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Výpočet vlícovacích bodů na počítači Z 11

Popis programů pro t'ýpočet protínání zpět, protínání vpřed' a pro výpočet souřadnic a výšek v polygonovém
pořadu. Ryclilost výpočtu a náklady. Užití těchto programů pro výpočet souřadnic vlícovacích bodů. '.fJko-
nomické výsledky.

V dubnovém čísle Geodetického a kartografického
obzoru byly v článku inž. Šťastného popsány základní
vlastnosti programově' řízeného počítače Z 11 a cha-
rakterizována řada programů sestavených autorem pro
. tento~stroj. Úkolem tohoto článku je rozšířit přehled
o další skupinu programů, podle nichž lze počítat sou-
řadnice a výšky vlúJovacÍch bodů, zaměřených protí- .
náním zpět, protínáním vpřed nebo polygonovým po-
řadem; Některé z těchto programů vznikly přepraco-
váním původních firemních programů, jiné byly sesta-
veny nově. Při programování jsme se řídili zásadami
pro výpóčet vlícovacích bodů, stanovenými odpovída-
jícími směrnicemi ÚSGK [l] a vycházeli jsme z meto-
diky měření, o1;Jvyklé v GTÚ v Praze. Práce na popiso-
vaných programech byly zakončeny v první polovině,
roku 1961 a od té doby jsou užívány v provozu GTÚ
a některých ÚGK. \

2. Protináni zpět - program Z 11·1
Program Z ll-I umožňuje výpočet pravoúhlých

rovinných souřadnic bodů, určených protínáním zpět
bez vyrovnání. Za hledané souřadnice jsou považovány \
aritmetické průměry výsledků protínání ze dvou růz-
ných kombinací určovacích s~rů. Dále je' možno
podle tohoto programu vypočítat nadmořskou výšku
určovaného bodu (centru) a. v případě potřeby i' sou-
řadnice bodŮ. zaměřených z centru polárně (rajonem)

I a jejich převýšení vzhledem k centru. Výpočet dvou
situačních kombinací protínání zpět, čtverý výpočet
výšky a kontrolovaný výpočet dvou rajonů trvá při
vkládání všech vstupních hodnot pomocí klávesnice
přibližně 10 minut. Při ceně strojního času 63,20 Kčs
za hodinu a režijních nákladech 20 Kčs na I hodinu
práce operátora (technik), jsou odpovídající náklady
na vlastní výpočet necelých 14 Kčs. K .této ceně'není
třeba připočítávat žádné náklady na děrování, protože
vstupní data se vkládají do počítače během výpočtu.

2.1. Přehled vzorcu a znaěeni
Jsou dány souřadnice bodů PI(Yl' Xl)' PS(Y2' X2)

a Ps(Ys, Xs) a směry 'lfJI'V'2a 'lfJsna tyto body, získané
měřením na hledaném bodě·Q{YQ, xQ). Podkladem pro.
gramu pro výpočet souřadni'c jsou vzotce,Mi1x Kneissla
[2], odvozené analytickým řešením průsečíku přímek
P1Q, P2Q a PsQ (obr. I). '

;.P.
I 2
I
I
I
I
I
I

a = cotg ('lfJ2-'lfJl) b = cotg ('lfJs-1J.'l)

k1= a(Y2~1) - (X2":"""XI)
k2 = a(x2-x1) + (Y2-YI) .
ks := b(YS"-Yl) - (XS-x1)
k4 = b(xs-x1) + (Ya-YI)'

, veličinu tgO'IQ•. pomocí ní souřadnicové rozdíly

l:i.x = . -x = k2tgalQ-kl
XQ I I + tg20'lQ

l:i.y = YQ - Yl = l:i.x . tgO'IQ.'

Pro souřadnice bodu Q potom platí

YQ = Yl +l:i.y ~Q = Xl + l:i.x • (7)

V připadě, že není splněn~ nerovnost (3), počítáme.
souřadnicově rozdíly l:i.ya I:i.x ze vztahů
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A k2-k1 cotgO'lQ
uy=

1 + cotg20'1Q

~x = ~Y' cotgO'lQ.

Nadmořskou výšku bodu Q, vypočftanou z výško-
vého měření na bod Pi označme Q VI' Platí rovnice

QVI= Vi - 8icotg Zi- t -01, (10)

8i = V(Yi - YQ)2 + (Xi~ XQ)2 (ll)

01 = O, 06812 8r

Vi nadmořská výška záměrného bodu
Zl zenitová vzdálenost .
t výška theodolitu
01 .: ••• oprava ze zakřivení povrchu zem-

. ského a terestrické refrakce.

Souřadnice bodu R zaměřeného. polárně z bodu Q se
počítají ze vztahů

YR ..:...YQ + 8R . sin (O'QI+ "Pr - "Pi) (12)

XR = xQ + 8R . cos (O'Ql+ "PR - "Pi), (13)

8R •••.• vodorovná d~lka rajon u'
'ljJR ••••• měřený směr na R.

Převýšení ~ V bodu R vzhledem k centru Q určuje
rovnice

~V = t + 8R' cotgzR-HR, (15)
\ '

HR •.•• výška záměrné značky nad bodem R
ZR •••• odpovídající zenitová vzdálenost.

2.2. Struktura programu
V praxi se osvědčilo předepisovat veškeré vstupní

hodnoty do zvláštních tiskopisů, pokud ovšem nemáme
možnost tyto údaje naděrovat v mezinárodním dálno-
pisném kódu do pětistopé děrné pásky a plně tak auto-
matIzovat proces vkládání da;t do stroje.
Pro výpoč~t souřadnic bodu Q vkládá operátor z vy-

plněných tiskopisů do počítače souřadnic~ daných
bodů PI a směry "PI' Přitom se automaticky děrují do
dvojkové pásky souřadnice těch bodůPi, na něž bylo
!llěřeno i výškově. Tímto ře.šenímse dosahuje určitého
zrychlení výpočtu, protože odpadá nutnost jejich opa-
'kovaného vkláiiání do stroje při výpočtu výšky bodu
Q. Po vložení vstupních hodnot poč~á stroj podle
vzorců (1) až (9) souřadnice (YQ, xQ) hledaného bodu Q,
které vytiskne a uchová voper~ční paměti. Kromě
toho jsou tištěny i mezivýsl~dky výpočtu, hodnoty
\ (k1-k3) a (k2-k4), indik.ující blízkost bodu Q ke kruž.
nici (PIP2P3)' Platí totiž

kc~k3 = '-<j (16)
k
2
.....:..k

4
= -p,

kde p, q odpClvídajístejně značený'm.veličinám v tisko-
pise "Geodesie č.185\', 11.živanémpři běžném ručním

výpočtu. Po skončení výpočtu souřadnic (YQ, xQ) z první
kombinace určovacích směrů se přejde k výpočtu ze
druhé kombinace, který je opět zakončen tiskem sou-
řadn.ic (YQ, xQ). Následuje výpočet průměrů a rozdílů
takto získaných souřadnic, po jejichž tisku se přechází
k výpočtu dalšjho příkladu.

V první etapě výpočtu se tedy počítají pouze sou-
řadnice (YQ, xQ) stanovisek Q vždy pro určitou sadu pří-
kladů najednou a zhotovuje se dvojková děrná páska.
K výpočtu výšek a souřadnic polárně zaměřených bodů
dochází odděleně, ve druhé yýpočetní etapě. Přitom
.program umožňuje počítat výšku ze záměr na všechny
body, použité k situačnímu určení bodu Q a případně
souřadnice a převýšení až tří bodů, určených polárně.
Potřebné hodnoty pro výpočet podle vzorců (10) až
(15) jsou jednak snímány z dvojkové pásky, jednak
vkládány pomocí klávesnice. Vzhledem k tomu, že ze·
jména výškové měření bývá často zatíženo chybami,
počítá a tiskne stroj pouze jednotlivé výšky QVi ,ni.
koliv jejich průměr. Z téhož důvodu se nepočítá ani nad-
mořská výška bodu určeného rajonem, ale pouze pře-
výšení vzhledem k centru, odpovídající jednotlivým
výškám 7;áměrných značek. Souřadnice polárně zamě-
řeného bodu se počítají zásadně dvakrát, pokaždé
s jiným orientačním směrníkem O'Qi'Důvodem <k to-
muto postupu je účinnější kontrola jak vlastního vý-
počtu, tak předpisu vstupních hodnot.
Podobně jako první, je 1 druhá etapa výpočtu cy.

klická, tzn., že po ukončení výpočtu jednoho příkladu
. je stroj připraven k výpočtu dalšího.

Pro ilustraci je na obr. 2. podána ukázka tisku vstup-
ních hodnot a výsledků při situačním výpočtu protí.
nání zpět, přičemž dvojbarevný tisk psacího stroje
(vstupní hodnoty červeně, výsledky černě) je znázorněn
různým typem pisma.

6 00 (1)
51104 36 43470 18 . (2)
50962- 97 4172555 (3)
50f199 49 44077 97 (4)
70.10260 161-29080 359·59560 1993 39 ll22 54 (5)
50280 04 43005 98 (6)

51104·36 4347018
52931·18 3992545
50017 98 4527644
10·10260 148-503402-582QO
50280008 43006·03

(7)
(8)
(9)

5260-42 29~2-ll (10)
(ll)

(12)
(13)

50280-06 43006-01
0·04 - 0-06

Tisky v jednotlivých řádcích mají následující význam

"(1) číslo bodu
(2) až (4) souřadnice daných bodů
(5) měřené směry a indikační hodnoty (.q),

(-p)
(6) souřadnice vypočtené z první kombinace

určujících směrů
(7) až (ll )jako (2) až (6) pro druhou kombinaci směrů
(12) výsledné souřadnice
(13) rozdíly výsledků (6) minus (ll)
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3. Výpočet souřadnic v polygonovém pořadu ~
program Z 11·2

Podle programu Z 11-2 se počítají vyrovnané sou·
řadnice a směrníky libovolně dlouhých polygonových
pořadů oboustranně nebo jednostranně orientovaných.
Doba, potřebná k výpočtu pořadu o n '{rcholech, je při.
bližně O, 6 n minut. Odpovídající náklady jsou O, 83 n
Kčs.

3.1. Přehled vzorcua značeni
Uvažujme polygon o n vrcholech oboustranně orien-

tovaný (obr. 3).

I
I t",
~I I
I

I
I

Nejprve se počítají přibliŽné směrníky

O'~ = O'p + COl

0'; = O'~ ,- 1800 + CO2

O'R: = 0'~-1 - 1800 + COn •

Při tomto značení je úhlová odchylka v uzávěru poly-
gonového pořadu

o" = O, 02 (1 + Vn)g ~ (1 + ~)'. (19)

Úhlová odchylka se rozvrhuje rovnoměrně na jednot-
livé směrníký

, 0"
0'1 = 0'1 + - .

n

Z vyrovnaných směrníku 0'1 a délek 81 se počítají při-
bližné souřadnicové rozdíly ,

~Y;= 81 • sin 0'1

Pro odchylky (ov, o",) v souřadnicových rozdílech a od.
chylku (o.) v polohovém závěru piatí

_1

Ov = (Yn -:- Yl) - L~Y;
1=1

n-l

0'" = (x" ~Xl}- L~X;
, 1=1

o. = Vo~+ oi.
Dopustná odchylka je stanovena vzorcem

"'-1

O. =K 'LSI,
1=1

jsou-li délky polygonových stran měřeny přímo nebo
opticky a

jsou-li délky polygonových stran měřeny tacheome-
tricky.

Odchylky v souřadnicových rozd{lech se n/zdělují
na jednotlivé souřadnicové rozdíly úměrně délkám
stran, takže pro vyrovnané souřadnice polygonových
vrcholů platí rovnice

1-1 1-1

YI = YI + .2~Y; + ..~: .2 8j

j=1 ~ 8 ,j=1• .LJ j

j=1

1-1 1-1

XI = Xl + .2~X; + n~'" .2 8j •

j=l' L 8j j=1

j~1

3.2. Struktura programu

Hodnoty pro situační i výškový výpočet polygonó.
vého pořadu není třeba předepisovat do zvláštního
tiskopisu. Prvotním dokladem je polní zápisník, 'do.
plněný některými dalšími údaji, jako jsou souřadnice
a výšky počátečního a ~oncového bodu pořadu, směr-
níky připojovacích srilěrů apod. -
V první etapě výpočtu se určuje úhlová odchylka

v uzávěru pořadu a odchylka dopustná. Vstupními
hodnotami jsou jednak předem vypočtené směrníky
připojovacích směrů a jednak naměřené vrcholové
úhly. Během výpočtu děruje stroj přibližné hodnoty
směrníků jednotlivých polygonových stran do dvoj-
kové pásky a uchovává je tak pro výpočet souřadnic
vrcholů pořadu. Po vložení posledního vrcholového
úhlu vytiskne stroj počítaný směrník orientačního
směru na konQovém bodu pořadu a po srovnání s vlo-
ženým, předem vypočítaným směrníkem tohoto směru,
i úhlovou odchylku v uzávěru pořadu. Kromě toho
vytiskne také odpovídající dopustnou odchylku, kte.
rou vypočte individuálně pro každý příklad podle
vzorce (19). Podle vzájemné velikosti obou odchylek se
muže operátor po skončení první výpočetní etapy roz-
hodnout buď pro přechod k výpočtu som;adnicových
rozdílu nebo pro přerušení výpočtu.
V prvním případě'jsou vstupními hodnotami vodo-

rovné délky polygonových stran. Přibližné směrníky
jsou 'snímány s dvojkové pásky a vyrovnávány podle
vzorce (20). Spolu s délkami polygonovýQh stran slouží
takto vyrovnané směrníky k výpočtu přibližných Sou-
řadnicových rozdílů (21) a přibližných souřadnic (y~ ,
X:,) koncového bodu pořadu. Také v průběhu této
druhé výpočetní etapy jsou potřebné hodnoty (tj; 8i>

~yí , ~xí) uchovávány na dvojkové pásce, která se
uplatní jak při výpočtu vyrovnaných souřadnic poly-
gonových vrcholů, tak při určení jejich nadmořských
výšek (program Z 11-3)~Po vložení daných souřadnic
(y,., x,,) koncového bodu pořadu tiskne stroj souřadni.
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cové odchylky 011, a o""odchylku v polohovém závěru o,
a dopustnou odchylku O,.
Nez4.li •dop~~tná odchylka překročena, může dát

operátor stroji pokyn k tisk-q vyrovnaných směrníků
a souřadnic, přičemž se využívádvojkovýqh pásek, vy·
hotdvených v obóu prvních výpočetních etapách.
. Program Z 11.2 je doplněn dvěma pomocnými pro·
gramyI a II, které při nestandardním průběhn výpočtu
(chyba při ,vkládání, porucha počítače apod.) odstraňují
. nutnost 'opakovat cely výpočet znovu.' Program I
umožňuje vynechat první, program II první dvě výpo.
čf:ltníetapy. '

4. Výp()ěetvý~ek V polygonovém ,pol'adu
, prograIIY Z n· 3 '

Program Z 11:3 hezprostředně navazujeme na pr~.
gram Z Jl.2, popsaný v předcházejícím odstavci. Lze
podle něho počítat yyrovnanénadmořské výšky polY·
ganových stanoviSek, jejichž převýšení byla ,určována
, trigonometricky nebo tacheometricky.' Výpočet výšek
v P9řadu o n vrcholech trvá přibližně (3 + 0,8 n) minut,
což představuje náklady (4 + 1,1l,n) Kčs.

UvaŽujme polygon o n vrcholech. Nadmořské výšky
jeho koncových bodů označme VI a Vn' Převýšertí sou·
sedních stanovisek nechť byla určována čtyfikrá~: dva.
krát mě~ení~ ,,~am" a dvakrát ~ěřením ,,~ět". K v.ý'
počtupr~VYšeru ~ VI.1+1I stanovIsek Pí a PI+1 potre.
bujeme znát 'v tomto případě véličiny

ti, tl+I výška theodolit\l

1zf, '/~zf' zenitdvá vzdálenqst (měření "tam")

1Z;+1, 2z:'+1 zenitová vzdál\:lUost(měfEmí"zpět") (27)

1~f, . 2H: výška záměrné značky (měření "tam")

'1Hf+t, 2Hf+l výška záměrné značky (měření "zpět")
\ .'. , '

81 délka polygonové strany.

Z nich můžemepočítatčtyfikrát převýšení

AV1" t Ht
4l. 1.1+1= ti + '81. cot~ 1ZJ -1 I
A 2 '/ t t~ VI•I+1 = ti+ 81',cotg 2Zj~ ~I "

AVI~1+1= -tl+1 - 81. cotg 1z:'+l+ 1Hf+!
~Vt1+1 = -t1+1- 81' cotg~+l + 2Hf+1'

PrO pósouzenísprávnosti měřeni vypočteme převýšení
, z'měření "ta:m"

~V:'i+'" = ~,(~VI~l+1 + ~Vtl+l) (29)
\

a převýšení z měření "zpět"

AVf.I~1 =,; (~V~1+1' + ~ vt'1+1), / (30)

pro jejichž rozdíl

10~=~ V:.1+1-A'V:.I~l
~ • ' . '. . t

musí'p~a:tít podl,e instrukce citovanév,úv;odu

I íO~ I ~ J/j~,

a) l.o~= 0,04 d + 0,1 tge při přímém nebo optic.
kém měření délky

b) l)~= 0,04 d + -0,3 tge při tacheometrickém mě·
ření a kde d je délka strany v hektometrech a e je úhel
sklonu záměry. Je·li splněna podmínka (32), platí pro
hledané převýšení

~VI.I+1=~>'(~V:.I+I + ~Vf.1+1)' (33)

,'Poznámka: Kterékoliv z měření "tam" a "zpět",
případně obě, mohou být provedena pouze jednou.
V takovéII). případě se nepočítají hodnoty (29) a (30)

',a do rovnice (31) a (33) se přím~ dosazují převýšení
(28).
Pomocí dílčích převýšení .~VI.Hl mů~eme určit poČí.

tanou nadmořskou výšku koncového bodu pořadu
n-1

V~ = Vl '+~ ~Vi.Hl
i=1

a odchylku ve výškovém závěru pořadu

20~ = Vn- V~.

Dopustné meze 20'1) jsou stanoveny takto

a) ± VO,04~d + mi + m~ při přímém nebo optic.
kém měření délek;

b) ± VO,09~d + mi + m; v tacheometrických po.
řadech;

kde ~d je délka pořadu' vkm a rl"J a mOl jsou hodnoty,
vyjadřující přesnost nadmořskó výšky' počátečního
(ml) a koncového (mOl) bodu výškového pofadu.
Nepřesáhne.li odchylka ve výškovém závěru do·

pustnou mez, rozdělíme ji na' jednotlivá převýšení
úměrně 'délkám stran, Pro. vyrovnané nadmoř'ské
výšky H~dnotlivých polygonových stanoíVisektedy platí

n-1 ;

kde ~ 8l je délka pořadu.
l=l I

Výpočet cotg z ve vzorcích (28) má podstatný vliv
na rychlost výpočtu. UváŽíme.ji však okolnost, že ze·
nitová vzdálenost nebývá příliš odlišná od 100g, a že
cotg z není třeba vzhledem k délkám polygonových
stran počítat s plnou přesností {tj. na 7 desetinných
míst), můžeme pro urychlení výpočtu volit následující
postup. '
Napišme Taylorův rozvoj funkce y = tg x: -

" .1 2 '17. - .
tgx = x+ 3 x3 + 15x5 + 315 x7 +. . . . . . (37)

Tuto funkci budeme aproximovat polynomem s cO nej·
menším počtem členů tltk, aby pro

x6 < --0,3, +0,3 >
byla maximální chyba přibližně

l5ti",== 2 .10-5•
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Vezmeme·li v úvahu první čtyři členy rozvoje (37),
dostaneme polynom, aproximující v intervalu (38)
funkci tg x s chybou zanedbatelnou vůči <5tg",.Takto
vzniklý výchozí polynom můžeme dvakrát postupně
redukovat pomocí Čebyševových polynomů a získat.
dvojčlen

( 17 I)tgx = I - -~ a,6 - -- a4 x +
720 24

+ (-~+ ~ a4+~ a2)xa
3 240 6 '

kde a = 0,3,

nebo

tg x = x (O;99964529 + 0,,34890708 x2). (41)

Zavedeme·li argument x = xg .10-2, (42)

dostaneme

tg x - x (I, 570 2392 + 1,3522886 x2). (43)

Protože platí

cotg x = -tg (x - 100g),

bude mít hledaný polynom tvar

P(x) = (x - I) [-1,5702392 -I, 352 2886(x-1)2]
(45)

Ukazuje se, žepolynom (45) aproximuje funkci cotg x
v intervalu

n, n
-2 - 0,3 ::;:x < 2" + 0,3

s chybou menší než 2,2 . 10-5.

Výpočet cotg x podle vzorce (45) spolu s vyšetřením,
zda argument vyhovuje podmínce (46), je více než
dvakrát rychlejší než obvyklý výpočet. Přitom chyba
vzniklá aproximací se může projevitchy,,?ouy převý-

y=cofgx + f[PrxJ-cotgx] .10'-

1101 (1J+o,J)
--'---Tx

I
I
I
I
1
I
I
I

šení dvou polygonových vrcholů, vzdálených 500 m
maximálně II mm) což je možno tolerovat vzhledem
k podstatě úlohy aúčelu, k jakému budou výsledky
použity. Na obr. 4. je znázorněn graf funkce

y = cotg x
a funkce

'I
y = cotg x +T j;P(x) - cotg x] . 104

v okolí bodu,; . Druhá z těchto funkcí je volena tak,

aby ve zvětšeném' měřítku názorně vynikl rozdíl mezi
aproximovanou funkcí a polynomem P(x). Maximál.
nímu rozdílu (0,055) me~i oběma křivkami odpovídá
chyba aproximace 4 . 0,055 .10-4, tj. 2,2 . 10-5.

4.2. Stru\tnra programu
Na počátku výpočtu vkládá operátor do počítače

nadmořskou výšku počátečního bodu pořadu a výšku
stroje na tomto bodě. Bezprostředně po tom dochází
k výpočtu převýšení prvních dvou polygonových stano-
visek. Počítač sejme z dvojkové pásky, která jím byla
děrována při situačním výpočtu, délku strany 81 a po \
vložení zenitové vzdálenosti Izi a výšky záměrné
značky lH~p'očítá převýšení A vt.2' Při výpočtu cotg z
se stroj automaticky rozhoduje podle splnění podmínky
(46) buď pro rychlý výpočet podle přibližného vzorce
(45) nebo pro pomalejší výpočet přesný. Podle polohy
klíče na ovládací desce počítače, jehož nastavení se řídí
počtem měřéní "tam", je stroj potom připraven buď
k výpočtu převýšení AVf. 2 a AVt2, nebo přímo určí
převýšení AVt2 ve smyslu poznámky v minulém od-
stavci. Po vložení výšky stroje t2 a potřebných údajů
pro měření "zpět" se potom zcela obdobně počítá pře-
výšení AV~.2' Následuje výpočet odchylky lOV a po-
rovnání s maximální dopustnou odchylkou PV' V pří-
padě, že dopustná mez je překročena, stroj vytiskne
všechna převýšení Avt.2, A vr.2, .... , ze kterých
určil AVt2 a AV~.2 liL zastaví se. Na základě tisků roz-
hodne o dalším postupu výpočtu operátor., Program
mu dává na vybranou dvě možnosti:

a) opakovat výpočet převýšení dotyčných dvou sta-
novisek,-

b) vložit do stroje nejpravděpodobnější hodnotu pře-
výšení a pokráčovat ve výpočtu.

