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528,.2/: 62;.9.783
5~8.23
KABELÁČ, j. a kol.

Propojení pěti geodetických referenčníc,h systémů pomocí
družícové světové sítě BC-4

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 6, s. 127-132,
1 obr., 3 tab.
V článku je řešen problém spojení geodetických referenč-
ních soustav evropské EUR, severoamerické NAD, jiho-
americké SAD, africké ARC a australské AUS s použitím
světové družicové sítě, vytvořené organizací National
OCean survey na základě pozorování družice pageos, vy-
konaných Wildovou balistickou komorou BC-4.

528.335 : 528.1
POLOMSKÝ, P.

Vyrovnanie trojuholníkového reťazca s meranýmí dlžkamí

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 6, s. 13'3-137,
1 obr., lit. 7
Článok sa zaoberá vyrovnaním trojuholr,íkového reťazca
s dížkami meqmými elektronickými dia!komermi. Vyr'ov·
návacia procedúra je vztiahnutá na klasický typ trojuhol-
níkového reťazca, vychádzajúceho z dvojice a končiaceho
rua dvojici trigonometrických bodov. postup výpočtu mož'
no zovšeobeocniť na raťazce o n-trojuholníko.ch.

528.4 : 681.3.01 : 33
MEISSLER, A.

Ekonomické a společenské aspekty dígitálního lechnícko·
hospodářského mapování a báze dal

GeodetiDký a kartografický obzor, 23, 1977. č; 6, s. 136'-146,
9 tab" llit. 22
Obsahem pojednání je porovnání cen a nákladů na digi'
tální technickohospodářs,ké mapování [DTHM) s klasic-
kým technickohospodářským ma'pováním (THM). Na zá,
kladě analýzy dílčich polo<žek bylo pro průměrně hodnO'ty
ovlivňujících ukazatelů zjištěno, že náklady na DTHM jsou
pro,ti nákladům na THM o 30 až 90 % vyšší. Zvýšené ná'
klady na DTHM jsou však vyváženy řadou pozitivních pří·
no::;,'!.

539.44 : 621.375.826 : 5218,486.1
MATĚJlčKOVÁ, L.

Využiti dilrak"e laserového paprsku pro přesné určení
přímky

Geodetický a kartografický obwr, 23, 1977 Č. 6, s. 146-l4.9,
2 obr., 1 tab., lit. 9
Článek se zabývá problematikou přesného určer.í středu
stopy laserového svazku využitím dilrakční metody s kru·
hovými mřížkami. Je zde podána metodika měření, vý-
sledky testováruí těchto mřížek a hodnocena jejich použi-
telnost ve srovnání s teodoLtem Zeiss Theo 010.

528.2:629.783

528.23

KABEnA q, :H. Ii KOJI.

COeJJ;HHeHHe nJlTH reOJJ;eSHqeCKHX pe~epeHq-cHcTeM npH
nOMOIqH enYTHHqeCKOH MHpoBOH C8TH BC-4

feO.1leSHqeClmH li Kaprorpa~liqecKIiH 06sop, 23, 1977,
No 6, CTp. 127 -132, 1 pliC., 3 Ta6JI.

CTaTbJl CO.1leplKliT pemeHlie npOOJIeMaTIiKH coe.1lIiHeHHJI
reo.1leSliqecKIiX peq,epeaq-CHcTeM: eBponeHcKoH EUR, ce-
BepoaMepliKaHcKoH NAD, IOrOaMe~Ii'KaHCKoH SAD, aq,-
pliKaHcKoH ARS li aBCTpaJIIiHCKOH AUS C npliMeHeHlieM
MllPOBOH cnYTHIiKoBOŘ CeTli, COS.1laHHOH opraHIiSaqlieH

National Ocean Survey Ha oeHOBe Ha6JIIO.1leHIiH CHyT-
HIiKa Pageos, BblnOJIHeHHbIX 6aJIJIliCTliqeCKOH KaMapOH
Wild BC-4. .

528.335:528.1

TIOnOMCKbI, TI.

YpaBHHBaHHe qenH TpeyrOJIbHHKOB C HSMepeHHblMH JJ;JIH-
HaMH

f eo.1leSHQecKHH li Kaprorpaq,IiQeCKllH 06sop, 23, 1977,
No 6, CTp. 133-137, 1 pliC., JIllT. 7

CTaTblI co~eplKllT ypaBHIiBaHlie n;enli TpeyrOJIbHHKOB
C .1lJIllHaMH IiSMepeHHbLMIi npH nOMOIqIi 9JIeKTpoonTIiQeC-
KllX .1lRJIbHoMepoB. MeTO.1l ypaBHHBaHIiJI COnOCTaBJIeH
C KJIaCCllQeCKIiMTlirroM n;enH TpeyroJIbHHKOB HCXO~JIIqeŘ
HS napbI li SaKaHQaBIOIqeH Ha nape TplirOHOMeTplitIeCKHX
nYHRTOB. TIOCJIe.1l0BaTeJIbHOCTb BbIQIiCJIeHliŘ BOSMOlKHO
0606IqIiTb Ha n;errli, r.1le II - TpeyrOJIbHIiKOB.

528.4:681.3.01 :33

MEHCCnEP, A.

3KOHOMHqeCKHe H o6IqecTBeHHble acneKTbI QHCJIeHHOH
TeXHHKO-X03l1HCTBeHHoŘC'beMKH H GaSHC JJ;aHHblX

feo~eSHQeCKIiií: H KapTOrpa~IiQecKHH o6sop, 23, 1977,
No 6, CTp. 138-146', 9 Ta6JI., JIHT. 22

CtaTbJI nOCBHIqeHa cpaBHeHHIO CTOIiMOCTIi H paCXO.1l0B
Ha QIiCJIeHHYIOTeXHllKO-XOSJIHCTBeHHYIOC'beMKY (qTXC)
H KJIaCCHQeeKYIOTexHIiKO-XOSJIHCTBeHHYIOC'beMKY (TXC).
Ha OCHOBe aHaJIIiSa OT.1leJIbHblXCTaTeH 6b1JIO .1lJIJI cpe.1l-
HllX BeJIIiQIiH BJl'IiJIIOIqHX nOKaSaTeJIeH orrpe.1leJIeHO, QTO
paCXO.1lbIHa qTXC JIBJIJIIOTCJInpoTHB TXC Ha 30-90 %
Bblme. TIoBblmeHHble paCXOJlbI Ha qTXC JIBJIJIIOTCJIypaB-
HOBemeHbI pJI.n:OMnOSHTHBHblX BKJIa.1l0B.

535.44:621.375.826: 528.486.1

MATE:AHqKOBA, n.

HCnOJIb30BaHHe JJ;H~paKqHH JIaSepHOro JIYQa ~JIJI TOQHO-
ro onpeJJ;eJIeHHJI npJIMOH JIHHHH

feO.1leSHQeCKIiŘ li Rapl'Orpaq>IiQecKIiH 06sop, 23, 1977,
No 6, CTp. 146-149, 2 pliC., 1 Ta6JI., JIllT. 9

CTaTbJI CO.1leplKliT npOOJIeMaTIiKY TOQHOro onpe.n:eJIeHllJI
n;eHTpa nJITHa JIasepHOro nYtIKa JIYQeií: npli HerrOJIbSOBa-
HHH .1lHq>paKn;HoHHoro MeTO.1la KpyroBblx pemeTOK. TIPH-
Be.1leHa MeTO.1lHKa ll;sMepeHHH, peSYJIbTaTbI HCllbITaHHH
9TliX pemeroK H .n:aHa On;eHKa HX npHMeHeH1i1O no cpaB-
HeHHIO C Teo.1l0JIHTOMZeiss Theo 010.

528.2 : 629.783
528.23
KABELÁČ, J. u. Koll.

verbindung fiinr geodalischer Referenzsysleme mitlel.
Salel1llen-Weltnelz BC-4

Ge,odetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 6.
Seite 1<!7-132, 1 Abb., 3 Tab.
ln der Abhandlung wírd das Problem der Verbindung geo-
diitischer Refer9nzsysteme, des europiiíschen EUR, des
nordamerikaruischen NAD, des sildamerikanischen SAD, des
afríka,nischen ARC und des australischen AUS, gel'ost, und
zwar durch Anwendung des satelliten-Weltnetzes, welches
V'on der Org.anísalion NMinnal oceau Survey auf Grund
von Beobachturugendes Satellilen pageos, die mil Hilfe
ballistischen Kammer WHd BC-4 ausgefilhrt wurden, ge-
schaffen worden ist.



528.335 : 528.1
POLOMSKY, P.
Ausglelchung elner Dreiecksketle mit gemessenen Langen

Geodetický a kartograOcký obzor, 23, 1977, Nr. 6,
Seite 133-137, 1 Abb., Lit., 7
Die Abhandlung belaBt Sich mit der Ausgleichung einer
Dreieckskette mit elektrooptischen Entfernungsmessern ge-
ID8ISSenell LaI1igen. Die Ausgleichungsprozedur ist auf einen
klassischen Typ elner DTeieckskette bez'ogen, die von
einem trigonometrischeI1i Punktpaa1ť ausgeht uud an einem
trig{>nomet~ischen punktpaar endet. Oas Rechenverlahren
kann auf Kettelll' mitn-Dreiecken v81rallgemeinert werden.

523.4 : 681.3.01 : 33
MEISSLER, A.

iikonomlsche und gesellschaftllche Aspekte der dlgltalen
wlrtschafts-technlschen Kartenaufnahme und dle Datenbasls
Ge,odetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 6,
Seite 138-146, 9 Tab., Lit. 22
Inhalt der Abhandlung 1st ein Vergleich der Prelse und
Kostenaulwande aul die digita'le wirtschalts-technische
Kartenaulnahme (DTWA) mit der klassischen wirtschalts-
technischen Kartenaulnahme (TWA). Aul Grund eine'r Ana-
lyse der teHweisen Posten wurde liir die durchschnitl-
Hchen Werte der beeinfluBenden Kennziflern lest gest elit,
daB die Kostenaulwande aul die DTWA entgegen den
Kostep.a·ulwanden auJ ,die TWA um 30 bis 90 % hoher sind.
Die hoheren Aulwande aul die DTWA we'rden jedoch durch
eine Reihe weiterer positiver Vorteile ausgewogen.

53~.44 : 621.375.826 : 526.466.1
MATEjlČKOVÁ, L_

Nutzung der Refraktlon des Laserstrahles fUr dle Fluchtung
Goodetický a kartograli·cký obzo-r, 23, 1977, Nr. 6',
Seite 146-149, 2 Abb., 1 Tab., Lit. 9
Die Abhandlung belaBt sich mit der Problematik der Be-
stimmung de'r geoouen Spurmitte des Laserbiindels durch
Nutzung der Dilraktionsmethode mit Kreisgiltern. Es we,r-
den hie'r d'le MeBmethodik sowie die Testungsergebnisse
dieser Gitter angeliihrt und Ihre Anwendungsmoglichkeit
im Vergleich mit dem Theodolit Zeiss 010 gewertet.

523.2 : 629.783
528.23
KABElLÁČ, j. and team

Cllnnectlon of Flve Geodetlc Reference Systems by Means
of the Wortd Satellite Nework BC - 4
Geodetický a kartografický o·bzor, 23, 1977, No. 6, p.p. 127-132,
1 fig. '3 tab.
solution 01 connection 01 the re{erence systems: European
EUR, North American NAD, South American SAD, African
ARC and Australien AUS, using the world sate1lite system
built up by the National Ocean Survey on ba'sis the satel·
lite pageos observations carried out with the Wild ballistic
camera BC - 5.

528.335 : 528.1
POLOMSKÝ, P.

Adjustment of a Trlangular Chaln with Measured Distances

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 6, pp. 133-137,
1 fig. 7 rel.
AdjustmeI1Jt 01 triar.gular chain with distances measured
by electronic distance meters. The adjustment procedure
deals with the classical type 01 trtangular chain sta •.ting
and ending at two trigonomertric statioos. Proposed pro-
cedure may be generalized for chains with ,o triangles.

5'ZB.4 : 661.3.01 : 33
MEISSLER, A.
Economlc and ,Soclal Aspects of IJIgltal ,Large Scale Mapplng
and Data Base

Geodetický a kartogralický obzor, 23, 1977, No. 6, pp. 136-146,
9 tab., Z2 ref.
Comparison 01 'prices aod co'sts 01 Digital Large scale
Mapping (DTHM) with Classlcal Large scale Mapping

(I1HMj; It has beellJ lound outon basls 01 individual
items analysis, that the costs 01 DTHM - compared with
the costs 01 THM - are by 30 liti 90 % hlgher. The higher
costs 01 DTHM are compensated by a number 01 advantages.

535.44 : 621.375.826 : 52J8.~6.1
MATĚJl-čKOV'Á, L.
Exploatalion of Laser Beam Dlffraclion for precise Deter-
mlnatlon of Dlrect Line

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 No. 6, pp. 146-149,
2 lig., 1 tab., 9 rel. '
Problem 01 precise determination 01 laser beam trace
center using diflracUon methods with circular grids ..
Method 01 measurement, results 01 testing the grids and
ev,aluation 01 the'ir applicability oompared with theodoli-Ie
Zeiss Theo 010.

526,21: 6213.783
528.23
KABELÁČ, j. et col.
Interllonnexlon de clnq systeme s géodéslques de référence
a I 'alde du réseau mondlal des satellltes BC-4

Geodetický a kartogralický obzor, 23, 1977, No 6,
pages 127-132, 1 illustratlon, 3 tableaux
L'a'rticl8' tralte le probléme de liaison de,s systémoo géo-
désiques de rélérence, européen EUR, de I' Amérique du
Nord NAD, de ľAmérlque du Sud SAD, alricain "'RC 8't
australienAUS avec application du réseau mondial des
satelhtes, créé par ľorganisation National ocean Survey
ti la base d'observation du sateHite pageos, effectués par
Ia' chambre balistique WHd BC-4

Cempensalion d'une chalne de trlangles a longueurs mesu-
rées
GEIOdetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 6,
pages 133-1317, 1 mustration, 7 bibliographies
L'artlcle traite ·Ia eompensation d'une chalne de triangles
ti lor.'gueurs mesurées par télémétres éliectroniques. Le pro-
cédé de comper.sation se rapporte au type elas·sique d'une
chaine de triangies émanant d'un couple et aboutissant
au couple de points trigonométrlques. La p'rocédure de
calcul peut etre généralisée pour chainoo de n-triangles.

5·26.4 : 681,3.01 : 33
MEISSL'ER, A.
Aspects économlques et soclaux du levé technlco-écono-
mique dlgital et de la base des données

Geodetiaký a kartografický obzor, 23, 1977, No 6,
pages 136-146, 9 tableaux, 22 bibliog·raphies
Le tralté eompa're les prix et Ir.ais dépensés eon vue du levé
tecJ:]nico-économlque avec le levé classique technlco-éco-
nomique. A la base de I'analyse des artlcloo partiels on
a cOlfistaté, pour les va'leurs moyennes influen~ant les
indicateurs, que les Irais revenant pour le levé te.chnico-
économique digital sont supérieurs de 30 ti 90 % aux Irals
du levé technieo-économlque classlque. CeHe hausse est
eependant équl\ibrée par une quantité impO·rtante d'apporls
posiťifs.

535.4'4 : 621.375.826 : 528.466.1
MATĚJIčKOVÁ, L.

Exploitatlon de la dlffractlon du rayon lumlneux laser pour
la détermlnatlon exacte ďune drolte
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 6,
pages 146-149, 2 illustrations, 1 tableau, 9 bib\iiographies
L'article traite le probléme de la détermination p·récise du
centre de Ia trace d'un laisceau de rayons laser par exploita-
tion de la méthode de diffracHon a grilles clrculaires.
On tralte iel la méthode du levé, les résultats obter.uspar
tests de ees grHles eton évalue, la possibilitě d'emploi
en eomparaison avee le théodolite Zeiss Theo 010.
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Propojení pěti geodetických
referenčních systémů pomocí
družicové světové sítě BC-4

Ing. Josef Kabeláč, CSc., Ing. Václav Burel,
Ing. Jiří Hartman,lng.Jiří Kraft, Ing. Vlastimil Vaňourek,

katedra vyšší geodézie fakulty stavební
ČVUT v Praze

V letošním roce tomu bude dvacet let co byla vy-
puštěna 1. umělá družice Země (UDZ). Pro geodézii
znamená začínající éra UDZ vyřešení řady úloh, které
byly dříve neřešitelné. Vyjmenujme některé z nich:
1. Určení vzájemné polohy bodů pomocí hvězdné (ste-
lární) triangulace. 2. Vybudování kontinentálních
a světových družicových sítí. 3. Propojení různých
geodetických (referenčních) systémů 4. Určení vzá-
jemných posunutí středů referenčních elipsoidů a sto-
čení elipsoidů vzhledem k astronomickému systému.
5. Určení délkového měřítka sítě. 6. Určení geocen-
trických souřadnic stanoviska. 7. Určení posunutí
středů referenčních elipsoidů vzhledem k těžišti Země.
8. Vybudování jednotného světového geodetického
systému. 9. Určení velikosti a tvaru obecného elipsoi-
du. 10. Určení parametrů (Stokesových konstant)
v rozvoji pro gravitační potenciál Země. 11. Zjištění
průběhu geoidu vůči obecnému elipsoidu. 12. Upřesně-
ní některých geodetických konstant. 13. Určení pohy-
bů pólu a pohybů zemské kůry. 14. Studium atmo-
sféry atp. Následující práce je malou ukázkou řešení
úloh uvedených pod bodem 1. až 5.

Jak je známo, disponují ostrovy, souostroví, růz-
né země, svazky států nebo celé kontinenty různými
geodetickými (referenčními) systémy, které se liší
použitím různých referenčních elipsoidů a jejich růz-
nou orientací vůči Zemi. Existuje tedy pro určité
území vždy určitý referenční systém. Např. systém
evropský z r. 1950, označovaný jako EUR 50, používá
Hayfordova mezinárodního elipsoidu z r. 1909-10
s referenčním bodem Potsdam. V současné době existu-
je řádově 100 geodetických systémů. Dlouho bylo
otázkou, jak vlastně jednotlivé systémy propojit. Bylo
tak možno učinit až s pomocí UDZ, na něž je možno
zaměřit z různých stanovisek na Zemi, i když jsou tato
vzdálena tisíce kilometrů. Družice má zde úlohu po-
mocného měřicího cíle, který je současně zaměřován
ze dvou nebo více družicových stanovisek na povrchu
Země. Měření jsou obvykle prováděna pomocí druži-
cových fotografických komor. Ze snímků jsou získány
topocentrické rovníkové souřadnice UDZ a z nich
matematickým zpracováním směry spojnice družico-
vých stanovisek, a to přímo v astronomickém rovní-
kovém systému. Tato metoda je nazývána metodou
hvězdné (stelární) triangulace a jejím autorem je fin-
ský geodet Y. VaisiWi,[1). Délkové měřítko (rozměr)
družicové sítě je možno zjišťovat různými postupy.
Nejpřesnější je patrně postup, který užívá základen
kosmické triangulace. Jinou možnost nabízí měření
laserová nebo užití III. Keplerova zákona. V předlo-
žené práci byly použity známé polohy družicových

stanovisek (dané geodetickými souřadnicemi), které
jsou vzájemně trigonometricky propojeny a leží proto
ve společném geodetickém systému. Z vyrovnaných
délek některých stran a směrů všech stran možno
zjistit pravoúhlé prostorové souřadnice všech stanovi-
sek ve společném systému družicové světové sítě. Tento
systém není spojen s těžištěm Země*), ale jeho souřadné
osy jsou definovány v astronomickém rovníkovém systé-
mu, neboť zaměřené topocentrické směry byly vztaženy
ke hvězdám. Jsou-li rovněž známy geodetické pravo-
úhlé souřadnice bodů v různých geodetických systé-
mech, je možno zjistit vzájemná posunutí středů re-
ferenčních elipsoidů, jejich stočení vůči systému
astronomickému a délkové měřítko jednotlivých geo-
detických sítí.

