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001.4:528.9
PRAVDA, J.

Kartografický jazyk
Geodetický a kartografický oibzor, 23, 1977, č. 10,
s. 243-249, 6 obr., lit. 20
Na vyjadro'vanie v kartografii je možné nazerať
ako na sposob používania kartografického ja
zyka. Obzorsúčasných názorov na kartografický
jazyk. Ná'črt koncepcie kartografického jazyka,
v zmysle ktorej kartografické značky z jazyko·
vedného hr'ldiska sú kartosyntagmami, deliteIné
na kartomorfémy a kartografémy.

528.711.114
PETRAš, J.

Analýza vplyvu kazety a obrazového rámu loto
teodolitu na geometriu sním ok
GeodeUcký a kartografický obzor, 23, 1977,č. 10,
s. 249-257, 19 obr., 2 tab., lit. 19
Analýza príčin netdtožnosti snímkovej a obrazovej
roviny pozemných fotogrametrických fotokomor
pri e,xpozícii. ExperimentálnEl vymennie tvaru a
polohy platne ve foto·komorách. Rozdiely vzdiale
no,stí rámových značiek negatívov a etalónu a
možnost z nich usúdiť na polohu platní pri expo
zícii. Návrhy na konstručnézmeny.

528.711.114
IIETP Alll, H.
AHaJlH3 BJlHIlHHIl KacceTLI H paMbI H306palKeHHIl .pOT0
TeO.llOJlHTa Ha reOMeTpmo CHHMKOB
reOne3H'lecKHH H KapTorpaq,H"lecKHH 0630P, 23, 1977,
No lO, CTp. 249-257, 19 pHC., 2 Ta5JI., JIHT. 19
AHaJIH3 npH'lHH HeHneHTH'lHOCTH nJIOCKOCTH q,OTOCHli'MKa
H KapnHmoH llJIOCKOCTH Ha3eMHblX q,oTorpaMMeTPH'leC
KHX cpoToKaMep B MOMeHT 3Kcn03HuHH. 8KcnepllMeHTaJIb
Hoe 113Mepemie cpOpMbI H nOJIOlKeHHIl nJIaCTHHK'H B q,o
TOKaMepax. Pa3HOCTH pacOCTOllHllH KoopnHHaTHblX Ma
pOK Ha paMKe HeraTHBOB II 3TaJIOHa II B03MOlKHOCTb H3
3TOro CJl.eJIaTb BbIBOM Ha nOJIOlKeH>!e IlJIaCTHHOK BO Epe
Mll 3Kcn03Hlvm. IIpellJIOlKeHHl! Ha >!3MeHeHHIl KOHCTPYK
LlHH.

528.563.089.6
l1I1IJ;K, M.
8TaJlOHHpOBaHHe rpaBHMeTpOB HaKJIOHOM
reOne3H'lecrmH H KapTorpaq,H'lecKHH 0630P, 23, 1977,
No lO, CTp. 258-265, 7 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 5
CTaTbll COlleplKHT 60JIee TOQHylO MeTonHKy o6pa50TKH
naHHhlX Jl.JIlI rpaBHMel'poB C MeJIeH'HeM Ha 'COTbIe THna
Sharpe CG 2 H Worden 'll npHHocHT HeKOTOpble 3a
KJIIOQeHHIl H3. HCCJIellOBaHHJI. 3aHHMaeTCIl npelKJl.e BCer<>
3TaJIOHHpOBaHHeM rpaBHMeTpoB C ueJIbIO llCKJIIO'i'HTb HJIH
OrpaHH'lllTb HeKoTopble H3 CllCTeMaTl'l'ieCKHX OlllH6oK.

001.4:528.9
PRAVDA, J.

Kartographische Sprache

528.563.089.6
PICK, M.

Cejchování

gravimetrů

náklonem

Geode,tický a kartografický obzor, 23, 1977, č. 10,
s. 258-265, 7 obr., 2 tab., lit. 5
Článek se zabývá zpřesněnou metodikou zpraco
vání dat pro setinné gravimetry typu Sharpe eG 2
'I. Worden a předkládá některé závěry výzkumu.
Zabývá se především cejchováním gravimetrů
s cílem vyloučit nebo omezit některé zesystema
tických chyb.
.

001.4:528.9
IIPAB.L\A, H.
KaprorpacpU'l'eCKHH H3blK
reo,Ue3HqeCKHH H KapTorpaq,wlecKHH o5aop, 23, 1977,
No lO, np. 243-249, 6 pHC., JIlIT. 20
KapTOrpaq,HQeCKHH cnocoó nepeMaQH liHq,OpMaUHH MOlK
HO pacccMaTpH'BaTb KaK cnoco5 npHMeHeHHIl KapTorpaq,H
'leCKoro IlSbIKa. 05aop cYlIlecTByIOIIlHx B3TJIIl,UOIB Ha Kap
Torpaq,HQeclmH R3bIK. BbUIBHHyTa KOHU61lUHIl KapTOrpa
cpH'lecíKOrO R3bI'Ka COl'JIaCHO KOTOpoH KapTorpacpH'lElcrme
yCJIOBHble 0503HaQeHHR C TO'lKH 3pOOHJI H3blK03HaHHIl
IlBJIRIOTCIl 'KapTOCHHTarM:tMH, nOllpa3neJIJIIO",Hecll Ha
KapTOIMopq,eMbl H KapTOrpacpeMbl.

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 10,
Seite 243-249,' 6 Abb., Lit. 20
Die Ausdrucksform in der Kartographie kann als
Anwendungsart der kartognphischen SprachB
betrachtet werden. Oberblick der gegenwartigen
Ansichten auf die kartographiscl1e Sprache. Ent
wurf einer Konzeption der kartographiscl1en Spra
che in derem Sinne Kartenzeicl1en aus dem spra
chenwissenschaftlichen Gesichtspunkt Kartosyn
t'l.gmen sind, die auf Kartomorphenen und Karto
graphemen a geteilt werden kčinnen.

528.711.114
PETRAš, J.

Analyse des Einflusses der Kasette nnd des Bild
rahmens des Phototheodolits anf die Geometrie der
MeBbilder
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 10,
Seite 249-257, 19 Abb., 2 Tab., Lit. 19
Analyse der Urs'l.chen der Unidentitat der Auf
nahrne - und Bildebene bei ErdbildmeBkammern
wahrend der Belicl1tung. Exprerimentale Form
und Lagemessung der Platten in den MeBkammern.
Entfernungsunterschiede der Rahmenmarken der
Negative und des Etalons und Mčiglich'keit aus
diesen die I:'lattenl'lge bei der Belichtung zu
beurteilen. Vorscl1lage auf Konstruktionsll.nde;run
gen.
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528.563.089.6

PICK, M.
Eichung der Gravimeter durch Neigung
Geodetický .a kartagrafický abzor, 23, 1977, Nr. 10,
Seite 258-265, 7 Abb., 2 Tab., Lit. 5
Die Abhandlung befaBt sich mit der prazisierten
Methode der Datenbearbeitung flir zentesimale
Gravimeter des Typs Sharpe CG 2 und WDrden
und gibt einige SchluBfolgerungen der Farschung.
Sie befaBt sich insbesandere mít der Gravime
tere,ichung mít dem Ziel einer Ausschaltung, bzw.
Beschrankung mancher systematischer Fehler.

CG 2 and Warden. Same conclusians of the re
search are presented. The ma in interest ls can
centrated on calibratian af gravimeters wíth3.im
of elimination or limitatian of some systematic
errors.

001.4:528.9

PRAVDA, J.
La langue cartographique
Geadetický a kartografický abzor, 23, 1977, Na 10,
pages 243-249, 6 illustr., 20 bibliDgraph.

001.4: 528.9

PRAVDA, J.
Cartographic Language
Geodetický a kartDgrafický obzar, 23, 1977, Na. 10,
pp. 243-249, 6 Hg., 20 ref.

Paur s'exprimer en cartagraphie il est passible de
considérer les termes cartogra:phiques comme une
langue c9.rtagraphique. Opinions actuelles SUl' la
langue cartagraphique. Esquisse: ďune cance'ptiDn
de la langue cartagraphique conformément il. la
quelle les signes cartagraphiques sont, du point
de vue linguistique, des cartosyntagmes divisés
en cartamorphěmes et cartagraphemes.

Expressing in cartagraphy may be looked upon
as a way af uSing c'lrtographic language. Pres,e'nt
views Dn cartagraphic language. Outline af a car
tagraphic language canceptian co'nsidering cať'ta,
graphic symbols for cartasyntagmas th3.t may be
divided into cartamorphems and cartagraphems.
528.711.114

PETRÁŠ, J.