Možnost a) bude volit operátorzpravidla tehdy, zjistí-li
podle k~ntrolních tisků chybné vložení, některého
údaje do stroje nebo není-li si jist správnou funkcí
stroje; možnost b)tehdy, může·li usoudit na měřickou
závadu (např., ze čtyř hodnot ilVl,2, Avr.2 .... tři
souhlasí a jedna se nápadně liší).
V druhém případě, když dopustná mez není překro.

čena, vypočte stroj převýšení AVu a děruje je do po·
mocné paměti na dvojkové pásce.
Stejným způsobem se počítají i všechna ostatní pře-

výšení v celém pořadu. Přitom se k nadmořské výšce VI
počátečního bodu pořadu postupně přičítají převýšení
AV1•1+I, takže na konci této etapy může stroj po vlo~
žení správné nadmořské výšky koncového bodu vy-
počítat odchylku ve výškovém závěru 2oV.Tutoodchylku
spolu s maximální dovolenou odchylkou 20V' kterou
v každém individuálním případě samočinně vyp0čítá,
stroj vytiskne pro vizllální posouzení přesnosti.
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Poslední etapa výpočtu spočívá v tom, že se vypo·
čítaná odchylka 20v rozdělí na jednotlivá převýšení
úměrně délkám stran a vytisknou se vyrovnané nad.
mořské výšky jednotlivých polygonových stanovisek.
Využívá se přitom dvojkové pásky pořízené v minulé
etapě. '

ó. Protínáni vpřed - program Z 11 • 4

;program Z n·4 uzavírá základní skupinu programů,
sestavených pro výpočty vlícovacich bodů. Počita,ji se
podle něho pravoúhlé souřadniqe a výšky bodů, urče.
íÍých protínáním vpřed ze směrníků. Výpočet určují.
cích směrníků z ,měřených směrů a ze souřadnic stano.
visl;Jka orientačních bodů je v programu zahrnut. vý.
počet dvou situačních kombinací protínání vpřed
a čtverý výpočet výšky trvá při'vkládání hodnot po-
mocí klávesnice necelých 7minut. Odpovídající náklady
jsou přibližně '9,70 Kčs.

, ó.l. Přehled vzorců a znaěeni

Jsou dány souřadnice stanovisek A (YA, XA) a B (YB,
xB)a ,souřadnice orientačních bod~ O (Ye, xc) a D (YD,
XD): Na stanovisku A 'byly změřeny směry 1fJea A1fJp;
'na stanovisku B směry 1fJlJa B1fJp(obr. 5).

I'
I
I
I
I
I
I
I16..,

.P'
, ",I ,

f, ,

Obr. 5.

Pro výpočet souřadnic hledaného boduP je použito
vzorců .

(XB ---, XA) - (YB - VA) . cotg CfAP
Yp = YA + ------------,' cotg CfAP - cotg CfBp

xl' = XA + (yp - VA) . cotg UAp

resp.' xl' =,XB + (yp - VB) . cotg UBP,'

upra.vených pro počítač Z 11 na tvar

(yp ----:VA) . cos CfAP
,xl' = XA + --------

sinuAP

. (yp -'- VB) . cos CfBp (53)
Xp'=XB;/- ----.-----

smCfBp

(
Ve-VA)UAp == arctg .+ A;lljJp- "Pe
XO-XA

Při měření v terénu bývá bod P určován nejčastěji
dvojmo' jednak ze stanovisek IA, lB s orientací na
body 10, ID a jednak ze stanovisek IIA, lIB s orientací
na body no, lID. Přitom některá stanoviska neboorien·
tační ,body mohou být společné oběma měřením. Za
tohoto předpokladu dostaneme výpočtem podle vzorců
(51) až (55) dvoje souřadnice (Iyp, IXp) a (IIyp, IIxp) hle-
daného bodu P, jejichž průměr

1 ' 1
Yp = '2 . (Iyp + IIyp) xl' = '2' (Ixp + IIXl') (56)

pokládáme za výsledné souřadnice bodu P.
Pro výšku bodu P, počítanou z hodnot získaných

na stanovisku S, platí

Vp = Vs+ t +8. cotg Zl' + O, (57)

s;= V(Yp-YS)2+ (Xp-XS)2 (58)

O = O, 06812 S2 (59)

Vs nadmořská výška stanoviska
t , výška teodolitu
Zl' •••.• zenitová vzdá,lenost
O ••.•. oprava ze zakřivení povrchu zem·

ského a terestrické :refrakce '
Vs, Xs .. " ' •• , souřadnice stanoviska,

ó.2. Struktura programu

Po vložení potřebných vstupních hodnot počítá stroj
podle vzorců (51) až (55) a určí souřadnice Iyp a IXp. Při
výpočtu souřadnice IXp stroj automáticky volí mezi
vzorci (52) a (53) podle splnění l<'gicképodmínky

1 sinuBp 1 < I sin CfAP I· (60)
, .

Je-li tato podmínka splněna, počítá stroj podle vzorce
(iJ2), v opačném případě podle (53). Souřadnicelyp a IXp

uchová stroj v operační paměti a současně je vytiskne.
Stejným způsobem vypočítá souřanice IIyp a IIxp. Po
jejich tisku dojde k výpočtu a tisku průměrů (yp, Xl')
a rozdílů souřadnic takto dvojmo získaných a k zasta-
vení výpočtu. Program obsahuje i druhou alternativu,
připouštějící vynechat druhý výpočet a s ním spojený
výpočet průměrů a rozdílů souřadnic.

Podle charakteru výsledků se nyní může operátor
rozhodnout buď pro další výpočet souřadnic téhož
nebo dalšího bodu nebo pro výpočet výšek. V druhém
případě počítá stroj podle vzorců (57) až (59). Potřebné
hodnoty jsou snímány jednak z dvojkové pásky, vy.
hotovené při situačním výpočtu (souřadnice stano-
visek), jednak jsou vkládány pomocí klávesnice (Vs,
t, Zp). Souřadnice bodu P,vypočítané podle rovnice
(56) jsou uchovány v operační paměti počítače. Jestliže
'byl bod P určen z jiného počtu měření než ze dvou,
nebo neplatí.li z nějakého důvodu rovnice (56), má
operátor před zahájením výpočtu výšek možnost po-
třebné hodnoty Yp a Xl' do počítače vložit.

Teoreticky lze výšku bodu P, určeného popsaným
způsobem, počítat celkem čtyřikrát. Protože některé
stanovisko může být spol~čné oběma měřením, nebo

(49)

(50)
I

yp = YB sin CfAP . COSUBP- YA COS,UAp. sinuBp - (XB - XA) . SinUAp . sinCfBp (5l)
SinUAp. COSUBp- COSUAp.sin UBp
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chybí některý výškový údaj nebo záměra, je program
sestaven tak, aby bylo možno výškový výpočet z kte-
réhokoliv stanoviska snadno vynechat.
Po skončení výpočtu a tisku výšek bodu P, určených

z měření na jednotlivých stanoviscích, stroj automa-
ticky přechází k situačnímu výpočtu dalšího příkladu.
Pro předpis vstupních hodnot do speciálních tisko-

pisů platí totéž, co bylo řečeno v odst. 2.2 při popisu
programu proprotínání zpět.

6. Závěr

Všechný popisované programy byly mnohokrát pro-
vozně použity, přičemž bylo dosaženo značných časo-
vých a finančních úspor. O jejich výši je možno si
utvořit hrubou představu na základě provozních cha-
rakteristik, uvedených' v článku u jednotlivých pro-
gramů. Jak jsme se již zmínili, byly údaje o rychlosti
výpočtuzíská!lY při ručním vkládání dat do počítače.
Odpovídající náklady na vlastní výpočet jsou tedy ko-
nečné, neboťúphlě odpadá nutnost jakéhokoliv před"'
chozího děrování vstupních hodnot. Při kalkulaci je
. třeba dále uvážit, že pro výpočet J}olygonového pořadu
není zapotřebí zvláštního předpisu, protože skoro
všechny hodnoty se vkládají do počítače přímo z pol-

ního zápisníku; předpis výpočtu obou druhů protínání
je sice nutný, al~ je jednodušší než při výpočtech na
kalkulačních strojích.

Na základě ekollomického rozboru konkrétní za·
kázky jsme došli k závěru, že užití počítače Z 11 při-
neslo úsporu asi 30 % plánovaných celkových nákladů
na vlícovací yýpočty. V nich byly zahrnuty i náklady
na zakreslení topografií, pořízení seznamů souřadnic,
výpočet centrací aj., takže produktivita výpočtů sa-
motných je ještě vyšší.

Podrobné dokumentace jednotlivých programů jsou
uloženy v knihovně provozně technické skupiny GTÚ
v Praze.

[1] Instrukce pro mapování v měřítkách 1: 10.000 a 1: 5 000. Prvni
diL Praha, ŮSGK 1957.

'[2J K n e i s s I, M.: Riic"'kwartseinschneiden nach Koordinaten mil
Anwendung (jer Rechenmaschine. Z. f. V. 1936, s. 665.

[3] N a b a u. e r, M.: ,Annaherung von Funktionen mit Hilfe Tsche-
byscheffscher Polynome. DGK Reihe A - Heft Nr. 13.. Miinchen
1955.

(4J S e i f e'r s, H.: Rechengerat Z 11 filr geodatische Aufgaben.
DGK Reihe C ~ Heft Nr. 34. MUnchen 1959.

Kritérium na stabilnost polohy bodov'

Celková problematika rozhodovania o8t(!-tej"nezmenenej polohe re8p. o pohybe bodu. Princíp a matematická forma
kritéria na 8tabilitu polohy a pohyb bodu za určité časové obdobie. Aplikácia kritéria na trigonometrické určenie po-
lohy bodu 8'1iradnicami a 8mermi.

Najma pri sledovani deformácií objektov, tj. pri
opakovaných meraniach priestorových poloh niekto-
rých ich tzv. kontrolných bodov s rozdielnymi výsled_
kami; často prichodí rozhodovať o tom, či možno roz-
diel v polohe bodu získaný z dvoéh za sebou následu·
júcich meraní považovať za zmenu povodnej polohy
bodu, tj. za pohyb, alebo či tento rozdiel je len rezul-
tátom meračských chýb, sprevádzajúcich určenie po-
lohy bodu, tj. či možno hovoriť o nezmenenej polohe
bodu.
Pretože polohu bodu vždy určujeme meraním, ktoré

je nevyhnutne sprevádzané chybami prejavujúcimj sa
v polohe bodu:, tj. v súradnicových diferenciách dvoch
meraní, musíme našim výrokom, že difetťmcie predsta-
vujú pohyb"bodu alebo nie, vždy prisúdiť určitú miem
ubezpečenia\r správnosť nášho rozhodnutia. Nemožno
nikdy prehlásiť, že určité diferencie vyjadrujú pohyb,
posun bodu, ale možno prehlásiť len to,' že z přísluš-
ných diferencií možeme s určitou mierou sporahlivosti,
resp. s lJ.rčitým rizikom nesprávnosti nášho rozhod-
nutia súdiť na pohyb alebo opačne.
Objektívne kritérium, podra ktorého možno s roznou

mierou ubezpečenia súradnicové diferencie resp. pohyb
bodu v rubovolnom smere testovať, spočíva v aplikácii
intervalového odhadu - tzv. testu nulovej-hypotézy,
ktorého použitie na uvedenú problematiku bolo už
v literatúre uvádzané [1].
Pri použití testu vychádzame z týchto predpokladov:

1. merane veličiny k vyjadreniu polohy bodu pri kaž-

dom meraní sú zaťažené len náhodnýmÍ chybami; 2.
stredné chyby určenia veličín sú základnými stred-
nými chybami (pre jednotlivé sposoby merania a po-
užité prístroje) , tj. určenými dostatečne sporahlivo
(napr. z verkého počtu pozorovaní alebo zo známej spo-
rahlivej hodnoty jednotkovej chyby). Použitie testu
znamená prijať východiskovú hypotézu, že diferencie
z dvoch meraní dB sú len meračské chyby Bd;-a túto
hypotézu pri určitej vieryhodnosti v jej správnosť, vy-
jadrenej pravdepodobnos:ťou, overiť. podra výsledku
overenia (testu), hypotézu potom alebo prijímame, čo
znamená, že bod je v príslušnom smere stabilný, álebo
zavrhujeme, čo znamená, že bod sa v príslušnom smere
posunul. Z gnozeologického hradiska totožnosť ď~=
= Bd;-všeobecne nie je možná, lebo aj v prípade po-
tvrdenia tejto hypotézy testom, výsledok ukazuje len
na to, že obmedzená presnosť nášho merania nestačí
registrovať pohyb bodu.

Matematické vyjadrenie uvedeného princípu je ta-
kéto. V čase tI určíme súradnicu bodu s výsledkom ~l>

ktorá je zaťažená skutočnou chybou B1• V čase t2 opať
vykonáme meranie s výsledkom ~2 a so skutočnou chy-
bou B2• Pre rozdiel dvochmeraní (súradnicovú diferen,
ciu), ako pre objekt testovania máme
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Podra kompozície náhodných veličin s normálnym roz-
delením hustoty pravdepodobnosti [3], rózdield~ = 8d~.

ako funkcia dvoch náhodných veličin ~l> ~2 ~ normál-
nym rozdelením, má opať normálne rozdelenie pravde-
podobnosti,

f(d~) = 1 exp( _ 8J~,J
V2* mJ~ 2ma~

s parametrami: ma~=m~+m; , E (d~)'= O, kde ml , m2
sú základné stredné chyby utčenia súradníc e1, e2•
Testovanie prevádzame s mierou spoIahlivosti y alebo
rizokom nesprávnosti nášho výroku [J podIa

P(/ d~1< t . md~)= y' = 1- Q.

Z tohoto kritéria vyplýva, že pri vopred zvolenej prav-
depodobnosti y, akci miery doveryhodnosti nášho tvr-
denia, resp. hladiny významnósti Q, ako rizika nášho
tvrdenia, ak Id~ I neprekročí hodnotu t . md~, výcho-
diskovú hypotézu prijímfj.me (nezIgenená poloha bodu
v príslušnom smere), ak d~ prekročí hodnotu t. md~,
východiskovú hypotézu zavrhujeme (pohyb bodu v prí-
slušnom smere). Ako je známe z aplikácie intervalo-
vého odhadu, hodnoty y volíme blí~e k jednej a para-
meter t, ktorý súvisí s pravdepodobnosťou y podIa

t

y = 1- a = ~ f exp (- : Jdt ,
o

I '"o_-
I
I,
I
I

./,,,
I
I
I
I
I,
I

určujeme z tabuliek. Hodnotu y, resp. [J volíme pri-
rodzene .rovnakú na celé pozorovacie obdobie.
Použitie kritéria budeme ilustrovať pri testovaní ho-

rizontá1neho pohybu bodu dh = Vdx2 + dy2, určeného
trigonometricky, pretínaním napred.·
Uvažujme najprv tú alternatívu určenia bodu, kedy

každú jeho horizontálnu polohu vyjadrujeme súrad-
nicami x, y, ktoré dostávame z riešenia pretinania
napred (obr. 1). Pri každom meraní určíme inú polohJl
bodu, vyjadrenú rozdielnymi súradnicami x, y, ale rov-
nakou neistotou, znázornenou elipsami stredných. chýb,
resp. krivkami stredných chýb, ktorých konštrukčné
prvky možno l.ITčiťpodIa vzťahov

m4ax = 0,5 (m~+ m; + W)

m4in = 0,5 (m~+ m; - W)

-2mtg 2"P = 2 "'lI 2
mx -my

,_mO)l~' 2 •
m"'ll--'- . V 810cos 0'20 sm0'20 + S20cos O'10SlllO'10

esmwo

a rhm je zá~ladná stredná chyba určenia uhlov Wa' W2•

Podra kritéria pojde o posúdenie (na určitej hladine
významnosti), či veličinu dh moŽno považovať za
posun bodu v prísluŠllom smere, alebo len za produkt
chýb merania uhlov wdi = 1,2) a ostatných vplyvov
na jeho súradnice. Najprv určíme chybu mdhpodIa

mdh= ± Vm;l + m;-;
resp. keď sa pri oboch meraniach použijú rovnaké
druhy prístrojov a postup, podIa

mdh = ± m. V2"
Hodnotu m. určíme alebo analyticky podIa

2 2 S2 ( ) + 2 • 2 ( )m. = mmax co "p - "p mmin sm ,"P - "P

čo je rovnicou krivky strednej chyby vyjadrujúcej
presnosť polohy bodu v Iubovolnom smere, alebo gra-
ficky, odsunutím hodnoty m. z náčrtu, kde elipsu resp.
krivku a veličiny dh vynášame vo vhodnej mierke. Ak
napr. pre určité dve, za sebou následujúce mera~a
1d1l-1 = 4,8 mm a Im.1 = 3,5 mm a zvolíme hladinu
významnosti Q = 0,02, potom z tab. 1 bude t = 2,326
a mdh . t= 2,326 . 3,5 . V2 = ±1l,5 mm. Na základe
kritéria

i' 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 I 0,97 0,98 0,99 0,995

{J 0,10 ' 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005

t 1,645 1,6g5 1,751 1,812 1,881 1,960 2,056 2,171 2,326 2,576 2,807
\ . I
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P(ldhl <t.mdlJ,) -y =1-Q

4,8 mm < ±1l,5 mm

mus,me pripustiť, že v danom prípade nájdená hodnota
4,8 mm može byť produktom meračských chýb, t. j.,
že nemOžeme s praktickou istotou (P = 98 %) súdiť
na pohyb bodu. o

Pri 'praktickom prevádzaní testovania všetkých
hodnot dh stačí krivku strednej chyby narysovať na
priesvitny papier a o vždy priložením na novú polohu
bodu v náčrte určiť ma v príslušnom smere.
Pri druhej a1ternatíve urěenia bodu, veličinu dh do·

stávame relatívne, bez súradnic~vých výpočtQv jed.
notlivých poloh bodu, a to pomocou lineárnych posu-
nov, kolmých na zámery pre určovaný bod (obr. 2)

o 81ql = mdW- (i = 1,2)
o e

kde mdw = ± Vm~ + m~ je stredná chyba uhlov~ho
rozdielu dw = 0)2- cOl a ml, m2 základné stredné
chybysmeru pri prvom a druhpm meraní (případne
mdw - ± Vm~ + m~ + mg, kde ma je základná stredná
chyba orientácie smeru s). V grafickom náčrte rovno-
bežky s povodnými zámerami vo vzdialenosti QI =p,ql,
kde # je modul zobrazenia, dávajú vo svojom prieseč-
níku novú polohu P2 bodn. V tomto prípade hodnotu
.m.v, určíme opať podta mdh = ± ma V2, pričom ,streclnú
chybu polohy boduma v smere PlP2 určíme graficky
na základe krivky strednej chyby, ktorú v danom prí.

.páde ~ožeme zostrojiťpodfa [2]. Potrebujeme k tomu

poznať len základnú strednú chybu určenia smerov
m = m1- m2• Test,ovanie hodnotydhna základe zvo-
lenej hladiny významnosti Q a známej hodnoty mdli je
úplne analogické ako vpredchádzajú\lom' prípade.
Tteba upozorniť, že akési "nepriame" testovanie dh

na základe jeho zložiek dx, dy pri známych hodnotách
m"" mli a zvolener hodnote nnevedie vždy k'súhlasným
uzáverom s výsledkami priameho testovania dlí
(v smere posunu). Pri určitých hodnot4ch dh, dx, cly
možu nastať najma také prípady, kedy clx, dy svedčia
o posune bodu v smere príslušných súradnicových osí,
kým dh ukazuje len na polohovú chybu bodu. Za
objekt testovania treba vziať vždy samozrejme hod·
notu dh (bod sa rieposúva postupne v smeroch dvoch
osi). ~esúh1asné uzávery,medzi dh a dx, cly vysvetruje
tá okolnosť, že rozptyl polohových chýhv jednotlivých
smeroch je rozny, teda m"" mli v smere súradnicových
osí možu liyť podstatne vačšie ako ma v smere 8( obr. 3).

Ďalej treba upozorniť aj na to, že tak isto te~tovanie
priečnych posunov q.na určitej hladinevýznamnosti.Q
a pri,známej základnej strednej chybe ma nedávavždy
rovnaký uzáver ako testovanie hodnoty dh a preto
platí aj tu všetko to, čo bol<;>uvedené vyše. '

Lc/.'toroprl: prof. inž . .dr. TosefB(jhm, FS tVUT,
Praha
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[3] Ven t cer, E. S.: Teorlja vérojatnostej, Gosflzmatlzdá:t, Moskva
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Prosíme čtenáře, aby sl opravl1l oV 6. čísle o časopisu
na str. 155 chybu. lnž. Alo]sŠlmek poslouchal geo:dézll
u. ,,-prof. lnž Josefa Llčky".'
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Vztah mezi polohovými parametry určenými
v Koppeho a v Raabově 'rovnici

lnž. dr. Karel Kučera OSc., VUGTK Pťaha

Posuzovat střední výškovou chybu dvojích vrstev·
nic přímým porovI}.áváním velikosti vyšetřených po-
lohových parametrů baB, jestliie se v jednom případě
použilo tzv. Koppeho rovnice '

I

b = a +btge, (I)

a v druhém případě teoreticky vhodnější rovnice od·
vozené podle zákon~ hl'Omadění chyb (tzv. Raabovy
rovnice) .

v = eX + (A - ťA2 + B2 eZ) •

Normálnl 'rovnice je

J [ee] X + Á[e] -'[eVA'2 + B2 e2] =0,

která se, vzhledem k spojitosti dané funkce (2), pře.
mění pro irrfinitezimální tř~dní interval de na tvar

f: exI e2de + AJ ede-f eVA2 + B2 e2 de = O,
o o o

~ '-L, ~ _ ,{(A2 + IP e2)3/2 /'- A3,}_
X 3 J A 2 ".. ,3 B2 3,B2 --,-O.

"

Z tóhoje

Po návratu k původní symbolice X = b je

I : =B;(1_+ :~rA,- ).().2+1,5)],},'

- eB - -J3ég- ,

kde e je horní mez zkoumanéh6 oboru sklonů. Na její
velikosti je tedy parametr b závislý.
Výraz v hranaté závorce rovnice (3) je tabulkován jako
proměnný koeficient q v tabulce I.

l
, tJ I pp I 3 4 5 6 8 9 11'14

0,0 1,00 1 I-o ---':0 -0-1 -1 -1 -1 -1
0,1 0,86 2

I
1 1 1 1 2 2 2 3

0,2 0,75 3 1 1 1 2 2 3 3 4
0,3 0,66 4 1 2 2 2 3 4 4 6
.0,4 0,58 ,5 I 2 2 2 3 4 4 6, 7

0,5 0,52 6 2 2 3 4 5 5 7 8
0,6 0,47 7 2 3 3 4 6 6 8 10
0,7 0,43 8 2 3 /4 5 6 7 9 11
0,8 0,39 9

I
3 4 4 5 7 8 10 13

0,9 0,36

I1,0 0,33 ,

PNklad 1. Podle publikace [1] str. HO byla při sklo.
nech O -;- .120 (= 13,3g) vyšetřena střední chyba foto·
grammetricky vyhodnocených vrstevnic vytištěné
čs. ,topografické mapy 1 : 5000 v přehledném terénu,
a to s použitím zákona hromadění chyb. Je dána rov·
nicí

b = VO,362 + (4,1 tge)2 .

