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Contribution to Intersection from Distances
Geodel1Jl.'c'ký
lB IkalrtogI"afický obzor, 21, 1975, No. 12,
pp. 350-356, 9 fig., 1 rtab., 6 Teď.
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Geodetický a Ikar-togrrafiiaký iolb~olr,21, 1975, Nci12,
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Inl' Frantllek Hronek,
Geodetický ústav, n. p., Praha

Velké rozdíly v životní úrovni rozvojových zemí
a vyspělých států jsou vážným celosvětovým problémem. Tyto důsledky kolonialismu se snaží Organizace
spojených národů i jednotlivé vyspělé státy řešit technickou a materiální pomocí rozvojovým zemím. Ne
vždycky je však pomoc vyspělých kapitalistických
států poskytována bez určitých hospodářských nebo
politických podmínek.
Rozvoj průmyslu a zemědělství, těžba nerostů,
výstavba komunikací a sídlišť, i obrana státu - to
vše se neobejde bez geodetických prací. Potřeba těchto
prací v rozvojových zemích je obrovská. Protože tyto
země nemají dostatek vlastních odborníků, jsou ve velké míře závislé na zahraniční pomoci. Československá
geodézie má v tomto směru velké možnosti, které
jsou dosud jen z části využívány. Provádění zahraničních prací vyžaduje dlouholeté zkušenosti, ale také
dobré jméno a všeobecnou známost ve světě. Dlouholetá tradice a dobré jméno na zahraničních trzích,
jaké má naše Škodovka a jiné strojírenské podniky,
i naše geodézie postupně získává. Před druhou světovou
válkou měly v tomto oboru koloniální mocnosti monopolní postavení. Po druhé světové válce se však situáce
změnila. Řada našich geodetů se uplatnila buď ve
funkci expertů, nebo při provádění konkrétních zaká·
zek v rozvojových zemích. Je možno uvést Albánii,
Jordánsko, Afganistan, Jemen, Vietnam, Kubu, Alžír,
Indonésii, Egypt, Libyi, Somálsko, Kongo-Brazzaville - tam všude přispěli čs. geodeti k hospodářskému rozvoji.
V několika posledních letech usiluje Geodetický
ústav Praha o podstatné rozšíření těchto možností.
Bylo uskutečněno několik akcí, které svým rozsahem
a technickou odborností dávají k tomu dobré před.
poklady. V následujících řádcích jsou některé z těchto
prací stručně popsány.
V první řadě je to spolupráce na projektu Trans·
saharské silnice. Vybudování transsaharské silnice je
významná akce OSN na pomoc rozvojovým zemím
na africkém kontinentu. Jde o silnici dlouhou 2300 km
jdoucí z In Salahu v A1žírsku na jihovýchod přes
Tamanraset a Laouni do Arlitu v Nigeru a s odbočující
větví přes Kidal do Gao v republice Mali (viz obr. č. 1).
Silnice bude mít velký význam pro těžbu nerostů a pro
rozvoj průmyslu i zemědělství v této části Afriky.
Vypracování projektu silnice bylo zadáno mezinárodnímu konsorciu representovanému čs. podnikem zahraničního obchodu Polytechnou. Kromě francouzské·
ho, kanadského a italského podniku je členem konsorcia též Státní ústav dopravního projektování
(Sudop). Geodetické podklady pro projekt silnice, t.j.
mapy v měřítku 1 : 5000 pro úvodní projekt (cca
900 km) a v měřítku 1 : 2000 pro prováděcí projekt
(cca 1400 km) měly být vyhotoveny fotogrammetricky
a v určitých úsecích i klasickým mapováním. Geodetické práce v terénu a výpočetní práce s tím spojené
provádí Geodetický ústav Praha jako subdodavatel
. Sudopu.

Projektovaná silnice se v některých úsecích při.
držuje existující pouštní cesty (pisty), většinou však
probíhá písčitou nebo kamenitou pouští. Podkladem
geodetických prací je několik astronomicko-geodetických bodů, nivelační pořady 1. řádu v úsecích podél
pisty a mapy v měřítku 1 : 200 000. K řešení problému
je nutno zřídit několik dalších astronomicko-geodetických bodů a vybudovat podél trasy polygonové
pořady o dlouhých stranách (cca 5 km). Požadovaná
přesnost polygonů je 3 vteřiny v úhlu a 1 : 10 000
v poloze. Výšky se určují nivelací s přesností 10 Dkm
V mm. Pro rovinné souřadnice se použije mezinárodního zobrazení UTM. (Universal Transverse Mercator),
referenční plochou je Clarkův elipsoid 1880.
S přípravnými pracemi bylo v GÚ započato již
v r. 1971. Byly zpracovávány postupy polních i výpočetních prací. Na této přípravě se z části podíleli
i pracovníci VúGTK (Šíma), Geodézie-Praha (Hrou.
da) a ČVUT-katedry vyšší geodézie (Hampl, Kabe·
láč, Pešek).
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V průběhu příprav byla metodika prací několikrát
měněna a upřesňována jednak v důsledku změn
projektované trasy a měnících se požadavků na mě·
řítko a způsob vyhotovení map a vytyčení trasy
v terénu a v neposlední řadě i s ohledem na minimalizaci nákladů. Metodiku prací, projednávání změn,
projektovou
přípravu, harmonogram dílčích etap
a kalkulaci této náročné zakázky prováděl Ing. Strnad
zGÚ •
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Geodetické práce v terénu probíhají v několika
etapách. První etapa byla zahájena se tříměsíčním
zpožděním v květnu 1973 (květen-červenec
1973),
druhá etapa byla uskutečněna v září a říjnu 1973,
třetí etapa proběhla v době od října 1974 do května
1975. Kromě 5-7 pracovníků GÚ Praha se prací zúčastnil 1 pracovník Geodézie Brno a 1 pracovník GÚ
Bratislava.

1 km. Všechny body je nutno jednoduchým způsobem
stabilizovat (trubka, kůl, hromada kamenů apod.).
Body je nutno určit souřadnicově i výškově. Požado.
vaná přesnost bodů 1OkiIometrové sítě je ± 4" ==
= ± 122,4 m v poloze, maximální chyba ve výšce =
= ± 0,31
km = ± 100 cm.
Podkladem pro geodetické práce jsou letecké
snímky celého území v měřítku asi 1 : 50 000, dále
topografické mapy v měř. 1 : 100000 asi na polovině
území a v měř. 1 : 250000 na zbývající části území,
dále trigonometrická síť odpovídající hustotou asi
našemu III. r'ádu a konečně nivelační pořady podél
nafto vodu a podél nové silnice Rutba--Damašek.
S přípravou projektu a metodiky prací bylo započato v lednu 1974, přičemž bylo využito zkušeností
z podobné akce uskutečněné v r. 1973 v Zambii.
Přípravu této zakázky zajišťoval rovněž Ing. Strnad
z GÚ. Geodetické práce v Iráku byly zahájeny v září
1974 a potrvají asi 11/2-2 roky. Provádějí je 2 pracovníci GÚ.
V současné době v zahraničí také působili 2 pracovníci GÚ jako experti OSN pro pomoc rozvojovým
zemím v rámci Rozvojového programu Organizace
spojených národů (United Nations Development
Programme - UNDP). Ing. Josef Šuráň pracoval
donedávna v Afganistanu a Ing. Zdeněk VYiednerještě
púsobí v Nepálu.
Ing. Josef Šuráň byl od r. 1969 ve funkci poradce
Afgánského kartografického ústavu v otázkách polohopisných a výškopisných geodetických základú. S budováním moderních geodetických základů bylo v Afganistanu započato asi v r. 1963 zřizováním triangulačních í'etězclt 1. a 2. řádu podél hlavních komunikací
kolem celého státu. Ve stejných územích byly budovány nivelační pořady 1. a 2. fádu. Předtím v letech
1957-1962 bylo provedeno fotogrammetrické mapování v měřítku 1 : 100000 a 1 : 250000. Práce byly
provedeny v severní části státu za pomoci SSSR, v jižní části za pomoci USA. Výškově byla severní část
připojena na Balt, jižní část na Arabské moře.
Prvním úkolem Ing. Šuráně bylo zlepšení mčřických metod v triangulaci a nivelaci za účelem dosažení
kvalitnějších výsledků. V této souvislosti provedl rozbor přesnosti dosavadních úhlových měření v řetěz-

VD

Další významnou akcí jsou geodetické práce pro
gravimetrická měření, která provádí nár. podnik
Geofyzika.Brno v Západní poušti v Iráku na území
velkém asi jako Čechy (obr. č. 2). Geodetické práce
spočívají ve vytyčení čtvercové sítě 10 X 10 km
orientované ve směru sever-jih, a ve vytyčení podrobných bodů po stranách této sítě ve vzdálenostech po
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Na úseku gravimetrie vypracoval projekt základní gravimetrické sítě a provedl připojení referenčního
gravimetrického bodu na mezinárodní bod v N. Delhi
v Indii.
Kromě projektů triangulačních řetězců vypracoval projekt plošné trigonometrické sítě 1. řádu na
území cca 50000 km2 a dále projekty místních trigonometrických sítí v několika oblastech pro mapování
ve velkých měřítkách.

Obr. 5. Signalizace trigonometrického bodu
oblastech Afghanistánn

'V

horských

cích 1. řádu a zavedl některá zlepšení měřického postupu, jimiž se přesnost nových měření zvýšila téměř
dvojnásobně a dosahuje v měř'eném směru ± 0,40",
v uzávěru trojúhelníků pak ± 1,0". Z jeho podnětu
byla započata astronomická měření, která dosud
nebyla prováděna. Za tím účelem uskutečnil výcvik
afgánských techniků (kurs sférické astronomie, kurs
geodetické astronomie a praktický výcvik), navrhl
zřízení referenčního bodu v Kabulu a zahájil měření
Laplaceovýoh bodů v trigonometrické síti 1. řádu.

Na úseku nivelace je možno se zmínit, že m.j.
navrhl zř'ízení asi 50 základních nivelačních bodů;
obstaral normální invarové metry pro kalibraci nivelačních laťových metrů (niv. pořady překonávají př'evýšení až 3500 m) a zavedl nový způsob hloubkových
stabilizací.

Ke všem těmto návrhům a k jejich postupné realizaci hylo nutno vykonat množství cest po celém území
Afganistanu. Mnohé z těchto cest vyžadovaly značné
fyzické vypětí a některé mohly být uskutečněny jen
díky horolezeckým zkušenostem experta. Kupř. na
nejvyšší horu v Kahulské oblasti Kohe Nafe Dunya
(4770 m), kde bylo třeba zřídit trigonometrický bod
1. řádu, vystoupili Ing. Šuráň a afgánský technik jako
první lidé vůbec.
•
Z další, vcelku rozsáhlé, odborné činnosti našeho
experta v Afganistanu je možno uvést vypracování
studie a návrhu zobrazení pro mapování země ve
velkých měřítkách; novou metodu barometrické nivelace s užitím úplného Laplaceova vzorce; výpočet
Lambertova konformního zobrazení pro aeronautické
mapy Afganistanu v měř'ítku 1 : 1000000 aj. Např.
je možno i u nás využít jím zavedený nový způsob
výpočtu délek měřených geodimetrem AGA-8, který
pi"i použití původních tabulek podstatně zjednodušuje
výpočet.
Dobrých výsledků expert dosáhl také v celkovém
praktickém výcviku afgánských geodetů v triangulančních, nivelačních a gravimetrických
měřeních
a v měření délek elektronickými dálkoměry. Je třeba
poznamenat, že řada afgánských techniků a inženýrů
pi"cdtím studovala v SSSR, Maďarsku, Rumunsku,
USA, Anglii, NSR, na N. Zélandě, v Turecku a Indii.
Se základním kádrem takto vycvičených geodetů
a také vzhledem k poměrně dobrému př'ístrojovému
vybavení, může nyní Afgánský kartografický Úiltav
pokračovat v budování a rozšiřování přesných geodetických základů.
Ing. Zdeněk Wiedner pracuje v Nepálu od r. 1970
jako expert OSN a zároveň jako úředník nepálské
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vlády, takže není jen poradcem, ale má i výkonnou
pravomoc. Je zástupcem ředitele Zeměměřického
úřadu a vedoucím triangula{·ního odboru tohoto úřadu,
který podléhá ministerstvu pro pozemkovoll reformu,
zemědělství a výživu. Zeměměř'ický úřad vznikl v r.
1960. Jeho úkolem bylo pořídit v zemědělských oblastech Nepálu mapy velkých měHtek pro správné vyměření daně z vlastnictví půdy.
Toto katastrální mapování bylo prováděno v měřítku 1 palec: 100 stopám (asi 1: 1200) stolovou
metodou s použitím záměrného pravítka s průzory.
Každé katastrální území je rozděleno na 9 honů, každý
hon je mapován samostatně. Měření vychází ze základny asi 100 m dlouhé, orientované busolou a měÍ'ené
řetězci, nebo plátěným pásmem. Ze základny se určují
grafickým protínáním vpřed další stanoviska. Délky
se měří po terénu, svah často až 20°. Je zÍ'ejmé, že
přesnost těchto map je velmi nízká. To bylo jedním
z duvodu, proč bylo rozhodnuto o zřízení triangulačního odboru a o vybudování řádných geodetických
základu.
Při svém nástupu do funkce měl Ing. Wiedner
k dispozici asi 40 pracovníku, z nichž asi polovina měla
středoškolské vzdělání a druhá polovina základní vzdělání, ovšem daleko nižší úrovně než u nás. Jeho prvním
úkolem bylo provést nejnutnější zácvik a v nejkratší
možné době začít polní měřické práce - rekognoskaci
a stabilizaci trigonometrických bodů, později i měření.
Další úkoly byly: vypracovat směrnice pro polní
i výpočetní práce věetně formulářů, vytvořit organizaci
triangulačního odboru a program jeho činnosti, pokračovat ve výcviku pracovníků, zajistit poHebné přístrojové vybavení, ř'ídit a provádět budování trigonometrické sítě tak, aby byly alespoň částečně uspokojeny požadavky katastrálního mapování.
Jako podklad pro budování trigonometrické sítě
použil Ing. Wiedner trig. body z mapování Nepálu,
které v letech 1953-1957 prováděl Survey of India.
Tyto body jsou asi na polovině území v hustotě 1 bod
asi na 200 km2. Existují pouze zeměpisné souřadnice
těchto bodú udané na 0,011/, bez místopisů a bez jakéhokoliv polního a výpoč~etního elaborMu. Tyto body
jsou doplňovány na plošnou síť n. rádu o průměrné
délce stran 11 km. Z nich jsou uróovány body nI.
řádu o průměrné délce stran 7 km, a z nich pak body
IV. řádu o prllměrné délce stran 800 m. Body IV. řádu
jsou zřizovány jen pro účely katastrálního mapování
(území asi 30 000 km2), body III. řádu na celém území,
kromě oblastí s nadmoI'skou výškou nad 4000 m.
K překlenutí velkého rozdílu v délce stran III. a IV.
ř'ádu je užíván "hlavní čtvrtý řád" o délce stran 2 km.
Body II. a III. řádu jsou určovány klasickou triangulaci, body hlavního IV. řádu polygonovými pořady
nebo úhlově měřenými ř'ctězci, a body IV. řádu všemi
možnými metodami, hlavně protínáním zpět nebo
polygonovými pořady.
Po ročním působení zřídil triangulační odbor
998 trigonometrických bodů. V té době měl asi 50 pracovníků a 36 teodolitů Wild (z toho 1 Wild '1'3).
Výkony se postupně zvyšovaly, v roce 1974 bylo zřízeno téměř 10 tisíc trig. bodů. Počet pracovníků se zvýšil
na 200, počet teodolitů na 100, byly pořízeny 2 dálkoměry AGA-6, laserový dálkoměr AGA-8, dva stolní