2.1 Družicová síť BC-4

K demonstraci uvedených úkolů bude použito
výsledků měření v družicové světové síti, zkráceně
nazývané BC-4, obr. 1. Byla vybudována organizací
National Ocean Survey (NOS) pomocí Wildových
balistických komor BC-4 (odtud její název). Bylo
získáno celkem 2157 kvazisimultánních dvojic**)
s přesností 0,1 ms s výhradním použitím pasívní baló·
nové družice Pageos. Síť BC-4, zobrazená na obr. 1,
obsahuje 48 bodů (družicových stanovisek), označe-
ných číslicemi 600l až 6134 a 152 spojnic, vyznačených
plnými a čárkovanými čarami, jež vytvářejí nad Zemí
polyedr, jehož stěny tvoří většinou trojúhelníky. Síť
je celosvětová. Obsahuje družicová stanoviska na pěti
kontinentech včetně Antarktidy. Prochází tedy pěti
různými geodetickými (referenčními) systémy. Jsou to
systém evropský (EUR), obsahující body 6006, 6015,
6016 a 6065, systém severoamerický (NAD) s body
6001,6002,6003,6004,6111,6123 a 6134, systém jiho-
americký (SAD) s body 6008, 6009, 6019 a 6067,
systém africký (ARC) s body 6042 a 6064 a systém
australský (AUS) s body 6023, 6032 a 6060. Na obr. 1
jsou tyto body ve společných geodetických systé-
mech - jde vlastně o kontinentální sítě - spojeny
silnými plnými čarami. Kontinentální sítě jsou pro-
pojeny řetězci, zobrazené slabými plnými čarami.
Ostatní spojnice jsou čárkované. Bližší o síti BC-4 je
uvedeno v [2, str. 309 a další).

*) Byly používány jen geometrické veličiny

* *) Na přesné simultánní okamžiky jsou převáděny ma-
tematickou cestou
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2.2 Směrové veličiny

V [3] je popsán postup smě-
rového vyrovnání družicové sítě. Je
dělen do dvou etap. V 1. jsou spočte-
ny směrové charakteristiky každé
spojnice zvlášť, a to přímo z hodnot
naměřených na UDZ. V 2. etapě je
provedeno vyrovnání směrů všech
spojnic sítě společně. V obou přípa-
dech je použito podmínky kompla-
nárnosti. *) Směrové kosiny všech
152 spojnic, získané ze společného
vyrovnání sítě BC-4, tj. po 2. etapě,
jsou uvedeny v [2, str. 322-324]
a odtud byly převzaty do naší práce.
Budeme je označovat ai;, bij, Ci; pro
spojnici Pi, P; družicových stanovi-
sek (vrcholů polyedru) Pj a P;. Uve-
dené směrové kosiny platí v pravo-
úhlém systému S = O (X, Y, Z), u
něhož osa X je průsečnicí nultého
poledníku a astronomického rovní-
ku (zeměpisné astronomické sou-
řadnice jsou cp = A = 0°), pro
osu Y platí (cp = 0°, A = 90°
- kladně na východ) a osa Z
(cp = 90°) prochází středním pólem.
Jelikož jde pouze o směrové veli-
činy, není třeba definovat počátek O systému S.
Směrové kosiny jsme považovali za bezvadné, proto
v dalším· zpracování nedoznaly změn. Podmínek
komplanarity nebylo tudíž užíváno.

BY- BodyPj-P; si.; vi; Si;(l + KSys)STÉM

EUR 6006-6015 4356941,1 m 0,0 m 4356941,1 m
6006-6016 3545873,6 m -4,8m 3545868,8 m
6006-6065 2457768,4 m 7,5 m 2457775,9 m
6015-6016 3879297,5 m 5,6 m 3879303,1 m
6015-6065 4077396,1 m 2,7 m 4077 398,7 m
6016-6065 I 194793,8 m -14,5 m I 194779,3 m

NAD 6001-6002 4 117 954,3 m -61,7 m 4117920,9m
6001-6003 3900754,6 m -34,1 m 3900747,3 m
6001-6004 4879596,2 m 40,4 m 4879670,2 m
6001-6123 2501232,4 m 19,6 m 2501269,2 m
6002-6003 3485364,3 m -12,7 m 3485375,6 m
6002-6111 3606918,9 m -9,1 m 3606934,6 m
6002-6134 3607003,0 m -8,8m 3607019,0 m
6003-6004 4540831,9 m 28,8 m 4540891,9 m
6003-6111 1425868,8 m 8,9 m 1425887,5 m
6003-6123 3280413,0 m -23,0 m 3280412,5 m
6003-6134 1426166,4 m 13,7 m 1426189,8 m
6004-6123 2505876,0 m 35,0 m 2505928,2 m

SAD 6008-6009 2633785,2 m -21,2 m 2633744,9 m
6008-6019 4189295,2 m -2,2m 4189262,7 m
6008-6067 2540700,2 m 4,8 m 2540686,7 m
6009-6019 3737932,2 m -2,1 m 3737903,0 m
6019-6067 4162800,3 m 15,8 m 4162786,0 m

ARe 6042-6064 2630 161,8 m 0,0 m 2630164,2 m

AUS 6023-6032 3533143,5 m -I,8m 3533139,2 m
6023-6060 2300205,6 m 1,0 m 2300204,9 m
6032-6060 3 163 622,3 m -O,2m 3 163619,9 m

2.3 Délkové veličiny

V práci [2, str. 339-341] jsou dány zeměpisná
geodetická šířka, délka a elipsoidická výška všech
bodů Pj sítě BC-4, a to vždy vzhledem k referenčnímu
elipsoidu daného geodetického systému. Z nich jsou
spočteny jejich pravoúhlé geodetické (referenční)
souřadnice (X, Y, Z)fYs vždy v odpovídajícím systé-
mu SSYS = OSYS (X, Y, Z)SYS podle známých vztahů
[3, rov. (3)]. Počátek OSYS je ve středu referenčního
elipsoidu daného geodetického systému SYS, osa
XSYS je průsečnicí nultého geodetického poledníku
a geodetického rovníku (zeměpisné geodetické sou-
řadnice jsou B = L = 0°), pro osu YSYS platí (B = 0°,
L = 90° - kladně na východ) a osa ZSYS (B = 90°) je
totožná s malou osou odpovídajícího referenčního
elipsoidu; a to pro SYS = EUR, NAD, SAD, ARC,
AUS. Z pravoúhlých souřadnic vždy 2 bodů Pi, P;, jež
leží ve společném geodetickém (referenčním) systému,
7;jistíme jejich vzdálenost

sii = [(XfYS - XfYS)2 + (YVs - YfYS)2 +

Použité délky jsou v obr. I zakresleny silně plně.
V systému EUR jich je 6, 12y NAD, 5 v SAD, I v ARC

a 3 v AUS. Celkem tedy 27. Tab. I udává jejich konco-
vé body Pj, P; a vstupní hodnoty délek Si;, spočtené
podle rovnice (I). Tyto jsou invariantní a použijeme
jich jako základen pro získání délkového měřítka sítě
BC-4 společným vyrovnáním MNČ. Již zde je nutno
upozornit, že každému systému je nutno přisoudit
jiné délkové měřítko (I + Ksys), kde Ksys je nezná-
mý délkový koeficient.

V dalším nebudou měněny směry převzaté z [2, str.
322-324) a tudíž nebudou použity podmínky kompla-
narity. Důvodem k tomu byla apriorní domněnka, že
směry jsou určeny podstatně přesněji než délky stran
sítě. *) Jako neznámé vstoupily proto do vyrovnání
jen veličiny délkové.

3.1 Úplné základnové podmínkové rOVnIce

Úplné základnové podmínkové rovnice byly se·
staveny jen v těch trojúhelnících, v kterých jsou
všechny 3 vrcholy ve společném geodetickém systému.
Délky jejich spojnic byly vypočteny z rov. (I). Ozna.
číme tyto body Pj, Pj, Pk a délky a směrové kosiny
indexy i j; j k; k i. Úplná základnová podmínková
rovnice má tvar

S;i + Sik + ~i = O, (2)

kde S (indexy jsou vynechány) jsou správné délky
stran. PřisuďIlle jim opravy v, takže platí

*) Tj. podmínky, že 3 směry leží ve společné rovině
~3,rov. (5)] *) Viz též závěr
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Rov. (2) rozložíme do souřadných složek a po úpravě
dostaneme

a/i' aik, akl Vii Uř;k

bli, bik, bkl Vlk + UYik =0, (4)

cli) Cik, Cki Vkl Ufik

v kterých uzávěry mají tvar

Uf;k a/i> aik> akl Sij

U'ť;k bii> bik> bkl Sjk

Ufik Cii> Cjk, Cki Ski

Mezi rovnicemi (4) platí lineární závislost. Byly proto
při konkrétním sestavování použity jen ty dvě, resp.
jen ta jedna, v kterých, resp. v které, dosahovaly
směrové kosiny maximálních hodnot. Jejich počet
v daném geodetickém systému je vždy o 1 menší než
počet základen v tomto systému. Tedy pro systém
EUR je jich 5, 11 pro NAD, 4 pro SAD, O pro ARC
a 2 pro AUS. Celkem tedy 22 úplných základnových
podmínkových rovnic. V absolutních hodnotách prů.
měrný uzávěr činil 11,1 m, minimální 0,0 m a maxi-
mální 40,7 m v trojúhelníku 6001, 6123, 6003.

3.2 Rozšířené základnové podmínkové rovnice

Rozšířené základnové podmínkové rovnice slouží
k propojení jednotlivých geodetických (referenčních)
systému - vlastně kontinentálních sítí - obr. 1.
Děje se tak pomocí řetězcu, na obr. 1 vyznačeny slabě
plně, pro něž byly sestaveny rozšířené sinové věty.
Označme Sl správnou délku strany v systému SYS ==
== Z a Sv v systému SYS - p. Rozšířená základnová
podmínková rovnice má tvar

kde symbol III značí součin výrazu sin IXIpro všechna Z,
přičemž index Z přísluší všem šikmým (pozičním)
úhlům IXI trojúhelníkového řetězce při přechodu ze
strany Sl v systému S YS = Z na stranu Sp v systému
SYS == p. Index p přísluší šikmým úhlům IXpv opač-
ném přechodu. Úhly IXI, IXp byly vypočteny ze směro-
vých kosinu a podle předchozího jim nebyly přisuzo-
vány žádné opravy. Naopak byly přisouzeny opravy
VI, vp stranám 81, 8p• Dále je předpokládáno, že délko-
vá měřítka (1 + Ksys), odst. 2.3, v geodetických
systémech SYS = Z a SYS = p, jsou různá. Označme
je (1 + Kl) a (1 + Kp). Po dosazení a úpravě nabývá
rov. (5) tvaru

+ (Sl Ilz sin IXz)KI + (- 8p IIp sin CXp)Kp+ Ulp = O.
(6)

Z daného materiálu není však možno zjistit absolutní
hodnoty obou délkových měřítek. Je proto zaveden
jejich rozdíl

a dosazen do rov. (6). Po její úpravě, s použitím rov.
(5), nabývá např. tvaru

(III sin IXI)VI+ (- IIv sin IXp)Vp+
+ (Sl Ilz sin IXI)LlKlv + Ulv = O, (8)

Světová družicová síť BC-4 obsahuje 5 geodetických
(referenčních) systémů. Byly proto sestaveny 4 rov-
nice typu (8), a to mezi systémy SAD-NAD, NAD-
EUR, EUR-AUS, EUR-ARC. Uzávěry Ulp v uve·
deném pořadí činily 17,1 m, -3,2 m, -3,4 m a -0,9
m. Počet základnových podmínkových rovnic obou
druhů je tedy 26 pro 27 daných základen, tab. 1.
Vyrovnání bylo uskutečněno metodou nejmenších
čtverců podle podmínkových pozorování a nezná-
mými parametry. MNČ podléhaly opravy Vii stran
a uvádí je tab. 1. Neznámými parametry jsou
rozdíly délkových měřítek LlKsAD• NAD, LlKNAD• EUR,

LlKEUR• AUS, LlKEUR• ARe· Dále bylo zvoleno KEUR = O
a ostatní délkové koeficienty spočteny pomocí rov.
(7). Výrazy (1 + Ksys) uvádí tab. 2.

Tabulka 2. Délková měřítka geodetických (referenčních)
systémů

SYSTÉM I 1 + KSYS

EUR 1 + 0,0
NAD 1 +6,9.10-8

SAD 1-7,2.10-8

ARe 1 + 0,9.10-8

AUS 1 - 0,7.10-8

3.3 Výsledky vyrovnání družicové světové
sítě BC-4

Střední jednotková chyba je ±20,2 m. Závislost
mezi neznámými opravami, daná korelační vahovou
maticí prokázala malou korelaci (r < 0,4, [4]). Zná.
hledu do tab. 1 zjišťujeme značně velké opravy Vii

stran v systému NAD jdoucích z bodů 6001, 6004,
6123. Podle grafického ověření by došlo k podstatné-
mu zmenšení oprav, pakliže by byla zeměpisná šířka
bodu 6001 a zeměpisná délka bodu 6004 o 2" zmenšena.
Jako nejlepší vychází australský systém AUS. Z tab. 2
vyplývá shoda mezi délkovými měřítky systémů EUR,
AUS a ARC. Naopak je značný rozdíl v měřítkách
systémů NAD a SAD. Výsledné hodnoty délek stran
Sii> získané z rov. (3), je nutno vynásobit příslušným
výrazem (1 + Ksys) ještě dříve, než se jich použije
k dalším výpočtům. Uvádí je opět tab. 1. Je-Ii koefi·
cient KSY8 kladný znamená to, že k proměření sítě
v systému SYS bylo použito "delšího metru" než pro
síť v systému EUR a naopak.

4. Urěeni vzájemných posunuti středů
refereněnich eIipsoidů, jejich stoěeni vzhledem
k astronomickému systému a délkových měřítek

Pro vyřešení nadepsané úlohy je třeba znát pravo-
(7) úhlé souřadnice jak v systému S _ O (X, Y, Z) druži·
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cové sítě BC-4, tak v systémech geodetických SSYS ==
== OSYS (X, Y, Z)SYS, odst. 2.2 a 2.3. Jejich porovná-
ním je úloha řešena.

4.1 Určení pravoúhlých souřadnic

Pravoúhlé geodetické (referenční) souřad-
nice (X, Y, Z)fYS bodu P1 jsou určeny z geodetické
zeměpisné šířky, délky a elipsoidické výšky [2, str.
339-341] s užitím parametrů příslušného referenčního
elipsoidu podle vztahů [3, rov. (3)]. Definice systému
SSYS je v odst. 2.3.

Pravoúhlé souřadnice (X, Y, Z)í bodu P1
ve společném systému družicové sítě BC-4.
Z předchozího vyrovnání známe hodnoty délek Sji
některých stran - základen, tab. 1, směrových kosinů
aii> b1i> Cji*) všech spojnic a délkových koeficientů
Ksys. Zvolme libovolné stanovisko Po**) sítě, které
považujeme nyní za počátek O' systému S' == O'
(X, Y, Z)', přičemž platí X' II X, Y' II Y, Z' II Z,
odst. 2.2. Souřadnice (X, Y, Z)~ obecného bodu P n
V systému S' jsou

n

X~ = ~ Sj.j+1(l + KSYS)aj.l+1
1=0

n

Y~= ~ SI,I+1(l + Ksys)bi,1+1
1=0

n
Z~ = ~ SI,I+1(l + KSYS)Cl.i+l'

1=0

kde sumace se vztahuje na všechny strany jež propo.
jují počátek O' - Po s bodem Pn. Vynásobením vý-
razem (1 + Ksys) převádíme všechny použité délky
do systému EUR. Délky, které nejsou výsledkem vy-
rovnání, je nutno propočítat pomocí známých délek
a šikmých (pozičních) úhlů, jež opět zjistíme ze směro-
vých kosinů. Souřadnice (X, Y, Z)~ zjišťujeme jen
u bodů, které leží v těch geodetických (referenčních)
systémech, jejichž posun, stočení a měřítko chceme
zjišťovat. Dále byl systém S' transformován translací
do systému S = O (X, Y, Z), jehož počátek O leží
v blízkosti těžiště Země. O osách X, Y, Z platí definice
v odst. 2.2. Prvky translace je možno určit několika
způsoby.

Označme střed referenčního elipsoidu symbolem
OSYS. Jeho poloha v systému S je dána souřadnicemi
L1SSYS = (L1X, L1Y, L1Z)SYs. Pak S -L1SSYS značí
systém s počátkem ve středu OSYS referenčního elipsoi-
du geodetického systému SYS a s osami X, Y, Z, defi-
novanými v systému astronomických souřadnic, odst.
2.2. Systémy S - L1SSYS _ OSYS(X, Y, Z) a SSYS =
- OSYS(X, Y, Z)SYS inají společné počátky, jsou však
vůči sobě vzájemně natočeny o úhly (BX, By, BZ)SYS, jež
značí absolutní stočení referenčního elipsoidu vůči

*) Vyrovnáním nedoznaly změn
>I< >1<) Zvoleno stanovisko 6016, Catania.

systému astronomickému. V symbolickém vyjádření
platí

S = L1SSYS + R.SSYS,

kde rotační matici

1 BSYS B~P-z
R= SYS 1 éYSBz -x

BSYS B~YS 1-Y

je možno napsat ve zjednodušeném tvaru, neboť úhly
stočení jsou velmi malé [5]. Podle [2] připojme k pravé
straně rov. (9) výraz Ksys(SSYS - SSys'), kterýžto
bere ohled na nestejně velká délková měřítka geode-
tických systémů. Symbol SSYs. = OSYS(X, Y, Z)Sys.
značí souřadnice referenčního bodu systému SYS. Rov.
(9) přejde v symbolický tvar

S = L1SSYS + R .SSYS + Ksys(SSYS - SSYS,) (10)

a platí pro jeden každý bod Pj (v předchozím byl index i
vynechán) systému SYS. Rov. (10) rozepíšeme do
souřadných složek a souřadnicím (X, Y,Z)j přisoudíme
opravy (vx, Vy, vz)j. Po úpravě dostáváme tři rovnice
oprav.

