáciu) obrazu. Obsah práce tvoria konkrétne výsledky interpretácie kozmických snímok, ktoré boli získané
zo záznamu na magnetickej páske a dalej spracované
ukážkovo na počítači.
Druhé miesto obsadila práca J. Hloušeka:
Metoda
měření délek ve všech kombinacích a její využití při
testování dálkoměrů. Táto metóda merania dfžok vo
všetkých kombináciach bola vyvinutá v súvislosti s budovaním testovacej základnice pre elektronické diaIkomery. Obsah práce tvorí rozbor tejto metódy, návrh
optimálnej testovacej základnice pre elektronické diaIkomery používané v našej geodetickej praxi a možnosti
jej využiti a pre testovanie ostatných druhov diafkomerov.
Ako tretie miesto získala práca O. Provazníka:
Pokládka kolejového svršku mechanickou šablónou
pomocí laseru. Práca sa zaoberá návrhom novej technológiepre kladenie kofajníc v Metre. Rieši nový typ šablóny, určený na uloženie korajníc a postup merania
s touto šablÓnou. Spracováva a overuje vzorce a postupy
pre výpočet nastavovaných hodnot na šablóne. a programy pre vreckový kalkulátor
TI-SR56. Uspešné
vyriešenie tejto úlohy prinesie finančné úspory a zníže·
nie objemu geodetických prác pri kladení kofajníc v Me·
tre.
Hlavnou porotou bola ešte navrhnutá práca A. Černohorského na cenu ČSAV a práca O. Provazníka na
cenu VTS.
Záverom možno konštatovať, že tohtoročná celoštátna súťaž v Bratislave bola dobre pripravená, ukázala,
že záujem poslucháčov o zapojenie do ŠVOČ neklesá.
Súťaž prebehla v dobrej odbornej a spoločenskej atmosfére.
Ing. Štefan Kondáš,
Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF
SVST, Bratislava

