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·528.47
TATEVJAN,A. Š.
Úspěchy sovětské geodézie.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, č. 11,
s. 281-284.

Přehledná informativní stať o mnohostranném vý-
voji sovětské geodetické vědy za uplynulých 50
let. Úspěchy v oboru geodetických základů, geo-
detické astronomie, nivelace, gravimetrie, kosmic-
ké geodézie.

528.05[47)
MODRINSKlJ,N. I.

Sovětské periodické publikace z . oboru geodézie.
Geodetický a ka,rtografick;ý. obzor, 13, 1967, č~ 11,
s. 285-288, 1 tab., 6 lit.

Přehled sovětských periodik. z oboru geodézie a
kartografie za uplynulých 50 let. Stav odborného
tisku v předrevolučním Rusku.'Vývoj, náplň a za-
měření časopisu Geodezist, sborníků GUGK, časo-
pisu Geodezija i kartografija a Geodezija i aero-
fotos'jemka, Izvestija vysšich učebnych zavedenij
(Razdel: Geodezija i aerofotos'jemka). Publikace
československých geodetických a kartografických
statí v sovětském odl>orném tisku.

528.91:912.44(47)
SALISČEV, K. A.
Videcké základy sovětských komplexních atlasů.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967,č. 11,
s. 289-291, 2 lit. '

Charakteristika současné světové kartografie. Tvor-
ba a význam národních a regionálních atlasů, mož-
nosti jejich využití pro potřeby vědy i hospodář-
ské praxe. Problematika redakce a tvorby map
těchto atlasů. Současný stav ve vydávání těchto
atlasů v SSSR.

513.8 : 535.3
ZAKAZNOV,N. P.
Vyulití projektivní geometrie v geometrické optice.
Geodetický a kartografický obzor, 13. 1967, č. 11,
s. 292-296, 9 obr., 2 lit.

Přtklady využití. Vzorec. pro určení polohy sdru-
žených bodů na ose vzhledem k ohniskům [vzorec
Newtonňv) a k bodňm hlavním [vzorec Gaussňv).
Určení polohy sdruženýchosových bodň u kom-
binace několika centrovaných nekonečně tenkých
optických systémň. Ekvivalentní systém dvou optic-
kých systémň se společnou osou. Konstrukce zobra-
zeníposkytovaného teleobjektivem. Přechod od ne-
koh~čně tenk~čočkyk' čočce koneč~é tldušťky.
Příklady grafického. řešení úloh· parametrň optic-
kých systémň.

528.113
KUBAčEK, L.
Statistické vlastnosti odchylkového trojuholníka.
Geodetický a kartografický obfor, 13, 1967, Č. 11,
s. 296-303, 3 obr., 6 lit.

Praktické pQl1nutky ke zkoumání problému., Mate-
matické předpoklady. Odvození vzorcň a důsledky
z nich vyplývající. Modifikace a přehled vzorců
pro numerickou flplikaci. Číselný příklad. Závěry
z provedené .statistické' analýzy některých geo-
metrických charakteristik odchylkového trojúhel-
níku.

528 (47)
TATEBJIH, A. III.

Y cneXH cOBeTcKoH reOneSHqeCKOH HaYKH.

reO,ll;. R KapT. 06sop, 13, 1967, No II, c. 281-28,~
HarJIH,ll;Hall CnpaBOqHall CTaThll o MHOHlCTpaHHeM paa-

SRTRR COBeTCl<oŘ reO,ll;eSRH B TeqeHRe RCTeKlllHX 50 ro-

1l0IJ. YcnexR pa60T no reOlleSRqeCKRM o6ocHoBaHRllM,

reo.ueSHqeCKoH aCTpOHOMRR, HRBeJIRpoBaHlilO, rpam,-

MeTpRR R KOCMRqeCKoŘ reo.ueSRH.

528 : 05 (47)

MOJlPHHCKI1M, H. H.

COBeTCKall reOneSHqeCKall nepHonRKa.

feoll. H KapT. o6sop, 13, 1967, No II, c. 285-28R,
Ta6. 1, 6 JIRT.

06sop paSBRTIlH COBeTCKOH nepllOllllqeCKoŘ JIHTepaTyphl

no reOlleSHH H KapTOl'pacjlllK B TeqeHHe HCTeKlllHX 'iO
rO,ll;OB. COCrOHHRe Cne~HaJIhHOH neqaTR B 1l0peBomu'

~HOHHOM: POcCHH. PasBllTlle, CO,ll;eplKaHRe 11 HaMepeHlle

lKypHaJIOB feollesllC'f, c60pHHKoB fYfl(, lK)'pHaJIa feo-

lle3RH H KapTorpaepHH, HSBeCTHJi BhlCIIIHX yqe6HhlX sa-

IJe.ueHHH (Pas.lleJI: feollesllll II a'lpoepoTOC'beMKa). TIy6-

JIHKa~HH qeXOCJIOBa~KHX leOlleSRqeCKHX H KapTorpaepu-

qeCKHX CTaTeŘ B COBeTCKOH crreu;naJIbHOH neqaTH.

528.91 : 912.44 (47)

CAJIHlUEB, K. A.

HayqH.Lle OCHOBLI COBeTCKHX KOMnJIeKClIhlX aTJIaCoB.

[eoll. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 11, c. 289~291,
2 JIRT.

XapaKTepHcTHKa cOBeTcKoH MllpOBOH KapTOl'paq,llH.

COS,ll;aHHe H SHaqeHHe HaD;HOHaJIhHhIX R perHOHaJIbHhiX

aTJIaCOB, BOSMo>KHOCTH HX npHMeHeHHH i\JIJi HY:.K;I

HaYKH H 'lKOHOMHqeCKOH npaKTHKH. TIp06JIeMhl pellal,-

THpoBaHHH H COSllaHHlI KapT 'lTHX aTJIaCOB. COBpeMeH'

HDe COCTOllHHe IlSllaHHll npHBelleHHhlx aTJIaCOB B CCCP. '

513.8 : 535.3

3AKA3HOB, H. TI.

OGocHoBaHHe B nOJIOlKeHHH reOMeTpHqeCKOH OnTHlm

B n03HD;HH npoeKTHBHoH reOMeTpHH.

feoll. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 11, c. 292~296,
epHr. 8, 2 JIHT.

TIpHMephl npHMeHeHHll. <PopMYJIa IlJIll onpe.ueJIeHHJi no·,

JIOlKeHHH conplllKeHHhlx roqeK no OCH B COOTHOllleHHH

K epOKaJIhHhIM ToqKaM <q,opMYJIa HIOTOHa) H K rJIas-

HhIM TOqKaM (epopMYJIa raycca). OnpelleJIeHlIe nOJIOlKe-

HRll conpHlKeHHhIX oceBhIx TOqeK, B KOM6HHaUlIH He-

CKOJIhKHX .D;eHTpHpoBaHHhIX 6eCKOHeqHO TOHKHX onTH'

qeCi<Hx. cMCTeM. 8KJlHBaJIeHTHaH CHCTeMa,IJ;BYX OIlTIiqec·

KH,X CHCTeM C 06I.qeH OChlQ. KOHCTPYKD;HJi Hs06palKeHWI

'!'eJIe06'heKTHBa. TIepexo.ll OT 6eCi<oHeqHO TOHKOH JIHHS'bl

K JIH!iSe l<OHeq!iOH 'l'OJII.qHHhl. TIpHMephI rpa<fjHqeCKQfO

pellleHHlI sa,ll;aq napaMeTpoB OnTHqeCKHX. CHCTeM.

528.113

KY6A qEK, JI.
CTaTHCTHqeCKHe CBoŘcTBa TpeyrOJlhHHKa norpeIIlHOCTeH.

feo.ll. H KapT. 06sop, 13, 1967, No 11, c. 296-303,
epHL 3, 6 JIHT.

flpaKTHqecKHe,ll;OBOllhl HCCJIellOBaHHH np06JIeMhl.Ma-

Te.MaTHqeCKHe llpeIlIIOJIOlK. eHHJi. BhIBO,ll; epop~. H H:
CJIellCTBHJl>. MOIlHepH~HpoBaHRe H o6sop <jl~'
HYMepHqeCKOH anJIHKaD;HH .. HYMepHqeCKHM: IIPHMe~.'C a
BhIBO,IJ;hI.HsnpouaBelleHHoro CTaTHCTHqeCKOrO aH~H:fl! n I
Hei<orophIx reOMeTpHqeCKHXXapaKTepnCTllK ~e~tiJ •••
HHKa norpelllHocTeH.



528(47J

TATEVjAN, A. S.

Erfolge der sowjetischen Geodiisie.
Geodetlckt a l<artograflckt obzor, 13, 1987, Nr. 11,
Selte 281-284.

Oberslchtllche Informative A'bhandlung Uber dle vlelseitige
Entwic'klung der s'Owjetischen geodatischen Wissensc'haft in
den vergangenen 50 jahren. Erfolge lm Bereich de'r geoda-
tischen Grundlag:m, der geodatischen Astrnnomle, des
Nlvellements, der Gravimetrle und kosmlschen Geodas'te.

528:05(47J

MODRINSKlj, N. I.

Sowjetlsche periodische puhlikatlonen aus dem Fachgebiet
Geodiisle.

Goodetickt a ~artograflckt obzor, 13, 1967, Nr. 11,
Selte 285-,288, 1 Tab., 6 Lit.

Oberslcht der sowjetischen peri'Odischen publikationen aus
dem Fachgeblet Geodiisle und KarWgraphle ln den ver-
flossenen 50 .jahren. Stand der Fachpubl1kationen ln
RuBland vor, der Revolutlon. Entwlcklung, lnhalt und Rlcb-
tung der Zeitschrilt Geodezlst, des Sammelheftes GUGK,
der .Zeitschrift Geodezija I kartografija und Geodezlja
i aerofotosjemka. lzvestlja vysšlch učebnych zavedenij
(Razdel: Geodezija I aerofo1osjemka). veroffenlichungen
tschechoslowaklscher geodiitischer und kartographischer
Abhandlungen ln sowjetlschen FachpubUkatlonen.

528.91:912.44[47)

SALISČEV, K. A.

WIssenschaftUche Grundlagen der sowjetischenkomplexen
Atlasse.

Geodetlckt a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 11,
Seite 289-291, 2 LIt.

Charakterlstl~ der gegenwartigen Kartographie auf der
Welt. Bearbeltung und Bedeutung der nationalen und reglo-
nalen Atlasse, Moglichkeiten íhrer Ausnutzung zu wlssen-
schaftllchen. und wlrtschaftllchen Zwecken. Probleme der
Redaktion uad der Kartenbearbeitung dieser Atlasse. Ge-
genwartiger Stand der Herausgabe dieser Atlasse in der
UdSSR.

513.8:535.3

ZAKAZNOV, N. P.

Anwendung der projektlven Geometrie in der geumetrlschen
Optik.

Geodetickt a kartograflckt obzor, 13, 1967, Nr. 11,
seite 292-296, 9 Abb .. 2 Lit.

Belsplele der AiIlwendung. Formel zur Lagebestlmmung der
konjuglerten Punkte auf der Achse ln Bezlehung zu den
Brennpunkten (Newtonsche Formel] und zu den Haupt-
punkten (GauBsche Formel]. Lagebestimmung der konju-
glerten Achsenpunktebel der~omblnation einls.er .zentrler-
ten, unendlich schwachen, optlschen Systeme. AqUlvalentes
System zwel optischer Systeme mit gemelnsamer Achse.
Konstruktlon der von elnem Teleobjektiv gegebenenbild-
lichen Darstellung. Obergang von elner unendlich schwa-
chen Llnse zu elner bestlmmtermaBen starken Llnse.' Bel-
splele elner graphischen Aufgabenlosung der Parameter
der optischon Systeme.

528.113

KUBACEK, L.

Statistische EIgenschaften eines Abweichungsdreieckes.

Geodetickt a :kartograflckt obzor, 13, 1967, Nr. 11,
Seite 298-303, 3 Abb., 6 Lit.

Praktische Griinde zur untersuchung dlesesProblems. Ma-
thematische Vorbedlngungen. Ableitung der Formeln und
dle aus Ihnen hervorgehenden Folgen. Modifikation und
Obersicht der Formeln fUr dle numerlsche. ApplikaUon.
Numerisches Beisplel. SchluBfolgerungenaus der vorge-
nommenen statlstischen Analyse elniger geometrischen Cha-
rakterlstiken des Abwelchungsdreieckes.

528(47)

TATEVjAN, A. S.

Successes of Sovlet Gpodesy.

Geodetickt a kartografickt obzor, 13, 1967, No. 11,
p. 281-284.

A review of development Df soviet geodesy during the last
50 years. successes ln geodesy, geodetical astronomy, le·
velling, gravimetry, space geodesy.

528:05(47J

MODRIN5Klj, N. I.

Sovlet Periodlc Literature in Geodes)'.

GeDdetickt a kartografickt obzor, 13, 1967, No. 11,
p. 285-288, 1 tab., 6 liter.

Revlew Df 'Sovlet periodlcal Iiterature in geodesy and
cartography in t'he lest 50 years. Technical periodic Iite-
rature in Russia before the revolution. Development and
soope of the journal Geodetist, almanacs of GUGK, jour-
l1als Geodezlja i kartografija and GeodeZija I aerofotosjom-
ka, Izvěstija vysšich učebnych zavedenlj (Razdel: Geodezlja
i ael'ofotosjomka. Publications of Czechoslova'k articles
about geodesy and cartography in soviet technical IIterature.

528.91:912.44(47)

SALIŠCEV, K. A.

SclentiUe Base uf Soviet cumplex Atlases.

Geodetický a kartografickt obzor, 13, 1987, No. 11,
,po 289-291, 2 liter.

Up-tD-date cartography in the world. Maklng and Im-
portance of national and regional atlases, their 'Use in
science and economlcs. Problems of compilation ,and
making of maps for these atiases. Up-to·date sltuation in
publishing these atlases in the USSR.

513.8:535.3

ZAKAZNOV, N. P.

Maklng Use of ProjeeUve Geometry ln Geometrleal Optlcs.

Geodetickt a kartografickt obzor, 13, 1967, No. 11,
p. 292-296, 9 lig., 2 IIter.

Examples of aplication. Formula for symmetrlcal point
estimation on the axls in relation to the foci (Newton
formula) and to the princlpal points (Gauss fONllulaj, Po-
sHian estimation of symmetric points on axis of several
centred infinitely thine>ptical systems combination. Equi-
valent system of two optical systems with a jolnt axi,;.
Forming of an Image pllrformed by a teleobjective. Tran-
sition from an infinitely thln lens to a tens of finHe
thiokness. Examples of graphical solution of examples from
optics.

528.113
KUBAČEK, L.

'Statistlcal Propertles of the TriJlgle of Errors.

Geodetický a karvlgrafickt obzor, 13, 1967, 'No. 11,
p. 296-303, 3 fig., 6 Iiter.

Practical reasons for the study of thls problem. Mathe-
matleal supposltions. Formulas and their consequences.
Formulas for numerical application. Numerical example.
concluslons from statistical analysis of some geometricai
characteristics of a triangle of errors.
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Úspěchy sovětské geodézie

K padesátému výročl Velké říjnové socialistické
revoluce dosáhla sovětská geodetická věda význam-
ných úspěchů. Již na samém počátku se dostává so-
větské geodézli velkého podnětu k rozvojI. V pod-
mínkách občanské války 15. března 1919 podpisuje
V. I. Lenln dekret o zřízení Nejvyšší geodetické
správy, která je pověřena topografickým studiem
teritoria země za účelem využiti a rozvinutí výrob-
ních sil. Leninův dekret má základní význam pro
existenci i rozvoj sovětské geodetické služby, pro
praktickou i vědeckou činnost sovětských geodettl.

Pro řešení úkolů stanovených dekretem jsou
vbrzku zřizovány různé geodetické podniky a rozví-
její se vysoké školy a vědecké ústavy. V říjnu 1928 je
zřízen Státnl ústav geodézie a kartografie (GlG1K).
Prvním ředitelem ústavu je jmenován největší so-
větský geodet F. N. KRASDVSKIJ, jehož významné
práce měly velký vliv na rozvoj sovětské geodézie
a na další existenci ústavu. V roce 1931 se v Le-
ningradě zakládá Ústav letecké fotogrammetrie,
který se později spojuje s GlG1K a tvoří nynější
Ústřední vědeckovýzkumný ústav geodézie, foto-
grammetrie a kartografle (CNIIGAiK). V roce 1930
se z Moskevského zeměměřického institutu zřizuje
Moskevský geodetický institut, který byl později
přejmenován na Moskevský institut inženýrů geo-
dézie, fotogrammetrie a kartografie (MIIGAiKJ.
V roce 1939 je obdobná vysoká škola zřízena v No-
vosibirsku. Po Velké vlastenecké válce se na Poly-
technickém institutu ve Lvově zřizuje geodetická
fakulta. Vysoce kvalifikované kádry geodetů a kar-
tografů se vzdělávají také na příslušných fakultách
universit a ostatních vysokých škol, kde jsou rov-
něž vykonánY významné vědeckovýzkumné práce
v oblasti geodézie a kartografie.

Je velmi obtížné v krátkém článku zachytit
mnohostranný vývoj sovětské geodetické vědy za
uplynulých 50 let. Zaměříme se proto pouze na nej-
významnějšl výsledky. Rozvoj geodetických prací
v zemi má velký vědecký význam a důležité prak-
tické cíle. Práci je třeba organizovat tak, aby bylo
možno získat přfslušné údaje pro studium tvaru a
rozměrů Země; stanovit výchozí geodetické údaje
a zavést na celém rozsáhlém území SSSR jednotný
souřadnicový systém, vybudovat síť pevných geo-
detických bodů pro topografická mapování a inže-
nýrskotechnické práce.

Dosažení těchto obtižných cílů je spojeno s ře-
šením řady důležitých vědeckých problémfi. Jedním
z hlavnlch úkolů bylo vypracováni schématu a pro-
gramu vybudováni státnl geodetické sUě SSSR.
Tento úkol vyřešil F. N. KRASDVSKIJ.Ve své práci,
která byla zveřejněna v roce 1928, doporučuje bu-
dovat státnl trlangulacl jako sltčtyřúhelnlkl1 vy-

tvořených z řetězců triangulace prvního řádu; na
vrcholech čtyřúhelníků měřit základny a určovat
Laplaceovy azimuty. Zdůvodnil také optimální roz-
měry polygonu astronomicko-geodetické sítě a určil
postup vyplňováni těchto polygontl triangulačními
sítěmi dalších řádů.

Schéma budování astronomicko-geodetické sítě
je, až na malé změny, stejné i v současné době,
avšak postup jejího zhušťování se změnil. V sou-
vislosti s přechodem na mapování země ve větším
měřítku navrhl S. G. SUDAKOVmyšlenku zhušťování
polygonů astronomicko-geodetické sítě souvislými
sítěmi druhého řádu. Tato myšlenka byla uplatněna
při dalšlm budování základní geodetické sítě pev-
ných bodl1 v SSSR. Ježto jsou v souvislé síti také
určovány Laplaceovy azimuty, tvoří spolu s trian-
gulacÍ prvnlho řádu v podstatě jednotnou souvis-
lou astronomicko-geodetickou síť, která skýtá neo-
cenltelný vědecký materiál pro studium tvaru a roz-
měrů Země. Je třeba poznamenat, že myšlenka F.
N. Krasovského, vybudovat sltě prvního řádu jako
sítě astronomicko-geodetické, našla uplatněni
i v řadě jiných zemí.

Sovětští vědci se mnoho a plodně zabývali vy-
pracováním metod vyrovnávání geodetických sítí.
Známy jsou způsoby vyrovnání geodetických pozo-
rování velkého rozsahu navržené F. N. KRASOV-
SK"2'M,N. A. URMAEVEM, I. J. PRANIS-PRANĚVI-
ČEM, D. A. LARINEM a jinými. Pro výpočty geode-
tických sítí se ve velké míře využlvá samočinných
počítačů.

Otázkám předběžného určení přesnosti rt'lzných
geodetických zařízení v Sovětském svazu jsou vě-
novány práce mnohých autorů. Zmíníme se pouze
o některých z nich. AI A. IZOTOV stanovil vzorec
pro předběžný výpočet chyb prvkl1 triangulačního
řetězce. K. L. PROVDROVprozkoumal otázky přes-
nosti prvků souvislé triangulačnÍ sítě a v dalších
svých pracích zjistil přesnost prvků při trilaterač-
nim a kombinovaném zaměřování sítí. B. A. LITVI-
NOV prozkoumal rozdělení chyb v rozsáhlých poly-
gonometrických sltích. V této souvislosti je možno
se odvolat ještě na práce A. S. ČEBOTAREVA,P. S.
ZAKATDVA,A. I. DURNĚVA, VolP. RJAZANOVAa
dalšlch. Všechny tyto výzkumy jsou úzce spjaty
s praxí a jejich cílem je navrhnout takový zpl1sob
budování geodetických sítí, který by nejlépe vyho-
voval po stránce technické i ekonomické. Ještě před
tím, než bylo použito moderních světelných a rá-
dlových dálkoměrl1 při budování státních geodetic-
kých sítí, byly :tI nás vypracovávány polygonome-
trické metody. V roce 1928 V. V~ DANILOV navrhl
a vypracoval metodu paralaktické polygonometrie
a později také napsal pl1vodnl pojednáni o součas-
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ném vyrovnání triangulačních a polygonometric-
kých sítí. A. I. DURNĚV vypracoval metodu "pro-
tínání". Nejhlouběji a nejvšestranněji propracoval
otázky polygonometrie A. S. ČEBOTAREV. Velký
význam pro teoretický a praktický rozvoj polygo-
nometrické metody měly práce V. V. POPOVA, N.
N. LEBEDĚVA a jiných.

V Sovětském svazu byly vykonány rozsáhlé
výzkumy v oblasti úhlových měření, zaměřené pře-
devším na zmírnění vlivu přístrojových chyb a chyb
způsobených vlivem prostředí. Experimentální vý-
zkumy vykonané V. V. DANILOVEM ukázaly, že vý-
sledky denních a nočních měření úhlů jsou rovno-
cenné, a že přesnost denních měření je v některých
případech vyšší. Na základě analogických výzku-
mů dospěli A. A. IZOTOV a L/ P. PELLINEN k zá-
věru, že vliv nepříznivých vnějších podmínek na
měření úhlů (refrakce) je ve dne menší než v noci,
a že zvětšená průchodnost paprsku jen málo zlep-
šuje výsledky měření. Rozsáhlý výzkum v oblasti
teorie boční refrakce vykonal B. N. RABINOVIČ.
Navrhl řadu praktických opatření na zmírnění vli-
vu refrakce na výsledky měření úhlů i na další
zmírnění tohoto vlivu při vyrovnávání astronomic-
ko-geodetické sítě.