1, O, O,
O, 1, O,
O, O, 1,

O, ZťYS,
_ZťYS, O,

YťYS, _XťYS,

_YťYS,
XťYS,

O,

XťYS _XSYs.
YťYS _YSYS, •
ZfYS _ZSYs.

. I L1XSYS, L1YSYS, L1ZSYS,

XťYS-Xj VXj
B~Xs, B~Xs, B~YS, Ksys IT + YťYS - Yj VYj

ZťYS -Zj VZj

pro bod Pj, i = 1, 2, ... n, kde n značí počet všech
bodů použitých k získání neznámých pro daný geode-
tický (referenční) systém. Počet neznámých je celkem
7. Jsou to 3 prvky translace (L1X, L1Y, L1Z)SYS, 3 prvky
rotace (Bx, By, BZ)SYS a délkový koeficient Ksys. Pro
jejich určení je zapotřebí sedmi rovnic oprav, tedy
více než 2 bodů. Nebyl proto vzat do dalšího výpočtu
africký systém ARC, neboť obsahuje pouze 2 body.
V systému EUR je n = 4 (použity 4 body sítě BC-4),
v systému NAD je n = 7, v systému SAD je n = 4
a v systému AUS je n = 3.

Hodnoty stočení (BX, By, Bz)SYS a délkového koefi-
cientu Ksys, získané z vyrovnání, považujeme za
konečné. Hodnoty translace (L1X, L1Y, L1Z)SYS pře-
vedeme však na střed referenčního elipsoidu evropské-
ho geodetického systému EUR, neboť poloha počátku
O systému S je víceméně náhodná. Použijeme vztahů

4.3 Výsledné hodnoty posunutí, stočení a dél-
kových měřítek referenčních elipsoidů

Hledané hodnoty byly získány vyrovnáním MNÚ
podle zprostředkujících pozorování. Bylo použito rov-
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Tabulka 3. Výsledné hodnoty posunutí vůči systému EUR, stočení vzhledem k astronomickému systému a
délkových koeficientů

Hodnoty posunú [ml

I
Hodnoty stočení ["]

I
Počet

Systém .SYS .SYS SYS KSYS·l0· mu bodú
.1.1XSYS .1.1YSYS .1.1ZSYS X Y ·z n

EUR O,O±15,8 O,O±22,3 O,O±13,6 -1,2±0,7 -0,1±0,6 0,5±0,6 0,0±2,4 ±1l,4 4

NAD 58,4±25,4 268,0±27,1 289,8±14,1 -0,8±0,7 0,3±0,7 -0,3±0,5 4,9±2,3 ±15,7 7

SAD 38,3±38,6 165,3±31,3 83,5±53,1 0,6±1,6 -0,1±1,2 -1,3±1,3 -1l,1±5,1 ±23,9 4

AUS -35,2±16,0 68,4±22,5 251,5±14,1 0,7±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1 -0,8±0,4 ± 1,6 3

nic oprav (11). Pro výpočet posunutí vzhledem k sy-
stému EUR byla dále použita rov. (12). Tab. 3 uvádí
hodnoty posunutí (LILI X, LILIY, LlLIZ)SYS středů refe·
renčních elipsoidů systému NAD, SAD a AUS vůči
středu referenčního elipsoidu systému EUR, dále hod.
noty úhlů stočení (ex, ey, ez)SYS systémů EUR, NAD,
SAD, AUS vzhledem k astronomickému rovníkovému
systému S (osy jsou definovány v odst. 2.2) a konečně
délkové koeficienty Ksys všech čtyř geodetických
systémů včetně jejich středních kvadratických chyb.
Vyrovnání každého geodetického systému bylo samo-
zřejmě provedeno samostatně. Jejich střední jednotko-
vou chybu mo uvádí předposlední sloupec tab. 3.
Poslední pak počet bodů Pi, i = 1,2, ... n, použitých
pro získání hledaných hodnot. Hodnoty Ksys by měly
být shodné s hodnotami v tab. 2. Rozdílnost je patrně
způsobena různě zaváděnými vahami. Co do velikosti
středních chyb jednotkových i výsledků je opět nej-
lépe určen australský systém AUS, též odst. 3.3, a nej-
hůře jihoamerický SAD. Pro objektivnější ohodnocení
výsledných hodnot uvedených v tab. 3 byly porovná-
ny s týmiž hodnotami odvozenými z práce [2, str. 357].
Až na 2 případy jsou rozdíly malé a většinou v mezích
středních kvadratických chyb. Průměr absolutních
hodnot rozdílů v posunech je 9 m a ve stočení 0,6".
Rovněž i zde vychází jako nejlepší systém AUS a jako
nejhorší systém SAD.

V uvedené práci bylo propojeno pět geodetických (re-
ferenčních) systémů pomocí družicové světové sítě
BC-4. V 1. vyrovnání sítě BC-4 jako celku MNČ podle
podmínkových pozorování s neznámými parametry
byly užity základnové podmínkové rovnice úplné
a rozšířené. Vyrovnávány byly pouze délky, ačkoliv
výsledky ukázaly, tab. 1, že jejich relativní přesnost
je pouze 3 X nižší než relativní přesnost změřených
směrů [2, str. 326-327]. V 2. vyrovnání MNČ bylo
použito zprostředkujících pozorování, vyrovnán každý
geodetický (referenční) systém samostatně a získány
prvky translace, rotace a délkový koeficient. Jiný
postup by pozůstával v samostatném zjištění prvků
rotačních a teprve poté by byly určeny prvky translace
a délkový koeficient.

Družicová světová síť BC-4 není jedinou sítí svě-
tovou. Existují další, které krom geometrických me-
tod užívaly dynamické a polodynamické (orbitální)
metody družicové geodézie. Společné zpracování těch.
to sítí je uskutečněno v práci [6]. Zde je rovněž pro,
vedeno propojení asi 90 sa!llostatných geopetických
(referenčních) sY's~éPl1l, ....

Předností předložené práce je použití pouze veli.
čin geometrických - směrů a délek, na rozdíl od me·
tod dynamických nebo kombinovaných, v kterých se
uplatňují chyby v polohách stanovisek, v drahových
elementech, v parametrech tíhového pole Země atd.
a ovlivňují hledané výsledné hodnoty. V předložené
práci tomu tak není. Její postup je metodický a velmi
jednoduchý. Z uvedených důvodů je možno výsledky
považovat za směrodatné. Toto podporuje i bezvadný,
homogenní a přesný měřický materiál.
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Vyrovnanie trojuholníkového
reťazca S meranými dl'ikami

Ing. Pavel Polomský.
IGHP, n. p., :llllna

Trigonometrická sieť je na našom území vybudovaná
do piateho rádu. Na riešenie konkrétnych technických
úloh je však hustota trigonometrických bodov často-
krát nedostatočná a preto jepotrebné budovať ďalšie
podrobné body. Pri zameriavani prieskumných diel
vačších akcií napr. v pozdížnych údoliach poskytuje
spravidla trojuholníkový reťazec jediné ekonomické
riešenie. Do rozvoj a elektrooptických a rádiových
diaIkomerov používal sa trojuholníkový reťazec,
v ktorom sa merali všetky vnútorné uhly. V geodetic- B

kej a banskomeračskej praxi sa s ohradom na úroveň
výpočtovej techniky a účel merania uprednostňovali
najma nasledujúce sposoby výpočtov [I, 2, 3, 4]

- Výpočet súradníc jednotlivých vrcholov postup-
ným pretínaním napred a rozdelením dovolených
odchyliek úmerne počtu vrcholov.

- Rozdelením trojuholníkového reťazca na dva samo·
statné obvodové polygonové ťahy s príslušným roz·
delením dovolených odchyliek.

- Približným vyrovnaním pri postupnom uplatnení
uhlovej, smerníkovej a základnicovej podmienky
a výpočtom stredového polygonového ťahu.

- Vyrovnaním podIa metódy najmenších štvorcov
pri splnení známych podmienok: uhlových, súrad-
nicových, základnicovej a smerníkovej.

VeIkosť trojuholníkov v trojuholníkovom reťazci
s meranými uhlami je limitovaná najma dosahom
optického systému teodolitu, sposobom signalizácie
a terénnymi podmienkami. Za predpokladu použitia
bežných sekundových teodolitov a terčov pre systém
nútenej centrácie vyhovujú dížky trojuholníkových
strán 150-300 m. Pri použití elektronických či už
svetelných alebo rádiových diaIkomerov možeme dížky
strán trojuholníkového reťazca zvačšiť a meranie uhlov
nahradiť meraním dížok s presnosťou ±5-1O mm.

Naše banskomeračské pracoviská majú už v sú-
časnom období k dispozícii nielen moderné presné
diaIkomery ale aj výpočtovú techniku. Toto vybavenie
vytvára predpoklady na širšie používanie trojuholní.
kových reťazcov s meranými dížkami. V ďalšom uve·
diem teoretické základy a postup výpočtov u trojuhol.
níkového reťazca s meranými dížkami, ktorý za čína
a končí na dvojiciach trigonometrických prípadne
zhusťovacích bodoch.

2. Klasický typ trojuholnfkového reťazca
s meranými dfžkami

Trojuholníkový reťazec (obr. I) vychádza z dvojice
trigonometrických bodov A, B a končí opať na dvojici
trigonometrických bodov O, D. V jednotlivých troj.

uholníkoch meriame vodorovné alebo šikmé vzdiale·
nosti, ktoré pred výpočtom je potrebné opraviť o atmo-
sferické (fyzikálne) a matematické redukcie [5].

Zo známych súradníc východiskových A, B a kon-
cových bodov B, O vypočítame príslušné dížky BAB,
BDO a smerníky GAB a GOD, ktoré pri vyrovnaní podIa
metódy najmenších štvorcov ostanú nemenné. Kla-
sický typ trojuholníkového reťazca s meranými dížka-
mi, vedeného medzi dvoma dvojicami pevných bodov
resp. dvoma smerníkmi a dvoma základnicami musí
splňovať po teoretickej stránke tri podmienkové
rovnice [6]

f T(i) (I)
(3,1) 0,11)

pričom š je vektor vyrovnaných hodnot priamo me·
raných d1žok. V troch podmienkových rovniciach

GAB - GOD - Wl + W2 - W3 + w4 - Ws +
+ wa + 200 = O

Y A - Yo + 81 sin {jA2 + 82 sin 023 + 83 sin 834 +
+ 84 sin 84S + Sssin áso = O (2)

XA - Xo + 81 cos 8A2 + 82 cos 1123+
+ 83 cos 034 + 84 cos {j4S + 8s cos oso = O

z ktorých jedná je smerníkova a dve súradnicových
prírastkov L1Y, L1X, nepoznáme vrcholové uhly Wl,

W2' •• a smerníky GA2' G23 ••• Vrcholové uhly vypoČí.
tame pomocou príslušných kosinusových viet (8)
z meraných dížok a jednotlivé smerníky odvodíme
postupne zo smerníka G AB a vypočítaných vrcholových
uhlov.

Dosadením vypočítaných vrcholových uhlov,
smerníkova meraných dÍžok do podmienkových rov-
níc (2), dostaneme odchýlky Ul' U2, U3.

GAB-GOD-Wl + W2-W3 + W4 -Ws +
+ Wa + 200 = Ul

YA- Yo + 8lSinGA2 + 82SinG23 + 83SinG34 +
+ 84 sin G4S+ 8s sin Gso = u2
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XA - Xo + 81 cos O'A2 + 82 cos 0'23 + 83 cos 0'3~ +

+ 84 cos 0'46 + 86 cos 0'50 = U3

S ohtadom na zaužívanú metodiku Vy'l'ovnania
podmienkových meraní pridáme k meraným hodno-
tám opravy v

i = s + v ~)
(11,1) . (11,1)'(11,1)

a tieto dosadíme do podmienkových rovníc (2), v kto~'
rých príslušné" w'cholové uhly a smerriíky vyjadríme
pomocou meraných dÍžok. Rozvojom týchto podmien.
kových rovníc podfa Taylorovho radu dostali by sme
linearizované podmienk6vé rovnice

A v7-u=O
(3,11) (11,1). (3,1) (3,1)'

v ktorýchA
(3,11)

odchýliek

je matica koeficientov a u je vektor
(3,1)

A =
(3,H)

ana12a13a14 ••• alln
u21u22u23a24 ••• u2,n
u31a32u33u34 •.• a3,n

Za účelom zjednodušenia matematických operá-
cH volíme odlišný postup riešenia. Podmienkové rov·
nice (2) diferencujeme podfa jednotlivých premenných
veličín: w1 ••• W6, 81 ••• 86, sin O'A2 ••• sin 0'60, cos O'A2

... cos 0'50, čím dostaneme linearizované podmienko-
vé rovnice v tvare:

-v.,. + v." - v." + v." - v." + v." + Ul = O

sin O'A2VB. + sin 0'23V.,+ sin 0'34V., +

+ sin O'45V., + sin O'50V., + 81 cos O'A2va A2 +

+ 82 cos 0'23va •• + 83 cos 0'34va •• +

+ 84 cos 0'46va •• + 85 cos 0'60va60 + u2 = O

cos O'A2V•• + cos 0'23V., + cos 0'34V•• + cos 0'46V.,.+
+ cos 0'50V., - 81 sin O'A2vaA2 - 82 sin 0'23va •• ~

- 83 sin 0'34va •• ~ 84 sin O'nva., - (7)
- 86 sin 0'60va60 + U3 = O

V linearizovaných podmienkoyých rovniciach (7)
nepoznáme opravy uhlov v.", ... v.", a opravy smer·
níkov VaA2' • o. va60' pretože meranými veličinami sú len
dížky. Úlohu riešime tak, že opravyuhlov a smerní.
kov nahradíme opravami dížok. Potrebné vzťahy pre
prvú linearizovanú podmienkovú rovnicu odvodíme
z príslušných kosinusových viet:

bi = 8i+ 8~B - 2S18AB cos W1
ci = 8i + 8~ - 28182 cos W2

b~= s~+ 8~ - 28382 cos W3
c~= 8~+ si -283S4 cos W4
b~= 8~ + 8i - 28684 COSW6

c~= 8~ + 8bo ~ 2S58DO cos W6

Diferencovaním rovníc (8) a nahradením diferenciálov
príslušnými opravami dostaneme

b1Vb, = (81 - 8AB cos (1)V., +

~ + (8AB - 81 cos (1)V'AB + 818AB sin W1V."

c1VC• = (Sl ~ 82 cos (2)V,. +
+ (82 ~ 81 cos (2)V.,+ S182 sin w2v.,.

b2Vb. = (S3 ~ 82 cos (3)v" +

+ (82 - 83 cos (3)v., + S2S3 sin W3V.,.

. c2VC, = (83 - 84 cos (4)V., +
+ (S4 - S3 cos (4)v., + S3S4 sin w4v."

c3VC• = (S6 - 80D cos (6)v •• +

+ (8DO - S5 cos (6)V'OD + 8580D sin w6v.,.

cos Pl = P1
SAB

P P2cos 2=-
82

budú opravy (U) so zretefom na (12) mať tvar:

v"" = -eCC~'(Vb ~!h:.-v.)
." hl" Sl'

Vce = +eee~(vc _!h-v• -O) (13).,. h6' 86 •

alinearizovaná rovnica pre smerníkovu podmienku
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hl = V8~B - pi = V8i - qi

Úpravou linearizovaných podmienkových rovníc pre
súradnicové prírastky dostaneme

L1YA2 L1Y2a L1Ya4 L1Y"s
-- V'L+ -- V" +--- V" +-- Vs, +81 82 8a 84

- L1Y45va •• - L1YscVasC + Ua = O (15)

Opravy smerníkov Va pre linearizované podmienkové
rovnice súradnicových prírastkov L1Y a L1X vyjadríme
pomocou opráv Vw vrcholových uhlov, cezktoré pre·
chádza podmienka uzáveru smerníkov

Va.. = -vw, + Í'w, - vw, +vw,

vasc = -vw, + vw, - vw, + vw, - vw,

Po zohfadnení (13) a (16) dostaneme úpravou vzťahov
(15) výsledné linearizované podmienkové rovnice sú·
radnicových prírastkov v tvare

_ (Xc- XA) Vb +~ [ (Xc - XA)ql _
hl '81 hl

_ (XC-X2)q2 + (Y _ Y)] +h 2 A~,
2

(Xc - X2) (Xc - Xa)+ h vc, - 11, Vb, +
2 a

_ (Xc - Xs) Vb, + ~ [ (Xc - Xa)qa _
hs 8a ha

- (XC~4X4)q4 + (Y4- Ya)] v" +

+ ~ [_ (Xc - X4)P4 + (Xc - Xs)Ps +
84 h" hs

+ (Ys- Y4)] V" + :s r (XC~5XS)qS +

+ (Yc - Ys)] V" + U2 = O

_(_Y_c_-_Y_A_)Vb +~ [ __(_Y_c_-_Y_A_)q_1+
hl '81 hl

+ (Yc ~2 Y2)q2 •.+ (X2- XA)] v" +

+ (Yc - Y2) (Yc - Ya)
h Vc, + h Vb, +
2 a

-I- ~[(Yo- Y2)P2 _ (Yo- Ya)Pa +
82 h2 ha

]
(Yo- Y,,)+ (Xa - X2) v" + h" Vc, +

+ (Yo - Ys) 1 [ (Yo - Ya)qa
h Vb,+-- 11, +
s 8a a

+ (YO-;;" Y4)q4 + (X,,-Xa)]v., +

+ ~ [(Yo - Y")p,, _ (Yo - Y/j)Ps +
8" hl. ks

+ (Xs - X4)] v" + 8~ [- (Yo ~/j Ys)qs +

+ (Xo-Xs)]V •• +U3=O (17)

Linearizované podmienkové rovnice v maticovém
tvare budú

A v + u = O
(3,11) (11.3) (3.1) (3,1)

pričom A je matica koeficientov, ktorej jednotlivé
(3.11)

prvky určíme podfa. vzťahov
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V koeficientoch (19) jednotlivé členy znamenajú:
81 •.. 8s - merané d1žky s realizovanými atmosfe-

rickými (fyzikálnymi) a matematickými
redukciami

Pl ... P6' ql ... q6 - priemety stredových strán na
príslušné vonkajšie strany

hl ... h6 - kolmice, spustené z vrcholov stredového
polygonového ťahu a protilahlé strany

Y2 • " Ys - približné súradnice stredového polygo-
X2 ••• Xs nového ťahu vypočítané podfa druhej

a tretej odchýlkovej rovnice (3)

Ako zo vzťahov pre výpočet koeficientov (19)
vyplýva, neobjavujú sa už v nich ani opravy uhlov
ani opravy smerníkov.