Obr. 8. Výcvik v měření 8 WT2 na střeše Mad1t v Kathmand'u (N epál)
programovací počítače Hewlet-Packard, dva nivelační přístroje Wild N3, výkonné radiostanice aj.
Kromě budování trigonometrické sítě pro katastrální účely vypracoval Ing. Wiedner projekt trig.
sítě I. řádu a projekt astronomicko-geodetické sítě.
Oba projekty se již realizují. Dále zřídil národní geodetickou základnu, jejíž délku zaměřil dvěma geodimet.
ry, které kalibroval na základně Dehra Dun v Indii a na
základně Nemombo ve Sti Lanka (Ceylon). Z podnětu
Ing. Wiednera bylo v roce 1973 započato s budováním
geodetické observatoře "Fundamental Geodetic Station Nagarkot". Tato observatoř má značný význam
jednak pro svoji polohu na úpatí Himalájí a dále proto,
že je to druhá geodetická observatoř v této Msti
světa (první je v Indii). V roce 1974 byl vybudován
první nivelační pořad vysoké přesnosti v délce 200 km
od indické hranice do hlavního města Nepálu Kathmandu. Pořad překonává dvakrát výšku 2500 m
a dvakrát klesne pod 1000 m nad mořem.
Při svých pracích procestoval Ing. Wiedner téměř
celý Nepál. Cesty konal terénním autem, na koni,
pčšky i helikoptérou. Poznal krásu velehor i nepříznivé
období dešťů s každodemúmi několikahodinovými
lijáky, s rozbahněnou jílovitou půdou a množstvím
pijavek, které se zakousnou i přes punčochu a zpúsoLují bolestivá, dlouhotrvající zranění.
Ing. Wiedner je jediným československým občanem v Nepálu. Z toho pro něj vyplývá řada dalších
povinností. Obracejí se na nčj naši turisté, výpravy
Čedoku, př'írodovčdecké, horolezecké, vodácké a jiné
výpravy se žádostí o pomoc (prohlídka města, nakupování suvenýrú, ztráty pasů, prodloužení víz, výlety
autem, půjčování tábornické výstroje, půjčování peněz
apod.). Tuto pomoo vysoce hodnotil účastník čs.
horolezecké výpravy na Makalu Dr. 'Volf ve své reportáži ,,11eka jménem Červánky".
Oba pracovníci - Ing. Šuráú i Ing. Wiedner vykonali pro rozvoj geodézie a tím i pro rozvoj národního hospodářství v uvedených zemích velké dílo.
Pro svoji práci prostudovali množství literatury a ve
svých dopisech se často obraceli o radu a pomoc pE
řešení svých úkolů nejen na pracovníky GÚ, ale
i VÚGTK a ČVUT. Během svého několikaletého působení v zahraničí získali velmi cenné odborné i životní
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zkušenosti. Jejioh práce je zároveň i dobrou propagací
československégeodézie.
Všechny až dosud uskutečněné práce prokazují,
že jsme plně sohopnirealizovat zahraniční zakázky od
vypraoování nabídky a projektu, projednání kontraktu
až po vlastní provedení prací i v těch nejobtížnějších
podmínkách. V červencových vedrech na Sahaře,
stejně jako v džunglích Vietnamu, nebo ve velehorách
Hindukuše a Himalájí. Je třeba využívat ve větší míře
existujících možností, které spočívají ve schopnosti
lidí, v dobrém přístrojovém vybavení a v potřebě

geodetických prací. Pomůžeme tím nejen rozvojovým
zemím,! ale i velkým myšlenkám mírového soužití
a spolupráce mezi národy celého světa. Přitom není
zanedbatelný ani náš vlastní prospěch, odborný i eko·
nomický/ kterého můžeme zvýšeným vývozem geodetických prací dosáhnout.
Do redakce došlo v červenci 1975
Lektorova!: Ing. František Čálek,
Český úi'ad geodetický a kartografický

Prof. Ludvfk Hradilek, Ing. Alena Loulová,
katedra užité geofyziky na pi'frodovědecké
fakultě Karlovy university, Praha

Nové vzorce pro první a druhou
geodetickou úlohu

Pro výpočet geodetických souřadnic v trojrozměrných
sítích s libovolně dlouhými délkami stran byly odvozeny nové (uzavřené) vzorce, s nimiž lze počítat s libovolnou přesností. Se zřetelem na početní zpracování
tšchto sítí bylo účelné nahradit geodetickou čáru těti.
vou normálního řezu.

pro tzv. depresní úhel p, (je to úhel, který svírají tečna
a tětiva normálního řezu v jeho krajních bodech Pt, P2).
Označíme-li azimuty normálního řezu <X(a speciálně
<X12'
resp. <X21'
azimut na bodě P1, resp. Pa), délku jeho
tětivy PtP2 = P2P1 = lo a. položíme-li

1. Elementární matematický základ

jsou koeficienty H, F, k rovnice (4) dány vztahy

Pro výpočet obou hlavních geodetických úloh je
třeba:
a) Elementární trigonometrii rovinného trojúhelníka.
b) Elementární vzorce z geometrie elipsy a rotač.
ního elipsoidu, zejména vyjádření první a druhé
a2 _b2
a2 -b2
excentricity e2 = ----az-' e'2 =
bll
,vzorec
pro druhý hlavní poloměr křivosti
a
N = ~====.
ell sinll cp

(1)

Vl-

a vyjádření vzdálenosti severního (resp. jižního) pólu
Po elipsoidu od průsečíku' Rt rotační osy elipsoidu
s rovinou určenou zeměpisnou rovnoběžkou šířky CPt
(obr. 4) ve tvaru
~Po = b - Nt(l- e2) sin CPt.
(2)
c) Vzoreo pro kosinus úhlu co, který svírají dva.
jednotkové vektory; jsou.li dány v kartézském souřad·
nicovém systému vektory OA, OB svými souřadnicemi,
OA (sin zt, 0, oos Zt), OB (sin ~ oos <x,sin ~ sin <x,
cos ~), (obr. 1), platí
~co=~<xsinZtsin~+~Zt~~·
~
d) Řešení goniometrické rovnicet)
H sina # -

F sin 2# -

k sin #

+1=

O

(4)
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H

=

12_71,2
1 + 71,2
k

=

171,
F

=

1

+ ha

'

(6)

2N
lo(l

+ 71,2),

(7)
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přičemž pro výpočet depresního úhlu f-t1 na bodu PIt
resp. ftB na bodu Pa dosadíme do vztahů (5) 'P = 'P1'
(t = (t12' resp. 'P = 'P2' (t = (t21'
Rovnici (4) je možno převést substitucí sin ft = x
na algebraickou rovnici 4. stupně, kterou lze řešit
uzavřenými vzorci; z praktického hlediska je však
toto řešení nevhodné. Odvodili jsme proto výhodnější
postup, při němž nejprve interpolujeme2) z tabulky la

I. (km)

P. (")

O
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0.0
4.5
9.0
13.6
18.3
23.1
28.1
33.3
38.9
44.9

+

přibližnou hodnotu fto neznámé ft, (ft = fto
L1ft),
a její korekci L1ft určíme z Taylorova vzorce. Označímeli symbolem !(ft) levou stranu rovnice (4), tj.
f(ft)

=H

sin2

ft -

F sin 2 ft -

k sin ft

+ 1,

(8)

platí
f'(ft)
/"(ft)

= H sin 2ft - 2F cos 2ft - k cos ft,
= 2H cos 2ft

+4F

sin 2 ft

(9)

+ k sin ft.

(10)

+

Položíme-li ve vztahu (8) ft = fto
L1ft a vyjádříme-li
f(ft) podle Taylorova vzorce se zbytkem druhého řádu,
můžeme rovnici (4) psát ve tvaru

kde)" je jisté číslo, pro něž platí O < )"< 1. Třetí člen
na levé straně rovnice (11) je zbytek, který používáme
pro odhad chyby Taylorova vzorce; protože hodnota
Llft je malá, můžeme při odhadu chyby číslo A.L1,uve
vzorci (11) zanedbat a vyjádřit Llft ve tvaru
LI ft - -

!(fto)
f'(fJo)

1 /"(fto) LI

-

2

2" f' (fJo) ,u,

přičemž druhý člen na pravé straně (12) při dalším
výpočtu LI,u zanedbáme. Dostaneme tak podle (8), (9),
(10)

+

LI = _ H sin2 fto - F sin 2fto - k sin fto
1
ft
H sin 2fto - 2F cos 2,uo - k cos fto
(13)

s absolutní chybou menší než je absolutní hodnota
druhého členu na pravé straně (12), tj. menší než
_
\

~ 2H cos 2 ,ua
2 H sin 2 fJo -

+ 4F

sin 2fto
2F cos 2,uo -

+ k sin ,ua
k cos fto

I LI

2

ft·
(14)

2) Z průběhu funkce ft znázorněného na. obr. 2 je patrno, že lze interpolovat lineárně.

Pro velikost výrazu (14) mají rozhodující význam
poslední členy v čitateli i ve jmenovateli (tj. výrazy
k sin /-lo, k cos ,ua); o ostatních členech ukážeme, že mají
mnohem menší hodnoty, které můžeme zanedbat.
Protože e' ~ 0,084, platí podle (5) II 1< 0,09, Ihl <0,09
j2 < 0,008, h2 < 0,008, I/hl < 0,008 a podle (6) platí
IHI < 0,016 a IFI < 0,008. Protože lo . 2N sin ,ua,
platí podle (7) k sin ,ua ~ 1 a k cos ,ua = cotg /-lo'
Hodnotu výrazu (14) lze proto vyjádřit (pro odhad
chyby) ve tvaru

Pro L1,u= 0,3° a /-lo = 5°, resp. fto = 45° je hod.
nota výrazů (14) a (15) rovna 0,00007°, resp. 0,0008~.
Je proto třeba výpočet LI/-l podle vzorce (13) opakovat
(jednou nebo dvakrát) a při každém opakování opravit
,ua o hodnotu L1ft určenou z předchozího výpočtu. Při
prvém opakování určíme pro tětivu lo = 1000 km,
resp. lo = 9000 km /-lLl s přesností na 1.10-9, resp.
1 .10-8 stupně, při druhém opakování dosáhneme
v obou případech přesnosti vyšší než 1.10-15 stupně.
Tabulka pro určení přibližné hodnoty Po byla vypočtena z Andersenova vyjádření depresního úhlu í'adou
[I, vzorec (23)] ve čtyřech variantách la, lb, Ic, Id,
z nichž prvá (Tab. la) je nejjednodušší a nejvýhodnější
pro výpočet na samočinných počítačích a na elektronických kalkulačkách, ktcré dávají hodnoty goniometrických funkcí; platí pro všechny referenční elipsoidy,
všechny zeměpisné šířky i azimuty. Druhá varianta lb
(kopie tabulek lb, Ic zašlou autoři na požádání) je
tabelovaná s přesností na 0.01 ° a bere v úvahu změnu
depresního úhlu se zeměpisnou šířkou i s azimutem
normálního řezu. Hodnoty v tabulce la byly určeny
jako střední hodnoty hodnot tabulky lb tak, že chyba
v zanedbání rozdílných zeměpisných šířek a azimutů
je v tabulce la menší než 0.1°,0.2°, resp. 0.3° pro délky
10 < 3000 km, 6000 km, resp. 9000 km.
Tabulka Ic byla vypočtena pro krok ,110 = 100 km .
•dep = 10°, LJcx = 10° a je z ní možno určit přibližnou
hodnotu Po s nejistotou 0.1", 0.2", resp. 0.3" (podle
vzdálenosti 10), Tato nejistota je způsobena především
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zanedbáním rozdílů mezi parametry
které se v geodézii používají.

různých elipsoidů,

Tabulka Id určuje přibližnou hodnotu f!o s nejisto.
tou 0.1' a byla vypočtena třikrát; pro elipsoidy Hayfor.
dův, Krasovského a 1. A. U. elipsoid z roku 1964 (referenční elipsoid 1967). Poslední dvě tabulky lc, d jsou
příliš rozsáhlé (20, resp. 60 stran) a interpolace značně
těžkopádná.

~

.~
c.,

Tabulka 10 se s výhodou uplatní při výpočtu de·
presního úhlu # na stolních kalkulačkách, které nedávají hodnoty goniometrickýoh
funkcí. Určíme-li #0
s přesností na 0.3", stačí počítat A# ze vzorce (13) pou.
ze jednou; tuto hodnotu můžeme dále zlepšit odečte·
ním zbytku Taylorova vzorce vypočteného podle vzorce
(15).

;;--.
ClI

J

~
~
I

~

~f

N,CDS

!P,

----------

Jsou dány zeměpisné souřadnice CPI' A.l bodu Pl, azimut
(X12 a délka tětivy
lo normálního řezu P1P•. Hledáme
zeměpisné souřadnice CP., A.. bodu P2 a azimut (X21 normálního řezu p.Pl.

+

dále určíme ~l' ~l
CPI' coe
CPI) a z téhož trojúhelníka

+

+

oos (dl
vypočteme

CPI'

CPI)'

sin

(dl

+

NI 008 CPI
oos dl

ll= ----

Podle vzoroe (3), do něhož dosadíme (X = (Xli'
= CPI + b1, Zg = 90° - f1-1 (viz obr. 5), vyjádříme

Při výpočtu postupujeme takto:
a) Určíme depresní úhel #1 postupem uvedeným
v odstavoi 1 s přesností, která odpovídá přesnosti po·
čítače, na němž pracujeme.
b) Vypočteme strany a úhly rovinnýoh trojúhel.
níků PIP.Po, PIRrPO' P2RgPo (viz obr. 3). Z pravo·
úhlého trojúhelníka PIR1PO (obr. 4) vyjádříme
t

~ g

I -

b - NI(1- e2) sin
NI

cos

CPI

0° ::;;;~l <900,

CPI
'
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cos co1 =

COS

/X12sin (9'1

+ l51)

. sin 1'1., 0° ~
a vypočteme

sin

COl'

+ cos

COS 1'1.

COl ~

(9'1

180° ,

(18)

COl'

P1PaPo (obr. 3) vyjádříme

Z trojúhelníka
kosinové věty

+ l51)·

Z~ = Z~

+ ~-

2~Zo cos

podle

dále vypočteme oos 9'a' sin 9'a a podle vzoroe (1) polo.
měr Na.
Analogioky k výpočtu l51podle vzorce (16) vyjádří-

(19)

COl

a. podle sinové věty
•

Z

Sln COo = o

.
sin co1
sm co. = ~-Z-;

sin
-z.-,
COl

a

+ 9'a), sin

(20) a. vypočteme

l5a, l5a+ 9'2' oos (l5a

d) Vypočteme

musí platit
COl

+

COa

+

COo

= 180°.

o) Vypočteme zeměpisnou šířku 9'a' V rovinném
souřadnioovém systému definovaném podle obr. 6 určíme souřadnioe Xa,Y, bodu Pa, jenž je dán jako průsečík
meridiánové elipsy

depret;lní úhel /-la z trojúhelníka
(2) vyjádříme

P1PaKa na obr. 3. Analogicky ke vzorci
RaPo a z rozdilu R1PO - R2PO určíme
R,.Ra = Na(l - ea) sin 9'a - N1(la vyjádříme
KaR1

+ (y-b)2

= Na sin 9'2- Na(l - e2) sin 9'a + NI (1 ea) sin 9'1.

P1R1K2 vypočteme

Z pravoúhlého trojúhelníka
= P1Ka ve tvaru

= Z~,

která je opsána kolem bodu Po poloměrem Za.

ea) sin 9'1 (27)

= KaRa - R1Ra, tj.

délku KaRl

Xa

+ 9'a)'

(l5a

pf = (NI

cos 9'1)2

+ [Na sin

+ N (1 -

9'? -

Pl

=

Na(l - ea) sin 9'a

+

e2) sin 9'1]2

1

(28)

a. depresní úhel /-l2 určíme z trojúhelníka
P•.P2K,
(kosinové věty p~ = N~
Z5 - 2N2Z0 sin fl-2) ve tvaru

+

sin /-la = N~

+2N.ZZ5 - '

p~

0°

:s;; /-l ::::;; 90°
a

o

,

(29)

e) Vypočteme rozdíl zeměpisných délek a. azimut
ze vztahu (18) přepsaného pro bod po. resp. Pa ve tvaru
oos

COo

= cos L.JA12 cos l51oos l52+ sin <51sin l5a•(30)

resp.
cos

CO2

=

cos

lX21

sin (9'a

+ l5a) cos

/-la

+

+ l52)sin /-la'

oos (9'2

+

(31)

Ze vztahu (30) vypočteme cos .dA12(0°::::;; L1A12< 180°)
a zeměpisnou délku A2 = AI Lf~a' Ze vztahu (31)
určíme cos lXala lXal(0° < lX21< 360°), z víceznačného
řešení bereme tu hodnotu, pro níž přibližně platí

+

lX12+ lXal= 360° :Řešením rovnio (21) a. (22) vypočteme
Ya = -

e~a

+

V(

r

e~a

+

e~a (ba

+ aa + li) , (23)

Derivováním implicitní funkoe (21) vypočteme směr·
nioi teěny elipsy v bodě Pa a z ní směrnici normály,
tj. zeměpisnou šířku 9'1 ve tvaru

L1A12

cos ~ (9'1 + 9'a) .

Poznámka (přechod přes rovnik). Přiřadíme-li jižní
zeměpisné šířoe záporné znaménko, platí naše výpočty
i v případě, kdy bod Pa je na jižní polokouli. V případě,
že bod P1 se naohází na. jižní polokouli. je celý výpočet
stejný, volíme-li bod Po v jižním pólu.

Jsou dány zeměpisné souřadnioe 9'1' ~; 9'a, Aa.Hledáme
azimuty lX12' lXu a délku Zo' Postupujeme
takto:
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a) Určíme úhly a délky v trojúhelníku PIP2PO
(obr. 3). Podle (16) a (26) vypočteme tg <51,tg 152,
<51, 152, COS <51, sin 151, cos 152, sin 152 a podle (30) určíme Wo
Podle (17) vyjádříme li a analogicky vypočteme l2'
Z trojúhelníka P1P2PO určíme podle kosinové věty lo ve
tvaru

VZi + l§ -

=

lo

W1, W2'

b) Vypočteme depresní úhel
a úhel f-lt z analogického vzorce

/-l2

podle vzorce (29)

Ni + l~-p§
= -----

/-lI

Ai
lX"

1.
Cf.

A.
lX21

=
=
=
=
=
=
=

50°04'48", 0000
14°26'15",0000
81°24'13",2742
4 190535,491 m
41 °22'55", 9998
69°11'47", 0000
302°12'22",2184

50°04'48", 0000000
14°26'15",0000000
81 °24'13",2742024
4190535,489623
m
41 °22'55", 9999998
69°11'47", 0000001
302°12'22",2183500

2l1l2 cos Wo

a ze sinových vět vypočteme

sin

CPi

339

(33)

2N1lo

Ve třetím příkladě porovnáme výsledky dvojího
výpočtu s přesností na
a) deset cifer (kalkulačka Hewlett-Packard)
b) patnáct cifer (kalkulačka Huron a Andoyerovy
tabulky goniometrických funkcí) na vzdálenost Praha-St.
John's (4.700 km, referenční elipsoid 1967).

kde
~ = (Na cos 'P2),2

+ [NI sin 'Pl + N2(1(l-e2)

-N1

e2) sin 'P2(34)

sin'Pl]2.

a)

Dáno

CPi

Ai
1X21

c) Vypočteme azimut
ze vzorce (31).