Analyse de l'influence de la cassette, et du chassis
du photothéodolite sur la géométrie des cHchés.
Geadetický a kartagrafický abzar, 23, 1977, ND. 10,
pages 249-257, 19 illustr., 2 planches, 19 biblio
graphies
528.711.114

PETRÁŠ, J.

Analysis of Cassette and Image Frame Influence
on Geometry of lhe Photograph
GeDdetický a kartagrafický obzDr, 23, 1977, Na,. 10,
pp. 249-257, 19 fig., 2 tab., 19 reL
Analysis af causes of nan-identity af image and
phatograph planes of terrestrial phatogrammetric
C3.meras. Experimental measuring Df shape and
pasition af the plate in the phatacameras. Diffe,
rences in distances of frame marks of negatives
and o,f the etalan and passibility of judging Dn
the position Df the plates at the time of expa'sure.
Prapo,sals for changes in cDns'tructian.

Analyse des raisons de nan-identité du pIan de
projectian et de cliché des chambres phatagram
métriques pendant l'expasition. Levé expérimental
de la forme et de la positian de la plaque d9.ns
les chambres. Différences de distances des reperes
de cadre des négatifs et des étalans et passi'bilité
de juger la pasition des plaques pendant l'expDsi
tion. Prapositian de modificatian de la construc
Uon.

528.563.089.6

PICK, M.
Etalonnage des gravimetres par inclinaison
528.563.089.6

PICK, M.
CaHbration of Gravimeters by Tilting
Geodetický a kartagrafický abzar, 23, 1977, No. 10,
pp. 258-265, 7 fig" 2 t3.b., 5 ref.
The article deals with a mDreprecise methad af
data pracessing far centesimal gravimete,rs Sharpe

Geadetický akartagrafický abzor, 23, 1977, No 10,
pages 258-265, 7 illustr., 2 planches, 5 biblio
graphies
L'article traite la méthode ďél9.boration des dates
paur gravimětres centésim9.ux du type Sharpe
CG 2 et Worden et présente certaines conclusions
émanant des recherches. L'article décrit avan:t
taut l'étalDnnage des gravimětres dans le but
ďélim:iner au de limiter certaines erreurs systéma
tiques.

Pravda,

1.:

Geodetický a kartografický obzor

Kartografický iazyk

ručník

23/65, číslo 10/1977

243

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Kartografický jazyk
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č

Úvod

e v o m (17). Všetkých 10 skupín Aslanikašvili
klasifikuje podľa 14 charakteristík, pričom
tieto skupiny rozlišuje ešte podľa spôsobov loka
lizácie (bodovej, čiarovej, plošnej; osobitne vy
čleňuje diagramy a grafy, ktoré možno lokalizo
vať všetkými tromi spôsobmi).
ďalej

V kartografii celé stáročia platilo, že "mapa je
zmenšený rovinný . obraz povrchu zemského".
V súčasnom období toto vymedzenie stratilo svoju
všeobecnú platnosť, pr,etože na mape sa vyjadru
jú nielen rGzne objekty zemského povrchu, ale
i javy. vzťahy, stavy a procesy tak podpovrchové
al<o i nadpovrchové, nehovoriac o tom, že sa ma
py vyhotovujú okrem Zeme i pre iné nebeské tele
sá a kozmický priestor vôbec.
Každé karlografické vyjadrovante dáva nevy
hnutne do súvisu rôzne reálne i abstraktné pojmy
a významy objektívneho sveta so špecifickými
grafickými prostriedkami a spôsobmi ich označo
vania v mape. Pokiaľ donedávna vystačil karto
graf či iný tvorca mapy s relatívne nie príliš obsiah
lym arzenálom grafických vyjadrovacích prv
kov, v súčasnom období siaha po veľmi obšírnej
palete grafických možností, pretože ho k tomu
núti veľké množstvo najrozmanitejších a najkom
plikovanejších javov a ich charakteristík, ktoré
je potrebné vyjadriť pomocou mapy.
Na kartografické vyjadrovanie (znázorňovanie,
interpretáciu] je k dispozícii velké, ale nie neob
medzené množstvo grafických prostriedkov. SÚ
bOľ, systém týchto prostriedkov spolu s pravidla
mi l metódami, spôsobmi) ich používania sa v po
sloc11lOl\1 cbdobí začal označovať ako kartografic
ký jazyk.
1. vývoj

súčasných

názorov na kartografický jazyk

K akémusi náznaku "mapového pravopisu",
"mapovej gramatiky" dospeli už pred štvrťstoro
čím Woolo ridge a East (20], Miller (8)
a viacerí ďalší, avšak bolo to viac v prenosnom,
než v konkrétnom zmysle.
Prvý seriózny pokus vymedzenia kartografické
ho jazyka urobil v r. 1956 A. F. A s l a n i k a š v i 
l i (1), ktorý podľa jeho neskoršej práce z r. 1974
(2) nazerá na jazyk mapy ako na "objektový ja
zyk kartografie", t. j. ako na jazyk umelý, forma
lizovaný, ako na špeCifický znakový systém, ktorý
pozostáva:
- z veľkého množstva značiek, ktoré vyjadru
jú určitlÍ pojmy, určité reálne objekty a
Z princípov a metód operovania týmito znakmi
v súlade s časovo-priestorovými zmenami karto
graficky interpretovanej reality.
Aslanikašvili súčasne uviedol tabuľkovú schému
jazyka mapy, v ktorej rozlišuje 10 skupín karto
grafických značiek v triedení podla jednotlivých
interpretačných metód navrhnutých K. A. S a l i š -

Tento názor Aslanikašviliho v každom prípade
treba považovať za priekopnícky aj napriek tomu,
že jeho schéma kartografického jazyka nie je je
diná možná, ani vyčerpávajúca.

J. Ber t i n (3], priekopník grafickej semioló
gie v kartografii sa neprikláňa k názoru, že v kar
tografii možno hovoriť o osobitnom vyjadrova
com jazyku, ale presadzuje názor na existenciu
"špecifického grafického systému". Tvrdí, že kar
tograf na to, aby sa mohol vyjadriť má k dispozí
cii "škvrnu" {la tache, d~r Fleck}, ktorá má 6 va
riabilít, t. j. môže meniť vlastnosť tvaru, veľkosti,
intenzity, farby, orientácie a vzorky.
Od roku 1972 v rámci Medzinárodnej kartogra
fickej asociúcie (ICA) bola vytvorená Komisia
kartografickej komunikácie, jednou z troch hlav
ných úloh ktorej je i rozpracovanie základov ja
zyka mapy (15). Na práci komisie sa zúčastnili
i čs. kartografi: Ing. A. K o l á č n ý, CSc., ako
iniciátor ústrednej myšlienky komunikácie infor
mácií v kartografii, Ing. M. Mar t ine k, CSc.,
prispel k rozpracovaniu kartografickej semiotiky
ti Ing. A. H a š ek, člen korešpondent tejto
komisie za ČSSR. V súčasnom období teóriu karto
grafického jazyka obohatili najmä prof. L. Ra
taj s k i (predseda komisie, Poľsko), J. L. M o 
rrison (llSA) a Ch. Board (V. Británia).
Ra taj s k i (16) nazerá na jazyk mapy podob
ne ako na prirodzený jazyk, t. j. ako na systém
morfológie a skladby jazyka, ako na systém výra
zových foriem a prostriedkov zoraďovania výra
zov do viet. Tvrdí, že v jazyku mapy sú výrazový
mi formami grafické znaky, ktoré predstavujú ur
čité triedy faktov a javov prvkov obsahu mapy.
Z formálneho hľadiska preto klasifikuje karto
grafické značky podľa ich 5 vlastností: tvaru, in
tenzity, farby, orientácie a vzorky (ako kvalitatív
nymi \'lastnosťami, preto kvantitatívnu vlastnosť
- veľkosť neberie do úvahy) v interakcii s člene
ním IH! bodové, čiarové plošné značky. Z konfron
tácie t~'chto dvoch kritérií dospieva Ratajski k ná
zoru, že jazyk mapy disponuje 15 triedami odliš
ností, čiže "literami" svojej abecedy.
Mor r i s o Il (10) výchádza z podobného prin
cípu, avšak rozlišuje 8 základných vlastností kar
tografickej značky: veľkosť, tvar, farebný tón, jas
nosť farby, intenzita farby, orientácia vzorky,
ll;sporiadanie vzorky a textúra vzorky. Tieto vlast
nosti dáva do interakcie so 4 etapami (krokmi)
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vnímania kartografických symbolov, 1. j. so sym
boIizáciou, vychádzajúcou z optického prahu vní
mateľlléh.:> zistenia (detection J, spoznania (recog
nition) a zhodnotenia (estimation J.
B o a r d (4) rozlíšil 213 prvkov ("litier") karto
grafickej abecedy, pričom volil akési kompromis
né riešenie medzi
vlastnosťami kartografickej
značky vyčlenenými Morrisonom a tromi dimen
ziami značiek, použitými Ratajským.
Je viac ako očividné, že pokusy vymedziť podsta
tu a štruktúru kartografického jazyka nie sú vy
čerpané. V práci (12) som poukázal na ďalšie dve
vlastnosti kartografických značiek (rozmerovosť a
významovosť), V. N. N a z a r o v (11) upozornil na
vlastnosť "počtu elementárnych výrazov", E. Im
ho f (7) na "silu obrysovej čiary", "kontrast
negatívneho a pozitívneho obrazu značiek" - atď.