Sovětští geodeti se systematicky zabývali zvý-
šením přesnosti měření délek .základen. Velmi přes-
ný komparátor MIIGAiK, sestrojený pod vedením
F. N. KRASOVSKĚHO, umožnil nejen úspěšně kon-
trolovat délky drátů souprav pro měření základen,
ale i hlubší vědeckovýzkumnou práci v oblasti geo-
detické metrologie~ Přesnost komparování se zajiš-
ťuje pravidelným porovnáváním normálních měří-
tek komparátoru se státním délkovým etalonem.
Velký význam mělo vypracování termoelektrické
metody určení koeficientů měřických drátů (A. S.
JURKEVIČ, E. N. KRASOTKIN), která byla později
zdokonalena B. A. LARINEM a E. N.. KRASOTKI-
NEM. Této metody se s úspěchem využívá při určo-
vání tepelných koeficientů roztažnosti invarových
drátů ve velkém teplotním rozsahu. Výsledkem spo-
lečných vědeckovýzkumných prací metalurgů (M.
V. PRIDANCEV) a geodetů '(A. S. JURKEVIČ, B.
A. LARIN) v třicátých letech byla výroba velmi
kvalitního invaru pro zhotovování měřických drátů.
Těmito dráty jsou vybavovány původní základnové
soupravy vyráběné v Sovětském svazu.

Nyní se u nás již neměří délky základen v zá-
kladnových sítích, ale určují se přímo délky výcho-
zích triangulačních stran pomocí světelných dál-
koměrů. Pro tento účel byl zkonstruován a úspěšně
zaveden do výroby (V. M. NAZAROV,P. E. LOZA-
NOV) velký světelný dálkoměr, nazvaný EOD-I.
Další výzkum a studium výsledků měření ukázaly,
že měření výchozích stran triangulace světelným
dálkoměrem EOD-I zaručuje relativní střední chybu
nepřevyšující 1: 700000. Při geodetických pracích
se používá i jiných typíl světelných dálkoměrů růz-
ného určení, zkonstruovaných v SSSR. V této sou-
vislosti je třeba se zmínit o světelných dálkomě-
rech SVV-I (V. V. VELIČKO a V. P. VASILEV),
ST-63M (V. D. BOLŠAKOV) a "Kristal" (G. A.
FELDMAN), který má společný vysílací i přijímací
optický systém. Jsou jíž také vytvořeny prototypy

rádiových dálkoměrů se vzájemně zaměnitelnými
stanicemi a s oddělitelným přijímacím a vysílacím
zařízením (A. A. GENIKE). Zde je vhodné se zmínit
o prototypech leteckého rádiového dálkoměru, kte-
rý dovoluje měřit vzdálenosti do 300 km s přesností
± 1-2 m (I. L. GlLL). Pro úspěšné využívání svě-
telných a rádiových dálkoměrů byla vykonána řada
výzkumů v oblasti metodiky jejich využití. Zde se
omezíme na odvolání na dvě monografie vydané
v Sovětském svazu pod názvem "Radiogeodezija";
první z nich napsal I. A. KUTUZOV (1961), druhou
- K. L. PROVOROV (1965).

Rozsáhlý okruh výzkumů byl vykonán v oblasti
geodetické astronomie, jejíž rozvoj je spjat s budo-
váním astronomickogeodetické sítě SSSR. Tyto vý-
zkumy obsahovaly otázky časové služby, zdokona-
lování přístrojů' a metod pro velmi přesná polní
astronomická měření v triangulačních sítích, vy-
pracování a sestavení efemerid, katalogů a dalšíCh
návodů a příruček. Na celém území Sovětského sva-
zu je v současné době rozvinuta síť časové služby,
založené v roce 1920, kdy byla na Pulkovské obser-
vatoři zřízena první časová služba v SSSR. Součas-
ně s rozvojem sítě časové služby se rychle zdoko-
nalovala technika a metody určování, uchovávání
a předávání času. Mnohé organizace časové služby
JSou vybaveny křemennými a některé i atomovými
hodinami. Byl zaveden oscilografický záznam pří-
jmu časových signálů. Pozorování jsou vykonávána
pasážníky s fotoelektrickou registrací průchodu
hvězd, kterou vypracoval N. N. PAVLOV (Pulkovo)
a později zdokonalil V. E. BRANDT (CNIIGAiK).
Moderní technika a metody velmi přesného určo-
vání a uchovávání času používané řadOU časových
služeb umožnily, že se tyto dostaly na první místo
mezi časovými službami světa (Pulkovo, CNIIGAiK,
GAIŠ). Tyto kvalitativní úspěchy jsou dobrým zá-
kladem pro další rozvoj zkoumání nepravidelností
rotace Země. Činnost organizací časové služby So-
větského svazu je koordinována časovou službnu
Všesvazového vědeckovýzkumného ústavu fyzikálně
technických a rádiových měření, která vydává kaž-
dý měsíc zprávy o vysílání řídících časových sig-
nálů.

V počátcích rozvoje geodetické astronomie se·
hrála významnou úlohu Pulkovská observatoř, kte-
rá vychovala řadu vynikajících vědců v tomto obo-
ru. Tito vědci založ1l1 klasickou ruskou školu geo-
detické astronomie, která dosáhla za sovětského
období pozoruhodného rozvoje. V roce 1874 navrhl
N. J. CINGER určování korekcí hodin metodou po-
zorování průchodů dvou hvězd stejnou výškou, kte-
rá byla později nazvána jeho jménem. Od konce
minulého století se používá Cingerovy metody při
měřeních v astronomicko-geodetické síti Sovětské-
ho svazu. Nyní se používá této metody, která se
postupně zdokonalovala, pro určování zeměpisné
délky i v některých jiných státech. A. P. KOLU·
PAEV (1951) navrhl zvláštní konstrukci kontakt-
ního mikrometru pro určování časových korekcí
univerzálem metodou Cingerovou.

Při velmi přesných pozorováních pro urč{)v:iní
délkových rozdílů se používá pasážníků sovětské
výroby, které jsou vybaveny fotoelektrickou regis-
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trací a přenosnyml křemennými chronometry.
Astronomické délky se určují metodou Talcottovr;u
nebo M. B. Pevcova, který předložil svůj způsob
určování šířek v roce 1884. Své způsoby astrono-
mických určování vypracovali sovětští vědci V. V.
KAVRAJSKIJa A. V. MAZAJEV.První z nich navrhl
způsob současného určování času, šířky a azimu:u,
doporučovaný při astronomických měřeních na Se-
veru. Metoda Mazajevova je založena na současném
určení času a zeměpisné šířky z pozorování hvězd
na společném almukantaratu.

Astronomické azimuty v astronomicko-geodetické
síti se určují většinou měřením na Polárku. V po-
slední době se začalo používat metody přímého
určování geodetického azimutu, kterou navrhl A. B.
MARIENBACH a pro praktické využití zpracovali
A; M. STAROSTIN a S. S. URALOV.Je třeba pozna-
menat, že astronomické univerzály, které v sou-
časné době ve světě existují, se za poslední deseti-
letí jen málo změnily a zaostávají za úrovní cel-
kového technického pokroku. Úkolem je sestrojení
nového astronomického univerzálu, vhodného pro
velmi přesná astronomická měření v různých šíř-
kách.

Vědecké výzkumy v oblasti gravimetrie je mož-
no rozdělit na dvě skupiny problémů. Do první
skupiny je možno zahrnout teoretické a praktické
úkoly, jejichž řešení má zabezpečit postupné gra-
vimetrické mapování rozsáhlého území SSSR a
s ním sousedících moří. Druhou otázku představují
teoretické otázky studia tvaru, gravitačního pole
a vnitřního složení Země.

Gravimetrická měření v Rusku zahájil v 19.
století F. P. LITKE. Po Říjnové revoluci vykonal
první gravimetrická měření A. A. MICHAJLOV
v roce 1920. Před vydáním rozhodnutí Sovětu prá-
ce a obrany, v roce 1932, o gravimetrickém mapo-
vání celého území SSSR, byla gravimetrická pozo-
rování vykonávána pouze vědeckými institucemi.
Uvedený výnos pověřuje úkolem souvislého gravi-
metrického mapování Hlavní správu geodézie a
kartografie při Sovětu ministrů SSSR. Toto rozhod-
nutí mělo velký vliv na rozvoj sovětské geodézie.
Na základě vědeckému výzkumu a studia zkuše-
ností byla sestavena instrukce pro gravimetrické
mapování (M. S. ZVEREV, 1. A. KAZANSKIJ, M. S.
MOLODĚNSKIJ, V. v. FEDYNSKIJ, N. N. PARIJSKIJ
a jiní).

Byly vypracovány metody odhadu přesnosti a
klasifikace výsledků určování tíhového zrychlení.
Pro použití metody astronomicko-gravimetrické ni-
velace je kromě celkového rovnoměrného gravime-
trického mapování, vykonáno zhuštěné mapování
okolo Laplaceových bodů astronomicko-geodetické
sítě. V souvislosti s nutností urychlit a zvýšit přes-
nost gravimetrických měření se rozvíjí výzkum
v oblasti konstrukce gravimetrických přístrojů.
V současné době jsou všechny druhy gravimetric-
kých prací vykonávány přístroji, zkonstruovanými
a vyráběnými v SSSR. Zde je třeba se zmínit o ky-
vadlových přístrojích sestrojených v CNIIGAIK (M.
E. CHEJFEC, G. G. GORDON,J. A. SLIBIN, B.M.MA-
LACHOV) na základě kombinovaných kyvadel [kře-
men, kov). Tyto přístroje s plně automatizovanou

registrací všech údajů, určené pro měření na souši,
zaručují určení tíhového zrychlení se střední chy-
bou ± 0,12 miligalu.

Sovětský svaz má nejrozsáhlejší sít velmi přes-
né nivelace, jejímž hlavním úkolem je vyimdování
jednotného výškového systému ve státě a stanovení
vztahu mezi hladinami moří. Výsledky velmi přes-
né nivelace slouží rovněž studiu vertikálních po-
hybů zemské kůry. Od r. 1932 je počátkem pro vý-
počet výšek v nivelační síti SSSR nulová značka
Kronštadtského vodočtu. V roce 1925 byla pod ve-
dením F. N. KRASOVSKEHOsestavena první sovět-
ská instrukce pro velmi přesnou nivelaci, ve které
se podstatně zvyšují požadavky na přesnost. Na po-
čátku třicátých let připravuje F. N. KRASOVSKIJ
rozsáhlý plán vědeckého výzkumu v oblasti vel-
mi přesné nivelace, který začíná uskutečňovat
v CNIIGAiK N. A.PAVLOV. Rozsahem byly tyto vý-
zkumy téměř vyčerpávající. Týkaly se studia růz-
ných zdrojů chyb při nivelaci, v této souvislosti
i nivelační refrakce, nivelačních metod, odhadu
přesnosti výsledků a stabilizace nivelačních bodů
v různých fyzikálně geografických podmínkách
země. Se zřetelem na výsledky tohoto výzkumu sta-
novil F. N. KRASOVSKIJ (1938) úkoly a program
velmi přesné nivelace. S novým rozsáhlejším vý-
zkumem v oblasti velmi přesné nivelace bylo za-
počato brzy po skončení Velké vlastenecké války
v CNIIGAiK. Zde byl vykonán velmi podrobný vý-
zkum nejrůznějších zdrojů chyb. Zvláštní pozornost
byla věnována vlivu refrakce. Výsledky výzkumu
zveřejnil 1. 1. ENTIN (1956), za jehož účasti a ve-
pení byly vykonány. V. A. BELICYN zkonstruoval
nivelační přístroj s planparelní destičkou uvnitř
dalekohledu, určený pro přesnou nivelaci. Výsled-
kem výzkumných prací byl návrh nové metodiky
nivelování. Doporučuje se nivelovat s dvěma páry
nivelačníCh hřebů, tvořícími "pravý" a "levý" ni-
velační tah a číst pomocí koincidenčního optic-
kého mikrometru. Tato metoda umožnila zvýšit
přesnost nivelování a spolehlivost odhadu přesnosti
výsledků. Je třeba: se ještě zmínit o opakovaných
měřeních po nivelačních tazích 1. a II. řádu, které
poskytují zajímavý materiál pro sestavení mapy po-
hybů zemské kůry. Takové mapy byly sestaveny
pro evropskou část SSSR a pro Kavkaz.

V SO,větském svazu je systematicky zkoumána
stab11izace geodetických bodů v různých fyzikálně
geografických podmínkách. Závěry několikaletých
výzkumů v této oblasti zveřejnil M. C. USPENSKIJ
(1966).

Značná část výzkumů sovětských vědců je vě-
nována geometrii sféroidu a řešení různých úkolů
na něm. Nejdůležitějším momentem, který si vyžá-
dal mnoha teoretíckých rozborů, bylo zavedení
Gauss-Krugerových souřadnic do praxe geodetic-
kých prací v SSSR. Pro jejich úspěšné používání
byly D. A. LARINEM a V. 1. ZVONOVEMza vedení
F. N. KRASOVSKĚHOvypracovány speciální tabul-
ky. Dále pak na zdokonalení teorie a praxe užití
Gauss-Kriigerových souřadnic pracovali V. P. MO-
ROZOV,A. V. BUTKEVIČ,F. N. KRASOVSKIJ,A. A.
IZOTOV a G. V. BAGRATUN1.Řada výzkumů byla
věnována řešení geodetických úloh na elipsoidu.
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Zde je třeba se zmínit o pracích V; P. MOROZOVA,
A. M. VIROVCE, G. V. BAGRATUNIHO, A. V. BUT-
KEVIČE a V. N. GAŇŠINA.

Počátkem třicátých let byly na území SSSR
rozvinuty astronomicko-geodetické sHě značného
rozsahu, jejichž vyrovnání se provádělo na Besse-
lově elipsoidu. Hlubší studium však ukázalo, že
tento elipsoid a jeho orientace nevyhovují potře-
bám zpracování rozvíjené astronomicko-geodetické
sítě. V souladu s tímto zjištěním se začal rozvíjet
výzkum, jehož cílem bylo určit tvar a rozměry
referenčního elipsoidu, nejlépe vyhovujícího pro
území SSSR. V této oblasti dosáhl F. N. KRASOV-
SKIJ prvních výsledkfi v ro,ce 1936. V práci dále
pokračoval A. A. IZOTOV pod vedením F. N. KRA-
SOVSKf:HO. Pro odvození tvaru a rozměrfi nového
ellpsoidu byla využita téměř celá světová astrono-
micko-geodetická síť k roku 1938, ve které zvláštní
místo zaujímala astronomicko-geodetická a gravi-
metrická síť SSSR. Roku 1940 byla odvozena veli-
kost velké poloosy (6 378 245 m) a zploštění
(1:298,3) ellpsoidu, který byl výnosem Sovětu mi-
nistrfi SSSR 7. dubna 1946 přijat za referenční elip-
'>oid, nazvaný jménem Krasovského. Poněkud poz-
ději A. A. IZOTOV a M. S. MOLODĚNSKIJ určili
výchozí geodetické údaje v Pulkově.

Sovětští geodeti pokračují ve výzkumu tvaru,
rozměru a gravitačního pole Země a 'podařilo se
jim dosáhnout značných úspěchfi v tomto oboru.
Na tomto místě je nutné zmínit se o práci laureáta
Leninovy a Státní ceny M. S. MOLODĚNSKf:HO,
který začal pracovat v CNIIGAiK v roce 1932. Molo-
děnskij rozpracoval metodu astronomicko-gravime-
trické nivelace (1937), ve které našel cestu, jak vy-
užít gravimetrických měření k určení nelineárnosti
změny astronomicko-geodetických tížnicových od-
chylek mezi astronomickými body. MOLODĚNSKIJ,
DUBOVSKIJ, JEREMEJEV a LOZINSKAJA sestavili
tímto zpfisobem první mapu výšek geoidu v SSSR.
Údajfi zde uvedených bylo použito pro odvození
elipsoidu přijatého v SSSR. Roku 1945 Moloděnskij
publikoval práci "Základní otázky geodetické gra-
vimetrie", která podává souhrn předešlých pracÍ.
Jsou v ní popsány základy teorie určení tvaru fy-
7.ického povrchu Země a jejího vnějšího gravitač-
ního pole z měření na zemském povrchu. V knize
se poprvé navrhuje použít geodetická měření (děl-
ková, úhlová, astronomická i gravimetrická) k ur-
čení nikoliv geoldu, ale vnějšího gravitačního pole
a tvaru povrchu Země, je navržen systém normál-
ních výšek a zavedena nová pomocná plocha ---
kvasigeoid. Za tuto knihu byl Moloděnskii vvzname-
nán Státní cenou;

Nová teorie Moloděnského našla další rozvinutí
v jeho práci z roku 1948, kde autor publikoval IntA-
grální rovnici, v níž je vliv anomálních hmot uvnitř
Země nahrazen jednoduchou yrstvou o proměnlivé
hustotě na jejím fyzickém povrchu. Tato rovnicp
je základem všech následujících doplňkfi k teorii
Moloděnského pro výpočet tížnicových odchylek.
koeficientfi rozvoje poruchového potenciálu do řady
sférických funkcí a astronomicko-gravimetrické ni-
velace. V Moloděnského článku z roku 1949 je do-
kázáno, že z délkových a úhlových měření je mož-
né určit tvar zemského povrchu, ne však Listingova

geoidu. V práci z roku 1954 je podána teorie geo-
metrické metody určení tvaru zemského povrchu
(z délkových a úhlových měření) pomocí spojování
bodfi přímkami. Řešení je dáno analytickými vý-
razy.

Na základě Moloděnského teorie rozpracoval
JEREMEJEV vzorce pro výpočet normálních výšek.
Zpfisoby řešení Moloděnského rovnic pro poruchový
potenciál a hustotu jednoduché vrstvy, jakož i pro
odvození Výšek kvaslgeoidu, tížnicových odchylek
a charakteristik vnějšího gravitačního pole (na zá-
kladě Moloděnského teorie) rozpracovávají L. P.
PELLINEN. V. F. JEREMEJEV a M. I. JURKINA.

Sovětský svaz první vypustil umělou družici
Země, a tím otevřel éru kosmických výzkumfi. Opí-
raJíce se o tyto významné úspěchy, sovětští geode-
ti provádějí výzkumy v oblasti teorie i praxe kos-
mické geodézie, která odkrývá nové perspektivy
ve studiu tvaru, rozměrfi a gravitačního pole Země.

Přeložil: Ing. Václav Slaboch, VÚGTK, Praha

Tematické rozděleni ělánků (v %)
uveřejněných v ěasopise "Geodezist",

"Geodezija i kartograftja",
"Geodezija i aerofotos'jemka"

a ve Sbornicich GUGK

Geo· Geo-
Geo- Sbor. dezija dezija

Téma dezist GUGK i karto· i aero·
% % gra ftja fotos'-

% jemka
%

Ekonomika a organizace
prací. Provádění prací 10,9 8,5 7,6 1,4

Teoretické otázky z vyš-
ší geodézie 3,1 3,4 1,2 4,1

Základní geodetické
práce. Geodetická
astronomie 17,4 18,3 12,3 5,6

Gravimetrie. Teorie
tvaru Země 2,3 6,5 1,3 5,6

Geodetické
a vyrovnávací výpočty 13,3 9,6 ll,3 23,2

Topografické mapování:
a) pozemní 3,1 0,8 1,0 0,9
b) fotogrammetrické ll,O 18,9 17,0 18,0

Kartografie:
a) projekce 2,0 5,4 0,7 2,1
b) vyhotovení a vydání

map a atlasů 14,2 18,1 24,2 4,1
Konstrukce přístrojů 16,3 9,3 ll,3 15,5
Podnikové práce 3,2 0,3 2,4 1,0
Inženýrská geodézie 1,3 0,3 3,9 10,4
Zvyšování kvalifikace 1,9 0,8 1,7 1,6
Rádiové a elektrooptické
dálkoměry - - 3,7 5,4

Kosmická geodézie - - 0,4 1,1

K čI. Modrlnsklj: Sovětské periodické publikace z oboru
geodézle (str. 293-296).
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Sovětské periodické publikace
z oboru geodézie

V předrevolučním Rusku se nevydávaly odborné
geodetické periodické publikace, což bylo do znač-
né míry dfr.sledkem toho, že neexistovala ani státní
civilní geodetická služba. Casopis "Zemlemernoje
delo", vydávaný od roku 1908 Společností ruských
zeměměřičfr., měl čistě "okrajový" charakter a člán-
ky s geodetickým obsahem se v něm objevovaly jen
zřídka. Také Sbor vojenských topograffr., který ko-
nal geodetické a topografické práce podle zada-
ného programu, se spokojil pouze s vydáváním ne-
periodických "Zapisok". Kapitáni Sboru vojen-
ských topograffr. V. Adrianov a V. Cetyrkin začali
od roku 1910 vydávat "Topografičeskij i geodezi-
českij žurnal", ale tento časopis po několika letech
zanikl.

Teprve sovětská vláda poskytla geodetfr.m a
kartograffr.m Sovětského svazu možnost vydávat
vlastní tiskový orgán, který se stal jejich druhem
v boji za rozkvět sovětské vědy a řešení úkolfr.
uložených státní geodetické službě Leninovým de-
kretem z 15. března 1919. V srpnu roku 1925 vyšlo
první číslo časopisu "Geodezist", orgánu Vojenské
topografické správy a Hlavní geodetické správy.*)
Tento časopis měl jednak seznamovat co nejširší
okruh čtenářfr. se soudob'ým stavem vědy a tech-
niky v oboru geodézie, kartografie, konstrukce
geodetických přístroj fr. a příbuzných vědních obo-
rfr., a jednak zainteresovat co nejširší okruh od-
borníkfr. na kolektivním řešení problémfr. z oboru
geodézie a příbuzných odvětví vědy a techniky [lJ.