Parametr B = 411 ±0,5převedeme na parametr b
z Ko~peho rovnice podle (3~a tab. I takto:

).= 63,7 .0,36 = 0,42
4,1 . 13,3

q = 0,57

b = 4,1 . 0,57 = 2,34 ±0,29.

Střední chyba parametru B je zde úměrně zmenšena.

Porovnáme.li nyní tento parametr s příslušným pa·
rametrem 1,8 Koppeho rovnice

b = 0,40 + 1,8 tge,

kterou uvádí prof. Gál v publikaci [2] str. 356 a která
\ svými parametry reprezentuje přesnost zahraničních
map (podle Heilmeiera), můžeme usuzovat, že výškopis
této čs. mapy, a to i s reprodukčními chybami, má
s nimi téměř stejnou úroveň a stejný stupeň generali.
zace vrstevnicových čar. '

Příkzad 2. Podle téže publikace [1] je pro vytistěnou
čs. topografickou mapu I : 10 000, přehledný terén,
fotogrammetrické vrstevnice a obor sklonů 0-:-56%
(= 32,Qg)
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a v Raabově rovnici

c5 = 0,90 + 3,0 tge.

Parametr B = 5,5'převedeme stejným způsobem;

A. ~ 63,7 .0,88 = 0,32
5,5.32,0 '

q = 0,64

b = 5,5 . 0,64 = 3,52.

Průběh dané (R) a náhradní funkce (K) u tohoto pří.
kladu je znázorněn na obr. 1.

Z porovnání hodnot 3,52 a 3,0 vychází stejný úsudek
o přesnosti tohoto čs. mapového díla vzhledem k dílům
zahraničním. '

Lektoroval: prof. žnž. dr. losef Biihm, FS ČVUT,
Praha

Diskusní příspěvek lektora

Postup autora je užitečným vzorem řešení pn-
padu, kdy průběh funkční závislosti se má aproxi·
movat jiným tvarem funkce. Cenné je řešení pro
obecný interval. Výsledek řešení ve speci4lním
př~padě porovnání přesnosti dvou mapových děl
však nezodpov~dá uspokojivě položenou otázku.
Ztotožnění absolutních členů v původní i náhradní
funkci (A = aj dává nevhodný sklon (číselnou
hodnotu parametru b J vyrovnávací přímce, která
se pak dobře nepřimyká parabole. Připuštěná změ-

, na i konstanty A by podstatně změnila hle'danou
hodnotu parametru b, jak se lze přesvědčit z prů-
běhu obou funkcí na 001'. 1. Dále byly zvoleny
stejné váhy pro opravy, tj. předpoklad stejné
četnosti každého sklonu v uvaŽovaném území, což
neodpovídá skutečnosti. Různá četnost různého
sklonu ovlivnila číselné hodnotý parametru první
funkce a není podchycena při výpočtu náhradní
funkce. Zavedení správnÝG.h vah by opět podstatně
ovlivnilo, ,číselné hodnoty parametrů náhradní
funkce. -

Lektor se domnívá, že pro praxi by byl vhodnější
jednodušší a' přitom spolehlivěXší postup - aspoň
zhruba odhadnout střední sklon v oboumapova-
ných územích; vypočíst číselné hodnoty' střední. ....,

chyby o z obou rovnic a tyto míry přesnosti obou
mapových děl vzájemně porovnat.

Prof. Bohm

'1\ Dodatek k připomínce lektora

,Řešení je určeno pro případy, kdy nejsou po 'ruce
originální odchylky ze'zkouš3k vrstevnic a jejich váhy,
a kdy se také neví nic o lokalitách, ve kterých se konaly
zkoušky. Oastěji ještě je o,š)m nutno předpokládat,
že chybí důvody určovat i při doloženém zkuš3bním
materiálu parametry a, b pracně obvyklým způsobem
jen proto, aby se Umožnilo porovnání se staršími ma-
pami. '

Uvažujme o chybě metody na základě těchto premis.

a) Koppeho funkce (1) je zpočátku strmější (její deri-
vaée pro e = O má hodnotu b) než Raabova funkce
(2) počínajícf s nulovou derivací.

b) Funkce (2) je teoreticky oprávněnější a je tudíž
v lepší shodě s pozorovanými odchylkami.

c) Oetnost malých sklonů v pozorovacím materiálu je
'Podle [3], str. 89 mnohem větší než čatnost sklonů
větších. '

Z toho lze usuzovat: Vyrovnávají.li se parametry
a, bfunkce (1) přímo z pozorovacího ma,teriálu,
mají vzhledem k bodu c)pořadnice empirické funkce
(tj. pozorované odchylky) největší váhy u malých
sklonů. Body empirické funkce zde proto na sebe
celkem hladce navazují a i tato funkce pak jeví vzhle-
dem k bodu b) malou strmost, připisovanou v bodu a)
funkci (2). Vyrovnáním určovaná náhradní funkce (1),
vyznačující se vzhledem k bodu a) větší strmostí, pro-
bíhá proto v pásmu malých sklónů systematicky pod
vrcholy empirické funkce, a vzhled~m k bodub) také
pod body samostatně vyšetřené fUhkce (2).

Lze proto očekávat, že \-yrovnávacím počtem určený
parametr a funkfJe (1), který je také' P?řadnicí ná-
hradní funkce při e = O, bude vždy o něůo menší než
věrohodnější parametr A funkce (2). Protože jsou oba
parametry a, b ve vyrovnání na sobě závislé, bude z té
příčiny patametr TJ určený z vyrovnání o něco větší
než párametr bzískaný převodem. Rozdíl b-b je
však nepoměrně menší než rozdíl B-b. Derivováním
~unkce q lze odvodit, že je-li a o 'P % menší než A, je
b o ~ % větší než b, přičemž existuje teoretická zá.
vislost

Procentuální zvětšení par.ametru b vzhledem k b je
tedy vždy menší než procentuální zmenšení para-
metru li vzhledem k A.
. Jako příklad užijeme materiálu zpracovaného v ta-
bulce 28 publikace [1], str. 103, ze ktérého tam byly
určeny parametry

A ::= 0,41
B = 2,10

funkce (2). Určí-li se z téhož 'materiálu nezávisle para-
metryfunkce (1) vyrovnáním při různých vahách, mají
velikost

b = 1,43;

potvrzuje se zdétedy nerovnost li < A. Z parametrů
A, B převodem vypočtený parametr b .funkcé (1) je

b = 1,26.
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I
;. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

P/p 0,14 0,27 0,38 0,48 0,55 0,61 0,67 0,72 0,75 0,79
..

a-A
p = -X--100 '= -17%,

b-b
p = b 100 = 13,5 % ,

potvrzuje se nerovnost P < -po Posloupnost tři
různ~ch pO.!?hovýchparametrů tohoto příkladu je tedy
b = 1,26, b = 1,43, IJ = 2,10. Sluší však připomenout,
že vpravdě polohovým parametrem je pro funkci (1)
daleko spíše b než b, a to proto, že b je pod vlivem
záporné systematické chyby paramet~ a.

Další příklad, materiál z tab. 28 téže publikace,
dává tyto výsledky: Ci= 0,36, A = 0,56; b= 3,00,
b= 3,53, B = 4,22; P = - 35,7%, P = + 17,7%'
..Vezmeme-li pruměr procentových údajů z obou pří-
kladů za základ, můžeme odhadnout originální pa-
rametry Koppeho rovnice takto:

a= 0,75 A, b= 1,15 b.
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Hledání ztraceného Jižního chrámu v Nubii
geodetickými metodami

doc. inž. Jaromír Tlustý, znž. Otakar Vosika,
katedra speciální geodézže stavební fakulty ČVUT, Praha.

Od června do září 1962 jsme se zúčastnili vědec-
kovýzkumných prací 3. expedice Čs. egy!ptologic-
kého ústavu Karlovy university Iv E~yptě. Jedním
z našich hlavnIch úkolů bylo vyhledat ztracený
Jižní chrám asi :,1:e4., století n. 1. v Nubii v TMě.
Tento chrám, lépe řečeno jeho zbytlky, jsou dnes
,pokryty vysokou vrstvou bahna, poněvadž celá táf-
ská rovina je skoro po celý rok zatopena vodami
staré Asuánské přehrady. Celá oblast Nubie jižně
od Astiánu směrem k Sudánu bude v nejbližších le·
tech trvale zatopena vodami nové Asuánské pře-
hrady, budované za pomoci Sovětského svazu
u Sadd el Aali. Tím bude navždy zničeno množství
kulturně historických pél,mátek, majících význam
nejen pro Egypt a Súdán, ale také pro kulturní
dějiny celého lidstva.
Na náčrtu (obr. 1) povodí Nilu jižně od Asuánu

[1] je scheplaticky vyznačen rozsah budoucího je-
, zera, které vytvoří nová Asuánská přehrada. Pře-
hradní hráz bude. 180 m vysoká a v Ikoruně 5 km
dlouhá. Vytvořené jezero bude přes 500 km dlou-
hé, riiísty až 30 km široké. a bude zasahovat hlu-
boků ~do Súdánu. Nové jezero umožní celoroční
zavlažování dalších miliónů ha pouště a její zú-
rodnění. Současně zajistí výr9bu dostatečného
množství elektrické energie, potřebné Ipro rozvíje-
jící se průmysl. '
Na tomto náčrtu jsou také vyznačeny nejdůleži-

tější památky, které je nutno zabezpečit a uchovat
alespoň v přesných plánech a studiích. Kromě
těchto památek je ve skalách kolem Nilu celá řa-
da pohřebišť a nápisů, jejichž přesný záznam a
přepis je nutný pro celkový výkladhornoegypt-
ských dějin.
Egyptu a .Súdánu byla proto poskytnuta pomoc

na Záchranu těchto památek v rámci organisace
UNESCO (Organisa,ce spojených národů '!pro vý-
chovu,Wídu ~ kulturu) celou řadou států, zejména
SSSR, Polskem, NDR, NSR, USA, Itálií, Francií,
HQlandskema také Československem. Tato pomoc

~
, ASUAN

• 'srAII."·
ASUAN~~A
PIt'EHil.A.t)" NOV"-

OElOD

KElT.\SI __
TÁFA -

MLÁ&ŠA _

- - DENtoua E:

s' DÁN

1963/184



Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 7

•
je finanční, vědecká a technická. ČSSR poskytuje
pomoc ve vědecké oblasti. Epigrafický průzkum,
antropologii původního obyvatelstva Nubie, archeo-
logicM práce a dokumentaci těch památek, které
nebudou přemístěny, zajišťuje Čs. egyptologický
ústav Karlovy university svými stálými pracovní-
ky v těch částech Nubie, které mu byly smluvně
určeny.

Záchrana starověkých památek se děje několika
zpiisoby. Pokud je to technicky proveditelné, ob-
jekty se demontují a stěhují do míst, kte'rá nebu-
dou zatopena, nejčastěji do okolí Asuánu. Nejvý-
znamnější objekt celé Nubie, Skalní chrámy v Abu
Simbel [obr. 2], budou s celými obrovskými bloky

• Obr. 2.

skály, v mz JSou vytesány, odříznuty od skalního
masivu a vyzdviženv hydraulickými zvedáky o 62
metrů výše. Tento složitý stavební a technický
proces bude trvat několik let a. náklady s tím
spojené dosáhnou částky asi 30 miliónů dolarů.
Spoluúčast geodetů zejména při sledování zveda-
cího procesu je nezbytná. V poslední době se jed-
ná o jiný způsob ochrany této památ!ky, poněvadž
doposud nejsou zajištěny potřebné finanční a tech-
nické prostředky na realizaci popsaného projektu.
Podle nového projektu mají být oba chrámy a okol-
ní skály doslova zaskleny. Ch.rámy mají být oddě-
leny skleněnými hrázemi od vod přehrady a celý
prostor má být napuštěn čistou vodou pro vyrov-
nání tlaků. Prohlídka chrámů by byla uskutečňo-
vána skleněnými chodbami. Že i tento projekt má
celou řadu dosud nerozřešených problémů, je
vcelku jasné.

Druhým, neméně důležitým objektem je chrá-
mový soubC'lr Philae ležící v těsné blízkosti staré
Asuánské přehrady [obr. 3). Již od roku 1902, Ikdy
byla dokončena stará přehrada, vystupují nad hla-
dinu jezera jen vrcholy sloupů a obrovských py-
lónů. Větší část roku není tato památka přístupná.
Kolísající' hladina vody vážně ohrožuje stabilitu
všech staveb. přoto holandští odborníci vypraco-
vali projekt, který navrhuje vytvořit kolem chrá-
mu umělé jezero, chráněné před vodami Asuánské
přehrady třemi hrázemi, navazujícími na ostrov
Bigeh a další malý ostrůvek, jak je patrno z obráz-
ku 4. Ani tento plán záchrany není laciný. Projekt

předběžně počítá s částkou 5,5 miliónu dolarů.
Také na záchraně dalších památek se intenzívně
pracuje. Dosud bylo přemístěno několilk menších
chrámů, mezi nimi i Severní chrám z Táfy, kiosk
z Kertási atd. V současné době probíhá demontáž
nádhernéhO chrámu z ptolemaiovské doby v Ka-
labše. Tato práce byla zadána západoněmecké fir-
mě Hochteif a měli jsme možnost poznat přímo
na místě způsob demontáže, technické vybavení
staveniště a úkoly jednotlivých techniků při této
náročné práci. Chrám bude přenesen na nové mís-
to, které vzhledem k důležitosti toholo objektu
bylo vybráno IPoblíž nové Asuánské přehrady.

Nás především zajímaly geodetické práce sou-
visíCí s dokumentací a demontáží jednotlivých zdí
a reliéfů. Geodetickým základem demontáže je
prostorová' souřadnicová síť, která byla fyzicky
vyznačena různobarevnými přímkami, postupně
vytyčovanými a rýsovanými po celém zdivu chrá-
mu. Každý jednotlivý kvádr, z nichž je stavba se-
stavena, je určen v souřadnicích. Zároveň je po-
psán a stanovena jeho původní poloha čísly a
zkratkami s přihlédnutím k orientaci zdí k světo-
vým stranám a jeho poloze vzhledem k osové sou-
stavě. Veliká péče je věnována i vlastnímu trans-
portu demontovaných bloků. Každý kámen je za-
balen do fólií z umělé hmoty a je umístěn do sa-
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mostatné dřevěné bedny. Je pochopitelné, že ještě
větší péče je věnována tomu, aby nebyly poškoze-
ny jedinečné reliéfy a nápisy. Na tyto práce se
firma Hochtief velmi pečlivě připravila ja~ vhod-
ným technickým vÝ'bavením staveniště, tak i vý-
běrem technických pracovníků. Celý úkol byl svě-
řen 8 technikům, z nichž 3 jsou geodeti. Z toho
je patrno, jak velký význam je kladen na geode-
tické práce, které v podstatě zajišťují úspěch
všech stavebních prací. Systematicky, přesně a
spolehlivě jsou vedeny záznamy o původním ulo-
žení jednotlivých částí chrámu. Pracuje se, vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám; převážně v noci.
Na stavbě je zaměstnáno asi 120 arabských děl-
ník"!}.. Staveniště je vybaveno moderní t\,!chni~ou
s velkým smyslem pro maximální využítí strojů
i lidí. Také životní podmínky, ovšem evropských
zaměstnanců, jsou velmi dobře zajištěny. Techničtí
zaměstnanci jsou ubytováni na lodích s klimati-
začním zařízením a s nezbytným komfortem.
Zcela jiné úkoly a také Ipracovní podmínky mělá

v roce 1962 v Nubii 3. expedice Čs. egyptologické-
ho ústavu Karlovy univers.ity. Byly to úkoly pře-
vážně archeologického a dokumentačního charak-
teru. V prvé řadě měla dokončit průzkum oblasti
TMy a Kertasi, zaměřit současný stav památek
v těchto oblastech a především vyhledat ztracený
Jižní chrám.

Hledání chrámu v Táfě
V táfsiké rovině, která je asi 50 km jižně od

Asuánu, bylo ve starověku centrum římsk~ správy
Nubie s celou řadou správních.a obytných budov.
Dnes je táfská rovina dnem staré Asuánské přehra-
dy. Vody Nilu zde každoročně ukládají mohutné
vrstvy bahna. Přesto se některé stavby zachovaly
do dneŠních dnů, nebo po nich zůstaly alespoň
základy. Při každoročním vypouštění přehrady jsou
asi na dobu 4 týdnů přístupné: Jen tak zvaný Jižní
chrám zmizel beze stopy, ačkoliv na začátku to-
hoto století byly je,ště zbytky chrámu spatřeny
několika cestovateli. Žádný z nich však nezazna-
menal vztah tohoto chrámu k ostatním památkám.
Expedice Čs. egyrptologického ústavu Karlovy uni-
sity v roce 1961, vedená prof. dr. Zbyň1kem Žábou,
se pokusila za pomoci doc. Koreckého a archeo-
loga dr. E. Strouhala, tento chrám najít. Při výko-
pu byla objevena 45 m dlouhá zeď, o níž byly růz-
né dohady. Nevědělo se zcela jistě, zda je to jed-
na z ohradních zdí Jižního chrámu, nebo zda 'patří

k jinému objektu. Vy&vět1ení přinesla teprve nová
expedice v roce 1962, které jsme se zúčastnili.
Vlastní práci v Táfě předcházela dlouhodo~á,

skoro tříměsíční, vědecká příprava v Praze. Cs.
egyptologický ústav nám poskytl veškeru doku-
mentaci získanou minulou expedicí a m'ateriál tý-
kající se Jižního chrámu z publikací anglických.
francouzských a německých cestovatelů., Tento
úlkol v geodetické praxi ojedinělý zaujal nejenom
nás, ale i inž. Jeřábka z katedry mapování a inž.
arch. Kužela a inž. VI. Machovou.
Po podrobném Iprostudování a zhodnocení všech

materiálů jsme dospěli k názoru, že úkol je řeši-
telný pouze pomoCÍ 110 let staré daguerrotypie
Teynarda a půdorysu chrámu Angličana Lavera
z let 1826-38. Tento snímek (obr. 5) zachycuje
hledaný chrám s pozadím, které tvoří ostře členěné
skalnaté útvary a skupiny balvanů (obr. 6). Z té-
to skutečnosti jsme vycházeli a zvolili tři pracovní
metody, které měly naději na úspěšné vyřešení pro··
blému. Základním předpokladem bylo určit geodf;-
tické souřadnice celé řady bodů ztotožnitelných
na fotografii i v přírodě. :K vlastnímu určení kon-
stanty Teynardem použité fotografické komory a
zejména místa, odkud byl, snímek pořízen, bylo
třeba použítně,kterou ze známých metOd. Vychá-
zejí z toho, že snímek je centrální projekcí a je
přibližně vodorovný r 2] :
1. Najít z řady identifikovaných bodů alespoň

tři body ležící v jediné svislé rovině a pomocí dal-
ších dvou identifikovaných bodů, aplikací deskrip-
tivní geometrie, určit polohu stanoviska Teynar-
dova fotografického přístroje. Jakmile bude známo
stanovisko fotopřístroje, je možno určit polohu
hlManého chrámu.
2. Pomócí alespoň dvou dvojic bodů, jevících se

na snímku jako body ležící na přímkách kolmých
k l1.orizontu (ve svislé rovině). Tyto svislé roviny
procházejí středem promítání - hledaným stano-
viskem Teypardova fotografického přístroje.
3. Využít diapositiv Teynardovy fotografie k re-'

konstrukci původní fo tokomory a visuálně zkon-
trolovat správnost výpočtů, vytyčení polohy chrá-
mu a určení stanoviska Teynardovy fotokomory.
Původní předpoklad, použít ohniskové vzdálenosti,
stanovené inž. Jeřábkem, a snímkových souřadnic
skalnatých vrcholků k výpočtu horizontálních
úhlů, a tak pomocí protínání zpět určit stanovisko
.fotopřístroje, bylo nutno opustit. Body chrámu na
Teynard.ově fotografii, potřebné pro řešení, nebylo

možno spolehliVě ztotožnit na pů-
dorysu chrámu. Práce, i když byla
provedena správně, nevedla k jed-
noznačnému výsledku. Ohnisková
vzdálenost se pohybovala v roz-
mezí 34 až 38 cm podle toho, kte-
ré body snímku a půdorysu se
ztotožnily. Tato diference 4 cm
v ohniskové vzdálenosti však způ-
sobovala nejistotu v určení polohy
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stanoviska pomocí protínání zpět asi 50 m. Tato
přesnosti přirozeně nemohl'l stačit k určení polohy
stanoviska Teynardova přístroje a nakonec' i hle-
daného chrámu.
Tento pracovní postup připravený již v Praze,

jsme začali ihned po příjezdu do TMy realizovat,'
neboť .na rychlosti určení polohy chrámu závisely
daiší práce, hlavně archeologické. Ze základny,
jejíž délku jsme stanovili paralakticky, jsme určili
protíháním vpřed souřadnice zvolených bodfi
(obr. 5). Velmi obtížným úkolem byla přesná iden-
tifikace těchto bodfi v přírodě, neboť zatímco na
snímku se jeví skály jako souvislá bariéra, ve sku-
'tečnosti jsou body prostorově různě vzcláleny od
skalní stěny. Také zde hrálo velikou úlohu osvět-
lení skalní stěny. Bylo nutno využít dobu, kdy
osvětlení bylo přibližně stejné jako měl Teynard
při fotografování. Proto doc. Tlustý se snímkem
'v ruce řídil na dálku skupinku inž. Vosikya prof.
Žáby s arabskými dělníky, která značila. skalní
výstupky barvou a výtyčkami. Po zaměření a vý-
počtu souřadnic byly vybrány vhodné alternativy.
bodů pro určení stanoviska.