Do vyrovnania vstupujúce merané veličiny sú vo
všeobecnosti charakterizované z hfadiska presnosti
a vzájomnej korelovanosti [7J, kofaktorovou maticou
meraných d1žok Q••, v ktorej kofaktory na hlavnej

(11,11)
diagonále sú definované ako prevrátené hodnoty váh
resp. ako pomer štvorcov stredných chýb meraných

d1žok k štvorcom strednej chyby Q••= ~ = m!
P. mo

a ostatné zmiešané kofaktory ako

pričom rij sú korelačné koeficienty, ktoré charakteri.
zujú vzájomnú závislosť medzi meranými d1žkami.

Q•• =
(11,11)

QlO'l QlO'2
QWl QW2

••• 0-' Qlo'n
. . . .. Qn,n

Ak pre zjednodušenie ďalšieho postupu vzájomnú
korelovanosť meraných d1žok zanedbáme, ostanú
v matici kofaktorov Q., len diagonálne členy

(11,11)

Q•• = p-l =
(11,11)

I
= m2

°

Jednotkovú strednú chybu m~ určíme pre prie-
mernú d1žku trojuholníkovéh8 reťazca. Stredné chyby
meraných d1žok sú pri rozdielnych d1žkach rozne. Ak
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trojuholníkový reťazec pozostáva z približne rovna-
kých strán, budú mať stredné chyby jednotlivých
dlžok rovnaké hodnoty, blízké jednotkovej strednej
chybe mo. V tom prípade diagonálne členy matice
Q•• budú jedničky

(11,11)

1
Qss =-

(11,11) 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Z hlavnej a vedrajších podmienok vyrovnania
Lagrangeovým postupom dostaneme rovnice opráv

k1
K = k2

(3,1) ka
v = Q.. TA K

(11,1) (11,11) (11,3) (3,1)

Vb, = aUk1 + a21k2 + aa1ka
V" = a12k1 + a22k2 + aa2ka
vc, = a1ak1 + a2ak2 + aaaka
Vb, = a14k1 +.a24k2 + aa4ka
Vs, = a15k1 + a2ók2 + aaóka
Ve, = a16k1 + a26k2 + aa6ka
Vb, = a17k1 + a27k2 + aa7ka

VSI = a18k1 + a26k2 + aa8ka
VCI = a19k1

V" = a1.10k1 + a2•lOk2 + aa.10ka
Vs, = a1•uk1 + a2•uk2 + aa.uka

Dosadením rovníc opráv do linearizovaných pod-
mienkových rovníc vzniknú normálne rovnice

A Q.. TA K + u = O (24)
(3.11) (11,11) (11,3) (3,1) (3,1) (3,1)

ak označíme
A Q.. TA = N

(3,11) (11,11) (11.3) (3.3)

dostanú normálne rovnice jednoduchý tvar

N K+u=O
(3,3) (3,1) (3,1) (3,1)

z ktorého po vynásobení mverznou maticou N-1
(3,3)

zIava a úpravou dostaneme

K = - N-1 U
(3,1) (3,3) (3,1)

Opravy pre merané veličiny vypočítame z rovníc
opráv, do ktorých dosadíme najprv (27)

v = - Q.. TA N-1 u =
(11,1) (11,11) (11,3) (3,3) (3,t)

-= - Q.. TA (A Q.. TA) u (28)
(11,11) (11.3) (3.11) (11,11) (11,3) (3,1)

Pridaním opráv k meraným veličinám dostaneme
vyrovnané hodnoty

i s + v
(11,1) (11,1) (11,1)

Empirickú aposteriornu jednotkovú strednú chybu
určíme podIa vzťahu

_-VI -lTmo - - v Q.. v
3 (1,11) (11,11) (11,1)

a strednú chybu vyrovnaných veličín podIa

mj = mg QB: = mg (Q•• - Q.. TA N-1 A Q••)
(11.1) (11.11). (11,11) (11,11) (11,3) (3,3) (3,11) (11,11)

N = A Q•• TA
(3,3) (3,11) (11,11) (11,3)

4. Výpočet vrcholových bodov trojuholnfkového
reťazca

Súradnice vrcholových bodov trojuholníkového re·
ťazca možeme vypočítat dvojakým sposobom:

a) výpočtom stredového polygonového tahu, pri.
čom je potrebné najprv určit z vyrovnaných strán
úseky P1' ••• P6' Q1' ••• Q6' hl' hG' zo vzťahov (13)
opravy vrcholových uhlov v"", v"" a napokon opra-
vy smerníkov podra (16),

b) postupným pretínaním napred z vyrovnaných
dížok 81,[j1' C1, •.• Ca·

Metodický postup výpočtu, použitý pre trojuholníko.
vý retazec o šiestich trojuholníkoch, može sa uplatnit
aj v trojuholníkovom reťazci o "n" trojuholníkoch.
Pri dodržaní označenia podfa obr. 1 možno príslušné
vzorce písať schematicky bez príslušného odvodzova-
nia. Vyrovnanie trojuholníkového reťazca s meranými
dížkami podIa metódy najmenších štvorcov je pri
použití bežných jednoduchých výpočtových prostried-
kov pomerne pracné. Pri použití programovatefného
stolného počítača typovej rady HP 9800 prípadne
iných typov sa stáva výpočet príťažlivým, pretože po
vložení vstupných údajov: daných súradníc A B CD
a meraných dížok, opravených hodnotami atmosferic-
kých (fyzikálnych) a matematických redukcií dostane.
me v krátkom čase súradnice všetkých vrcholových
bodov.

[1] SMERNICE pre technick9hospodárske mapovanie
a prílohy k Smernicialp SUGK, Bratislava, 1969

[2] BANSKOMERAČSKY predpis pre geologický prie.
skum a pre ťažbu ložísk nafty a zemného plynu,
SBÚ,1974

[3] DOPOLNENIE k techničeskoj instrukcii po proiz.
vodstvu markšejderskich rabot, Moskva, 1960

[4] ŠŮTTI, J.: Geodezia, ALFA, n. p., Bratislava, 1968
[5] POLOMSKÝ, P.: Komplexná redukcia vzdialenosti,

meraných Geodimetrom AGA .700, Rudy č. 7/1975
[6] POLEVOJ, V. A.: Matematičeskaja obrabotka re·

zultatov radiogeodezičeskich izmerenij, NEDRA,
Moskva, 1971

[7] ŠŮTTI, J.: Všeobecné chybové charakteristiky veli·
čín, GAKO č. 6/1972

Do redakcie došlo: 15. 12. 1976.
Lektoroval:

InS' Štef~n Priam,.CSc.,
VUGK BratIslava
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Ekonomické a společenské aspekty
digitálního technicko-hospodářského
mapován í a báze dat

Ing. Antonin Meissler,
Výzkumný ústav geodeti<:ký,

topografi<:ký a kartografi<:ký v Praze

Cílem pojednání je porovnat digitální technicko-hospo.
dářské mapování (DTHM) s klasickým technicko-
-hospodářským mapováním (THM) jak v oblasti zvý-
šení nákladů na DTHM, tak i v oblasti jeho přínosů
při využívání map velkých měřítek mnoha odvětvími
národního hospodářství.

V následujících statích analýzujeme cenu klasic-
kého THM, která vychází z Ceníku geodetických
a kartografických prací z roku 1968 [1], jíž pak v pří-
slušných položkách porovnáme s náklady na automa-
tizační techniku, zjištěnými podle [6], [7], [8], [9],
[10] a [11].

Zjištěné rozdíly budou komentovány, uvedeny
přednosti DTHM oproti klasickému THM a naznačeny
perspektivy snížení nákladů na DTHM v souvislosti
se změnami technologií výrobního procesu při vlast-
ním mapování, automatizovaném zpracování i aktua-
lizaci mapového díla. Dále bude provedeno porovnání
8 Ceníkem velkoobchodních cen pro obor 984, platného
od roku 1977 [4] a závěrečné zhodnocení přínosů
DTHM a založení báze dat pro potřeby národního
hospodářství ČSSR. Všechny ceny, případně náklady,
jsou v pojednání uváděny v Kčs.

2. Klasické technicko-hospodářské mapování

V této stati se budeme zabývat tvorbou ceny za THM
jednak geodetickými a dále fotogrammetrickými me-
todami. V obou případech jde o klasické kancelářské
zpracování THM, tj. zejména ruční zpracování vý-
sledků mapování, neautomatizované výpočty výměr
i vyhotovení kartografického originálu mapy. Ve všech
dalších rozborech i úvahách se předpokládá pouze
mapování polohopisu, protože výškopisné mapování
se provádí pouze ojediněle jako účelové zakázky.

Rozbor je proveden pro tři stupně obtížnosti ma·
pování polohopisu místní trati (intravilánu) a pro
průměrné hodnoty ovlivňujících faktorů, které byly
získány na základě [13], [20], [21] a konsultací s pra-
covníky ČÚGK a s pracovišti všeobecných dokumen-
tací a projekčních složek geodetických podniků.

2.1 THM - Geodetické mapování polohopisu
místní trati 1 : 1000, 1 : 2000 včetně převzetí
obnoveného operátu EN

Ceník [1] byl zpracován pro geodetické mapování
polohopisu s neautomatizovanými výpočty i klasic·
kým zpracováním kartografického originálu mapy;
THM je zahrnuto v tab. 24 a 76jpol. 13.
Stupně obtížnosti pro místní trať:

I Přístupná nová sídliště s jednoduchým zastavě.
ním, volná prostranství, náměstí, parky, řídké
venkovské zastavění, rozsáhlá kolejiště, rekreační

a chatové oblasti bez oplocení a zarostlosti, za·
hrádkářské kolonie, svahovitost do 10 %

V Městské zastavění složitějšího půdorysu, venkov-
ské zastavění, průmyslové objekty, nádraží, za·
rostlost, svahovitost do 10 %, průměrný počet
stavebních parcel 25 na 1 ha

IX Velmi členitá nepřístupná jádra historických měst

Kalkulace jednotlivých položek tabulek ceníku
[1] je uvedena v následujících tab. 1 a tab. 2.

\

Stupeň obtížnosti MJ=Sumární oena tabulek
I I =haI V IX

tab. 24 geodetické
mapování
1 : 1000

polní práce 1320 2359 4238
kance!. práce 378 553 868

geodetické
mapování
1 : 2000

polní práce 1193 2278 3984
kancel. práce 293 450 708

--- -- --
přir. 03 zaměření PBPP

k tab. 24 včetně místopisů
(pro 1 : 1000
i 1 : 2000) 11 11 11-- --- --

tab. 76 převzetí obno-
pol. 13 veného operátu

EN
(pro 1 : 1000
i 1 : 2000) 17 17 17

'-- -- --
Celková cena za THM
geodetickou metodou

1 : 1000 1726 2940 5134
1 : 2000 1514 2756 4720

Důležité poznámky k tab. 24 [1]:

42 Náklady za mechanizované zpracování údajů EN
nejsou v ceníku zahrnuty a účtují se podle faktury
SPS.

46 Mapování místní trati 1 : 1000 fotogrammetrickou
metodou se oceňuje tab. č. 24 jako mapování kla-
sickou geodetickou metodou.

2.2 THM - Fotogrammetrické mapovalll po.
lohopisu místní trati 1: 2000 včetně pře.
vzetí obnoveného operátu EN

Ceník [1] byl zpracován pro fotogrammetrické
mapování s neautomatizovanými výpočty i klasickým
zpracováním kartografického originálu mapy; THM
je zahrnuto y tab. 25 a 76jpol. 13.
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I
[~~llPiň ~títio::

I
II '"Pol. Název polotky ••••,.q
~ II

Příprava lokality
a místní šetření
1 :1000

15 polní práce 108 228 492
16 kance!. práce 32 40 45

1 :2000
17 polní práce 108 228 492
18 kance!. práce 30 38 44~~ ---

Podrobné
bodové pole
1 :1000

29 polní práce 95 110 167
30 kance!. práce 21 25 33

1 :2000
31 polní práce 73 85 137
32 kance!. práce 16 20 26

--- ---
Mapování polo-
hopisu (geodet.)
1 :1000

43 polní práce 1117 2021 3579
44 kance!. práce 203 293 473

1 :2000
45 polní práce 1012 1965 3355
46 kance!. práce 158 246 413---- ~~

Kartografické
zpracování polo-
hopisu a popisu
1 :1000

71-6 polohopis 25 38 77
71-0 popis 10 20 29

1 :2000
72-6 polohopis 15 43 60
72-0 popis 9 16 26~- ---

Výpočet ploch
a přečíslování
parcel
1 :1000

78-2 výpočet ploch 58 106 176
78-4 přečíslování

parcel 7 7 7
1 :2000

79-2 výpočet ploch 39 59 108
79-4 přečíslování

parcel 7 7 7-- ~-
Písemný operát
a závěrečné práce

85 1 :1000 22 24 28
86 1 :2000 19 21 24

Stupně obtížnosti jsou totožné se stupni obtíž-
nosti z tab. 24 [1]; stupeň IX nebyl pro fotogrammet-
rické mapování 1 : 2000 uvažován.

Kalkulace jednotlivých položek tabulek ceníku
[1] je uvedena v následujících tab. 3 a tab. 4.

Důležité poznámky k tab. 25 [1]:

42 totožná s poznámkou 42 tab. Č. 24 [1].

a. Digitální technicko-hospodářské mapování

Pro kalkulaci ceny DTHM bylo nutno použít výše
uváděného ceníku [1) s tím, že k cenám za klasické
zpracování se připojí ceny podle [6], [7], [8), [9], [10)

Stupeň '".ci
Sumární oeny tabulek obtítností II

I
....

I V ~
tab. 25 fotogrammetrické

mapování
1 :2000 polní práce 740 1026

kance!. práce 279 400---
tab. 76 převzetí obnoveného
po!. 13 operátu EN

(pro 1 :2000) 17 17---
Celková cena za THM foto-
grammetrickou metodou
1 :2000 1036 1443

,
'"

\

Stupeň .ci
Pol. Název polotky obtítností II

I
....

I V ~
Příprava lokality
a místní šetření

9 1 :2000 polní práce
(==17/24) 108 228

10 kance!. práce
(==18/24) 30 38---

Podrobné bodové pole
17 1 :2000 polní práce

(==31/24) 73 85
18 kance!. práce

(==32/24) 16 20--
Fotogrammetrická
signalizace a její
údržba

25 1 :2000 polní práce 150 187
26 kance!. práce - -

---
Klasifikace a měření
před vyhodnocením

29-1 1 :2000 polní práce 16 29---
Identifikace a foto-
grammetrické vyhod-
nocení

30-2 1 :2000 kance!. práce 46 78---
Doplňovací měření po
fotogrammetrickém
vyhodnocení

29-3 1 :2000 polní práce 393 497
30-4 kance!. práce 98 118

--
Kartografické
zpracování polohopisu
a popisu

37-6 1 :2000 polohopis
(==72-6/24) 15 43

37-0 popis
(==72-0/24) 99 16

-~- ---
Výpočet ploch a pře-
číslování parcel

41-2 1 :2000 výpočet ploch
(==79-2/24) 39 59

41-4 přečíslování
parcel
(==79-4/24) 7 7~-

Písemný operát
a závěrečné práce

45 1 :2000 (==86/24) 19 21
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a [11], přičemž se odpovídající položky ceníku [I] Tabulka ó. Zpracování vlastního geodetického mapování
vypustí.

Analogicky s předcházející statí se budeme zabý-
vat tvorbou ceny za DTHM jednak geodetickými
a dále fotogrammetrickými metodami.

Pro DTHM je nutno zavést výše uváděné prů-
měrné hodnoty ovlivňujících faktorů, které pro uvá-
děné stupně obtížnosti mapování polohopisu místní
trati (intravilánu) jsou:

stupeň obtížnosti I 85 podr. bodů na I ha;
stupeň obtížnosti V 120 podr. bodů na I ha;
stupeň obtížnosti IX 150 podr. bodů na I ha;
pro všechny stupně obtížnosti průměrný poměr počtu
podrobných bodů k počtu položek je I : 2,5.

3.1 DTHM - Geodetické mapování poloho-
pisu místní trati I: 1000, 1: 2000 včetně
převzetí obnoveného operátu EN

Změny cen jednotlivých položek při automatizo-
vaném zpracování výpočtů souřadnic a výměr parcel
na počítači a kresby polohopisu na CORAGRAPHu:

Oproti ceníku [I] se mění ceny kancelářských
prací pro vlastní geodetické mapování (pol. 44 a 46
tab. 24), kartografické zpracování polohopisu (pol.
71-6 a 72-6 tab. 24) a výpočty ploch (pol. 78-2 a 79-2
tab. 24). Nemění se ceny pro přípravu lokality a místní
šetření (pol. 15",,18 tab. 24), podrobné bodové pole
(pol. 29",,32 tab. 24), polní práce vlastního geodetic-
kého mapování (pol. 43 a 45 tab. 24), kartografické
zpracování popisu (pol. 71-0 a 72-0) tab. 24, přečíslo-
vání parcel (pol. 78-4 a 79-4 tab. 24), písemný operát
a závěrečné práce (pol. 85, 86 tab. 24), převzetí obno-
veného operátu EN (pol. 13, tab. 76) a zaměření
PBPP včetně místopisů (přirážka 03 tab. 24).

Pro automatizované zpracování výsledků geode-
tického (i fotogrammetrického) mapování se pak místo
jednotlivých položek ceníku [1] fakturují náklady na
výpočetní a zobrazovací práce podle faktur kooperu-
jícího výpočetního střediska GÚ, n. p., Praha v cenách
výpočetní techniky a hodinových sazeb.

Automatizované zpracování (výpočetní práce)
vlastního geodetického mapování se člení na následu-
jící položky:

Děrování bodů zápisníků se vstupní kontrolou - [6],
pol. 212 (na 100 p. b)
Kontrola výpočetního protokolu a předpis oprav -
[6], pol. 214 (na 1 ha)
Výpočet souřadnic podrobných bodů - podle použi-
tého počítače; nejčastěji 0,88 hod počítače ODRA/100
podr. bodů.

Náklady na jednotlivé položky i celkové náklady
na automatizované zpracování výpočetních prací
včetně porovnání s cenou za klasické zpracování kan-
celářských prací při geodetickém mapování jsou uve-
deny v následující tab. 5.

Z uvedených údajů je patrno, že náklady na auto-
matizované zpracování vlastního geodetického mapo-
vání jsou podstatně vyšší, než u klasického způsobu
zpracování. Výhody DTHM oproti THM i možnosti
snížení nákladů na automatizaci budou pro celý
komplex prací geodetického i fotogrammetrického
mapování uvedeny v následujících statích.