a

Ďalej je vIeImi rozporné a problematické formál
ne ("dimenzionálne") delenie kartografických zna
čiek na bodové, čiarové a plošné. Ratajski (16) ob
jasňuje, že "bodový znak vo funkčnom zmysle je
kompaktný grafický znak, ktorý reprezentuje ob
jekt skutočnosti, vyjadrujúci sa v danej mierke ma
py ako bodový, napr.: dom, továreň, mesto. V ta
komto prípade je grafickou podstatou bodového
znaku akákoľvek geometrická figúra alebo zjedno
dušené vyobrazenie interpretovaného diskrétneho
objektu". Podobne Ratajski vymedzuje i čiarový a
plošný prvok mapy. Podľa môjho názoru takéto po
ňatie (lokalizačné) je v značnom logickom rozpo
re nielen zo všeobecného pojmotvorného (séman
tického, terminologického) hľadiska, ale i z hľa
diska niektorých ďalších teórií v kartografii, napr.
s teóriou optimálnej zaplnenosti mapy (stačí nie
koľko tzv. "bodových" prvkov, napr. bodovolokali
zovaných diagramov - a mapa je preplnená! ). Po
dobne rozporná je i povaha tzv. "plošnej" značky:
podla predchádzajúceho vymedzenia (16) je ňou
i extrémne malá plošne lokalizovaná diagramová
značka, i sýta plná farba základného tónu, aj rôzne
priehľadné rastrové a vzorkové štruktúry (mozai
ky), pričom vo všetkých troch prípadoch z hľadis
ka typologického vystupujú rôzne grafické prvky.
Nakoniec doposiaľ ešte niet medzi kartografmi
jednotného názoru na to, čo považovať za z á 
k l a d n é k a men e, prvky kartografického ja
zyka: "škvrnu" Bertina, "litery" Ratajského a Boar
da, "signatúry" klasikov kartografie Imhofa, Witta
a Arnbergera ap.
V snahe nájsť prijateľnejšie východiskové rieše
nie daného problému treba sa obrátiť na hľadanie
hlbších súvislostí medzi kartografickým spôsobom
vyjadrovania a prirodzeným jazykom.

2. Kartografický a prirodzený jazyk
Kartografické vyjadrovanie sa vyvinulo ako špeci
fická forma ľudskej činnosti a slúži na doplnenie a
nahradenie funkcie prirodzeného jazyka v takých
situáciách, v ktorých je výhodnejšie, účelnejšie,
jednoduchšie a výstižnejšie vyjadriť sa kartografic
ky ako slovne. Prvé primitívne kartografické ná
kresy a mapové vyobrazenia vznikli dokonca skôr

r: Kartografický
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ako grafický záznam prirodzeného jazyka - písmo
(18). Kartografický spôsob vyjadrovania sa, karto
grafický jazyk nevznikol z prirodzeného jazyka, ale
z výtvarných, grafick o-maliarskych, teda umelec
kých prejavov rozumného človeka a vyvíjal se pa
ralelne s ľudskou rečou. Graficko-maliarske preja
vy si počas svojho vývoja ponechali funkciu pôso
biť na citovú oblasť človeka, ale kartografický pre
jav, ktorý bol ovplyvňovaný topológiou, sa čoraz
zreteľnejšie stával grafickým záznamom polohy ja
vov a objektov poznaného sveta. Potreba obchodo
vania, získavania si zdrojov obživy, vedenia vojen
a ďalších dôvodov, s ktorými bola spojená potreba
cestovania, nútili človeka vyjadriť sa a zaznamenať
poznatky o poznanom priestore logicky účelne, pô
dorysne a sChématicky - štylizovane. Sú to vlast
nosti, ktoré sú prirodzene pochopiteľné každému
normálnemu človekovi, preto je aj ľahko objasni
teľný fakt, že prvé kartografické vyobrazenia vznik
li nezávisle na sebe v rôznych oblastiach sveta a
v rôznych obdobiach. Na ich logicko-geometrickej
podstate nemení nič ani fakt, že sú vyhotovené rôz
nymi technikami, z rôzneho materiálu, alebo že
majú rôzny vypovedací účinok. Na rôzne druhy
máp, ktoré boli v každom historickom období odra
zom úrovne myslenia, techniky a ľUdskej aktivity
vôbec, môžeme nazerať aj ako na rôzne formy rea
lizácie kartografického jazyka, pomocou ktorého
sa vyjadrujú (zaznamenávajú) určité poznatky
o objektívnej realite.
Grafická forma vyjadrovania v kartografii umož
nielen obsa
hovo reálne existujúce objekty, ale umožňuje inter
pretovať aj abstraktné javy a 'ich charakteristiky
vztiahnuté k reálnym objektom. Súčasné, stále do
konalejšie mapy, ako logicko-matematické mo
dely, majú veľmi významnú transformačno-oznamo
vaciu vlastnosť, ktorá umožňuje z menšieho množ
stva vnesených informácií získavať väčšie množ
stvo kvalitatívne nových informácií. Je to podobné
ako v prípade umeleckých obrazov alebo umelec
kých či odborných verbálnych vyjadrení (textov],
skrývajúcich určitú hľbku poznatkov a súvislostí,
ale vyjaviteľných v tým väčšej miere, v čím väčšej
miere sa pozorujú, študujú. Efekt využívania také
hoto druhu induktívnej komunikácie je pochopiteľ
ne tým väčší, čím viac sa na jeho realizácii zúčast
ňujú erudovanejší ľudia.
ňuje zaznamenať, vyjadriť, znázorniť

Kartografické vyjadrovanie nie je iba kódovanie,
iba záznam súboru grafických znakov, ale je to
zložitejší a rozsiahlejší pro c es, majúci všetky
hlavné príznaky jazykového systému. Tento karto
grafický jazykový systém sa aktívne zúčastňuje na
myšlienkovom procese človeka. Niektoré pojmové
kategórie vstupujú a sú využívané v myslení v kar
tografickej forme, 1. j. v určitej konfigurácii, v ur
čitej zmenšenej mierke a v určitom stupni zovše
obecnenia svojho obrazu. Zistilo sa, že človek vní
ma a rozlišuje narastajúce vzdialenosti logaritmic
ky, v myšlienkach operuje nielen obrazmi predme
tov, ale v pamäti si vytvára a využíva tzv. myšlien
kové (mentálne) mapy (19], ktoré využíva tak pre
verbálny ako 'i kartografický výstup. Na základe
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I8xistujúcich i novoprijímaných poznatkov si tieto
"mapové obrazy" dopľňa, zdokonaľuje a na zákla
de transformačnej zákonitosti vznikajú uňho nové
pojmy, poznatky, informácie. Táto problematika je
ešte slabo rozpracovaná, no niet pochýb o tom, že
sa stane predmetom hlbších štúdií a objasňování
úlohy kartografického jazyka v procese myslenia;
Kartografickému jazyku je vlastný veľmi výhod
ný "priestorový" spôsob čítania a teda i vnímania,
ktorý na rozdiel od prirodzl8ného jazyka (t. j. fo
netickej r8(;i V časovom slede a písanej reči v line
árnom usporiadaní) je v mnohých prípadoch ťaž
ko nahraditeľný.
Používanie kartografického jazyka nie je domé
nou iba kartografov, prípadne geografov, geodetov,
alebo 'iných špecialistov, ktorí tento jazyk najviac
používajú na vyjadrovanil8 sa, ale je prístupný všet
kýP1 ľuďom be~ rozdielu profesie. Pravda, efektív
nosť využívania kartografického jazyka stúpa ú
merne so stupňom vzdelania, čo je nakoniec nor
málna vlastnosť, platná pre každý spôsob dorozu
mievania, vrátane prirodzeného jazyka.
Prirodzený jazyk sa spravodlivo považuje za naj
dokonalejší prostriedok myslenia i dorozumievania
sa ľudí. Keby takým nebol, ľudstvo by si našlo urči
te iný spôsob, ak by bol výhodnejší. Systém pri
rodzeného jazyka podľa L. O von č a [6] sa skla
dá z následovných rovín: zvukovej [fonetickej),
slovnílwvej (lexikálnej), tvarovej (morfologickej),
skladobnej [syntaktickej) a slohovej (štylistic
kej). Funkcia tohoto jazykového systému je jed
nak dorozumievacia a jednak ako nástroj mysle
nia (5, '13). Základné stavebné prvky prirodzené
ho jazyka sú: fon é m y (hlásky s funkčným vý
znamom; ich grafickým záznamom sú grafémy),
mor f é my (najmenšie významové jednotky, skla
dajúce sa z foném-grafém), l e x é m y [slovné jed
notky, označujúce určité veci, významy: slová, ná
zvy) a syn t a g my [sklady, spojenia slov do
významových celkov).