Casopis "Geodezist" věnoval v prvních pěti le-
tech své existence hlavní pozornost základním
pracím v oboru geodetické astronomie a letecké
fotogrammetrie, protože Hlavní geodetická správa
soustředila tehdy svfr.j zájem na tyto obory geo-
detické a kartografické činnosti. Otázkami astro-
nomicko-geodetických prací na trigonometrických
bodech se zabýval článek N. O. Ščetkina; vynikají-
cí sovětský odborník geodet F. N. Krasovskij vě-
noval svfr.j příspěvek rozboru stavu geodetických
a topografických prací a perspektivám jejich dal-
šího rozvoje; v článcích A. Brejva a N. A. Urmaje-
va byla analyzovány zpfr.soby vyrovnání triangula-
ce; N. M. Aleksapofskij v řadě článkfr. propago-
val aplikaci letecké fotogrammetrie.

Další léta vydávání časopisu "Geodezist"
(1930-1940) spadala do období industrializace
Sovětského svazu a časopis věnoval zvýšenou po-
zornost organizačním a ekonomickým problémfr.m
geodetických, topografických. a kartografick'ých
prací, racionalizaci pracovních postupfr. a zvýšení
produktivity práce. V těchto letech byl vybudován
sovětský prfr.mysl optiky a jemné mechaniky, ko-
naly se práce na všeobecném gravimetrickém mě-
ření a mapování v měřítku 1: 100000, byl vydán
Velký sovětský atlas světa (BSAM). Do popředí
vystoupily problémy vyrovnání astronomicko-geo-
detické sítě a výpočtu prvkfr. referenčního elipsoi-
du, který by nejlépe vyhovoval území Sovětského

*) Od roku 1935 se stal "Geodezist" orgánem
pouze civilní geodetické a kartografické služby
SSSR.

svazu. Toto vše se také projevilo na stránkách
časopisu "Geodezist". Stačí, uvedu-li, že například
v roce 1936 bylo celkem 14 % uveřejněných článkfr.
věnováno organizaci, ekonomice a racionalizaci
prací, 16 % základním geodetickým pracím, 25 %
geodetickým a vyrovnávacím výpočtfr.m a 24 %
konstrukci geodetických a fotogrammetrick/ých
přístrojfr.. O tom, jak dalece časopis "Geodezist"
odrážel činnost státní geodetické a kartografické
služby svědčí to, že v roce 1940, pro který byl
příznačný rozvoj produkce rfr.zných map, bylo
těmto problémfr.m věnováno celkem 40 % uveřej-
něných článkfr..

F. N. Krasovskij, V. V. Danilov, V. Brandt,
S. G. Sudakov se zabývali ve svých článcích téma-
tikou základních astronomicko-geodetických a gra-
vimetrických prací; o teorii a použití Gauss-Krii-
gero~ch souřadnic pojednávaly články N. G. Kellja
a A. A. Izotova; o pracích na výpočtech prvkfr. so-
větského elipsoidu psal F. N. Krasovskij a A. A.
Izotov; F. N. Krasovskij, A. A. Lzotov, 1. Iu. Pra-
nis-Pranevič, N. A. Urmajev a A. S. Cebotarev
věnovali velkou pozornost vyrovnávacím výpočtfr.m;
o otázkách stereofotogrammetrického mapování
psal F. V. Drobyšev, A. S. Skiridov a jiní; řadě
kartografických problémfr. byly věnovány příspěvky
F. N. Krasovského, G. A. Ginzburga, K. A. Sališče-
va a M. A. Cvetkova; A. 1. Durnev a P. S. Zakatov
jako první v SSSR studovali problém standardních
měřítek a organizace topografického mapování;
M. M. Rusinov se za~ýval zpfr.soby rozvoje široko-
úhlé optiky a V. V. Fefilov pracoval a publikoval
v oboru konstrukce geodetických přístrojfr.. Ve své
době byly vynikajícími tyto články: G. V. Varlicha
(z r. 1932) o stavbě interferenčního komparátoru
a O. G. D1tce (z r. 1940) o měření vzdáleností in-
terferenční metodou. Casopis "Geodezist" se zabý-
val i otázkami zeměměřického školství; těm byly
věnovány příspěvky F. N. Krasovského, A. S. Cebo-
tareva, A.. 1. Mazmišv1liho a j.

Cinnost časopisu "Geodezist" a jeho význam
byla výstižně charakterizována v redakčním člán-
ku k 15. výročí založení časopisu: "Casopis se změ-
nil v tiskový orgán s vědeckými a praktickými
příspěvky, které mají velký význam pro rozvoj
geodézie a kartografie v SSSR. Byly také doby,
kdy měl časopis charakter suchého akademického
sborníku, který málo odrážel zájmy praxe, ale tyto
dětské nemoci byly rychle překonány.' Casopis si
přesto vynutil autoritu mezi naší inženýrskou a
technickou inteligencí. Není nadsázkou uvedeme-
.li, že časopis "Geodezist" se stal geodetickou
encyklopedií, dokonale obrážející cestu, kterou
šla sovětská geodézie a kartografie" [2 J.

Je třeba však poznamenat, že časopis neplnil
rozhodnutí Resortní geodetické rady z 1. července
1934 o rozšíření tématiky časopisu "v oblasti geo-
detické teorie a praxe ve vše c h (pozn. autora)
odvětvích národního hospodářství" [3J. Je pravda,
že od tohoto roku se v časopise počaly objevovat
články z inženýrské geodézie, ale jejich početl ni-
kdy nepřev!ýšil 3 % z celkového počtu publikova-
ných příspěvkfr.; v roce 1939 a 1940 tyto články
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opět zmizely. Slabinou časopisu, zvláště v posled-
ních letech, byla bibliografie, která tu prakticky
neexistovala.

V roce 1941 se stala situace natolik složitou,
že časopis přestal vycházet. Obnovit vydávání mě-
síčníku státní geodetické a kartografické služby
SSSR bylo možno až v roce 1956. Výsledky vědec-
kých a výrobně technických prací však vyžadova-
ly publikaci, a proto začala Hlavní správa geodé-
zie a kartqgrafie [GUGK) v roce 1941 vydávat ne-
periodické "Sborníky vědeckých, technických a vý-
robních článků z oboru geodézie, kartografie, le-
tecké fotogrammetrie a gravimetrie". *) Za období
1941-1950 vyšlo celkem 33 Sborníků GUGK; je-
jich vydávání nebylo přerušeno ani v době války.

I když byly Sborníky GUGK vydávány nepra-
videlně, přesto obrážely rozvoj sovětské geodetic-
ké a kartografické služby, organizaci a řešení vě~
deckých úkolů. Byl by proto náš přehled vývoje
sovětských geodetických periodik neúplný, kdyby-
chom se alespoň stručně nezmínili o obsahu těch-
to Sborníků GUGK [viz tab. na str. 292J.

Proti časopisu "Geodezist" věnovaly tyto Sbor-
níky velkou pozornost gravimetrick!ým pracím, ur-
čování tvaru Země, fotogrammetrickému mapová-
ní a vyhotovování map a atlasů. Zmíněné zaměře-
ní obsahu Sborníků GUGK je pochopitelné, uváží-
me-li, že na začátku 40. let byly v CNIIGAiKu do-
končeny výpočty prvků elipsoidu Krasovského, že
v době vydávání Sborníků doznaly širokého roz-
voje gravimetrické práce a byla realizována me-
toda astronomickogravimetrické nivelace M. S. Mo-
loděnského, a že bylo dokončeno mapování v mě-
řítku 1: 100000. Nenašly však bohužel umístění
články věnované činnosti podniků a inženýrské
geodézii: tvořily jen 0,6% publikovaných pří-
spěvků.

Aby si mohl čtenáři utvořit jasnější představu
o obsahu Sborníků GUGK, uvedu stručný seznam
základní problematiky. Činnosti sovětské geode-
tické a kartografické služby [a to i v době války)
byly věnovány články A. N. Baranova, V. V. Dani-
lova, S. G. Sudakova, A. Š. Tatěvjana aj. Proble-
matikou základních astronomickogeodetických
prací se zabývaly příspěvky A. M. Virovce,. A. I.
Durneva, A. A. Izotova, F. N. Krasovského, B. N.
Rabinoviče, A. V. Rytova, S. G. Sudakova aj. Ná-
vrhy M. S. Moloděnského týkající se realizace
astronomickogravimetrické nivelace na rozsáhlých
územích a současného zpracování gravimetrických
a geodetických údajů pro určení tíhového pole a
tvaru Země byly uveřejněny ve Sbornících GUGK
v roce 1944-1950. F. V. Drobyšev a S. V. Jelisejev
publikovali ve Sbornících GUGK články o rozvoji
výroby fotogrammetrických a geodetických přístro-
jů v SSSR, M. D. Konšin uveřejnil příspěvek "Le-
tecká fotogrammetrie v SSSR" a K. A. Sališčev
článek "Významné práce sovětské kartografie za
25 let [1919-1944)".

Všestranná a pohotová reakce na všechny dů-
ležité problémy geodetické a kartografické praxe
učinila z těchto sborníků skutečného následovníka
časopisu "Geodezist". Hojnost příspěvků z oboru
geodetické a kartografické praxe, zasílaných re-
dakci Sborníků GUGK,donutila Hlavní správu geo-
dézie a kartografie, že začala od roku 1951 vydá-
vat samostatné sborníky článků z oboru geodézie
a kartografie. V roce 1951-1962 vyšlo 12 čísel

Sborníku článků z oboru geodézie a 13 čísel Sbor-
níku článků z oboru kartografie. Nedostatek místa
nás nutí pouze konstatovat, že v těchto sbornících
byly publikovány příspěvky dotýkající se nej-
aktuálnějších otázek teorie a praxe geodetických
a kartografických prací té doby.

V roce 1956 vstoupil Sovětský svaz do šestého
pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství.
Tato okolnost se příznivě projevila v obnoveném
vydání měsíčníku "Geodezija i kartografija", or-
gánu GUGK, jehož úkoly byly formulovány násle-
dovně: "Časopis bude pomáhat desetitisícům inže-
nýrskotechnických pracovníků a novátorů v práci,
v plnění úkolů a hlavně bude aktivně pomáhat roz-
voji geodézie a kartografie, plnění požadavků ná-
rodního hospodářství, obrany země a rozvoje kul-
tury. Aktivní účast praktiků přiblíží pak tento
časopis praxi" [4].

A na co byl soustředěn v letech 1956-1966
časopis "Geodezija i kartografija"? Jasnou odpo-
věď na tuto otázku nám dává tabulka tématického
rozdělení článků [viz str. 292).

Největší pozornost věnoval časopis ekonomic-
kým a organizačním problémům, dále pak provede-
ným pracím, základním astronomickogeodetickým
pracím, geodetickým výpočtům, fotogrammetrické-
mu mapování, vyhotovení a vydání map a atlasů,
konstrukci přístrojů a inženýrské geodézii. Pře-
vládaly příspěvky z oboru fotogrammetrického
mapování a vyhotovení a vydání map.

Ve srovnání s časopisem "Geodezist" a Sborní-
ky GUGK vydávanými v letech 1941-1950 proje-
vuje se v časopise "Geodezija, i kartografija" sní-
žení počtu příspěvků ve všech oborech, vyjma
produkce map a atlasů a inženýrské geodézie. Lze
to vysvětlit tím, že zatímco "Geodezist" a Sborníky
GUGK byly v oboru geodézie, letecké fotogram-
metrie a kartografie monopolní, je "Geodezija
i kartografija" v současné době jedním ze dvou
geodetických časopisů, vydávaných v SSSR: od
roku 1957 vychází ještě časopis "Izvestija vysšich
učebnych zavedenij. Razdel: Geodezija i aerofoto-
s'jemka". *) O zaměření tohoto časopisu bylo roz-
hodnuto takto: V "Izvestijach" budou publikovány
výsledky vědeckých a výzkumných prací,kona-
ných pracovníky vysokých škol, jednotlivé části
disertačních prací, materiály vědeckých konferen-
cí a porad vysokých škol, výsledky praktického
uplatňování ukončených vědeckých prací, význač-
né vlastní i zahraniční zkušenosti určující směr a
vývoj vědeckého výzkumu v oboru geodézie, le-
tecké fotogrammetrie, kartografie a konstrukce
geodetických přístrojů" [5]. Od roku 1957 došlo
tedy k dělbě práce mezi oběma časopisy: "Geode-
zija i kartografija" věnovala hlavní pozornost
čistě praktickým otázkám, "Geodezija i aerofoto-
s'jemka" pak vědecké problematice. Tak se oba
časopisy vzájemně doplňovaly, o čemž svědčí
i údaje tabulky [viz str. 292).

Zmíníme se stručně o charakteru nejdůležitěj-
ších článků publikovaných v časopise "Geodezija
i kartografija". V řadě redakčních příspěvků se
časopis zaměřil na běžné úkoly geodézie a karto-
grafie a na nutnost zlepšení organizace celostát-
ních i podnikových geodetických a topografických
prací. M. S. Moloděnskij seznámil čtenáře se svými
pracemi v oboru geodetické gravimetrie a se sou-
dobými úkoly studia tvaru Země; L. M. Avdejev,
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V. V. Veličko, V. V. Golosov, A. N. Golubev a jiní
se věnovali problematice konstrukce a použití geo-
detických elektrooptických dálkoměrll (konkrétně
pak využití laseru); M. D. Konšin a A. N. Lobanov
problematice prostorové aerotriangulace s použi-
tím samočinných počítačll, V. V. Vajnauskas otáz-
kám současného vyrovnání výsledkll fotogram-
metrického a fyzikálního měření v řadách aero-
triangulace; N. P. Koževnikov psalo zkušenostech
s rádiovou aeronivelací. Zajímavé byly články A.
1. Martinenka o možnosti programování procesu
vyhotovení matematického a geodetického podkla-
du topografické mapy, V. Ju. Lukaševičjuse a A.
P. Augustajtise o vyrovnání nivelačních a polygo-
nometrických sítí na analogových zařízeních po-
mocí stejnosměrného proudu, K. K. Skidanenka
o korelačně závislých nahodilých chybách v geode-
tickém měření a K. A. Sališčeva o automatizaci
kartografick,ých prací. Nové návrhy týkající se vy-
rovnání kosmické triangulace přinesly příspěvky
V. M. Klenického, G. A. Ustinova a A. A. Kryžanov-
ského. Otázce organizace geodetických prací na
stavbě prllmyslových závodll je věnován článek T.
S. Danilenka. Velkou pozornost věnoval časopis
metodám geodetického určování deformací sta-
veb. Toto vše svědčí o bohatosti tematiky časopisu
"Geodezija i kartografija" a o d1l1ežitosti otázek,
jimž byly publikované články věnovány. Dodejme
ještě, že jeden oddíl časopisu je trvale věnován so-
větské, geodetické bibliografii a kronikám součas-
ných událostí v geodetických organizacích a ško-
lách. O popularitě časopisu svědčí i to, že v něm
ročně publikuje prllměrně 200 autorll a že počet
předplatitelll dosáhl šesti tisíc.

Obsah časopisu "Geodezija i aerofotos'jemka"
v letech 1957-1966 nám přiblíží tyto údaje. Otáz-
kám vědecké organizace geodetických a topogra-
fických prací byly věnovány články V. F. Pavlova
a K. V. Bažanova. Velmi zajímavé byly příspěvky
K. V. Bažanova o použití metod lineárního progra-
mování v oblasti organizace polních geodetických
prací a projektování nivelačních sítí na podkladě
matematického modelu. Jak je patrno z předešlé
tabulky, věnoval časopis největší pozornost pro-
blematice teorie chyb a vyrovnávacích výpočtll:
autoři N. N. Lebedinskij, A. S. Čebotarev a Z. S.
Chaimov se zabývali použitím matematické sta-
tistiky při rozboru výsledkll geodetického měření"
A. 1. Mazmišvili podal výklad obecných základll
vektorového geometrického rozboru geodetických
systémll, Ju. A. Gordejev, Ju. V. Kemnic, V. G. Ko-
nusov, G. Zlatanov se zabývali otázkou vyrovnání
veličin závislých, A. 1. Bolotin, G. S. Bronštejn a
V. P. Kozlov analyzovali vliv systematických chyb
a chyb výchozích údajll na výsledky vyrovnání,
S. A. Korobkov navrhl použít teorie graf1l při roz-
boru geodetických sítí, J. B5hm se věnoval otáz-
kám vyhodnocení výsledkll měření ve skupinách.
Mnoho místa bylo v časopise věnováno příspěvkllm
z oboru leteckého sním kování a fotogrammetric-
kého mapování: autoři A. N. Lobanov, V. 1. Pavlov,
Ju. M. Trunin, R. P. Ovsjannikov se zabývali meto-
dami vyhodnocení a rozboru přesnosti prostorové
aerotriangulace; N. Ja. Bobir podal výklad teorie
deformací překreslených snímkll, N. S. Ramm a
A. M. Kusina se věnovali teorii leteckého mapování
konvergentními snímky, 1. S. Garelik teorii vyhod-
nocení snímkových dvojic, pořízených elektronko-
vým mikroskopem, A. A. Čigirev a N. P. Vasiljev
referovali o výsledcích rozboru metod sestrojení
řídících systémll fotogrammetrick!ých přístrojll
s využitím samočinných počítačll, B. N. Rodionov

se věnoval problematice automatizace fotogram-
metrických prací. Zajímavé byly články M. V. Šul'-
mina "Studie chyb fotogrammetrického zhušťování
pomocí matematické statistiky a 'počtu pravděpo-
dobnosti" a "Korelační vztah nahodilých a systema-
tických chyb ve fotogrammetrických výpočtech".
Otázkám kosmické geodézie byly věnovány pří-
spěvky M. Burši, A. V. Butkeviče, A. A. lzotova, L.
P. Petrova, A. P. Poležajeva a O. S. Razumova (vý-
počet geocentrického poloměru a šifky, využití
umělých družic Země v geodézii, přesnost kosmic-
ké triangulace). Pozoruhodné jsou příspěvky G. A.
Ginzburga, N. Ja. Vilenkina a G. A. Meščerjakova
o kartografických projekcích, články 1. F. Bolgova,
N. G. Vidujeva, M. 1. Korobočkina, S. V. Marfen-
ka, M. S. Muravjeva, K. K. Skidanenka, M. M. So-
kolského, 1. N. Ternovskich, a B. S. Chejfece
z oboru inženýrské geodézie; mezi nimi jsou zvlášť
zajímavé příspěvky K. K. Skidanenka a M. 1. Ko-
robočkina o zobrazování terénního reliéfu metoda-
mi matematického programování, V. D. Bol'šakov,
K. K. Skidanenko a jiní věnovali své příspěvky
studiu přesnosti zobrazení výškopisu při mapování
ve velkých měřítkách. Hodně místa bylo poskyt-
nuto článkům o konstrukci geodetických a foto-
grammetrick,lých přístrojll; zajímavé byly příspěv-
ky B. F. Novika "Studie přesnosti cílení pomocí
fotoelektrického zařízení" a S. V. Jelisejeva "Ztrá-
ty informací při měření úhlll a délek". Slabinou
časopisu "Geodezija i aerofotos'jemka" je biblio-
grafie: na počátku sice byly pokusy o systematic-
ké publikování zahraniční geodetické literatury,
ale v posledních letech tato část časopisu zanikla.

Čtenáře Geodetického a kartografického obzo-
ru bude nepochybně zajímat, že po celou dobu své-
ho trvání věnují sovětské geodetické časopisy po-
zornost zahraničním zkušenostem, zejména česko-
slovenským. V časopise "Geodezist" byly publiko-
vány zprávy o československém Vojenském země-
pisném ústavu (r. 1927), o zeměměřickém školství
v Československu (1927-1928), příspěvek o měření
úhl1l v základní triangulaci Adamov (r. 1930),
o organizaci a stavu topografických prací v Čes-
koslovensku (r. 1933); v časopise "Geodezija
i kartografija" byl recenzován československý
Lesnický a myslivecký atlas (r. 1956), článek o le-
teckém fotografování a fotogrammetrických pra-
cích v Československu (r. 1957), přehled výroby
geodetických přístrojll v Československu, recenze
Československého školního atlasu (r. 1958), člán-
ky: V. B. Staňka a P. Mánka o geodetickém zamě-
ření deformací vodních děl (r. 1960), M. Mikšov-
ského o rytí topografických map v ČSSR (r. 1963),
M. Burši o určování zeměpisné šířky metodou Pev-
cova s použitím kontaktního mikrometru a J. Prav-
dy o výrobě plastických map v Československu
(r. 1964), recenze K. A. Sališčeva a 1. M. Mejergoj-
ze Atlasu československých dějin (r. 1966); v ča-
sopise "Geodezija i aerofotos'jemka" vyšel pře-
hled československých geodeticki'ých a kartogra-
fických periodických publikací za r. 1956 (r. 1958),
článek V. V. Kislova o fotogrammetrických kur-
sech v Československu (r. 1959) a již zmíněné
články J. B5hma (r. 1961) a M. Burši (r. 1966).

Při bližším pohledu na vývoj sovětských perio-
dických publikací z oboru geodézie mllžeme kon-
statovat, že trvale obrážely rozvoj geodézie a kar-
tografie v SSSR, podněcovaný potřebami národní-
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Modrinski;, N. 1.: Sovětské periodické publikace z oboru
geodézie

ho hospodářství. Jejich vývoj nebyl rovnoměrný a
hladký, zvláště u časopisu "Geodezist", který ne-
našel hned svou vlastní tvář. Byly a jsou ještě těž-
kosti při vydávání soudobých časopisů "Geodezija
i kartografija" a "Geodezija i aerofotos'jemka",
avšak ty úspěšně překonáváme dík pomoci a ve-
dení Komunistické strany Sovětského svazu. Pro-
gram obou časopisů na nejbližší období vyborně
charakterizuje text tézí ÚV KSSS ,,50 let Velké
říjnové socialistické revoluce": "Úkol nového roz-
machu socialistického hospodářství je třeba řešit
zvyšováním produktivity práce, na podkladě nej-
modernější techniky a vědecké organizace práce,
zlepšením využívání výrobních fondů a investic,
zkvalitněním výroby a nastolením co nejpřísněj-
šího ekonomického režimu".
Literatura
[lJ Úvahy o časopise .,Geodezist". Geodezist, 1925, Č. 4-5.
[2] 15. výročí časopisu •.Geodezist", Geodezist, 1940, Č. 8.
[3J Poznámka redakce. Geodezist. 1935, Č. 1.
[4] Úkoly geodézie a kartografie v šesté pětiletce. Geodezija

i kartografija, 1956, č. 1.
[5l 40. výročí Velkého října a naše tvůrčí úkoly. Izveslija vysšich

učebnych zavedenij. Razdel: Geodezija i aeroíotos'jemka, 1957,
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Moskva, Politizdat, 1967.