Stupeň obtížnosti MJ~
Druh práoe

I I
= haI V IX

děrování bodů
s kontrolou (2 X)
(I : 1000 i I : 2000) 299 422 528
kontrola výpočetního
protokolu a opravy
(I : 1000 i I : 2000) 127 127 127
výpočet souřadnic
podrobných bodů
(I : 1000 i I : 2000) 224,50 317 396--- --
celkové náklady na
automatizované
výpočty souřadnic
podrobných bodů
z geodetického
mapování
DTHM
I : 1000 i I : 2000 650,50 866 1051

--
cena klasického zpra-
cování kancelářských
prací vlastního geode-
tického mapování
THM I : 1000 203 293 473
THM I : 2000 158 246 413

Automatizovaný výpočet výměr a kartografické zpra·
cování polohopisu se člení na následující položky:

Předpis pro kresbu
a výpočet výměr
s kontrolou
Děrování předpisu pro
kresbu a výp. výměr - [6], pol. 216 (na 1000 p.b)
Adjustace kontrolní
kresby a děrných pásek - [6], pol. 217 (na I ha)
Vedení výp. souř.,
kresl. pásek a všech
opravných chodů
Vedení výp. výměr
a adjustace výp. výměr - [6], pol. 219 (na 100 p.b)
Provedení kontrolní
kresby polohopisu
rytím - [6], pol. 220 (na 1000 p.b

a na map.
list)

Zobrazení polohopisu
rytím (na 1000 p.b

a na map.
list)
(na I ha)

(na I ha)

- [11]
(hod. sazby)

- [11]
(hod. sazby)

Náklady na jednotlivé položky i celkové náklady
na automatizovaný výpočet výměr a kartografické
zpracování polohopisu včetně porovnání s cenou za
klasické zpracování těchto prací jsou uvedeny v tab. 6.

Ceny (a náklady) za geodetické mapování v mě-
řítku 1 : 1000 a 1 : 2000 a uváděné stupně obtížnosti
jsou pro THM a DTHM uvedeny v tab. 7.

Z tab. 7 je patrno, že je automatizace ve všech
stupních obtížnosti místní trati v obou měřítkách
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I Stupeň obtížností
Druh práce

I
I MJ =

I I V I IX = ha

předpis pro kresbu a výpočet výměr s kontrolou (1 : 1000 i I : 2000) 170 241 301
děrování předpisu pro kresbu a výpočet výměr (I : 1000 i I : 2000) 57 81 101
adjustace kontrolní kresby a děrných pásek (I : 1000 i I : 2000) 104 104 104
vedení výpočtu souřadnic, kreslicích pásek a opravných chodů( I: 1000il :2000) 36 50 63
vedení výpočtů výměr a adjustace výpočtů výměr (I : 1000 i I : 2000) 32 46 57
provedení kontrolní kresby a) 1,2 X (I : 1000 i I : 2000) 123 174 217

b) I X (I : 1000 i I : 2000) 103 145 181
+ na I mapový list I : 1000 5 5 5

I : 2000 I I I
zobrazení polohopisu rytím I X (I : 1000 i I : 2000) 135 191 239

+ na I mapový list I : 1000 7 7 7
I : 2000 2 2 2

doplnění rytiny I : 1000 (0,5; 0,75; 1,0 NH/ha) 17,50 26,50 35
I : 2000 (0,45; 0,7; 0,95 NH/ha) 16 24,50 33,50

začernění rytiny I : 1000 (0,08 NH/ha) 3 3 3
I : 2000 (0,02 NH/ha) I I I

celkové náklady na automatizované výpočty výměr a kartografic-
ké zpracování polohopisu DTHM I : 1000 792,50 1073,50 1313

DTHM I : 2000 780 1060,50 1300,50

cena klasického kartografického zpracování polohopisu a výpočtu výměr
THM I : 1000 83 144 253
THM I : 2000 54 102 168

I
Stupeň obtížností I MJ =Skupína praoí
I I ~ha.

I V IX

práce při geodetickém mapování, jejichž cena se při automatizova-
ném zpracování nemění I : 1000 1440 2503 4408

I : 2000 1302 2408 4139

klasické zpracování kancelářských prací THM I : 1000 286 437 726
THM I : 2000 212 348 581

automatizované výpočty a zobrazovací práce DTHM I : 1000 1443 1939,50 2364
DTHM I: 2000 1430,50 1926,50 2351,50

výsledná cena geodetického mapování při klasickém zpracování vý-
početních a zobrazovacích prací THM I : 1000 1726 2940 5134

THM I : 2000 1514 2756 4720

výsledná cena geodetického mapování při automatizovaném zpraco-
vání výpočetních a zobrazovacích prací DTHM I: 1000 2883 4442,50 6772

DTHM I : 2000 2732,50 4334,50 6490,50

podstatně dražší; poměr nákladů na automatizované
výpočty souřadnic podrobných bodů a výměr a vyho-
tovení kartografického originálu oproti klasickému
zpracování se pohybuje v mezích od 6,67 do 3,21 : 1.
Zvýšení celkové ceny DTHM oproti THM při geode-
tické metodě je pak pro jednotlivé stupně obtížnosti
a měřítka

1:1000 o
I : 2000 o

I
67,0 %
80,5 %

IX
31,9 %
37,5 %'

V
51,1 %
57,3 %

Uvedené hodnoty byly získány pro výše uváděné prů-
měrné počty podrobných bodů a dalších ovlivňujících
faktorů.

3.2 DTHM - fotogrammetrické mapování po-
lohopisu místní trati I : 2000 včetně převze-
tí obnoveného operátu EN

Změny cen jednotlivých položek při automatizo-
vaném zpracování výpočtů souřadnic a výměr parcel

na počítači a kresby polohopisu na CORAGRAPHu:
Oproti ceníku [I] se mění ceny kancelářských prací

při doměřování po fotogrammetrickém vyhodnocení
(pol. 30-4 tab. 25) a obdobně, jako u geodetické meto:
dy, kartografické zpracování polohopisu (pol. 37·6
tab. 25) a výpočty ploch (pol. 41-2 tab. 25). Nemění
se ceny pro přípravu lokality a místní šetření (pol. 9
a 10 tab. 25), podrobné bodové pole (pol. 17 a 18 tab.
25), fotogrammetrickou signalizaci a její údržbu (pol.
25 a 26 tab. 25), klasifikaci a měření před vyhodnoce-
ním (pol. 29-1 tab. 25), identifikaci a fotogrammetrické
vyhodnocení (pol. 30-2 tab. 25), polní práce pro do-
plňovací měření po fotogrammetrickém vyhodnocení
(pol. 29-3 tab. 25), přečíslování parcel (pol. 41-4 tab.
25), kartografické zpracování popisu (pol. 37-0 tab.
25), písemný operát a závěrečné práce (pol. 45 tab. 25)
a převzetí obnoveného operátu EN (pol. 13 tab. 76).

Pro uváděnou analýzu byly na základě pracovních
materiálů k úkolům č. 7.8 a 2.1, na základě konzul-
tací s pracovišti všeobecných dokumentací a projekč-
ních složek geodet. podniků a dále podle směrnice pro
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THM pro jednotlivé stupně obtíž-
nosti místní trati stanoveny obdob-
né ukazatele, jako u geodetické me-
tody mapování. Kromě počtů pod-
robných bodů v místní trati a po-
měru počtu podr. bodů k počtu
položek 1 : 2,5 byl stanoven průměr-
ný počet podrobných bodů, urče-
ných fotogrammetrickým vyhodno-
cením (80 % p. b. z celkového počtu)
a počet podrobných bodů, určených
doměřením po fotogrammetrickém
vyhodnocení (20% p. b. z celkového
počtu).

Automatizované kancelářské
zpracování (výpočetní práce) geode-
tického doměření po fotogrammet-
rickém vyhodnocení a výpočet sou-
řadnic fotogrammetrickyvyhodno-
cených podrobných bodů se člení
na následující položky:

Děrování bodů zápisní-
ků se vstupní kontro-
lou

- [6], pol. 212 (na 100 p. b.)
Kontrola výpočetního
protokolu a předpis
oprav

Tabulka 8. Zpracování fotogrammetrického vyhodnocení a geodetického
doměření

stupeň obtížností I MJ=Druh práoe
I I

= haI V IX

děrování doměřených bodů s kon-
trolou (2 X 20 %)
(1 : 1000 i 1 : 2000) 60 84,50 105,50
kontrola výpočetního protokolu
a předpis oprav (1 : 1000 i 1 : 2000) 127 127 127
výpočet souřadnic doměřených
podrobných bodů (20 %)
(1 : 1000 i 1 : 2000) 45 63,50 79
děrování klíče
1 : 1000 (0,03 NR/ha) 1 1 1
1 : 2000 (0,01 NR/ha) 0,50 0,50 0,50
výpočet klíče pro transformaci
(48,-/m.!.) 1 : 1000 1,50 1,50 1,50

1 : 2000 0,50 0,50 0,50
transformace souřadnic podrob-
ných bodů z modelových souřad-
nic (80 %) (1 : 1000 i 1 : 2000) 68 96 120
celkové náklady na automatizova-
né výpočty souřadnic podrobných
bodů při fotogrammetrickém ma-
pování
DTRM 1 : 1000 302,50 373,50 434
DTRM 1 : 2000 301 372 432,50
cena klasického zpracování kance-
lářských prací při vlastním foto-
grammetrickém mapování
TRM 1 : 2000 98 118 -

- [6], pol. 214 (na 1 ha)
výpočet souřadnic
podrobných bodů - podle použitého počítače,

nejčastěji 0,88 hod počítače ODRA/100 podr. bodů
Děrování klíče pro
transformaci - [U] (hod. sazby)

(na 1 stereodvojici)
Výpočet klíče pro
transformaci - [6], pol. 202

(na 1 stereodvojici)
Transformace souř. podr.
bodů - [6], pol. 203 (na 100 p. b.)

Náklady na jednotlivé položky i celkové náklady
na automatizované výpočty souřadnic podrobných
bodů (pro každý mapový list měřítka 1 : 1000 i 1 : 2000
se předpokládají 2 stereodvojice) včetně porovnání
s cenou za klasické zpracování kancelářských prací
při fotogrammetrickém mapování jsou uvedeny
v tab. 8. Pro úplnost se uvádějí také náklady pro foto-
grammetrické mapování 1 : 1000, i když ceník [1] pro
tuto metodu a měřítko příslušné údaje neuvádí.

Náklady na výpočty výměr a kartografické zpra-
cování polohopisu jsou totožné pro fotogrammetrické
i geodetické mapování; náklady na jednotlivé položky
i celkové náklady jsou uvedeny v tab. 6 v předcháze-
jící stati.

Ceny (a náklady) za fotogrammetrické mapování
v měřítku 1 : 2000 (resp. 1 : 1000) a uváděné stupně
obtížnosti jsou pro THM a DTHM uvedeny v tab. 9.

Z tab. 9 je patrno, že poměr nákladů na automati-
zované výpočty souřadnic podrobných bodů, výměr
a vyhotovení kartografického originálu se oproti kla-
sickému zpracování pro měřítko 1 : 2000 pohybuje

Tabulka 9. Výsledná cena fotogrammetrického mapo·
vání

Stupeň obtížnosti MJ=Skupina praoí
I I -haI v IX

práce při fotogramme.
trickém mapování, je.
jichž cena se při auto·
matizovaném zpraco-
vání nemění
1 : 2000 884 1223 -

klasické zpracování
kancelářských prací
1 : 2000 152 220 -

automatizované vý-
počty a zobrazovací
práce
1 : 1000 1095 1447 1747
1 : 2000 1081 1432,50 1733

výsledná cena foto·
grammetrického ma·
pování při klasickém
zpraco'vání výpočet-
ních a zobrazovacích
prací
TRM 1 : 2000 1036 1443 -
výsledná cena foto-
grammetrického ma·
pování při automati.
zovaném zpracování
výpočetních a zobra·
zovacích prací
DTRM 1: 2000 1965 2655,50 -

v mezích od 7,00 do 6,40: 1; je tedy poněkud vyšší
než u geodetické metody.
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Zvýšení celkové ceny DTHM oproti THM při
fotogrammetrické metodě je pak pro jednotlivé stupně
obtížnosti a měřítko

I
89,7 %

V
84,0 %.

Uvedené hodnoty byly opět získány pro výše uváděné
průměrné hodnoty ukazatelů.

4. Cena mapování ve velkých měřítkách podle
ceníku VC·20/103

Nový ceník velkoobchodních cen pro obor 984 [4],
který nabyl platnosti od 1. 1. 1977, nerozlišuje pak
mapování geodetickou či fotogrammetrickou metodou,
ale má pro mapování v daném měřítku jednotnou
cenu. Srovnání s ceníkem [1] z roku 1968 i analýzou
automatizovaných výpočetních a zobrazovacích prací
je obtížné, protože ceny za mapování nejsou zahrnuty
v jediné tabulce, ale skládají se z různých tabulek, kde
jsou měrné jednotky odlišné a kromě vlastních mapo-
vacích prací nejsou vztaženy na 1 ha. Bylo proto nutno
pro porovnání zjistit průměrné počty používaných
ukazatelů - měrných jednotek pro jednotlivé tabulky.
Tento ceník [4] vychází z členění podle JKV oboru 984
a má vazbu na ceny výpočetní techniky, platné od
r. 1977 [14J a na rozdíl od ceníku z r. 1968 [1] zahrnuje
ve své struktuře náklady na veškerou automatizaci
výpočetních a zobrazovacích prací.

U ceníku [4J pak mizí· rozdíl mezi THM a DTHM;
podle kvalitativních a dodacích podmínek jde u mě·
řítka 1 : 1000 o DTHM (tab. 211), u měřítka 1 : 2000
není stanoveno, má-li se použít klasického či automa-
tizovaného zpracování (tab. 212). Základem pro sta-
novení ceny mapovacích prací jsou tabulky 211 a 212
pro vlastní mapování v měřítkách 1: 1000, resp.
1 : 2000, které mají zavedeny nové, zjednodušené
stupně obtížnosti.

Tab.211
Stupně obtížnosti:
Intravilán
I snadno přístupný
III obtížně přístupný
V velmi nepřístupný.

Je možno konstatovat, že uváděné stupně obtížnosti
ceníku [4J z r. 1977 odpovídají stupňům obtížnosti
ceníku [IJ z r. 1968, tj. že stupeň obtížnosti 1/77
odpovídá 1/68, III/77,. ...N/68 a V/77,....,IX/68 a že je
možno provést (pro průměrné hodnoty měrných jed.
notek) alespoň přibližné srovnání obou ceníků.

Tab. 211 Polohopisné (a výškopisné) měření a zobra.
zování mapy velkého měřítka při THM
(1 : 500 a 1 : 1000)

pol I III V MJ=ha
05 1 : 1000 1350 3150 5680

Tab. 212 Polohopisné (a výškopisné) měření a zobra-
zování mapy velkého měřítka při THM
1 : 2000

I
1120

V MJ=ha
5010

III
2730

K těmto základním tabulkám 211 a 212 je třeba při-
pojit údaje z následujících tabulek:

Tab. 128 Určování souřadnic bodů podrobného bodo·
vého pole

Na základě Směrnice pro THM, konzultací s pracovní-
ky dokumentací a projekčních složek geod. podniků
a na základě pracovních materiálů k úkolům č. 7.8
a 2.1 bylo zjištěno, že na 1 ha intravilánu se ve stupni
obtížnosti

I zřizuje průměrně 0,2 PBPP,
III 0,4 PBPP,
V 0,6 PBPP.

Cena z tabulky 128 se po přepočtení na 1 ha upraví
takto:

I
17,50

V MJ=ha
52,50.

III
35,-

Tab. 123 Stabilizace bodů polohových bodových polí
a podrobných bodů

Byly zjištěny tyto průměrné údaje o stabilizaci
PBPP:

z PBPP je 35 % bodů stabilizováno mezníkem,
40 % bodů trubkou,
25 % bodů je nestabilizovaných, příp. sta·

bilizováno značkami do objektů.

Výsledná průměrná cena jedné stabilizace je pak
95,-/bod, tedy po přepočtení na 1 ha pro jednotlivé
stupně obtížnosti

Tab. 216 Výpočet výměr při tvorbě a obnově mapy
velkého měřítka

Výpočet výměr ze souřadnic určených z přímo měře-
ných údajů anebo z transformovaných modelových
souřadnic

1 : 1000
1 : 2000

I
22
17,60

III
61
54,50

V
109
98.

Tab. 451 Místní šetření pro obnovu pozemkové mapy
Byly zjištěny průměrné údaje o počtech parcel na 1 ha
- ve stupni obtížnosti

I je průměrně 6 parcel na 1 ha,
III je průměrně 15 parcel na 1 ha,
V je průměrně 25 parcel na 1 ha.

Cena z tabulky 451 se po přepočtení na 1 ha upraví
takto:

Místní šetření pro obnovu pozemkové mapy - intra-
vilánu

(01) 1: 1000
il:2000

Tab. 453 Obnova písemného operátu evidence nemo-
vitostí

Ceny z tabulky 453 se po přepol\tení nal ha upraví
takto:
Obnova pís. operátu EN po mapování s provedením
přečíslování parcel
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I
(04) 1 : 1000 i 1 : 2000 31

III
78

V MJ=ha
130.

Tab. 454 Převzetí obnoveného operátu evidence ne-
movitostí

Ceny z tabulky 454 se po přepočtení na 1 ha upraví
takto:

Převzetí obnoveného operátu EN po mapování
1 III V MJ=ha

(02) 1 : 1000 i 1 : 2000 83 207 345.

Po sloučení všech výše uváděných dílčích cen je celko-
vá (zprůměrovaná) cena pro

DTHM 1 : 1000
THM či
DTHM 1: 2000

I III V MJ=ha
1711,50 4001,-7075,50

1477,10 3574,506394,50.

Z uváděných údajů je možno konstatovat, že ceny za
DTHM (resp. THM u měř. 1 : 2000), získané podle
ceníku VC-20/I03 [4] v zásadě odpovídají cenám za
THM z ceníku [1], doplněným o náklady na automati-
zaci; nové ceny s výjimkou ceny za DTHM 1 : 1000
v V. stupni obtížnosti (resp. IX/68) jsou nižší, což je
v souladu se záměry státní cenové politiky.

V předcházejících statích byly porovnány ceny tvorby
map velkého. měřítka klasickým (THM) a automatizo-
vaným způsobem (DTHM).

V případě geodetických metod se toto zvýšení
pohybuje od 30 do 80 %, u fotogrammetrické metody,
která je levnější, od 80 do 90 %.

Toto zvýšení nákladů (a ceny podle [1]) na digi-
tální mapování je důsledkem komplexní automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací a je do značné míry
způsobeno poměrně vysokými cenami prací a služeb
výpočetní techniky. Možnosti snížení těchto nákladů
tkví, jak bude rozvedeno dále, v použití výkonnějšího
typu počítače a komplexního programového systému
MAPA pro výpočetní a zobrazovací práce při mapová-
ní ve velkých měřítkách, který byl zpracován v roce
1976 v rámci řešení úkolu č. 3.1 VÚGTK v meziná-
rodní spolupráci s CNIIGAiK v Moskvě.