1X12

ze vzorce (18) a azimut

CP.
A.

50°04'48",0000
50°04'48",000000000
14°26'15",0000
14°26'15",000000000
47°33'27",0000
47°33'27",000000000
-52°41'44",
0000 -52°41'44",
000000000

Urče·

no

10
a21

4658701,477 m 4658701,46934356
m
293°40'09",4739
293°40'09",473826955
=
60°34'54",9414
60°34'54',941366043

CPi

=

Ai

=

lX"

Nejprve ověříme nové vzorce na příkladě, který dříve
vypočetli Ramsayer3) a Andersen [1] (Hayfordůvelipsoid, vzdálenost 1.040 km).

Dáno

=

a12 =

10

50°04'48", 0000
14°26'15" 0000
293°40'09< 4739
4658701,477 m

CP. =
47°33'26",9999
1.2 = -52°41'44",0003
lX21 =
60034'54",9411

55°00'00",0000
0°00'00",0000
60°56'25",0910
13°38'01",0327
1 038 852, 139 m
45°00'00",0001
236 °35'20", 3852

Ve čtvrtém přHdadě ověříme "přechod přes rovník" na vzdálenost Praha-Rio
de Janeiro (9.000 km,
referenční elipsoid 1967).

Dáno

55°00'00" 0000
= 55°00'00",0000
0°00'00"; 0000
Ai =
0°00'00",0000
45 °00'00", 0000
"'12 = 45 °00'00". 0000
1 038 852, 139 m
1. = 1 038 852,139 m
60°56'25",0910
CP. = 60°56'25",0910
(0*)
13°38'01 ",0327
1.2 = 13°38'01",0327 (8*)
lX21 = 236°35'20",
3845 (5*) 236°35'20",3845
CPi

Určeno

Dáno

V druhém příkladě porovnáme výsledky dvojího
výpočtu s přesností na
a) deset cifer (stolní kalkulačka Hewlett.Packard)
b) dvanáct cifer (stolní kalkulačka Huron a Křovákovy tabulky goniometrických funkcí) na vzdálenost
Praha-Taškent
(4.200 km, Krasovského elipsoid).

a)
CPi

A.
I.

=

lX"

=

lX21

=

47°33'27",000000000
-52°41'44",000000002
60°34'54",941366045

(Andersen)

55 °00'00", 0000
AI
0°00'00",0000
CP.
60°56'25", 0910
A.
13 °38'01", 0328
10 = 1 038 852, 139 m
lX" =
45°00'00",0002
(1*)
lX21 = 236°35'20",
3847 (6*)
CPi

Ai
CP.

50°04'48",000000000
14°26'15',000000000
293°40'09",473826955
4 658 701,469 343 56 m

Urče·

no

Ramsayer

=

b)

50°04'48",0000
14°26'15",0000
41°22'56",0000
69°11'47",0000
4 190535,491 m
81 °24'13",2742
302°12'22",2183

h)
50°04'48",0000
14°26'15",0000000
41 °22'46",0000000
69°11'47", 000 0000
4 190 535,489 623 m
81 °24'13",2742024
302°12'22",2183499

CPi
50°04'48',0000
Ai
14°26'15",0000
CP. = -22°51'00",
0000
1.2 = -43°11'24",
0000
'. = 8 905 229,530 m
lX" =
231 °20'26", 1512
lX21 =
33°02'52",8702

50°04'48",0000
14°26'15",0000
lX12
231°20'26",1512
'0
= 8 905 229,530 m
CP. = -22°50'59',
9999
A. = -43°11'24",
0000
lX21 =
33 °02' 52 8702
CPi

Ai

Určeno

=
=
=

ff,

Výsledky numerických
příkladů potvrzují, že
přesnost výpočtu záleží pouze na přesnosti výpočetního zařízení, s nímž pracujeme. Předkládaný výpočetní
postup s tětivami oblouků elipsoidu je vhodný pro
prostorové triangulace s velmi dlouhými délkami stran.
Pro případný převod azimutu a délky normálního
řezu elipsoidu na délku a azimut odpovídající geodetické čáry použijeme vhodných tabulek.
a) Ramsayer, K.: Dreidimensionale
Koordinateniiber.
tragung auf dem Ellipsoid. Osterr. Zeitschr. f. Verm.
58 (1970), 137-145.
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Spolupráce při řešení úlohy. Ověřovací výpočty
s přesností na 12 a 15 cifer provedl Ing. J. Hůrka
z katedry mapování a kartografie OVUT v Praze.
Druhý z autorů sestavil tabulky a provedl všechny
ostatní numerické výpočty ve spolupráci s laboratoří
výpočetní techniky přírodovědecké fakulty University
Karlovy. Prvý z autorů vzorce odvodil.

[1] ANDERSEN, E.: Practical formulas for accurate
caleulation by relative long distances of geographieal
eoordinates
or distanees and azimuths on the
International
Ellipsoid of rotation. Bianco Lunos
Bogtrykkeri, Kobenhavn 1953.
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Lektoroval:

Automatizácia zostrojenia
trojuholníkovej siete Z diskrétneho
bodového pofa ako súčasť
plnoautomatizovanej tvorby máp

Ing. Ladislav Hora, CSc., ČVUT

Dr. Jozef Krcho, CSc.,
Katedra fyz. geografie Univerzity Komenského

V predloženej štúdii rozoberáme problém automatizo·
vaného zostrojenia IubovoInej obecnej trojuholníkovej
siete z konečnej množiny bodov diskrétneho bodového
poIa. Automatizácia tejto časti prác je jedným zo
základných predpokladov plnoautomatizovanej tvor·
by máp. V práci rozoberáme pre prax pristupným sposobom základné teoretické princípy automatizovanej
kouštrukcie IubovoInej trojuholníkovej siete ako i zá·
kladnú sústavu algoritmov. Načrtnutý sposob sa hodí
pre automatizované spracovanie Iubovofného druhu
izočiar ako i pre spracovanie iných čiarových prvkov
prebiehajúcich v spracovávanom izočiarovom poli.
V práci sme na ukázanie konkrétneho postupu pri
automatizovanej
konštrukcii trojuholníkovej
siete
zvolili bodové výškové pole ako jedno z konkrét·
nych polí obecného diskrétneho bodového poIa. V tom·
to konkrétnom prípade sa potom načrtnutý sposob
automatizovanej konštrukcie siete hodí ako jeden zo
sposobov pre automatizované spracovanie priebehu
vrstevníc, inžinierskych a iných druhov sietí.
V práci ukazujeme len základné principy auto·
matizovanej konštrukcie siete. Tento sposob kon.
štrukcie siete je však na základe uvedených logických
postupov podrobne rozpracovaný v podobe programov
pre samočinné počítače s výstupom na KINGMATIC
resp. na KONGSBERG DM 1216 na Štátnom projek.
tovom ústave DOPRA VOPROJEKT v Bratislave ako
súčast programu plnoautomatizovanej tvorby vrstev·
.ticových máp veIkých mierok.
Uvedený podrobný program pre samočinné počí.
tače pozostáva z nasledovných základných častí:
a) Oasť pre plnoautomatizovanú konštrukciu fu·
bovoInej trojuholníkovej siete zo zadaného konečného
bodového poIa s výstupom na KINGMATIC resp.
KONGSBERG DM 1216. Je potrebné poznamenať, že
~adané údaje o bodovom poli pre tento bod a) boli

získané plnoautomatizovaným
tachymetrickým vý.
počtom.
b) Oast pre plnoautomatizovaný výpočet a zosta·
venie priebehu vrstevníc resp. iného druhu izočiar
8 výstupom
na KINGMATIC resp. KONGSBERG
DM 1216 pre automatizované vykreslenie.
c) Oasť pre plnoautomatizovaný výpočet a vy·
kreslenie IubovoIne zadaných pozdížnych a priečnych
profilov so zadanými zvolenými parametrami so sú·
časným výpočtom zmien priebehu vrstevníc v dosled·
ku výkopových a násypových prác s výstupom na
KINGMATIC resp. KONGSBERG DM 1216.
d) Ďalšie časti so špeciálnym zameraním, ktoré sa
rozpracovávajú.
PodIa uvedeného programu možno taktiež vypo·
čítať a vykresliť priebeh izočiar kvantitatívne charak·
terizovaných inžiniersko.geologických vlastností hor·
nín podIa jednotlivých zvolených hlbok (t.j. záporne
vziatých výšok), priebeh izočiar jednotlivých geologic·
kých vrstiev podIa jednotlivých hlbok, ako aj iných
údaj ov potrebných pre projektovú činnosť. Súčasne
však tento program možno použiť i na výpočet izočiar
izočiarových polí z iných oblastí (demografia priestoro·
vá ekonomika, ekonomická geografia atd.)
Program však bude súčasne obsahovať výpočet
a kresbu situačných panoramatických náčrtov krajiny
z matice terénneho reliéfu z TubovoIne voleného sta·
novišťa so zadanými súradnicami ako i zakreslenie
projektovaných objektov s vopred zadanými para·
metrami do tohto náčrtu, pomocou zariadenia KING·
MATIC, alebo KONGSBERG DM 1216.
Základnú teoretickú osnovu na spracovanie pro·
gramov na Štátnom projektovom ústave DOPRAVO·
PROJEKT tvoria práce [3,4, 5], ktoré boli pre potreby
rozpracovania programov detailne konkretizované.
V dnešnom príspevku na tieto práce nadvazujeme.
Rozpracovaný postup riešenia je povodný a z dostup.
nej svetovej literatúry zatiar nie je známy. Problema·
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tikou pravidelných sietí a problém automatizovaného
výpočtu izočiar (izarithmy) rozpracovali S. Nordbeck,
B. Rystedt v prácach [6, 7]. Automatizovaným sposoboru výpočtu izočiar sa zaoberá viac autorov na roznych inštitúciach doma i v zahraničí, ktorých však
vzhfadom na zameranie našej práce nespomíname.
Uvedených autorov sme spomenuli vzhfadom na
problematiku sietí.

Množinu (2.2') budeme z hradiska počítača uvažovať
v tvare

2. Kritériá pre plnoautomatizované
uholnikovej siete

kde 1,2, ... , n pred súradnicami sú poradové čísla
bodov a n = 1,2, . " sú číselné indexy bodov pri
súradnicach X, Y, z. Konečná množina bodov (2.2')
a teda aj (2.2") musí spiňať podmienku, že je vo vymedzenej časti priestoru uvažovaného v mierke ~[
rozložená tak, aby tvorila reprezentatívne pole skalárov výšok. To znamená, že body množiny (2.2') musia
byť v uvažovanej mierke M rozložené dostatočne husto a nemajú z hradiska mierky a rozlišovacej úrovne
prekročiť určitú vzájomnú vzdialenosť D. Otázkou
reprezentatívnosti sa z hradiska zamerania práce nebudeme zaoberať.
Naším cierom bude zostavenie pravidiel pre automatizované zostrojenie tvarovo optimalizovanej trojuholníkovej siete z uvedenej množiny (2.2") tak, aby
každý bod tejto množiny bol vrcholovým bodom nejakého trojuholníka v sieti.
Z množiny bodov (2.2") možno automatizovaným
sposobom vo vymedzenej oblasti zostrojiť trojuholníkovú sieť v zásade dvojakým spOsobom:

zostrojenie troj-

Uvažujme všeobecnú n-rozmernú súradnicovú sústavu
<O, en) n = 1,2,3, ... pre zvolené n = 3, t.j. <O, el,
e2, ea), kde el, e2, ea sú vektory tvoriace vektorovú
bázu afinnej súradnicovej sústavy <O, el, e2, ea) a O je
počiatok tejto súradnicovej sústavy. Vektor el určuje
kladný smer osi x, vektor e2 určuje kladný smer osi Y
a vektor ea určuje kladný smer osi z. Problém však
budeme riešiť v kartézskej súradnicovej sústave
(O, i, j, k) ako zvláštnom prípade afinnej súradnicovej
sústavy <O, e), e2, e3), v ktorom pre vektory el, e2, ea
platí, že

l(xl,
2(x2,

Yl;
Y2;

kartézskej súradnicovej sústavy (O, i, j, k).
Avšak v dosledku nutnosti použitia značného počtu symboliky ako aj symbolov i, j, k vo významoch
poradových čísiel bodov diskrétneho bodového pofa,
označujeme i naďalej vektory vektorovej báze symbolmi e), e2, ea, pričom však predpokladáme, že je
splnená podmienka (2.1), takže platí (2.1').

fO,
d2l
dal'

To znamená, že v uvedenej súradnicovej sústave
za konečnú množinu bodov (2.2) považujeme tachymetricky alebo iným sposobom namerané body Ai
s polohou Xi, Yi a priradeným nameraným skalárom
nadmorskej výšky Zi, takže množinu (2.2) budeme
uvažovať v tvare

A1(x),
A2(x2,

Yl>
Y2'

Zl)
Z2)

.. -,

.. -,

MR=

V tejto kartézskej súradnicovej sústave uvažujeme konečnú množinu bodov

• takže poloha fubovorného bodu Ai množiny (2.2).bude
v rovine el, e2 určená súradnicami Xi, Yi> pričom každé.
mu bodu množiny (2.2) a teda aj bodu Ai je ešte priradený nejaký rubovorný skalár Ri• Množinu (2.2)
tvorí teda všeobecné bodové pole so skalármi Ri .• Tým
nadobúda úvaha obecnú platnosť, ktorú však v našej
práci budeme konkretizovať pre nadmorské výšky Zi>
takže

... ,

d12, dIa'
O , d23,
da2, O

dnI'

dn2,

.. -,

dna'

~'l

d2n
d3n

O

r

(2.3)

ktorej prvky dii v jej jednotlivých riadkoch sú tvorené
vzájomnými vzdialenostiami všetkých bodov množiny
(2.2") podra poradia nasledovne: prvky v prvom riadku
matice sú tvorené vzdialenostiami dli medzi prvým
bodom AI a ostatnými bodmi Ai (j = 1,2, ... , n)
podra poradia, prvky v druhom riadku matice sú
tvorené vzdialenostiami d2i medzi druhým bodom A2
a ostatnými bodmi Ai podra poradia, atď., až prvky
v n- tom riadku matice sú tvorené vzdialenostiami dni
medzi n-tým bodom An a ostatnými bodmi Ai podra
poradia.
Vzdialenosti du, ktoré tvoria prvky matice (2.3)
sú určené vzťahom
dii

kde i, j

=

V (xi -

Xi)2

+

(Yi -

Yi)2

(2.4)

= 1,2,3, ... , pre i =1= j.

Zo vzorca (2.4) plynie, že pre i = j sú prvky
d22 , ••• , dnn na hlavnej diagonále matice (2.3) nulové a prvky nad hlavnou diagonálou určujú v absolutnej hodnote tie isté vzdialenosti ako prvky pod hlav.
nou diagonálou v opacnom smere. To znamená, že
~l'
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pre i i=- i, avšak prvok dij nad hlavnou diagonálou
označuje vzdialenosť z bodu Ai do bodu Ai> kdežto
prvok di; pod hlavnou diagonálou označuje vzdialenosť z bodu Ai do bodu A'i'
Je zrejmé, že mnoho prvkov matice (2.3) nemá
pre zostrojenie trojuholníkovej siete z hfadiska vymedzených podmienok o stranách trojuholníkov význam, v dósledku čoho možno maticu minimalizovať.
Na základe sústavy algoritmov samočinný počitač
potom z tejto riadiacej matice zostrojí z bodového
pora (2.2") trojúholnikovú sieť. Podrobnejšie sa však
týmto spósobom automatizovaného zostrojenia trojuholníkovej siete nebudeme teraz zaoberať, ale ho
ukážeme v inej práoi. V tejto práci ukážeme iný spósob, ktorý sme rozpracovali a ktorý je testovaný
a odskúšaný na Štátnom projektovom ústave DOPRA VOPROJEKT v Bratislave ako súčasť programu
plnoautomatizovanej tvorby vrstevnicových máp.
3. Algoritmy pre postup samočinného
zostrojenie siete bez riadiacej matice

počítača na

Z hfadiska potrieb plnoautomatizovaného zostrojenia
trojuholníkovej siete rozderme body množiny (2.2")
na ohraničujúce body (o), údolnicové body (u), chrbátnicové body (h), b9dy na terénnych hranách (b)
a regulárne body (r). Symboly o, u, h, b, r sú priradené
každému bodu, takže jednoznačne identifikujú druh
každého bodu množiny (2.2"). preto majú tieto symboly súčasne význam kódbv. Tieto jednotlivé druhy
bodov tvoria konečné podmnožiny množiny (2.2") čo
napíšeme v tvare

= rk'(X'"

U [k2(Xk2'

n(xm Y.••, z .••)

h[k3(xkll'
b[k4(Xk4'
r[kS(xkS'

Ykl;
Ykú
Yk3;
Yk4;
YkS;

,,,)]I

z,,'2)]
zkll)]
Zk4)]
ZkS)]

(3.1)

Podmnožina bodov u rozdelí uvažovanú oblasť
priestoru, v ktorej sa množina bodov (3.1) nachádza,
na menšie podoblasti definované v prácach [4, 5,8] ako
singularity, z ktorých každá má svOj systém spádových kriviek. Spádové krivky vytvárajú v každej singularite Sg
trajektóriové pole, ktorým je každá
singularita jednoznačne určená. Body ostatných podmnožín. množiny
(3.1) sa nachádzajú v týchto singularitách, ktorých centrom sú v zrny.
sle prác [4, 5] izolované body pozitívne. Týmto bodom odpovedajú
na topografickej ploche ako inter.
polačnej ploche skalárneho pol'a výšok vrcholové body. Preto množinu
(3.1) móžeme z hl'adiska singularit
rozdeliť na jednotlivé podmnožiny 01