ZPRÁVY

Z KRAJŮ

Cenná uznání práce resortu geodézie
a kartografie
[079.2) 528

Ve všech krajích České socialistické republiky proběhly
slavnostní aktivy, na nichž bylo důstojnou formou
vZp'omenuto 25. výročí sjednocení geodetické služby
v ČSSR, 25. výročí vzniku resortu geodézie a kartografie. Také v hlavním městě Praze se 19. září 1979
uskutečnil aktiv pracovníků Geodetické a kartografické
správy pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu a pracovní.
ků Geodézie, n. p., Praha.
Význam tohoto slavnostního aktivu, jehož cílem bylo
pl-ipomenutí si významného výročí a zhodnocení vyko-
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nané práce pro hospodářský rozvoj kraje a hl. města, byl
podtržen účastí významných představitelů vrcholných
správních, politických a společenských orgánů a organizací.
Z pětatřiceti významných pi'edstavitelů a hostů nutno
vy-tme?ovat alespoú pracovní předsednictvo v tomto
RlozeIll:
Ing. František Kou bek, předseda Českého úřadu geodetického a kartografického,
Ing. Oldřich Šimek,
místopředseda
Sti'edočeského
KNV,
Ing. Jaroslav Hlaváč,
nám. primátora NVP,
Ing. Josef Cemper, vedoucí odd. MV KSČ v Praze,
Ing. František Posolda,
vedoucí odd. Středočeského
KV KSČ'
RSDr. Vladimír Hynek,
předseda Pražské odborové
rady,
Jaroslav Steklý,
předseda KVOS pracovníků státních
orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu,
Ing. Jaromír Karnold,
ředitel Geodetické a kartogr.
Rprávy pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu,
Ing. Miloslav Vitoul, ředitel n. p. Geodézie Praha,
Ing. Václav Trávníček,
předseda PV ROH n. p. Geodézie Praha.
Pro ilustraci dalšího složení početné sk13P)ny hostů
jmenujme alespořl: náměstka pi'edsedy CUGK Ing.
Kohla, předsedu Městského soudu v Praze JUDr. Kašpara, náměstkyni předsedy Krajského soudu v Praze
JUDr. Vojnovou, nám.~ hl. architekta hl. m. Prahy
Ing. Vavrejna, zástupce CVUT, - prof. Ing. Dr. Haufa,
CSc. -- ved. katedry vyšší geodézie, ředitele Střední
prům. školy zeměměřické Ing. Dvořáka, dále vedoucí
i'ady odborů a oddělení Národního výboru hl. m. Prahy
a Středočeského KNV, zástupce sesterských resortních
organizací podílejících se na výstavbě Prahy nebo Stře·
dočeského kraje a další hosty.
Vlastní program slavnostního aktivu sestával ze čtyř
hlavních bodů.
V prvém ř'editel n. p. Geodézie Praha Ing. Vitoul
ve svém retrospektivním pohledu na činnost podniku
v uplynulých dvaceti pěti letech zrekapituloval plnění
hlavních úkolů v tomto období.
Ing. Karnold, ředitel Geodetické a kartogr. správy pro
Středočeský kraj a hl. m. Prahu zhodnotil pak plnění
současných hlavních úkolů resortu a seznámil přítomné
s úkoly nejbližších let při rozvoji kraje a hl. m. Prahy.
V dalším průběhu aktivu byla pi-edána vyznamenání
"Budovatel Středočeského kraje" a "Budovatel hl. m.
Prahy" těm pracovníkům resortu, kteří se v uplynulých
letech nejvíce podíleli pracovně či koncepčně na budování Stč. kraje či hl. m. Prahy. Dalším dvaceti pěti pracovníkům podniku a správy bylo uděleno vyznamenání
"Zasloužilý pracovník".
Dalších čtrnáct pracovníků
Geodézie, n. p. bylo vyhodnoceno "Nejlepšími pracovníky podniku" a 18 pracovníků do 35 let bylo odměněno
vyznamenáním "Za úspěšnou práci".
Ve zdravicích, kt§ré přednesli s Ing .. Posolda ved.
zem. odd. KV KSC jménem krajských stranických,
odborových a správních orgánů, náměstek primátora
Ing. Hlaváč jménem městských orgánů hl. m. Prahy
a prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc., jménem pražRkých
škol, byl vysoko zhodnocen význam resortu a jím vykonané práce pro rozvoj Středočeského kraje a hl. m.
Prahv.
Hlllboká znalost problematiky resortu a její zejména
pražské specifiky, byla zřejmá z příspěvků všech tří z hostů nejvzácnějších.
Práce vykonaná resortem pro Středočeský kraj a hl.
město, byla vyhodnocena nejen obsahem zdravic, ale
i počtem udělených krajských resp. městských vyznamenání, který značně převyšuje běžné zvyklosti. Radou
SKNV bylo odměněno 10 pracovníků resortu vyznamenáním "Budovatel Středočeského kraje" a radou NVP
rovněž 10 pracovníků vyznamenáním "Budovatel hl. m.
Prahv".
Zá~ěrečnou zdravici přednesl předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického Ing. Koubek. Zhodnotil
v ní nejen dosažené úspěchy uplynulých dvacetipěti let,
ale promluvil i k úkohim, které před resortem stojí,
k současné problematice podniku zejména vyzvedl nutnost orientace na plnění věcných úkolů plánu v příštích

letech. Ne příliš dlouhý, ale výstižný projev s. předsedy
dal zaznít optimismu, i když zcela zřetelně podmíněné.
mu ještě poctivější prací a ještě odpovědnějším přístupem k zabezpečení úkolú nutných pro další rozvoj Sti'edočeského kraje a hl. m. Prahy.
Poděkování Ing. Z. Hanuše vedoucího sti'ediska geodézie Mladá Boleslav jménem vyznamenaných pracovníků a akordy Internacionály ukončily důstojnou oslavu
25. výročí založení resortu, aktiv, který z úst početných
vzácných hostú přinesl cenná uznání práce resortu při
jeho prvém čtvrtRtoletérľl zastavení.
Ing. Jaroslav Hlubuček,
GKS v Praze