Vlastní pracovní postup je patrný z obr. 7. Body
18, 2 a 15 leží v jedné svislé rovině p tzn., že v pů-
doryse se jeví na jedné přimce m. Body 16 a 12
jsou dalšími body potřebnými k řešení úlohy [2].
Vedeme"li na' snímku Teynarda rovnoběžky (kol-
mice na horizont snímku) všemi pěti danými body.
18, 2,15, 16, 12 a tyto rovnoběžky označené a, (3, r,
/J, & protneme proužkem papíru, dostáváme řadu
18',2', 15', 16' a 12', která je projektivní ke sl1azku
přímek a1, (31, rb ~i, &1. Tyto přímky v pfidorysu
zobrazují svazek promít<j.cícl1 rovin procházejících
bGldy18, 2, 15, 16, 12 a stanoviskem fotografického
přístroje S. Při grafickém řešení (obr. 7) se postu-
puje tak, že z libovolného bodu 01 spojíme prfiměty

bodů 18, 2, 15'a na takto vzniklé paprsky a, b, c
přiložíme .proužek papíru s vyznačenými body
18', 2', 15', 16' a 12' takovým způsobem, aby na-
stalo ztotožnění bodů 18', 2', 15' s odpovídajícími
paprsky a, b, c. Spojnice bodu 01 se značkami na
proužku papíru bodů 16' a 12' protínají přímku m
v boďech 16" a 12". Řada bOdů 18, 2, 15, 16", 12"
je perspektivní s řadou 18', 2', 15', 16', 12'. Hle-
dané stanovisko fotografického přístroje je dáno
průsečíkem přímek 16 16" a 12 12".
Přesnost určení polohy stanoviska je závislá na

přesnosti identifikace jednotlivých bodů, na kvali-
tách snímku a na vhodné konfiguraci zvolených
bodů. V našem případě bylo rozložení bodů ne-
výhodné. Přesto však výsledky z různých kombi-
nací ~ti bodů vyhovovaly pro dostatečně přesné
určení polohy stanoviska a chrámu.
Při realizaci druhého způsobu řešení úlohy se

nám podařilo nalézt několik dvojic bodů ležících
na přímkách kolmýcl,1 k horizontu, neboli ve svis-
lých rovinách. Průsečík svislých rovin je středem
promítání S a je tedy též hledaným stanoviskem
Teynardova fotografického přístroje. V půdoryse
se nám ~yto r(;l\liny jeví jako přímky (obr. 7) pro-
cházející body 4-4a, 12-12a atd. a prl~tínající se •
v hledaném bodě S. Známe-li souřadnice těchto
bodů lze snadno určit bod S jako pn'lsečík přímek
4, 4a a 12, 12a. Ačkoliv ani u této metody nebyla
poloha bodů výhodná, přesto maximální diference
v Y souřadnici byla 4 m a v X souřadnici 0,9 m
z různých použitých kombinací. Vzniklá nepřesnost
není způsobena chybou ve vyhodnocení. Výchozí
podklad kopie Teynardovy fotografie, kterou jsme
měli, k dispozici, ~ama o sobě kumulovala celou
řadu neznámých. Byla pořízena jako fotografická
kopie z otištěné reprodukce uveřejněné v publikaci
"Egypte et Nubie, sites et monuments", Paříž 1851.
Nevíme do .iaké míry byla tato reprodukce typo-
grafickým zásahem upravena, jestli jde o výřez
nebo o jinou úpravu. Též jsme nevěděli, zda je
. snímek skutečně vodorovný. Také identifikace
korespondujících bodů' byla obtížná a nemohla být
přesná.
Obě tyto metody nám určily malý chybový obra-

zec, v' jehož těžišti jsme iJředpokládali stanovisko
Teynardova fotografického přístroje. Správnost
řešení byra nakonec zkontrolována pomocí rekon-
struované Teynardovykomory, přičeIpž jsme při-
hlíželi k tomu, že původní komora byla asi o 6 m
níže. Na diapositivu o rozměrech 21X30 cm se nám
podařilo s překvapující přesností ztotožnit celý
zobrazený prostor se skutečností a promítnutím
obrazu chrámu do t~rénu ověřit i vytyčení rohil.
chrámu. Tímto způsobem vytyčené rohy chrámu
se lišily asi o 0,5 m od vypdčtených hodnot. Pro
výkopové práce jsme vytyčili obrysy chrámu po-
mocí pořéjldnic a úseček vztažených k základně
a určených metodou Č. 1 z Laverova pil.dorysu. PO-'
něvadž nebylo možno provést archeologický výkop
pro neustálé prosakování spodních vod do výkopu,
bylo založeno čtvercové sondové pole. Při této
práci jsme použili ruční geologické vrtné soupraJ
vy. Správnost určení polohy chrámu prOkázalo
přes 100 sond o' celkové délce 500 m. Potvrdilo se
také, že lani objevená zeď je ohradní zdí Jižního
chrámu. Sondovací práce vedené dr. Novotným
pokračovaly i v době, kdy jsme již pracovali na
dalšíCh 9,kolechv Kertási. Po návratu do Táfy
jsme určili· polohu chrániu vzhledem k ostatním
památkám a zaměřili celou řa1u dal~ích objektil.,
jako např. koptský skalní hrnb, nápis krále Ta-
harka vytesaný ve skále a torzo tzv .. Severozápadní '
svatyně v poušti. Současně byl určen vztah naší
základny k vesnici a ostatním památkám. Výškově
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bylo měření připojeno k nalezené nivelační značce
u vesnice. Táfy. Nakonec jsme ještě celé území
fotogrametricky zaměřili dvěma stereodvojicemi.

Geodetické práce v Kertási
Dalším úkolem bylo zaměřit ohradní zdi římské

pevnosti v Kertási, dokončit archeologický prů-
zkum a objasnit vzájemné souvislosti některých
částí rozvalin ohradních zdí. Tento objekt, vzdálený
asi 6 km severně od Táfy, je velmi rozsáhlý. Jeho
půdorys (obr. 8) má rozměry asi 130X135 m. Vzhle-
dem k rozsáhlosti tohoto objektu a také proto, že
jsme měli zhotovit celou řadu pohledů a řezů, které
znázorní skladbu zdiva zachovaných objektů, po-
užili jsme zde pozemní fotogrammetrie. Jedině po,
mocí této metody se nám podařilo zvládnout úkoly
za pouhých 16 dní.

Podobně jako v TMě, i zde jsme museli zvolit
vlastní souřadniéový systém, neboť se nám nepo-
damo získat souřadnice okolních trigonometric-
kých bodů s dostatečnou přesností. Ze .základny

'AB, která prochází zhruba středem pevnosti, jsou
určena všechna stanoviska fototheodolitu a koncové
body měřických přímek. Přes 100 vlícovacích bodů,
které byly přímo namalovány barvou (obr. 9), jsme
určili buď metodou orthogonální, protínáním nebo
polárně. Volba různých metod byla nutná proto,
že některá místa byla po celou dobu nepřístupná,
neboť i tato. pevnost je téměř celý rok zatopena a
všude jsou mohutT).é vrstvy bahna. Bahno jen velmi

-pomalu vysychalo a stávalo se únosným. Proto
jsme velmi často museli s některou prací čekat
na Nhodnější podmínky.

Přesto, že jsme volili jako hlavní metodu foto-
grammetrii, vykonali jsme celou řadu prací tak,
aby alespoň půdorys a některé hlavní pohledy bylo
m.ožno zpraéovat .klasickým způsobem, neboť jsme
neměli jistotu, že exponované fotografické desky
budou použitelné. V Nubii js_meneměli možnost des:
ky přímo na místě vyvolat a zjistit tak jejich jakost,
správnost doby osvitu a úplnost dokumentace. Z 11
základen bylo pořízeno 24 stereodvojic.

Přístrojové vybavení expedice

Pro úkoly v Egyptě js1Í1ezvolili takovou soupravu
přístrojů a pomůcek, která by vyhovovala pro vše-
chny očekávané geodetické práce, jejichž přesný
r:ozsah jsme přece jenom neznali. V prvé řadě to
byly dva Zeissovy theodolity Theo 010 a Theo 020,
dále základová invarová lať Bala, terčová souprava,
Teletop a fototheodolit Zeiss 19/1318. Nivelační pří-
stroj Meopta byl v Káhiře v majetku Čs. egyptolo-
gického ústavu. Zeissovy přístroje jsme volili proto,
že jsme mohli použít společného příslušenství, ze-
jména. snížit počet stativů. Zvládnutí všech úkolů
a dosážené výsledky měření a fotografování svědčí
o správné volbě, spolehlivosti a jakosti přístrojů,
zejména Theo 010. Je zajímavé, že v Egyptě jsme
nepozorovali chvění vzduchu i při vysokých teplo-
tách, při kterých jsme měřili, a to bez ohledu na
denní dobu a různá místa.

Velikou pozornost jsme věnovali dopravě pří-
strojů. Do Egypta byly dopraveny v bednách letad-
lem. Po celou cestu napříč Egyptem, asi 2 500 km,
byly umístěl1f na zadním sedadle osobního auta a
pečlivě zajištěny proti samovolným pohybům. Tato

. péče se nám vyplatila a bezvadný stav všech pří-
strojů nám umožnil všechny úkoly bez překážek
zvládnout. .

Zkušenosti s fotodeskami Agfa 9/10 Din

Desky nám. působily mnoho starostí. Nemohli
jsme získat informace, jak se chovají v podmín-
kách, kdy teploty na slunci dosahují až 650C a ve
stínu průměrně 45 0C. Proto jsme se alespoň poku-
sili vyzkoušet desky v thermostatu katedry geodé-
zie. Několik desek v kasetách jsme' vložili do ther-
mostatu, kde teplota dosáhla až 700C a nechali
jsme je tam po dobu tří dnů. Na delší zkoušku
nebyl čas. Po (lxponování a vyvolání jsme neshle-
dali na deskách změny. Takto' uklidněni jsme
ihned po příjezdu do Káhiry v Abusíru provedli ex-
poziční zkoušky. Při použití žlutozeleného filtru,
který patří k normální výbavě fototheodolitu, se
expoziční doba pohybovala od 2 do 8 vteřin. K ur-
čení doby osvitu byl používán čs. expozimetr Metra,
který se výborně osvědčil. Zkušební vyvolání desek
v laboratoři Čs. egyptologického ústavu v Káhiře
potvrdilo, že doba osvitu byla volena správně.

Po příjezdu do Nubie, kde jsou podmínky jiné
_než v Káhiře, jsme chtěli zkoušku opakovat a ově-

řit si zda transportem v autě, kde teploty dosa-
hovaly až 600C, a skládováním na lodi se kvalita
desek nezměnIla. Proto fotograf expedice dr. No-
votný se pokusil v Asuánu několik desek vyvolat.
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Tato zkouška se však plně nepodařila, neboť tep-
lota vyvolávací lázně stoupla během několika mi-
nut z 180C na 28 0C a došlo ke splavování citlivé
vrstvy. Ze zkoušky se však dalo soudit, že doba
osvitu byla určena správně a že ani dlouhodobé
působení teploty podstatně nezměnilo fotografické
vlastnosti citlivé vrstvy. K vyvolání ostatních desek
v Káhiře nebyl čas a stejně bychom na situaci nic
nemohli změnit, a tak desky byly vyvolány až
v Praze ve fotogrammetrické laboratoři katedry
mapování. Všechny desky vydrželY nepříznivé pod-
mínky a za tři měsíce neutrpěly na vnitřní hod-
notě a jsou pro měřické účely použitelné.

Organizace práce a spolupráce členů expedice

Plynulý chod prací v Nubii velmi znesnadňovala
bahnitá neúnosná půda, do které jsme často zapa-
dali až po kolena a také to, že při archeologickém
výzkumu a výkopech nebyl dosažen patřičný před-
stih' před geodetickými pracemi. Byli jsme velmi
často nuceni doměřovat nově objevené části ob-
jektu, abychom zachytili poslední stav. Také kolí-
savá hladina Nilu postupně odkrývala stále nové a
nové objekty, které mus,ely být okamžitě zaměřeny
bez ohledu na jinou nedokončenou práci. Tím vznik~
ly značné časové ztráty. Všechny tyto okolnť?sti
nám působilY nemalé obtíže. Ztráty jsme nahrazo-
vali zvýšeným pracovním úsilím, prodloužením. pra -,
covní doby a zapojením do geodetických prací
zbývající členy expedice, prof. Žábu, dr. Novotného
a Milana Hlinomaza.
Jako měřičtí pomocníci s námi spolupracovali tři

až' čtyři egyptští dělníci z městečka Kuft. Tito "Kuf-
ťané" jsou nejlepšími dělníky při všech archeolo-
gických pracích. Také nám se osvědčili jako velmi
učenliví, chápaví a pilní spolupracovníci· a po pře-
konání dorozumívacích obtíží pracovali k naší
úplné spokojenosti. S dělníky jsme se dorozumívali

. hlavně ukazováním a arabskými výrazy, které jsme
si museli osvojit.

Pracovní podmínky, podnebí

V Nubii jsme pracovali v létě, tj. od poloviny čer- i

vence do poloviny srpna za úmorného vedra, kdy
teplota ve stínu dosahovala 500C, v poušti až 56.oC.
To se též projevilo ve spotřebě vody (až 8 litrů na
osobu z'a den). Voda musela být chemicky upravo-
vána "Pantocidem". neboť je zde veliké nebezpečí
nákazy různými parazity a jinými střevními ne-
mocemi. Dostatek pitné vody z pramenů v Táfě
i .v KertásU obstarával jed1en dělník, který neměl
nic jiného na práci. PsychologiCkY však bylo nej-
horší to, že ačkoliv jsme bydleli na lodi (obr. 10),
nemohli jsme se v Nilu vy~oupat, neboť Nil je za-

mořen parasitem, který napadá játra a ledviny
(Bilharsie) a toto onemocně~í je pm Evropana
smrtelné.
Po čtrnáctidenní cestě pouští· kolem Rudého

moře, kde jsme navštívili ještě další dvě římské
pevnosti Mqns Claudianus a Mons Porphyrites,
jsme přijeli do Káhiry, kde jsme pokračovali v pra-
cích na Abusírském pyramidovém poli. Zde byly
práce též velmi zajímavé a v jiném článku s nimi
seznámíme naše čtenáře.

Lit e r. a t u r a :

[1] La Vie Urbaine - Architektura ČSŠR, 7/1962
(2J Men š í k, M.:· Deskriptivní geometrie (konstruktivní lato-

grammetrie]
Skripta, SNTL 1957

Přímé připojení děrovače Aritma na registrátor
souřadnic vyhodnocovacích strojů

. 526.525.31
Pavel Vysloužil, GTÚ Praha

Na základě zkušeností s provozem automatizo-
vané linky THM, sestavené skupinou provozního
výzkumu v GTÚ Praha, bylo zjištěno, že zhotovo-
vání děrných štítků, obsahujících registrované sou-
řadnice přechodem přes. děrnou páSku, má některé
nevýhody. Děrná páska, vznikající při registraci
bodu, se převádí na děrné štítky děrovačem Aritma
pomocí "snímacího zařízení děrné pásky!'. lak uká-
zala praxe, je toto zařízení náchylné k častým po-
ruchám. Chybné štítky. je třeba vyhledat srovná-
ním se zápisem a nahradit správnými, ručně vydě-
rovanými, což zdržuje práci. Byla tedy položena
otázka možnosti přímého děrování, bez přechodu
přes děrnou páskU. Tento úkol byl vyřešen zlepšo-
vacím návrhem č. 6/62.
Pro spojení byl vybrán registrátor Wild EK 3,

protože má některe vlastnosti, které sé zdály být
pro řešení výhodné. Registrátor je upraven pro
připojení děrovače IBM a pracovní rychlost je
poměrně nízká, cca. 4,5 úderů za vteřinu.
Během řešení se však ukázalo, že úpravy pro

)BM nelze pro Aritmu využít, čili že tato okolnost
řešení neovlivní. Při provádění zkoušek s hotovým
zařízením se prokázalo, že děrovač Aritma je scho-
pen spolehlivě pracovat i při rychlosti přes 10
úderů za vteřinu. Tato okolnost byla potvrzena pro-
vizorním připojením děrovače na registrátor EK 5a,
který má pracovní rychlost 9,5-11 úderů za vte-
řinu. Je tedy možná očekávat, že připojení na re·
gistrátor fmy. Zeiss, Coordimeter, který má podle
údajů výrobce pracovní rychlost kolem 10 úderů,
bude bez velkých potíží proveditelné.
Vlastní zařízení se skládá ze dvou hlavních cel-

ků. V prvé řadě je to skříňka obsahující sadu .relé,
buzených z výstUpu registrátoru a ovládajících
svými kontakty chod děrovače. Skříňka je spojena
kabely s výstupem registrátoru a zásuvkou pro
připojení snímacího zařízení na děrovači. Relé pře-
vádějí impulsy registrátoru o síle cca 0,040 A na
pracovní proud děrovače, který má hodnotu 2,5
až 4 A.
Další částí jsou kontrolní obvody, zabudované

v registrátoru. Byly navrženy s ohledem namož-
nost umístění děrovače odděleně od registrátoru.
Například zajišťují, že neilí možno provést regis-
. traci pokud je registrátor přepnut na děrování
štítků a děrovač není v. chodu. Dále není možno
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provést registraci, pokud v razníku děrovače není
podán št~tek. Nepřítomnost štítku oznamuje roz-
svícení kontrolky na řídicím pultu registrátoru.
Signalizuje se tedy jak eventuální porucha děro-
vače, :tak i vyčerpání zásoby štítků.
Průběh registrace se liší od dosavadního stavu

jen tím, že po ukončení zápisu psacího stroje se
rozsvítí na řídicím pultu červené světlo a zazní
signál. Vyhodnocovatel pak stisknutím příslušného
tlačítka provede buď vyděrování, nebo stornování
štítku. Stornovaná registrace je v zápisu označena
příslušným znakem a děrovač vymaže zápis ze své
paměti, aniž štítek vyhotoví.
Možnost současného zhotovování děrné pásky ve

. zvoleném kódu zůstává zachována.

Vladimír Vladimírovič, inž. Milan Klžmeš,
OGK, Brno

526.421

Úkoly technickohospodářského mapování budou
takového rozsahu, že se nutně musíme zabývat
všemi částmi technologie zpracování těchto map
- zvláště pak postupy fyzicky a 'časově náročnými.
Tak se v současné době řeší například důležitá
otázka mechanizace planimetrování a značná po-
zornost se věnuje i otázkám mechanizace stabili-
začních prací. .

Při řešení této problematiky se ukazuje, že je
nutné komplexní řešení zahrnující otázky mate-
riálu a umístění měřických značek, mechanizač-
ních prostředků pro. jejich rozvoz i stabilizaci a ko-
nečně i případných zařízení pro vyhledání již osa-
zených bodů. Proto předmětem řešení úkolu pro-
vozního výzkumu ÚKG Praha i vypsaných tématic-
kých úkolů některých ÚKG je celá řada zařízení
a prostředků, usnadňujících maximálně tuto namá-
havou práci.
Podle zkušeností získaných v Ústavu geodézie

a kartografie v Brně ve spojitosti s řešením tema-
tického úkolu se ukazuje, že vhodnou cestou nebu-
dou rozhodně pomůcky lehké mechanizace, jako
jsou ruční vrtáky, ba dokonce ani zařízení předsta-
vující střední mechanizaci. Typickými představi-
teli tohoto stupně mechanizace jsou přenosné jam-
kovače (domácí VÚ 56 a SALP, sovětská benzino-
vá pila Družba, upravená na jaÍnkovač BM 30, či
západoněmecký výrobek fy Hohenheim), dále ne-
sené jamkovače k půdní fréze PF 6 či k malotrak-
toru Zetor ..
Zařízení střední mechanizace je nutno podrob-

ně prozkoumat. V našem resortu existují názory,
že právě jejich mobilnost - to zvláště u přenos-
ných jamkovačů - je pro geodetické práce velmi
výhodná. Stojí ovšem za to otevřít lékařský posu-
dek [5], jež hodnotí obsluhu přenosného jamkova-
če z hlediska kalorického výdaje (až 10 Kcal/min)
i škodlivých vlivů, vyplývajících z hlučností moto-
ru jamkovače 100-120 dB (únosná hranice se po-
hybuje kolem 80 dB), vlivu. výfukových plynů a
hlavně nepříznivých otřesů, kdy stanovené mezní
hranice amplitudy příslušející k frekvenci 70-100
cyklů jsou vysoko překročeny. K potížím pracov-
ního rázu přistupují i potíže konstl'ukční, protože
tato zařízení j~ou určena pro výsadbu lesů - tedy
li hloubení' jam o, průměru do 30 cm a do max.
hloubky 65-70 cm, což pro osazení měřické znač-
ky je často velmi málo. Kamenitá a štěrko.vitá pů-
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da, buření a kořeny práci prakticky znemožňují.
Tyto poslední výhrady je nutno bohužel vznést
i proti vrtacímu zařízení VM k půdní fréze PF 6 a
podobnému zařízení k malotraktoru. Jejich konc
strukční vyřešení - zvl. převody a ostří vrtáků
není dimenzováno pro geodetické práce.
Jako nejvhodnější se tedy zatím ukazují zařízení

těžké mechanizace, jako jsou jamkovače nesené
[4], [6], [7], [8], [11] nebo jamkovače vezené
na vlastní ose [11J, [12]. Domácím představitelem
těchto zařízení je nesený jamkovač za traktor Ze-
tor-Super, sériový výrobek n. p. Prototyp ve Sloven-
ské Lupči (obr. 1).

Te~hnické údaje:

obsluha
váha jamkovače
celková váha jamko-
vače s traktorem
Zetor Super
váha vrtáku
o 40 cm
050cm

rozměry jamkovače

1 pracovník
300 kg

31 kg
40 kg

2 350 mm (délka)
705 mm (šířka)

1740 mm (výška)
délka jamkovače
s traktorem

Ekonomické údaje:

cena stroje
náklady na 1 jámu

8570 Kčs
0,282 Kčs (při hloub-

ce 60 cm)
předpokládaná život-
nost

"Při praktických zkouškách popisovaného zanze-
ní bylo v těžkých podmínkách abnormálně suchého
podzimu 1962 vyhloubeno zapůjčeným jamkovačem
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I

Správy ČSSL z Břeclavi pro zakázku v povodí řeky
Dyje 150 jam, prakticky za 10 pracovních hodin.
Vlastní vrtání jámy trvalo v průměru méně než
30 vteřin. Maximální časové ztráty vznikly při pře-
jezdu na ~ové místo vrtání- a hlavně pak čekáním
na přecháZející stabilizační ČI'!tu. Z podobných
zkoušek [4], provedených brněnskou póbočkou St.
zkušební stanice zemědělských strojů v Praze-Ře-
pích, je zř~jmé, že zařízení pracovalo 29 dnů s vý-
konem' 10 287 jam o hloubce 90 cm, prakticky bez
ptlruchy. Na základě -tohoto statistIckéhO materiá-
lu bylo zjištěno, že v průměru 80 %, vyvrtané ze-
miny je vyn'lseno z jámy a rozhozeno do maximál-
ní vzdálenosti 70 cm od jámy. Zbývající narušeribu
zeminu v jámě je nutno před stabilizací upěChovat
či ručně odstranit. Podobné kladné zkušenosti s me-
chanizací stabilizace byly učiněny i u zahraničních
zařízení typu Fergusson [6], Unimog [8], [11] a
Bass [12] ..

Hloubení jam není ovšem jelllinou namáhavou
prací při stabilizaci tněřických značek. K dalším
patří především: tr;ansport ,značky (nakládání, pře-
voz a skládání z vozidla), vlastní osazení (spuště-
ní do jámy, centrace, udusání a úprava zeminy).
Jistě se právem domníváme, že nelze jen vytrženě
. mechanizovat jednu práci a ostatní ponechat beze
změny tak, jak se provádí doposud.

Komplexní řešení stabilizace geodetických zna-
ček je podle našeho názoru možno, řešit hned nyní,

Ina základě existujících zařízení tuzemské výroby,
k jejichž využití je možno volit vhodné kooperace
se správou ČSSL, případně dalšími orgány. Je tedy
možno již nyní stanovit optimální postup pro tak-
řka úplně mechanizovanou stabilizaci:

a) R'ekognpskace ,a volba bodů bodového pole
(zůstává ,prakticky nezměněna proti dosavad-
nímu způsobu). P.rovádí technik a pomoc. děl-
ník.

I

b) Vyvrtání děr v označených místech. Provádí
traktorista s technikem čipom. dělníkem ja-

ko doprovodem. Vybavení: traktor Zetor-Su-'
per s neseným jamkovačem.

c) Rozvoz, osazení hranolu, udusání hlíny. Pro-
vádějí 1 až 2 stabHizační čety vybavené ná-
kladním vozidlem (nejlepe V3S) ,opatřenýTtz
hydraulickým jeřábem - např. HŽP-4-61
s nosičem hr(J.nolů inž Citovického na laně
mísťo háku a kompresorem pro pneumatické
udusávání hlíny.