Pro ilustraci je možno uvést předběžné výsledky
poloprovozních ověřovacích zkoušek programového
systému pro EC 1030 pro případ fotogrammetrické
metody mapování.

Vzhledem k tomu, že skladba programového systé-
mu pro EC 1030 není přímo srovnatelná s technologií
automatizovaného zpracování výpočetních prací, uvá-
děnou ve stati 3, omezí~ se pouze na srovnání dílčích
porovnatelných údajů.

Pro případ fotogrammetrického mapování loka-
lity V. stupně obtížnosti podle [1] činí náklady na
výpočet souřadnic a vyhotovení zobrazovací pásky
pro 1 podrobný bod při použití počítače

ODRA 1013
4,12

TESLA 270
0,94

EC 1030
0,80 Kčs.

Použití programového systému EC 1030 oproti použití
počítače ODRA přinese tedy pro uváděné práce úsporu

3,32 Kčs/bod, což bude činit např. pro V. stupeň obtíž.
nosti ceníku [1] cca 398,50 Kčs/ha. Další úspora nákla·
dů vznikne při zařazení programu pro automatický
výběr kresby, který prozatím prováděl CORA.
GRAPH; předběžný odhad úspory je 0,12 Kčs/bod.

Programový systém MAPA pro EC 1030pak uspo-
ří lidskou práci při opravách vstupních údajů a při
vyhodnocování výpočetního protokolu, zjednoduší
předpis opravných výpočtů; z převážné části pak od.
padne čtení děrné pásky, které představuje cca 40 %
času výpočtů. Další možné úspory vzniknou při multi-
programování.

Kromě uváděných úspor při orientaci na jednot-
nou výpočetní techniku řady JSEVT, kterou předsta-
vuje počítač EC 1030, bude pro další snížení nákladů
na automatizační práce důležitá orientace na systém
DIGIKART, který bude uveden do sériové výroby
v r. 1980 a dále na kódové teodolity a elektronické
dálkoměry, vybavené automatickou registrací, které
podstatné sníží potřebu živé lidské práce a zejména
odstraní chyby, které při zápisu a děrování údajů
vznikají. Kladné výsledky přineslo experimentální
ověření programového systému pro EC 1030 na loka-
litě Nové Město na Moravě, kterou mapovala Geodé-
zie, n. p., Brno s využitím elektronického dálkoměru
Reg Elta s automatickou registrací. Zavedením tohoto
zařízení odpadnou veškeré děrovací práce, spojené
s určováním souřadnic podrobných bodů, včetně všech
kontrol; chyby, které vznikají při zapisování do zápis-
níků, při použití Reg Elty pak vůbec nepřicházejí
v úvahu. Obdobný efekt bude mít i použití elektronic-
kého dálkoměru AGA 700, kterým jsou vybaveny
další n. p. Geodézie.

Zvýšené náklady na automatizaci mapování musí
pak být vyváženy přínosy této metody. V této sou-
vislosti je třeba pojednat o založení a aktualizaci báze
dat DTHM, která představuje jeden z hlavních zdrojů
přínosů jak v resortu ČÚGK, tak i v ostatních oborech
národního hospodářství.

Podle [21] jsou náklady na ukládání bodů do báze
dat DTHM na počítači TESLA 0,21 Kčs/l podrobný
bod. Pro výše uváděné průměrné počty podrobných
bodů v jednotlivých stupních obtížnosti ceníku [1]
pak činí náklady pro jejich ukládání do báze dat na
1 ha

v měř. 1 : 1000
il:2000

což činí pro měřítka 1 : 1000 a 1 : 2000 pro uvedené
stupně obtížnosti místní trati (intravilánu) zvýšení
nákladů u geodetické metody DTHM
pro 1 : 1000 o 0,62 % 0,56 % 0,46 %
pro 1 : 2000 o 0,65 % 0,57 % 0,48 %
a u fotogrammetrické metody DTHM
pro 1 : 2000 o 0,91 % 0,93 %.

Podle [21] činí náklady na aktualizaci seznamu sou-
řadnic na počítači TESLA 0,05 Kčs, náklady na aktua-
lizaci seznamu předpisů 0,25 Kčs, vždy na 1 měněný
bod.

Předpokládáme-li roční aktualizaci v objemu 5 %
z celkového počtu podrobných bodů, pak roční nákla-
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dy pro jednotlivé stupně obtížnosti v intravilánu činí
pro

I V IX MJ=ha
5% aktualizaci
seznamu
souřadnic 0,20 0,30 0,40,
5% aktualizaci
seznamu
předpisů 1,10 1,50 1,85,
celkem
aktualizace 1,30 1,80 2,25,
za 10 let
celkem 13 18 22,50.

Tyto náklady na desetiletou aktualizaci báze dat pak
představují zvýšení nákladů na DTHM s bází dat pro
geodetické metody DTHM (podle [1])
pro 1 : 1000 o 0,45 % 0,40 % 0,33 %
pro 1 : 2000 o 0,47 % 0,41 % 0,34 %
a u fotogrammetrické metody DTHM
pro 1 : 2000 o 0,65 % 0,67 %.

Celkové náklady na založení báze dat a na desetiletou
aktualizaci báze dat představují zvýšení nákladů na
DTHM s bází dat pro geodetické metody DTHM
pro 1 : 1000 o 1,06 % 0,96 % 0,79 %
pro 1 : 2000 o 1,12 % 0,98 % 0,83 %
a pro fotogrammetrické metody DTHM
pro 1 ; 2000 o 1,55 % 1,59 %.

Náklady na založení báze dat DTHM a její prů-
běžnou aktualizaci jsou tedy v porovnání s cenou za
samotné DTHM zanedbatelné, přínos aktualizované
báze dat pro další využití mapového díla pak tyto
zvýšené náklady značně převýší.

Hlavní přínosy DTHM a aktualizované báze dat
je možno podle [17] charakterizovat následujícími
skutečnostmi;

- důsledná matematická kontrola vstupních údajů
- vyšší kvalita a přesnost zobrazení
- vyšší vnitřní přesnost zaměřeného obsahu mapy
- exaktní výpočet souřadnic a výměr parcel
- digitální forma výsledku mapování
- možnost vyhotovování grafické mapy v různých

měřítkách
- usnadnění a zkvalitnění číselné údržby mapového

díla
- operativnost při obnově mapy
- stálost kvality výsledku mapování
- operativnost v poskytování služeb národnímu hos-

podářství
- vytvoření podmínek pro uplatnění automatizace

v ostatních oborech národního hospodářství při
integraci s dalšími informačními systémy

- odstranění nutnosti realllbulace či nového lllapová-
ní.

Jen sama poslední charakteristika přinese značné
úspory. Předpokládáme.li 20-30tiletý cyklus mapo,
vání, který je ovšem pouze teoretický, protože se od
katastrálního mapování v XIX. století nově mapovala
pouze malá část území ČSSR v dekadickém měřítku
(cca 10 %), uspoří se pak každých 20-30 let náklady
na nová mapování. Jen pro toto uváděné období se
tedy náklady (a tím tedy i cen&) na mapovací práce
de facto sp.íŽí na 1/2,

Posledně uváděná úvaha se týká oblastí typu A,
v nichž se předpokládá založení a aktualizace báze dat,
jež budou frekventovaně využívány. V těchto oblas-
tech dochází k největšímu počtu změn a tedy k častější
potřebě obnovy mapy a případně i k nutnosti nového
mapování, které pak DTHM s aktualizovanou bází
plně nahradí.

V případě využití prostředků automatizace při
sběru dat (elektronické dálkoměry s automatickou
registrací, optické čtení zápisníků OCR apod.) se pak
značně sníží i potřeba živé lidské práce.

Přínosy DTHM, které je oproti THM novým,
vyšším' a kvalitativně odlišným mapovým dílem, jsou
v této stati pouze zhruba nastíněny; v průběhu roku
1977 budou upřesněny a detailně analýzovány.

Cílem tohoto pojednání bylo porovnání cen a nákladů
na DTHM s klasickým THM. Na základě analýzy díl.
čích položek bylo pro průměrné hodnoty ovlivňujících
ukazatelů (počty podrobných bodů, počty položek,
velikosti parcel, počty PBPP na 1 ha, způsob stabili-
zace apod.) zjištěno, že náklady na DTHM jsou v po·
rovnání s náklady na THM o 30 až 90 % vyšší, což je
způsobeno zejména vysokými cenami strojových ho-
din výpočetní a zobrazovací techniky. Výsledky uvá-
děné analýzy pak upřesňují předběžné tradované od.
hady, podle nichž je digitální mapa 2,5 X dražší než
klasická grafická. Zvýšené náklady na DTHM jscu
však vyváženy řadou pozitivních přínosů, z nichž je
jako nejdůležitější možno označit automatizaci výrob-
ního procesu a tím i zvýšení kvality mapového díla
a při použití prostředků automatizace při sběru dat
i omezení lidské živé práce. Dalším přínosem je opera-
tivnost při obnově mapy, zkvalitnění služeb národní-
mu hospodářství a možnost integrace s mimoresortními
informačními systémy.

V případě založení a aktualizace báze dat pro
oblasti A se další přínosy projeví usnadněním a zkva-
litněním číselné údržby mapy a zejména odstraněním
nutnosti nového mapování, což se projeví značným
ekonomickým efektem.

Snížení nákladů na automatizaci u hospodářských
organizací resortu se projeví zavedením komplexního
programového systému MAPA pro počítač EC 1030
a dále maximálním využitím další automatizace -
kódových teodolitů, elektronických dálkoměrů s auto-
matickou registrací a dále orientací na čs. systém pro
automatizaci zobrazení a digitalizaci map DIGIKART.

Závěrem je tedy možno konstatovat, že zvýšené
náklady na digitální technicko-hospodářské mapování
budou jak v resortu ČÚGK, tak i v celospolečenském
měřítku více než kompenzovány podstatně vyšší mí.
rou využití DTHM,
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Lektoroval:

Ing. Vladimír Pospíšil,ČÚGK

Vyuiití difrakce laserového
paprsku pro přesné určení přímky Ing. Ludmila Matějíčková,

Geodé:z:ie, n. p., Praha

Laser jako nový zdroj záření je v dnešní době jedním
z efektivních prostředků, využívaných v různých obo-
rech technické praxe. Je možno ho využít s výhodou
pro přesné vytyčení přímky, což je jedna ze základních
úloh geodézie, inženýrské geodézie, důlního měřictví
aj. Světelný svazek laseru vytváří referenční přímku,
ke které je možno v libovolném místě jejího průběhu
vztáhnout současně polohu i výšku vytyčovaného
nebo kontrolovaného bodu (objektu). Referenční přím.
ka je za tmy viditelná v celém průběhu, za denního
světla je viditelnost závislá na atmosférických pod.
mínkách, použitém typu laseru a pracovní vzdálenosti.
Pro přesné vytyčovací a kontrolní práce s laserem je
nutno určit množinu středů světelného svazku laseru
s minimálně stejnou přesností, jako jsme schopni do-
sáhnout klasickými geodetickými přístroji. Teprve
potom je možno využít všech předností, které laser
bezesporu má.

Komerčně dodávané druhy laserů s běžnými
optickými členy lze bez dalších úprav použít pro hrubé
vytyčovací práce, vedení stavebních a důlních mecha-
nismů, zemní práce apod. Chceme-li dosáhnout zvý-
šené přesnosti, kterou potřebujeme např. při kontrole
jeřábových drah, válcovacích stolic, při vytyčování
a kontrole svislosti různých stavebních objektů a prv-
ků, při sledování deformací mostů apod., je nutno svě-
telný svazek upravit.

2. Princip vytyčení přímky difrakcí
na kruhových mřížkách

Zlepšení klasických zaměřovacích metod využitím
difrakčních jevů publikoval v roce 1967 Van Heel [I].
Princip vytyčení přímky difrakcí na kruhových mříž.
kách (tříbodový systém) je na obr.!.

DETEKČNí
TERČ

První bod ze tří, které mají ležet v přímce, je malý
otvor ve stínítku (screen), osvětlený bílým nebo mono-
chromatickým světlem ze zdroje. Druhý bod je střed
difrakční mřížky (zone-plate) a třetím bodem je střed
detekčního terče (stínítko) se soustavou koncentric-
kých kroužků. Van Heel uvádí, že lze dosáhnout přes.
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nosti 0,06" (0,0003 mRad) s bílým světlem na vzdále-
nost do 30 m s pravoúhlou difrak ční mřížkou a 0,2"
s kruhovou difrakční mřížkou.

Z obdobné myšlenky jako Van Heel vycházeli
M. Liška a V. Boček z VUT Brno, kteří v roce 1970
navrhli a realizovali prototyp laserového zařízení lm

vytyčování přímek. Použili opět tříbodového systému:
He-Ne laser s hlavicí pro úpravu svazku, difrakční
mřížka a zaměřovací dalekohled. Zařízení mělo sloužit
pro přesné vytyčování kratších přímek - do 50 m.
V roce 1971 jsem toto zařízení prakticky ověřila v la-
boratorních i terénních podmínkách a dosáhla do
vzdálenosti 35 m středních polohových chyb v určení
středu upraveného svazku do 0,1 mm (z 3000 opako-
vaných měření v různých vzdálenostech od laseru [2].)

V roce 1972 podali J. Tlustý a J. Puklová z ČVUT
Praha patentní přihlášku difrakční metody [3]. Před-
mětem patentu je způsob a zařízení pro přesné určo-
vání středu stopy laserového svazku, systém je dvou-
bodový. Laserový svazek po průchodu optikou a na ní
nasazenou difrakční mřížkou vytváří v celém svém
průběhu soustavu soustředných kroužků, v jejichž
středu je soustředěna světelná energie. V místě za-
ostření na detekčním terči se objeví obraz difrakční
mřížky - soustava soustředných kroužků - viz obr. 2.

Difrakční obrazce - soustředné kroužky lze po-
zorovat, snímat a registrovat buď ve směru, nebo proti
směru vysílaného svazku. Tato metoda byla nazvána
autory patentu metodou difrakční a v rámci výzkumu
katedry speciální geodézie ČVUT - FS byla vyvinuta
řada různých typů těchto mřížek. Jejich účinnost byla
v klidovém stavu atmosféry vyzkoušena do vzdále-
nosti 600 m ve směru horizontálním i vertikálním [4].

V letech 1973-1974 jsem provedla řadu experi-
mentálních měření s různými typy difrakčních mřížek
a s některými poznatky bych ráda seznámila širší
okruh geodetů.

3. '1'estování difrakčních mřížek a určování středu
světelného svazku laseru

Pro získání srovnatelného experimentálního materiálu
jsem zvolila základnu 114m dlouhou ve sklepní chodbě
pod budovou VŠCHT - tedy víceméně laboratorní
prostředí, aby klimatické vlivy a jejich změny byly
v místě měření minimální. K osvětlení difrakčních
mřížek byly použity dva lasery, Speetra Physies Sta-
bilite Model 120 a TKG 202, před jejichž výstupy byly
nasazeny optické členy Adegon 135. Testováno bylo
pět difrakčníeh mřížek, lišících se jednak způsobem
zhotovení (rytím, nanesením stříbrné vrstvy), jednak
silou a hustotou čar (0,5-10 čas/mm) [5]. Mřížky byly
upevněny do objímky a nasazeny na Adegon 135.
Souosost středu mřížky a optického členu byla za-
jištěna mechanicky. Pro fotografování a přímé pro-
měřování difrakčních obrazců byla zhotovena speciál-
ní snímací deska, pro přesné určování středu difrakč-
ních obrazců byl zhotoven kruhový terč na držáku
s křížovým posuvem v horizontálním i vertikálním
směru. Možnost odečítání na 0,1 mm (odhad 0,05 mm),
vertikální stupnice pro souřadnice x, horizontální pro y,
poloměry kruhového terče 2, 5, 10, 20, 40, 60 a 70 mm.

Předběžné testování difrakčních mřížek bylo pro-
vedeno podle kvality vytvářených difrakčních obraz-
ců. Byla sledována symetrie, tvar a velikost jednotli-
vých obrazců v závislosti na vzdálenosti od laseru,
zaostřování a na typu použitého laseru. Zároveň hyl
sledován vlastní střed svazku upravený jednotlivými
mřížkami a upravený pouze Adegonem 135. Na zákla-
dě výsledků předběžného testování byl zvolen postup
prací a navrženy poloměry kruhového terče pro přesné
určování středu světelného svazku.

Protože referenční přímka je zde definována jako
množina středů upraveného svčtelného svazku, odpo-
vídá přesnost v určení jeho středu přesnosti polohy
a výšky bodu od této přímky vytyčovaného neho
kontrolovaného. Prostředkem pro určení přesnosti byl
výpočet středních chyb z nadbytečného počtu měření.

K osvětlení mřížck byly použity postupně oba
lasery, zaostření difrakčních obrazců hylo provedeno
vizuálně na 70 m, ve vzdálenostech 45 m, 70 m a 110m
od počátečního bodu základny byla zvolena stanoviště
pro opakovaná měření s kruhovým terčem. Na kaž-
dém stanovišti se vystřídali tři měřiči, kteří v těsném
sledu 30 X nastavovali střed kruhového terče na střed
difrakčního obrazce. Byly zapisovány hodnoty sou-
řadnic x a y a měřen čas. S laserem Spectra Physics
bylo získáno takto 2160 hodnot, které byly vyhodno-
ceny.

Odlehlé hodnoty ze souboru naměřených výsled-
ků byly vylučovány podle Pearson-Chandrova krité-
ria. Protože nebyla předem známa střední chyba me-
tody měření m, byla k testování použita střední opra-
va 8v. Za vyrovnanou hodnotu - odhad skutečné
hodnoty - byl zvolen aritmetický průměr. Výpočet
byl proveden na samočinném počítači ZUSE Z 11.
Empirická střední ehyba m vypočítaná z oprav k arit-
metickému průměru souřadnic x byla označena mx,

obdobně mu' Empirické střední chyby aritmetických
průměrů souřadnic x a y byly označeny mx a my.
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mx =·YJVV]X
n~1

m,u = Y [vv]y
n~1

Z těchto hodnot empirických středních chyb pro obě
souřadnice byly počítány výsledné střední polohové
chyby.

Dále byly počítány skupinové průměry a střední chy.
by pro soubory 5, 10, 15, 20, 25 a 30 opakovaných
měření, byl sledován skutečný a teoretický pokles
středních chyb s počtem opakovaných měření. Pomocí
Fisherova kritéria byla posuzována nestabilita laseru
Spectra Physics ve vertikálním směru.

Opakovaná měření provádělo celkem pět měřičů,
kteří měli různou praxi v práci s lasery i geodetickou
praxi vůbec. Testování hypotézy, zda mají všichni
měřiči při práci s tímtéž přístrojem za stejných vněj.
ších podmínek stejnou základní přesnost měření,
ukázalo, že rozdíly mezi středními chybami jednotli.
vých měřičů jsou málo významné k zamítnutí hypo-
tézy o stejné základní přesnosti, a pro další výpočty
a úvahy byly brány průměrné hodnoty. Hospodárný
počet opakovaných měření byl stanoven na základě
dosažených výsledků na n = 15.