K padesátým narozeninám
Doc. Ing. Otakara Vosiky, CSc.
Dne 23. října 1929 se v Nižním Selišti narodil Doc. Ing.
Otakar Vosika, CSc., proděkan směru geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze. Po absolvování
střední školy v Praze vystudoval zeměměřické inž. na
Vysoké škole speciálních nauk ČVUT. Po úspěšném dokončení studií VI'. 1953 pracuje až do r. 1960 u stavebních složek MNO. Tato jeho praktická činnost určila
směr jeho odborného zájmu. V r. 1960 přechází jako
odborný asistent na Katedru speciální geodézie, kde
plně uplatúuje své zkušenosti z oboru inženýrské geodézie a jejich aplikací ve stavebnictví.
V r. 1962 společně s Doc. Tlustým, laureátem národní
ceny, zúčastúuje se IIf. československé expedice Egyptologického ústavu KU. Náročné geodetické a fotogrammetrické práce při objevování asuánskou přehradou
zatopeného chrámu v Tafě, při dokumentaci římské
pevnosti Kertasi a hrobky v Abusiru, byly úspěšně
splněny. Zkušenosti z těchto prací a své organizační
schopnosti uplatnil v 1. 1965-67 jako expert Hydroprojektu, n. p. v Ghaně, při vyhotovování podkladů pro
projekty dvou velkých přehrad.
Další léta věnoval Doc. Vosika plně pedagogické a vě·
decké práci a v r. 1968 obhájil kandidátskou disertační
práci "Příspěvek k problematice pravoúhelníkových vytyčovacích sítí". Habilitační práce, "Vytyčování inženýrských projektů", kterou př-edložil v r. 1971, se rovněž
týkala velmi úzce geodetických problémů na velkých
inženýrských stavbách. Výsledky svých prací zveřejnil
v článcích a pojednáních v domácích i zahraničních od·
borných časopisech. Je spoluautorem vysokoškolských
skript z inženýrské geodézie. S Doc. Tlustým a Ing.
Kašparem, CSc., pracuje též na výzkumu a aplikaci
laserů v geodézii a důlním měřictví. Od r. 1972 vede
Katedru speciální geodézie, přednáší "Inženýrsko-průmyslovou geodézii" a "Měření podzemních prostor
a v metru". V r. 1976 byl zvolen proděkanem směru
geodézie~a kartografie, je členem vědecké rady stavební
fakulty CVUT. Jeho charakteristickým rysem je smysl
pro úzkou spolupráci s praxí, velmi dobře sladěnou
s vysokými pedagogickými požadavky.
Při své odborné činnosti nezanedbává ani činnost vcřejnou. Zastával ř'adu význapmých stranických funkcí
na fakultě jako člen CZV KSC, byl členem KRK a další.
V ČSVTS byl dlouhou dobou místopi'edsedou odborné
skupiny inženýrské geodézie. Ve:íkerou svoji činnost
konal vždy se zájmem pro věc a bez vnější okázalosti.
Jeho Jlráce byla oceněna udělením čestného uznání rektora CVUT.
Přejeme Doc. Vosikovi, bez jehož jména si dnes oblast
inženýrské geodézie nelze představit, ještě mnoho pedagogických a pracovních úspěchú a stejnou životní
energii do dalších let.
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Zemřel člen korespondent Emil Buchar
(4. 8. 1901-20.