3. Náčrt grafematicko-morfematickej
kartografického jazyka

koncepcie

V kartografickom jazyku, vzhľadom na porovna
nie s prirodzeným jazykom a vzhľadom na stav
jeho doterajšieho výskumu, možno zreteľne rozli
šovať jeho znakovú zásobu ("lexiku") a morfolo
gicko-syntaktickú rovinu. Znakovú zásobu tvoria
všetky doteraz existujúce mapové značky a grafic
ko-mapové vyjadrovacie postupy. Táto znaková zá
soba, podobne ako slovná zásoba v prirodzenom
jazyku, je otvorená, t. j. možno ju neustále doplňo
vať. Z hľadiska morfologicko-syntaktického základ
nými hierarchicky po sebe nasledujúcimi prvkami
kartografického jazyka sú: kartografémy, karto
morfémy a kartosyntagmy.
Kal'tosyntagma - to je každá kartografická
značka chápaná ako konkrétne grafické označenie
(signifikát) ľubovoľného (i abstraktného) pojmu
(designátu) v mape, vyjadriteľného v prirodzenom
jazyku pomocou slov alebo slovných spojení. Kar
tosyntagmu teda chápeme podobne ako syntagmu

alebo lexému v prirodzenom jazyku a v grafickom
systéme ako ucelenú znakovú jednotku, ktorá je·
odlišná od ostatných znakových jednotiek v danom
systéme.
Pod pojmom kartomorféma rozumieme menšiu
graficko-významovú súčasť kartosyntagmy, ktorá sa
vyznačuje vlastnosťami: významovosti [je nositeľ
kou morfologicko-syntaktického významu tak z gra
fického ako i pojmového hľadiska), opakovateľnos
ti v iných kartosyntagmách [v rovnakej alebo po
dobnej významovo-grafickej funkcii) a hraničnosti
[ďalšej významovej nedeliteľnosti na menšíie časti,
ktoré by boli nositeľkami týCh istých významových
vlastností ).
Pod pojmom kartograféma rozumieme elemen
tárny, vizuálne odlíšiteľný grafický útvar, ktorý
má vlastnosť individuálnosti a schopnosť zoraďo
vať sa do kartomorfém. Aj keď nemusí byť vždy no
siteľom sémantického významu, má vždy grafickú
funkciu (motív).
V praxi to znamená, že za kartosyntagmy pova
žujeme ucelené, samostatné kartografické značky
- od najjednoduchších až po najložitejšie - ktorým
priraďujeme, prisudzujeme (implantujeme) určité
významy, pojmy. Na obr. 1 sú ilustrované príklady
kartosyntágiem pre niektoré také významy, ktoré
v mape zaberajú určitú plochu (areál). Tieto znač
ky sa doteraz označovali ako tzv. "plošné značky".
Kal'tosyntagmy Sl,S2... možno použiť v mape
na označenie konkrétnych významov, pojmov, kto
ré z jazykovedného hľadiska chápeme ako slová,
alebo slovné spojenia (heslá). Vo zvolenej klasifi
kácii kartograficky interpretovaných pojmov
napr. na topografickej mape - kartosyntagmu Sl
využívame obvykle na označenie lúky. Na tematic
kej mape, na ktorej treba rozlíšiť viac charakteri
stík trávnatého porastu môžeme využiť viac variá
cií motívov tejto základnej kartosyntagmy a prira
diť im napríklad nasledovné významy, pojmy:
Sl -- trávnatý
užívaný,
S2 - trávnatý
vaný,
S3 - trávnatý
na pašu,
S4 - trávnatý
krmivo,
Ss - trávnatý

porast

nížinný hospodársky nevy

porast horský hospodársky nevyuží
porast hospodársky využívaný
porast hospodársky využívaný porast s

melioračnými

na

zásahmi.

V danom príklade nie sú vyčerpané ani všetky
možné [prichádzajúce do úvahy) sémantické vý
znamy, ani všetky vhodné grafické motívy a mož
nosti, které by klasifikačne zodpovedali sémantic
kým významom. Napríklad, kartosyntagmy S3 a S4
možno rozdeliť na horské a nížinné, motív melio
račných zásahov možno kombinovať so všetkými
predchádzajúcimi kartosyntagmami a plOd. Počet vý
znamov možno taktiež rozšíriť variabilným vyžitím
farieb a ich vlastností. Tým sa potvrdzuje jedna
z najvýznamnejších zvláštruostí kartografického ja
zyka: jednej a tej istej kartosyntagme možno pri
radiť rôzne významy na rôzných mapách (nikdy
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Obr. 2

nie však na tej istej mape!]. Priraďovanie pojmov
kartosyntagmám na každej konkrétnej mape musí
byť také jednoznačné, ako je to pri označovaní
pojmov silovami (vrátane vetných súvislostí] v kaž
dom konkrétnom prirodzenom jazyku.
Na obr. 1 sú tiež ilustrované kartomorfémy M1,
M2, ... M5 a ich elementárne zložky - kartogra
fémy G1.1, G1. 2 ' GZ. 1, •• • G5. Z' Z tejto ilustrácie je
zrejmé, že existuje celý rad grafických zákonitostí,
ktoré v súlade so sémantickými súvislosťami sú
charakteristické pre kartografému, kartomorfému
a kartosyntagmu spoločne ~ ale i pre každú z nich
zvlášť. Napríklad v danej koncepcii kartografic
kého jazyka možno hovoriť J() tvorbe odvodených
významov spôsobom afixácie podľa Ratajského
[16], podľa ktorého kartografému G3 . 1 možno po
važovať za postfix a kartografému G4.1 za prefix
kartografémy Gl.l' Pravda, Ratajským vyčlenených
6 afixov je potrebné rozšíriť, pretože môžu nastať
aj ďalšie prípady v dôsledku využitia farby, inten
zity alebo štruktúry (textúry), ako to naznačuje
)~artograféma G 2 . 1•

M;'

~G;.1
~2
S~·

Obr.
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Príklad jednej z viacerých možných zmien orien
tácie (pootočenie o 90°) kartografémy Gl.l a G1.2
ilustruje obr. 2. Takáto zmena všetkých dvojíc kar
tografém z obr. 1 zapríčiňuje vznik nových karto
morfém Mť, M2', ... Ms' a kartosyntagiem Sť, Sz',
... Ss', ktorým možno priradiť novú sériu význa
mov, pojmov.
Vznik nových a odvodených významov možno
docieli ť i zmenou usporiadania (kompozície) kar
tografém, ako to naznačuje ilustrácia na obr. 3.
V danom prípade je využitá jedna z viacerých kom
pozičných možností tzv. fázový posun kartogra
fém.

~

Ďalšou zvláštnosťou kartografického jazyka je
fakt, že kartosyntagmy vo viacerých prípadoch
možno deliť na kartomorfémy akartografémy via
cerými spôsobmi. Dokazuje to ilu!'ltrácia (obr. 4)
inej varianty rozdelenia kartosyntagmy Sl na kar
tomorfémy M"j a kartografémy G"1.1 a G* 1.2' Už
z tejto ilustrácie možno konštatovať, že v kartogra
féme možno vyčleniť dve najvýznamnejšie zlož
ky: grafický motív a kartografematický priestor
(plochu).