Při stabilizaci podzemní kovo'vou deskou podle
zlepšovacího návrhu inž. Miroslava Hájka a kol.
VUT v Brně je pochopitelně možno celý postup
provést jen za použití jamkovače a práce uvedené
ad c] odpadnou. Pro provozní využití je ovšem
nutno ještě počkat na ukončení výzkumných úkolů
ÚKG Praha, který tuto problematiku řeší.
Podstatné na těchto údajích je to, že ústavy geo-

dézie a kartografie mohou prakticky ihned při do-
statečné organizační činnosti využít alespoň ně-
kterých uvedených· zařízení.

Literatura:

[l]G e nt: Erfahrungen bei der Vermarkung: von Grenzpunkten
bei der Erdbohrmasehine "Hohenheim". (Vermessungstechni-
sehe RundsQhau č. 5/1957).

[2] K Ď b I e H.: Die Vermarkung von' Grenz- und Linienpunkten
[Zeitschrift lilr Vermessungswesen č. 9/1962).

[3] Mor e i e v A. K., O v čin i k o v L. V.: Isporzovanie ben-
Izinomotornoj pily ••Družba - 60" dia meehanizacii trudo·
jomkich rabot [Geodezia i kartografia č. 6/1962). .

[4] P a vel k a H.: Protolml Č. 208 o zkouškách neseného jam·
kovače .pro výsadbu topolů za traktor Zetor'Super nebo za
traktor Zetor·25 (Státní zkušební stanice zemědělských strojů

, - pobočka Brna, 1959],
[5] P é ť a A.: Protokol Č. 270 \0 zkouškách přenosného jamko·

vače VÚ·56 určeného k hloubení jam [Státní zkušební sta·
nice zemědělských. strojů ~ pobočka Brno, 1959).

[6] R a b e: Vermarkung mil Bohrgerilt "Ferguson" [Vermes·
sungstechnische Rundscha'u Č. 4/1956).

[7J (fu]: Vrták. pro svahy [Technické noviny Č. 42/1962).
[8] Traktor Mercedes-P.enz Unimog (Technická práce Č. 11/1962).
19] Vrtací a řezací soupra",a pro mechanizaci lesních prací [pro·

spekt n. p. TOS Svitavy).
[lG] Benzinomotornaja pila ••Družba" [Prospekt podn. zahraniční·
. ho obchodu RAZNOEXPORT ze světové výstavy EXPO 1958).
[l1J Unimog [Prospekt firmy Daimler-Benz-A.-G., Gaggenau).
[12] Baas-Erdbohrgerilte [Prospekt firmy J3aas, Hamburg).
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Obr .. 2. Napojenf -neSeného jamkavače na traktor: 1 - reverzní převodová skříň, 2 - redukční převo-
dová, skříň, ,3 ~ nosný rám, 4 - pohon a ovládací ústrojí, 5 - vrták.
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Z geodetické praxe
Technologie zpracování katastrálních map a jejich
reambulace užitím metody letecké fotogrammetrie

[nž. Karel Tireček, OGK, Opava
526.918.9 : 33!3.211.1.

Technologii zpracování a údržby map velkých měřítek
je v zahraničí 'věnována značná pozornost. Dokladem
toho jsou poznatky získané v Rakousku při jednáních
a exkursích, uspořádaných u příležitosti zasedání X.
kongresu Mezinárodní federace zeměměřiču (Féderation
Internationale des Geometres - FIG). V souvislosti se
zahájením technickohospodářského mapování v ČSSR je
proto účelné uvést alespoň některé z těchto poznatkfi,
které se týkají technologie zpracování a údržby kata-
strálních map, užívané v Rakouském spolkovém úřadě
cejchovním a zeměměřickém (Bundesamt fiir Eich- und
Vermessungswesen - BEV) ve Vídni.
Rakouská spolková měřická služba používá od r. 1961

nový způsob zpracování a reprodukce map 1: 1 000 a
1 : 2 000 s využitím elektronických počítacích a regis-
tračních přístrojů, samočinných koordinátografů, nesráž-
livých podložek a nové reprodukční techniky.
V zásadě se jedná o vyhotovení tzv. čís e I n é ho'

P lán u (Zahlenplan), který je vykartirován na prů-
svitné fólii. Číselný plán je zobrazen z děrnoštítkově
registrovaných souřadnic podrobných bodu měření po-
mocí automatického koordinátografu. Číselný plán má
v podstatě spojit dosud ~oužívané pracovní postupy, tj.,
zhotovení polního náčrtu a originálu mapy, které se
rozlišovaly v podstatě jen v měřítku, v přesnosti zá-
kresu a v obsahu náplně; zároveň má odstranit zby-
tečnou duplicitu práce a ulehčit a zjednodušit lidskou
práci - čistokresbu neoo rytinu originálu mapy. Čí-
selný plán je vyhotoven černým výtahem v náplni ka-
tastrální mapy' a červeným výtahem v obsahu náplně
polního náčrtu. Zhotovuje se v měřítku dvou až čtyř-
násobném proti měřítku výsledné mapy, podle hustoty
obsahu mapy; tj. v měřítku 1: 500 pro mapu 1:1000
nebo 1: 1'000 až 1: 500 pro mapu 1: 2000. S ohledem
na reprodukční zmenšení číselného plánu do měřítka
mapy je 'nutno upravit sílu výtahu lineamentu a veli-
kost popisu a značek mapového klíče. Výtah čar se
provádí silóu 0,2 až 0,4 mm, popis speciálními šablo-
nami různé velikosti.
Jako podložka pro číselný plán se volí prfisvitná plas-

tická fólie (astralon nebo ultraphan), na které se dá
dobře rýsovat a popisovat černou a červenou tuší, která
je málo, srážlivá vlivem změn teploty, vlhkosti a vli-
vem stárnutr aze které lze lacinou cestou (planogra-
ficky] zhotoviti kopie pro účely dalšího vedení katastru.
Poněvadž na planografické kopii je třeba. zobrazit čer-
nou i červenou barvu, přidává se do červené tuše dvoj-
chroman draselný, aby červená barva při kopírování
dobře kryla.
Jelikož jsou podrobné body měření registrovány v sou-

řadnicích, mohou být automatickým koordinátografem
přesně vyneseny ve zvoleném měřítku číselného plánu.
Náplň dřívějšího polního náčrtku je podstatně chudší a
obsahuje při univerzální metoaě jen červeně vyznačené
kóty (doměřování a kontrolní míry).
Z takto zpracovaných číselných plánu se zhotovuji

jednak' planografické kopie pro další vedení a pro
zájmy investorfi, jednak zmenšeniny do měřítka mapy
pro montáž tiskového podkladu. jednotlivé zmenšeniny
číselných pláml se montují na hektarovou sIť a rám
mapového.listu,c které jsou zobrazeny na skleněné desce.

, Při fotoreprodukčním zmenšování musí být odfiltrována
veškerá červená kresba, aby na kopiích zůstala jen
náplň mapy bez obsahu polního náčrtku. Plastické fólie,

• na nichž je zpraoován číselný plán,' podléhají rozměro-
vým srážkám, jednak změnou teploty - průměrně 0,1 %
pro 10C, vlhkosti - pruměrně 0,01 % při změně vlh-
kosti 1 % a konečně též vlivem stárnutí. Tyto změny
rozmerfi se eliminují při fotoreprodukČním 'zmenšování,
a to při stejnoměrné srážce reprodukcí na stroji Klimsch~
Commodore, při ruzné délkové a šířkové srážce --na
stroji Klimsch-Variograph, případně použitím, affinního
překreslení. ' Variograph' je speciální fotoreprodukční
přístroj, který např. při odstraněné srážce vose y vy-
rovnává zbytkovou srážku v rpzměru osy X. Zmenšení
se provádí na speciální film s polyesterovou podložkou,

která má prakticky zanedbatelné změny, rozměrů pn
mokrém procesu a kde jsou vlivy změn teploty rovněž
minimální. Tím se zhotoví zmenšeniny, které po mon-
táži na připravenou podložku mapové fólie vytvoří
podklad pro tiskov.ou desku mapy.
Tento technologický postup vyhotovování katastrálních

map znamená značnou' racionalizaci zeměměřických
prací. Z jednoho podkladu číselného plánu dovoluje vy-
hotovit jak potřebný polní náčrt s kótami, tak přímo
kartografický podklad originálu mapy a ulehčuje prac-
nou kartografickou kresbu nebo rytinu originálu poloho-
pisu, neboť s ohledem na zvětšené měřítko nevyžaduje
tak přesný výtah line amen tu a popisu.
R e a m bula c e k a t a str á I n í c h map 1: 2 880'

se provádí fotogrammetricky pro celá katastrální území.
Měřítko leteckého snímku bylo zvoleno 1: 13 000; po-
užívá se. buď normální, nebo širokoúhlé letecké komory
RC 5a. Pro fotogrammetrické zpracování je nutné sta-
novit, které z viditelných čar a bodU modelu se mají
vyhodnotit. Tento zpusob je rentabilnější než vyhodno-
tit celé území a změny Zjišťovat následně porovnáním
starého zákresu v mapě s novým vyhodnocením.
Základní myšlenka postupu vyhodnocování spočívá na

postupném vyhotovování tří prusvitek. V první řadě. se
připraví a zpracuje tzv. prtisvitka rozdílfi. Zakládá se
pro každý list katastrální mapy. Pod zrcadlovým ste-
reoskopem se pozoruje příslušná vybraná stereodvojice
na kontaktních kopiích a na přiložené průsvitce rozdílů
se od ruky provádí zákres buď červeným nebo modrým
kuličkovým perem. Červeně se zatrhnou všechna par-
celní čísla pozemkfi. která souhlasí v dosavadním a no-
vém stavu jak ve svém tvaru, tak i v kultuře pozemků.
Změněné hranice pozemků, nové budovy a cesty, jejichž
vykreslení se zamýšlí vyhodnotit fotogrammetricky, se
Zakreslí přibližně podle oka rovněž červeným kuličko-
vým perem. ,
Modře se zakreslí obtažením z podkladu listu kata-

strální mapy všechny identické hranice a body, které
jsou potřebné pro následující fotogrammetrické vlíco-
vání snímků při vyhodnocení. Na této prfisvitce "se ko-
nečně zakreslí obvod a čísla jednotlivých stereomodelu,
ze kterých bude vyhodnocena plocha. mapového listu.
Při počátečn!ch pokusech s fotogrammetrickou re-

ambulací byly potřebné vlícovací body zaměřovány
v území geodeticky (polohově a výškově1. Od takového
přesného orietnování však bylo upuštěno. Nyní se
orientace provádí na pOQ1dadě 5-6 identických bodu
mapového podkladu. S ohledem na sousední modelv tp-že
řady a řad sousedních se vyberou vhodné vlícovací body
z mapy a z.akreslí na zvláštní prusvltce orientací. ob~a-
hující několik, mapových listfi a zhotovenou zprayidla
na a'stralonové fóliI. K výškovému urovnánI modeth Re
použije exlstujíc! topografická mapa v měřítku 1 : 50000.
Zbytkové chyby urovnání při délce strany asi 1.5 km
v jednom modelu činí max. 5 m, což je pro měřítko
katastrální mapy únosné, .
Stereofotogramrríetrické vyhodnocován! se pak pro-

vádí následovně: Na stfil vyhodnocovacího stroje se při-
pevní prfisvitka orientace. Po urovnání modelu a na-
stavení měřítka se přiloží (podle zakreslených sekč-
ních rámu) na tuto průsvitku zÍníněná průsvitka rozdílfi.
Na tyto ptfisvitky se konečně přiloží čistý prfisvitný ma-
teriál velikosti plochy vyhodnocovaného modelu jako
prusvitka vyhodnocení.
Postavíme-li nyní tužku vyhodnocovacího přístrOje na

čáru nebo na bod vyznačený v průsvitce rozdílu, pak se
tím měřickáznačka přístroje zavede na odpovídající
čáry nebo bodystereomOdelu. Vyhodnocovateli se pak
ušetří nepohodlné hledání a .porovnávání; všímá si jen
zákresů na prfisvitce rozdílu a vyhodnocuje ze stereo-
modelu červeně' nebo modře vyznačené čáry a body
prťJ.svltky. Vyhodnocování provádí černou tuhou. Kon-
taktní kopie potřebuje jen pro absolutní orientaci
k identifikaci zvolených vlícovacích. bodfi na stereo-
modelu. Vyhodnocované hranice se zobrazují graficky
plynulou čarou bez bodování, zatímco u budov se rohy
střech vybodujl. U budov se ukázalo účelným vyhod-
notit napřed půdorys graficky bez zvláštní péče, a pak
teprve pečlivě vybodovat. Není třeba přesného spojo-
vání, neboť zde jde pouze o grafické vysvětlení, jak je
třeba body spojit po jejich převzetí do mapy.
Zpfisob vyhotovení prfisvitky rozdílu jako podkladu

práce vyhodnocovatele se-plně qsvědčil a znamená vel-
kou úsporu času vyhodnpcovacích strojů a jejich pro-
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duktivní využití pro fotogrammetrickou ream]mlaci ka-
tastrálních map.
Zákres fotogrammetrického vyhodnocení nových před-

mětů měření do mapy je možno provést na základě sou-
časně vyhodnocených nezměněných hranic. Zákres Se
provádí íT mapě tužkou po přepíchnutí z průsvitky. Při-
tom se tužkou též škrtnou neplatn~ hranice pozemků.
Do dílčích ploch, které vznikly zákresem nových hranic,
se napíší značky kultury; v případě pochybnosti se při-
pojí otazník. V průběhu hranice, kterou nelze zaručeně
vyhodnotit, "se připojí značka n. v. (neviditelná).
Všechny 'změny v průběhu hranic nebo kultur pozem-

ků,stejně jako nové nebo změněné parcely stavebl)í,
se zapisují s uvedením čísla, listů mapy a stereo modelu
do seznamu změněných hranic, kultur a budov. Do to-
hoto seznamu se zapisují též pozemky, zjištěné při in·
terpretaci pod stereoskopem při zakládání průsvitky roz-
dílů. Tento seznam slouží především pro další technické
práce, rekognoskaci a doměřování a upozorňuje zpra-
covatele na tužkové" zákresy a poznámky v mapě.
Tím je vlastně práce oddělení fotogrammetrick~ ream-

bulace skončena. .
Seznam rozdílů a mapy s provedenými tužkovými zá·

kresy a poznámkami se předají příslušnému Zeměmě-
řickému úřadu (tak jako u nás SG), kde tvoří podklady
pro další technické a písemné zpracování. Letecké kon-
taktní kopie, průsvitky rozdílů, orientací a vyhodnocení
se předají rovněž tomuto úřadu k uložení. Vedoucí
úřadu, který dobře zná poměry svéhv měřického okresu,
musí nyní po dfikladném studiu seznamu rozdílfi a no-
vých zákresfi v mapě rozhodnout, který z uvedených
evidenčních případfi a jak má být technicky proveden.
Mnoho případfi (nehledě ke změnám kultur), označe-

ných jako pochybné,' vyžaduje rekognoskaci, případně
doměření. Opravy majetkových hranic vyžadují komisio-
nelní šetření, zvláště proto, že fotogrammetrické vyhod-
nocení zakresluje viditelné hranice na snímku, které
nemusí být totožné' s hranicemi majetkovými. Zesíle-
ným výtahem, tak jak je to v rakouském katastm u no-
vého fotogrammetrického mapování obvyklé, nelze tuto
reambulaci vyznačit zvláště proto, že celý ,"lineament
mapy 1: 2 880 vznikl z grafického mapování a ze síly
čáry se neodvozuje pfivod mapy.
Přesto, že nejsou po reambulaci k dispozicI číselné

podklady, že u budov lze všeobecně vyhodnocovat jen
okapy střech, a že staré hraničníky nelze bez jejich
signalizace na snímku indel1tiftkovat, dosáhli zpracova-
telé fotogrammetrické reambulace v měřítku 1: 2880
stejné přesnosti kresby jako při geodetických Zpllsobech
evidenčního provádění změn v mapách;
'Dosavadní zkušenosti tohoto oddělení dokazují, že se

s poměrně malým počtdm pracovníkfi a v krátké době
daří uspokojivě provádět reambulace celých katastrál-
ních území fotogrammetricky.
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Z kartografické praxe
Jednoduché rozmnožovacÍ metody

a jejich aplikace při reprodukci map
lnž. Jaromí.r LofeZmann, ÚGK, Pardubice .

526.67

Při reprodukci map a plánů u ústavů geodézie
a kartografie v krajích se užívají některé jedno-
duché rozmnožovací metody. Nejvíce známá k y a-
not y p 1e se užívá k vyhotovování podkladů
pro kartografické zpracování map.
A r gen t oty P i e slouží k rozmnožování pol-

ních a jiných měřických náčrtů, map pro HTÚP,
pro vyhotovování pozemkových map apod. Argen-
totypické kopie však nemají dostatečnou stálost
a i po řádném odstranění sirnatanu sodného vodou
dochází po čase k zeslabení kresby. Tento důleži-
tý moment nesmí býti nikdy opomíjen při volbě
rozmnožovací metody. Vhodnější využití argento-
typie je spíše pro vyhotovování předloh pro lito-
grafii, revizních kopií z negativů, případně z ne-
gativní rytiny apod.
D i a z oty P,i e se užívá k rychlému rozmnože-

ní různých náčrtů, pomocných kopií z průsvitek
apod. Ozalidové kopie vznikají suchou cestou, pro-
to jsou z planografických kopií rozměrově nejméně
deformQvány. Stálost na světle u dosavadních ma-
teriálů nebyla velká, teprve u nových výrobku
Diazid (Optimal, Special nebo modrý) je stálost
pod~tatně vyššI.
Pro rychlé vyhotovenI kopií z průsvitných i ne-

průsvitných předloh malých formátů se užívají
f o t o k o P í r o v a cíp ř í str o j e (Tempokop-
NDR, Dokufo - MLR, Copyfix (Combi) - NSR).
Výsledné kopie mohou být na různě zbarveném pa-
píru, na průhledném nebo prusv1tném filmu, což
lze s výhodou použít pro přenos na ofsetovou tis-
kovou desku. Dosavadní nevýhodu - vyhotovování
negativů ke každému pozitivu - odstraňují tzv.
multipapíry fy Agfa a Geavert, z nichž lze vyho-
tovit až 10 kopií. Stálost na světle je u nových
materiálů rOvněž vyhovující. Zdá se tedy, že foto-
kopírovací proces je schopen řešit otázku rozmno-
žování geometrických (polohopisných) plánu na
střediscích geodézie.
Pro tyto jednoduché rozmnožoVací metody uží-

valy ústavy různé postupy, někdy s méně vhodný-
mi předpisy. Proto při současném zvyšování pro-
duktivity práce je nutné vypracovat jednotné tech-
nologické postupy, které zaručí při hospodárné
výrobě kvalitní výsledky. V našem· ústavě v Par-
dubicích byl vypracován v provozním výzkumu ná-
vrh na stabilizovaný postup jedné z těchto jedno-
duchých rozmnožovacích metod - f o t o lov é h o
tisku.
Nejprve stručně zopakuji princip a chemickou

podstatu této metody: v pneumatickém kopírova-
cím rámu se kopíruje z průsvitky na negativní kya-
notypický modrák tovární výroby, obsahující dvě
složky - citran železitoamonný a ferrikyanid dra-
selný. Při osvitu dochází v místech ploch k re-
dukci solí železitých na SOli železnaté. V místech
neosvětlených (čáry) zůstávají obě složky nezmě-
něny. Nevyvolaný negativní obraz se obtiskne na
upravenou želatinu, chlazenou na desce fotolového
stolu. V místech čar dojde k reakci mezi ferri-
kyanidem draselným z kyanotypického modráku
a síranem železnatoamonným ze želatiny. Reakce
zpusobí utvrzení želatinové směsi, která se tím stá-
vá olejofilní. Při navalování tiskové barvy na žela-
tinu přijme mastnou tiskovou barvu jen utvrzená
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olejofilní želatina (čáry), kdežto plochy mastnou
tiskovou barvu odPllzují. Vlastní tisk' se provede
přitisknutím tiskového papíru na želatinu.

Při řešení otázky stabili?ace postupu byla snaha
nalézt takové složení želatinové směsi, které za·
ručí dobrou kvalitu tisku i při vyšší teplotě a re-
lativní vlhkosti vzduchu, ve snaze aby želatinová
směs byla využita co nejefektivněji. Jako nejvhod-
nějšíbyl zvolen předpis užívající tzv. "regenerač-
ní směsi". Během tisku totiž dochází jednak k ubý-
vání želatinové směsi, mnohem rychleji však uhý-
vá síranů, reagujících při obtisku s ferrikyanidem
draselným z kyanotypického modráku. Tento ne-
stejnoměrný úbytek složek základní želatinové
směsi vyrovnav4 "regenerační směs" se zvýšeným
obsahem síranu, voleným tak, aby tiskuschopnost
želatinové směsi byla stále stejná, bez vlivu stáří
základní směsi.

Pro navrhovaný stabilizovaný. postup je použito
toto složení želatinové směsi:

Regenerační smes
L roztok, želatina fotografická

ČSN 66 5910
voda -
·sušená volská žluč
voda ..-
síran železnato-amonný
· ČSN 68 5424
síran zinečnatý

ČSN 65 3460
kamenec hlinitodraselný
krystalický

ČSN 68 5370 50 g
voda" 500 ml

Při rozpouštění základní směsi před tiskem se
přidá současně i část regenerační směsi, a tím se
obnovuje jejítiskuschopnost.

Z tiskových bp.rev, jsou nejvhodnější pro fotolo-
vý tisk barvy knihtiskové a ofsetové, dobré výsled-
ky se dosahují s barvami pro tisk na celofán. Pro
úpravu konzistenca i schnutí tiskové barvy je nej-
vhodnější tzv. "zasušená fermež" s Obsahem olov-
natého sušidla, značeného 94-0-00 až 02, která sou- .
časně s kráceriím barvy urychluje její schnutí.
Pro. vlastní tisk doporučuje návrh stabilizovaného
postupu přípravu tiskové barvy dvojí konzistence
- řidší a hustší:

barva řidší konzistence se užije pro první nános
tiskové barvy na želatinovou směs, aby se nepoško-
di1 tiskový prvek - utvrzená želatina. Pro vlastní
tisk se nanese na želatinovou směs barva hustší
konzistence, která zaručí ostřejší tisk čáry než bar-
va konzistence řidší.

Základní smes
I. roztok želatina fotografická

ČSN 66 5910
'voda .,.
čerstvá volská žluč
nebo
sušená volská žluč
voda
·síran železna to-amonn Ý

ČSN 68 5424
síran žinečnatý

ČSN 65 3460 .
kamenec hlinitodraselný

krystalický č.
ČSN 68 5370

voda

3000 g
9000 ml
3000 ml

200 g
2000 ml

80 g

60 g

40 g
500 ml

2000 g
5000 ml
180 g

2000 ml

Při dodržení tohoto postupu -lze dosáhnouti vět-
šího množství tisků při dodržení dobré kvality vý-
sledků. Fotolem lze> potiskovat nejrůznější mate-
riály - tiskový papír, kreslicí i průsvitkový pa-
pír, snímkové plátno, plastické fólie apod.