Protože kvalita vytvářených difrakčních obrazců
závisí i na typu použitého laseru, byl v další fázi prací
použit k osvětlení difrakčních mřížek laser TKG 202.
Práce proběhly za stejných podmínek a rovněž početní
postupy byly zachovány. Počet opakovaných měření
byl snížen na 15 a pro výpočty bylo použito 1080
hodnot.

Pro srovnání s klasickým způsobem zařazování
bodů do záměrné přímky byl použit teodolit Zeiss
Theo 010. Centrován byl nad počátečním bodem zá-
kladny místo laseru, na stanovištích ve vzdálenostech
45, 70 a IlO m od počátku byl umístěn do držáku
s křížovým posuvem místo kruhového terče terč z důlní
měřické soupravy Meopta. Terč· byl opakovaně zařa-
zován do záměrné přímky podle pokynů měřiče od
teodolitu, byly odečítány hodnoty souřadnic x a y
a měřen čas. V následující tabulce jsou uspořádány
hodnoty středních chyb mp a mp pro n = 15 opakova-
ných měření téhož bodu (průměrné hodnoty).

Stano-
Spectra Physics TKG 202 Zeiss Theo o 1o

viště
mp I mp mp \ mp~_ .._-- ~~-~~- ~~--~~ ~"I~-m mm mm mm mm mm mm

45 0,31 0,08 0,34 0,09 0,37 0,10-~- ~~- -~-
70 0,41 0,11 0,39 0,10 0,65 0,17--- ---IlO 0,63 0,16 0,78 0,20 1,10 0,28

Jak již bylo dříve uvedeno, upravují difrak ční mřížky
stopu světelného svazku laseru na soustavu symetric-
kých soustředných kroužků v difrakčnich obrazcích,

jejichž kvalita závisí na typu difrakční mřížky, na
kvalitě použitého laseru a jeho optických členů, na
vzdálenosti detekční plochy (terče) od laseru. Průměr
jednotlivých kroužků a jejich vzájemná odlehlost
roste téměř lineárně se vzrůstající vzdáleností od lase.
ru. Pro přesné určení středu (nastavení do přímky)
není z praktického hlediska ani tak důležitá velikost
jednotlivých kroužků či zaostření do místa detekce,
jako vzájemný soulad mezi poloměry difrakčních
kroužků a poloměry kruhového ·terče. Čím je soulad
těchto poloměrů lepší, tím je práce přesnější a rych.
lejší.

Závěrem lze konstatovat:

I. Při použití laseru Spectra Physics s Adegonem 135
lze při nasazení testovaných mřížek počítat se střední
polohovou chybou měřeného středu (bodu na přímce)
mp do 0,1 mm (n = 15) do vzdálenosti 90-100 m -
za předpokladu konstantních atmosférických podmí-
nek za tmy. Při mírné vibraci ve větších vzdálenostech
(100-150 m) se tato hodnota pohybuje mezi 0,2 až
0,3 mm.
2. Při použití testovaných mřížek na laseru TKG 202
s Adegonem 135 lze se střední polohovou chybou mp
do 0,1 mm (n = 15) počítat jen do vzdálenosti cca
70 m - důsledek zhoršené kvality difrakčních obrazců.
Dále je mp ~ 0,2 mm. Přidáním dalších opakovaných
měření nelze hodnotu mp nijak podstatně ovlivnit.
Časová náročnost pro 15 X opakované určení středu
je u obou laserů zhruba stejná, 5-7 minut. Pro za·
cvičeného pozorovatele může být i poloviční.

3. Provedeme-li srovnání mezi použitím laserů a teo-
dolitu Zeiss Theo 010 za stejných vnějších podmínek,
lze říci, že na kratší vzdálenosti jsou hodnoty mp stej-
né, na vzdálenostech 70-100 m jsou hodnoty mp teo-
dolitu zhruba 1,5krát větší, časová náročnost u teo-
dolitu 2-3krát vyšší.

Rozsáhlý soubor měřených hodnot byl zpracován
podle zásad vyrovnávacího počtu, dokumentován
fotograficky, početně, řadou tabulek a grafů. Veškerý
materiál je k dispozici na katedře speciální g~odézie
ČVUT - FS [5].

Tímto článkem jsem se pokusila shrnout zajíma-
vou část dosažených výsledků a předložit ji širší geo·
detické veřejnosti. Všechny hodnoty středních chyb
se týkají difrakční metody s využitím mřížek podle
návrhů J. Tlustého.

V roce 1974 byl na VUT Brno dokončen difrakční
zaměřovač pro Přerovské strojírny. Autoři V. Boček
a M. Liška uvádějí přesnost I mm/200 m [6]. V rámci
státního plánu badatelského výzkumu II-6-3/3,4
"Výzkum šíření laserového záření" ověřili pracovníci
katedry speciální geodézie ČVUT - FS tento laserový
difrakční zaměřovač v poloprovozních důlních pod.
mínkách a potvrdili jeho vysokou přesnost.

Difrakční metoda v různých modifikacích (dvou-
bodový nebo tříbodový systém) se jeví z hlediska
přesnosti i hospodárnosti jako velmi perspektivní,
a otázka jejího využití je diskutována nejen našimi
odborníky, ale i na mezinárodním fóru - XIII. kon-
ference FIG Wiesbaden 1971 [7], XIV. konference
FIG Washington 1974 [8], Mezinárodní symposium
o měření deformací Krak;ow 1975 [9] a další.
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niques A,J!lsterda;m1967

[2] MATĚJICKOV A, L.: Ověření laserového zařízení
pro vytyčovánj přímek - práce ke kandidátskému
minimu KSG CVUT - FS Praha 1972

[3] TLUSTÝ, J., PUKLOV Á, J.: ČS.patent č. 166321/75
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ČVUT - FS, UVR Praha 1972
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Lektoroval:
Ing. Jan Přibyl. CSc.•

VÚGTK v Praze

Celoslovenský aktív pracovníkov rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode s od-
delením pre stranícku prácu v pornohospodárstve, potra-
vinárskom priemysle, lesnom a vodnom hospodárstve
OV KSS a po dohode so Slovenským výborom Odboro-
vého zvazu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničnébo obchodu usporiadal celoslovenský aktiv
riaditerov, predsedov ZO KSS, ZV ROH, ZO SZM, vedú-
cich brigád socialistickej práce, vedúcich racionalizač-
ných brigád a nositerov štátnych vyznamenaní organi-
zácií rezortu. Aktiv sa konal v Bratislave dňa 15. februá-
ra 1977.
Aktivu sa dalej zúčastnili Ing. V. O n d l' e j o v i Č, ve-

dúci odboru OV KSS, JUDr. A. K a p u s ň á k o v á,
predsedníčka SV OZ, Ing. K I í n, vedúci oddelenia sOV
SZM, Ing. J. B a I á ž, odborný poradca vlády SSR, prof.
Ing. A. S uch á n e k CSc., prorektor SVŠT a predseda
SGKS.
Očelom aktivu bolo zhodnotiť výsledky plnenia úloh

plánu za rok 1976, ako aj zabezpečenie plnenia úloh
plánu na rok 1977 z hradiska záverov XV. zjazdu KSC
a zjazdu KSS, rozpracovaných na podmienky rezortu, pri
širokom využití rozvoj a pracovnej iniciativy.
Rokovanie aktivu otvoril Ing. D. Len k o, námestník

predsedu SOGK, ktorý v úvode privítal účastník ov akti-
vu, pričom v krátkosti zhodnotil plnenie záverov XV. zjaz-
du KSC a zjazdu KSS rozpracovaných na podmienky re-
zortu, a splnenie úloh prijatých z podobného aktivu v ja-
nuári 1976.
Ing. Ondrej M i c h a I k o, predseda Slovenského úra-

du geodézie a kartografie vo svojom obsiahlom referáte
analyzoval úspešné plnenie úloh rezortného plánu prvé-
ho roku šiestej paťročnice, pričom konštatoval, že
v uplynu lom roku organizácie rezortu nielen splnili, ale
i prekročili progresívne rozpísaný plán objem výkonov
a produktivity práce pri súčasnom znížení podielu cel-
kových nákladov na 1 Kčs výkonov. Kladne hodnotil naj-

ma tú skutočnosť, že popri ekonomických ukazova-
teroch sa úspešne splnili aj základná a hlavné úlohy re-
zortu a to tak v Kčs, ako i v merných jednotkách. Zd6raz-
nil, že tieto pozitívne výsledky sa dosiahli vďaka správnej
organizátorskej a riadiacej práce širokého kolektivu ve-
dúcich pracovníkov, včasným rozpracovaním a zabezpečo-
vaním plnenia záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS roz-
pracovaných na podmienky rezortu a jednotlivých orga-
nizácií ale aj zásluhou angažovaného a uvedomelého prí-
stupu pracovníkov organizácií k plneniu úloh, k rozvoju
pracovnej iniciativy, zapájaním sa do závazkového hnutia,
či už v rámci brigád socialistickej práce alebo komplex-
ných racionalizačných brigád.
Pri kladnom hodnotení výsledkov uplynulého roka

súčasne poukázal na niektoré negaUvne javy pretrváva-
júce z minulých období a zd6raznil nutnosť ich po-
stupného, ale dasledného odstraňovania. Značnú časť
svojho referátu venoval úlohám plánu na rok 1977, ako
i formám a metódam ich zabezpečovania. V súvislosti
s tým v závere svojho vystúpenia Ing. O. Michalko
pripomenul niektoré závažné otázky, ktoré je potreb-
né pri zabezpečovaní úloh plánu roku 1977 plniť, naj-
ma v oblasti organizácie, riadenia a kontroly, ako aj na
ekonomickom a finančnom úseku pri súčasnom dodržia-
vaní hospodársko-právnych predpisov.
Ing. V. O n dr e j o v i Č, vedúci odboru OV KSS vo svo-

jom vystúpení oboznámil účastník ov aktivu s dosiahnu-
tými výsledkami rozvoja národného hospodárstva ČSSR
v roku 1976 a zhodnotil prínos rezortu geodézie a kar-
tografie na plnení štátneho plánu. Zároveň vyslovil pe-
svedčenie, že vedúci pracovníci ako i funkcionári ZO KSS,
ZV ROH a ZO SZM organizácií rezortu vyvinú maximál-
ne úsilie za splnenie plánu r. 1977.
JUDr. A. K a p u s ň á k o v á, predsedníčka SV OZ po-

zitívne hodnotila odborársku prácu v rezorte, pričom zda-
raznila nutnosť ďalšieho rozširovania a prehlbovania
foriem rozvoja pracovnej iniciativy, najma BSP, KRB,
rvovského a saratovského hnutia.
V diskusii vystúpilo 23 účastníkov aktivu. Ich dis-

kusné príspevky boli v podstate zamerané na sp6sob
zabezpečeni a plnenia úloh plánu roku 1977, ako aj
na formy rozvoja pracovnej iniciativy a závazkového
hnutia. Pri tejto príležitosti zástupcovia organizácií odo-
vzdali predsedovi SOGK celopodnikové socialistické
závazky uzavreté na počest 60. výročia Velkej ok-
tóbrovej socialistickej revolúcie a konania IX. všeodbo·
rového zjazdu. Uzavreté závazky predstavujú hodnotu
3 102000,- Kčs. Zástupcovi a všetkých organizácií vo svo-
jich vystúpeniach ubezpečili, že progresívne úlohy roku
1977 splnia bezozbytku.
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V závere rokovania aktívu prijali účastníci O pat I' e-
n i a rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
na zabezpečenie splnenia úloh r. 1977.

Prijaté opatrenia sa zameriavajú na úseku organizácie,
riadenia a kontroly na formy a metódy zabezpečovania
úloh; na ekonomickom úseku sa zd6razňuje zdoko-
narovanie plánovacieho procesu vo všetkých jeho eta-
pách, pričom sa zároveň poukazuje na nutnosť účinného
fungovania nového systému oceňovania geodetických
a kartografických prác a výkonov v nad vaznosti na
nové ceníky. Na úseku výrobných úloh rezortu opatrenia
podrobnejšie rozvádzajú sp6sob a systém zabezpečova-
nia základnej a hlavných úloh rezortu. Náležitá pozor-
nosť je v opatreniach venovaná ďalšiemu prehlbova-
niu uplatňovania vedúcej úlohy strany v hospodárskej
činnosti organizácií, ako aj politicko-organizátorskej prá-
ce strany a spoločenských organizácií pri zabezpečova-
ní hospodárskych úloh plánu na rok 1977.

JUDr. Ervín Žemla,
SÚGK Bratislava

Základní předpis z oboru geodézie
a kartografie v resortu FMD

Metodické řízení každé odborné činnosti se opírá o slu-
zební předpisy, které tvoří - nebo by měly tvořit -
právní i technické základy racionální činnosti řízených
pracovníků. Jako skutečný základní kámen metodického
řízení v oboru geodézie a kartografie ve svém resortu
vydalo federální ministerstvo dopravy (FMDJ s účinností
od 1. 5. 1977 "M 20 - Předpis pro geodézíi a karto-
grafíi". Ačkoliv z formálního hlediska jde o interní re-
sortní předpis, jeho význam je značně širší. FMD to
podtrhuje v úvodní části předpisu, kde čteme, že před-
pis vydává v dohodě s federálním ministerstvem národ-
ní obrany, s Českým úřadem geodetickým a kartogra-
fickým a se Slovenským úradem geodézie a kartografie.
Cílem předpisu je vytvořit v resortu FMD optimální pod-
mínky pro plnění zákonů, vyhlášek, usnesení vlád a dal-
ších právních předpisů platných v oboru geodézie a kar-
tografie, pokud se dotýkají geodetické a kartografické
činnosti v resortu FMD, jmenovitě pro plnění zákona
č. 46/1971 Sb., o geodézíi a kartografíi, zákona č. 22/
/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a zákona č. 41/1957 Sb.,
o využití nerostného bohatství (horní zákon), a pro plně-
ní mezi resortních dohod o spolupráci v geodézíi a kar-
tografii, které FMD uzavřelo s federálním ministerstvem
národní obrany, s Českým úřadem geodetickým a kar-
tografickým a $e Slovenským úradem geodézie a karto-
grafie; současně si předpis klade za úkol stanovit zá-
kladní pravidla pro racionální postup všech organizací
resortu FMD při geodetických, kartografických a důlně
měřických pracích, při dokumentaci a využívání výsled-
ků těchto prací.

Předpis M 20 je závazný pro všechny orgány a orga-
nizace (dále jen organizace J resortu FMD. Z hlediska
předpisu se organizace resortu FMD člení na
a J organizace oprávněné vykonávat geodetické a karto-

grafické práce nebo dúlně měřické práce,
b J organizace spravující nebo užívající nemovitosti,
c J organizace, které svou činností ovlivňují dokumento-

vané výsledky geodetických a kartografických prací
nebo důlně měřických prací,

d) ostatní organizace.
Normativní články předpisu tvoří kapitoly, které jsou

seskupeny do tří částí:
Část první - Všeobecná ustanovení - obsahuje zá-

kladní pravidla pro řízení a kontrolu geodetických, kar-

tografických a diHně měřických prací a pro styk orga-
nizací s orgány geodézie a kartografie, dále pak kapito-
ly o oprávnění ke geodetickým, kartografickým a důl-
ně měřickým pracím, o jejich ohlašování a ověřování
a o vztahu k nemovitostem při výkonu těchto prací v te-
rénu.

Část druhá - Odborná činnost v geodézíi a kartogra-
fíi - se týká zejména činnosti organizací uvedených
vpředu pod písmenen aj a bJ a uvádí kapitolu o zří-
zení Ústřední zkušební komise geodézie FMD a Komise
pro vývoj geodézie a kartografie v dopravě.

Část třelí - Tvorba a vedení dokumentace - stanoví
zásady pro zobrazování dopravních staveb v mapách,
a to v oboru železniční dopravy a civilní letecké dopravy,
a stanoví zásady pro zacházení s dokumentací z hle-
diska ochrany státních a služebních zájmli. Tato třetí
část obsahuje i důležitou kapitolu o oznamování a pro-
vádění změn, která má za cíl umožnit udržení geodetic-
ké a kartografické dokumentace v souladu se skuteč-
ností.

Ponechme nyní stranou všechna ustanovení, která jsou
zařazena v předpise M 20 k provedení právních předpisů
vyjmenovaných v úvodu a k zajištění meziresortních do-
hod o spolupráci v geodézíi a kartografii, a věnujme
alespoň stručně pozornost zvláštním opatřením, jimiž má
být jejich splnění v resortu FMD zajištěno.

1. Předpis stanoví, že organizace, které jsou oprávně-
ny podle platných předpisů (vyhlášky č. 59/1973 Sb., a
č. 81/1973 Sb.) vykonávat geodetické a kartografické
práce nebo takovou organizaci řídí, jmenují k datu po-
čátku účinnosti předpisu M 20 hlavního geodeta organi-
zace. Organizace, které vykonávají těžební činnost po-
dle horního zákona nebo takovou organizaci řídí, jme-
nují hlavního důlního měřiče. Hlavní geodet organizace
a hlavní dlilní měřič musí být kvalifikovaní pracovníci
s dlouholetou praxí, jejichž způsobilost byla prověřena
předepsanou zkouškou. Ve svém oboru tito pracovníci
zastupují organizaci při odborných jednáních s jinými
organizacemi, odpovídají za odborné (metodické) tízení
prací svého oboru, provádějí kontrolní činnost a koordi-
nují geodetické, kartografické nebo dlilně měřické práce
vlastních organizačních složek a organizaci podřízených
útvarů.

Organizace vykonávající geodetické a kartografické
práce založí a vedou

přehled geodetických a kartografických prací vyko-
návaných vlastními pracovníky,
seznam vyhotovených geometrických plánů,
sbírku výsledků geodetických a kartografických pra-
cí s návazností na přehled a seznam uvedený pod
předchozími odrážkami a
seznam geodetických bodů, které organizace zřídila.

Odborným orgánem pro geodézíi, kartografU a důlní
měřictví federálního ministerstva dopravy je hlavní geo-
det resorlu FMDj je jím technický odbor ministerstva,
výkonem činnosti, vyplývající z této funkce, mliže být
pověřen jen pracovník, který má oprávnění k ověřování
výsledků geodetických prací podle vyhlášek č. 60/1973
Sb., nebo č. 82/1973 Sb. Hlavní geodet resortu FMD za-
stupuje ministerstvo ve věcech geodézie a kartografie
vůči ostatním orgánům státní správy, projednává povil
řování organizací k výkonu geodetických a kartografic-
kých prací a oprávnění k jejich ověřování podle plat-
ných předpisů, vydává úřední průkazy ke vstupu na
cizí nemovitosti při výkonu geodetických prací pro pra-
covníky svého resortu, řídí kontrolní a dohlédací Či;l-
nost v oboru geodézie a kartografie v působnosti mi-
nisterstva, odpovídá za vydávání resortních předpisií
v oboru své působnosti, řídí od1:orné komise FMD svého
oboru atd.