G~.1 G~.2

Obr. 4

II I I I I II

II
II

1\

II

Na obr. 5 je ilustrované nepravidelné usporiada
nie (kompozícia) grafického motívu z kartosyntag
my Sl. V danom prípade je kartosyntagma totožná
s kartomorfémou i kartografémou. Avšak nie všet
ky zdanlivo nepravidelné kompozície kartosyntá
giem sú nedeliteľné na kartoffiiorfémy a kartosyn
tagmy, ako to dokazuje príklad na obr. 6.
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Obr. 5

Z hľadiska tejto koncepcie kartografického ja
zyka je kartosyntagmou aj plná, autotypicky ras
trovaná alebo poltónová plocha ľubovoľnej farby
určitého areálu v mape čo je plne v súlade
s realitou, že častokrát se využívajú i biele a rôz
nofarebné plochy za nositeľov významu v mape.
Grafematicko-ffiiorfematickú koncepciu, ktorá sa
ilustrovala len na príklade niekoľkých vzorkových
areálových a kartosyntagiem mož
no pochopiteľne aplikovať i na ta
ké grafické útvary, akými sú
podľa doterajšej terminológie
i bodové a čiarové značky.
Záver

Ucelenejšiu systematiku znako
vej zásoby, morfológie (morfogra
fie) a syntaxu kartografického ja
zyka bude možné vypracovať len
na základe hlbšieho a náročnej
šieho štúdia danej problematiky.
Je to potrebné nielen z teoretic
kého hľadiska, ale i z hľadiska
praxe a tvorby a vydávania najmä
komplexných regionálnych atla
sov a súborov tematických máp.

Ľ1

LITERATÚRA:
[1] ASLANIKAŠVILI, A. F.: Jazyk kar
ty. Trudy Tbilisskogo gosudarst
vennogo, universiteta, Tbilisi, 1956

Obr. 6

1977/247

Geodetický a kartografický obzor
248 ročník 23/65, číslo 10/1977

Pravda, '.: Kartografický jazyk

[2] ASLANIKAŠVILI, A. F.: Metakartografija. Osnov ny
je problemy. Tbilisi, 1974
[3] BERTIN, I.: Sémiologie graphique. Paris, 1967
[4] BOARD, Ch.: The geographer's contribution to eva
lua'ting as vehicles for communicating informa
tion. Pape,r prese,nted to the VIUthInte'rnational
cartographic conference, Moscow, 1976
[5] Boľšaja sovetsk1aja enciklopedija. 2. vyd., Moskva
1957
[6] DVONČ, L.: Morfológia slovenského jazyka. Brati
slava, 1966
[7] IMHOF, E: Thematische Kartographie. Berlin, 1972
[8] MILLER, A. A.: The skŕn of the Earth. Methuen,
1953
[9] MO~RISON, I. L.: A theoretical fmmewor'k for car
tographic generalisation with emphasis on the pro
cess of symbolization. International yea'rboJk of
cartography, XIV, 1974
[10] MORRISON, I. L.: The 'Science of cartography and
its essehtial process. International yearbook of
cartography, XVI, 1976
[11] NAZAROV, V. N.: Metody i izobraziteľnyje sredstva
v kartografii. MOlskva, 1962
[12] PRAVDA, I.: Metódy kla'rto,grafickej intenpre'tácie.
Kandidátska dizertačná práca. SVŠT, B>ratislava,
1975
[13] Príruční slovník naučný. II. diel, iPraha, 1963
[14] RATAJSKI, L.: Zasady logiczno-semiotyczne upor
zadkowania i standal'yzacji zn'lkow kartograficz
nych. Polski przeglild kartograficz:ny, Č. 3, 1971
[15] RATAISKl, L.: Commision V Q1f ICA: The task it
fa'ces.. IntHrnational yeaflboQlk of cartography, XIV,
1974
[16] RATAISKI, L.: Pewne aspe'kty gramatyki jfilzyk1a
mapy. PolskipJ.1zeglild kartogra.ficzny, č. 2, 1976
[17] SALIŠČEV, K. A.: Kartoglrafii'a. Moskva, 1966
[18 J SALIŠČEV, K. A.: Kart'Olvedenie. Moskva, 1976
[19] SANDERS, R. A., PORTER, P. W.: Shape in revoaled
mental maips. Annals of the Association of Ameri
can Geographers, č. 2, 1974
[20] WOOLDRIDGE, S. N., EAST, W. G.: The spirit and
pourpose o.f geogr,aphy. Hutchinson, 1951
Do redakce došlo: 22. 6. 1977
lektoroval:
Ing. Milan Martinek, CSc.,
ÚHA Praha

Doviítek lektora
Je treba souhlasit SI autorern, že východisk ern formu
lace a definování kartografického, jazyka je "hledání
hrubších souvisllostí mezi kartografickým 'zpus,obem vy
jadi'ování a pŕ'irozeným jazykern", jaik jsme naznačili
v na,šem čalsopi:se k tétoproblematice v r. 1974 (Čís. 6].
Společnou vlastností obou jazyku je" že jsou prostred
kern sdelování tnfoI'mace. Kartografie byla z této strán
kycharakterizována v 8. číSi. z r. 1972. Pi'itom je 'však
treba ,podtrhnout zeljména jejich podstatnou odUšnost,
která dává ro.zhodujícímzpusobem ,oprávnení a smysllu
plnost elxistencikartografického jazyka. Prirozeným ja
zykem na výstupu a príjmu je možno Isdelovat informa
ci jak ve foneticiké, tak v grafické Jorme, ale výhradne
v s ek v e n bn í p o s lou p n o s t i, vedoucí ke, zploš
tení - "linearite" obrazu reality. Ani soucasné literárni
snahy o vetší pl,astičnost obrazu členením ruzných obra·
zo'Vých sek'V8ncí dokrátkých intervalu a jeljich vzájem
ným sti'ídáním nemohou s,ekvenci odstranit.
Proti tomu podstatou kartografickéhozpusobu vy jad
rování je pOUlze gra.fická f.orma a co nejdUležitejší 
vysílání i príjem pOlskytují pro s to' r o v é str u;k t u
ľ y obrazu reality ('pod níž chálpeme i ruzné je>jí ab
straktní formy projevu). Tato vlastnost - v jediném

oikamžiku vysIatči prijmout informa'ci o určité množine
objektu, jevu a ojejich vzájemných prosltmových, príp.
i jiných vztazích - je podstatným posunem 'kvality sde
lování proti pi'irozenému jazyku. Autor se o této vlas,t
nosti kartografie zmiňuje'. Činí tak však okrajove, za
tímco jde o> zás,adní charakteristiku, kterou ne,lze ani
zhledisek de,finování jazyka ja~o zásadní nere'Spelkto
vat. A práve tato významná okolnost je podnetem k to
mu, hleda t takové zák,onitosti karografického zpusobu
vyjadi'ování, kerými by byl kartografický jazyk ve svých
vyjadrovacích schopnosteich taik maximálne priiblížem
pi'irozenému jazyku ('jehož schopnost popilsu reality je
snad nevyč8>ľpatelná, uvedomíme-li si napr. umelecký
jazyk Čapkuv, Halasuv, Novomeského aj.], aby bylo kar
tografické sdelování využite maximáIní merou. Z tech
to hledise'k je treba v souladu 's trendy 'v nekterých ji
ných národních kartografiích i u nás puvažovat výzkum
a tvovbu ,kartografické sémiotiiky (teorie 'znaku - ne
kdy též - i autorem .- označované sémio,logií] za 'ne
zbytné a jejich zduvodnení za uzavrené. (Mj. o t.om
svedčí Izarazelní této problematiky do základního výzku
m'u ČSAV, o ,čemž se autor ne,zmiňuje.] V Isoučaslné do
be je treba postupovat vpred predevším zodpovfdáním
otázky "jak".
V tomt.o smeru podáváautor výklad v poslední 'ka
pitole článku. Na rozdíI od autorova výkladu,jehož ná
zorový prís,tup je bHzký v nekterých ryse,ch prístupu Ra
tajs,kého" považuji za nutné celou teorii kartografického
jazyka 'v souladu s principy sémi,otiky opŕ'ít ,nikoliv
o "značky = kartusyntagmy postupne delitfllné na kar
tomorfémy a kartografémy", :nýbrž o "znaky, jako ele
mentární nedelitelnéprv,ky - graftcké entity", pripusť
me dIe autora okartografémy. Výzkum analogie s pri
rozeným jazykern by mellpak dát ,odpoveď, zda má být
"znakern" Be'rtinova "skvrna" (r.adeji podle našeho "zá
znam"], či jiný prve-k, pi'ičemž je zjevné, 'že> Bertinovy
vlastností s'kvrny se stanou zä:kladníim, i Ikdyž mužná
modifikovaným východiskem pro formulaci znakového
sysltému ikartografického jazyka.
Uvažujme, že plocha nosi'če> informace - mapy, je k.o
spojitá množina diferenciálních bodu, je'iichž
vlastnosH je možnost nésti informaci, a to obecne for
mou jakéhokoHv, za tím nedefinovaného záznamu, který
lze vyjwdrit binárne ,,0,1". Ie- zrejmé na jedné strane,
že množství infmmace roste' s rostoucím počtem dife
wnciálních bodu o hodnote záznamu ,,1", 'na druhé stra
ne pak, že záznam, tj. množsltví informace, muže rust
jen do určité hranice, kte>rá leží pomerne vzdálena od
maxima (kdy množilna bodu je- vY'plni'ma body o .zázna
mu ,,1"] a která leží u hranice' v kartografii 'již dríve
určené jako hranice' grafické únosnosti a čitelnosti ma
py. Zákiadnfm problémemtedy 'je definování :záznamu,
zn(llku - ikartografémy. 'Druhým krokern 'v tomto výzku
mu musí být zrejme stanove'ní 'syntaktických pravideI
užíváníznakového systému. Navázáním pravideI séman
tických (pi'ičemž není vyloučeno, že zvláštností karto
grafického jazyka bude', že již znak - kartograféma,
ponese sémantický význam] a pragmatických lze uza
vľít syntézu systému vlastního kartografiokého jazyka.
Již v ú'V-odu prvého kroku je ti'eba nalézt vyčerpávají
cí charakterisltiky a rozlišení p,ojmu »,znak" a dosud
zhusta užívaného "značka". V tomto smyslu nelze z hle
disek informatických i sémiotických dost dobre pri
jmout autoruv výklad, že "znakovou zásobu tv-oŕ'í ...
map:ové zmač'ky" (7 2 ] a pi'irovnání "zna,kové zásoby ke
slovní zásobe" (73 ]. Zál'oveň nám z tohoto hlediska chy
bí v autorove "hiera.rchiiprvku kartografického jazyka"
"kartolexémy" (7 6 ], 'ze>jména 'proto, že za kartosyntagmy
- v podstate vetné skladby, považuje autor "jakoukoliv
kartogra.fickou značku" (7 8 ], tedy napr. 'ki'íž, pramen,
vrstevnici ,a'p., což muže 'být zjevne predmetem Idiskuse.
ne,čná,