Přeložila: Helena Štechová, VUGTK, Praha.

K šedesátinám
prof. Dr. A. A. Izotova

Dne 26. srpna 1967 dožil se v plném rozmachu
tvůrčích sil šedesáti let profesor Alexandr Alexan-
drovič Izotov, doktor technických věd, laureát stát-
ní ceny.

Tohoto předního představitele sovětské i svě-
tové geodetické vědy a vynikajícího pedagoga ne-
ní třeba československým geodetům představovat.
Znají jej nejen z jeho vědeckých publikací, které
jsou pokladnicí světové geodetické literatury,
nýbrž i se stránek našeho časopisu a v neposlední
řadě i z jeho návštěv u nás u příležitosti význam-
ných mezinárodních geodetických porad a sym-
posií.

Jeho život je ukázkou houževnaté práce a hlu-
boké oddanosti geodetické vědě i odborně vědecké
výchově mladých generací.

Pochází z chudé čuvašské rodiny, po Velké
říjnové socialistické revoluci vstupuje na dělnic-
kou přípravnou fakultu ("rabfak") při universitě
v Kazani a v průběhu tří let, neznaje ruského ja-
zyka, zvládá látku, předepsanou osnovami posled-
ním šesti třídám střední školy. Vzbuzuje svým ta-
lentem pozornost u svých učitelů a po skončení
přípravy je mu doporučováno studium na univer-

sitách v oborech matematicko-fyzikálních, biolo-
gických a filologických (dobře ovládl celou řadu
východních jazyků). Věren své touze z dětství, od-
chází však r. 1928 studovat na Moskevský geodetic-
ký institut a současně pracovat v resortu Hlavní
správy geodézie SSSR (topograf, triangulátor).
Ve vyšších ročnících pracuje na katedře vyšší geo-
dézie pod vedením profesora Krasovského, který
si jej vybral ke spolupráci. V r. 1932 úspěšně za-
končuje vysokou geodetickou školu a je profeso-
rem Krasovským navržen k aspirantuře v oboru
vyšší geodézie bez přijímacích zkoušek.

Od r. 1932 nepřetržitě pracuje na katedře vyšší
geodézie a současně i nadále působí v resortu
Hlavní správy geodézie. V r. 1936 končí aspirantu-
ru disertací "Hodnocení přesnosti triangulace",
která vyšla knižně a je fundamentálním dílem
v daném oboru. Získal II. cenu v soutěži mladých
sovětských vědců, pořádané ústředním výborem
Komsomolu r. 1938. Současně intenzívně pracuje
na problému volby nejvhodnějšího elipsoidu pro
sovětské geodetické základy - nejprve pod ve-
dením prof. Krasovského a od r. 1937 samostatně.
V r. 1938 je jmenován docentem vyšší geodézie a
r. 1940 zakončuje Odvození parametrů zemského
elipsoidu (a = 6378245 m, a = 1 : 298,3), nazva-
ného "elipsoid Krasovského", který je výnosem
Rady ministrů SSSR ze dne 7. dubna 1946 zaveden
v geodetických základech SSSR. Izotovovy para-
metry doznaly v posledních letech až překvapi-
vého potvrzení odvozením soudoIWmi metodami
kosmické geodézie. Ukázalo se, že jsou blízké pa-
rametrům obecného elipsoidu zemského, zejména
pokud jde o zploštění (za nejpravděpodobnější se
v současné době považují parametry, lišící se od
Izotovových jen asi o 80 m v poloose a o 0,05 ve
jmenovateli zploštění). Dnes jsou tyto parametry
zavedeny ve všech socialistických zemích (systém
1942). Jubilant popsal souborně výsledky svého
bádání na problému parametrů zemského elipsoidu
v monografii "Tvar a rozměry Země podle sou-
dobých údajů", Trud CNIIGAiK č. 73, Moskva 1950.
Za tuto práci je mu udělena vědecká hodnost
doktora technických věd.

V r. 1951 je jmenován profesorem vyšší geo-
dézie, nepřestává však pracovat aktivně v resortu
Hlavní správy - je např. náměstkem ředitele
CNIIGAiK (Ústřední vědeckovýzkumný ústav geo-
dézie, fotogrammetrie a kartografie) pro činnost
vědeckou, vědeckým vedoucím Oddělení vyšší geo-
dézie atd. V letech 1958-1963 je prof. Izotov pro-
rektorem vysoké školy geodetické v Moskvě
(Moskevský institut inženýrů geodézie, fotogram-
metrie a kartografie) pro činnost vědeckou.

Prof. Izotov je autorem více jak 70 vědeckých
publikací, vesměs věnovan'ých základním geode-
tickým problémfim, uveřejněných v geodetických
časopisech a sbornících domácích i zahraničních
a je přední světovou autoritou v oboru základní
geodézie.

My však známe Alexandra Alexandroviče ještě
z jiné stránky: při všech příležitostech poznáváme
jeho hluboce vřelý vztah k našim národům i k naší
geodetické vědě i praxi. Dokonce ovládl i náš čes-
ký jazyk natolik, že volně čte naši literaturu, ro-
zumí mluvenému slovu a částečně i česky mluví!

Přejeme drahému našemu příteli Alexandru
Alexandroviči, aby si uchoval pevné zdraví a pro-
žil další léta v tvůrčí práci a osobní spokojenosti.

Jménem československých geodetů
Ing. Jaroslav Průša,

předseda ÚSGK
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Vědecké základy
sovětských komplexních atlasů

V rozvoji současné světové kartografie můžeme po-
zorovat tři charakteristické rysy:

1. hromadné zavádění automatizace, která bezpo-
chyby povede k úplnému převratu v technolo-
gii tvorby topografických map,

2. neobyčejně rychlý rozvoj tematických map, zís-
kávajících nové oblasti využití jako prostředek
vědy, plánování a praktické práce,

3. soustavné a usilovné práce na vydávání komplex-
ních geografických atlasfi.

Po druhé světové válce se obrátila velká pozor-
nost k národním atlasům, jež se zpracovávají jako
souhrn a zevšeobecnění současných vědeckých po-
znatkfi z oboru fyzického, hospodářského a politic-
kého zeměpisu státu. Národní atlasy jsou důklad-
nými vědecko-informativními díly, jež poskytují
mnohostranné údaje o géografických podmínkách.
přírodních zdrojích, obyvatelstvu a hospodářství
státu v souhrnné, hospodárné a názorné formě. Pro
zahraničí jsou tyto atlasy svéráznými představiteli
úrovně vědy a kultury země.

Během doby se jasně ukázal rovněž praktický
význam komplexních atlasli pro účely hospodár-
ného plánování a racionálního využití přírodních
zdrojfi. Tato skutečnost dala podnět k rozpraco-
vání regionálních atlasli jednotlivých oblastí země,
atlasli, zaměřených na řešení konkrétních úkolli
spojených s využitím a ochranou přírodního bo-
hatství, oblastním plánováním apod. Počet vydaných
regionálních atlasli stále vzrlistá.

Významnou pomoc tvorbě komplexních atlasfi
poskytuje Mezinárodní geografická unie (IGU) tím,
že v roce 1956 zřídila komisi. národníCh atlasfi, jež
později rozšířila oblast svých zájmfi i na regionální
atlasy a stala se stálou komisí Mezinárodní geo-
grafické unie. Publikace komise národních atlasli
"Atlas Nationaux" (1) a "Regional Atlases" (2) po-
dávají historický přehled a rozbor dosud vydaných
komplexních atlasli a obsahují doporučení k jejich
zdokonalení a unifikaci, zejména, u map přírodních
podmínek a zdrojfi. V dalším se těmito otázkami
nebudu zabývat, mým úkolem je na základě zkuše-
ností sovětské kartografie osvětlit vědecké zásady,
které jsou základem komplexních atlasli, vývoj
těchto atlasli a jejich význam pro zkoumání pří-
rody a jejího bohatství.
Je známo, že dliležitým předpokladem ovládnutí

a hospodárného využití přírodních zdrojfi je jejich
inventarizace - podrobná evidence a zhodnocení,
vhodné zejména formou tematických map, jež svou
jednoznačností a názorností je nenahraditelná ve
vědecké i praktické práci. Zákonitým dlisledkem
nezbytnosti inventarizace přírodních zdrojil je prud-

ký rozvoj mnohých odvětví tematické kartografie
- geologických, geomorfologických, pfidních, geo-
botanických, klimatických a jiných map.

Jednotlivé tematické mapy však nedostačují
ani při řešení úzce speCializovaných úkolfi. Např.
geologické mapování Sovětského svazu předpo-
kládá tvorbu souboru dvanácti rfizných druhů map
(stratigrafické, čtvrtohorních naplavenin, geomor-
fologické, tektonické, hydrogeologické, mapy užit-
kových nerostll aj.). Při stanovení hospodářského
významu nerostných surovinových zdrojfi a při
plánování rozvoje báňského prfimyslu na podkladě
těchto zdrojli je však nezbytné využití mnohých
dalších tematických map - inženýrsko-geologické,
klimatické, vodních zdrojů, energetiky, pracovních
sil, map dopravních apod.

Velmi výstižným příkladem je vegetační mapa
Francie v měřítku 1 : 200000 (la carte de végéta-
Uon de la France A 1: 200000) vydávaná službOU
fytogeografické mapy Francie (le Service de la
Carte Phytogeographique de la France), se soubo-
rem doplňkových map v měřítku 1: 1 miL jiných
přírodních jev:li blízce a vzájemn~ souvisejících
s vegetačním pokryvem. Je samozřejmé, že takové-
to obohacení každé tematické mapy řadou malomě-
řítkových doplňkových map s příbuzným obsahem
by bylo nákladné a nehospodárné, protože mnohé
mapy (např. mapy reliéfu, plldy, vegetace) vyža-
dují pro optimální využití volbu totožného měřítka.

Možnost srovnatelného rozboru tematických
map jednoho měřítka a hodnověrnost závěrů při
tom získaných závisí na srovnatelnosti mapových
legend, jednotnosti v míře generalizace, společném
kartografickém základu a některých jiných pod-
mínkách, těžce uskutečnitelných a prakticky ne-
realizovaných při zpracování jednotlivých tematic-
kých map rliznými pracovišti. Toto konstatování
nepopírá potřebu tematických map zpracovávaných
rllznými pracovišti pro uspokojení jejich vlastních
potřeb a užitečnost těchto map jako pramenných
materiáltl, nýbrž umožňuje lépe si představit význam
komplexních atlasll jako systematických souborů
tematických map vzájemně se doplňujících a orga-
nicky spojených.

Na utváření vědeckých základů sovětských
komplexních atlasll měly velký vliv dopisy V. 1.
Lenina psané v letech 1920-1921, jež byly pohnut-
kou pro přípravu prvních sovětských zeměpisných
atlasli. Principy, vyplývající z těchto dopisll - bo-
hatství a úplnost obsahu komplexních atlasfi, mno-
hostranná charakteristika. zobrazovaných jevil s vy-
jádřením jejich souvislostí, závislosti a protikladli,
objektivní zobrazení vývojových jevli, časový vztah
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zobrazovaných jevi'l k určitému datu, odlišení di'l-
ležitých, převládajících jevi'l, názornost a srozumi-
telnost map - to vše se poprvé projevilo ve Vel-
kém sovětském atlasu světa (1937-1940). Tento
atlas je všeobecně znám a není třeba šíře se zabý-
vat jeho charakteristikou. Připomenu pouze, že
atlas obsahuje mapy všech základních složek pří-
rody, přičemž cílem při tvorbě těchto map bylo
vyjádření vztahi'l a vzájemné podmíněnosti rozma-
nitých jevi'l, např. povrchu, rostlinstva a pi'ldy.
V podmínkách social1stického státu bylo možné pro
tvorbu atlasu získat všechna vědecká pracoviště,
která mohla být užitečná při sestavitelských pra-
cích nebo při řešení technologie tvorby a vydání
atlasu. Takováto organizace práce, spočívající ve
společné plánovité práci mnohých vědeckých a vý-
robních pracovišf, byla potom obvyklá při přípra-
vě všech velkých komplexních atlasi'l vydaných
v SSSR. Počet těchto atlasi'l rychle roste.

Z prací, vydaných po druhé světové válce,
jsou nejvýznamnější

světové atlasy (Atlas moří - čtyřdílný,· 1950
až 1963; Fyzickogeografický atlas světa, 1964:
Atlas Antarktis, 1966);

národní atlasy svazových republik (Běloruské·
- 1958, Arménské - 1961, Ukrajinské a Mol-
davské - 1962, Azerbajdžanské - 1963, Gru-
zínské - 1965),

atlasy oblastí (Irkutská - 1962, autonomní re-
publika Koma - 1964, Kustanajská oblast -
1964, Celinný kraj - 1964, Zabajkalská oblast
a Sachalinská oblast - 1967) apod.

:Řada dalších atlasi'l se připravuje k vydání.

Užití sovětských regionálních atlasi'l je mno-
hostranné~ Užívají je

- orgány, plánující rozvoj národního hospodáf-
ství a kulturní úrovně,

organizace, pracující na efektivním využití a
reprodukci přírodních zdroji'l,

pracoviště, zabývající se rozmístěním a pro-
jekcí pri'lmyslov,ých podniki'l, zemědělství, do-
pravy a sítě služeb,

- vědeckotechnické ústavy,
vysoké školy apod.

Finanční prostředky pro tvorbu a vydání re~
gionálních atlasi'l většinou poskytují místní zain-
teresované orgány a organizace, jež hodlají atlasy
využívat při své práci.
Není nutné (a při omezeném rozsahu článku ani

možné) zabývat se jednotlivými atlasy, protože
jsou zpracovány na společných vědeckých zása-
dách, které je možno chápat jako rostoucí zkuše-
nosti získané při zkoumání a využívání atlasi'l ve
vědecké a praktické činnosti. K nejzávažnějším
z těchto zásad patří tematická úplnost atlasi'l, spo-
jení analytických a syntetických metod kartogra-
fického zpracování, vnitřní jednota atlasi'l a maxi-
málně možné respektování zájmi'l praxe.

Zásada tematické úplnosti atlasi'l předpokládá,
že do atlasu budou zahrnuty mapy všech základ-
ních přírodních složek, existujících zdroji'l, obyva-
telstva, hospodářství a sféry služeb a výběr jejich
závažných charakteristik. Je samozřejmé, že počet
společných map atlasi'l, jejich tematika a ukazate-
lé nejsou stálé a mění se jako výsledek přírodních
a hospodářských zvláštností území a znalosti zá-
jmi'l hlavních uživateli'l atlasu. Např. v atlasech
oblastí tajgy SSSR je pravidlem rozsáhlý soubor
map rostlinstva, ukazující závažnou složku· území
a cenné přírodní zdroje. Naproti tomu v regionál-
ních atlasech stepní zemědělské zóny mapy rost-
linstva ztrácejí svi'lj význam, vzri'lstá však např.
potřeba plldních map.

Jednotlivé složky přírody se často posuzují
z ri'lzn~ch hledisek. ~apř. vody, pi'lda, rostlinstvo
apod. mohou být zkoumány jako přírodní jev, jin-
dy jako existující přírodní zdroj, a konečně jako
předmět meliorací. Každé hledisko mnohdy vyža-
duje odlišnou kartografickou interpretaci a v kom-
plexních atlasech je obvyklý značný počet jednot-
livých analytických map.

Kartografické rozčlenění přírodních a sociál-
ně hospodářských celki'l však znesnadňuje zkou-
mání vztahi'l a závislostí mezi jejich prvky a ne-
dává o těchto prvcích cel1stvou představu (např.
o podnebí, zemědělství apod.). Proto se do atlasi'l
zařazují

a) komplexní mapy, ukazující spojení přírodních
a sociálně hospodářských jevi'l a vztahy mezi
nimi existující,

b) syntetické mapy

- pro jednotlivé přírodní a sociálně hospodář-
ské jevy (např. mapy podnební rajonizace,
zemědělské rajonizace apod.),

pro přírodní a sociálně hospodářské kom-
plexy jako celek (mapy oblastí, hospodář-
ské mapy apod.).

Vnitřní jednotou atlasi'l se rozumí srovnatel-
nost, možnost porovnávání a společného využití
map, z čehož vyplývá nezbytnost souhlasných ma-
pových měřítek, legend, ukazateli'l, stupně gene-
ralizace apod. Vnitřní jednotnost atlasi'l je pro
zkoumání vzájemných vztahi'l a závislostí map
velmi závažná. Proto se přistupuje ke společnému
rozboru ri'lznýchmap, zejména však je vhodné
využít komplexní mapy obsahující vzájemně pi'l-
sobící jevy.

Velmi závažný je VýVOj komplexních atlasi'l
směřující k plnému uspokojování potřeb praxe.
Tento vývoJ se výrazně projevil zejména u regio-
nálních atlasi'l, jejichž zpracování je vždy do urči-
té míry ovlivňováno plánováním a výstavbou. Má-
me-li vyjádřit zásadu, potom v tomto vývoji mi'lže-
m~ postihnout řadu stádií. Především je třeba
uvést užití analytických ukazateli'l pro doplnění
a rozvoj tradičních mapových temat k uspokojení
zájmi'l konkrétních odvětví výroby. Příkladem je
třeba doplnění map dlouhodobých středních teplot
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mapami střední, maximální a minimální teploty
v rfizných obdobfch a mapy střední teploty z ab-
solutního ročního teplotního minima a maxima,
užitečné pro posouzení možnosti a účelnosti pěsto-
vání zemědělských rostlin. Dalším příkladem mfiže
být doplnění mapy roční srážkové činnosti sráž-
kami za teplé období apod.

Ještě závažnější skutečnosti v zaměření regio-
nálních atlasfi k potřebám praxe je jejich doplněni
novými tematy, jež mají zvláštní význam pro vý-
robu. Např. pro relief jsou současně s hypsometrU
do map doplňovány sklonové poměry, hustota a
hloubka členitosti povrchu, dále orientace svahfi
užitečná k zaznamenávání vlivu reliéfu na využití
krajiny pro zemědělství, dopravu, prfimyslovou vý-
stavbu apod.

V této souvislosti je zvláště charakteristické
kartografické vyjádření podnebních poměrfi:

uvádění speciálních údajfi pro potřeby země-
dělství, např. pravděpodobnost nebezpečí ran-
ních mrazfi, opakovatelnost období silného a
středního sucha;

- pro potřeby výstavby, např. výše sněhového
pokryvu, střední teplota a trvání topného ob-
dobí;

pro zhodnocení podmínek osídlení, např. drs-
nost podnebí.

Cílem nových map.ový'ch temat není jen dopl-
nění charakteristiky přírodních podmínek, ovliv-
ňujících různým zpfisobem výrobní činnost nebo
určujících životní podmínky, nýbrž též charakte-
ristika přírodních jevfi jako existujících zdrojfi.
Např. mapy trvání období s teplotou vzduchu vyš-
ší než + 5°, + 10°, + 15°, umožňující posoudit
případné prodloužení vegetačního období rfizných
rostlin zahrnuly též souhrny teplot za stejná ob-
dobí, uvádějící teplotní poměry. Tímto zpfisobem
byly do regionálních atlasfi zařazeny rfizné mapy
zdrojfi - nerostných, pfidních, vodních, klima-
tických, spodních vod apod. \7 rfizném výběru a
s rl1zlliÝmiukazateli podle geografických podmí-
nek a hospodářského rozvoje území.

Zpfisoby dalšího zvýšení praktické hodnoty
atlasfi jsou rfizné. Jedním z nich je zařazení sou-
boru map přírodních jevil. a činitell1 podmiňují-
cích možnost a podmínky řešení konkrétních
praktických úkolil. zemědělství (např. protieroz-
ních opatření), železničního stavitelství, výstavby
prfimyslu apod. Tematické obohacování atlasl1
však není neomezené, je vždycky ohraničeno sta-
novený'm rozsahem atlasu. Pro snížení počtu map
je možno spojovat na jedné mapě několik temat,
nezbytných pro řešení určitých praktických úkolil.
nebo uspokojujících zájmy určitého hospodářské-
ho odvětví. Např: přírodní podmínky, jež mají vliv
na budování prfimyslu, tj. hydrologické poměry,
pl1dní poměry, hloubka uložení vrchníhohorizontu
podzemních vod mohou být znázorněny v jedné
mapě. Do současných regionálních atlasl1 se též za-
čínají zařazovat některé komplexní mapy zhodno-
cení určujících přírodnfch podmínek pro rl1zná

hospodářství, např. jedna pro zemědělskou výro-
bu, pro závlahy, druhá pro projekCi a výstavbu
komunikací, hydro technické výstavby, třetí pro
projekci prl1myslové výstavby atd. Každá z těchto
map má svl1j soubor obsahových prvkfi, přičemž
pro tentýž prvek mfiže být v rfizných mapách
užito rl1zných ukazatell1. Např. pří charakteristice
sklonových poměrfi na mapách určených zeměděl-
ství je nezbytná podrobná stupnice rozlišující ne-
jen prudký, ale i mírný spád zemského povrchu
(1,5°, 3°, 6° atd.), ačkoliv pro účely prfimyslové vý-
stavby postačí podrozdělení spádu převYšujícího
6°, při nichž je již výstavba obtižná. Takovéto spe-
ciální mapy usnadňují využití map v plánování a
projekčních pracích.

JSou vša~ i mnohé případy, při posouzení pří-
rodních podmínek lidského života (majícím na
zřeteli racionální organizaci práce, zpl1sob života,
odpočinek, ochranu zdraví apod.)., kdy přichází
v úvahu množství přírodních činitell1, jež není
možno vyjádřit v jedné mapě. Ml1žeme je kombi-
novat ve dvou nebo více mapách (např. klimatic-
kých činitell1, lékařsko-zeměpisných činitelfi apod.)
nebo zpracovat zevšeobecňující, syntetické mapy
(např. mapy rajónizace podle souborl1 klimatic-
kých podmínek života a zdraví obyvatelstva).