{Ak}Sgi

chádzajú v každej jednotlivej singulárnej oblasti (singularite). Rozdelenie uvažovanej oblasti na jednotlivé
menšie podoblasti má význam jednak z hl'adiska matematického principu rozloženia trojuholnikovej siete a
jej konštrukcie a jednak z hl'adiska pamaťovej kapacity
stroja, lebo umožňuje plnoautomatizované postupné
spracovanie celého územia (obr. 3.1). Každú singulárnu oblasť (singularitu) s jej podmnožinou bodov (3.2)
móžeme však pomocou podmnožiny bodov h v (3.1)
rozdeliť ešte na menšie podoblasti, čo má opať význam z hl'adiska pamaťovej kapacity stroja, že prísluš.
ná singularita obsahuje vo zvolenej mierke M tak
vel'ký počet bodov, že tieto pamať stroja na jeden raz
neobsiahne. Rozdelenie množiny (3.1) na podmnožiny
(3.2) v princípe umožňuje plnoautomatizovaterné rozdelenie meraných oblastí na menšie podoblasti a je
tvorené sústavou algoritmov. Týmto problémom sa
však teraz ďalej nezaoberáme, iba sme ho spomenuli
potiar, pokiar má význam z hradiska zamerania našej
práce.
Jednotlivé podoblasti tvorené množinou bodov
(3.2) navzájom susedia a ich vzájomné hranice sú
tvorené údolnicovými a chrbátnicovými bodmi, prípadne bodmi na terénnych hranách, (obr. 3.1). Celá
oblast vóbec, je ohraničená krajnými, t.zv. ohraničujúcimi bodmi. Na obr. 3.1 sa ilustratívne uvažovaná
oblasť skladá z dvoch singulárnych oblasti oddelených
od seba údolnicovými bodmi ležiacimi na údolnici
prechádzajúcej cez singulárny dvojný bod výškového
skalár~eho poTa, ktorému je na topografickej ploche
v zmysle prác [4,5] priradený sedlový bod.
Symboly o, u, h, b, r majú súčasne z hl'adiska
počítača význam alfabetických kódov, ktoré však
možno nahradit i numerickými kódmi.
Predpokladajme, že v podmnožine ohraničujúcich
bodovo, údolnicových bodov u, chrbátnicových bodov
ha bodov na terénnach hranách b množiny (3.1) sú už
body priradené k sebe tak, ako navzájom so sebou
susedia (obr. 3.1). Súčasne predpokladajme, že tieto
o, u, h, b body ako i body podmnožiny regulárnyclÍ
bodov r sú rozdelené do podmnožin (3.2). Z hTadiska
iba samotného automatizovaného
výpočtu a kon- •

(3.2)

kde k = I, 2, ... je počet bodov
podIa poradiav (3.1) vkaždej singulárnej oblasti a i = 1,2, ... je po~et singulárnych oblastí. Prvkami
množin (3.2) sú teďa vždy všetky
tie body množiny (3.1), ktoré Ba na-
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štrukcie siete sú kódy u, h týchto bodov významovo
identické s kódom o ohraničujúcich bodov, t.j.
u=h==o.
Niekedy do tejto kategórie patria i body s kódom b,
takže o
b v tom zmysle, že žiadne rameno vy tvoreného trojuholníka nesmie pretínať spojnicu dvoch
susedných bodov b na terénnej hrane (obr. 3.2).
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počet siete sú tedy body (3.3) a (3.4). Je možný dvojaký začiatok pri výpočte siete strojom:
buď má počítač zadaný prvý trojuholník, ktorý má
jedno rameno tvorené dvojicou (i, j) poradových čísiel
ohraničujúcich bodov z (3.3), alebo nemá zadaný ani
prvý trojuholník.
My teraz ukážeme postup výpočtu so zadaným
prvým trojuholníkom tvoreným z dvoch ohraničujúcich bodov Ai, Ai a jedného regulárneho bodu AI,
ktoré v zmysle (3.3) a (3.4) označme
O[i(Xi'

Yi;

Zi)]

o[j(Xi'

Y;;

Zi)]

r[l(xz,

YI;

Zl)]'

Zadaný prvý trojuholník bodmi (3.5) bude potom
určený trojicou číselných dvojíc

v ktorej číslo 1 pred zátvorkou označuje poradové číslo
trojuholníka v sieti. Tento prvý zadaný trojuholník
(3.5') bude súčasne prvým testovaným trojuholníkom.

Na obr. 3.2 sú plnými silnými čiarami zakreslené spojnice medzi susediacimi bodmi b, plnými slabšími čiarami sú vykreslené ramená prípustných trojuholníkov,
a prerušovanými silnými čiarami sú vykreslené neprípustné spojenia.
Ďalej už budeme pre jednoduchosť uvažovať takto
ohraničené oblasti, takže budeme rozlišovať len o - body a r - body. Majme teda počítačom zoradené navzájom susediace body
O[i(Xi,
O[j(Xi'

Yi;

Zi)]

Yi;

Zi)]

o[n(xno

Yn;

Zn)]

Rozoberme teraz základné logické a matematické
princípy automatizovanej konštrukcie trojuholníkovej
siete na príklade konštrukcie dvoch susedných trojuholníkov k zadanému prvému testovanému trojuholníku (3.5'). Uvažujme preto k zadaným bodom (3.5)
trojuholníka (3.5') ešte ďalšie dva vhodné body Am, An
množiny regulárnych bodov (3.4) v ktorej pre tieto
dva body je k = m, n (m =f= n). Bod Am nech leží na
strane ramena (i, l) a bod An na strane ramena (j, l)
zadaného testovaného trojuholnfka (3.5'). Popísaná
situácia je vyjadrená na (obr. 3.3). V zmysle uvedeného majú byť teda k trojuholnfku (3.5') zostrojené
ďalšie dva trojuholníky
2[(i, l),
3[(j, l),

podfa poradia tak, ako tvoria postupne za sebou nasledujúce spojnice dvoch susedných bodov, z ktorých
každá je určená dvojicou poradových čísiel. Tak spojnica prvých dvoch bodov i, j v (3.3) je určená dvojicou
čísiel (i, j) atd'.
Ďalej majme zadanú
t.j. regulárnych bodov

podmnožinu

,r--- _
!(,.,

vnútorných,
/

t

,/

spracovávanej podoblasti i-tej singulárnej oblasti, kde
číslo i označuje poradové číslo singulárnej oblasti.
Každý trojuholnfk budúcej siete vytvorený z trojice fubovofných bodov Ai, Ai' Ak množiny (2.2"), kde
i, j, k sú poradové čísla bodov, pričom i =1= j =1=k,
bude jednoznačne určený trojicou číselných dvojíc

v ktorej každá dvojica poradových čísiel bodov označuje jedno rameno trojuholníka. Podkladom pre vý-
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trojuholníkov v sieti. Proces vytvorenia trojuholníkov
(3.6) susedných k zadanému testovanému trojuholníku
(3.5') tvorí základný cyklus konštrukcie trojuholníko
vej siete.
Vhodnosť bodov Am, An na vytvorenie trojuholníkov (3.6) sa stanoví pomocou pravidiel testovania
bodov množiny (3.1) upravenej počítačom na (3.2)
podIa singulárnych oblastí. Aby však nebolo potrebné
zakaždým zbytočne testovať celú uvažovanú množinu
bodov z (3.2), stanovíme vždy na vytvorenie každého
trojuholníka vhodne malú oblasť testovania (j, ktorá
ohraničuje len určité bližšie okolie príslušneho ramena
testovaného trojuholníka. V oblasti testovania (j sa už
nachádza iba časť bodov uvažovanej podmnožiny
z (3.2), takže testujeme už len tieto body. Príslušnú
testovaciu oblasť bližšie označme pomocou číselných
dvojíc určujúcich príslušné rameno trojuholníka, ktoré
k nej priradíme v tvare indexov, teda v našom prípade
(jiZ, (jil (obr. 3.3). Pravidlá na vytvorenie testovacích
oblastí (ji!, (jil atd., rozoberieme neskor. Teraz iba
poznamenajme, že testovacie oblasti (ji!, (ju určuje
vždy vektor C, ktorý nazveme testovacím vektorom.
Teraz na príklade vytvoreného

dm

1
-k Xm + Ym-Qm
il
--===-=--_-_-_-_---

=

Vl ~J2+
I

Vzorcom (3.10) je určená i vzdialenosť dj bodu Ai od
priamky (3.7) avšak pre výpočet di dosadzujeme do
(3.10) veličiny Xi, Yi a Qi z (3.8'). D6ležité je znamienko
di' ktoré je vždy opačné ako dli,'
Súradnice priesečníka Pi kolmice (3.8) s priamkou
(3.7) sú určené vzťahmi
X=

Y=

qil-Qi

1
-k·I-•
kil
1
- kiZQi- k qu
il
I
-k·l-•
kil

1
(3.1I)

)

a súradnice priesečníka P", kolmice (3.9) s priamkou
(3.7) sú analogicky s (3.1I) určené vzorcami

trojuholníka

z bodov Ai> AI, Ani ukážeme základný princíp problémuoperácií ktoré v automatizovanom procese na seba
nadviizujú.
Bodmi Ai, AI (obr. 3.4) je určená priamka

+ qil

Y = kil x

(3.7)

ktorej smernica
kit

Stanovme pre naše účely deliaci pomer na priamke
v tvare

= L1Yi! = YI - Yi
L1Xil
XI-Xi

=

A = X-Xi

Y-Yi
YI-Yi

Xl-Xi

Kolmica k priamke (3.7) prechádzajúca
určená rovnicou

Y.=--k

1
X
il

1
Qi = -k

il

bodom Ai je

Pre polohu priesečníka Pm
A. = 0,5 a ďalej

+ Qi.

pre
Xi

+ Yi'

(3.8')

Priamka prechádzajúca bodom Am a kolmá na priamku
(3.7) bude analogicky k (3.8) určená rovnicou
Y=--k

1

x+Qm,

il

Qm=-k

1

kde X, Y sú súradnice priesečníka P m určené vzorcami
(3.12) a Xi, Yi a Xl> Yt sú súradnice bodov Ai, AI'
Zo vzťahu (3.13) plynie, že ak sa priesečník Pm na·
chádza vo vnútri úsečky vymedzenej na priamke (3.7)
bodmi Ai>AI, potom

Pm

= Pi

A = O; pre

V

strede úsečky Ai, AI je

Pm

= PI

A

=

1.

Súčasne z (3.13) plYllie, že ak je

priesečník Pm leží na priamke (3.7) mimo úsečky Ai Ai'
Ciefom je teda na základe uvedených elementár·
nych matematických
vzťahov llájsť jaký bod Am
k bodom A;, Az, aby sma dostali tvarovo nejpriaznivejší trojuholník, v kto:fom sa však už nenachádza iný
bod A•• pre ktorý by bolo

xm+Ym,

il

dg

< dm'

Vzdialenosť dm bodu Am od priamky
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C vychádzajúci z bodu AI označme C2 (obr. 3.4).
Koncové body Sl' S2 vektory CI' C2 sú potom určené
súradnicami

takže oblasť testovania CTil je určená bodmi Ai, AI> Sl>
S2' Pri takto stanovenej testovacej oblasti CTil móže
však nastať v komplikovaných terénnych situácíach
prípad, že neexistuje žiaden bod, ktorého A patrí do
intervalu (3.14), takže pre A nejvhodnejšieho bodu Am
platí (3.14'), pričom napriek splnenej podmienke

nezapadne bod Am do testovacej oblasti CTil' Veličiny
dim, dlm sú vzdialenosti medzi bodmi Ai> Am a bodmi
Aj, An• (obr. 3.5). V takýchto prfpadoch je potrebné
rozšíriť testovaciu oblasť CTil tak, že vektory CI' C2
nebudú vychádzať z bodov Ai, AI ale z bodov Dl
(ZD1,YD1) D2(XDa,YDa) na priamke (3.7). ktorých deliace
pomery sú určené vzorcami

A

teda z daných možností najmenšia a Am priesečníka Pm
musí sa čo najviac blížiť k hodnote 0,5. Stanovme teraz
postup pre určenie testovacej oblasti CTu.

Dl -

Ibill-

21 bili

A

2D.
'

_ 2D
Da -.

.

+

Ibill

21bill

(3.20)

Pre určenie testovacej- oblasti CTil potrebujeme
smerový vektor bNi priamky (3.8) určený v tvare

bNi = L1xiel

+ L1Yie2

(3.15)

a x, Y sú súradnice priesečníka Pi priamky (3.7) s priamkou (3.8). Smerom vektora (3.15) je určený smer
t.zv. testovacieho vektora

(obr. 3.4), pre ktorého súradnice teda platí, že

O", = nL1xi;

0,//

= nL1Yi

YSz

YD

1

(3.16')

pričom skalár n je nejaká konštanta. Absolutnú hod·
notu vektora C móžeme uvažovať buď ako premennú
veličinu rovnú vždy najvačšej strane testovaného
trojuholníka, alebo ju móžeme uvažovať ako konštantu D rovnú z hradiska zvolenej mierky M najvačšiej prípustnej vzdialenosti medzi dvomi bodmi
bodového pora. Uvažujme ICI = D. Potom konštanta

ICI

D

n= --=-IbNil
IbNil

=

D

-:;-;:====-

VL1x1

+ L1yJ

pričom n má vždy kladné znamienko vzhfadom na to,
že C a bNi su kolineárne rovnako orientované vektory.
Po dosadení (3.17) do (3.16) máme určený vektor C
v tvare

C- D

-

VL1xlL1xi+ L1yl

el

+D

VL1x1L1Yi
+ L1Y1 e

2

(3.18)
ktorý je už vhodný na výpočet testovacej oblasti CTil'
Vektor C vychádzajúci z bodu Ai označme C1a vektor

Indexy 1,2 v (3.31) označujú ADl a ADa V (3.20), ktorú pri
výpočtu súradníc bodov Dl' D2 postupne dosadíme do
(3.21). Koncové body Sl' S2 vektorov CI' C2 sú potom
opať určené vzorcom (3.19), do ktorého však na miesto
súradníc bodov Ai, AI dosadíme súradnice badov
Dl' D2, takže testovacia oblasť CTil je určená bodmi
Dl' D2, Sl' S2 (obr. 3.5). Takto určená oblasť CTil je
pravouhlý štvoruholník, ktorého smer strán je závislý
na smernici kil priamky (3.7), čo je však z hfadiska
počítača nevýhodné (obr. 3.4) a. (obr. 3.5).

1975/345

Geodetický a kartografický obzor
rol!nik 21/63, l!íslo 12/1975

Krcho, J.: Automatžzdcia zostro;enta tro;uholníkovej siete z diskrétneho bodlJvého pola ako súčasť plnoautomatizovane; tvorby mdp

Preto pre jednoduchší 'priebeh testovania zvolíme
testovaciu oblasť (Ji! určenú bodmi Sí, S2, S3' S4, ktorej
strany sú už rovnobežné s osami x, y súradnicovej
sústavy <O, el, e2, ea>. Súradnice x, Y bodov Sí, S2,
S3, S4 možno - jednoznačne určiť pomocou súradníc
bodov Sl' S2 (3.19) a súradníc bodov Ai, A" resp. bodov
Dl' D2• Ďalej však budeme v práci z hfadiska miesta
uvažovať iba body Ai, AI'
Avšak pre každú smernicu +kil a -ki! móže mať
testovací vektor C(C"" Cli) teoreticky dve protismerné
orientácie závislé jednak od polohy boda Ai voči
bodom Ai, AI a jednak od vzájomnej polohy bodov
Ai, AI voči sebe. Preto pre vyjadrenie súradníc x, Y
bodov

a (obr. 3.7). Prvú skupinu tvoria prípady a, d, z obr.
3.6 a z obr. 3.7, pre ktoré
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Sí(xs~, Ys~);

S2(XS~' Y;~) }

S3(XS~' Ys~);

S4(XS~' Ys~)

a) + k.

,I

-L1Yi!

d) + ki! =
-L1Xi!
a)

_ k

__
l

, -

d) -

ki!

;

+ L1Yi! .

-L1Xi!

'

= -L1Yi!
+ L1Xil ;

C=(+~:);

=( +~:)
C = (+c",).
+C
C

(3.23)
'

lI

c=(-O",)
-°11

a druhú skupinu pravidiel tvori prípady b, c z obr.
3.6 a obr. 3.7, pre ktoré

v závislosti od súradníc bodov Sl' S2 určených vzorcami (3.19) a súradníc bodov Ai, AI sú dóležité i znamienka ± L1Yi!a ± L1xu v smerniciach ± ku, ako i znamienka ± c"" ± Cli súradníc testovacieho 'lektora C,
(obr. 3.6) a obr. 3.7). Z hfadiska rozsahu práce uveďme
iba, že vyjadrenie súradníc bodov (3.22) v závislosti od
súradníc bodov (3.19) a bodov Ai> AI tvorí pre všetky
teoretické možnosti dve skupiny pravidiel určenia
súradníc bodov (3.22), čo je vykreslené na (obr. 3.6)

.y ~:_~

= _+
L1Yi! .
+ L1Xi! '

+ L1Yil

b) + ki! =

+ L1Xi! ;

+k

-L1Yi! .
,
-LI Xi!

c)

b) -

il=

kil

c) -ki!=

L1Yi! .
,
= +L1X

(+~:);)
C ~(-c.) I

C

=

+°11

(3.24)

c=(=~:}

- i!
-L1Yil.
, C
+ L1Xi!