V oblasti projektování staveb, jejich výstavby a do-
kumentace skutečného provedení ukládá předpis vedou-
címu organizace, která je účastníkem výstavby, povin-
nost jmenovat odpovědného geodeta nebo - bylo-li roz-
hodnuto, že geodetické práce při určité výstavbě nemusí
být zajišťovány pracovníkem odborné kvalifikace "odpo-
vědný geodet" - jmenovat na n á vrh hlavního geo-
deta organizace pracovníka potřebné kvalifikace, odpo-
vědného za odborné provedení geodetických prací. Před-
pis ukládá, aby podrobná ustanovení o spolupráci od-
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povědných geodetů byla uvedena buď pnmo v hospodář-
ské smlouvě nebo aby byla zakotvena ve zvláštní do-
hodě, která se připojí k hospodářské smlouvě jako její
příloha.
2. Každá organizace, která má ve své správě nebo

užívání nemovitý majetek, je podle předpisu M 20 po-
vinna za~ožit a vést, tj. udržovat v souladu se skuteč-
ností,

podnikovou evidenci nemovitostí,
mapovou dokumentaci a
přehled o geodetických bodech, umístěných na jí
spravovaných nebo užívaných nemovitostech.

Podniková evidence nemovitosti (PEN) se skládá z čás-
ti mapové, písemné a ze sbírky listin. Základní charak-
teristikou PEN je její naprostý soulad s evidencí ne-
movitostí, vedenou orgány geodézie a kartografie (stře-
disky geodézie). Jejím obsahem jsou údaje o nemovi-
tostech, které má organizace ve správě a které sama
užívá, které má ve správě, ale užívá je někdo jiný, a
dále, které sice užívá, ale které má ve správě nebo vlast-
nictví někdo jiný. Další důležitou charakteristikou PEN
je dokonalá schopnost doložit vztahy vlastnické (sprá-
vy) a užívací k evidovaným nemovitostem. Proco před-
pis vyžaduje úzkou návaznost každého údaie v PEN na
sbírku listin, kde musí být uloženy v origimÚe nebo ově-
řeném opise doklady o nabytí práv k evidovaným ne-
movitostem. Předpis stanoví také jednotnou formu ve-
dení PEN; výjimku tvoří jen velmi rozsáhlé evidence,
pro jejichž vedení je nebo bude vydán zvláštní předpis:
v současné době je takovou zvláštní evidencí Železniční
evidence nemovitostí (ŽEN), která do jisté míry substi-
tuuje v roce 1964 zrušené železniční knihy, ovšem z po-
hledu potřeb socialistické společn03ti a moderní želez-
niční dopravy.
Stavby, zařízení, prostory a plochy, které organizace

spravuje nebo užívá, musí mít zobrazeny v mapové do-
kumentaci. Základním měřítkem mapy je měřítko 1:1000,
v odůvodněných případech lze pro vyhotovení mapové
dokumentace použít se souhlasem hlavního geodeta or-
ganizace měřítko jiné z řady měřítek stanovené předpisem.
Obsah a forma zobrazení je dána předpisy pro technic-
ko-hospodářské mapování nebo zvláštním předpisem pro
účelovou TH mapu, jako je např. Jednotná železniční
mapa.
Předpis M 20 vychází ze skutečnosti, že geodetické

tody jsou národní majetek, který je nutno podle před-
pisi'l platných pro jeho správu ochraňovat a předcházet
jeho poškození nebo zničení. Ukládá proto všem správ-
cům a uživatelům nemovitostí v resortu FMD mít pře-
hled o geodetických hodech zřízených na těchto nemo-
vitostech a řádně o ně pečovat; všem organizacím pak
ukládá, aby zabránily poškození, ztrátě, zničení nebo
zcizení měřických značek, signálů a jiných zařízení geo-
detických bodi'l.
3. Jedním z hlavních cílů předpisu je zajistit spolehli-

vost a úplnost dokumentace dopravních staveb a zaří-
zení. Má se toho docílit vytvořením systému oznamo-
váni, zjiliťováni a prováděni změn. V prvé řadě předpis
vychází ze zásady, že každá změna může být nejlépe
zjištěna správcem stavby nebo zařízení a ~amozřejmě
i organizací, která svou činností změnu způsobila. Jde
tedy především o organizace výstavby a správce staveb
a zařízení. Těmto organizacím předpis ukládá oznamovat
místu určenému k vedení dokumentace nebo evidence
každou změnu v zobrazených nebo evidovaných skuteč-
nostech. Součástí oznámení je dokumentace skutečného
provedení stavby nebo objektu po rekonstrukci. Oznáme-
ní musí být provedeno do jednoho měsíc'! po převzetí
stavby. Největší zájem na zjištění změn musí mít ovšem
správce dokumentace a evidence. Podle předpisu se ne-
může pouze pasívně spolehnout, že každá změna mu tu
de správně oznámena, ale musí provádět v pravidelných
- nejdéle tříletých - cyklech v terénu prohlídku sta-
veb a zařízení zobrazených v mapové dokumentaci a
zjistit nastalé změny. Každá změna v dokumentaci nebo
evidenci se vede jako záznam do doby, než je řádně
zaměřena a vyšetřena. Záznam slouží jednak k okamži-
té informaci o nastalé změně a o jejím rozsahu, jednak
k plánování měřických prací v terénu nebo šetření. Za-
znamenanou změnu musí správce dokumentace nebo evi-
dence zaměřit nebo vyšetřit v pri'lběhu roku, nejpozději

při pravidelné prohlídce. Vyšetřené změny se musí pro-
vést do šedesáti dni'l po vyšetření v písemné části doku-
mentace, v mapové části se vykreslí do tří měsíců po
zaměření. K vedení změn v mapové dokumentaci slouží
evidenční mapy. Charakter evidence nemovitostí vyža-
duje ovšem zvláštní režim údržby v souladu s následují·
cím odstavcem.
4. Předpisem M 20 má být umožněno organizacím re-

sortu FMD plnit hlavní úkoly geodetických a kartogra-
fických prací v jeho vlastním oboru pflsobnosti, kterým
je obor dopravy železniční, civilní dopravy letecké, vý-
stavba a provoz dálnic a vodní doprava. Tím není však
řečeno, že jde o činnost izolovanou, ale s ohledem na
již zmíněný úvodní odstavec pro líná celým předpisem
základní myšlenka odvozená ze zákona č. 46/1971 Sb.,
o geodézii a kartografii, totiž odvětvová jednota, spolu-
práce a maximální využitelnost výsledki'l geodetických
a kartografických prací. Projevuje se to v celé řadě
článků předpisu, kterými se zajišťuje porovnávání po-
vinně vedených evidencí a dokumentací v resortu FMD
ve stanovených a dohodnutých lhůtách s evidencemí a
dokumentacemi, vedenými orgány geodézie a kartogra-
fie. Tak např. v PEN mi'lže být změna provedena až
tehdy, když je bezpečně zjištěno, že byla provedena
i v evidenci nemovitostí celostátní; do té doby se vede
jako záznam. Pravidelně se stav PEN bude proto porov-
návat s celostátní evidencí nemovitostí.
Velká péče se věnuje oChraně geodetických bodů; se-

znamy vedené organizacemi resortu FMD se budou pra-
videlně porovnávat s evidencemi o geodetických bodech
vedenými orgány geodézie a kartografie a přitom se bu-
dou vyměňovat informace o zničení bodu, jeho poško-
zení, ale také o jeho bezzávadném stavu.
Předpis rovněž výslovně podtrhuje povinnost využívat

existující dokumentace a evidence, ovšem samozřejmě
po jejich přezkoušení. Aby byla umožněna racionální
spolupráce při vzájemném využívání výsledki'l geodetic-
kých a kartografických prací, jejich dokumentací a evi-
dencí, uvádí předpis i soupis výhod, přiznaných vybra-
ným pracovníki'lm organizací resortu FMD při šetření
v dokumentacích organizací geodézie a kartografie.
FMD se již tradičně stará o odbornou výchovu svých

pracovníki'l; v oboru geodézie a kartografie řídí tuto
péči prostřednictvím svých odborných komisí (Ústřední
zkušební komise geodézie FMD, Komise pro vývoj geo-
dézie a kartografie v dopravě) a prostřednictvím od-
borných dohlédacích a kontrolních orgáni'l FMD a or-
ganizací jeho resortu.
Nazvali jsme předpis FMD "M 20 - Předpis pro geo

dézii a kartografii", předpisem základním; tento název
si zaslouží ještě z jednoho důvodu: podle koncepce před-
pisové činnosti v resortu FMD budou k tomuto předpisu
vydávány další - přidružené předpisy, které mají ob-
sáhnout specIální požadavky na geodetické a kartogra-
fické práce v různých oborech dopravy a stanovit ra-
cionální postupy při těchto pracích podle zvláštních pod-
mínek, které pro geodety a kartografy v dopravě exis-
tují.

Ing. Slavoj Kádner, CSc.,
federální ministerstvo dopravy

Dne 11. března 1977 byl ukončen závěrečnými zkouš-
kami třetí běh Kursu kresličů na Středisku geodézie.
Kurs byl zahájen dne 11. října 1976 týdenním sou-

středěním za účasti 25 účastníků z n. p. Geodézie Praha,
Plzeň, Liberec, Pardubice, Brno a Opava, z Geoindustrie
Praha, Jihlava a z Železničního stavitelství Praha.
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Kurs, v rozsahu 400 hodin, probíhal podle projektu
schváleného Českým úřadem geodetickým a kartogra-
fickým tak, že účastníci kursu se sešli na třech týden-
ních soustředěních, na nichž byla probírána tato témata:

Vybrané kapitoly z geodézie a mapování

Technické práce na střediscích geodézie
Technika kartografické kresby a kartografické mate-
riály
Základy kartografie a kartografické polygrafie
Metodické pokyny ke zpracování grafických tabulek
Organizace resortu ČÚGK a vybrané kapitoly BOZ.

Kromě toho pracovníci na pracovišti (pod dozorem
vedoucích) zpracovávali 12 grafických tabulek v rozsahu
280 hodin; jednotlivé tabulky přinášeli pracovníci na
soustředění k hodnocení jakosti provedení. Probraná
látka jednotlivých témat byla v následujících soustře-
děních prověřena písemnými testy. Během soustředění
byla účastníkům umožněna exkurze do n. p. Kartografie
Praha.

Na závěr kursu byl zpracován jako grafická závěreč-
ná práce geometrický plán, podle nových směrnic ČÚGK.
V písemné závěrečné zkoušce vypracoval každý absol-
vent odpověď na 4 otázky z hlavních témat a v ústní
zkoušce před komisí prokázal znalosti technického mi-
nima z celé probrané tematiky. Všichni absolventi složili
úspěšně zkoušky jak grafické, tak z teoretického základu,
na závěrečné grafické práci byl zřejmý pokrok, který
jednotlivci dosáhli v technice kresby a popisu.

Z 24 absolventů, kteří se podrobili závěrečné zkoušce,
byly tři absolventky výborné jak z grafických prací, tak
i z teoretického základu, a to s. Fenzová Emilie z n. p.
Geodézie Brno, s. Palovská Věra z n. p. Geodézie Opava
a s. Tremlová Marcela z n. p. Geodézie Plzeň; dalších
šest účastníků dosáhlo prospěch v průměru 1,5; deset
v průměru 2,0. Nejvíce potěšující skutečností je, že gra-
fické práce měly tendenci vesměs vzestupnou a nikdo
z účastníků neměl průměrnou známku horší než velmi
dobrou, i když některé tabulky zvJáště s písmem byly
poněkud slabší.

Možno však z výsledku hodnocení kursu i závěrečné
diskuse po zkouškách s účastníky konstatovat, že kurs
kresličů na SG splnil vytčený cíl. Absolventi kursu budou
přínosem pro jednotlivá pracoviště a při dobré organiza-
ci prací pomohou zVýšit efektivnost služeb obyvatelstvu.

Ing. Karel Pecka,
OSVP-V(JGTK

LEDABYL, S., PECKA, K., DVOŘÁK, K.: Kartografie a kar-
tografická polygrafie. Učebnice p,ro SPŠ zeměměřické.
Vydala Ka,rtograf>ie, 'O. p., Prahla, Praha 1976.

Učebnice je určena pro studenty 4. ročníků PŠ země-
měřických a pracovníky praxe, kteří přicházejí s karto-
grafií do styku. Prvé vydání vyšlo v prosinci 1976, ná-

kladem 1500 výtisků. Celkem je učebnice rozčleněna do
čtyř uzavřených tematických celků, které pojednávají
o vývoji kartografie, matematické kartografii, redakci a
tvorbě map a kartografické polygrafii.

V úvodní části, nazvané Nauka o mapách, je uveden
chronologický vývoj světové kartografie, s přihlédnutím
zejména k historickým vojenským a přehledným mapám
našich zemí. Dále jsou uvedena hlediska třídění karto-
grafických děl a způsob jejich ukládání a archivace
v současnosti.

Druhá část je věnována matematické kartografii. Vy-
chází z popisu základních referenčních ploch a souřad-
ných soustav na nich užívaných, včetně vzájemných
transformací pro převod z jedné soustavy do druhé. Ná-

sleduje popis zákonitostí zkreslení, na který navazuje
pojednání o zobrazovacích metodách a jejich třídění,
dle různých hledisek. Podrobně jsou v učebnici uvedena
nejčastěji užívaná zobrazení azimutální, válcová a kuže-
lová, včetně zobrazení polykonických a polyedrických.

Vlastní náplní práce kartografa, tvorbou a redakcí
kartografických děl, se zabývá třetí část knihy. Jsou zde
podrobně popsány práce přípravné pro vydání kartogra-
fického díla, za kterými následuje popis prací redakčních
a sestavitelských, zejména podrobně je popsána jedna
z nejodpovědnějších prací kartografa, kterou je gene-
ralizace a soubor prací revizních. V této části učebnice
je dále uveden technologický postup při tvorbě reliéf-
ních modelů pro tvorbu plastických map a globů, zá-
věrem je připojen přehled vydavatelské činnosti ČÚGK
a SÚGK.

Závěrečná a nejobsáhlejší část knihy se zabývá kar-
tografickou polygrafií, jsou zde podrobně popsány zá-
kladní reprodukční a tiskové techniky užívané v karto-
grafii, jako je reprodukční fotografie, tisk z výšky a tisk
z plochy. Nově se v učebnici objevuje i přehled rychlých
rozmnožovacích technik, které sice nepatří do klasické
kartografické polygrafie, ale s kterými přichází v sou-
časné době téměř každý pracovník resortu často do styku.
V závěrečné části této kapitoly jsou uvedeny technolo-
gické postupy užívané pm vydávání map pro plánování
a hospodářskou výstavbu a map pro školství a veřejnost.

Učebnice je přehledně rozčleněna, některé kapitoly,
zejména matematická kartografie a kartografická poly-
grafie, svým rozsahem zřejmě přesahují přednášenou lát-
ku a svou podrobností jsou určeny i praxi.

Výrazným kladem učebnice je její vysoká grafická
úroveň a názornost ilustrací, typická u učebnic pro prů-
myslové školy, ze které se pouze vymyká provedení
obrázků týkajících se generalizace fyzicko-zeměpisných
prvků v třetí části učebnice.

Vydání této kartografické učebnice pro zeměměřické
studenty je možno hodnotit jako nesporný přínos. Česko-
slovenská odborná literatura pro posluchače technických
škol, ve srovnání s literaturou zahraniční, především so-
větskou a literaturou německy mluvících zemí, je v tom-
to směru poměrně chudá, vždyť jediná poválečná učebni-
ce kartografie, určená pro vysoké školy technické, autorů
J. Kovařík, K. Dvořák, vyšla v roce 1964.

Publikace autorů S. Ledabyl, K. Pecka a K. Dvořák za-
'plňuje citelnou mezeru v naší kartografické literatuře
určené pro výuku a další vzdělávání kartografů.

Ing. Bohuslav Veverka,
ČVUT Praha

1977/152



---o~-
• tA

::::J
Nco
>co
N

Geodetické přístroje firmy
VE.S CARL Zeiss JE.NA spojují nejnovějJí
vědecké poznatky v oboru geodézie se zku-
fenostmi a tradicí vědecké výroby přístrojů.

Nivelační přístroj s kompenzátorem NI 050
Nivelační přístroje"s kompenzátorem NI 007, NI 025
Přesný nivelační přístroj s kompenzátorem NI 002
Nivelační přístroj s libelou NI 030
Geodeticko-astronomický univerzáln) teodolit

THEO 002
Malý teodolit THEO oao A
Tachymetrický teodolit THEO 020 A
Vteřinový teodolit THEO 010 A
Redukční tachymetr DAHLTA 010 A
Základ nový redukční tachymetr BRT 006
Redukční tachym.etr REDTA 002
Elektrooptický dálkoměr EOK 2000
Optický provažovač PZL 100

Navštivte prosím náš stánek na
XIX. mezinárodním strojírenském veletrhu
v Srně 14. - 22. 9.1977

VEB Carl Zeiss JENA· DDR
~Imecká demokratická republika
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ZÁKlADY DIFERENCIÁlNí
GEOMETRIE
S TECHNICKÝMI APliKACEMI

Příručka je věnována základům dHerenciální geometrie v eu-
klidovských prostorech a aplikacím této disciplíny v plochách
inženýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z mo-
derního hlediska a přitom velmi přístupně.

AbsolventLlm průmyslových škol zeměměřických a strojních
a posluchačům i absolventům vysokých škol technických
i univerzit, především z fakult stavebních, strojního inženýr-
stvÍ a fakulty přírodovědecké jako přehledná pomůcka ke
studiu.

344 stran, 118 obrázků, váz. 41 Kčs

VYTYČOVACí TABUlKY, O

KRUHOVYCH OBlOUKU PRO
SETINNÉ DĚlENí KRUHU

Pomůcka k navrhování, trasování a vytyčování kruhových
oblouků v dopravním a vodo hospodářském stavitelství; pro-
tože tabulky obsahují šestimístné hodnoty hlavních trigono-
metrických funkcí, hodí se i k přesným řešením různých úloh
praktické geometrie. Tabulky jsou doplněny podrobnými vy-
světlivkami a četnými příklady.

Projektantům a konstruktérům v technické praxi, absolven-
tům a posluchačům vysokých škol technických i škol průmys-
lových.

Druhé, přepracované vydání.

516 stran, 13 obrázků, váz. 65 Kčs

-----------------Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
11302 Praha 1, Spálená 51

výtiskťi Budinský - Kepr: Základy diferenciálnf geometrie
s technickými aplikacemi

výtiskťi Klimelí - Loskot a kol.: Vytyč ovací tabulky kruhových
oblouků pro setinné dělení kruhu