Syntetické mapy zhodnocení přírodních pod-
mínek, jež si kladou za cíl rajonizaci území pro
potřeby praxe (např. pro meliorace), mají samo-
statnou hodnotu. Podstata zpracování těchto map,
prováděného s využitím metod matematické sta-
tistiky, je v hodnocení vlivu jednotliVJých činitell1
(podle bodové stupnice stanovené pro jednotlivé
činitele), v určení relativního významu každého
činitele, v souhrnném hodnocení všech činitell1 a
dále ve speciální rajonizaci území přihlížející
k mapám území (mapy všeobecné fyzickogeogra-
f1cké rajonlzace). Mapy speciální rajonizace jako
mapy výsledné oprošťují od nutnosti zpracování,
porovnávání a rozboru map' s jednotlivými jevy,
postrádají však konkretní kvantitativní ukazatele.
Tyto údaje ovšem mohou být pro nejvýznamnější
zobrazené jevy uvedeny v syntetických mapách,
čímž se zvýší přesvědčivost těchto map.

Práce na tvorbě komplexních atlasl1, doplně-
ných kritickými (hodnotícími) mapami přírodních
podmínek a zdrojfi se v SSSR dále rozvíjejí. Zvlášt-
ní pozornost je těmto atlasl1m věnována v nově
osídlovaných oblastech a v oblastech rychlého
hospodářského rozvoje. Komplexní atlasy budou
nepochybně užitečné též pro rozvoJové země,
ovšem zpočátku mohou pro ně bý't reálnějšími
zjednodušené varianty těchto atlasl1.

Přelolll: Ing. Bohumil Stdlo, OSGK

(IJ Atlas Nationaux: Histoire, analyse, voles. da perfectlonnement
et ďunificatlon. Rédlgé... sous la dlrection du prof. K. A.
Saliehtehev. Editioo de l'Aeademle des Selenees de l'URSS.
Moseou-Leningrad, 1960.
12) Regional Atlases: Tendeneies of development, subjeet matters
of the maps on natural condltlons and resourees. compiled under
the direction of prof. K. A. Sallchtchev. Publlshlng House.
"Seience". Moseou-Leningrad, 1964.
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Využití projektivni geometrie
v geometrické optice

Koncem minulého roku v rámci kulturní dohody s SSSR
byl hostem geodetického a kartografického směru stavební
fakulty 6VUTv Praze prof. N. P. Zakaznov, profesor
jemné mechaniky a optiky, specialista na fotografické
a fotogrammetrické přístroje. Při této příležitosti proslovil
pro studenty, učitele a pozvané hosty dvě zajímavé před-
nášky, z nichž první dnes uveřejňujeme. V úvodu ke svým
přednáškám uvedl prof. Zakaznov, že koncepce a ideový
návrh geodetických přístrojů by měl' vždy vycházet od
geodetů a na druhých specialistech je tuto koncepci reali-
zovat po stránce mechanické, optické či elektronické. Mají
proto být studenti geodeti seznámeni vhodným způsobem
s okrajovými naukami jako je optika, mechanika a elek-
tronika. Obě přednášky jsou příspěvkem k dosažení
tohoto cíle.

Pro výklad geometrické optiky pomocí projektivní
geometrie je třeba si připomenout tyto základní
pojmy projektiVJ;lígeometrie:
1. Projektivní vlastnosti geometrických útvarú;
2. nevlastní elementy prostoru (nekonečně vzdálený
bod přímky, nekonečně vzdálená přímka roviny
a nevlastní rovina prostoru);

3. konstrukd středových prúmětú;
4. konstrukci geometrických obrazcú z jejich středo-
vých prúmětú, resp. perspektivního zobrazení;

5. ,perspektivní' vztahy dvou rovin (rovnoběžnostěn
mezních rovin, rovnoběžník mezních elementú
a perspektivní zobrazení).
V ideálním optickém systému jsou předmět a ob-

raz ve vzájemném ko1ineárn~m vztahu a bude proto
možno při konstrukci obrazu použít aparátu projek-
tivni geometrie.

1. Příklady použiti základů projektivni geometrie
v geometrické optice

Nejprve ukážeme, že v geometrické optice lze použít
aparátu projektivní geometrie k sestrojení obrazu.
Na obr. la je znázorněn nejčastěji užívaný zpúsob

konstrukce obraZ).]..Z hlediska projektivní geometrie
je přimka vv přímkou hlavní vertikály, v geometrické
optice je to optická osa; přímka tt (H, H') je základnice
prumětny a pro optický systém jsou to vzájemně
totožné hlavní roviny H a H'; bod O je střed promítání
(hlavní bod optického systému); přímka kk je hori-
zont na prúmětně (stopa roviny, kolmá k optické ose
a procházející předním hlavním ohniskem - stopa
přední ohniskové ~oviny); přímka hh je horizont (stopa
zadní ohniskové roviny); F a F' jsou hlavními úběž-
níky přímek kolmých k základnici prúmětny tf a le-
žících v prúmětně, resp. v zobrazovací rovině (přední
a zadní hlavní ohniska).

Vzájemná poloha přímek tt, kk, hh i bodu O
ukazuje, že rovina hlavní vertikály (přimka vv je
stopou této roviny) je zvláštní případ paralelogramu
mezních prvkú - romb.

Ke konstrukci obrazu ľ předmětu l, kolmého
k optické ose se používá jedné ze tří kombinací paprs-
kú: 1a 2, 2 a 3 či 1a 3. Každá z nich vyplývá z pra-
videl konstrukce středového prumětu obrazu bodu.
Poněvadž předmět l je rovnoběžný se základnicí prú-
mětny tt, bude i jeho obraz rovnoběžný s tt. Na obr. lb
je uveden druhý zpúsob konstrukce obrazu ľ předmě-
tu l, kolmého k optické ose. Tento zpúsob je založen
na kQnstrukci mezních prvkú. Postup konstrukce
odpovídá pořadí paprskú T, 2, 3 a 4. Rovnoběžník
(romb) mezních prvkú je vytvářen přímkami 1, 2,
3 a 5 (přímka 5 se ke konstrukci ľ neužívá). Z hlediska
projektivní geometrie se jedná o sestrojení středových
prúmětú osových bodú a přímek rovnoběžných se zá-
kladnicí prumětny.

Na obr. 2 stopou roviny P, kolmé k rovině obráz-,
ku, je přímka šikmá k optické ose. Obraz A' osového
bodu A přímky se získá postupem patrným z obr. lb.
Bod B přímky, ležící na základnici prúmětny tt, je
samodružný. Spojením bodu B s obrazem A' osového
bodu A, se získá obraz přímky - stopa roviny P',
která bude rovněž kolmá k rovině obrázku, jekož i k ro-
vině P.

1967/300



Zakaznov, N. P.: Využití projektivní geometrie v geo-
metrické optice

Geodetický a kartografický obzor
ročník 13 (55), číslo 11/1967 301

2. Vzorec pro urěení polohy sdružených bodů na ose·
vzhledem k ohniskům (vzorec Newtonův)

Na obr. 3 je znázorněn nekonečně tenký optický sy-
stém, nacházející se ve vzduchu. Považujme bod T,
ležící v rovině obrazu za střed otáčení a přetvořme
systém v paralelogram mezních prvků (v tomto pří-
padě to bude čtverec). Konstrukce sdružených osových
bodů po přetvoření je na obr. 4.

Obraz nekonečně vzdáleného bodu U se nachází
v boděF' - v zadním hlavním ohnisku optick~ sou-
stavy; obrazem bodu F je nekonečně vzdálený bod Q
optické osy, obrazy bodů A p. B budou v bodech
A' a B'.

\
\
\
\

\

\ B'

Z obr. 4 je patrno, že L1AOF ""L10A'F' a platí
tudíž

-x -I
-ť-=~

3. Vzorec pro urěeni poloh sdružených osových bodů
vzhledem k bodům hlavnim (Gaussův vzorec)

Polohu sdružených bodů A a A' (obr. 3 a 4) je možno též
stanovit úsečkami '8 a 8'. Podle obr. 4 platí L1AA' T ""
"" L1AOF. Z této podobnosti je možno psát

-8 -x
-8'---ť-

Kromě toho platí x = 8 - f. Jestliže dosadíme
tento výraz do předcházející rovnice, obdržíme

-8 1-8
-8'-=-1-'-

88' = 8ť + 8'f.
Dělíme-li obě strany této rovnice součinem 8'8, bude

Nachází·li se optický systém ve vzduchu, platí f' =
=-I a vzorec (2) přejde v tvar

1 1 1
(2')7-8=7'

4. Urěeni polohy sdružených osových bodů
u kombinace několika centrovaných nekoneěně
tenkých optických systémů

Na obr. 5 je znázorněna kombinace tří tenkých cen-
trovaných systémů. Označme I, a li ohniskové vzdá.
lenosti jednotlivých systémů; A, optické intervaly;
x, a x, vzdálenosti sdružených bodů vzWedem k ohnis.
kům F, a F'. Výsledná poloha obrazu osového bodu
se získá postupnou projekcí daného bodu jednotlivý-
mi systémy. Bod A' je zobrazením osového bodu A,
nacházejícího se v předmětovém prostoru. Obraz
osového bodu U nekonečně vzdáleného je bod U'.
Tento bod bude zadním Wavním ohniskem ekviva-
lentního systému.

5. Ekvivalentní systém dvou optických systémů
se spoleěnou osou

Najdeme ohnil!lkové vzdálenosti I•. t; a úsečky XH

a xÍI, určující polohy hlavních rovin H. a H; ekviva-
lentního systému vzWedem k přednímu hlavnímu
ohnisku F1prvního nekonečně tenkého systému a zad-
nímu Wavnímu ohnisku F~ druhého nekonečně ten-
kého systému (obr. 6). Zadní ohnisko F; ekvivalent-
ního systému je obrazem osového bodu U, ležícího
v nekonečnu. Prodloužíme přímku procházející body
F; a F;. Její průsečík s optickou osou v předmětovém
prostoru je bod D. Úsečka DT1 je ekvivalentní ohnis-
ková vzdálenost I;. Posunutím I; na optickou osu
do obrazového prostoru získáme polohu hlavní ro-
viny H;. Podobnou konstrukcí nalezneme polohu
předniho ohniska F. a přední Wavní roviny H. ekvi.
valentního systému.
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Pro odvození vzorců všimněme si dvou sérií po-
dobných trojúhelníků. Z podobnosti trojúhelníků
DF' ITl' 0,JJ~F2 a F~.o~2 vyplývá

-/~ 12fi=Lf
I, - - 1~/f .
.' - L1'

k 12
-/2 =Lf
k -_ M2
- L1'

JI~-dF; /
/' I

, / F, / ~- ---;;<-"Q
, 11 /

U ",'" a .--,.-'. /~;je -/:/""~---~r-;; /'
/,/ "", t:

1/ F;/
I.

r---'-J(,;--

Obr.- 6.

Z podobných trojúhelníků EF2T2, 01F,JJí a F.01F1
vyplývá, že

I. -11
-/2 =~

I = 1t12 .
• L1'

6. Konstrukce zobrazeni poskytovaného
teleobjektivem

Schéma teleobjektivu se zaostřováním je na obr. 7a.
Teleobjektiv se skládá z pevného rozptylného členu
a posuvné zaostřovací spojky. Při změně vzdálenosti
82 mezi pevnou rozptylkou a obrazovou rovinou je

třeba změnit vzdálenost d mezi oběma komponenty
teleobjektivu. Vztahy mezi 82a d a ohniskovými vzdá-
lenostmi 11' lí, 12 i If obou komponentů lze odvodit
z obr. 7b.
Zkonstruujeme čtverec se stranami 11 (fD. Na prvé
svislé straně čtverce se nanese vzdálenost d a na jejím
prodloužení Se vyznačí ohnisková vzdálenost 12' k níž
se připojí druhý čtverec se stranou 12 (f2 = -/2)'
Body F1, Fí. 01; F2, F2, O2 na obr. 7b odpovídají
těmže bodům na obr. 7a. Svazek paprsků vstupujících
do optického systému je rovnoběžný s optickou osou.
Obrazem nekonečně vzdáleného osového bodu U po
projekci prvním komponentem bude zadní ohnisko Fí
tohoto komponentu. Tento obraz promítneme středem
O2, Průsečíkem promítacího paprsku s optickou osou
bude bod U' a tento bod bude obrazem bodu U.
Úsečka 82je hledanou. Konstrukce může být provede-
na s cílem určit d při daných 82' 11' lí, 12a 12'Kromě
toho pN konstrukci je možno najít optimální vztahy
mezi ohniskovými vzdálenostmi komponentů a me-
zemi změn 82a d.

K určení analytické závislosti mezi 82,d a ohnis-
kovými vzdálenostmi komponentů si všimněme po-
dobných trojúhelníků 02F2F~ a U'T,JJí na obr. 7b.
Vyplývá z nich

, l2<lí -d)
82 = I~ + 12 - d '

kde lí + 12 - d je optický interval.

Pro určení ekvivalentní ohniskové vzdálenosti
teleobjektivu prodloužíme promítací paprsek přes
druhý komponent (rozptylku) až protne vodorovnou
přímku, procházející bodem F1 (optickou osu). Vyťatý
úsek ľ. bude ekvivalentní ohniskovou vzdáleností.

I-'-'-r,-r'-'

I
I~--
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Na obr. 7b je .1U' TzF"l ,...".1DT1F'I, a bude proto
možno psát

1~8~1;=---I~-d
Dosadíme-li 8~ z roVnice (9), obdržíme

I' I~/~
e = I~+ I~-d

7. Přechod od nekoneěně tenké ěoěky k ěoěce
koneěné tloušfky

Přechod k čočce konečné tloušťky je v podstatě spo-
jení dvou optických systémů, z nichž každý se skládá
.z jedné lámavé plochy tvořící rozhraní dvou prostředí
{obr. 8a). Ohniskové vzdálenosti takového optického
.systému jsou dány vzorci

n'r nr
ť = n'-n' 1=- (U)n'-n'

kde n a n' jsou indexy lomu prostředí oddělených
sférickou prochou o poloměru r.

Poloha. hlavního bodu je průsečík optické osy se
sférickou plochou. lJočka konečné tloušťky se skládá
ze dvou optických systémů, přičemž vzdálenost pří-
slušných hlavních bodů je tloušťka čočky d. Index
lomu skla čočky obklopené vzduchem budiž n.Na obr.
Sb jsou vyznačeny všechny parametry tlusté čočky.

\
\

L'\
Tf \

\

F\
\
\
\,
\
\
\,
\,
\

Fa'

K určení ohniskových vzdáleností ekvivalentního
systému (tlusté čočky) je třeba konstruovat dva para-
lelogramy mezních prvků (dva rovnoběžníky), jejichž
vzdálenost je d. Pro první systém jsou rozměry pra-
voúhelníku rovny -11 a I~ (určí se ze vzorce U),
pro druhý systém -/2 a I~.Na obr. 8c je ukázána
konstrukce předního ohniska F a zadního F' ekviva-
lentního systému, jeho ohniskových vzdáleností -I
a t' a úseček 8B a -8Ír. Konstrukce je tatáž jako
na obr. 6.

Z podobných trojúhelníků plyne

ť I~
I~= I~-d-/2

Podle vzorců (U) obdržíme

I, -. nr1 • I' _ r2•1----, 2-----,
n-l n-l

I=~
2 n-l'

Velikost 8~ se určí z podobných pravoúhlých trojúhel.
níků z obr. 8b.:

8~ I~-d
Y= N

r2 [nr1 - d (n - 1)]
(n-1) [n(r2 - r1) + (n - 1)d]' (14)

Jestliže hodnotu 8~ vložíme do vzorce (13), ob.
držíme

-r#
n(r2-r1)+ (n-l)d
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8. Příklady grafického řešeni úloh parametrů
optických systémů

Pro přibližné řešení mnohých úloh parametrického
určení optických systémů je možno užít s výhodou
grafickou metodu. Předložíme několik příkladů.

a) Určení ohniskové vzdálenosti optického sy·
stému při daném příčném zvětšení p = s' /s a dané vzdá-
lenosti /s/ + /s/' mezi rovinami předmětovou a obra-
zovou.

Na obr. 4 pravoúhlý trojúhelník AA'T se sestrojí
tak, aby poměr -s'/s byl roven p. Osa pravého úhlu
z vrcholu T určuje úhlopříčku TO čtverce, jehož strany
v daném měřítku jsou hledané ohniskové vzdálenosti.

b) Na obr. 9 je znázorněno řešení úlohy určit

ohniskovou vzdálenost střední nekonečně tenké čočky,
zajišťující paralelnost svazku paprsků vycházejících
z optického systému a vstupujících do systému para-
lelně s optickou osou, při konstantní stavební délce
kombinace tří samostatných systémů.

Osa pravého úhlu ve vrcholu T2 určuje úhlopříč-
ku TP2 čtverce, jehož strany jsou tvořeny hledanými
ohniskovými vzdálenostmi /2 (f~) středního systému.

[1] Zakaznov, N. P.: Projektivni geometrie při řešeni úloh geo-
metrické optiky. Zprávy vysokých škol, oddil Geodezija i aero-
sjomka, část 5, Moskva 1961

[2] Murav'ev, M. C.: Deskriptivni a projektivnf geometrie,
Moskva, Geodezizdat, 1960.

Štatistické vlastnosti odchylkového
trojuholnika

L. Kubáěek.
Ústav te6rie merania SAV. Bratislava

Pri kontrole horizontálnej polohy bodov na objektoch,
ktorých deformácie sledujeme, používame okrem
iných metód aj metódu pretínania napred z troch
pevných stanovísk. Za odhad polohy pozorovaného
bodu uvažujú mnohí autori stred kružnice vpísanej
do odchylkového trojuholníka, napr. [6]. Za kritérium
presnosti v určení horizontálnej polohy bodu považuje
sa potom jej polomer.

(Lg--lg)-SS

Obr. 1.

Je doležité poznať štatistické vlastnosti uvede-
ného odhadu resp. kritéria presnosti. Tieto umožňujú
vytvoriť si názor o konfidenčnej oblasti odhadu polohy

bodu a umožnia tiež posúdiť, či konkrétna hodnota
polomeru vpísanej kružnice je pri danej presnosti
merania a danej konfigurácii vysvetlite:rná náhodnými
chybami merania. Ďalej je možné tiež skúmať, či
oblasť spolahlivosti ohraničená vpísanou kružnicoUi
je charakterizovaná dostatočne velkou pravdepodob-
nosťou toho, že skutočná poloha bodu sa nachádza
v uvedenej kružnici. Ako jeden z doležitých dosled-
kov takýchto informácií možno považovať aj zvýšenie
stupňa istoty pri rozhodovaní, či sledovaný bod sa
posunul, a teda či na objekte nejaká deformácia na-
stala, alebo či posun je len zdanlivý a uspokojivo ho
možno vysvetliť náhodnými chybami merania.

O závažnosti takýchto rozhodovaní v inžinierskej
praxi pri sledovaní deformácií priehrad a iných staveb-
ných objektov sa iste netreba podrobne rozpisovať.
Presné matematické riešenie uvedeného problému nie
je jednoduché, a preto v ďalšom sú prijaté určité
zjednodušujúce predpoklady, ktoré však sa v mnohých
prípadoch nebudú od skutočnosti významnejšie od.
chylovať.

O pevných stanoviskách, ktoré oznamme A, B, O
predpokladáme, že ich súradnice poznáme presne.
O určovacích smeroch lAJ lB, lo z bodov A, B, O na bod
P predpokladáme, že sú zaťažené len náhodnými chy-
bami 8 s normálnym rozdelením e e N (0,0'). Súradnice
vypočítané z nameraných smerov z A a B označíme
ako bod P1 z Ba G ako P2 a z O a A ako Pa (obr. I).
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Situáciu v okolí sledovaného bodu P so skutoč-
nými sÚI'adnicami p,., a p'1Iv sÚI'adnicovej sústave xy
si pre ďalšie úvahy zjednodušíme takto: náhodné kolí-
Banie určujúceho smeru lA z bodu.A (ktorého skutočný
smerník je daný hodnotou LA) si budeme znázorňovať
náhodným posunovaním priamky (so smerníkom LA)

v smere LA ± 1'&/2 so strednou polohou prechádzajúcou
bodom P v smere LA a s rozptylom Sj()'2, kde SA je
skutočná hodnota vzdialenosti bodov P a .A.Analogic-
ká dohoda bude platiť pre určujúce smery LB a Lo
s tým ďalším predpokladom, že O< LB - LA < 1'&

a O< Lo - LB ~ 1'& - (LB - LA). Vzorce,ktoré sú
v ďalšom odvodené, budú pritýchto predpokladoch
platiť jednoznačne.

Nepresnosť, ktorej sme sa dopllstili zanedbaním
sbiehavosti smerov lA do bodu.A resp. lB a lo do bodov
B a G v okolí bodu P (podla predchádzajúcej dohody)
je z Madiska praxe bezvýznamná. Ďaleko náročnejší
je predpoklad o presnosti sÚI'adnic bodov .A, B a G.
Tento predpoklad už nebýva vždy v praxi splnený
dostatočne, a preto v interpretácii ďalej uvedených
výsledkov je nutné vždy zoMadniť mieru adekvátnosti

predpokladu ku skutočnosti. Vyjadriť matematicky
tento vplyv nie je jednoduché a presahuje rámec tejto
práce.

S ohladom na uvedené predpoklady možeme po-
lohu bodu Pi i = 1,2,3 považovať za dvojrozmernú
náhodne premennú. Všetky tri dvojrozmerné premen-
né sú však navzájom stochasticky závislé, pretože v ur-
čení súradníc ktorejkolvek dvojice Pi a Pi vystupuje
spoločný určovací smer. Ak poznáme polohu bodov
PI a P2, je poloha P3 jednoznačne určená danou kon-
figuráciou bodov .A, B, G a P. V ďalšom si preto bude·
me všímať len štvorrozmernú náhodne premennú,
ktorú označíme X a ktorej zložky sú postupne Xl'
YI, X2, Y2 (náhodné súradnice bodov PI a P2).