Príklad uvedený v poslední kapitole ilustruje> sice au
torem používané pojmy, zdaleka jej vša'k nemužeme- 
a autor si na to ani jiste nečiní nárok - považovat za
koncepci kartografického jazyka. Pr.o takové tvrzení bu
de ti'eba snést ješte Iffinohem více logic.kých vyvození
a argumentu, expe'rimentu a ovei'ení vyúsťujících do vý
še zmínené syntézy systému kartografického jazyka.
Výzkum tétoproblematiky odhadujeme na cca 3-5 let.
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Z tohoto hlediska, i když 'le lektoruv dovete,k pole
mický, je tl'eba ve,lmi privítat a 'ocenit autoruv prísp1:í
v8'k, 'v naší kartografické literatur& patrící Ik ojedin1:í
lým. Lektor zvolil ce-stu dovetku proto, že ne,považuje
za vhodné v této fázi zasahování lektoru do autorských
pojetí, nýbrž naO'pak zvei'81jňování a postupné ti'íbení
všech podnet!Ilých myšlenek ,a iIlázoru. l s'vuj dovetek
považuje za p'i'edm1:ít dalšího studia, upi'esňování a vý
voje kone'čných zobeonení. Bylo by si jem prát,aby naše

teoretická kartografická ,pracOv1šte venovala tomuto
principiálnímu problému kartografie, maj!cfmu nespor
ne dopady i do automatiza,cH kartografických pmcesú,
náležitou pozornos!. 5. kartografická konfe,rence v 1'.
1978 bude jiste vhodným fórem k pre'zentová!ní Ivýsled
ku spole'čného úsilí.
Praha, 9. 8. 1977

Analýza vplyvu kazety
a obrazového rámu fototeodolitu
na geometriu snímok

Ing. Jozef PetrU, CSc.,
Vedecké laboratórium 'otograrnetrle SVŠT,
Bratislava

428.711.114

príčinou

l. Úvod do problematiky
Základným predpokladom pri analógovom vyhodno
covaní, ale aj pri niektorých analytických spôsoboch
vyhodnotenia, je splnenie podmienky totožnosti kon
štanty snímky s konštantou fotokomory, teda f, == c.
Predpokladá sa, že pri exponovaní bola snímková ro
vina v rovine obrazového rámu fotokomory a ani foto.
laboratórny proces výraznejšie neovplyvnil geometriu
snímky. Totožnosť uvedených rovín pri expozícii má.
zabezpečovať spoľahlivá funkcia prí t la čného zaria
denia a vhodné uspôsobenie obrazového rámu foto
komory.
V leteckej fotogrametrii sa podarilo túto pod
mienku uspokojivo splniť. Existujú tiež pomôcky
a zariadenia (napr. pri tzv. mriežkových fotokomo
rách), ktoré umožňujú zistiť nesplnenie uvedenej zá
kladnej podmienky, či už pri vyhotovení snímky alebo
fotolaboratórnom procese a pod. Je teda možné pre
veriť metrické a geometrické vlastnosti leteckých
snímok (negatívov, diapozitívov) a zaviesť potrebné
korekcie parametrov snímky a snímkových súradníc.
V pozemnej fotogrametrii, kde sa prevažne po
užívajú ako emulzné podložky sklené platne, sa vše
obecne počíta s tým, že uvedený'Jlredpoklad totožnosti
snímkovej a obrazovej roviny v čase expozície platí.
S týmto sa však možno uspokojiť len pre práce s men
šou náročnosťou na presnosť vyhodnotenia. Napr. pri
analógovom vyhodnotení ťažby v kameňolomoch vo
forme grafických elaborátov li, pod. Pre práce s vyššou
požadovanou presnosťou, napr. v oblasti inžinierskej
fotogrametrie však už uvedený predpoklad neplatí
a treba počítať s rozporom i. of- c a určiť is- Tento
rozpor spôsobuje nepresná. funkcia a nedostatky
v konštrukcii a vyhotovení kompletu: obrazový rám
fotokomory - kazeta - prítlačné zariadenie. Ďalšou

je samotná nerovinnosť sklených platní, ich
deformácia v kazete a prípadná deforn:iácia po foto
laboratórnom spracovaní vplyvom schnutia fotografic
kej emulzie a nedostatočnej hrúbky skla. Na niektoré
z uvedených príčin netotožnosti snímkovej roviny
s obrazovou rovinou fotokomory pri expozícii už dáv
nejšie poukázali viacerí autori, napr. [3], 1.7], [8], [IO],
[ll], [12], [15] a iní. Tento fakt sa však ešte neberie
vždy do úvahy. Neprenikol napr. ani do viacerých
učebníc fotogrametrie vydaných v poslednej dobe.
Ani niektoré konštrukčné úpravy na ďalej uvádzaných
fotokomorách a kazetách možnosť vzniku spomína
ného rozporu neodstránili. Autora k napísaniu tohto
príspevku viedol tiež poznatok z konferencie o inži
nierskej fotogrametrii v Novosibirsku [16J, kde v šty
roch referátov z vyše 40-tich sa poukázalo na uvedený
rozpor.
V článku sa rozoberú poznatky získané fotoko
morami firmy VEB Carl Zeiss -- Jena s formátom
13 X 18 cm, ktoré sa v ČSSR takmer výhradne po
užívajú. S otázkami samotnej rovinnosti emulzných
podložiek a prípadnej následnej deformácie po foto
laboratórnom procese sa článok nezaoberá.

2. Teoretické prípady netesného dotyku snímky s obra
zovým rámom fotokomory
Pri nasledujúcich teoretických. úvahách sa predpokla
dá, že fotografická platňa je tuhé rovinné teleso. Ne
tesný dotyk snímky s obrazovou rovinou fotokomory
spôsobuje nepresná funkcia prítlačného zariadenia
a konštrukčné, prípadne výrobné nedostatky foto
grafickej kazety.
Fotografická. platňa v čase expozície je v tesnom
dotyku s obrazovou rovinou, alebo zaujíma všeobecnú
polohu, i keď blízku k obrazovej .rovine fotokomory.
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Vplyv netesného dotyku platne s obrazovou rovinou
fotokomory na snímkové súradnice možno vyjadriť
pomocou teoretických polôh. platne.
Najjednoduchším prípadom je rovnobežná poloha
platne s obrazovým rámom s odstupom +dc (obr. l).