9. 1979J

Před třemi léty jsme při
příležitosti
jeho pětasedmdesátin
upřímně
obdivovali jeho neuhlehajíeí pracovní elán, včhli, že napíše tehdy slíbené učebnice sférické
astronomie a astrodvnamiky a spolu s ní~ se
těšili, že určitě uvidí mívrat Halleovy komety,
kterou po prvé VI'. 1910
jako devítiletý chlapec
již pozoroval a kterou
usilovně toužil spatřit
v r. 1986 znovu. Přesto,
že v posledních letech
musel podstoupit tři těžké operace, téměř stále
pracoval a všechny obtíže doslova hrdinně překonával. Letošního roku sám
ještě konal systematická měření ,pro určení úhlu lllezi
rovinou ekliptiky a rovinou rovmku. .
.
Naše i světová geodézie a astronomIe v něm ztratIla
vynikajícího badatele, který význa~:rlllě zasáI:l do celosvětového vývoje družicové geodézIe, g~odetICké astronomie nebeské mechaniky a astrometne. Naše vysoké
geodeÚcké školství ztratilo skvělého učitele, který dovedl
s pedagogickým porozuměním vylož~t a zpřístupnit
i složité problémy teoretické astronomIe a teone graVItačního potenciálu. Ztratilo znamemtého vychovatele
celé řady generací geodetů-inženýrů i vědeckých pracovníků, tvůrce české geodeticko-astronomické
školy.
Vědě se věnoval již od vysokoškolských studií na
Universitě Karlově, kde r. 1927 dosáhl doktorátu z nebeské mechaniky, př'edmětu, který byl jeho stálým životním štěstím a potěšením. První jeho práce jsou
z dráhové dynamiky planetek, komet a dvojhvězd.
Púsobil na alžírské hvězdárně Bouzarea a z této doby
je jeho objev planetky č. 1055, kterou nazval Tynka
po své mamince; je to první československý objev tohoto druhu.
Bylo štěstím pro československou geodézii, že poté
celých 17 let pracoval na tvorbě astronomického operátu
pro čs. státní astronomicko-geodetickou
síť, zejména
ve Vojenském zeměpisném ústavu a později v Zeměměř-ičském úřadě v Praze. Jeho zásluhou má tento operát
vysokou kvalitu a tvoří dosud spolehlivý- základ k řešení
všech problémů geodeticko-astronomických, které často
svým rozsahem přerústají rámec našeho státu. Analýza
tohoto díla byla předmětem jeho
práce habilitační
"Tížnicové odchylky a geoid v Ceskoslovensku", kterou
r. 194§ předložil na tehdejší Vysoké škole speciálních
nauk CVUT v Praze a na základě níž byl r. 1946 jmenován profesorem astronomie a základů geofyziky. Na této
~kole (později na Geodetické fakultě a Fakultě stavební
CVUT) púsobil nepřctržitě; v r. 1948 byl děkancm, po
řadu let vedl katedru; od založení Astronomické obser·
vatoře Č:VUT byl jejím vedoucím a tvúrcem jejího mezinárodního programu. Zkonstruoval a zdokonalil zde
několik typú astrometrických přístrojů vysoké přcsnosti
originální české školy (bez libel), započaté Nušlem
a Fričem.
Zcela mimořádně zasáhl prof. Buchar do vývoje drnžicové geodézie v měřítku celosvětovém ihned v začátcích družicové epochy. Ještě před koncem r. 1957 a počátkem r. 1958 velmi pohotově, jako první na světě,
odvodil pólové zploštění zemského tělesa z pohybu
uzlové přímky a perigea prvních dvou umělých družic,
sovětského Sputniku I a II. Struny laděné na jeho zamilovan.ou nebeskou mcchaniku se v něm rozezvučely

jako nikdy předtím. Již tchdy věděl, jak převratně
umělé družice ovlivní další vývoj gcodézic a jako vědu
ji opět shlíží s vědami matematicko-fyzikálními. Poznatek, že pohyb uzlové přímky prvního sovětského Sputni ku I činí přes 3°/den, vzbudil v něm tehdy v říjnu 1957
neskrývanou radost, neboť okamžitě postřehl, jak přesnostně výhodné bude řešení základního geodetického
problému touto dynamickou družicovou metodou. Stal
se světově uznávanou autoritou v družicové astrodynamice. Byl členem mezinárodního byra Komitétu pro
výzkum kosmického prostoru (COSPAB) v Paříži, členem Mczinárodní astronautické akademie, Mezinárodní
komise pro vědecké využití umělých družic v geodézii.
př'edsedou 6. komise Mezinárodní astronomické unie
a celé řady dalších mezinárodních orgánú. V r. 1963
a 1964 pracoval jako expert čs. vládní delegace v subkomisi pro mírové využití kosmického prostoru při
OSN.
Vědeckých, pedagogických a organizačních funkcí doma zastával vel~i mnoho, zejména po zvolení člcnem
korespondentem CSAV v r. 1952, a nelze je zde v krátkosti ani vypočítat. Vykonával je vždy s neobyčejnou
svědomitostí, vždy v zájmu věci a ku prm;pěchu naší
socialistické vědy. Zcela zaslouženě byla jeho práce
oceněna celou řadou státních a jiných vyznamenání.
Profesor Buchar je nadále s námi v díle, kterému položil pevné základy a které bude dlouho živým. Avšak
i v našich srdcích, jako člověk vynikajících kvalit obecně
lidských, vždy skromný a ke všem laskavý a vlídný-o
Jak to dělal, že snad nikdy nikoho ani nezarmoutil
a dovedl celý život rozdávat pohodu a radost?
Jménem