S ohladom na naše předpoklady je vektor X normálne
rozdelený [1] s vektorom stredných hodnot J.l.' = (p,."
p'1I' p'." p'1I) (čiarkou sme označili transpozíciu matice
resp. vektoru) a s kovariančnou maticou, ktorú ozna-
číme ~ = Il00iill, pričom:

()'ll = ()'2 (Sl cos2 LB + Sl cos2 LA) / sin2 (LB - LA)
()'12 = ()'2 (Sl sin LB cos LB + Sj sin LA cos LA) / sin2 (LB - LA)
()'13 = - ()'2Sl cos LA cos Lo / [sin (LB - LA) sin (Lo - LB)]

()'u = - ()'2Sl cos LA sin Lo / [sin (LB - LA) sin (Lo - LB)]

()'22 = ()'2(Sj sin2 LB + Sl sin2 LA) / sin2 (LB - LA)

()'23 = - ()'2Sj sin LA cos Lo / [sin (LB -=- LA) sin (Lo - LB)]

()'24 = - ()'2Sl sin LA sin Lo / [sin (LB - LA) sin (Lo - LB)]

()'33 = ()'2(Sl cos2 Lo + S~ cos2 LB) / sin2 (Lo - LB)
()'34 = ()'2(Si sin Lo cos Lo + S3 sin LB cos LB) / sin2 (Lo - LB)

()'u = ()'2(Sl sin2 Lo + S~ sin2 LB) I sin2 (Lc - LB)

Vzorce (1) dostaneme z rovníc pre"určenie náhod-
ných s1Íra.daícXl' YI, X2, Y2, a. to pre

sin LB- --:s;;- (X2 - p,rr) +
sinLo----s;;- (X2-p,.,) +

cos LB .
SB (Y2-p'1I) = 8B

cos Lo
So (Y2-P,1I) =80,

kde pre náhodné premenné 8A, 8B, 80 podla našich
predpokladov platí:

a zo vzta.hu ~ = M[ X - J.l.)( X - J.l.)']. (Symbolom
M je ozna.čená stredná hodnota. (matematická nádej)).

V ďalšombudeme skúmať dve náhodné premenné:
1. jednorozmernú veličinu e (polomer kružnice vpí.
sanej do trojuholníka PI• P2, P3) a 2. dvojrozmernú
veličinu (X, Y) - súradnice stredu horeuvedenej
kružnice.

Ak náhodnú vzdialenosť bodov PI• P2 označíme D,
(pozri obr. 1) zrejme platia vzťahy

Najprv určíme distribučnú funkciu náhodne pre-
mennej D. Platí D2 = X' A X, kde

(

1 O
O 1

A = -1 O
O -1

-1
O
1
O -n
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( 1/l/2 O

Q' _I O 1/l/2
- -1/l/2 O

O -1/V2

1/V2 O

O l/V2"
1/l/2 O
O l/V2"

B =QAQ' = (~
. O

O O O')O O O
O 2 O
O O 2

Ak označíme U = Q X, kde zložky vektora U sú
postupne Ul' U2, Ua,U. zrejme platí:

D2 = (QX)' QAQ'(QX) = U'BU = 2(Ug + U~).
(3)

Ůalej platí:

M(Ua)_( -1/V2 O I/V2" O) (O)
U. - O -1/V2 O 1/l/2 MX = °

1
-1/V2 ° ]_ (-1/l/2 O 1/}/2 0) O -1/V2 _

- O -1/1/2 O 1/l/2 1:1 1/l/2 O -
O l/V2

Súradnicovú sústavu uau. pootočíme teraz tak,
aby sa nová os súradnfc, označená t2, stotožnila so
smerom z bodu B na P a os abscis tI hola na ňu kolmá.
Smernfky v tejto sústave označíme čiarkou. S ohladom
na (4) platí

(SinLB,-COSL
B) (Ua) (TI) N[(O) (O O )1

cos LB' sin LB U. = T2 E O; O G~.J '
kde

G~. = (a2/2)[(S.A./cos L'..t)2+Bj(tg L'..t- tg Ló) +
+ (Sc/cos LÓ)2]. (5)

Pre distribučnú funkciu F(r) náhodne premennej
II teraz platí:

F(r) = P{e < r} = P{e2 < r2} = P{crD2 < r2} =

= P{ 2cr(U~+ U~) < r2} = P{2crT~ < r2} =

= P{T2/GT.)2 < r2/(V2c1GT.)2}= (6)

=P{!(T2/GT.)! < r/(V~GT.)} =
k(r)

= 2 f (l/}I2;t) exp (- t2/2)dt - 1 = 24>[k(r)] - I,
-ex>

Hustota pravdepodobnosti náhodnej premennej ~
bude:

f(r) = ~~) = j2

0

{l/[V2:n:V2clGT.n exp.[ - ~ (r/(V2clGT.»2] r > O

r < O.

Pre k-ty počiatočný moment náhodne premennej
eplatí:

•••
M(ek) = f rkf(r)dr = 2kc~~. r [(k + 1)/2]/lG"

o

Z toho vypočítame:

M(e) =2C1GT./Vi"; G(e) =C1GT. V2-(4j:n:) . O,85c1GT,•
(7)
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Teraz si všimneme náhodne premennú (X, Ý). Pre
ňuplatf:

D _ . (LA + LB) . (LB+Lo)/. (Lo-LA)- - SIn 2 SIn 2 SIn 2

(!)= (A B C -B) X
Y D C -D A

čo ukazuje, že stred kružnice vpfsanej do chybového
trojuholnfka je nevychýlený štatistický odhad.

Prekovariančnú maticu vektora (8) sa dá dokázat
vztah:

f - 2(LB+ LO)/[4 2(LB-LA). 2(Lo-LA)]UA - COS 2 cos 2 SIn 2

f - 2( LA +LB) 1[4 2 (Lo - LB) . 2 (Lo -'- LA ) JuO - COS 2 cos. 2 Slll . 2 _

f _. (LB+Lo) (LB+Lo)/[4 2(LB-LA). 2(Lo-LA)]12A. - SIn 2 cos 2 cos 2 SIn 2

f _. (LA + LB) (LA +LB) / [·4 2 (Lo - LB) . 2( Lo - LA.)j120- SIn 2 cos 2 cos 2 SIn 2

f _. 2(LB+Lo)t[4 2(LB-LA). 2(Lo-LA}]22..1 - SIn 2 cos 2 SIn 2

f =. a ( L A + LB) t [4 2 ( Lo - LB) . 2 ( Lo - L A )]220 SIn 2 cos 2 SIn 2

S ohJadom na normalitu náhodne premennej
(X, Y), sú jej štatistické vlastnosti plne charakterizo-

vané jej vektorom stredných hodnót a kovariančnou
maticou.
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4. D3sledky plynúce z odvodených vzorcov

Vzťahy,ktoré boli odvodené v predchádzajúcej časti,
umožňujú poznať niektoré štatistické vlastnosti ná-
hodne premenných e a (X, Y) a tiež riešiť niektoré
doležité praktické problémy.

o nevychýlenosti odhadu (X, Y) bola už zmienka
vpredu. V ďalšom si všimnime, do akej miery je tento
odhad efektívny. Vieme, že efektívny odhad polohy
bodu P je daný vyrovnaním metódou najmenších
štvorcov [2], [5]. Ak takýto odhad označíme (X, Y), .
potom jeho kovariančná matica je 0'2 C-l, kde C je
matica normálnych rovníc:

sin LA sin2 LB sin2 LG ( sin LA cos LA sin LB cos LB sin LG cos LG )
Sl + -SA + S~ -- . Sl + SA + S~

c= (11)
_ ( sin LA cos LA sin LB cos LB sin LG cos LG ) cos2 LA +

cos2LB cos2Lc
Sl +- Sj + S~ ; Sl SA + S~

Porovnaním matíc ~2 a 0'2C-l zistíme, že (X, Y)
nie je pri každej konfigurácii bodov A, B, O a P efektív-
ny odhad. Existuje však aj taká konfigurácia, pri
ktorej (X, Y) je efektívnym odhadom. Takáto situácia
napr. vzniká ak LB - LA = Lo - LB = 11:/3 a SA =
= SB = So, o čom sa možno presvedčiť dosadenlm do
(9) a (11).

Ak teraz zvolíme pravdepodobnosť (I-lX),
potom elipsa:

~ ~ 1 (X-X) 2(X- X, y- Y) ~-2 y_ Y = "2(lX)

pokrývá skutočnú polohu bodu P s touto pravdepo-
dobnosf,ou. V (12) je číslo ~(lX) kritická hodnota ná-
hodne premennej s x2 - rozdelením s dvomi stupňami
volnosti [5]. Pri tej istej pravdepodobnosti pokrýva
aj elipsa

- - (X-X)(x - X, y - Y)o.-2 C y _ y = "~(lX)

skutočnú polohu bodu P, avšak pri X = X, Y = Y je
(13) vždy vnorená do (12). Toto je nevýhodou odhadu
X, Y,ktorá je však značne kompenzovaná snadnosťou
v získaní X, Y proti zdÍhavému výpočtu X, Y. Pri
konfigurácii blízkej k horeuvedenej však aj táto ne-
výhoda zaniká.

Teraz sa možeme zaoberať otázkou, do akej miery
nám može vpísaná kružnica charakterizovať oblasť
spofahlivosti. Pretože presné matematické riešenie
výrazu P{ (X - I-'~J2+ (Y - 1-''/1)2 :::;: k2e2}. ktorý nám
udává pravdepodobnosť, s ktol'OU sa nachádza sku-
točná poloha bodu P v náhodne realizovanej k-násobne
zvačšenej kružnici vpísanej do chybového trojuhol-
níka, nie je jednoduché, obmedzíme sa na nieko1ko
jednoduchých úvah.

Pri danej konfigurácii bodov a pri danej presnosti
merania možeme z (6)posúdiť, v akom intervale sa može
e pohybovať. Po vykonanom meraní porovnáme, či
konkrétna hodnota eo je vysvetlitefná náhodnými
chybami merania - či je teda v horespomínanom
intervale - a porovnaním s (12) odhadneme, akým
číslom k musíme vynásobiť eo aby sme dostali kružnicu,
ktorá s pravdepodobnosťou vačšou alebo rovnou po-
krýva skutočnú polohu bodu P.

Pomocou vzorcovz 3. časti mozeme tiež riešiť
nasledovnú úlohu. Ak vektor medzi výsledkom prvého
zmerania bodu Pa výsledkom druhého zmerania ozna-
číme d:

možeme posúdiť, či realizovaný do je ešte vysvetlitefný
náhodnými chybami prvého a druhého merania alebo
nie a musíme ho teda vysvetliť objektívnym posunom
sledovaného bodu P. Ak totiž

potom s rizikom lX možeme prehlásiť, že posun skutoč-
ne nastal [1], [3]. (V poslednom probléme nie je nutná
znalosť presných súradníc bodov A, B, O.)

ó. Modiflkácia a prehlad vzorcov pre numerickú
aplikáciu

Pri konkrétnom výpočte nie je výhodné používať
vzorce, ktoré boli odvodené pre obecnú polohu súrad-
nicovej sústavy. Potrebné disperzné a kovariančné
hodnoty vypočítavame z podstatne jednoduchších
vzorcov, ktoré vzniknú z všeobecný~h po vhodnom
pootočení súradnicovej sústavy. Iste netreba zdoraz-
ňovať, že potrebné geometrické prvky musíme potom
vzťahovať k novej súradnicovej sústave. Grafické
práce Ba tým nijak nekomplikujú.

Pred konkrétnou úpravou vzorcov je nutné aspoň
zhruba popísať postup, ktorý sa používa pri deformač-
ných meraniach na priehrade. Pri prvom určení polohy
sledovaného bodu zanedbávame chybový trojuholník
a na kontrolný graf vynesieme smery l~), l~), la) tak, že
sa pretínajú v jedinom bode. Kontrolné merania vy-
nášame do grafu tak, že rovnobežne so smermi
l~l, l~), la) vynesieme priamky vo vzdialenosti SA(l~) -
-l~»), SB(lCjl~ l~»)a So(l~) -lg»), ktoré nám vytvárajú
chybový trojuholník taký, že sa v ňom prejaví kom-
binácia chýb prvého aj druhého merania (pozri tiež
obr. 1). Vektor d si pri tomto postupe ponecháva svoju
velkosť aj smer. Polomer vpfsanej kružnice do nového
chybového trojuholníka bude teraz náhodne premenná,
ktorú označíme {j a jej distribučnú funkciu dostávame
z predchádzajúcich vzorcov tak, že namiesto hodnoty (J

uvážime hodnotu (JV2.
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Používame dve razne pootočenia sÚTadnicovej
sústavy, a to 1. pre výpočet priebehu distribučnej
funkcie náhodne premennej ě a 2. pre výpočet prvkov
pre vykreslenie konfidenčnej elipsy pre posun vektora
d, resp. pre konfidenčnú elipsu charakterizujúcu spo-
lahlivosť v určení polohy bodu P.

5.1. Výpočet distribučnej funkcie náhodne
premennej ě

Ak pootočíme súradnicovú sústavu tak, že do smeru
LB dáme os y a os x bude o irt;/2 pootočená v smere po-
hybu hodinových ručičiek, platí podla (2), (5), (6), (7):

o~.= (02/2) [(SA/COS LÁ)2+ Sj( tg LÁ - tg LÍJ)2+

+ (So/cos Ló)2]

ř/(zc,"T)
F(r) = 2 f '(1/~) exp (- t2/2) dt - 1

-(()

5.2. Výpočet geometrických prvkov konfi-
denčnej elipsy

Ak pootočíme súradnicovú sústavu tak, že os y je osou
smerov LB a Lo, potom s ohl'adom na vzťah:

(
L'i+ L'B) . (LO-L'i)cos 2 =sm 2

[ ( L" L")]InA = O; InB =.1/ 4 cos2 0-; B. ; Inc = InB; 112A= O

f
(L"+ L")l. A B

1 sm 2 L'ó - L'B . Lo - L'i
112B= - ( L'B - L'i) - ( Lo - L'B) JI [4 cos ( 2 ) sml 2 )]

cos 2 cos 2

.lL'i + L'B) [ ( Lo - L'B) . ( Lo - L'i )-J1120= sm 2 I 4 cos2 2 - . sm 2

[ ( L" L" ) ( L" L" )]122A = 1 I 4 cos2 B -; A sin2 o -; A

f -' 2( L'i + L'B ) / [4 2( LG - LB) . 2( L'ó - L'l )]
220 - sm 2· cos 2 sm 2

tg2lX" = 2GXY ; sign(--G~~) =sign(sin2lX").Gxx-Oyy XY

Ak poloosi elipsy označíme A:I resp. B'd pre vektor
posunu d a A~resp. B;pre bodP, platí:

A;J2= 2"~(lX).21l':21/ (Gxx + Gyy +

+ V(Gxx - Gyy)2 + 4aly)

B:I2 = 2"~(lX).21l':21!(Gxx + Gyy-
- V(GxX-Gyy)2+ 4Gly)

a A; = A;;!V2"resp. B; = B'dIVi (Hodnoty A" naná-
šame v smere lX").

Podla počtu čiarok vidno, ku ktorému pootočeniu
súradnicových osí sa vzťahujú príslušné geometrické
elementy.

Pokial sa týka číselných výpočtov podla modi-
fikovaných vzorcov je daležité si uvedomiť okolnost,
že v praxi sa jedná o velmi malé hodnoty posunov.
Poloosi konfidenčných elips sú rádu 1 mm. Postačuje
teda všetky potrebné hodnoty odsunúť z grafu a vý-
počty vykonať na logaritmickom pravítku. Uhlové
hodnoty stačí uvažovat na celé stupne resp. grády.
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Pre porovnanie s vlastným príkladom uveďme najprv
prfpad optimálnej konfigurácie bodov A, B, O a P,
tzn. S.A. = SB . Sa a LB-L.A. = La~LB = :n/3
(pozri tiež v časti 4. Dósledky ... poznámku o efektív-
nom odhade). Pre jednod1Jllhosť zvolíme S.A. = 100 ill=
= 105 mm a a = 1,5cc/636620= 2,36.10-6 (posledná
hodnota je rovnaká ako v ďa.lejuvedenom konkrétnom
prípade z Vírskej priehrady).

1
Ay[mm]

1

AX [mm]
Lc

1

r[mm]
OBLASŤ PRípUSTNÝCH HODNOT f
- /I - NEPRípUSTNÝCH -/1-

(1T, = 0,0334; CI = 0,290; F(r) = 24>(5,51r) -I;

M(i}) = 0,16; a(ě) = 0,12;

tn.A. = o; f12.A. = o; f22.A. = 4/9

fnB = 1/3; f12B = --':'1/(3V3); f22B = 1/9

fna = 1/3; 112a = 1/(3V3); f22a = 1/9

(1xx = (1yY' = 0,037; (1xY' = o.
Konfidenčná elipsa v prípade 1- <X= 0,95 (čo-

mu zodpovedá x~(0,05) = 5,99 Sil. teda redukuje p.a
kružnicu, a to pre vektor d s polomerom rd = 0,67 mm
a pre polohu bodu s polomerom rp = 0,47 mm (obr. 2).

Vlastný príklad je z Vírskej priehrady, a to zá·
kladné meranie z októbra 1958 a uvažované meranie
z novembra 1959. Sledovaný bod, ktorý opat označíme

P, mal číslo I a pozorovacie stanovišťia boli IV (A);
III (B); I (O); acc = 1,500; S.A. = 0,125.106 mm; SB =
=0,121.106 cm Sa =0,1l9.106 mm; ~B-L.A. =
= 85g;Lo - LB . 22g;La - L.A. = 107g.

.Dostávame (dÍžkové hodnoty opať v mm):

aT, = 0,870; CI = 0,145; F(r) = 24>(3,95r)-I;

M(i}) = 0,20; a(i}) = 0,15.

fn.A. = O;

tnB = 0,331;

Ino = 0,331;

f12.A. = O;

112B = ~,202;

ll2a = 0,230;

f22Á = 0,725

t22B = 0,159

1220 = 0,202

(
0,0531 0,0018)1:2 = 0,0018 0,0916 ; 11:21 = 0,00486;

tg 2<x"= ~,0935;

Ad = 0,80; Ba = 1,05; A; = 0,56; B~ = 0,74 .

Pozri obr. 3.

Z grafu na obr. 2, kde je naznačená možná situácia
na bode P vidíme, že v prípade optimálnej konfigurá-
cie bodovaj v prípade nezmenenej polohy sledovaného

1

r[mm]
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bodu P musíme v 95 prípadoch zo 100 očakávať vý-
skyt bodu P2 v kruhu s polomerom 0,67 mm, pričom
Jlolomer vpísanej kružnice § by nemal prekročiť hod-
notu 0,39 mm (s výnim.kou 5% prípadov). Situáciu na
obr. 2 teda možno interpretovať tak, že posun možno
ešte vysvetliť náhodnými chybami merania. Velkosť
chybového trojuholníka je však, ako ukazuje hodnota
ě = 0,34 mm na hranici dopustnosti, lebo hodnota
~0,34 by sa mala vyskytnúť len v 7 prípadoch zo 100.
Hodnota 0,39 však nebola prekročená a záleží len na
doležitosti sledovaného bodu a osobnej' skúsenosti
pracovníka, či situáciu bude podrobnejšie analyzovat
alebo ponechá výsledkyako neprotirečiace názoru, že
bod nezmenilsúradnice a presnosť merania sa nezní-
žila.

Obr. 3 analogicky interpetujeme tak, že posun bo-
du nastal s praktickou istotou, pričom velkost od-
<Jhylkového obrazca je plne zdovodnená chybami me-
rania (prekročenie hodnoty § = 0,2 mm je pravde-
podobné na 42%).

V práci je vykonaná štatistická analýza niektorých
geometrických charakteristík odchylkového trojuhol-
níka, a to polomeru vpísanej kružnice a polohy stredu
tejto kružnice. Štatistické vlastnosti iných geometric-
kých prvkov ako napr. dÍžky strán, by sa skúmali ana-
logicky.

Odvodené vzorce umožňujú pri danej presnosti
merania a pri danej konfigurácii daných a meraného
bodu vopred určiť tvar a velkosť konfidenčnej elipsy
pre vektor posunu sledovaného bodu a distribučnú
funkciu, resp. hustotu pravdepodobnosti pre náhodnú
velkosť polomeru vpísanej kružnice.

Pri opakovaných meraniach, ktorými sledujeme
horizontá1ne pohyby bodu, stačí po vykonaní gra-
fickej konštrukcie polohy vpísanej kružnice zistiť: 1. či
stred kružnice je mimo konfidenčnej elipsy, čo značí
posun bodu s praktickou istotou, 2. či velkosť polomeru
kružnice ě je vysvetlitelhá presnosťou merania, tzn.
či neprekročí hranicu, ktorej prekročenie v prípade
výskytu len náhodných chýb smerov s disperziou a2

je praktická nemožnosť.
Záverom si dovolujem poďakovať Ing. P. Mar-

čákovi, CSc., ktorý mi jednak poukázal na užitočnosť
riešenia uvedených problémov, čím ma na práci za-
interesoval a jednak mi vysvetlil a poskytol všetky
údaje, bez ktorých by ukončenie riešenia nebolo
možné.
Lektoroval: prof. ing. dr. Josef Bohm, FS ČVUT
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XVIII. hornicko-hutnické dny
Vysoké školy báňské ve Freibergu

Místem, kde se každým rokem v květnu nebo
v červnu scházejí vědeckovýzkumní pracovníci je
již delší dobu starobylé hornické město Freiberg
v Sasku (NDR). Práce přednesené na konferencích
tamní Vysoké školy báňské (Bergakademie) bývají
publikovány ve "Freiberger Forschungshefte".

Letošní konference se zabývala ve větším roz-
sahu než jiná léta důlním měřictvím a fotogram-
metrií zejména proto, že ředitel Ústavu pro důlní
měřictví a důlní škody ve Freibergu prof. Dr. Ing.
habil. K. N e u ber t odcházel do výslužby a loučil
se se svými spolupracovníky. Prof. K. Neubert měl
hodnotnou přednášku o geologicko-měřlcké doku-
mentaci při zakládání nových dolů. Sovětský vě-
dec prof. A. H. Omel Č e n k o zdůraznil význam
nových důlněměřických metod (včetně gy,rokom-
pasů a stereofotogrammetrie) při častých způso-
bech hromadného dobývání uhlí a rud. Prof. W.
RUg e r (NDR) přednášel o nových způsobech uží-
vaných ve fotogrammetrii (orografie, tzv. pikto-
chromové postupy) a jejich významu při získávání
měřických podkladů pro výstavbu dolů. Prorektor
Vysoké školy báňské v Krakově prof. Z. K o w a 1-
c z Yk hovořil o pozorování poklesů půdy vznik-
lých tektonickým vlivem v PLR; nivelací byly zjiš-
těny roční rozdíly až 3 mm a přitom nejde o pod-
dolované území. Maďarský odborník prof. L. H o-
v á n y i referoval o nových elektromechanických
přístrojích, které byly vyvinuty na katedře geodé-
zie a důlního měřictví technické university v Miš-
kolci a jimiž lze plynule registrovat jemné hori-
zontální pohyby půdy na zemském povrchu, kon-
vergence a deformace v důlních dílech apod. Nový
ředitel Ústavu důlního měřictví ve FreiĎergu doc.
H. M e i x n e r pojednal o výsledcích měření hori-
zontálních pohybů půdy na povrchových hnědo-
uhelných dolech v NDR r elektrooptickým měřením
délek).