Posuzujeme-li postup fotolového tisku, zjistíme,
že má nedostatky v přípravě tisku, tj. v dlouhém
a drahém exponování kyanotypického modráku
obloukovým světlem. Krok k vyřešení tohoto
problému tvoří ZN ÚGK v· Českých Budějovicích.
Originál je vyrýsován tuší s obsahem dvojchro-
manu amonnébo, který přiobtisku originálu na že-
latinovou směs způsobí utvrzení v místech čar, a
vytvoří tak podmínky pro tisk obdobně jako ferri-
kyanid draselný při obtisku kyanotypického mod-
ráku. Vzniká tedy úspora nejen času a elektrické
energie, ale i práce technika, nutná pro vyhotove-
ní matrice -pro tisk. DOSUdvšak chybí fotolovému
postupu jednoduchá objektivní metoda na stano·
vení obsahu vody v žl;llatinové směsi vzhledem
k nestejné kvalitě želatiny, relativní vlhkosti- a
teplotě vzduchu, papíru apod.

Fotolový tisk v současné době slOUŽÍjako levná
a rychlá rozmnožovací metoda u ústavů geodézie
a kartografie v krajích. Ostatní planografické me-
tody předčí nejen malými výrobními náklady, ale
i trvanlivostí výtisků. Tisk však není naprosto do-
konalý, a protože jde o tisk z měkké želatinové
směsi, nelze zaručit rozměrovou stálost.

Využití přímého tisku bez matrice a kyanoty-
pického modráku a dodržování stabilizovaných
postupů nejen u fotolového tisku, ale i u ostatních

- metod přinese zkvalitnění a zhosppdárnění pracÍ
na tomto úseku reprodukce map a plánů.

Lektoroval: inž. Jaroslav Kubeček, VZa, Praha

Z1ep~ovacrnávrhy
Přehled zlepšovacích návrhů zavedených

v ústavechtisGK

11 Rqjchl R., Babič v., Háinz P.
Úprava letecké komory pro pozorování. umělých družic

Země. (Přihlášeno 27. 12. 1962 a zavedeno. v březnu 1963
V GTŮ,Praha pod č. ZN 16/62).

Úprava závěrky k elektromagnetickému ovládání a
úprava kazety pro rychlé převíjení exponovaného filmu
tak, aby při jednom přeletu bylo možno družici foto-
grafovat několikrát.

24 Chalupa M.
Fotogrammetrický zápisník (Přihlášeno 30. 11. 1962

a zavedeno 15. 2. 1963 v ŮGK Brno pod č. ZN 78/62).
Zápisník umožňuje sledovat a zapisovat všechny hod-

noty získávané při vyhodnocování 1 mapového listu do
vhodné sestavy uspořádané na 1 listu formuláře. Příno-
S9nl ZN je zkvalitnění práce a její organizace ve foto-
grammetrickém oddílu.

245 Hanák J., Kubín I., Pícka V.
Výroba polystyrenových fotogrammetrických znaků

lepením. (Přihlášeno 15. 11. 1962 a zavedeno 1. 4. 1963
v ŮGK Brno pod č. ZN 71/62).

Lepení močovinoformaldehydovou pryskyřiCí (Umacol
C) nahrazuje šití signálů na drátošičce. Návrh vyřešil

,problém ústavu, který neměl k použití drátošičku. Sig-
nály lepené podle návrhu. jsou pevnější, více se využívá
odpadu, denní výkon stoupl a vyloučila se možnost
úrazu.
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Miiller B.
k místnímu šetření razítkem
a zavedeno 1. 4.1963 v ÚGK

31
Vyhotovení pozvánek

(Přihlášeno 27. 3. 1963
Praha pod č. ZN 10/63).
Pozvánka se tiskne razítkem a odesílá jako korespon-

denční Ustek· s využitim tvrdšího odpadového papíru.
Odpadá psaní obálek. Předpokládaná úspora 500 Kčs.
32 Slavík I.
Vyhotovování seznamu domů mechanickým· způsobem.

(Přihlášeno 18: 1. 1963 a zavedeno 19. 2. 1963 v ÚGK
Liberec pod č. ZN 5/63).
Návrh na tabelaci seznamu SPS ze souboru štítkfi sta-

vebních parcel tabelací jen tří údajfi: č. p., čísla parcel-
ního a uživatele. Předpokládané roční ú~pory v ÚGK
Liberec činí 30 000 Kčs.

32, Kotal M.
Vyhotovení. seznamu domii pomocí SPS a děrných št.ít-

ků. (Přihlášeno 15. 11. 1962 a zavedeno v březnu 1963
v ÚGK Pral,1a pod č. ZN 38/62)., '
Za podklad pro vyhotovení seznamu slouží sestavy

SPS. Sestavu zhotoví SPS pro tabelaci soupisu parcel, a to
po dokončení tabelace souboru štítků stavebních parcel.
Tento soubor se dotřídí popisným číslem. Předpokládaná
roční úspora 13 500 Kčs. .

424 Hanák J.
Lepení celofánu na paus ovací papír a na 8l!tralon.

[Přihlášeno 25. 5. 1963 a zavedeno 25. 5. 1963 v ÚGK
Brno pod č. ZN 12/62).
Při wuvislém zobrazení tiskne se názvosloví na celo-

fánove fólii. Lepení názvosloví půsObilo v ú.stavl\ potíže,
které byly odstraněny disperním lepidlem PVAc. Návrh
zajistil pohodlné, rychlé a spolehlivé lepení a odstranil
potíže v reprodukčním oddílu ústavu.

48 Svačina V.
Vyhotovení map půdního fondu. [Přihlášeno 24. 11.

1962 a zavedeno 10. 1. 1963 v ÚGK Praha pod čís. ZN
41/62).
Technologický postup vyhovující požadavkům JZD.

611 Novák J.
Poměrové měřítko pro zajišťování délek na klasifiko-

vaných snímcích. [Přihlášeno 14. 12. 1962 a zavedeno
20. 3.,1962 v ÚGK Liberec pod č. ZN 125/62).
Poměrové měřítko pro rychlou kontro.lu změřené dél-

ky v terénu a délj{y na snímku. Výhodné je užiti v mís-
tech, kde je možnost z~měny podrobných bodu - pro
vzdálenosti do 70 m, Poměrové měřítko je zhotoveno
na filmu pro měřítka leteckých snímkfi 1:800, 1:1850,
1:1900

612.2 Kolektiv mech. dHny GÚ Bratislava
Vyhotovení hrotů odléváním. [Přihlášeno 27. 10. 1962

a zavedeno 10. 3. 1963 v ÚGK Liberec pod č. ZN 119/62).
Lehké a levné hroty zhotovené z odpadového materi-

álu jsou velmi vhodné pro" bambusové výtyčky. Cena
1 hro.tu je 4,60 Kčs. Lze využíti i ·pro tyče k příručním
latím k Redtě a jako olovnic (těžiště hrotu je v ocelové
špičce). .

613 Hájek K. aj.
Polní zásuvka pro mapérskou bednu. (Přihlášeno 19.

5. 1962 a zavedeno 1. 4. 1963 v ÚGK Brno pod čís. ZN
38/62).
Zásuvka soustřeďuje všechny mapérské a kresličské

pomficky technika v poli do jednoho lehce přístupného
místa - pod víko mapérské bedny. Zásuvka se z bedny
vytáhne. směrem vzhfiru.

, 621.Z- Baumann M.
Zpřesnění výpol!tu ploch Coradiho valivým planime-

trem. [Přihlášeno 18. 1. 1963. a zavedeno 20. 4. 1963
v ÚGK Liberec pod č. ZN3/63).
Podle návrhu se planimetruje zvětšený obraz parcely.

Zvětšení se provede fotograficky zvětšovacím přístrojem
nebo pantofotem do měřítka 1: 316,2, tím se parcela
zvětší pro měřítko 1:1000 desetkrát a pak se planime-
truje Coradiho plani1i1etrem. Návrh je vhodný pro zasta-
věnou část obce, kde je velké množství parcel.

622 Šmída A.
Grafické vynášení Gaussovy l!tvercové, sítě a zemepls-

ných souřadnic. [Přihlášeno 6. 1. 1963 a zavedeno 6. 1.
1963 v ÚGK Praha poq č. ZN 1/63J.
ř,tvercová síť se vynese pomocí rastru, do něhož· se

vynesou rohy mapového listu. Po ztotožnění zákresů
rohů listů s komtrukčním listem se přenese čtvercová
síť pikýrkou. Zeměpisné souřadnice se vynesou pomocí
pásů [pro SI a VZ); na nich ]e vyznačen krok souřadnic.
Přenesení dílků do konstrukčního listu se· provede stup-
ňováním přímky. Předpokládaná úspora 10880 Kčs. Do-
sahovaná úspora 3 SH na 1 mapový list.
622 Stodola V., Valenta V.
Náčrtek pro pi'ípr.avu mapového listu (Přihlášeno

5. 1. 1963 a zavedeno 29. 3. 1963 v ÚGK PardubicepDd
čís. ZN 1/63).
p·ro přípravu vynesení mapového listu vyhotovili zlep-

šovatelé formulář náčrtu přípravy a vYHášecí šablonu.
Jejiťh užitím odpadá kresba hektarové sítě, urychlí a
zpřesní se vynášení rohů sekce a polygonových bodfi.
Na přípravu 1 listu se ušetří 1 SH.
624 Melicher R.
Používání šablonek při vyhotovování pedologických

map. (Přihlášeno 12. 1. 1963 a zavedeno 1. 4. 1963 v'ÚGK
Bratislava pod č. ZN 1/63).
Návrh řeší popis a šrafování pedologických map a

zrychluje práce při rejich vykreslování.
624.2 Baroš M.
Úprava brousku pro broušení ryteckých jehel (Přihlá-

šeno 5. 1. 1963 a zavedeno 25. 3. 1963 v ÚGK Opava pod
č. ZN 3"63).
Zařízení zjednodušuje dosavadní rUční způsob broušení

ryteckých jehel a zaručuje jejich správné vybroušeni.
Broušení může provádět i méně zkušený pracovník,
624.2 Pavelka S.
Kroužkoval! pro rytí do vrstvy na skle. (Přihlášeno

20. 3. 1963 a zavedeno 25. 4. 1963 v ÚGK .Pardubice pod
č. ZN 7/63).
Kroužkovač .se vyznačuje rychlým a přesným centrO-

váním. Hodí se pro mapy všech měi'ítek, zejména pro
souvislé zobrazení IEP. Návrhem se uspoří čas a zpřesní
a zkvalitní rytecké práce.

63 Hanák J., Němčanský A.
Osmikotoul!ová okružní pila na řezání pěnového poly-

styrénu. (Přihlášeno 4. 4. 1963 a zavedeno 10. 4. 1963
v ÚGK Brno pod č. ZN 8/63J.
Pěnový polystyren (odpad) se vkládá do speciálně

·uzpůsobené vícekotoučové okružní pily, pohiíIiěné elek-
trickým Hlotorkem o 3 HP. Návrh nahrazuje pomalou
práci na pásové pile. Práce je asi 10krát rycl1lejši.

91 Haken A.
Tiskopisy pro vedení technické dokumentace [Přil1lá-

šeno 19. 12. 1962 a zavedeno 3.3. 1963 v ÚGK Zilina
pod č. ZN 33/62). .
Předmětem zlepšení jsou tři druhy tiskopisfi: Rejstřík

názvů obcí, s uvedením všech existujících mapových
podkladů pro každé katastrální území; záznam o písem-
ných a mapových podkladech velkých měřítek, záznam
o písemných a mapových podkladech topografických
map. Návrh přispívá k lepšímu a přel1lednějšímu uspo-
řádání operátů v technické dokumentaci.

922 Artderle M.
Hromadný cestovní účet. (Přihlášeno 20. 12. 1962 a za-

vedeno 1. 3. 1963 v ÚGK Praha pod č. ZN 46/62).
Tiskopis pro vyúčtování paušálnícl1 cestovních náhrad

celé čety. Návrh zjednodušuje vyhotovení cestovních
účtfi a jejich likvidaci. Předpokládané úspory 1 000 Kčs.

922 Belko M.
Návrh tiskopisu pro ro,zpis plánu na měřické čety.

[Přihlášeno 20. 9. 1962 a zavedeno 1. 4. 1963 v ÚGK Bra-
tislava pod č. ZN 17/62).
Tiskopis obsahuje všechny údaje předepsané návodem

pro plánování a obsahuje kromě toho rozpis vlastních
nákladů, bilanci časového fondu a rozpis na jednotlivé
měsíce čtvrtletí. ZN řeší komplexně výkaznictví čety.
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Socialistické soutěžení
Za d~IšÍ rozvoj socialistického soutěžení

Neoddělitelnou součástí metod ří~ení výroby, kterou
se organizuje Iniciativa pracujících za splnění a pře-
kračování plánovaných úkolťl., 'je socialistické sdutěžení.
Této. zásady si byli dobře vědomi pracující v ústavech
ÚSGK a hnedzpočátk,u roku 1963 rozvinuli závazkové
hnutí s cHem překonat disproporce ,a obtIže v plnění
plánu a vyrovnat zpoždění zpťl.sobené letošní mimořád-
ně dlouhou zimou. Vyhláš,ené závazky dělnlkťl., technikťl.
i ostatních pracovníki'( vyústily v celoústavnlch závaz-
cích, z nichž nejhodnotnějšl je závaz,ek KRÚ v ,Pr,aze.
Na druhé straně však' ,někteté úst,avy (tJKG Liherec,
P,ardubice, 'Opava, Žilina a G'Dú Praha, GÚ Bratislav,a,
KRÚ Modra) se dosud svými oeloústaVlfiími závazky ne-
přihlásily.
Plnění socialistiCkých závazkťl. přispělo k tomu, že

plánovaný objem geodetických, topografických a karto-
grafických prací byl v r,esortu ÚSGK splněn na 101,4 %,
produktivita práce na 101,5 % ',a· vlastní náklady na 97,6
prooenta. Nejlepších výsledkťl. v 1. čtvrtletí t. r., a to
i ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, do-
sáhl KRÚ v 'Praze, který také za toto čtvrtletI získal pu-
tavný Rudý prapor ÚSGlKa ÚVOS SOMH.
PřednostI KRiÚ v Praze, který je současně nosit,elem

čestného názvu "úst,av XII. sj.ezdu ;KSČ", je prvořadá
péče o exportní zakázky a jejich včasné plnění. Také
v úsilI o zavádění nové techniky la technologie i'tadí
se ústav na přední místo ,a v celkovém efektu zavede-
Rých zlepšov,acích návrhťl. předstihuj'e ostatníústavv
ÚSGK. Obdobně tomu tak je i v řešení výz'lmrr;mých
úkolťl.. Pr,acovníci ústavu aktivním přístupem k uplat-
ňování pokrokové metody rytí map do vrstvyzís~ali
dobré zkušenosti a chtějí je' předat též ostatním pra-
·covištím.

V. vŠ€odborový sjezdzdťl.raznil význam socialistické-
ho soutěž,enía vytyčil směr ,jeho dalšího rozvoje, ze-
jména hnutí BSP. Lz·e t,edy očekávat, že v souvislosti
. s uskutečňováním usnesení V. všeodborového sjezdu
budou v ústav,ech ÚSGK .dále rozvinuty tvťl.rčí sny a ini-
ci,ativa pracujících k neustálému hospodárnému ,a,efek-
tivnímu plnění úkolů resortu, k dosahování vysoké pro-
duktivity práce, zvyšování t,echnické úrovně a kvality
všech geod,etických a kartografických prací.

V resortu ÚSGK má socialistické soutěžení dobré zá-
klady' ii všechny podmínky k jeho dalšímu rozvoji ,a
ZVýšení jeho vlivu a účinnosti při zabezpečování ná-
ročných úkolů tohoto rozhodujícího roku. V součlaSil1é
době soutěží v resortu ÚSGl< 80% všech stálý.ch pra-
covní'ků a v hnutI .BSIP je zapojeno 325 kolektivů se
4066 pracovníky. Zkušenosti z dosav,adního průběhu
soutěžení· v tomto roce ukazují, že jsou ještě reservy
a ž~ této velké sny není všude využíváno pro dalšÍ, roz-
voj výroby. za q.lavní j.e třeba pov1ažovat vnitrozávodní
soci,a1istické soutěžení, které je tř,eoo zaměřit na kvali-
tativní stránky geod'etických a kartografických pr,ací,
na efektivnost, technický rozvoj, růst produktivity prá-
ce a maximální hospodárnost při plnění Ú'koH)'.
Úv KSČ n,a 'květnovém zasedání stanovil některá. ll:e-

odkladná opatření k z,abezpeč'ení ú'kolů státního plánu
na rok 1963 pi'tedevším cestou mobilizace všech vnitř-
ních sil a zdrojů. Zdťl.raznil, že je nezbytné, aby při pro-
}ednávání rozepsaného plánu byly úkoly plánu nejen
naplněny, ale ještě zpevněny a překroč,eny. Hl,avním
prostředkem bude jistě socialistické soutěžení a závaz-
kové hnuti, jehož odraz ,sepro}eví v akčních' plánech
všech ústavlI ÚSGl(. Oče'káváme. že to budou BSP, které
sé postaví do čela celonárodnfho hnutí a, že svou ini-'
ciativní činností půjdou svými závazky příkIadem. Nechť
nezťl.stan'e stranou ani j,ediný pr.acovník, který by se
svým osobním příspěvkem. la svým závaz'I{em nepřičinil
o překonání a definitivrif odstranění překáže'ka potíží,
ktéré se lec'kde stavějí V naši cestu.
. Některé besedy, které jsme měli s BSP nám 'potvrdily
že je nutno v socialistickém soutllžení a v životě >ESP
jít dáIe. a hlouběj! než dosud. Mnohé BSP často. posuzují
své úspěchy pouze z hledism pln~ní ekonomických uka-

zatelťl., aniž také hOtdnotily míru úsilí a použití
metodpráoe, kterými byly dobré, výsledky dosaženy.
V častých případ,ech j'e opomíjena vý.chovná práce ane-
bo není rozvíjena plánovitě ,a cílevědomě. Nepostupo-
vali bychom správně, kdybychom se domnívali, že
myšlení všech čIenů BSP je okamžikem kdy dostal! ti-
tul na takové výši, aby nebylo tř,eba v brigádě už nic
.vysvětlovat a už nikoho vychovávat. Naopak cHem musí
být zvětšit podíl v ideologické výchově socialistického
člověka: výchovnou práci úzce spojit s plněním úkolů
a její těžiště přenést přímo do pracovního prooesu, ,aby
se podílela na upevňování socialistických vztahťl. mezi
lidmi nejen na ,pracovišti, ale i v soukromém žiVotě.
S tím souvisí, aby vedoucí pracovníci při předávání
příkazů dokázali se t.aké vžít do problémů a života lidí
na pracovištích, aby na ně pťl.sobili vlasbním příkladem
a ,aby je tak získávali pro plnění úkolů.
Prohloubit socialistické soutěž,ení v ústavech zname-

ná neustále jej oprošťov,at od Tůz'ných prvkťl. formalis-
mu. Značná formálnost v ří2iení socIalistického 'Soutě-
ž,ení, jeho org.anizování a vyhodnocování snižuje v mno-
ha případech ekonomickou účinnost a výchovné po'
slání socialistického soutěžení. Dosud máme nedostatky
v tom, 2je není vč,as ·rozepisovánplán na neJnižší vý-
robní jednotky a úkoly plánu nejsou důkl,adně projed-
návány s každým pracovníkem. Pracující pak nemaji
konkrétní podklady, aby mohli uzavřít závazky, nebo
vyhlašují závazky obecné, těžko kontrolovatelné.
K tomu sě ř.adí i formální hodnocení plnění záv,azků.
V mnohých úst,av,ech odborové organizace málo usiluji
o to, aby se na výrobních por,adách věnov,alo více péče
kontrole plnění závazků a včasnému od"tr,aňování ne-
'dostatkťl.,které brzdí plnění' závazků.' o,aleko větší po-
zornost by miíla být věnována zobecňování a rozšiřování
zkušeností nejl,epších pracovníki'I ,a kolektivů. StáJe ne-
jsou všud,e pr.avíd,elně zveřejňovány výsl'edky soutěže na
pmcovištích .a usilováno o jejich široké uplatnění
v'pr,axi.
Abychom i na ÚSGK zlepšili .a prohloubil! vzájemnou

výměnu zkuš,enostl v 'Socialistickém soutěž,ení mezi
ústavy, hodláme soustavně zveř,ejňov,ata popularizov.at
nejlepší zkušenosti, dosažené výsledky a všechna ipi-
ciativní hnutí. pDacovní,ků v ústav,ech. K tomu však i,e
třeba nejširší spolupráce a pomoci nejen všech soutě-
žících kol,ektivů, BSP, kol,ektivů socialistické práce, ale
i pomoci odborových funkCionářů a vedoucích Ihospo-
dářských pracovníků. Oč,ekáváme, že touto vzá}emnou
spoluprací a trvlalou výměnou zkuŠoeností podaří se nám
učinit další kv,alitativní krok v soci'alistickém soutěžení
v resortu ÚSGK,
Mělo by se stát pr,avidlem. aby do této hlídky so- I

cialistického soutě2iení přispěl největšímpodHem vždy
ten ústav, který získá Rudý' prapor ÚSGK a iÚvos SOMH
i kolektivy - držitelé Rudých standárd ředitele ústavu a
KV OS SMH, 'BSP, nejlepší pracovníci ad'alší kolektivy
i jednotlivci. V souč.asné době došlo např. k rozšíi'tení
soutěžení pod hesl-em "Vzorná kvalita - čest t-echnik.a"
téměř do všech úst.avů ÚSGK. Situace však vyžaduje,
abY před,evším ÚGK Praha, který vyzv.al k této formě
soutěžení,předal ostatním ústavům získlané zkušenosti
i někt,eré pral\tické stránky této soutěŽ€. Bylo by správ-
né popularizo,vat úspěšné mládežnické hnutí "Všudybyl"
a "R·eHektor", které se v ústavech zaměřu}e hlavně na
odkrývání r,eserv, dosa2jení úspor m.ateriálu a elektrické
energie a vyhledávání a rozšiřování orné půdy.
Každý dobrý námět,kraždý dotaz, výzva, diskuse, pří-

spěvek, který obohatí, zlepší nebo prohloubí socialistické
soutěžení, uvítá redakce Geodetického a kartografického
obzoru nebo odděl,ení PAM Ústřední správy geodézie a
kartogrpfie.

Bohatý fond zkušeností a nejnovějších poznatků
vědy a techniky z oboru geodézie, fotogramme'trie

a kartografie najdete v časopise \
Geodetický a kartografický obzor

Čtěte a rozšiřujte!
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Roz,man itosti
Dny nové techniky ÚGK v Českých Budějovicích

Závodní pobočka Čs. vědeckotechnické ~p,olečnosti spo-
lečně s, vedením Ústavu geodézie a kart,ografie pro Jiho"
český kraj v Českých Budějovicích uspořádala ve dnech
1. a 2. dubna 1963 Dny nové techniky. Hlavní tema-
tickou náplní byla otázka mechanizace prací při tech-
niclmh'Ospodářském mapování a využití leteckých sním-
ků pro údržbu jednotné ,evidence půdy. Účastníci se
rovněž seznámili s jednotlivými provozy ústavu, zejména
s nově vybavenými pracovišti fntogrammetrického /1. re-
produkčního oddnu.
Významnou součástí Dnů nové techniky byla výstava,

která přehledně na jednotlivých panelech demonstrovala
technologický postup tvorby technickohospodářských
map s využitím nové techniky, nové pracovní postupy
při údržbě jednotné evidence půdy' a úspěchy zlepšova-
telského hnutí ústavu.
Dnů Ílové techtniky v Českých Budějovicích se zúčast-

'nilo na Í50 předních odborníků Ústřední s:fJrávy geodé-
zie a kartografie, výzkumného ústavu, jednotlivých
ústavů ge,odézie z celé republiky, všech pr0V10(lŮvlast-

, ního ústavu a zástupci mimorezortních složek.