,•

x'

,,.+dx."
,,

@

s;

Obr. 1. Skreslenie snímkových súradníc vplyvom dc

®

Skreslenie snímkových súradníc je rotačno.symetrické
v zmysle rovníc:

"

x'

dxc =-de
e
dz~

,

z'

= -'-de
c

(l)
(2)

Tento prípad je však takmer výnimočný.
Ďalšou z teoretických polôh je prípad, keď sklená
platňa je v dotyku s obrazovým rámom len jednou
dlhšou alebo kratšou formátovou stranou. Potom
nastane prípad tzv. stočenia alebo sklonu fotografickej
platne (snímky). Na rozlíšenie od stočema, resp. sklonu
fotokomory ho označíme indexom qXJ, resp. W(f.
V prípade stočenia snímky nastane nesy
metrické skreslenie snímkových súradníc, prakticky
len na jednej, od obrazovej roviny vzdialenejšej polo
vici snímky (obr. 2b).
Na zmene snímkových súradníc sa podľa [14]
a obr. 3 zúčastňujú dva časťové vplyvy:
dX~a = dx~
Podľa

+ dx~

(3)

Obr. 2. Skreslenie snímkových súradníc
snímky

Druhý

dx~ =

podľa

obr. 3

X'2

(5)

-dqJa

c

Pri týchto odvodeniach neuvazuJeme dXH, lebo
snímkové súradnice vymeriavame v súradnicovom
systéme definovanom obrazmi rámových značiek a ni~
od H'; úsečka ~ má zanedbatelnú hodnotu.
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a pretože podľa obr. 3.
de

vplyv vyjadruje

vzťah,

rovnice (1) bude

dx~

časťový

stočenfm

=

·1

x'sdqJa,

potom
I

I

I
XXs d
dXl = - - ' rp".
•
c

(4)

Obr. 3. Odvodenie skreslenia snímkových súradníc
stočenim snímky
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Celkový vplyv stočenia fotografickej platne na
snímkové súradnice x' vyjadruje potom rovnica

,
dx ,

+ x ')depa.

= -x - (Xs,
C

(6)

Zmenu snímkových súradnic z' stočením platne
vyjadrujú taktiež dva čiastkové vplyvy
,

dZ l

, ,

XsZ

= --

c

depa,

(7)

dma
.
r

(8)

,,

xz

dz~ = - - -

c

~

, Celkový vplyv
potom bude

stočenia

,

dz'l'''

z'

snímky na súradnice z'

,

(xs

= --

c

+ x , )depa .

23/65,
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3. Vplyv obrazového rámu foto komory
Obrazovú rovinu fotokomory definuje jej obrazový
rám. Spolu s prítlačným zariadením a kazetou má za~
bezpečovať, aby emulzná rovina bola kolmá na os:
záberu.
Na fototeodolite Zeiss (TAN, Photheo 19/1318)
obrazovú rovinu definujú dve dvojice kovových líšt
umiestnené po obidvoch stranách hornej a dolnej
rámovej značky (obr. 4). Ďalšou dôležitou časťou obra
zového rámu sú štyri rámové značky umiestnené
približne v symetrálach strán. Obrazový rám do p lňajú
zariadenia na označenie čísla snímky a orientácie osi
záberu, ako aj nominálny údaj konštanty fotokomory.
Obr. 4 je schematický. Kótované údaje jeho častí sú
v milimetroch.
16Smm

S2rnm

(9)

81mm

+9;'

:/0

"il~J

W

-JU

Podobne možno odvodiť rovnice, ktoré vyjadrujú
zmenu snímkových súradníc vplyvom sklonu sním
ky (platne)

,
'
d Xwa

(Zs
'
= -x
C
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Ol,p-JO

+ z)'d

Wa
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(10)

~ :

til !
~,

dZ~a = ~ (zs
c

+ z')dw"

(ll)

Maximá.lne chyby snímkových súradníc vply
vom stočenia a sklonu snímok v zmysle predošlých
rovníc vyjadrujú vzťahy (12) až (15) vľavo. Pre nor
málne komory, kde c ~- 2x' '. 3z' dostaneme hod
noty, ktoré v týchto rovniciach sú vpravo:

,
2XS2
.,
dx 'p'] = - - depa = X dep",
c

(12)

,
2xsZ'
.,
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c
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'
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Obr. 4. Schéma obrazového rámu toto teodolitu JQzo
theo 19/1318

Na univerzálnej meračskej fotokomore UMK
10/1318, na rozdiel od fototeodolitu, obrazovú rovinu
definuje celokovový rám po obvode. Rámové značky
umiestnené na symetrálach strán sú optické a mecha
nické. Optické rámové značky sa na snímku naexpo
nujú osvetľovacím zariadením v kolmom smere na
obrazový rám. Mechanická rámová značka ako jedno
duchý zárez na vnútornej strane telesa značky sa na
snímke zobrazí centrálnou projekciou pri expozícii.
Schematické znázornenie obrazového rámu je na
obr. 5. V rohoch telesa obrazového rámu sú ešte prí
slušné údaje na označenie snímky a konštanty foto
komory.

z:Uax'

,-

...