Některé z dalších přednášek měly význam ne-
jen pro důlní měřictví, ale též pro inženýrskou
geodézii. Uveďme přednášku H. R o u t s c h e k a
(NDR) o používání laserů v důlním měřictví; K. H.
S ti e r (NSR) hovořil o výhodách soustavného
užívání gyrokompasů a optickopolarizačních pří-
strojů v Západoněmeckých uhelných dolech; J.
Mošna (CSSR) referovalo hustotě bodových polí
v relaci na určování těžiště homogenního tělesa
grafickou metodou.

Autorská dvojice U. G. MUll e r a W. L o ber t
(NDR) uvedla aplikaci fotogramrnetrie na výpočty
kubatur měřením vyrubaných prostor metodou
světelných řezů; J. H a u c k (NDR) věnoval pozor-
nost metodám korelační analýzy při vyhodnoco-
vání geologickoprůzkumných vrtů v hnědouhelné
pánvi NDR, W. Lejczak a Z. Bojarski (PLR)
měli zajímavou přednášku z hlediska společných
zájmů geodézie a důlního měřictví, a to o problé-
mech ochrany povrchu v územích s hornickou
Činností.

Jednání měřické sekce vědecké konference
Vysoké ško,ly báňské ve Freibergu bylo velIfli dobře
připraveno, obě katedry (důlního měřictví a geo-
dézie) uspořádaly výstavy výsledků svých výzkum-
ných prací a umožnily též všem účastníkům pro-
hlídku nových měřických přístrojů a pomůcek, ji-
miž jsou velmi dobře vybaveny.

Ing. T. Mošna, CSc.
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Symposium MFS o digitálním modelu
terénu v Paříži

Ve dnech 29. a 30. června 1967 uspořádala V. ko·
mise Mezinárodní fotogrammetrické společnosti
(ISP) ve spolupráci s Francouzskou fotogrammet-
rickou společností symposium o fotogrammetric-
kých metodách a přístrojích k záznamu digitálního
modelu terénu (DTM). Hlavním účelem symposia
bylo konfrontovat tři dosud vyvinuté metody digi-
talizace terénního modelu pro účely projektování
dálnic "ve volné geometrii", a to:

1. francouzskou metodu bodového rastru
(Service Spécial des Autoroutes, Paris).

2. švédskou metodu terénních čar
(Nordisk ADB, Stockholm)

3. finskou metodu polyedrickou
(Viatek Consult1ng Group, Helsinki).

Kromě těchto principiálně odlišných metod čí-
selného záznamu terénního modelu byla účastníkll.m
předvedena švédská varianta metody bodového
rastru (Vag - och vattenbyggnadsstyrelsen, Stock-
holm). Větší část symposia byla ovšem věnována
podrobnému seznámení s francouzskou metodou,
která se již používá v praxi od roku 1963. Druhý
den jednání se konala exkurze do laboratoře
Service Spécial des Autoroutes v Orly, kde byla
předvedena registrační, výpočetní a zobrazovací
technika používaná při digitálním záznamu terén-
ního modelu a automatizaci projekčních prací.
Vzhledem k tomu, že téměř všichni referující byli
stavebními inženýry-projektanty, proHnala se foto-
grammetrická tematika často s problémy silnič-
ního a mostního stavitelství. Také závěrečná ex-
kurze na stavbu příměstské dálnice s komplikova-
nými kříženími a rozsáhlými objekty pro parkování
a městskou rychlodopravu dokumentovala spíše
vysokou úroveň francouzského dopravního stavitel-
ství, než jinak velmi zajímavé využití letecké foto-
grammetrie v hustě zastavěném území.

Význam tematiky pařížského symposia pro čin-
nost Mezinárodní fotogrammetrické společnosti byl
zdllrazněn osobní účastí presidenta ISP dr. h. c.
Harryho na všech zasedáních i exkurzích.

V úvodním referátu zdů'raznil Dr. Blaschke
(NSR) přínos digitálního záznamu terénního mo-
delu pro projektování dálnic, zejména možnost
o pti m a I i z a c e řešení, tj. výběru technicky
i ekonomicky nejvýhodnější varianty trasy, aniž
by bylo nutno pro každý případ měřit novou sou-
stavu podélných a příčných profilll terénu geode-
tickou nebo fotogrammetrickou metodou. Terénní
reliéf v zájmovém pruhu je vystižen početným sou-
borem bodll o souřadnicích (x, y, z), uspořádaných
vhodným zpllsobem v paměti samočinného počítače.
Řešení každé varianty předchází situační výpočet
trasy, tj. souřadnic osových, zajišťovacích a podrob-
ných bodll podélných a příčných profilll v předem
zvolených intervalech. Tyto souřadnice (x, y) jsou
pak vstupními hodnotami (adresami) pro další pro-
gramový výpočet - i n t e r p o I a c i výšek zvole-
ných bodll pomocí souboru bližších bodll digitál-
ního modelu terénu. Výsledkem výpočtu na samo-
činném počítači je soubor příčných a podélných
profilll pro příslušnou variantu, tvořír:í vstupní hod-
noty pro výpočet kubatur násypů' a výkopll, podél-
ného řezu a ·perspektivní projekci budoucí komu-
nikace. Zpllsob záznamu terénního modelu na foto-
grammetrických přístrojích s automatickou regis-

trací a postup interpolace Výšek na samočinném
počítači se u jednotlivých metod liší.

Francouzská metoda bodového
r a str u (J .-L. Deligny) spočívá ve výběru účelně
rozložených bodfi o hustotě cca 25 bodfi/ha v ro-
vinném a mírně členitém terénu nebo 40-50
bodfi/ha ve velmi členitém terénu. Na velkých lo-
kalitách se zpravidla kombinují tři zpfisoby digi-
tálního záznamu terénního modelu, a to: tachymet-
rické zaměření v místech se souvislým vegetačním
pokryvem, fotogrammetrické vyhodnocení leteckých
snímkfi na univerzálních přístrojích s automatickou
registrací a automatická registrace kartografických
souřadnic jednotlivých bodfi vrstevnic na mapách
velkého měřítka. Modelové nebo kartografické sou-
řadnice se transformuji do všeobecně používaného
systému geodetických souřadnic a zaznamenají na
děrné štítky IBM. Pro výpočet libovolné soustavy
podélných a přičných profilfi uvnitř zájmového
území se vloží do paměti středního samočinného
počítače IBM 7094 celý soubor informací o terénu
a souřadnice hledaných bodfi, které jsou jejich
adresami. Počítač vybere z tohoto souboru nejbližši
body v takovém okruhu, aby jejich počet dosáhl
10-20, načež vypočítá parametry plochy 2. stup-
ně metodou nejmenších čtvercfi s vahami, které
výrazně zvyšují účinnost bližších bodfi. Rychlým
řešením soustavy 10-20 normálních rovnic na sa·
močinném počítači IBM 7094 (až 1000 úloh za mi-
nutul) jsou interpolovány výšky hledaných bodfi.
Přesnost interpolace lze charakterizovat střední
chybou -± 15 cm, výsledná přesnost, zahrnující též
vliv fotogrammetrického vyhodnocení ze snímkfi
v měřítku 1:5000-1:8000, je ± 25 až 40 cm. Metoda
bodového rastru ve spojení s fotogrammetrií je
výhodná pro projektování komunikací ve volném
terénu. V zastavěném území se fotogrammetrické
registrace terénu a povrchu komunikací nepoužívá,
ale je připravována technologie záznamu obdobná
finské metodě polyedrické.

Švédská- metoda terénních čar
(Hallmen) je založena na výběru charakteristic-
kých liniových prvkfi terénu, jako jsou např. údol-
nice, hřbetnice, horizontály, umělé a přirozené te-
rénní hrany nebo dna příkopfi. Ukládají se do pa-
měti výkonného samočinného počítače jako uspo-
řádaný soubor geodetických souřadnic. Výšky obec-
ně ležících bodfi se odvozují pomocí dvojí lineární
interpolace. Nejprve jsou stanoveny výšky pro.-
sečíkfi nejkratší spojnice sousedních terénních čar,
která prochází hledaným bodem, a z nich je pak
odvozena výška bodu samého ...Tato metoda počítá
především s výběrem na základě přímého měření
v terénu. Pro fotogrammetri1 mllže být totiž někdy
dosti obtížné definovat terén pouhým výběrem cha-
rakteristických čar, které jsou na lete.ckých sním-
cích, s výjimkou umělých hran a horizontál, vět-
šinou nesnadno identifikovatelné. Firma Nordisk
ADB neomezuje vývoj digitálního modelu terénu
jen pro potřeby projektováni dálnic, ale řeší stej-
ným zpfisobem i celou řadu dalších úloh inženýr-
ské geodézie (prfimyslová měření, určování kuba-
tur, výstavba letišť).

Fin s k á p o I y e d r i c k á m e t o d a (E. Vii-
ta) předpokládá mechanický výběr bodfi, umístě-
ných ve vrcholech sítě rovnostranných trojúhel-
níků. Hustota podfi je značná (100 až 460 na hek-
tar) a řídí se členitostí terénu. V případě použití
trojúhelníkové sítě lze terén analyticky definovat
jako polyedr a matematická definice každé jeho
stěny je dána čtyřřádkovým determinantem velmi
jednoduché formy. Výška libovolného bodu O ad-
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rese (x, y) je určena výpočtem na samočinném
počítači, v jehož paměti jsou uloženy informace
o terénu (x, y, z) v pořadí, odpovídajícím růstu
souřadnice x nebo y. Počítač vybere z tohoto sou-
boru 3 nejbližší vrcholy trojúhelníka, ve kterém
hledaný bod leží a vyřeší zmíněný determinant.
Rychlost výpočtu na středním samočinném počí-
tači Elliott 503 je 120-300 bodů za minutu. Poly-
edrická metoda je výhodná tam, kde lze k záznamu
informací o terénu použít převážně fotogrammet-
rické techniky, neboť značný počet a hustota bodů
i jejich poměrně pravidelný rozsev jsou výhodnými
prvky technologie fotogrammetrického vyhodnoce-
ní, které nepůsobí lineární růst časových nákladů.
Soubor informací o terénu může být obohacen
o další údaje ~ "souřadnice", jako např. o hloubku
skalního podloží nebo neúnosných zemin. Firma
Viatek Consulting Group (Helsinki) provedla zkouš-
ky popsaného způsobu digitálního záznamu terén-
ního modelu a interpolace výšek na středním sa-
močinném počítači Elliott 503. Letecké snímky, zho-
tovené z výšky 800 m, byly vyhodnoceny na přes-
ném stereokomparátoru s automatickou registrací.
Při hustotě 115 bodů/ha bylo dosaženo střední
chyby v interpolaci výšek ± 5 cm s rozptylem
max. 23 cm. Při ,,460 bodech/ha pak ± 4 cm s roz-
ptylem 18 cm. Z uvedených výsledků lze deduko-
vat, že při použití polyedrické metody je možno
dosáhnout přesnosti ± 400 -<- 500 mS/ha při určo-
vání kubatur. Na rozdU od předchozích metod, ne-
provádí se výpočet kubatur násypů a výkopů po-
mocí soustavy příčných profilů, ale rozdělením
na elementární objemové prvky (hranoly).

Společnou snahou všech metod digitalizace te-
rénního modelu je vytvořit univerzální a ekono"
mický způsob výběru a záznamu informací o teré-
nu, nezávislý na druhu použité měřické techniky
(kódové theodolity, registrační tachymetry, univer-
zální fotogrammetrické přístroje, přesné stereo-
komparátory s automatickou registrací aj.).

Při prohlídce laboratoře Service Spécial des
Autoroutes v Orly byly shledány nejzajímavějšími
přístroje pro automatizaci zákresu perspektivních
pohledů na projektovanou komunikaci. Matematic-
ké řešení perspektivního pohledu z výše řidičova
oka zajišťuje samočinný počítač IBM 7094 a vý-
sledky zaznamenává na magnetofonový pás. Elek-
tronické kreslící zařízení CALCOMP835 (USA) jed-
nak kreslí perspektivní obrazy nebo příčné pro-
my na průsvitný papír, jednak vytvoří týž obraz
na televizní obrazovce pomocí katodových paprsků
a snímá jej fotograficky kamerou na film 24 X 36
milimetrů s kadencí 20 obrazů/min. Jiné zařízení
RANK XEROX 1820 Printer zvětšuje tyto snímky
a rozmnožuje xerografickým způsobem na formát
30 X 40 cm. Perspektivní pohledy důležitých částí
trasy jsou barevně adjustovány a pak snímány tri-
kovou kamerou. Při promítání filmu se vytváří vel-
mi věrohodný dojem pohybu autem po projekto-
vané komunikaci. Výpočetní program pro perspek-
tivní pohledy se dále zdokonaluje, aby samostatně
řešil problém viditelnosti a zákrytu objektů, což
je zvláště důležité při zobrazování komunikací v za-
stavěném území.

Pokud jde o organizaci výpočtů na samočin-
ných počítačích pro účely projektování dálnic ve
FrancU, byla v minulých létech vybudována ob-
sáhlá knihovna programů pro výpočty prefabriko-
vaných mostních konstrukci všech druhů, která
neobyčejně urychluje a zjednodušuje projekci most-
ních oblektfi na dálnicích. Proti dřívější tendenci
centralizovat všechny projekční výpočty na jednom

místě při použití výkonného středního samočinného
počítače, byla nyní nastoupena linie účelové de"
centralizace. Předpokládá se, že regionální slu-
žebny budou vybaveny malými samočinnými po-
čítači IBM 1130 s malou rychlostí na vstupu i vý-
stupu a kapacitou paměti cca 8000 slov. Na těchto
počítačích mají být prováděny dílčí výpočty, ze-
jména pro mostní objekty a propočty různých va-
riant trasy. Výsledky, které budou vstupními hod-
notami pro optimalizaci řešení, se přenesou po-
mocí dálnopisfi do pařížské ústředny, vybavené vý-
konným středním počítačem IBM 360/75. Výsledky
se vyhodnotí graficky opět v regionálních služeb-
nách. Zajímavá je okolnost, že samočinné počítače
se nekupují, nýbrž pronajímají na poměrně krát-
kou dobu, aby jejich vlastnictví a povinnost vy-
užití nebyly na překážku další modernizaci.

Závěrem lze říci, že symposium V. komise ISP
v Paříži ukázalo, jak velkou pozornost věnují tech-
nicky nejvyspělejší státy Evropy komplexní me-
chanizaci geodetické a projekční přípravy Hnio-
vých dopravních staveb. Také v ČSSR je využití
digitálního modelu terénu a jeho záznamu foto-
grammetrickou metodou předmětem stále rostou~
ciho zájmu, zatím v oblasti hydrotechniky él po-
vrchové těžby uhlí. Státní plán výzkumných a vý-
vojových prací však předpokládá jeho použití i při
projektování dopravnich staveb spolu s optimali-
zací programových výpočtů a automatizací zobra-
zovacích prací, a to již během nejbližších tří let.

Ing. ,. Strna, VOGTK, Praha

Zavedení jednotných termínů v oboru
jednosnímkové fotogrammetrie
a ortofotografie

Rozvoj fotogrammetrické přístrojové techniky při-
náší nové technologické postupy a nové fotogram-
metrické pracovní metody. Současně s tím se obje-
vuje potřeba používat nové pojmy a je tedy nutné
zavádět nové odborné termíny. Fotogrammetrická
sekce oborové rady vědeckotechnického rozvoje
v geodézii a kartografii vypracovala návrh na za-
vedení některých termínfi na úseku nové fotoglam-
metrické disciplíny, jíž JI! ortofotografie, a spolu
s tím návrh na používání jednotných termínů na
úseku jednosnímkové fotogrammetrie.

Návrh Iterminologie obsahuje seznam českých
a slovenských termínů a jejich výklad. Doporuču-
jeme všem pracovníkům na poli fotogrammctrie
používat jen navrhovaných termínů, přičemž uvá-
děný výklad není a nemá 'být definicí a může být
podle potřeby rozšiřován nebo zkracován.

Přetvoření, pretvorenie
- jakékoliv projektivní přetvoření (transformace)

snímku nebo jeho částí libovolnou cestou (op-
ticky, mechanicky, početně či jinak).

Převedení, prevedenie (redukce, redultcia)
- podobnostní změna měřítka snímku (zvětšení

nebo zmenšení).
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Převáděcí přístroj, prevodovy prístroj (redU'ktor)
- přístroj pro optické převedení snímku.

Obkreslování, obkreslovanie
- projektivní přetvoření snímku optickografickou

cestou. Střed promítání je subjektivní (v oku
pozorovatele). ZpfJ.sob je vhodný pro přetvoření
menších částí snímkfJ. a jejich přenesení do plá-
nu nebo mapy.

Obkreslovač, obkreslovač
přístroj pro obkreslování, jehož hlavní součást
tvoří polopropustná optická plocha, umožňující
pozorovat současně dvě roviny (snímek a ma-
pu).

Překreslování, prekresfovanie
projektivní přetvoření snímkú optickou cestou,
jehož účelem je 'přetvořit šikmý snímek na sní-
mek 'svislý. ZpfJ.sob je vhodný pro přetvoření
snímkfJ. rovinného území.

Překreslovač, prekrelovač
- přístroj sloužící pro překreslování a k fotogra-

fickému zachycení výsledkfJ. překreslení.

Překreslování po vrstv6ch, prekreslovanie
po vrstvách

zpfJ.sob překreslování nerovinných předmětfJ.
měření, kdy jsou postupně překreslovány
vrstevnicemi omezené části, které lze s dosta-
tečným přiblížením považovat za rovinné, při
postupné změně projekční vzdálenosti. ZpfJ.sob
je použitelný pro přetvoření snímkfJ. s menšími
výškovými rozdíly.

Diferenciální překreslování, diferenciálne prekres-
lovanie

zpfJ.sob překreslování nerovinných předmětfJ.
měření, kdy jsou plynule 'překreslovány plošné
elementy, jež lze s dostatečným přiblížením po-
važovatza rovinné, při plynulé změně projekč-
ní vzdálenosti. ZpfJ.sobje vhodný pro přetvoření
snímkfJ. nerovinného území.

Překreslování v pruzích, prekresfovanie v pruhoch
zpfJ.sob diferenciálního překreslování, kde ploš-
ným elementem je štěrbina, jejíž velikost odpo-
vídá šířce pruhu. Sledovaný výškový profil ob-
jektu měření, jdoucí středem pruhu, slouží
k plynulému řízení změny projekční vzdáleno-
sti. '

Diferenciální překreslovač, diferenciálny prekres-
rovač

přístroj určený k diferenciálnímu překreslování
a fotografickému zachycení výsledku překr~slo-
vání.

Překresleny snímek, prekreslená snímka
snímek zbavený sklonu tj. šikmý snímek pře-
tvořený na snímek svislý a uvedený do pozado-
vaného měřítka.

Diferenciálně překreslený snímek, diferenciálne
prekreslená snímka (ortofotograficky snímek)

snímek překreslený po částech, jež lze s dosta-
tečným přiblížením považovat za 'rovinné. Orto-
fotografický snímek odpovídá ortogonální pro-
jekci zobrazeného území.

"Fotomosaika, fotomozaika
- sestava nepřekreslených leteckých snímkíi.

Fotoplán, fotoplán .
sestava (nebo její reprodukce) překreslených
leteckých snímkfJ. ve stanoveném měřítku s ob-
vyklou úpravou mapového listu.

Fotomapa, fotomapa
- fotoplán doplněný výškopisnými údaji (vrstev-

nice, kóty atd.).

Ortofotoplán, ortofotoplán
- fotoplán sestavený z ortofotografických snímků.

Ortofotomapa, ortofotomapa
- fotomapa, kde 'podklad tvoří ortofotoplán.

Ortofotografie, ortofotografia
- úsek fotogrammetrie zabývající se teorií a praJÓ

pořizování ortofotografických snímkfJ..

Profilové vyhodnocení výškopisu, profilové vyhod-
notenie vyškopisu

vyhodnocení výškopisu na stereoskopických fo-
togrammetrických strojích v profilech diferen-
ciálně vzdálených a vzájemně rovnoběžných.
Výsledkem je záznam přerušovaných (nebo ríiz-
ně silných) profilových čar. Vrstevnice vznik-
nou spojením odpovídajících si koncfJ. profilo-
vých šraf.

Profilové šrafy, profilové šrafy
pomocné úsečky, vznikající jako záznam pro-
filového vyhodnocení výškopisu, přičemž délka
úseček odpovídá zvolenému intervalu vrstevnic.

Profilový šrafovač, profilovyšrafovač
přídavné zařízení ke stereoskopickému vyhod-
nocovacímu stroji pro profilové vyhodnocení
výškopisu.

Šrafový výškopis, šrafový vyškopis
- výškopis vyjádřený profilovými šrafami.

Integrovaná metoda, integrovaná metoda
fotogrammetrická metoda pro mapování, při
které je současně vyhodnocován polohopis ve
formě diferenciálně překreslených snímkíi a
výškopis ve formě profilových šraf sestavou
přístrojfJ., jejíž základní části jsou stereoskopic-
ký vyhodnocovací přístroj, diferenciální pře-
kreslovač a profilový šrafovač.

Z redakce:

Na str. 272 10. čísla našeho časopisu má být ná-
sledující správná hodnota vzorce v odst. 2.1:

ma = ± (10 mm + 2.10-6. D)

Poděkování

Využívám laskavosti redakce našeho časopisu
a děkuji na tomto místě za blahopřání k šede-
sátinám a ke státnímu vyznamenání.