= (+0",)
+°11
x5:.l'x~
YS2'Yl

.y

S'~

YS;.'Ys~

____
~_~-e
-

i

s'

Xsj' XS:t

1

X~'Xs
~J

•

~

Ysi'YSt

'2 Ys.,·Yi

+V

><

~H_~s_~
Si

5'1 Xs'ťXS1

YS1'Yi

YSl 'YS[

__._.i!-

5'~

xs'~'x~

-Cxel

:

I

yS;.ay, :

XS~'XSl

:, ys~,ySt<.

I
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I
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l.
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I
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,
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\
\
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XS'iXS2

e;

,S2 YS?:YI

------_?~
xS'z' xS1:
YStY~

,

Pre rovnaké smernice +kn a -k" maJu v (3.23)
a v (3.24) súradnice 0"" 011 vektora C vždy opačné
znamienka. Testovací vektor C je v (3.23) a v (3.24)
vyjadrený v tvare stfpcových matíc. Pre prípady
z (3.23) a z (3.24) sú body (3.22) určené pomocou
bodov (3.19) nasledovnými pravidlami:

s'1 Ixs~, = XS
YS1 = Y·i

1

S'

2

I

Xs~
,

=

XS1

S'1 [XS~,_= Xs.
YS1

S2lxs~ =

YS. = YS.

Ss Ixs; -

XI

.Ys~

= XI

YB~ = Yi

YS1
XS.

= Yl

Ss I XS~ = Xi
Ys~ = Yl

Ys~ = YS.

S4lxs~

-

s, I
4

XS~

Avšak, ako sa maže čitater sám presvedčiť, i pre túto
skupinu sú body (3.22) určené jednoznačne pomocou
pravidiel (3.25). Preto pravidlami (3.25) je testovacia
oblasť (Ji! vo vhodnom tvare pre samočinný počítač
v ktždom možnom prípade jednoznačne určená.
Nech z celkového počtu bodov príslušnej množiny
(3.2) zapadá do oblasti testovania (Jil v - bodov (v =
= 1,2,3, ... ), ktoré tvoria podmnožinu bodov {Av}
a ktorú označme ako testovanú množinu

=•. Xi

Ys~ = YS1

Zvláštnu skupinu tvoria prípady, keď priamka (3.7) je
rovnobežná s OBOUx alebo je rovnobežná s osou Y,
pre ktoré BÚ strany testovacej oblasti <Til rovnobežné
8 osami X, Y BÚr. SÚBta,vy<O, e1, ell, es>' Pre tieto

Vzdialenosti d, bodov množiny oblasti testovania (Jn
(3.26) od priamky (3.7) sú určené vzorcom (3.10),
v ktorom však za hodnotu Xm vzťahujúcu sa len k jcdnéIÍlu bodu Am množiny (3.26), t.j. (mev), dosadzujeme vo vzorci (3.10) postupne všetky súradnice Xv
jednotlivých bodov množiny (3.26), takže dostaneme
množinu vzdialeností
d(JiI

= {(dv)<TiI}

bodov (3.26) od pria,mky (3.7). Vzdialenosť dm
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patrí teda do nmožiny (3.27). Deliaci pomer A určený
vzorcom (3.13) a vypočítaný pre každý bod množiny
(3.26) tvorí množinu

trojuholníkom (3.5'). Tieto operácie súvisiace s vyt:orením druh~ho ~rojuholníka siete a tvoriace algorItmy, ktoré uz boh elementárne matematicky formulované, mažeme podl'a poradia globálne zhrnúť do
nasledovných bodov:
.a) Usporiadanie zadanej množiny (3.1) na (3.2)
tvonace bodové polia jednotlivých spracovávaných
singulárnych oblastí.
b) Určenie hodnat (3.7') a (3.7") pre priamku (3.7)
a výpočet vzdialenosti di aj so znamienkom, s uchovaním di v pamati.
. c) Určenie smernice - l/kil a Qi podfa (3.8') pre
pnamku (3.8). s výpočtom súradníc x, y (3.11) priesečníka Pi ako podklad na výpočet súradníc smerového
vektora bNi priamky (3.8).
d) Výpočet súradníc smerového vektora b1l" a výpočet súradníc testovacieho vektora C (3.18). "1
e) Určenie testovacej oblasti O'il danej bodmi (3.22)
a voIba príslušného výpočtového variantu (3.25) na
základe testovania (3.23) resp. (3.24).
.
f) Testovanie príslušnej spracovávanej nmožiny
(3.2) s cieIom určiť množinu (3.26) a vytvorenie množiny (3.26).
g) Výpočet prvkov množiny (3.27) i so znamienk~mi a vylúčenie, tých bodov z (3.26), ktorých znamlenka v (3.27) su rovnaké ako znamienka d".
h) Výpočet prvkov množiny (3.28) z (3.13) a
z (3.14).
i) Určenie navjhodnejšieho bodu Am na základe
(3.27) ak platí prípad (3.14) resp. (3.14') a vytvorenie
prvého susedného trojuholníka určeného trojicou číselných dvojíc poradových čísiel i, Z, m bodov Ai> Az,
A Ul> ktorý je ako druhý trojuholník siete registrovaný
v tvare (obr. 3.8)
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Bod Am ako najvhodnejší bod z množiny (3.26) musí
sp!ňať kritérium, že jeho vzdialenosť dm (3.10) od
Prl~mk~. (3.?) je zo všetkých vzdialeností (3.27)
najmenSla a Jeho O < A < 1. Ak sa v množine bodov
(3.26) nenachádza žiaden bod s takouto hodnotou A
t.j. pre všetky body (3.26) je A < O, resp. A > 1:
potom je situácia zložitejšia a jej podrobná formulácia
by si vyžiadala viac miesta. Preto z hIadiska rozsahu
a zamerania práce uveďme iba, že by bolo potrebné
test?v~ť optimá~ny tv~r trojuholníka podIa t.zv. optimahzacneJ matICe. Tuto problematiku rozoberieme
v niektorom ďalšom príspevku. Pre praktickú konštrukciu siete s postačujúcimi tvarmi trojuholníkov
sta.čí i .v. tomto prípade opať podmienka, že dm je
naJmensle z nmožmy (3.27).
Po základnej formulácii problematiky vo forme
matematických základných vzťahov, mažeme už teraz
uvi~sť postup samočinného počítača pri konštrukcii
troJuholníkovej siete na príklade jedného základného
cyklu. V zmysle už uvedeného, máme zadaný prvý,
t.zv. testovaný trojuholník (3.5'). V tomto zadanom
~rojuholníku (3.5') počítač najprv podIa poradia testuje
Jeho ramen~ zadané dvojicami čísiel (i, i), (i, Z), (1, Z).
Prvou dVOJICOU
je určené hraničné rameno s bodmi
Ai> Aj, preto ho počítač z testovania vylúči a prejde na
testovanie druhej dvojice (i, Z). Táto dvojic a nie je
hra,uičná a zatiaI ani nieje spoločná s iným susedný~
troJ.uh~lníkom~ Pret~ počítač začne výpočtové operácie
spoJenc s konstrukclOu prvého susedného trojuholníka, ktorý má jedno rameno (i, Z)spoločné s testovaným

2 [(i, Z),

(i,

ml,

(Z,

ml].

II

I
I

I
I

1c:6i1
~I

I

CD [( ij),

(il),(j,)]

(~: [(U), (im),(lm)]

CD [( ij) ,(U),(j!)]
(}) [(LI), (im),(lm)]

(J-~[(U),( j n ),(1 n) 1
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Po vytvorení tohto prvého susedného trojuholníka ako
druheho trojuholníka siete, prejde počítač na testovanie posledného ramena (j, Z) prvého zadanpho testovaného trojuholníka (3.5'). Tu bude celý postup z hradiska pravidiel a ich logického poradia totožný s bodmi
a) až i), s tým rozdielom, že priamka tvaru (3.7) bude
prechádzať bodmi Ai' AI tvoriacimi rameno (j, Z) a priamka tvaru (3.8) k nej kolmá, bude prechádzat bodom
Ai, takže jej smerový vektor b.Vi bude podkladom pre
výpočet testovacieho vektora C. Vektor C však teraz
vychádza z bodov Ai, AI a preto v súradniciach bodov
(3.22) určujúcich teraz testovaciu oblast (Jil budú vystupovat na miesto súradníc Xi> Yi bodu Ai súradnice
xi, Yi bodu Ai' pričom súradnice Xl. YI bodu AI i pre
tento krok zostávajú vo vzorcoch vzhfadom na to, že
uvažované rameno (j, Z) je tvorené bodmi Ai> AI'
To isté platí i pre (3.19) (obr. 3.8).
Po určeni najvhodnejšieho bodu An v testovacej
oblasti (Jil (obr. 3.8), bude výsledkom operácií vytvorenie tretieho trojuholníka určeného bodmi Ai, AI
a nájdeným tretím bodom An• Tento trojuholník bude
teda určený trojicou číselných dvojíc poradových
čísiel j, Z, n bodov Ai, Aj, An, pričom je registrovaný
v tvare

3 [(j, Z), (j, n), (Z, n)].
Tým je celý cyklus uzatvorený, takže samočinný počí.
tač doteraz vytvorené trojuholníky registruje v tvare

1 [(i, j), (i, Z),
2 [(i, Z), (i,

(j, Z)]

ml, (Z, m»

3 [(j, Z), (j, n), (Z, n» ,
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čiarami (testované ramená) zakreslený prvý zadaný
testovaný trojuholník, slabšími plnými čiarami sú
zakreslené dva nasledujúce z neho vytvorené trojuholníky (prvý cyklus). Prerušovanými čiarami sú zakreslené trojuholníky 4 a 5 vytvorené z druhého testovaného trojuholníka (druhý cyklus) a kratšími prerušovanými čiarami sú zakreslené dva trojuholníky 6 a 7
vytvorené z tretieho testovaného trojuholníka (3.29) čo
tvorí tretí cyklus. Na tomto princípe sa tvorí celá siet
zadaného bodového pofa.
Označme počet vytvorených trojuholníkov symbolom 8(v) a počet testovaných trojuholníkov symbolom
niT).
Za predpokladu, že by množina bodov (2.2) bola
nekonečná, počet 8(v) vytvorených trojuholníkov od
prvého kroku, t.j. od prvého testovaného trojuholníka
n(T)
~:
1 by bol v priebehu automatizovanej konštrukcie sil;ltevačší oproti počtu testovaných trojuholníkov
teoreticky o hodnotu

Vztah (3.30) predpokladá teoretickú možnost testova·
nia vždy dvoch ramientrojuholníkov
(tretie je spoločné s predchádzajúcim) a existenciu jedného zadaného trojuholníka. Skutočná hodnota 8(v) udávajúca
počet vytvorených trojuholníkov z konečnej množiny
bodov je však Bpravidla oproti teoretickej hodnote 8(")
(3.30) nižšia. To je zapríčinené obmedzujúcimi pod.
mienkami v dósledku konečného počtu bodov množiny
(2.2), pri ktorých sa netestujú vždy dve ramená testo.
vaného trojuholníka. Podrobným rozborom obmedzujúcich podmienok sa z hfadiska miesta i zamerania
príspevku teraz nezaoberáme.
Ku koncu automatizovaného
zostrojenia troj.
uholníkovej siete sa však počet testovaných trojuholníkov blíži k počtu zostrojených trojuholníkov. Siet
je zostrojená pre všetky body množiny (2.2) vtedy,
keď všetky tri dvojice čisiel testovaného trojuholníka
sa nachádzajú v trojiciach dvojíc už vytvorených
trojuholníkov. To je stop pre počítač.

Nasledu:íi' druhý cyklus, v ktorom testovaným
trojuholníkom bude druhý trojuholník v (3.29) a v kto·
rom budú vytvorené trojuholníky 4 a 5 (obr. 3.9).
Po ukončení druhého cyklu nasleduje tretí cyklus
s testovaným trojuholnikom 3 v (3.29), v ktorom sú
vytvorené trojuholníky 6 a 7 (obr. 3.9). Celý tento
postup je graficky vyjadrený na obr. 3.8, v ktorom je
silnou plnou čiarou (hraničné rameno) a dvojitými

V práci sme ukázali iba základné princípy automatizo·
vanej konštrukcie trojuholníkovej siete zo zadaného
diskrétneho bodového pofa tvoriaceho konečnú množi·
nu bodov (2.2), zapísanú v tvare (3.1). Celkový problém, ktorý je širší a v detailnejšom rozpracovaní zložitejší, sme na tomto mieste nemohli rozoberat. Chceli
sme iba ukázat užitočnost a potrebnost automatizácie
zostrojenia trojuholníkovej siete ako nezbytnej súčasti
plnoautomatizovanej tvorby máp, lebo existuje mnoho
róznych inštitúcií zaoberajúcich sa mapovacími prácami terénu v róznych mierkach a na rózne účely, pre
ktoré sa takéto postupy móžu javit ako najvyhovujúcejšie. Okrem toho tieto postupy z hradiska geometrického aspektu teórie polí majú všeobecnú platnost
pri konštrukcii izočiarových polí róznych druhov zo
zadaných skalárnych polí a preto možno pomocou
nich automatizovat
tvorbu najróznejších druhov
izočiarových máp.
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teoretických postupov a postupov uvedených v citovaných prácach sú detailne rozpracované programy
na Štátnom projektovom ústave DOPRA VOPRO·
JEKT v Bratislave.
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V současné době se již plně v praxi uplatňují malé
světelné dálkoměry, které svou přesností a dosahem
se stávají ideálními měřickými přístroji pro práce zhušťovací a určování vIícovacích bodiL Rychlé a vysoce
produktivní práce měřické by měly přejít v racionální
práce výpočetní. Takové mohou být užity, když je
k disposici samočinný počítač. Není-li tomu tak, pak
jsme odkázáIŮ na mechanické či elektroIŮcké kalkulační stroje a na klasické výpočetní postupy. Je pochopitelné, že dosud byla věnována pozornost výpočetním
postupům vhodným pro případy změřených úhlů či
směrů, které odpovídaly dosavadním
možnostem
geodézie. Máme-li. nyní k disposici přesně změřené
délky, měl by se náš zájem obrátit k snižování prac.
nosti výpočtů protínání z délek. A právě příspěvkem
k této problematice má být předkládaný článek. Ten
sice neřeší nikterak původně pojednávanou problema.
tiku, ale ukáže, že v cizí odborné literatuře otázka
usnadnění výpočetních prací při protínání z délek
vzbudila již zaslouženou pozornost. Uváděné postupy
mají tu společnou vlastnost, že k výpočtu není zapotřebí tabulek trigonometrických funkcí, což již samo o sobě je velmi výhodné. Podobný postup je uveden např.
u nás v [1].
Nejprve si všimneme určení bodu ze dvou délek.
Velmi jednoduchý postup je udáván v [2]. Neznámé
souřadnice určovaného bodu 3 (obr. 1) ze dvou daných
bodů při změřených stranách l23 a l,.3 se určí ze vztahů
FI

xa == -~-(-c-+--d-)

podle vztahu
F=jalbl
I

~(c

+ d)

=

F
2

dl

lalbldl
~

= li3 + li2 -l~a;
cp = l~3 + li2 -lia;
Cy = l~3 + lia - li2 [c] = li2 + lia + l~3

C'"

,

přičemž poslední dva vztahy se počítají pro kontrolu.

F2

Y3 =

~

,

kde Fn jsou tzv. pomocné Hausbrandtovy
symboly,
odvozené právě tak jako ~(c
d) z Hausbrandtova
symbolu

+

1975/350

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 21/83, i!falo 12/1975 351

135

P.

065

P.

235

x,

839,78

x.

932,16

X3

1820,19

= [A]:

O

Y.

1 195,65

Y.

1783,93

= [B]:

O

1,709574

= ca

2115,57

Y,
L1x12

I

L1Y12

92,38

112

924,55

I

-919,92

It.

I

O

854787

Ca

0,791298

=

II,

1 065,21

I~3

1 134672

cp

0,918276

=

113

1034,98

I~.

1071 184

c"

1,351 069

=

kontroly

[I']

I

3060643

0,726630

+x,cp

cac"

1,069098

+YIVIT

cpc"

1,240654

+x.ca

[]

3,036382

-y,VIT

2083,446

+y.ca

VIT

1,742522

[A]

3111,747

[B]

čtyřnásobnou

= V c",cp

určujícího

Fa

=

~(c

+ d)

I~.) . 10-11
I~.) .10-11

~

961 201

L1y~.

3686,427

+y,cp

1942,676

I~.

+x,VIT

1624,309

L1x~.

788595

946,116

L1yI.

346077

737,616

trojúhelníka.

+ Yl 4p +- xac", - Ya4p
+ (c", + 4p)

-Xt4p

Ii.) .10-8

1463,335

(cp - 4p)
Y8

L1x~.

P.

-X,VIT

Pro výsledné souřadnice pak platí
X1Cp

+ cp
(I~. + I~I (Ii. + I~. (I~. + I~ -

3,060643

~

PI

771,149

+ c"'c" + c"cp

plochou

I

= [c]

cacp

4p
je

P, ~

Pl

+ Y1cp + x24p + Yac",
c'" + cp

Praktické řešení ve formuláři je na obr. 2.
Porovnává·li se pojednávaný výpočetní postup
s postupem uvedeným v [lJ, zjistí se, že má prakticky
stejné množství jednotlivých druhů početních operací.
Je vš~~ podle názoru autora přeWednější a tím i jednodussl.
Je·li ale určovaný bod zaměřen alespoň ve dvou

3049,766

109983

I

I

I:.