čtenářské veřejnosti GaIí..O
Ing. ]l,filan R'IITŠa, DrSc.

Ešte srne mali v živej
pamiiti jeho životné jubileum 65 rokov, keď necelé štyri mesiace po ieh
dosiahnlltí
náhle
dňa
5. 9. 1979 zomrel prof.
dr. Ing. Pavel Gál, DrSc.,
nositer zlatej medaily
Slovenskej
vysokej
školy
tcchnickej
(SVST), čestného
uznania
za zásluhy
o rozvoj
geodézie
kartografic
z rokov
!968 a 1974, plakety
CSVTS
a zaslúžilý
pracovník
rczort~
Slovenského
úradu
geodézie
a kartogra'
fie.
V bratislavskorn krematórill 8. 9. 1979 sa so zosnulým
za účasti zástupcov vysokých škol, organizácií rezortu
goodézie a kartografie a širokej verejnosti priaterov
a znárnych rozlúčili prorektor SVŠT prof. Ing. Anton
Suchánek,
CSc., a prodekan Stavebnej fakulty SVŠT
a vedúei Katcdry geodézie doc. Ing. Viliam Magula,
CSc.
Ako nekrológ uvádzame rozlúčkov}' príhovor prof.
Suchánka, CSc.

a

Vážená smútiaca rodina,
vážené smútočné zhromaždenie,
s bolesťou a v hlbokom smútku sa v menc SVŠT, jej
vedenia a rektora lúčim s vysokoškolským profcsorom,
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vedcoll1, vynikajúcim organizátorom, hiskavým u,oitol'OIn, chápajúcim priakl'om, pracovitým a dobrým človckom prof. dr. Ing. PavlOlll O álom, DrSc., ktorý
na prahu nového školského roku svojim poslucháčolll
117; }1CZaČnC
svoj 77. somoster svojich nepretržitých prednasok.
Prof. Gál, DrSc., sa narodil 22. má,ja 1914 v Bratislave v rodine robotníka ako jeho štvrté dieťa. Otec
krát,ko po jeho narodení padal v prvej svetovej vojm'.
Matka --- robotníčka ho v rodine, ktorá často trpela
núclzou a nedostatkom, spolu s ostatny'nli deťmi vychovávala k pracovitosti. Táto vlastnosť mu zostala na
celý život.
Nadaný mladý Oál vyštudoval s vyznamenaním štátnu reálkl1 v Bratislavo, pomocou štipendia a kondícií aj
vysokú školu tochnickú v Brne. V roku 19:~5ako vel'mi
I~ladý inžinicr už nastupuje na Katastrálny moračsky'
úrnd v Komárne a neskoršie v Bratislave,' kde sa prevažne v(moval fotogrammetrii. Od roku 1940 už pomáha
ako externý pracovník na vznikajúcej SVŠT. Na nej sa
stáva v roku 1942 suplontom a správcom ústavu fotogrammetrie a od 1. januára 1947 profesorom fotogram.
metrie.
Svojou usilovnosťou, neúnavnou a ciel'avedomou prá.
eou spojenou s nadaním sa stal vynikajúcirn odborní·
konL - vysokoškolským profesorom a vedeorn, ktorý je
dobre známy vo svetovej fotogrammetrickej verejnosti.
Činnosť prof. Gála bola mnohostranná a každá oblasť
jeho činnosti predstavuje pomník jeho obrovskej energie,