Prof. Bohm
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Odborný semináf
z geodetické astronomie

pořádaný Výzkumným ústavem geodetickým, topo-
grafickým a kartografickým v Praze se konal 19.
září 1967 na Geodetické observatoři Pecný v Ondře-
jově za účasti pozvaných odborníků z AÚ ČSAV,
ČVUT, VAAZ, ÚSGK a VÚGTK. Jednotlivé referáty,
týkající se převážně nových poznatků v oboru geo-
detické astronomie získaných v posledních letech
na GO Pecný, přednesli pracovníci observatoře.
V dalším je uveden stručný obsah všech referátů
přednesených na semináři včetně závěrů z disku-
se.

Ing. G. K a r s k ý: O současném stavu zkoušek
přesnosti komor Rb

Přednášející podal obsáhlý rozbor přesnosti polo-
hy UDZ typu ECHO, určené fotograficky dvojicí
komor Rb (f = 750 mm) na filmu šířky 30 cm s po-
užitím žaluziových závěrek, vždy po jednu vteřinu
střídavě otevřených a zavřených. Rozbor, opřený
o obsáhlý materiál (16 snímkových dvojic), uká-
zal že

a) při vyrovnání celé plochy snímku najednou
opravy v polohách hvězd vykazují značné místní
deformace,

b) způsob protiběžné funkce závěrek obou ko-
mor neodstraňuje systematické chyby v poloze
družice, způsobené "celkovou irradtací" v délce
vteřinové snímkové dráhy družice.

Závěr referátu i po něm následující diskuse
vyzněl v tom smyslu, že pro zvýšení přesnosti
bude vhodné přejít k expozicím na skleněné foto-
grafické desky, vyrovnání provádět zvlášť v něko-
lika menších oblastech soustředěných podél dráhy
družice a zkrátit expoziční dobu na 0,03-0,10.; Za
těchto předpokladů je pravděpodobné, že přesnost
v získaných polohách UDZ bude lepší než ± 5".
Dr. Sehnal z AÚČSAV v diskusi vyslovil politová-
ní, že referát nebyl přednesen na konferenci svo-
lané komisí "Družicová geodesie" letos do Zako-
paného.

Ing. I. Syn e k: Praxe nomografických předpově-
dí přeletů UDZ

Referát tematicky navázal na předcházející sděle-
ní. Přednášející pojednal jednak o dlouhodobých
předpovědích pozorovatelnosti té které družice
s pomocí speciálně upraveného globu, jednak
o konkrétním určení okamžitých horizontálních
souřadnic UDZ pro potřeby jejího simultánního po-
zorování ze dvou čs. družicových bodů. Výpočet je
velmi rychlý, pro tyto účely dostatečně přesný, a
dovoluje při zjištěnýchodchylkách skutečné polo-
hy od polohy vypočtené okamžitě určit opravy
všech následujících předpovědí.

Ing. J. R a m b o u s e k: Variace zeměpisné šířky
na GO Pecný v letech 1958-66

Autor podal ve své přednášce způsob spojení mě-
ření tří přístrojů o pěti různých pozorovacích pro-
gramech do jednoho celku. Z pozorování odvodil
střední šířku přístroje, tvar ročního členu a z-čle-
nu. Z téhož materiálu vyšetřil autor průběh ampli-
tudy Chandlerovy periody v diskutovaném období

na Pecném a získal dva krátkoperiodické nutační
členy. Diskuse doporučila v analýze ještě dále po-
kračovat a výsledky publikovat.

Ing. J. V o n dr á k: Určování efemeridového času
malým cirkumzenitálem

Efemeridový čas byl určován metodou pozorování
časů průchodů několika hvězd a osvětleného okra-
je měsíčp.ího disku konstantní výškou nad obzo-
rem. V referátu byl podán v hrubých rysech nástin
výpočtu pozorovacího programu, měsíční librace
selenografických souřadnic pozorovaného bodu mě-
síčního povrchu, koeficientů a absolutních členů
rovnic oprava vlastního vyrovnání na samočinném
počítači Minsk-22. Přednášející rovněž pojednal
o všech redukcích měření, které jsou v případě
observací Měsíce nezbytné. V závěru byli účastníci
semináře seznámeni s výsledky měření z let 1965
až 1967, kdy bylo pozorováno celkem 24 průchodů.
Dosažená přesnost v jedné poloze Měsíce se pohy-
buje v rozmezí 1"-1,5", což zhruba odpovídá
přesnosti měření průchodů měsíčního kráteru Mos-
ting A pasážníkem na observatoři tokijské univer-
sity. V diskusi vyzval Ing. Rambousek Ústav astro-
nomie a geofyziky ČVUT ke spolupráci v observa-
cích.

Ing. G. K a r s k ý: Soustava astronomických pod-
programů

Referát měl formu krátkého sdělení o ukončení
prací na první části podprogramů použitelných
hlavně v geodetické astronomU. Podprogramy jsou
vypracovány v symbolickém programovacím jazy-
ce MAT 4 a podle potřeby jsou navzájem libovolně
kombinovatelné. Soustava bude moci být podle zá-
jmu využita i mimoresortními institucemi. K dispo-
zici je rovněž hvězdný katalog FK 4 naděrovaný
na děrné pásce v mezinárodním· dálnopisném kódu.

V závěrečné diskusi účastníci seminář kladně
ohodnotili a vyslovili přesvědčení, že podobné se-
mináře by se měly pravidelně opakovat.

Tisková beseda o inženýrské geodézii

Dne 25. října 1967 uspořádal Klub ekonomických redak-
torl1 tiskovou besedu, na níž promluvil předseda ÚSGK
Ing. Jaroslav Prl1ša o inženýrské geodézii v ČSSR.

Ing. Prl1ša seznámil zástupce tisku s úkoly inženýr-
ské geodézie a s významem tohoto oboru pro národní
hospodářství. Uvedl některé progresivní technologie,
např. pouŽití fotogrammetrie a samočinných počítačil
při projektování liniových staveb a zjišťování kubatur,
metody ověřování správné funkce velkých strojních za-
řízení, sledování svislosti výškových staveb a řadu dal-
ších, ve kterých českoslovenští geodeti drží světovou
úroveň. Na příkladech dokumentoval miliónové úspory
dosažené použitím geodetických metod ve strojírenství
i ve stavebnictví. Byly to příklady zabránění havariím
jeřábových mostu, strojních zařízení, oddálení generál-
ních oprav, snížení zemních prací, úspor na správné
kalkulaci kubatur a jejich rozvozu. Na příkladech uká-
zal též k jakým závadám dochází, nejsou-li pro projek-
ci investiční výstavby použity správné, na poslední stav
doplněné mapové podklady. Je stále ještě mnoho or-
ganizací, které zdánlivě uspoří několik tisíc Kčs, např.
na ověření funkce jeřábové dráhy, nebo několik desítek
tisíc Kčs na opatření řádných mapových podkladl1 pro·
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projekci. Tato "úspora" je mnohdy stojI statisIce, při
havarii jeřábového mostu, nebo dokonce milióny, za
zbytečné zemní práce a změny v projektech.
Dále bylo zdfirazněno, že některé projektové organi-

zace, investoři i dodavatelské organizace nerespektujI
vyhlášku SKT o dokumentaci staveb (č. 107 z r. 1966J,
což zaviňuje často zbytečné vícenáklady ve změně
projektfi a v dodatečném zaměřování skutečné realizace
.stavby, zejména uložení podzemních inženýrských sítI.
Současný nedokonalý stav d'Okumentace podzemnIch
investic s ohledem na přestavbu našich měst si v nej-
bližší budoucnosti ,vyvolá nutnost souborné jejich in-
ventarizace a pro větší města vyhotovení technických
map se zákresem všech podzemních vedení a rozvodfi.
ÚSGK je rozhodnuta ujmout se řešenI tohoto velmi ne-
snadného úkolu, ovšem jen za předpokladu dokonalé
spolupráce všech složek investiční výstavby, národních
výborfi, správcfi investic a zainteresovaných resortfi.
Uvažuje i o maximální spolupráci v případě rozhodnutí
periodických geodetických kontrol jeřábových drah,
kterých je u nás několik desítek tisíc.
V závěru by11 novináři seznámeni s novou organi-

zacI ÚSGK od 1. 1. 1968, kdy úkoly inženýrské geodézie
budou zajišťovat národnI podniky "Inženýrská geodé-
zie" v Praze, Brně a Bratislavě. Po živé debatě pracov-
níci ÚSGK seznám111 zájemce s jednotlivými pracemi na
vybraných ukázkách. Zástupci tisku vyslovili překvapení
nad bohatou druhovostí i významem a s1[b111navázat
hlubší ,kontakt s inženýrskou geodézií.

Mapové přírůstky
ústřední dokumentace
J<artgeofondu, pobočky v Praze

CSSR

Atlasy

Atlas Ceskoslovenské socialistické republiky. Vydala
Ceskoslovenská akademie věd a Ústřední správa geodé-
zie a kartografie. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
1. vydání - 1966. Náklad 10 555 výtlskl1. Formát
50X45 m. Cena Kčs 230,-
KGF čís. přír. 372/67
Atlas CSSR, významné dno naší mapové tvorby množ-

stvím a rozsahem tematiky patřI mezi největší ~árodní
,atlasy vydávané jednotlivými státy.
Atlas obsahuje na 58 mapových listech formátu

50X86 cm 434 map, kartogramfi a diagramfi. Obsah je
rozdělen do pěti hlavních oddílfi. Zpracovává tematiku
týk!1jíCí se přírody, <Jbyvatelstva, prfimyslu, země děl-
'stVI a dopravy a v závěru obchodu, kultury a životní
úrovně našeho obyvatelstva.
Atlas CSSR představuje mimořádně bohatý zdroj in-

formací o přírodě a životě v našem státě a je dílem
.reprezentativním.
Kapesní atlas Afriky. Vydalo Kartografické naklada-

telství. Zpracoval, vytiskl a vazbu provedl KRÚ v Bra-
tislavě. 1. vydání - 1967. Náklad 10280 výtiskfi. Formát
16,5Xll,0 cm, 22 map, obrazová část a abecední seznam
zeměpisnýh názvfi. Cena Kčs 15,-
KGF čís. přír. 309/67
Kap~ní atlas Afriky má úvodem mapy světa, fyzickou

a polihckou. Následují mapy Afriky - politická, geolo-
gická, politického vývoje (4 mapy), dále politické mapy
severní a jižní Afriky, národnostní mapa celé Afriky a
hosp~dářská mapa severní a jižní Afriky. V pokračo-
vání Je 12 obecně zeměpisných map skupin nebo jednot-
livých zemí a státfi v Africe.
Mapy jsou doprovázeny na rubu obsáhlým textem

k zobrazeným státfim s uvedením jejich vlajek. Atlas
uzavírá obraz'ová část a abecední seznam zeměpisných
názvd.

Skolní zeměpisný atlas světa. Vydalo Kartografické
nakladatelství. Zpracoval KRÚ v Praze. 8. české vydání
- 1967. Náklad 77280 výtiskfi (837441 - 914720). For-
mát 30X21 cm. 49 stran map a 27 stran abecedního se-
znamu zeměpisných názvfi. Cena Kčs 27,-
KFG čís. přír. 308/67
Školní atlas schválený ministerstvem školství a kul-

tury ja'ko učební pomficka pro školy všeobecně vzdělá-
vací.
Obsahem atlasu je úvodem sluneční soustava, ukázky

topografických map, znázornění terénu a typfi krajiny.
Následují mapy světa, Evropy, státfi a zemí a ostatních
světadílfi. Závěrem jsou zeměpisné tabulky a abecední
seznam zeměpisných názvfi. K atlasu je v příloze při-
pojen soubor příručních hospodářských map Evropy, Asie,
Afriky, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Sovětského
svazu, z nichž Evropa je v měřítku 1:10000000 a ostatní
v měřítku 1:24000000.
Skolní atlas světových dějin. Vydalo Kartografické

nakladatelství. Zpracoval a přípravné práce provedl
KRÚ v Praze. Vytiskl a vazbu provedl KRÚ v Bratislavě.
3. vydání - 1967. Náklad 129280 výtiskfi [345491 -
374770). Formát 30X21 cm. Mapy 52 stran, text k ma-
pám 16 stran, rejstřík 17-39 stran. Cena Kčs 34.-
KGF čís. přír. 326/67
Atlas schválený ministerstvem školství a kultury jako

učební pomficka pro školy I. a II. cyklu.
První část atlasu shrnuje mapové <Jbrazy od pravěku

až po svět po druhé světové válce roku 1965. Mapy
jsou doprovázeny četnými kartogramy, grafy, diagramy
a tabulkami. Následuje text k mapám a závěrem seznam
zeměpisných a historických názvfi uvedených v atlasu.

Soubor map "Poz,náváme svět"
Střední Evropa. Měřítko 1:1 500 000. Vydala ÚSGK.

Zpracoval a vytiskl KRÚ. 1. vydání - 1966. Náklad
25280 výtiskfi. Formát 27X19 cm. Hlavní mapa, více-
barevná, rozměr kresby 72X87 cm [79X92). Text, obra-
Z<Jvápřnoha a rejstřík 80 stran. Cena Kčs 18,-
KGF čís. přír. 154/67
Obsahem fyziografické mapy jsou celá území států

NDR, NSR, Polska, CSSR, Rakouska a Maďarska včetně
částí sousedících státíl.
Mapa má vykreslené a barevně odstupňované izohypsy

terénu až nad 3000 m a izobathy až pod 200 m částí
Severního a Baltického moře. Zakreslena je hydrogra-
fická, železniční a silniční síť a uvedena sídliště v de-
víti velikostech podle počtu obyvatel. Při mapě je do-
datková mapka "Politický přehled" v měřítku 1:12000000
a v příloze je mapka "Hospodářský přehled" v měřítku
1:4500000. Na rubu hlavní mapy jsou další dodatkové
mapky a řada kartogramfi, diagramfi a statistických
údajfi. Textová část v příloze obsahuje geografický, po-
litický a hospodářský popis státfi střední Evropy, hlu-
botiskovou obrazovou část a rejstřík zeměpisných názvů
v mapě. Publikace je vložena do obalu.
Balkánské státy. Měřítko 1:1 500 000. Vydalo Kartogra-

fické nakladatelství. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze.
1. vydání - dotisk - '1967. Náklad 20 280výtiskfi [25341
- 45620). Mapa fyzickogeografická, vícebarevná, rozměr
kresby 102,5X86,0 cm [1l0X92), 69 stran textu s obra-
zovou přílohou a rejstříkem. Formát publikace 27X19 cm.
Cena Kčs 15,-
KGF čís. přír. 248/67
Hlavní mapa fyzickogeografická a dvě dodatkové map-

ky "Politický přehled" v měřítku 1:9000000 a "Hospo-
dářský přehled" v měřítku 1:4500000 podávaji podrobný
přehled o fyzickogeografických, politickoadministrativ-
ních a hospodářských poměrech jednotlivých státfi Bal-
kAnského poloostrova s dalším uvedením podrobnosti na
rubu mapy. Pro hlubší poznání je dále připojen obsáhlý
text s obrazovou přílohou a závěrem rlljstřík názvfi uve-
dených v mapě. Publikace je vložena do obalu.
Crna a Mongolsko. Měřítko 1:6 000 000. Vydala ÚSGK.

Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydání - 1967.
Náklad 15280 výtiskfi. Formát 27X19 cm. Hlavní mapa,
vícebarevná, rozměru kresby 83X87 cm (90X92). Text,
obraZ<Jvá příloha a rejstřík 52 stran. Cena Kčs 16,50
KGF čís. přir. 153/67
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Hlavní mapa fyzlckogeografická obsahuje území celé
Cíny a Mongolska s částmi sousedících zemí a států.
Dodatkové mapky v levém dolním rohu hlavní mapy
jsou dvě: "Hospodářský přehled" v měřítku 1:18000000
a "Politický přehled" v měřítku 1:36000000. Na rubu
mapy j'sou další dodatkové mapky, diagramy, kartogra-
my a statistické údaje. V příloze je obsáhlý text k mapě
s hlubotlskovou obrazovou přílohou a rejstříkem země-
pisných názvů. Publi'kace je vložena do obalu.
Soubor turistických map

Pojizeří. Měřítko 1:100000. Vydala ÚSGK. Zpracoval
KRÚ v Praze. Turistický obsah schválen Ústředním od-
borem turistiky CSTV. 1. vydání - 1966. Náklad 10 280
výtisků. 1 list, vícebarevná, rozměru kresby 50X43 cm
(slož. 22XllJ. Cena Kčs 5,-
KGF čís. přír. 159/67
Turistická mapa široké oblasti po obou březích řeky

]izery má stínovaný terén, vybarvené lesní ploc'hy, zakres-
lenou hydrografickou, železniční a silniční síť a sídliště
vyznačená schematickými půdorysy. V mapě je řada
smluvených značek významných objektů a jiných zaří-
zení důležitých pro turistiku. Turisticky značené cesty
jsou zakresleny podle nejnovějšího stavu (z roku 1966J.

Krušné hory. Měřítko 1:100000. Vydala ÚSGK. Zpra-
coval KRÚ v Praze. 1. vydání - 1966. Náklad 17280
výtisků. 1 list, vícebarevná, rozměr kresby 22X63 cm
(slož. 22X11J. Cena Kčs 5,-
KFG čís. přír. 160/67
Turistická mapa zf)brazuje Krušné hory po jedné

straně v úseku Kr·aslice-Klášterec n. Ohří a na opač-
né straně po Teplice,. V mapě je, ,stíno·vuný terén
s vrstevnicemi, vybarvené lesní plochy, hydrografická,
železniční a silniční s1ťa sídliště jsou vyznačena
schematickými půdorysy. Mapa obs'ahuje řadu smlu-
vených značek důležitých pro turistiku. Turistické
značenécesty j60U zakresleny podle nejnovějšího 'sta-
vu (z roku 1966J.

Plány měst:

Praha Orientaění plán
Praha Czechoslovakia
Praha TsChechoslowakei
Plány vnitřní Prahy v měřítku 1:15000 ve 'třech ja-

zycích vydala OSGK. Zprac,ovala vytiskl KRÚ v Praze.
Text zpr-acoV'al ikolektlv pracovníků propagačního lod-
dělení n. p. .Cedok. 2. vydání - 1966. Rozměr kresby
37X37 (slož. 21X11J, vícebarevné. Cena Kčs 3,-
KGF čís. přír. 161/67 čes., 163/67 angl., 162/67 něm.
Plány jsou určeny pro domácí i zahraniční návštěv-

níky Prahy. Na obvodu I rubu plállu jsou v příslušném
jazyce' 'informace o Praze.

Ostrava. Orientační plán. Měřítko 1:10 000. Vydalo
Kartografické nakladatelství. Zpracoval a vytiskl KRÚ
v Praze. 1. vydání - 1967. Náklad 10000 výtisků. 1 list,
vícebarevný, rozměr kresby 42X30 cm (slož. 21X15J.
Cena Kčs 3,-
KGF čís. přír. 250/67

Olomouc. Orle,rutační plán. Měřítko 1:10 000; Vydalo
Kartografické na,klada'telství. Zlpracoval a vytiskl KRÚ
v Praze. 1. vydání '- 1967. Náklad 11 830 výtisků.
1 list, vícebarevný, rozměr kresby 39X51 cm (slož.
21X13J. Cena Kčs 4,-
KGF čís přír. 156/67

Orientační plány měst s vyobrazením bloků. domů,
vodních toků, parků, okrajových zelení a hlavních prů-
jezdních komunikací.

Zakresleny jsou železnice a linky pouliční dopravy
tramvajové, trolejbusů. a autobusů. s nástupními stani-
cemi. V plánech jsou vyznačeny veřejné budovy, hotely,
parkoviště, taxi a benzinové pumpy. Na rubu plánů
jsou povšechné informace v pěti jazycích.

OPRAVY
GEODETICK'i'CH
pŘrSTROJŮ

~\l\JOPTR
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o historii a vývoji hlavních reprodukčních

a tiskových technik
pojednává novinka

Kartografická polygrafie
pro 4. ročník střední prdmyslové školy zeměměřické

Jsou probrány základní reprodukční techniky, zařízení a postupy - reprodukční foto-
grafie, planografie a speciální zpdsoby pro reprodukci plánd (kyanotypie, diazotypie),
iitografie, ofset, hlub otisk. Na všech ústavech geodézie a kartografie se poulívá pla-
nografických metod; podrobnému popisu prací a uvedení nejdůležitějších receptli je
tedy věnována zvýšená pozornost. S dostatečnou podrobností je uveden o f set, neboť
je to dosud nejvhodnějši tisková technika pro rozmnožování map o velkém měřítku a je
spolu s reprodukční fotografií na ústavech zaváděn. Závěrečná část je věnována vyulití
polygrafie při vydávání kartografických děl a technologickým postupdm ulívaným při

zpracování map a plánů různých měřítek a druhd. Klade důraz na polygrafické zpra-
cování map velkých měřítek, důlelitých pro hospodářskou výstavbu.
Učebnici proto uvítají i absolventi SPSZ, neboť většina z nich pracuje v ústavech geo-
dézie a kartografie jako technici a topografové, a tam se nejčastěji právi s uvedenými
mapami setkávají.

144 stran, 46 obrázkd, brož. 7 Kčs

Geodézie je rozsáhlý vědní obor, který předchází a doprovází veškeré práce s projek-
továním a výstavbou všech našich investičních děl! vybudované dílo zaměřuje pro vy-
hotovení map nejrůznějších typů, a v mnoha případech dále sleduje stabilitu díla.
Základní pmmatky z geodézie, které musí znát stavební inženýr kteréhokoli studijního
směru, jsou obsahem novinky

Geodezie pro posluchače
stavebního inženýrství
Obsahuje především povšechný výklad celé nižšÍ geodézie, a kromě toho navíc ency-
klopedické vědomosti :r. několika samostatných disciplín zeměměřického studia, jako
je kartografie, mapování, vyrovnávacÍ počet apod. Zvláštní pozornost věnuje mechani-
zaci a automatizaci geodetických prací. Pojednává o měřických pomdckách, přístrojích
a běžných metodách, jejich použití v geodetické praxi, o základech fotogrammetrie,
o měření deformací inženýrských staveb a o mapových dílech na území CSSR. Poslu-
chačům fakult stavebního inženýrství a stavebním inženýrům v praxi.

532 stran, 531 obrázkd, váz. 32 Kčs

Obě novinky jsou z produkce
SNTL- Nakladatelství technické literatury.

Dostanete je ve všech odborných knihkupectvích nebo
přímo ve Středisku technické literatury

v Praze 1, Spálená 51