Dny nové techniky zahájil'ředitel ústavu s. inž. F.
K,ou b e k, který zdůraznil jejich odborný a politický
význam. Vlastní jednání prvého <;lne se soustředilo na
základní úko~, technickohospodářské mapování. V úvod-
ním referátu se zmínil technický náměstek ředitele s.
inž. F. N 0'11'0 t n Ý zejména o plánovaném rOlZsahu1ma-
povacích prací na území Jihočeského kraje do roku 1975
a připomenul nutnost uplatnění nové techniky a zvy-
šovální osobní kvalifikace pro úspěšné splnění tak roz-
sáhlého úkolu. I

S. inž. R. S Yr 10 vát k a (ÚGK) ve svém příspěvku
shrnul dosavadní zkušenosti, získélJl1épři budorvání bo-
dového pole na lokalitách Lipno a Rudolfov. Zabýval se
perspektivami polních prací a automatizací výpočtů při
této etapě tv,orby THM. V koref'erátu, se s. inž. V. S a g a
(ÚSGK) zabýval problematikou samočinných počítačů
a jejich využitím v geodetické praxi. S. inž. B. Krá t k Ý
(VAAZ) svým obsahově bohatým příspěvkem velice sro-
zumitelnou formou seznámil účastníky s dosavadními
zkušenostmi a poznatky výzkumu analytické aerotrian-
gulace pro velká měřítka. Dokázal, že i při použití
sťereokomparátoru Zeiss 1318 bez samočinné registrace
a při pmižití počltače "Minsk" (na kterém ÚGKBrno
tuto metodu realizuje), bude postup v budoucnu před-
stavovat efektivní a dostatečně přesnou metodu zhušťo-
vání bodového pole THM.
O aplikaci letecké stereofotogrammetrie při tvorbě

THM v ÚGK České Budějovice hovořil v dalším referátu
s. inž. V. K ř í Ž. Seznámil účastníky s po'stupem užíva-
ným u íÍstavu při vyhodnocování na stereometrografu
ve spojení s koordimetrem. Shrnul dosavadní zkušenosti
a poukázal zejména !;la to, že maximální dosahovaná
přesnost výškopisné složky mapy je mnohdy na hrani-
cích krítérii, stanovených pr,ozatímní instrukcí THM.
Za největší zdroj odchylek považuje vliv distorze ob-
jektivu (Aviotar), i když nikterak nevylučuje vliv ne-
dokonalého sníml{ového materiálu. Zdůraznil, že pro
řešení pr,oblému je nanejvýš nutné a prvořadé zaj~štění
kom'penzačních desek, pro stereometrograf, nebo změna
pořizovacích leteckých komor (Pinatar). Dále tlumočil
zkušenosti získané při využívání ,koordimetru. Bude pře-
devším pOUŽíván jako registrační zařízení a z ootat-
ních programů budou využity zejména programy pro
relativní a absolutrtí orientaci, neboť podstatně ulehčují
práCi v'yhodnoeoovatele. V, závěru připomněl nutnost
vzájemné výměny zkušeností fotogrammetrických pra-
oovníků, která přispěje k rychlejšímu ovládhuti nové
techniky. Neměla by být přehlížena nutnost centrali-
zovaného vedení. Obsahem příspěvku s. inž. L. S k 1á-
dal a: (ÚSGK) byla problematika analytické fotogram-
metÍ'ie. Mezi jiným uvedl, že využitím samočinných po-
,čUačů se tato metoda stává stále více reálnější a Jeví
se jako jedna z možností získávání potřebných prvků
pro tvorbu TllM.

Problémem mechanizace výrobní linky THM se zabý-
val inž. K. A n'd r 1 e (ÚGK). Dosud prováděný způsob
tvorby listu TH mapy fotogrammetritkou metodou s jeho
přednostmi a nedostatky srovnal s metodou číselného
zpracování Výsledků. mapování, pro kterou jsou již
v současné době k dispÍJ'ZlCizákladní, přístroje. Děrno-
štítkové stroje a samočinné počítače umožňují výpočet
pravoúhlých souřadnic podrobných bodů z měřených
bodnot, získaných různými metodami, což je charak-
teristické právě pro fotogrammetricko'll metodu. Sou-
časné použití počítačů a automatickéhokoordinátografu
pak představuje základ mechanizační linky, která dává
předpoklad pro správné a plné využiti přístrojů a ma-
ximální eko!Ilomický efekt. Přestože zpracování výpočtů
na děrných štítcích není ideálním řešením, jeví se pro
ústav i!lko dobře použitelné do doby, než bude k dis-
pozici vhodný samočinný počítač v centralizovaném 'vý-
početním středisku. V zájmu maxiniálního využiti stáva-
jící nové tecbniky a zavádění pokrolwrvých forem práce
to bude jistě prvořadnýrh cílem centraliz'Ovaného vý-
zkumu v nejbližší době. Dále přednášející zdůraznil, že
aplikace mechanizační linky klade. velké nároky na
předchozí přípravu celého postupu. Příprava zakázky
a jednotlivých listů musí být detailní, úplná a musí se
plně podřídit požadavku děrováni. Záznamy měřených
hodnot (zápisníky] je třeba normalizovat tak, aby byly
schopny děrování přímo bez zvláštního přepiS\.!- a po-
dobně. V závěru svého příspěvku uvedl s. inž. K. Andrle
řadu podstatných předností číselného zpracování a vy-
nášení na automatickém koordinátografu, i když ne-
opomněl 'zdůraznit velikou náročnost na organizaci práce
a kooperace. V korefe'rátu se s. doc. inž. dr. O. Vál k a
zmínil zejména o zajímavostech konstr,ukce automatic-
kého koordinátografu a v'ysvětlIl princip zařízení. Kon-
statoval, že nejvhodnější formou pro zpracování infor-
mací v geodézii je děrný štítek. '
V bohaté diskusi k předneseným referátům vystoupIla

na záv,ěr jednání prvého dne řada pracorvníků. Kon-
krétní zkušenosti z polních prací při budování bodo-
vého pole uv~dli praoovníci ÚGK Ceské Budějovice (inž.
J. Blahovec, V. Podrourek). K problematice fotogram-
metrického vyhodnocování z'aujali své stélJl1oviskoinž. L.
Skládal (ÚSGK), inž. V. Pichlík a inž. Z. Maršík
(VÚGTKj. Inž. J. Šíma (GTÚ) upozornil na zlepšovací
návrh s. P. VysloužIla, který umožňuje současné děro-
vání štítků a děrné pásky při registraci souřadnic vy-
hod'noc'Ovaných podrobných bodů. Inž. M. Žižka (ÚGK
Liberec) uvedl první zkušenosti získélJl1épři tvorbě tech-
nlckohospodářských map, na lokalitě Frýdlant. Mezi
jiným podotkl, že výsledná přesnost ve srovnání s kon-
trolním měřením není ideální a je na hranIci sta!Ilo-
vené instrukCí THM. Inž., V. Čáp (ÚGKj zdůraznil, že
ekonomické vztahy často nepomáhajípl,nému rozvoji
nové techniky, spíše naopak. Pořad dne byl zak,o!Ilčen
promítáním filmů. Vedle profesionálních snímků "Šedý
kámen" a "Zlepšovák" by,ly účastníky jednání Dnů norvé
techniky velmi příznivě přiJaty i amatérské filmy
"Auťomatická linka" (GTÚ - 8 mm) a zvuk'Ový "Stereo-
metmgraf" (ÚGK C. Budějovice - 16 mm).

Hlavní náplní jednání druhého dne byla otázka vzá-
jemného vztahu technlckohospodářského m.apování, a
jednotné evidence půdy a problematika nových metod
při údržbě jednotné evidenc,e půdy. První příspěvek
přednesl s. inž. K. ~ Ý k o r a {ÚGK). Hlavním obsahE;lm
jeho referátu byla oťázka 'koordinace vztahů mezi tech-
nickohospodářským mapováním a jednqtnou evidencí
půdy/Vzhledem k tomu, že vý:;;ledků TH mapování bude
mimo jiné využito i pro' obnovení pmlemklQlvémapy a
pro účely jednotné evidence půdy, ,vkládá se do obsahu
mapy celá řada právních vztahů. Zde musí nezbytně
dojít k úzké spolupráci výrobních složek se středisky
geodézie. Evidenční náplň mapy má vycházet z plat-
ného elaborátu JEP,'během výrobního cyklu musí být
JEP udržována ve stálé shodě se skutečným stavem v při-
rodě, nová mapa musí obsahovat poslední platný stav
v d;obě vydání díla a ukončení prací má střediskům
poskytovat novou pozemkovou mapu a nový písemný
operát pro další údržbu. V těchto obsáhlých pracov-
ních postupech je' ještě mnohonevyl'ešeného. Inž. K.
'Sýlpora citoval některé závažné problémy a vyslovil
názor, že vydávané směrnice jsou mnohdy pouze rám'
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cové; připoušt! sice značJ;1'ouiniciativu všech pracovníků,
nebylo by však na závadu centrální řešení a výraznější
usměrnění. Závěrem přednášející zdůraznil, že svým
příspěvkem chtěl z,ejména podnítit všechny pracovníky,
aby svými připomínkami a návrhy přispěli k. postup-
nému stanovení nejho'spodárnějších postupů při řešení
uvedenýéh vztahů mézi THM a JEP. Ke stejnému pro-
blémlY dále promluvil s. inž. M. M u z i k a [ÚGK). Za-
býval se 'Dtázk,oI\lpřípravy místního šetření při THM
pomocí děrnoštítkových str'Dju s využitím elaborátu JEP.
Konkrétně objasnil zásady přípravy pr'D lokalitu České
Budějovice, kde není k dispozici úplná přehlídka JEP.
Na praktických zkušenostech ukázal vliv aplikované
nové techniky na růst produktivity práce a její vzrůsta-
jící kulturu. .Další přednášející s. inž. K.. And r I e
(úGK) vysvětlil hlavní zásady návrhu pracovního po-
stupu při vyhot'Ovování elaoorátu JEP po provedeném
THM. Dokázal, že také veškerý písemný operát bude
v nejbližší době výhradně zprac'Ováván na děrnoštltko-
vých strojích ve strojně početních stanicích.
Souvislé zobrazení map jednotné evidence půdy me-

todou ryt! do vrstvy bylo předmětem dalšího referátu,
který přednesl s. inž. J. N o v o t n Ý (SG). Do:sud užíva-
nou metvdu, kdy se matrice kreslily tuší na sicoprintu
rýsovacím pel.'em, srovnal s novým postupem, při' kte-
rém se kresba lineamentu nejprve vyrývá gramofono-
voU jehlou nebo saflrovým hrotem do tenké. vrstvy ry-
laku nanesené na odmaštěném astralonu a potom zatírá
ultralakem. U nové metody uvedl řadu podstatných vý-
hod a v závěru svého l"eferátu podrobně popsal novou
technologii. Na jeho referát přímo navazoval příspěvek
s. inž. V čel á k o v é (ÚGK). Zabývala se úspěchy do-
saženými lmlektivem- kartografickéhO' oddílu - brigády
socialistické práce - ph ",pracování kartografických
originálů metodou ryt! do vrstvy. Mezi jednotlivými
postupy uvedla i nově zaváděnélU technoI.ogii rytí Výško-
pisu technickohospodářských map po fotogrammetrickém
vyh?dnocení.
V diskusi k dopolednímu jednání vystoupil mezi řadou

pracovníků např. zástupce ÚGK Pardubice inž. J. 10-.
felmann, který shrnuli Výsledky výzkumu ústavu na poU
kartografického a f\~produkčního zpracování map v sou-
vislém zobrazení. Své diskusní příspěvky přednesli rVlv-
něž pracovníci ÚSGK.
Odpolední jednání zahájil referátem o využití letec-

kých snímku pro údržbu jednotné evidence půdy s. inž.
V.'K 01 á ř (ÚGK). Uvedl, že současné mapování velkých
ploch na podkladě leteckého sním kování, ať již pro
jakékoliv účely (THM, meliorace), přímo nabízí využití
těchto měřických materiálů k účelum údržby lEP. Zá-
leží jen na stanovení tak,!>vého postupu pro překreslení
změn od pozemkové mapy, který splní požadavky kla"
dané na přeSi.l1'osta proti klasickým metodám přinese
viditélný ekonomický efekt. Tyto požadavky splňuje
postup překreslení jednotlivých částí snímku, obvykle
obsahujících řadu drobných změn, na překreslovači
SEG I přímo do pozemkové mapy po dokonalém výběru
vlloovacích bodů. U tohoto způsobu .dosahuje střední
chyba v pol,oze překresleného bodu velikosti asi 0,5 mm
Jiným postupem je přenesení zjištěných změn do po-
zemlrové mapy pomocí transformace situační kresby
fotoplánů, vyhotovených jako podklad pro meliorace
(1: 2000). Užij-í se např. odsunuté souřadnice ke zvo-
lené přímce, nebo závěsným pantografem překreslený
obraz na průsvitku, která potom slouží k přenesení
kresby. Jak inž. Kolář uvedl, ukazují se na pomvnatel-
ných výk,onech proti dosud používaným postupům ča-
sové úspory 27% a úspory finančních nákladů až 42 %.
V závěrU přednášející probral některé důležité poznatky
vyplývajíd z n'O'vé technologie. Na stejné téma, p~ed-
nesli své připomínky také s. inž. B. Ku b a, a s. inž.
Z. B a u e r (SG). Zabývali se zejména praktickými zku-
šenostmi a výsledky získanými při aplikaci této nové
metody li provozů. Potvrdili velkou efektivnost metody
a dokázali, že spolu se zavedením rytiny do vrstvy na
umělé hmotě znamená velký krok vpřed v práci našich
středisek 'geodézie.
Důležitou součástí Dnů nové techniky byla výstava se

stejnou tematikou. Na jednotlivých p!lnelech byl vy-
značen technologický postup při zpracování techniclm"
hospodářských.map a postup nových prací při údržbě
JEP. V přehledném uspořádání zejména zaujaly ukázky
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strojního zpracování přípravy protokolu místního šetření,
náčrt místního šetření pmvedený na hnědé zvětšenině
leteckého snímku z předběžného náletu se zákresem kla-
sifikace, stabilizace a signalizace. Zajímavé byly také
ukázky výpočtů ..bo.dového pole na samočinných pOČí-
tačích, tachymetrických zápisníků na děrnoštítkových
strojích a možnosti zobrazení výsle;dků ortogonálního
měření na automatickém koordinátografu při zápisu
měřených hodnot do zápisníku. Pozoruhodný byl i návrh
náhrady zapisovatele magnetofonem. Poskytuje úspor-
nější a kvalitnější cestu při běžném' zpracování tachy-
metrických zápisníku na děrnoštltkových strojích. Na
panelu mechanizační linky bylo znázorněno strojní zpra-
cování úda.jů od děrné pásky z koordimetru a výsledků
z doměření až po vynesení originálu polohopisné složky
mapy na automatlckém koordiná~ografu. Vyhotovení kar-
tografických . originálů' výškopísu a po'lohopisu THM
bylo demonstrováno ukázkami rytin do vrstvy na umě-
lých hmotách. Výstava byla doplněna moderními měřic-
kými stroji, např. základ novým tachymetrem BRT 006,
automatickým nivelačním přístrojem KONI 007 apod.
U jednotlivých tematických celků byly vystaveny také
zlepšovací návrhy praoovníků ÚGK. Největší pozornost
soustředil způsob stmjního zpracování přípravy proto-
kolu místního šetření, návrh univerzálního zápisníku
pro bo(}o-vé pole, nová konstrukce ,okapoměru, nomo-
gram pro určování souřadnicových odchylek ze šířky
okapů a nový typ fotosázecího přístroje. Výstavu si
prohlédli kromě účastníků Dnů .Inové techniky i pra-
covníci mimorezortních sl'Ožek (odborníci geologického
a Mžebního průzkumu, St. ústavU' pro rozvoj a typizaci
zemědělských staveb a .jiní).

Dny nové techniky byly uázornou demonstrací roz-
hodného nástupu k dalšímu uplatňování nové tachniky,
automatizace a mechanizace v geodetické, to,pografické
a kart'ografické praxi. Jejich největší přínos je možno
spatřovat v tom, že širokému okruhu pracovníků zp.fí-
stupnily nejnovější poznatky pokrokových pracovních
metod, uplatňovaných při většině zeměměřických prací
a z~rlOveň ukázaly d'OsuQ nevyřešené problémy. Podnítily
široký zájem pracujících o hledání a uplatňování dal-
ších nových a efektivních postupů při THM a údržbě
lEP. Upozornily na další možnosti zvyšování produkti-
vity, kvality i kultury práce. Také otevřená kritika našla
své uplatnění. Všebecně bylo konstatováno, že nesmí
být přehlížena nutnost centralizovaného vedení a usměr-
ňo,váni jak v lotázkách vÝ:lkumu, tak i ve věci provádě-
cích předpisů. Byla zde projednávána i otázka kvality.
Je třeba jen litovat, že nebyl'o více času, aby mohly
být řešeny další problémy složitých výrobních vztahů.
Dny nové techniky dokázaly, že geodézie a kartogra-

fie je stále více ovlivňována moderní technikou a že
základní úkol zeměměřičfl .v příštích letech - tech-
nickohospodářské mapování lze úspěšně zajistit pouze
automatizací, mechanizací a zvyšováním osobní kvali-
fikace.

Dny nové techniky Gl!0logického průzkumu
n. p. Praha

Ve dnech 3. až 5. dubna uspořádal GeologiCký prů-
kum n. p. Praha v Českých BudějovicíCll Dny nové tech-
niky ,z oboru důlního měřictví.
DNT se zúčastnili zástupci Ústředního geolbgického

úřadu, ministerstva hutí a rudných dolů, Ústředního ústa-
vu geologického, Sdružení severočeských hnědouhelných
dolů a těžebních rudných a uhelných podniků a podniků
geologického průzkumu. Počet účastníkfi kolem 70.'
Prfiběh:
3. dubna dopoledne - Přednáška inž. B. D e Ion g a

Csc "Současné možnosti elektronických dálkoměrů pro
zaměřování pevných bodů" podala přehled konstrukcí,
technických vlastností a možností elektronických dálko-
.měrů, informovala o různých technologilch zaměřování
pevných bodů se zvláštním zřetelem na metodu rajonu
a její technickoekonomické zhodnocení s přihlédnutím
na požadavky a potřeby geologického, geofyzikálního'a
jiného průzkumu. Také v diskusi Odpovídal soudruh De-
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long hlavně na otázky jaký dálkoměr by byl vhodný
pro průzkumové práce a dále na otázky týkající se tech-
nických a ekonomických parametrů.
3. dubna odpoledne - Přednáška inž. Z. Mor á v k a

z GTÚ Praha "Gauss-Kriigerovozobrazení a využití do-'
savadních měřických podkladů pro mapy velkých mě-
řítek" podala popis dosavadních zobrazovacích soustav,
které se přechodně užívají na našem území (tj. starých
rakouských soustav (Soldner-Cassini), jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (Křovák) a souřadnicových
~'Ystémů Gaussova zobrazení. V závěrlj byla porOvnána
přesnost Gauss-Kriigerova zobrazeni a zobrazení Křová-
kova a uvedeny pokyny pro založení mapového listu, tj.
konstrukčních a rámových údajů. V diskusí odpovídal
s. Morávek hlavně na otázky týkající se sekčních čar
f ohraníčení podle zeměpjsné nebo pravoúhlé sítě) a
částečně i obhájcům Křovákova zobrazení.
Po skončení přednáškové části prvního dne navštívili

účastníci DNT Ústav geodézie a kartografie v Českých
Budějovících a prohlédli sí výstavku pořádilnou v rámcí
DNT tohoto ústavu a ve skupinkách pak stereometro-
graf, reprodukční oddelení ústavu a shlédli promítání
filmů "Še!dý kámen", "Stereometrogr~f" a "Zlepšovák".
4. dubna dopoledne - přednesl inž .. K. T o i š 1 pří-

spěvek vypracovaný. společně s inž. M. J el í n k e m na
téma "Využití s~ávajících leteckých snímků pro vyhoto-
vení mapových podkladi\ pro geologicko-průzkumné prác
ce", v němž se zabýval otázkou potřebného měřítka ma-
pových podkladí1 pro jednotlivé etapy průzkumu s ohle-
dem na typ surovíny, zp'(isobem vyhotovování prozatím-
ních mapových podklad\!, jejich nákladovostí, reambu-
lací a konečnou úpravou. Dískuse· nepřinesla kromě
drobných otázek než něko,lik pQznámek o potížích při
získávání podkládů. . '

V druhé dopolední přednášce "Mechanizace a auto"
matizace výpočetních prací" podal inž. F. F i c základní
informace o děrnoštítkových strojích a' samočinných
počítačích, uveq.l jejich .hlaVní části a fyzikální prvky,
vysvětlil princip dvojkové soustavy, podal stručný pře-
hled samočinných počítačů v SSSR a' zabýval se výrobky
fy Zuse. V informaci oniechanizaci a automatizaci v re-
sortu ÚSGK se zmínil též o samočinném koordináto-'
grafu. Závěr patřil úvaze o z\lvádění metod mechanizace
vyhodnocovacích prací. Kratičká diskuze jen potvrdila,
že.většina přítomných nemá ani základní znalosti o mo-
derní výpočetní technice.
4. dubna odpoledne -, byla poslední přednáška na

téma "Určování hustoty sítě prl1zkumných prací na zá-
kladě koeficientu variability a druhých dlferencí", v níž
se inž. Š. O g u r č á k zabyval otázkou výpočtu zásob
na základě rozložení vrtů a variability mocnosti ložiska.
Na závěr přednáškové části zhodnotil DNT inž. K. 1e-

fan, který shrnul činnost geologické měřické služby od
posledního DNT v Jeseníkti v 'roce 1962 a vytyčil její
úkoly zejména pokud jde o TR. V hodnocení zaujal též
stanovisko k probléml1m pr.axe (Gauss-Kriigerovo zobra-
zení, ohraničení listů sekčními čarami a formát), ze-
jména se však zabýval otázkou ceníku geodetlckotopo-
grafických a kartografických prací.
5. duima dopoledne '~ byla uspořádána .beseda ně~te-

rých účastníků DNT s pracovníky n. p. Koh-i-noor v Ces-
kých Budějovicích, na niž byly projednány požadavky
na výrobu kvalitních pomůcek, tuší, měřítek, latí atd.