1071 184

1134672

kombinacích, tj. s jednou nadbytečnou délkou, obr. 3,
je třeba počítat úlohu dvakrát a výslednou polohu
určit jako aritmetický průměr z jednotlivých poloh
bodů. V tomto případě se jeví vhodnějším postup, kte·
rý uvádí Hausbrandt [3]. Ke stejnému vzorci docházejí Ju. S. a I. S. Chmelevski [4]. Oba vzorce jsou uve·
deny v krakovjanské
symbolice. O krakovjanech
v geodézii pojednal v našem časopise J. Kašpar [5J.
Pro naši praktickou potřebu stačí, když čtenář vezme
na vědomí, že krakovjan je zvláštní druh matice, soustava čísel - prvků - sestavených do obdélníku
a uzavřeného vlnitou závorkou. Pro řešení naší úlohy
je důležitý součin 2 krakovjanů, který se píše symbolicky

ai,.

bk,.

+ ai.bk. + ... + ai,.bk,..

= ai,bk,

Souřadnice určovaného bodu podle Hausbrandta.
určí ze součinu krakovjanů

== .!-{Ltt12} {LtXta LtY12}-l

X4}
{

Y4

2

Ltt13

Lt~

LtY13

Symboly Lttn•m jsou dány vztahy

Ltt12= t2-~;

Lt~ = t8-~'

tl=~+?A-li
t2=~+1tz-~
ta=~+y~-l~
a dále

1975/351

~t

ls. Zajsou naměřené strany ..

•

se

Geodetický a kartografický obzor
rol!nfk 21/63, číslo 12/1975

352

Druhý krakovjan na pravé straně je tzv. inversní
(převratný). Řešení inversního krakovjanu o více
sloupcích a řádcích je velmi pracné. Proto jest uveden
konečný tvar druhého krakovjanu po inversi
LlY13-Ll~13}
{ -LtYlll
Lt~12'

1

Ii

kde D jest dvojnáaobná plocha určujícího trojúhelm'ka

m

V lrai + l~a~+ lia~

M=--------

2p

= 2p = Ltx,.S·LtY13-Lt~la.LtYls

D

Vyplývá tedy pro neznámé souřadnice určovaného
bodu
I
"

~.=

=

x.

1 {Lttn}
2D

{

Lt~a

LtYla}
-LtY12;

Jak patrno, výpočet polohy neznámého bodu je
velmi snadný a právě tak jako odhad střední chyby
v jeho poloze. Ale nikde není kontrola výpočtu. Autor
se domnívá, že lze nedostatek napravit tím, že vhodnou
kontrolou bude porovnání vyrovnaných a naměřených
délek určujících stran. Navíc určené rozdíly, použité
jako opravy, mohou posloužit k odhadu střední chyby
v poloze určovaného bodu. A tedy
\

1

VLlxi.+L1Yi.-ll

v1=L1lt=

4p (Lt~lI·LtYla -Lt~Y12);
VLlxi.

+ L1x~.-l2

Va = L1la= VLlxi.

+ Lly~. -Za

VII

= L1l2=

1

Y. = 4p (-Lt~zL1~13 +t1t13Lt~12)

Poněvadž hodnoty Ltt budou velká čísla (vznikají ze
čtverců souřadnic), bude výhodné numerické řešení
podle vztahů
x.

Y.

L1~2Lt
Lt~a
= -Yla---L1y
4p
4p

=-

Ltt12 Lt
4p
~13

+

=

mli

=

L1t13
4p L1x12·

VmilřL1Y~a

+ ~l~L1Y~l
+ m~lL1Yi2 ,
2p

VmiliLt~3

+ m~l~~l
+ m~~xi2
2p

ai = Lt~a + L1Yia. ai = L1xil + LlYil
ai = Llxi2 + LtYi2

II
~I
mili

{ :: } =

3-1

±

V [vvl
2

Vzorec (6) je možno užít k demonstraci přesnosti
polohy určovaného bodu pro zvolený model obrazce
výchozích bodů. Zvolíme za model rovnostranný
trojúhelník o délce stran a. Pak lze psát

(2)

,

(3)

,

Všechny tři vzorce lze psát v krakovjanské symbolice
velmi jednoduše

~ li

V~=

Je-li nutno odhadnout střední chyby v souřadnicích, pak se užije vzorec (6).

.
12'

Hausbrandt ani Chmelevští neuvádějí vhodnou
kontrolu výpočtu a navíc Hausbrandt neuvádí ani
vzoreo pro odhad střední chyby, což provádějí
Chmelevští. Ti udávají vzorec (přibližný)
mz

M=

Lt~31

LtyL
LtY~l Ltxil

m~ l~ 2pLtyi2 L1xřll

Poněvadž střední chyba v délkách stran při užití
malých světelných dálkoměrů není funkcí měřené délky, lze položit ~ = m2 = ma = m a tím zjednodušit
vzorce (2), (3), takto
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metrickým místem stejných středních chyb jsou
kružnice se středem v těžišti trojúhelníku s poloměrem

Umístí· li se rovnostranný trojúhelník vhodně do
pravoúhlé souřadnicové soustavy, lze určit ln i p,
a z rovnice (7) pak vypočítat geometrické místo bodů
o očekávaných M pro danou střední chybu m. Geo·

p«(065)
x

p.(215)

Pl(015)

Y

725,34

I

922,50

•

s

3504400,21

[]

-I'

LlYta.(1)

-703,592

I

0,00

0,00

Llxla = X. -

Xl

-

X,

--

JXi«

-793,62

-581,50

Jx:.

629832,70

338142,25

LI

851043,01

0,00

0,00

-Llxta Jyu

2291 136,32

0,00

2p

298 498,57

478,360
1 195,668

y,

868903,62

221 210,31

=

2298530,37

-I

922,50

1329,56

1 516,08
1

+

+ Lly:'

Jx:.
m

=
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,

1 251 770,01

-1

097 910,89

Jtn

=

ts -

tI

-2

129987,43

Jtta

=

ts -

tI

-4

951 892,52

Jtl2

:

4p

=

(1)

Lltn : 4p

=

(2)

1429626,75
Kontr.
dne

0,970018
2,255143

1 195,67
1429626,75
Situace

V[vv] : 6

[vv]

212,12
153859,i2

I

1 195,67

I±
1

1725,77

Vypočetl, dne

470,33

932,15

1 516,09

+

-2

-

1329,57

2

2298498,57

1 674,028

922,52

+

x. -

Llxu JYta

Llxu' (2)

1767769,00

=

L1xn

0,00

L

v

1 516,08

-Jxl.·(I)

932,153

725,34

-

2291 136,32

-1635,745

(2)

725,34

LlYl2= Y. -- YI

523406,53

2653393,96

ti

-

0,00

1767729,79

851006,25

YI

1 513,65

526 118,12

Y.

= 1,15 m.

L1Yta = Ya-

Pa(125)

1329,56

2978282,09

X.

x,

M

-- -- -1725,77

-JYn'

Z výrazu pod odmocninou lze určit minimální očekávanou střední chybu M. Ta bude mít hodnotu

0,01 m
6

JYi«
Jy:.
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A.,
AII

Bod určen z
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125, 215, 015

O.,+
011+

B.,
Bil

932, 153
1195, 658

,158
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,158
,653

135

065, 015, 125

839, 781
2715, 564

,780
,569

,775
,570

235

135, 065, 015

1606, 414
2020,288

,421
,300

,433
,259

145

125, 065, 135

10,067
1293, 270

,047
,276

,044
,280

085

145, 065, 135

276,90Q
2229, 683

,903
,681

,907
,690

-

o

RCL

CLEAR
FIX

4

Xl

STO

1

X2

STO

2

RCL

-

EEX

x2

CRS

Y.

o

RCL

4

STO + 9
RCL

9

9

[l2]

RCL

6

RCL

7

6

STO

9

RCL

5
3

--RCL

6

RCL
+
RCL

RCL

4
4

CRS
6

STO
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8

RCL

5
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9
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Y2 VIT
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5
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5
6
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7

Llx18

[A]

Llx~.
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8
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x2

+

C

:

Xa

+
o
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Při daném poměru Mim bude zřejmě poloměr r lineární funkcí a a obrazce, vyjadřující geometrické místo
bodů stejných polohových chyb, budou úměrné délce
stran základního trojúhehúku. Stačí proto pro orientační posouzení očekávané přesnosti polohy určované·
ho bodu jeden graf a délku stran odvozovat příslušným
modulem, nebo ještě lépe stanovit si při daném m hodnoty M, které lze např. očekávat, když bude určovaný
bod ležet uvnitř

(R =

vepsané

Vai ) kružnice

(e = 2 Vi)

resp. opsané

k danému základnímu trojúhelní-

ku. Pro tento účel se dosadí shora uvedené výrazy místo
r do rovnice (8) a určí se M. Pro e resp. R se dostane

M, = m

o

XI

V~~

1,3mresp.

-

CLEAR
FIX

2

STO

1

Y2

x2
Y1

Xa

x·
x'

STO 3

x.
Y2

3

RCL

2
4

RCL

1

X2
ti

x·
x·
x2
-

Ya

la

m = 7 mm

M,

= 9 mm, MR = 11 mm.

Čtenář snadno· si ověří správnost těchto hodnot na
obr. 4 (m = 10 mm) a 5 (m = 7 mm).
Popisované postupy byly ověřeny s použitím
výsledků zaměření a vyrovnání trilaterační sítě ve St.
Městě p. Sn. (obr. 6). V prvém pořadí byla vyzkoušena
přesnost vzorců s použitím vyrovnaných souřadnic
i délek, přičemž byly voleny typické vztahy mezi do.·
nými body a bodem určovaným (např. 015, 065,
125 --+ 215; 0,65, 125, 145 --+ 135; 015, 125, 135 --+ 065).
Souřadnice určovaných bodů byly přesně takové, jaké
vyšly z vyrovnání.

t.

II

STO

STO
CLx

3
3

FIX

2

----

6

FIX

6

RCL

3

RCL

5

4

6

+
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-
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-
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+
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V druhém kontrolním výpočtu byly určovány polohy čtvrtého bodu z naměí'ených délek a vyrovnaných
souřadnic ze ti'í daných bodů podle pojcdnávaných
vzorců (tab. I, sloupce Ax, Ay) a normálním postupem
dvojím protínáním ze dvou kombinací a určením
konečných souřadnic jako aritmetického průměru
(sloupec Bx, By). V tabulce jsou uvedeny i souřadnice C
z vyrovnání (Geodimeter AGA 6 - [6])..
Z tabulky je patruo, že oba postupy jsou prakticky rovnocenné a že pojednávaný způsob výpočtu lze
v praxi spolehlivě užívat. Pro oba výpočetní postupy
byly autorem sestaveny formuláře. Jsou na obr. 2 a 7.
Z hlediska konkrétního výpočtu bude vhodná
úvaha, s jakou přesností resp. na kolik platných cifer
počítat v obou uvedených zápisnících, aby byly v místních sítích zaručeny centimetry, tj. 6 platných cifer.
V tiskopise (obr .. 2) se získávají hledané souřadnice
z podílu. Je proto třeba určit dělence i dělitele na
7 míst resp. na 3 desetinná místa. Součiny z výrazu pro
4p je třeba určit. na 6 desetinných míst a součiny
Hausbrandtova symbolu na 3 desetinná místa. Čtverce
stran třeba počítat ze souřadnic uvedených v metrech
až centimetrech, ale stačí je zaokrouhlit na celé metry.
Výpočet v zápisníku je proveden právě podle těchto
úvah.
V dalším zápisníku pro určení polohy čtvrtého
bodu ze tři daných je třeba opět vyjít z posledního
úkonu, kterým je součin a z počtu požadovaných
cifer výsledku. Při zhušťování to budou 4 celá místa

Ve dnech 15. a 16. září byl na SVŠT v Bratislavě
uspořádán,
pod patronací Odborné skupiny fotogrammetrie - Slovenské geodetickokartografické
společnosti
SVTS, Vedeckého laboratória
fotogrametrie
SVŠT Bratislava a ZP SVTS na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava,
odborný seminář věnovaný problémfim fotogrammetrie.
Seminář byl zahájen
referátem
Ing. V. Kušníra
••Využitie fotogrametrie
pri budování mapového fondu
vo velkých mierkách v SSR", ve kterém bylo několik zajímavých námětfi do diskuse, Přednášející
zejména zdfirazňovaI potřebu zlepšení organizace práce.
Na předcházející
navazoval
referát
Ing. M. Nazada
"Skúsenosti a perspektívy fotogrametrického
mapovania
vo velkých mierkách
vo Východoslovenskom
kraji",
který seznámil účastníky
s fotogrammetrickými
pracemi na Východním Slovensku a možnostmi zkrácení
výrobního cyklu map velkých měřít€k. O aktuálnosti
problematiky,
kterou se zabývaly oba referáty svědčila bohatá, v některých
případech i kritická diskuse.
Zejména problematickým
se zdá návrh, při mapování
ve velkých měřítkách vyhodnocovat jen polohopis, bez
výškopisu.

a 2 desetinná, tedy 6 platných cifer. Bude tedy nutno
k zaručení těchto míst At : 2A počítat na 7 platných
cifer. Z toho vyplývá, že hodnoty At a 2 A resp. A nutno počítat na tentýž počet platných cifer. Totéž pak
platí pro hodnoty t, přičemž je nutné určovat je z celé
hodnoty souřadnice a zapsat výsledek zaokrouhlený
na celá místa.
Poněvadž u n. p. Geodézie Praha je k disposici
několik malých elektronických
počítačů HP-45,
byly autorem vypracovány programy pro ekonomický
výpočet vpředu uvedených úloh na těchto počítačích.
Program je uspořádán do sloupců, vlevo jsou vstupní
hodnoty, uprostřed operace a vpravo hodnoty výstupní (tab. 2 a 3).

LITERATURA:
[1] RYŠAVÝ, J. a kol.: Geodetická příručka, SNTL
Praha
[2] SENISSON, V.: Vspomagatefnye simboly Hausbrandta i primenenie ich pri vyčislenijach GiK
1956, č. 10.
[3] HAUSBRANDT, S.: Rachunek wyrównawczy i obliczenia Geodezyjne, 1. díl, Varšava 1970
[4] CHMELEVSKI, JU. S. a 1. S.: Odin iz sposobov
rei'íenia linejnoj zasečki, GiK 1972, č. 5
[5] KAŠPAR, J.: Krakovjany v geodesii, ZO 1950, č. 5
[6] HAUF, M.: Zaměření místní trigonometrické sítě
Geodimetrem AGA Model 6, GaKO 1972, č. 7
Lektorova!:

Ing. Jil'í Malý, CSc., ČVUT

Další dva referáty se týkaly interpretace
leteckých
snímkfi - problematiky v CSSR poněkud opomíjené. Ing.
]. Petráš, CSc., v referátě
••Súčasné informačné .prostriedky pre fotogrametriu
a dialkový prieskum"
seznámil přítomné s moderní technikou snímání a zpracování leteckých a družicových snímkfi - nejen fotografických,
ale i televizních,
radarových
a termálních. Zmínil se o tom, že interpretace
ve světě se
stává disciplínou rovnocennou fotogrammetrii
pokud se
týká objemu prací a převyšující ji počtem zpracovávaných snímkfi. V referátu
Ing. E. Karlubikové,
CSc.,
••Interpretace
leteckých snímok v prieskumných
prácach pozemkových úprav", bylo poukázáno na praktické použití interpretace
pro potřeby průzkumných,
zejména hydrologických prací, při projektování pozemkových úprav. Technologie je již používána Státní meliorační správou v Bratislavě.
Druhý den byl zahájen referátem
Ing. Fr. Kohúta
••Príspevok k problematike testovania stereoskopického
videl1ia". Dále následoval referát prof. Ing. Dr. P. Gála,
DrSc., "Informácie o teréne vo forme digitálného terénneho modelu", ve kterém se dostalo posluchačům
zasvěceného výkladu o nejnovějších poznat cích v tomto oboru. Zvlášt zajímavý
byl ukázkami
doplněný
výklad o dalších možnostech využití DTM, např. počítačem zpracované vyjádření svahfi přivrácených k určité světové straně, pohledy na terén apod. Doplňkem k přednesenému
byl referát Ing. E. Adlera, CSc.,
"Poznatky z využitia pozemnej stereofotogrametrie
pre
tvorbu DTM".
Po diskusi k předcházejícím
referátfim, byly předneseny ještě další referáty: Ing. P. Bartoš "Problematika dynamických testov analogových
vyhodnocovacích
prístrojov", Ing. L. Bitterer, CSc., "Fotogrametrické
vy-
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hodnotenie diskontinuitnej
plochy pre posoudenie stability skalných stlen" a Ing. V. Gregor, CSc. - Ing.
P. Bartoš Ing. L. Salkovič "Príspevok k možnosti
vyhodnotenia bez vlícovacích bodov v pozemnej stereofotogrametrii".
V posledním referátu byly shrnuty zkušenosti z fotogrammetricky
prováděných kalibrací velkoobjemových nádrží.
V závěrečné diskusi vystoupilo několik řečníků, z nichž
zejména Ing. J. Šíma, CSc., z VOGTK v Praze se velmi
pochvalně vyslovil o vysoké úrovni uspořádaného
semináře a doporučil,
aby referáty
byly publikovány,
nejlépe opět ve volných sešitech, tak jak byly svého
času vydávány Vedeckým laboratóriem
fotogrametrie
SVŠT Bratislava. Předsedající Ing. J. Petráš, CSc., sdělil,
že v tradici vydávání těchto sešitů se bude pokračovat.
Závěr semináře
provedl
prof. Ing. P. Vlšňovský
z VŠLD ve Zvolenu, který vyzvedl mnohostrannou
náplň semináře, vysokou úroveň přednesených
příspěvků,
dobrou organizační
práci pořadatelů
i přátelské společenské setkání. Seminář přinesl přítomným v počtu
52 osob, kteří byly většinou z fotogrammetrických
pracovišť - jak z provozu, tak i z vysokých škol, mnoho
nových podnětů a rozšířil jejich rozhled do rozsáhlé problematiky současné fOltogrammetrie.
Ing. O. leřábek,