pracovitosti, ciel'avedomosti a jeho vedomostí. Od zá~ladu - bez vzorov a l1čitel'ov - vybudoval najskar
Ustav fotogrammetrie a po organizačných zrnenách Ka·
tedru geodézie, ktorá sa stala známym vysokoškolským
vedeekým pracoviskom aj daleko za hranicami nášho
štátu a ktorú sám viedol 27 rokov ako jej vedúei.
Výrazlw a významne sa podielal na rozvoji, výstavbo
a organizáeii štúdia geodézie a kartografie na SVŠT,
dbal na jeho vysokú teoretickú úroveň rovnako ako jcho
I':HJneraniepro potreby praxe.
Potreba vhodnej teohniokej literatúry pre štúdiurn
posluohMov ho doviedla k položeniu základov Edičného strediska SVŠT a Slovenského vydavatel'stva technickej literatúry, ktoré viedol ako jeho prvý šéfI'edaktor.
Vy'sledkami svojioh vedeekých a odborných prác vynikajúcim spasobom reprezentoval československú fotogrametl'iu na medzinárodných konfel'enciáoh a kongresoeh. Vvkonával raznc odborné fllnkcie v medzinárodných a 'mirodn}'Ch spoločnostiach. Sám bol organizátorom a odborným garantom mnohých vedeokých a odborných podujatí.
No aj napriek tomuto obrovskému rozsahu jeho čin·
nosti bol prof. Gál predovHetkým vysokoškolsky'm profesorom, láskavým uhtel'om a vedeckým pracovníkom
SVŠT. Vysokú školu mal nesmierne rád a zasvatil jej
eelý svoj život. Hlavnú pozornosť venoval vl:'.dysvojim
študcntom a v súč,asnej dobe sú takmcr všetoi slovcnskí
geodfJti jfJho žiakmi. Predovšetkým pre nich napísal
14 dočasných
vysokoškolských
učebníc
skrípt,
9 tlačou
vydaných
obsiahlych
publikácií
a vysokoškolských učebníc a celé desiatky
,'c_d(~ckých a odborných
statí, oceňovaných nielen
v CSSR, ale aj vo svete. Sú v nich výsledky riešenia nim
koncipovallých
a nim riešených výskumných
prác.
Mladším spolnpracovníkom bol nielen náročným učiteTom, ale aj otcovským radeom.
Prof. Oál celou svojou pedagogickou, vedeckou, od·
homon a organizátorskou prácou výrazlle prispel k cel·
kovej vedeckej a pedagogickej úrovni SVŠT a celej
č'eskoslovenskej geodézie. lm obym venoval všetky svoje
sily, schopnosti a vedomosti. Ceskoslovenská geodézia
a naHa vysoká škola strácajú v prof. Gálovi,
DrSe.,
svojho vynikajúceho predstavitel'a.
Vážený súdruh profesor, lúčim sa s Vami menom celej
vysokej školy. Lúčim sa s Vami v mene všetkých vašich
študentov ako jeden z nich, ktorého ste dlhé roky viedli
a v jeho práci mu poskytovali cenné rady.
Drahý Pavle, lúčim sa s Tebou ako so svojim dobrým
priaterom, kamarátom,
spolupracovníkom
a dobrým
člO\'ekom. Svojim celoživotným dielom si sa stal nezabudnutoTným a lny na Teba nezabudneme.