, Vá

Seminář o mechanizaci a automatizaci v geodézii,
fotogrammetrii a kartograf!i-

Seminář o mechanizaci a automatizaci v geodézii,
fotogrammetrii a kartografii se uskutečnil ve
dnech 22.-24. května v -Doml§ kul(ury pracujících
ve strojírenství na Smíchově v Praze. Zúčastnilo
se ho téměř 300 odborníků, kteří zastupovali více
než 80 zeměměřických pracovišť různých resortů
ze všech částí republiky. Pod heslem "Novou tech-
nikou vpřed" bylo prvý den předneseno 18 refe-
rátů z geodézie, druhý den 11 relerátii z fotogram- '
metrie a třetí den 12 referátů z kartografie. Aby
zbylo dost času na diskusi, byla řada'referátů zve-

reJnena před semmarem jednak v 5. čísle GAKO,
které pro účastníky semináře vyšlo navíc jako se-
parát v pěkné úpravě, jednak provizorně cyklosty-
lem v omezeném množství, aby každá organizace,
která na seminář vyslala své :zástupce, dostala je-
den výtisk. To umožnilo podstatně zkrátit dobu
přednášek a jejich autoři se mohli omezit jen na
zdůraznění hlavních myšlenek referátu.

Kladem semináře byl veliký zájem a účast
z řad našich zeměměřičů, velká pozornost poslu-
chačů při přednáškách a dobře vypracované refe-
ráty, zahrnující veliký rozsah geodézie, fotogram-
metrie a kartografie. Tato široká oblast byla však
na druhé straně nevýhodou pro posluchače, neboť
v krátké době tří dnů bylo velmi Qbtížné ji pozor-
ně zvládnout. Poměrně sJabá byla diskuse přesto,
že čas jí vymezený byl dostatečný. Za všechny tři
dny bylo předneseno 31 diskusních příspěvků,
z nichž několik bylo ,obsáhlých a mělo povahu
samostatných referátů. Řada hodnotných námětů
z diskust\ se promítla do závěru a uplatní se při
dalŠí práci v přípravě IV. konference. Další refe-
ráty a nejdůležitější diskusní příspěvky zkrácené
budou otištěny v dalších číslecp našeho časopisu,
takže každý jeho odběratel bude mít úplnou doku-
mentaci celého semináře.
Seminář byl přípravou na IV. geodetickou konfe-

renci, která se bude konat v druhé polovině roku
1964 s mezinárodní účastí. Závěry, přednesené na
ukončení .každého oborového dne, byly shrnuty
v celkový závěr, který 'bude rozeslán všem orga-
nizacím na semináři zastoupeným a uveřejnění
v GAKU. Výsledky semináře budou podkladem pro
další práci přípravného výboru k zpracování, ná-
plně IV. konference. Všechna geodetická a karto-
grafická pracoviště by měla, pokud to je v jejich
podmínkách možné, uskutečňovat cíle obsažené
v závěru a, účastníci semináře by měli na svých
pracovištích uplatnit všechny zkušenOsti, které na
semináři získali. To přispěje nejen ke zdaru
IV. geodetické konference ČSVTS, ale zejména ke
zkvalitnění a k zhospodárnění zeměměřických pra-
cí v našem státě, a tím i k plnění usnesení XII.
sjezdu KSČ a V. všeodborového sjezdu. Čk

SEZNAM
diplomových prací specialisace kartografické,
,/ fakulty stavební: ČVUT v Praze '

(3. po.kračování z č. 8, roč. 1960, GaKO, ~-tr. 16lJ.)

Rok 1963: ''li
Jana Berkmanová: Technický projekt plastické mapy
Afriky.

Luděk Čermák: Plošné vybarvení map s využitím strip-
mask procesu. ,

František Krušína: Projekt mapy Severní Ameriky pro
soubor "Poináváme svět".

Pavel Machata: Technický projekt atlasové mapy Evro-
py pro jednotnou soustavu školních kartografických
pomůcek.

František Moravec: Vyhotovení sestavítelského origíná-
lu všeobecně geOjgrafícké mapy států střední Afriky.

Jaroslava PošlVlllová: Ideový návrh atla~u zemědělského
závodu.

Jiří Švec: Prověřování fotoreprodukčního materiálu a
výrobních postupů použlvanýchv ČSSR pří reproduk-
ci map a plánů.

Josef Vachta: PřeVody mapového obsahu ze zobraZení
mapy Světa 1:2,5 mil. do zobrazení obvyklých atlaso·
vých map.

Ludmila Vlková-Malá: Technický -projekt specíální
mapy z oboru hydrografie.

Miroslava Žežulková-Hůlková: Technický projekt spe-
ciální mapy z oboru demografie.
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Zákonné měrové jednotky
53081 : 389.1/2 ČSN 011300
Tato norma platí pro měrové jednotky pouzLVané ve

výrobě, obchodě, 'dopravě, zdravotnictví, vědě, technice
i ve všech ostatnIch oborech národnIho hospodářstvI,
jakož- i ve vyučování a při právním styku.
V atomové a jaderné fyzice, v astronomii a spektro-

slwpii je dovoleno. užívat i jiných měrových jednotek;
totéž plat! ve styku s cizinou ..

I. ROZSAH A POUŽITI ZÁKONNÝCHMĚROVÝCH
JEDNOTEK'

1. Z á k o n n Ý mim I r a m i podle zákona č. 35/62
Sb.., o měrové službě (dále zákonné měrové jednotky),
jsou pouze jednotky uvedené v této nOl:mě; jsou to:
a) z á k I a dní měróvé jednotky uvedené v čI. 3 až 9.
b) dr u h o t n é měrové jednotky uvedené v čI. 10 až

49,',které se dělí na:
ba) h I a v n í jednotky uvedené v čI. 10 až 36,
bb) v e d ~e j š í jednotky uvedené v čI. 10 až 36,
bc) nás o b k Y a··díl Y výše uvedených jednotek tvo-

řené. podle čI. 42 až 49. I . '

2. a) Podle § 5 zákona č. 35/62 Sb. se musí při vyjad-
.řování h1odnot veličin, pro které jsou stanoveny zákonné
měrové jednotky~ užívat jen zákonných jednotek.
b) U veličin neuvedených v této normě se po-

užívá přednostně jednotek hlavních, tvořených podle
čI. 10aJ. Kromě nich lze užít i vedlejšícq jednotek odvo-
zených ze zákonnýcq. vedlejších jednotek (čI. 1bb) li ve
zvláštních případech ,(například v akustice a u ionizač-
ního zářeníJ také dalších jednotek. Jejich používání
~ude upraveno státními normami pro Jednotlivé obory.
CSN 011300

I II. ZÁKLADNÍMĚROVÉ JEDNOTKY
~ 3.",Základn!mi měrovými jednotkami podle § .3 zákona
c', 3,,/62 ~b. JSou metr, kilogram, sekunda, ampér, teplot-
lllstupen a kandela. Jsou to základní jednotky Meziná-
rodní měrové soustavy (SI). *J )
4. J~dnotkou d é I k Y je metr (mj.
Metr Je délka rovnající se 1650 763,73 ~ásobku vlnové

délky, záření šířícího se ve vakuu, které přísluší pře~
chodu mezi eneI1getickými hladinami 2 P10 a d5 atomu
kryptonu 86.
'5. tédnotkouh mot y(h mot n b s t i) je kilogram

(kg). . . ,
Kilogram je hmota (hmotnost) mezinárodního proto-

typu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu
pro váhy a míry v Sěvres.
6. Jednotkou č a s u je sekunda .(sJ.
Sekunda je 31556925,974 7 díl tropického roku 1900,

leden O ve 12 hodin efemeridového času.
7. Jednotkou elektrického proudu je ampér

(AJ. ' ,
Ampér je proud, který při stálém průtoku dvěm,a rov-"

nopěžnými přímými velmi dlouhými vodiči zanedbatel-
ného kruhového pri'lřezu, umístěnými ve ,vakuu ve vzdá-
lenosti 1 m od. sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 2.10-7 m kg
s-2 (2.10-7 newtonů, čI. 16J na 'I m délky. '
8. Jednotkou teplotního rozdílu je teplotní

l'tupeň (deg,OC, OK). '
Teplotní stupeň je 273,16 dil teplotního rozdílu mezi

absolutn.nulou a teplotou trojného bodu. vody měřený
VI termodynamické stupnici teplot. V teplotní stuplJici, jež /
začíná absolutní nulou, Se označuje. jako stupeň Kel"ini'lv ---.------~--------------
(OK); v teplotní stupnici, jejíž nuJe přísluší 273,15 OK,se terra T 1012
označuje j~ko stupeň Celsiiiv (OC).' giga ' G ',109
9. Jednotkou s vít iv ()s ti je kandela. . . mega M 106
Kahdela je svítivost f 10-5 m:!:povrchu absolutně čer- kilo . k 103

ného tělesa při teplotě tuhnuti' patiny, za tlaku mili m 10-3
1,013 25.105 m-~ kg S,2 (1,01325.105 newtonů na čtvereční mikro !J. lO-c
metr = 760 torrů, čI. 18J. uano n 10-9

. piko P 10-12
, III. DRUHOTNÉMĚROVÉ JEDNOTKY' femto f 10-15

10. aj Hlavními jednotkami jsou jednotky odvozené aUo a' 10-18
koherentně. ze základních' jednotek uvedenýcb v čI. 4
až. 9. Základní a hlavní jednotky spolu tvoří Mezinárod-
ní měrovou soustavu Sl.
bl. Vedlejší jednotky 'nejsou odvozeny kohereI1tně ze

základních jednotek; odvozují se z příslušných hlavních
jednotek převodními vztahy. Vedlejší jednotky nepatří,
do soustavy Sl.
____ , I

'J Systeme 'International d'Unités.
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11. Hlavní jednotkou p I o š n é h o o b s a h u (velikosti
plochYJ je čtverečný metr (m2].

Čtverečný metr je plošný obsah čtverce o straně 1 m.
12. aj Hlavní jednotkou o b j emu je krychlový metr

(m3). •
Krychlový metr je objem krychle o hraně 1 m.
bJ Vedlejší jednotkou o b je m u je litr (1).
Litr je objem 10-3 m3 (přesně).*),
13. aj Hlavní jednotkou r o v i n n é h o ú hl u je ra-

,dián (rad]. ,
Radián je úhel, u něhož poměr příslušné délky kruho-

vého 'oblouku, opsaného z vrcholu úhlu, k poloměru
k oblouku se rovná 1.

bJ Vedlejšími jednotkami rovinného úhlu jsou grad
(gJ a stupeň (OJ.**)

1t
200' rad.

Stupeň je 1;0 rad.

jednofkou pro s t o r o v é h o14. a) Hlavní
Steradián (sr).
Steradián je prostorový úhel, u něhož poměr velikosti

plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule,
jež má. střed ve vrcholu úhlu, ke čtverci poloměru se
rovnl!. 1. .
bJ Vedlejší jednotkou prostorového úhlu .je spat (sp).
Spat je 4 'I' sr.
V dalším (odstavec 15 až 36J jsou stanoveny hlavní

jednotky kmitočtu, síly, měrné hmoty, tlaku, dynamické
viskosity, kinematické viskosity, energie, tepla, výko-
nu, elektrického náboje, elektrického napěti, elektric-
kého odporu, elektrické vodivosti, elektric.ké kapacity,
indukčnosti, magnetic.kého toku, magnetické indukce,
magnetomotorického napětí, intenzity magnetického pole,
světelného toku, osvětlení, jasu.

IV. NÁZVY, ZNAČKY: NÁSOBKYA D1LY JEDNOTEK

40. N á z v y jednotek začínají malými písmeny, i když
jsou odvozeny od vlastní.Ch jmen, například ampér, hen·
ry, newton, joule apod. Skloňují se podle pravidel české
mluvnice (jednotka tesla podle vzoru předseda]. ••
41. Z nač k y jednotek se píší, jak je uvedeno v zá-

vorkách za jejích názvy, viz čI. 4 až 36. Tisknou se
stojatými typy. Značky,jednotek se zlomkovou čárou lze
psát též se záporným' exponentem, např. místo kg/m3 se
píše kg m-3 apod. Značky se· zápornými exponenty se
doporučují pro odborné (vědecké i 'technické) vyjadřo-
váni. Značky jednotek ve tvaru zlomku smějímIt pouze
jednu zlomkovou čáru, např. J/kg. deg, nikoliv J!kg!deg
apod:
Značky jednotek se připojují k číselným údajllm s ma-

lou mezerou.
Násobky a díly jednotek.
42. a) Násobky a díly jednotek se zpravidl1a t\'oří po-

dle třetí mocniny deseti. Násobky a díly jednotek se
vyjadřují těmito předponami a značkami:

bJ Ve zvláštních případech lze užít též těchto před-
pon a značek určujících desítkový násobek nebo díl jed-
notky:

* ) Poznámka "přesně" je připojena k převodním součinitelťim,
které mají na dalších desetinných místech nulu a u nichž by
o tom rnnhly vzniknout pochybnosti.

.~ J Dále se připravuje jednotka pro plný ro-vinný úhel.
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hekto h 102-
deka da 101
deci d 10-1
centi (' 10-2

c J Předpona se spojUje se jménem jednotky v jedno
slovo; značka násobku nebo dnu se spojuje se značk{)u
jednotky v jeden celek.' j)Qásobek nebo díl se vyjadřuje
jedinou předponou. Spojování předpon není přípustné.
dl Případy, kdy se násobek a dílý jednotek tvoří

odchylně, popřípadě se odchylně označújí, jsou v dal-
ších článcích.

':ke: Odéhylka u d é I k o v Ý c h je dno t e k. Kromě
normálně tvořeného názvu mikrometr ([Lm] se dovoluje
j núzev mikron, nikoliv však značka [L, která vyjadřuje
jen předponu. Místo dříve užívaného názvu milimikrbn
se výhrádně užívá správj1ého názvu nanometr (nm).
-K Odchylky u je dno t e k hm oty (hmotnosti). Ná-

sobky a díly jednotek zde tvoří od gramu:
gram (g] 10-3 kg
miligram (mg.) 1O~6 kg
mikrogram' ([Lg] 10-.9 kg
megagram (mg) 103 kg
teragram (Tg] 109 kg

Vedle normálně tvořeného názvu megagram se užívá
názvu tuna (t 1 = 1 000' kg.
45. Odchylky u j e dno t e k č a s u:

minuta {min] 60 s
hodina, lh) 60 min = 3 600 s
den (d] 24 h = 86 400 s

p (I zná m k a: Sekunda se dělí desetinně.
4,1. Odchylky u jednotek velikosti p 1o c h y :

ar [a) = 100 m2

hektar {baj = 100 a= 10000 m2

47. Octcllylky u r o v i n n é h o ú h I u :
Grad tg] se dělí takto:
centigrad (c]
setina centigradu (cc]

Stupeň (O] se dělí ta./l:to:
minuta ('] = 1/60 stupně
vteřina (n] = 1/60 min = 1/3600 stupně
p o zná m k a: Vteřina se dělí desetinně.
48. Odchylky u je dno t k y s i Iy. U Jednotky kilo-

pond se při tvoření násobků a dílů jednotek vychází od
pondu (p]:
milipond

(mp]
pond (p]

I. kilopond
(kp]

megapond
[Mp]

'10-2 gradu'
10-4 gradu

= 10-3 kp, nahrazuje dřívější gram síly
nahrazuje dřívější kilogram síly

Názvů gram síly, kilogram síly, tuna síly a miligram
slly se neužívá.

'lB. Ná~obky a díly s I o žen Ý c h Je dno t e k lze vy-
jadřovat:
a] desetinným dílem nebo násvbkem složené jednotky,

například' 3.106 Alm2 = 3 MA/m2,

bl jédnotkamisloženými z násobků jednotek například
3.1(Ífi"A/m2 = 3 A/mm2; 20 miS = 72 km/h apod.
50 až 59. na doplňky. .

V.PŘECHODNÁ USTANOVENI
60. Měřidel, měřických přístrojů a zařízení, jestliže

jinak vyhovují, lze používat, i když jejich označení a
stupnice' jsou v jinýcb než zákonnýcb jednotkách. vý-
slcdkyměření se však rrlUsí převést ha /zákonné jed-
hotký a uvádět v zákonných jednotkách.
Při opravách a ověřování takových měřidel, přístrojů

a zařízení se na nich zpravidla vyznačí zákonné jed-
notky.

B1Měřidlli, měřické Rřístroje a zařízeni vyráběná
v ČSSR po 1. lednu 1964 musí mít označeni a stupnice
v zákonných jednotk~ch.
62. Do 1. ledna 1965 se dovoluje používat pn výpoč-

tech av technické dokumentaci též dosavadních jedno-
tek. Úleva zé závazného používání jednotek stanove-
ných touto normou platí i pro pozdější rozmnožování
st1lršj dokumentace, neplati však pro tisk. V tišt~né lite-
ratuře fe dovoluje uŽUé!ltdosavadních jednotek jen v ru-
kopisech, převzatých redakcemi před 1. lednem 1964.
63. Do 1. ledna 1970 se dovoluje užívat měřidel visko-

zity s dělením v Englerových stupních a uvádět v těch-
tJ stupních, i výsledky měření.
(Tato norma platí od 1. -července 1963].

Přírůstky mapové dokumen.tace VUGTK
"'.SSSR
Túnis. Měřítko 1:1000000. Kenformní kuželové zobrazení. Mosk-

va. GUGK MGiON SSSR 1962. 1 list. více barevný ro'mi;ru kresby
82X42 cm (slož. 225X12.51. Náklad 3000 výtisku. Text k mapě:
G. N. utkin. Cena 30 kop.
VŮGTK Ns .. přír. 231/62.
Argentina. Paragvai, Urugvai. Čili.; N'ěřítko 1:5000030. Konform-

ní kuželové zobrazeni. Moskva GUGK MGiON SSSR 1961. 1 list.
vlcebarevný, rozměru kresby 84X52 cm (slož. 22,5X13]. Text k ma-
pě v příloze. Cena 30 kop.
VŮGTK čís. přír. 230/62.
Fyzicko-politické mapy jsou určeny pro veřejnost. Zakreslena je

vodní a hlavní železniční a silniČní síť. Terénní tvary jsou zná-
zorněny barevnou hypsometrii daplněnou s1Ínováním s uvedením
nadmořských výšek významných vrcholů. Sídliště jsou rozdělena
podle počtu obyvateL Z doplňkových map je uved~na mapa hos-
podářská
V přilnženém textu u každé mapy je všeobecný popis vztahující

se k příslušnému státu nebo zemi a závěrem index zeměpisných
názv:' uvedených na mápě. .

Turistické mapy
Armjanskaja SSR Turistskaja schema. Moskva. QUGK 1961. 1 list.

. vícebarevný. rozměru papitu 35X54' cm (slož. 17.5X9r Náklad 5000
výtisků. Cena 30 kop.
VŮGTK čís; přír. 232/62.
Pohledová mapa Arménské SSR S četnými vyobrazeními a popisy

míst významných pro turistiku.
pasanauri - Cargali - Tianeti - Telavi. Turistskaja maršrutnaja

schema. Moskva. GUGK 1961. 1 list. vícebarevný. ro,měru papíru
22X45.5 cm (.slož. 22X11,5). Náklad 5000 výtisků. Cena 10 kop.
VŮGTK čís. přír. 233/82
pohledová mapa turistických míst severně od Tbilisi.
Narčik - reka Cegem - pereval Tviber-Mes'iá Turistskaja marš-

rutnaja schema. Moskva. GUGK 1961. 1 list, vlcebarevný rozměr
papíru 22X50 cm (slož. 22X12,5). Náklad 5000 výtisků. Cena 10
kop. .
VŮGTK čís. přír. 234/62.
Pohledová mapa okolí Na!čiku. údolí řeky Cegem a průsmyku

Tviber-Mestia v Kabardinské ASSR.
Lori - pambak. Maršrutnaja turistskaia schema Měřítko 1:300000.

Moskva, GUpK 1960. 1 líst, vicebarevný. rozměr papíru 52X40 cm
[slož. 20X 13)_ Náklad 10 000 výtisků. Cena 26 kop.
VŮGTK čís. přír. 235/62. '
Turistická mapa obsahuje mapu Arménské SSR v měř. 1:1500000

a hlavní mapu v měřítku 1:300000, která zobrawje Lorijskou ná-
horní rovinu a okolí řeJ{y Pambaku 'v severní části Arménskě
republiky. .
Zangezur. Maršrutnaja turistskaja schema. Měřítko 1:300 000.

Moskva. GUGK 1960. 1 list, vícebarevný. rozměr papíru 60X 27 cm
(slož. 20,5X13,5]. Náklad 10000 výtisků. Cena 26 kop.
VŮGTK čís přír. 236/62. _.
Turistická mapa obsahuje mapu Arménské SSR v měř 1:1 500000

a hlavní v měřítku 1:300000 která zObrazuje v nejjižnější části
republiky Zangezurský hřeben.
Alma-Ata - reka Malaja Almaa'inka - Gorel'nik - o.ero Issyk.

Turistskaja maršrutnaja schema. Mnskva GUGK 1961. 1 list. vícp.-
barevný, rOZměr papíru 215X44 cm (slož. 21,5X11]. Náklad 5 OO~
výtisků. Cena 10.kop.
VÚGTK čís. přír. 238/82.
Pohledová mapa okolí Almá-Aty a horské oblasti jižně od jezera

lssyk. Mapa je orientovaná k jihu.
Po reke Gaue (VaJmiera - Cesis - Sil'ulda]. Turistskaja marš-

rutnaja schema. 1 list, vicebarevný, rozměr papíru 19.5X54 cÍlJ
[slož. 19.5Xll]. Náklad 8000 výtisků. Cena 10 kop. .
VŮGTK čís přír. 241/62.
pohledová mapa toku řeky Gauje vlévající se severovýchodně od

Rigy do Rižského zálivu v Lotyšské SSR.
Podmoskovje. Po rekam Měšče.y (Buže i· PreJ. Turistskaja marš-

rutnaja schema. 1 list, vicebarevný, rozměr papíru 22X71.5 cm
[slož. 22X12J. Náklad 5000 výtisků. Cena 10 kop.
VÚGTK čís. přir. 240/62.
Po'lledová mapa jezernalé krajiny na vých?d od Moskvy v po-

_vglil'řek Buže a Pre.

vydává _ůstředrtl správa geodézie a kartografie ve Státním naklada telství lechnické literatury, n. p., spálená 51, Praha 1 . tel 234441.
:- Redakc!!: Ostřední správa geodézie a k"rtografie, Hybernská 2, ~raha, 1. Vedoucí redakce inž. Vladi>lav sachunský výkonn{ redaktor
tuž. jaroslav .. jlrmus. OSGK, Flybernská 2, Praha 1, tel. 222145 az 7, 234663 až 9. - Inzertní oddělp,,;: SNTL, Spálená 51 Praha 1
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l teoretické literatury vydávaMé

Vám doporuéujeme

Učebnice vyšší matematiky II. - 1. část
Celostátní vysokoškolská učebnice; obsahuje základy vyšší algebry a diferoo-

ciálnía integrální počet. Z OBSAHU: Základní pojmy vyšší algebry, Komplexní

čísla, Základní věta vyšší algebry, Přibližný výpoč,et kořenů rovnice, Integrování

racionálních funkcí, Integrace irr,acionálních funkcI, Integrace transcendentních

funkcí, Funk2e více proměnných, Parciální derivace, Maxima a minima fU:J.kci

více proměnných, Integrální počet funkcí více pr,oměnných, Vícerozměrné inte-

grály, Vztahy mezi integrály přes určitý obor a integrály po hranici tohoto

oboru.

Učebnice vyšší matematiky II. - 2. část
Druhá část druhého svazku této sovětské učební pomůcky pro vysoké školy

technické obsahuje základy vyšší algebr~ a druhou část diferenciálního a inte-

grálního počtu.

Obě knihy dostanete v prodejnách n. p. KNIHA a ve Středisku

technické literatury 'J Praze 1, Spálená 51