CSc., CVUT

Konferencia "vývoj aplikácie
mikrografie v rezortoch geodézie
a kartografie" v Banskej Bystrici

Rozvoj m1krografickej
techniky v obloastl dokumentovaIlii!a písomností, projektov, plánov a máp stáva sa
vposIednom
,období zvlášťa:ktuálnym
i v podmienkach g,eodézie a kartografie.
Jej plné rozvinutie nadvazuje na budoVl<mie komplexného informačného systému geodézie a kartograf.ie a 'pods1:atne prispeje k zvýšeniu úrovne a spoločeIllS'kej efekthnnosti geodetických
a kartografických
prác.
V SIIlaJhe oboznámiť širší o,kruh odborIllÍikov o základných aspektoch úlohy 2lavádizania mlkrofilmovej techniky, o zálIIleroch jej realizácie v geodetickej a kartograf1ckej p:raxi, ako i o skúsenostiach
a p.oznat'kocll,
ktoré v tejto oblasti lIl'lldobudli už iné orga:nlzá'cie,
usporlJadal Krajský výbor SVTS Slovenskej geodetlcko-'kartografickej
spolOČiIlOSti pre
Stredoslovenský
kraj koruferenciu na tému: "vývoi
aplikácie
mikrografie v rezortoch
geod~zie a kartografie".
Konferencia
sa uskutočnila
v dňoch 26. a 27. septembra
19'75
v B'éllIlSkejBystrici a zúč,astnil0 sa jej 65 odborníkov
najma z re2lOrtných org'anizáclí SOGK a ČOGK.
Na úvod konferencie
vhodne zapadol inštruktážny
film Kom1tétu pre rozvoj l'ep.rografie v ČSSR, ktorý
zaujímavou
fol'llIlou ukázal
vývoj reprografickej
a
mikrofilmov'ej techniky u lIlás i v zahrallličí.
Prednášková ná,plňkonferenoie
bola volená tlak, aby
p.osIucháči získali ucelený a čo možno najobsiahlejší
obraz o súčasnom stave I diaršej perspektíve
rozvoja
mikrogl'afie v odvetví geodézie a kartografie.
Celkom
tu oo2lnelo 6 prednášak.
Ing. Háj ek, CSc., SVŠT B:ratislava: Mikrozáznam
a jeho použltie,
Ing.
P o zní č e ik , Goedézia,
n. p., Bratislava:
MlkroflJmová technika,
Ing. H r dli č k a, DKR - Báňské projekty, Ost~ava: Aplikačné možnosti mikrografie,
Ing. B art í k, VOGTK Praha: Možnosti apIikácie
mikrogl"afie v geodézll a 'kJartografH,
Ing. Val o v i č, VOGK Bratislava: KoncelPcia využit1a mikrografie
v rezorte SOGK,

-

Ing. Han u Š, Geodézie, n.p., Praha: Stav využívania mlkrofilmu v rezorte ČOGK.
Prednášky,
dlskusné vystúpenia,
aka
zaujímavé
kome'lltáre
prednášatefov
doplňujúce
prerokovávanú
pl'oblematlku potvrdHi aktuálnost
vybranej tematiky a
prlspeli k splneniu zámerov očakávaných jej usporiadatefmi.
Ing. lán S k o d a,
predseda KV SVTS fJKS
pre Stredoslovenský
kra;

Poznámka:
Obdobné tematické
podujatie sa konalo
i v n. p. Geodézia v Bratislave, kde o problémoch mikrografie oboznámili záujemcov hlavne z radov geodetov a
kartografov bratislavských
podnikov ss. Ing. Valovič a
Ing. Pozniček dňa 20. 10. 1975.

Mezinárodní symposium o měření
posunů a deformací geodetickými
metodami

Ve dnech 22.-24.
9. 1975 bylo v Krakově uspořádáno Mezinárodní sympozium o měření posuni\ a deformací geodetickými metodami. Iniciátorem této akce
byl předseda
Studijní skupiny
C Měření deformací - 6. komise FIG [komise pro inženýrskou geodézil), Doc. Dr. A. Platek z Vysoké školy báňské v Krakově. Z jeho popudu se sešli v aule Vysoké školy
přednášející ze 14 státil k přednesení 34 referátů. Největší počet příspěvki\ (12) byl od polských autorů, 5 referá'tů z NSR, 3 z Velké Británie, 2 z Itálie, 2 z CSSR,
2 z MLR a po jednom z SSSR, BLR, USA, Kanady, Venezuely, Švýcarska a Řecka.
V souladu s rezolucemi ze XIV. kongresu FIG ve Wiesbadenu a XV. kongresu
ve Washingtonu
připravila
Studijní skupina C program
sympozla rozdělený
do
4 tematických okruhů:
Novými měfickými metodami pro určování posunů
a deformací se zabývaly tyto referáty:
H. Loesekrallt
(NSR), Příklady k au:tomatiz<u:i měření deformací.
R. Florek
(PLR), Moderní techniky při vyšetřování
rychle probíhajících deformaci.
A. ChI"Zanowski (Kanada).
Metoda přesného
alignementu při určování deformací pomocí laseru.
S. Poprawa [PLR), Laserový teodolit jako prostředek
k signalizaci cíle při zjišťování deformací.
A. H. Dodson (V. Britanie),
Kalibrační
základna
s betonovými pilíři pro elektronické
dálkoměry.
L. Spyra (PLR), Dálkoměr ME 3000 při výzkumu deformací ve stavebnictví.
G. Folloni (Itálie), Posun y půdy v oblasti Pozzuoli.
D. Flach (NSR), Měření podpovrchových pohybů zemské kůry pomocí sklonoměru
Askania ve vrtaných
sondách.
H. G. Henneberg (Venezuela), Výsledky geodetických
měření deformací na velkých stavbách.
P. E. Borchers (USA), Fptogrammetrické
měření posunů na inženýrských a pozemních stavbách.
A. Giussani (Itálie), Měření deformací v milánském
metru fotogrammetrickými
metodami.
A. Dzierzega (PLR), Použití gyroteodoli tů při měření deformací.
A. Plánička (ČSSR), Metody a Výsledky měření horizontálních
posunů na stavbách vodního hospodářství
v ČSR.
Keller (Švýcarsko), Nové přístroje a metody v oblasti
geodetických
měření deformací na přehradách.
J. Chwastek (PLR), Měření posunů a deformací gravitační přehrady,
která leží nad zabezpečovacím
pilířem dobývacího prostoru.
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J; Grabowski (NSR), Krátkodobé pohyby přístavních
objektu ovlivněné přílivem a odlivem.
V. Ashkenazi (V. Britanie),
Měření deformací
na
přehradě Empillgham.
2. skupina přednášejících z okruhú vyrovnání sítí a analýzy stability referenčních bodů se zabývala následujícími problémy:
T. Lazzarini
(PLR), Identifikace
referenčních
bodu
v trigonometrických
i lineárních sítích pro měření deformací staveb.
G. Milev (BLR), Nové metody k určování stability
bodů sítě pro měření deformaci.
H. Pelzer
(NSR), Příspěvek
k posuzování
kvality
geodetických kontrolních sítí.
J. van Mierlo (Holandsko), Testování a vyrovnání
2- a 3rozměrných sítí pro určování deformací.
J. Šlitti (ČSSR), Metody přímého určování posunů bodů.
S. CacoIÍ (PLR), Geodetická
prostorová
síť pro pozorování posunů skalních bloků.
E. Stambouloglou (Řecko), Fotogrammetrické
měření
dvourozměrných deformací.
1. Laudyn
(PLR), Měření posunů modelu bezpečnostního krytu reaktoru jaderné elektrárny.
Ve 3. skupině s tématem statisticko-geometrické
interpretace
naměřených
posunů vystoupili tito přednášející:
B. Ney (PLR), Určování deformačních složek horizontální sítě aproximační metodou pomocí polynomů.
A. Detrek5i
(MLR), Matematické
modely geodetických měření deformací.
A. Detrek5i (MLR), Použití matematicko-statistických
testů při vyhodnocování
geodetických
měření posunů.
W. Niemeier (NSR), Generalizování
měřených posunů pomocí statistických metod.
A. H. Dodson (V. Británie), Experimentální
vyšetřování přesnosti měření prostorových posunu pomocí geodetické měřicí techniky.
W. Hrabowski (PLR), Korelace mezi deformacemi vodních staveb a jejich příčinami.
T. Pytlarz (PLR), Použití map posuni'! pro určování
deformací v poddolovaných oblastech.
Na poslední, 6. pracovní zasedání byly zařazeny Vybrané problémy při měření deformací staveb:
N. G. Vidujev (SSSR), Mechanicko-matematické
základy inženýrské geodézie.
H. Pierzchala (PLR), Měření relativních posunu stavebního objektu ležícího v poddolovaném území pomocí přístroje na měření spár.
J. Kwasniewski (PLR), Přesné měření deformací ocelových desek.
J. Czaja (PLR), Určování deformací deskových konstrukcí na základě geodetických měření.
Účastníci sympozia dostali stručné výtahy všech přednášek, 8 přednášejících
dodalo úplné texty svých referátů. Sborník sympozia bude vydán asi za 6 měsíců.
Všechny přednášky byly simultánně překládány do angličtiny, němčiny, francouzštiny a polštiny.
Sympozium mělo vysokou úroveň po stránce odborné,
organizační i společenské a stalo se jistě užitečným setkáním pro všechny zúčastněné. Oceněním práce československých geodetů v oblasti měření posunů byla skutečnost, že prof. Dr. Ing. J. Šlitti, CSc., z Vysoké školy
technické v Košicích byl pověřen řízením 5. pracovního
zasedání jako předseda.
Mezi účastníky sympozia byl též prof. Dr. H. Matthias
z Vysoké technické školy v Curychu, dřívější prezident
6. komise FIG. Prof. Matthias vysoce ohodnotil sympozium a připomněl zásluhu prof. Ing. Dr. V. Krumphanzla, který jako první zaktivizoval v organizaci FIG studijní skupiny k pracovním setkáním a sympoziím v období mezi kongresy a položil tím základ k činnosti, jejímž pozoruhodným
výsledkem byla i tato krakovská
zasedání.

ASLANIKAŠVILI,
A. F.: Metakartograflja
Osnovnyje problemy, Izdatelstvo Mecnijereba, Tbilisi 1974,
str. 124

V sovětské literatuře se v roce 1964 objevila první rusky psaná práce o sémiotice od L. O. REZNIKOVA:
Gnozeologičeskije voprosy sémiotiki
(vydáno LGU
v Leningradě). V časopise Voprosy filosofii byl v roce
1965 otištěn článek A. A. VETROV A: Predmet sémiotiki (1965/9, str. 57-67) a v následujícím roce článek
L. A. ABRAMJANA: Osnovnyje ponjatija sémiotiki
(1966/10, str. 50-59). J. S. STEPANOV byl autorem
druhé rusky psané knihy o sémiotice s názvem Sémiotika, která byla vydána v Moskvě v roce 1971. Uvedené
práee z obeené sémiotiky se staly podnětem pro aplikaci
v určitých vědních oborech (jazykověda,
biologie,
kartografie).
Reeenzovanou knihu A. F. ASLANIKAŠVILIHO
můžeme pokládat za první rusky tištěnou práci ze speciální sémiotiky, v našem případě z kartografické
sémiotiky.) V naší literatuře tento termín uvádí M.
MARTINEK: K problematice kartografické sémiotiky
jako nové oblasti teoretické kartografie, Geodetický
a kartografický obzor, 1974/6, str. 152-157).
A. F.
Aslanikašvili však přistupuje ke zkoumání dané problematiky ještě ze širšího hlediska. Již v předmluvě vyslovuje myšlenku, že kartografie má svůj specifický objektivní jazyk, který se nazývá jazykem mapy. Jazyk
mapy pokládá ze specifický znakový
systém,
který
zobrazuje předmět poznání kartografie konkrétní
prostor předmětů a jevů objektivní reality a jejich časové změny. Tím se dostává k sémiotice,
kterou definuje
jako vědecký
výzkum
znakových
systémů
a jejich rozpracování v obecnou teorii na jednotném filosofickém základě. Znaky jazyka mapy jsou kartografické
znaky - body, linie, obrazce (figury) a písmena, která
mají určitou podobu, vlastnosti a vztahy. Specifikou
kartografických znaků je to, že zobrazují prostorové
předměty. Kartografický znak má svou formu, zakódovaný význam a prostorovou lokalizaci.
V knize jsou zařazeny klasifikace kartografických
znaků v systému kartografických zobrazovacích prostředků, v němž je 10 skupin kartografických znaků
posuzováno z hlediska prostorového a obsahového.
Sémiotika běžně používá členění na tyto tři části:
na syntaktiku, sémantikú a pragmatiku. A. F.' Aslanikašvili podrobuje jazyk mapy analýze rovněž z těchto
tří aspektů a přidává ještě aspekt další, sigmatický.
Syntaktický aspekt charakterizuje jako vztahy jazykových znaků v procesu jejich působení. Každý znak je
možno chápat jako element daného znakového systému,
který se nachází v určitých vztazích se všemi ostatními
elementy (znaky). Sémantický aspekt chápe jako vztah
k obsahovému významu
zobrazovaného
předmětu.
Pragmatický aspekt je vztahem mezi lidmi, kteří vytvářejí, předávají a přijímají kartografické znaky a těmito kartografickými znaky. Sigmatický aspekt je charakterizován jako vztah k samotnému objektu, který
je znakem vyjadřován.
Každý z těchto aspektů je vyjadřován
pomocí
symbolů formální logiky. Uvádí se výraz pro ideální
konkrétní prostor, pro ideální mapu a pro syntaktický,
sémantický, sigmatický a pragmatický model ideální
mapy.
Závěrečná část práce je věnována kartografickým
metodám. Kartografické formě srovnání, analýzy a syntézy, abstrakce a zobecnění a kartografické metodě
modelování.
Kniha vědeckého pracovníka Institutu
geografie
v Tbilisi přináší netradiční a nové pohledy na kartografické vyjadřovací prostředky a přispívá k formování
nové vědní disciplíny - kartografické sémiotiky.
Pedagogické
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REDAKČNEJ PRAXE

Mať stály styk s poslucháčom, divákom či čitatelom,
o to sa v súč·asnosti snažia všetky komuntkačné médiá. Pre10že len v diskusnej, tvorivej atmosfére konfrontáci'í názorov móžu vzniknúť podne1.né dlel'a, relácie, články. Tleto metódy práce neobišli ani odboTnú
tla,č, hoci by sa zdalo, že táto má svoju cestu určenú
a ustálenú
samotnO'U tematikou.
A nie je to tak.
V dnešnej dobe, keď je nadbytok informácií, boj o priazeň čitatela nadobudol svoj patričný výzl1lam v každom druhu komull1iklačného média. Ani Geodetický a
kartografický obzor nie je výnrmkou. Na styk s čitatefmi sa ustanovil zbOlr kmjských a podnikových dopisovatelov,
s ktorými sa 'P'ravidelne Reda'kčná rada
GaKO schádza. Na preWbenie tejto spolupráce a získanle ď'a1ších námeto'V zvolala sa na 3. a 4. septembra
1975 do Žiliny čitatelská konferencia.
Prvý deň bolo :zJa5adanie Redakčnej a:-ady GaKO za
účasti niekolkých dOplisoV!atelov. V rámci konferencle
absolvovali účastl;Úci vlastivednú vyc,hádzku a prezreli
testovanie pl'e diallmmery, ktoré .má statilizované n. p.
Geodézia Žilina v hoTSkom teréne v p:riestore V:rátnej.
Druhý deň (4. 9. 1975) v budove stredislm Geodézie
v Žiline pl'e 31 úč1astníkov, členov Redakčnej rady, dopisovatelov
GaKO, delegátov
rezortných
organizáclí SÚGK a vysokých škol otvorU túto akciu <riaditel
n. p. Geodézia Žilina s. Ing. Š a n d l' i k.
Podpredseda Rediakčnej rady GaKO s. Ing. Len k o
vo svojom hl:avnom referáte sa podrobne zaoberal komplexom problémov pri tvolrbe a vydávaní GaKO, ako sú
zloženie redakčnej rady a redakoie, štruktúry článk'Ov
v jednotlivých čísllach, výšky tlačového nákladu, sp6sobu úhrady výrobných
nákladov.
PodIa poslednej
analýzy GaKO, poukázal na tematickú skladbu hlavných článkov i rubrík. Vynímat'elná rubrika GaKO "Na
pomoc geodetickeja
k'artografickej
praxi" se stretla
v geodetickej verej'nosti v podstate s kladným ohlasom. Referujúci inforIDlQl\1IlIJl
prítomných o medzinárodnej spolupráci
so socialistickými štátmi vo výmene
článkov, tematických
plánov a odborných skúseností.
Informoval tiež
o viaoerých
ďalších
okolnosti.ach,
vplývajúcich na kvalitu časopisu, ktOlré treba rešpektovať v záujme vysokej politickej a odbornej úrovne
tohoto jediného rezortného odborného periodického časopisu.
'
Po odznení hllavného prejavu nasledovala diskusia,
v ktorej sa vystriedalo celkom 17 diskutérov. Z tohoto
počtu viace'l'í d'ebatéri sa dotkli problemati.ky odberu
časopisu a výšky jeho nákladu,ktorá
úzko súvisí s obsahom a propagáciou
na pracovis'kách.Tak
s. Ing.
Km e ť k o (Slovenská kartografia)
odporučal p6sobiť
priamo najma na vedúciCh pracovmíkov, aby sa podiel;ali účin:nejšie na odberaní, využívaní a prispievaní do
GaKO. S. Ing. P e t r á š (člen Redakčnej rady GaKOj
odpol'Úča systematicky utužovat kontakt s čitatelom.
Prílohou GaKO .,Na pomoc geodetickej a kartografickej
praxi" 'sa zaoberali s. Ing. Fa rk a š o vs k Ý (GÚ), ktorý ju kladne hodnotil. Na.proti tomu s. Ing. Hor ň a n sk Ý (Geodézia BTatislava) kouštatoval, že táto nahradzuje iné knižné edičné počiny. Ing. Ke 1e m e TI
(odborný redaktor)
oznámil prítomným stJav príspevkov do te'jto rubriky 1 plánovaný výhlad dalších príspevkov. Najvačší ohlas zbudila skutočnosť, že GaKO
uverejňuje
malé percento
článkov s prOblematikou
evidencie
nehnutelností.
Táto tematika
si vyžaduje
vačší priestor 'nia stranách odborného •časopisu, hovorí
s. Ing. Horňanský. Vrovnakom .tóne sa niesol príspevok s. Ing. TIs o v č 1k a (SGK Bratislava).P,redsedajt1ci Ing. Lenko kollŠtatovalsprávnost
týchto diskus-