V neděli več,cr 10. června
1979 nás opustil náš věrny' přítel, nezištný pra·
covník, obětavý soudruh
Ing. Bohu slin: Sokolík,
CSc. Odešel v něm člověk
ryúho charakteru, nprosHed tvúrčí práce v kolektivu VÚGTK, v plné
osobní, rodinné i spole.
č,enské pohodě a štěstí.
N aradil se 15. prosince 1926 v Chlumtt n Třeboně, kde jeho otec pracoval jako učitel a později jako ředitel školy.
Gymnázium
absolnn;al
v nedaleké Tř'eboni a na
podzim roku 1945 odchází studovat na České vvsoké ui',cnítcehnickt, - - fakulta elektrotechnická. Po v~,.
studování na ČVUT zústává jako pedagogický pracovník
a začíná i jeho výzkumná činnost. Tady také řeší některé teoretické otázky elektrooptických
dálkoměrú
a navrhuje některá púvodní konkrétní řcšení.
Na počátku roku 1961 nastupuje do VÚOTK Praha
a téměř dvě desetiletí odevzdává plody své vÝ7:kumné
a vědecké činnosti odvětví i celé společ·nosti. L:spěšně
vyi'ešil řadu výzkumných a vývojových úkolú, vybudo.
val elektronickou laboratoř. Z pozoruhodnýeh úkolú je
vhodné uvést jeho elektrooptický dálkomčr, který v době svého vzniku mi'~lsvětové parametry. Dále to byl
zejména fotoelektricky' mikrometr, elektronické vybavcní eirkumzenitú!u, původní a neobyčejně pi'csné zaÍ'Ízení na vyhledávání sHedu laserových paprskú k soupravě na vyměřování jehibových drah, zdokonalení komory SBG. Mimoi'ádné úsilí si vyžádalo vvbudování
scrvisu elektronick,{'ch dálkoměrú, 'kde paHii k nejlepším I':lmlelun na svět".
Tak ho znali nejcn jcho spolupracovníei z YÚGTK,
ale i cclá řada pmcovníkú výrobních organizad, jimž
nezištně pomáhal ph využívání a opraváeh pÍ'Ístrojú,
a tak ho I':nali i jeho zahranióní spolupracovníci.
V roce 1974 úspěšně obhájil kandidátskou
práci
a I':ískal hodnost kandidáta věd. Vědecké problémy řešil
odpovědně, náročně, alc i rychle, díky obrovským I':nalostcm clfJktroniky a pi'idružených oború. Je antormn
ncbo spoluautorcm pěti vynálezú. Byl i úspěšným phspěvovatelern a recenzentcm OaKO.
Aktivně Sl' I':účastúoval života v~-zkllInného ústavu,
byl obětavý funkcionář'. Pracoval mimo jiné dlouho jako
člen a předseda ZV nOH, v posledllíeh asi slescti letech
pracoval jako jednatel závodní poboi',ky CSVTS, pomáhal pionýrské organizaci a v i'mlě jiných funkcí.
Jeho vztah ke kolektivu byl pi'íkladný. Byl obětavý
a nel':ištný. Jeho pracovitost nfJznala mezí; využíval do·
volcnky 7, nemocnice a později povolených vycházek
k tomu, aby docházel na pracoviště a úspěšně se snažil
dokončit to, v čem mu zabránila IH'1Il0C.I v posledních
hodinách svého života myslel na svoji práci a radil
spolupracovníkúm. co a kde mají udělat. Ohdinthodné
byly i jeho jazykové walosti.
Odešel v době, kdy měl pi'ed scbou ještě mnoho zámérú a úkolú, v době, kdy stoupal k vrcholu započaté
ccsty. PaHi) mezi opravdové osobnosti v pi'ltadvacetilctí
historie VUGTK i celé geodézie a kartografiA. Z jeho
díla, z bohatých zkušcností a poznat kú, které vytvořil
a nashrornáždil, budeme trvale č,erpat a dále je rozvíjet.
Děkujcme mu ještě jednou za vše, co pro nás, pro naše
odvětví i pro spole"nost vykonal.
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netradičních

modelů počítačů,
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mování,
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Knížka seznamuje se základy teorie formálních modelů
počítačů. Základní teoretickou osnovu (relační struktury)
postupně obohacuje o další aparát formálního modelování i o průhledy do aplikací.
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Počítače s libovolným přístupem
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Počítače s datovými strukturami
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Strukturování
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dat a modularita

Počítače s paralelním zpracováním informace
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Algoritmická

I

řešitelnost a složitost

Pracovníkům výpočetních středisek, výzkumných a vývojových ústavů a posluchačům vysokých škol.
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SNTL - Nakladatel,ství tedmické
113 02 Praha 1, Spálená 51
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odbytové oddělení,