ných hlasov, ale zároveň uviedol, že potenciálni autori na.jma z rezortných pracovísk nám chýbajú.
V problematike
odbornej náplne príspevkov GaKO
Z1hodli sa viace'rí diskutujúci, že táto je "r6znomdá"
ako hovorí s. doc. Ing. Mi c hal č á k, CSc., (člen
Redalkčnej rady GaKO), predchádza
časové činnosti
vykonávané vo výkonných pnacoviskách, pripomína S.
Ing. Š k o d a (Geodézia Žilina), odráža úToveň na poli automatizáoie, dopÍňa s. dr. Kr c ho, CSc. (UK Bratislava). PozOTuhodný bol príspevok S. Ing. Ne j e dI é h o (VÚGK), ktorý odporuC9al, aby sa veno'ml
p'riestor na stránkach GaKO vynálezcovskému a zlepšovaterskému
hnutiu. "Tl'eba zvlášť zlepšiť
termín
včasného vychádzania jednotlivých čísiel," hovorí Ing.
B a dlí k, lebo táto skutočnost negatívne posobí na
odberatefskú
základňu. V diskusii sa okrem týchto
debaté'rov vystriedali so svojimi príspevkami súdrunovia Ing. Forint
(Geodézia Prešov), Ing. Illo
(KSGK
Prešov), Ing. Valovič
(VÚGKj a Ing. Šandrik.
Plo.rnnú vecnú a otvorenú diskusiu pOmeil'Ile reprezentatívneho zloženia prítomných delegátov zhodnotil S.
Ing. Len k o, a menom vyda'vateIov i redakcie uistil
pritomných, že p,rvá čitateIs:ká konferencia GaKO prlniesla myšlienky a námety, ktoré po zhodnotení sa
uplatnia v p<ráci s odborným časopisom.
Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava

Dne 11. září 1975 zemřel
po kratičké nemoci Ing.
Ladislav Janoušek ve věku
70 let. Syn početné rodiny
cestáře vystudoval reálku
v Rakovníku. Po krátkém
učitelském zaměstnání zahájil studium zeměmeřického inž6'uýrství na ČVUT
v Praze. Prostředky
ke
studiu si obstarával současným zaměstnáním v silničním oddělení bývalého
Zemského úřadu v Praze. Po skončení vysoké školy získal místo smluvního
zaměstnance
v měřickém
odd. pražského magistrátu, kde setrval až do r. 1942,
kdy získal autorizaci civilního geometra.
Roku 1949 přešel do vznikajícího Ateliéru komunálních služeb hl. města PlJahy. Zde po několik roků ,zastával funkci hlavního inženýra oelého podniku a jinak po celou dobu vedl zeměměřické oddělení.
V r. 1961pi'echází Ing. Janoušek do Plražského projektového ústavu, 'kde setrval 'až do své smrti včele
svého pracoviště.
Ing. Janoušek byl zkušeným odborníkem, jeho činnost byla zaměřena převážně na problematiku výstavby hl. města Prahy. Tomu cíli věnoval i svou rnzsáhlouvei\ejnou
li polit:ic;kou· činnost. Byl členem ÚV NF
ČSSR, členem pléna MV NF v Praze, členem komisí
pro výstavbu a doprav'llÍ NVP, dále členem ÚV Cesko-
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slovenské strany socialistické
(dále jen ČSS), členem
předsedIlJictva MV ČSS a po několik rolků byl i předsedou MV ČSS v Praze. Pokud jde o odbornou činnost
byl členem ÚV ČVTS pro geodézii a kartogl1afi1, po
i'adu let předsedou MV ČVTS pro geodézii a kartografU v Praze a členem celostátní odborné skupiny pro
inženýrskou geodézii.
Rozsáhlá veřejná
činnost zemřelého byla oceněna
řadou vyznamenání. Bylo mu uděleno státní vyznamenání Za zásluby o výstavbu, byl nositelem Pamětní
plakety ,k 30. výlročí osvobození ČSSR, obdržel střIbrný a později i zlatý od'zIllak za záslužnou činnost
v ČVTS a řadu jiných ocenění.
Této jeho záslužnépl'áce
budou vděčně vzpominat
jak přátelé v těcbto organizacích, tak zejména spolupTiacovníci z jeho pracoviště, kteří pod jebo rozvážným vedením dosáhli řady úspěchů při výstJavbě hlavmbo města republiky. Mladí spolupracovníci pak ztrácejí v zemřelém zkušeného rádce, který vždy ochotně
předával své bohaté odborné, politické I životní zkušenosti.
Závěrem je třeba 'VZpomenout, že zemřelý byl po
řadu I>eti členem redakční rady ,IlIašeho časopisu ft jeho přispěvatelem.
Ing. Ladislav fanoušek byl obětavým pracovníkem
svého oboru, který věnoval svt1j život úsilí 2'Ja zvýšeni
úrovně zeměměřického
díla a zeměměřičt1. Vděčně
vzpomínáme této jebo záslužné čInnosti!
Prof.

Krumphanzl

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
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Geodezija i kartografija,

Il. 4/75

K u t u z o v, 1. A.: Splnit před stanovenou lhůtou roční
plán topograficko-geodetických
prací a pětiletkou jako celek, s. 1-12.
Rad k e v i č, N. M.: Moje pracovní zkušenosti, s. 12
až 14.
K i s e I ev, J u. M.: Instruktoři v pracovních kolektivech, s. 14-15.
Na konferenci náčelníků a ředitelů kartografických tování dvojobrazových dálkoměrCl, s. 19-23.
R o m a n o v, A. 1. Či r j ať jev,
N. S.: O využívání dvojobrazových dalekohledů, s. 19-23.
K I a d o v i k o v, V. M. - Bal a n d i n, V. N.: Algoritmus transformaCe rovinných pravoúhlých souřadnic
z jednoho systému do druhého na stolních počítačích,
s.24-25.
K o t o v, V. V.: O vyrovnání nivelačních sítí se zřetelem k chybám výchozích údajů, s. 26-3I.
Jel i z a r o v, V. M.: Komparace latí pomocí optického mikrometru nivelačního přístroje, s. 31-33.
Per u a n s k i j, S. S.: O nivelování terénu pomocí dvojice latí, s. 33-34.
B u g a jev,
J u. G. Pe t lj a k o v, G. M. Savel jev,
A. V.: Otázky techniky bezpečnosti při
práci s rádiovými dálkoměry typu RDG a RDGV, s. 34
až 36.
Boj k o, A. V. - O ze r o v a, A. P.: Sestavování čarových map a pláni\. ve velkých měřítkách z pozemních snímků pomocí počítače a automatickéhG
koordinátografu, s. 36-44.
Me š č e r s k I j, 1. N. F o k i n, E. 1.: O požadavcích na přesnost městské výškové sítě, s. 44-47.
N a z a r o v, V. N.: Grafický způsob zavádění oprav
ze sklonu záměr při podrobném mapování ortogonální
metodou, s. 47-48.

L j u b I v aj a, O. S.: Zkušenosti topografického mapování rajónů báňského průmyslu v měřítku 1 : 2000, s. 49
až 51.
D a v i d o v, E. A.:· O vlivu chromatické
aberace
objektivu na charakteristiky
kvality obrazů při elektrofotografickém kopírování z mikrofilmi\., s. 52-57.
V s pen s k i J, M. S.: O zkoumání vlivu technogenních
procesů na deformaci zemského povrchu a stálost geodetických bodů, s. 58-66.
V s t j u g o v, L. D.; Nové normy pro geodetické přístroje, s. 68-69.
P o s tni k o v, A. V.: Z historie
ruské kartografle
z konce XVII. stol., s. 69-72.
Na kolégiu Hlavni správy geodézie a kartografie při
radě ministrů SSSR a v prezídiu ÚV Odborového svazu
pracujících
v
geologicko-průzkumných
pracích,
s.72-73.
Č e r n i k o v, V. F.: Sympozlum o inženýrské geodézU,
s.74-76.
M i c h e 1 i e v, D. Š.: Semináře o inženýrské geodézli
v r. 1974, s. 77.

Geodézija i kartografija,

Il. 5/75

Byzov,
B. E ..: Vojenští topografové v letech Velké
vlastenecké války, s. 1-12.
Kiselev, V. M.: Podnikové ekonomické školení,s.19-21.
Tlustjak,
B. T. -Timošik,
A. Ja. - Voznjak,
1. O.:
Studium refrakce v oblasti kontinentálního
šelfu ležícího za polárním kruhem, s. 21-26.
Andrejev,
M.: Vzorce pro výpočet geodetické šířky
z prostorových pravoúhlých souřadnic, s. 26-28,
Opalev, I. I.: Jeden ze způsobů určení úklonu televizních věží, s. 28-31.
Kutyrev,
V. V. - Kalašnikov,
V. V. -Mežujev,
Ju. N.: Možné způsoby zvýšení přesnosti gyroteodolitů Gi-B2, s. 31-36.
L o b a n o v, A. N.: KaJibrace fotografických televizníoh
snímků, s. 36-40.
Uspenskij,
A. N.: Otázky zvyšování přesnosti diapozitivů zhotovovaných
z negativů leteckých snímků,
s.41-46.
Mantrov,
A. 1.: Reprodukce posunu zobrazení fotografickou vrstvou, s. 47-51.
Rapasov,
P. N.: Použití kamer o různé ohniskové
vzdálenosti
při pozemní stereofotogrammetrii,
s.
51-54.
Fivenskij,
Ju. 1. - Gerasimova,
O. A. - Lozovskij, A. A.: Předpovídání kvality leteckých snúuků,
s.54-58.
Kienko,
Ju. P. - Aržanov,
E. P.: Některé otázky
zkoumání přírodních zdrojů pomocí kosmických sta·
nic, s. 58-62.
Gorbunov,
A. V. - Pervuchin,
G. A.: Zkušenosti
s vytvářením plastických map, s. 62-66.
Tjuflin,
Ju. S.: Problémy při mapování Měsíce, s.
66-70.
Pobedonosceva,
O. A.: Komplexní mapování eko·
nomiky zemědělství, s. 70-72.

Geodezija i kartografija,

/l. 6/75

Je mel j a n o v, L. A.: Komplexní brigády se osvědčují, s. 4-6.
f u r k I n a, M. 1.: Souřadnicový systém astronomicko·
geodetické sítě, s. 6-10.
U s t a v i č, G. A.: Zkušenosti s určováním vlivu refrakce na výsledky přesné nivelace, s. 11-12.
B a I a n dl n, V. N.: Pravděpodobnost
výskytu určovaného bodu v kružnici a elipse chyb, s. 13-14.
Problémy Inženýrské geodézie, s. 14-18.
L a r i n, B. A.: Vliv chyb výchozích dat na přesnost
'konstrukce polohopisných síU ve městech, s. 18-21.
Šev č u k, P. M.: Zkušenosti s budováním výškového
podkladu pro mapování ve velkém měřítku metodou
tl'lgonometrlcké nivelace, s. 21-24.
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P o I' t n o v a, O. V.: Zvláštnosti stereofotogrammetrického měření při konstrukci
číselných modelů terénů,
s. 24-27.
Ž u k o v, A. V.: Zkušenosti
s použitím kartografického
stolu Karti 250, s. 27-29.
I li I' i n a, L. A.: Zkušenosti s obnovou map v měřítku
1:50000, s. 30-3l.
P o I j a k o v a, V. A. - R u k a v i š n ik o v, V. F.: Sympozium
Mezinárodní
fotogramrnetrické
společnosti
o obnově topografických
map, s. 31-38.
Z i m a n, I. L.
B a I' a t o v a, V. F.: Překreslení
snímků
do zadané
kartograficiké
projekce pomocí
samočinného
počítače, s. 38-46.
Ivanov,
A .G. - Panarin,
V. I. - Molodych,
A. le.: Automatizovaný
systém vyhledávání zeměpisných názvů, s. 46-5l.
Čel' v ja k o v, V. A. - I u I i n o v, V. L.: Tvorba map
zásob dřeva metodou překrývajících
se čtyřúhelníků,
s. 51-55.
N i k i š o v, M. I. - P o s tni k o v, A. V.: Otázky historie kartografie
na VII. mezinárodní
kartografické
konferenci, s. 55-58.
leg o I' o v, N. 1.: Kartografické
práce Tádžicko-pami!'ské expedice, s. 60-64.
Na kolégiu Hlavní správy geodézie a kartografie
při
Radě ministrů
SSSR a v prezidiu ÚV odborového
svazu pracujících
v geologickém průzkumu, s. 64 až
66.

Na kolégiu Hlavní správy geodézie a kartografie
při
Radě ministrů a v prezidiu Vědeckodůlní společnosti,
s. 66-67.
Gen i k e, A. A. B u taj e v, lu. G.: Sympozium
o elektronických
způsobech měření vzdáleností a gyrD'skopických způsobech orientace, s. 67-70.
Ber k, V. 1.: Všesvaz,ový seminář, s. 70-71.
R Yč k o v. V. V.: Vědecká konference,
s. 71-72.

Bilyk, W.: Peroidická geodetická měření při zkoumání
efektivnosti zabezpečovacích akcí ohrožených budov
na území staroměstských čtvrtí,
241-245.
Magdziarz,
1.: Elipsa jako přechodnice, s. 246-252.
Szelf!g, K.: Nástavce dálkoměru DM-500 firmy Kern,
s.252-253.
Guethner,
T.: Správné používání materiálů citlivých
na světlo, s. 258-262.
Baranowski,
M.: Programovaný kalkulátor Compucorp Beta 326 a jeho použití pro geometrické výpočty,
s.263-264.
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Przeglfd geodezyjny, ě. 7/75
S c ha a I' s c h m i d ,t, M. - Z a p p e, A.: 25 let mírové
hranice na Odře a Nise, s. 265.
B a I' a ň s Iki, W. - Lip i ň sk i, B.: Vznik dekretu
o měření země a organizaci
zeměměřické
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ČSAV

Únosnost
základů

-staveb

• Spolupllsobení základll
• Vliv vrstevnatosti podloží
• Vliv sklonu svahu

Knipa pojednává o metodách výpočtu únosnosti a deformaci
základové půdy. Podrobně probírá všechny činitele ovlivňující
velikost mezního zatížení stejnorodého i vrstevnatého podloží. Zvláštní pozornost je věnována spolupůsobení sousedních
základů a stanovení mezního zatížení ~tejnorodého i vrstevnatého podloží. Nezbytný teoretický výklad je doplněn diagramy, tabulkami a četnými příklady z praxe. Nejnovější poznatky vědního oboru mechanika zemin umožňují dosáhnout
vyšší hospodárnosti při navrhování a provádění základových
konstrukcí staveb lepším využíváním zl'íkladové půdy.

•

Sedání základll

•

Mezní zatížení základfl
Srnyková pevnost zernin
Tření zerniny o konstrukci
Mezní zatížení základfl - základová pflda stejnorodá
Vliv sousedního základu
Vliv příčného tvaru základu
Vliv sklonu povrchu li základu
Základ zatížený vodorovnou silou
Mezní zatížení základu na vrstevnatérn podlOŽí

•

Přípustné zatížení základfl
Přípustné hodnoty sednutí a rozdílfl sednutí
Bezpečnost p,roti zaboření základu

•

Napětí v pfldě pod základy staveb
Rozdělení zatížení v základové spáře
Napětí v podloží základfl

Širokému okruhu pracovníků ve stavební a konstrukční praxi,
zejména projektantům, statikům, stavebním technikům, technikům v geologickém
průzkumu,
posluchačům
vysokých
a průmyslových škol stavebního směru.
168 stran, 75 obrázků, 50 tabulek, váz. 33 Kčs
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