CJ
~~~

širokouhlých fotokomorách maximálne
zmeny snímkových súradníc budú približne dvojná
sobkom hodnôt vyjadrených predošlými rovnicami.

,

pri

Predošlé úvahy rozoberajú tri teoretické po
lohy fotografickej platne za predpokladu, že je rovin
ná. a tuhá. V skutočnosti bude poloha platne v polohe
blízkej kombinácii dvoch alebo všetkých troch uvažo
vaných teoretických polôh. Pretože sklená platňa
sama o sebe nie je absolútne rovinná ani tuhá, jej
skutočný tvar a poloha pri expozícii môže byť kompli
kovanejšia. Záleží to od pružnosti skla, jeho hrúbkv,
od sily kazetových pier, konštrukcie kazety a uloženia
platne v kazete ako aj samotného prítlačného zaria
denia. Dôležitú úlohu má aj samotný obrazový rám
fotokomory, jeho konštrukcia a rovinnosť.
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Obr. 5. Schéma obrazového rámu totokomory UMK
10/1318
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Na obr. 4 a 5 okrem kótovaných údajov rozmerov
obrazového rámu sú v fLm uvedené. hodnoty
odchyliek obrazového rámu a rámových značiek od
ideálnej roviny obrazovej fotokomory. Na obidvoéh
typoch fotokomôr sú rámové značky vzhľadom na
obrazovú rovinu vsadené hlbšie o stotiny ale i nie
koľko desatín mm; každá značka je na rôznych prí
strojoch uvedeného typu v rozličných hÍbkach.
Vidíme, že na konkrétnej fotokomore UMK je
obrazový rám prakticky rovinný po celom obvode,
s výnimkou okolia hornej a dolnej rámovej značky,
kde je mierne vydutý o hodnotu 9 fLm.
Obrazový rám fototeodolitu nie je tak dokonalý
ako na UMK. Lišty sú pomerne krátke a sú len v hori
zontálnom smere. Ľavý a pravý okraj obrazového
rámu nemá vôbec definovanú obrazovú rovinu.
~ dôsledku toho a že rámové značky sú hlbšie vsadené,
fotografická platňa pri expozícii, ako si ukážeme ďalej,
je v niektorých častiach pod obrazovou rovinou. Od
chýlky líšt od rovinnosti na jednom z fototeodolitov
sú na obr. 4.

pohyblivé príchytky na prichytenie platne pri vkladaní
do kazety umiestnené zo strany vsúvania vika kazety
boli na originálnych kazetách uložené bližšie ku dnu.
'ťoto spôsobovalo ft priori stočenie fotografickej platne
(obr. 6a). Na autorom upravených kazetách sa pohyb
livé príchytky prekonštruovali tak, aby boli v rovna
kej výške ako pevné príchytky (obr. 6b). Tým sa sto
čenie snÍInky odstránilo alebo znížilo*).

častí
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4. Vplyv kazety na tvar a polohu sklenej platne
.0.Smm

Konštrukcia fotografickej kazety má nemalý vplyv na
polohu a tvar fotografickej platne pri expozícii. Je to
predovšetkým uloženie platne v kazete, jej deformá
cia - prehnutie perami kazety a napokon funkcia
samotného prítlačného zariadenia fotokomory v sú
činnosti s kazetou a obrazovým rámom fotokomory.
Autor r. 1962 a 1963 &kúmal otázku uloženia foto
grafickej platne rôznej hrúbky vo viacerých typoch
fotografických kaziet. Boli to plechové kazety foto
teodolitu Zeiss TAN a foto komory Magnola.Ďalej
kazety s dreveným rámom pre fototeodolit Photheo
19/1318 a to tak originálne, v tom čase dodávané, ako
aj autorom upravené.
Plechové kazety obidvoch typov mali 4 ploché
perá rozložené 30-40 mm od rohov kazety. Sila tých
to pier bola malá; boli z toho istého plechu ako samot
né teleso kazety.
Kazety s dreveným rámom mali na dne z lisova
ného kartónu v blízkosti dlhších strán formátu po
jednom pere. Konce pier boli zahnuté ku dnu kazety.
Ich tvar v priereze je na obr. 6a. Sila týchto pier bola
oproti perám predošlých kaziet :výrazne väčšia. Dve
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Obr. 7 znázorňuje v axonometrickom pohľade
polohu a tvar sklenej platne rôznych hrúbok (1,6
a 1,1 mm) v originálnej kazete s dreveným rámom.
Obr. 8-10 znázorňujú tenšiu platňu v upravenej
drevenej kazete ako aj v plechových kazetách typu
TAN a Magnola. Na týchto obrázkoch sa použila tá
istá platňa a uloženie, aby sa neprejavoval na jed
notlivých kazetách iný ako konštrukčný vplyv. Na
obrázkoch je zreteIný vplyv konštrukcie kazety a sily
pier na polohu a deformáciu platne.
Bitterer vo svojej práci [2] zistil,
že v kazete dlhšiu do bu uložená plat0 ..
..14 ňa získava ,trval~ d:formáci~. Tá~o
~~
sa pôsobemm pntlacného zanadema
40
)5
)1' 8
II
len čiastočne vyrovnáva. Po vy_
1 2 6 .
•
bratí z kazety sa len pozvoľne vraCIa
do pôvodného tvaru.
Nový typ plechovýchfotogra
fických kaziet pôvodne konštruova
ný pre fotokomory UMK a teraz

--:::c=:- - •

Obr. 7. Deformácia a poloha sklených platní
ginálne/ kazete Photheo
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Obr. 6. PozdZžny rez aj originálnou ab) upravenou kazetou typu
Photheo a cJ kazetou typu UMK
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*) Podobne upravené drevené kazety
dodávala firma VEB C. Zeiss asi
od r. 1964. Pre t. č. expedované
fototeodolity Photheo 19/1318 sa
dodávajú plechové kazety toho
istého typu ako pre fotokomory
UMK 10/1318.
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5. Spôsoby zistenia polohy fotografickej platne pri
expozícii

.O.5mm

uprov.nd kaze to Photheo

Obr. 8. Deformácia a poloha sklenej platne v upra
venej kazete Photheo

h = 1.6mm

Mriežkové letecké fotokomory umožňujú zistiť. ne
správnu geometriu snímky spôsobenú pri expozícii,
alebo metrickú zmenu pri fotolaboratórnom procese,
prípadne v určitom čase po ňom. Na tento účel čiastoč
ne poslúžia aj originálne údaje vzdialeností rámových
značiek na obvyklých fotokomorách, ktoré dodávajú
výrobcovia s inými parametrami fotokomôr.
Pozemnými fotogrametrickými komorami sa cen
trálnou projekciou v momente expozícic premietnu
rámové značky do roviny fotografickej snímky. Dosta
neme obrazy rámových značiek na negatíve. Veľmi
ľahko sa presvedčíme, že vzdialenosti obrazov proti
ľahlých rámových značiek na negatívoch z tej istej
fotokomory sú rozdiclne a to, síce ojedinele, až okolo
+0,3 mm [13].
5. 1. Experimentálne vymeranie polohy foto
grafickej platne vo fotokomore

kazeta rAN

Obr. Q. Deformácia a poloha sklenej platne v ple
chovej kazete TAN

h=I.6mm
.O.5mm

:0

V súvislosti s overovaním sklenej platne v kazetách,
ako sa uviedlo v predošlej časti, autor vykonal experi
mentálne vymeranie skutočnej polohy troch druhov
platní vložených do uvedených typov kaziet vo foto
teodolite. Išlo o platne s priemernou hrúbkou 2,2; 1,6;
1,1 mm. Na tento účel sa do dna kaziet.vyhotovili
kruhové otvory, ako je vidno na obr. lla 15. Vymera
nie sa vykonalo na osobitnom zariadení, ktoré umož
ňovalo pohyb fotokomory v smere troch pravouhlých
osí. Po zorientovaní fototeodolitu, t. j. urovnaní
ohrazového rámu do roviny rovnobcžnej s rovinou XZ
zariadenia, vložila sa do fotokomory kazeta so sklenou
platňou. Indikátorovými hodinkami sa odčítali údaje
odľahlostí zadnej strany platne v otvoroch dna kazety
(obr. ll). Po príslušných redukciách, napr. hrúbky
platne v mieste merania a pod. sa získala skutočná
poloha emulznej strany platne vzhľadom k obrazové
mu rámu fotokomory.

kDuto Ma,no/"

Obr. 10. Deformácia a poloha sklenej platne v ple
chovej kazete Magnola

dodávaný aj pre fototeodolit Photheo 19j1318 sa líši
od starých kovových kaziet. Ich teleso je vyššie a iné
sú aj perá. Schematický rez kazctou je na obr. 6c.
Pohyblivá príchytka platne na strane vsúvania veka
kazety je otočná. Ku sklenej platni ju tlačí špirálová
spružina.
Všeobecne pre fotografické kazety platí, že kazety
toho istého typu nie sú rovnaké. Rozmery ich jed
notlivých prvkov sú mierne rozdiclne. Je to spôsobené
výrobou, materiálom, používaním a pod. Napr. autori
[IO] na desiatich kazetách s dreveným rámom zistili
v štyroch rokoch kaziet diferencie v hibke kazety
v hodnotách: 1,1; 1,2; 0,2; 0,6 mm. Možno teda pove
dať, že každá kazeta má akúsi vlastnú chybu, ktorá
sa v konečnom dôsledku prejaví na polohe fotografic
kej platne pri snímkovani.

Obr. 11. Pohľad na vymeranie tvaru a polohy plat
ne vo fototeodolite T AN [foto Gottlžeber)
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Z experimentu vymerania skutočnej polohy foto
grafických platní vo všetkých typoch kaziet vo foto
teodolite sa pre nedostatok miesta uvádzajú len nie
ktoré. Obr. 12 až 14 znázorrmjú platňu s hrúbkou skla
1,6 mm v originálnej a upravenej kazete s dreveným

~

ori,. kOZOla

Photheo

~

rámom vo fototeodolite Photheo s c = 194,31 mm
a vo fototeodolite TAN.
Vidíme, že originálna kazeta typ Photheo s dre
veným rámom spôsobuje stočenie fotografickej platne,
ako je na obr. 3. Tá istá platňa a kazeta vo fototeodoli
te TAN (obr. 14) však zaujíma priaznivejšiu polohu.
Úpravou kazety uvedenej v 4. časti sa dosiahla priaz
nivejšia poloha platne vo fototeodolite Photheo
(obr. 13).
Podobné merania sa vykonali v rámci diplomovej
práce [9]. Okrem iného sa predovšetkým sledovala
poloha platne v novom type plechových kaziet (obr. 15
a 6c). Na obr. 16 je znázornená poloha a tvar sklenej
platne vo fotokomore UMK a na obr. 17 vo fototeo
dolite Photheo výr. č. 246 660.
Z týchto dvoch obrázkov jednoznačne vyplýva,
že poloha platne je zo všetkých doteraz uvedených
prípadov najpriaznivejšia (v miestach, kde sú perá.,
otvory do kazetysa nespravili). Vo fotokomoreUMK
je max. odchýlka od obrazovej roviny +14 p.m. Vo
foto teodolite max. odchýlka má hodnotu -38 !lm.

fotoleodo/it
Photheo 19/1318

Obr. 12. Deformácia a poloha platne v originálnej
kazete vo foto teodolite Photheo 19/1318

-'t II
ooO.fmm '4J •••• iIMlfln!

Obr. 15. Pohľad na kazetu typu UMK bez vtka s ot
vormi na vymeranie polohy a tvaru platne [foto
Zsig6)
oo

upravená kazeta Photheo

(olot.odolít
Phothoo 19/I3J8

Obr. 13. Deformácia a poloha platne v upravene;
kazete vo fototeodolite Photheo

o
C,fmm

" . ' •• t.O.lmm

r
.~

/t=JC-~

.,

(;r;g. kqzéta PhOlheo

fOloteodo!u TAN

Obr. 14. Deformácia a poloha platne v originálnej
kazete vo foto teodolite TAN

Obr. 16. Deformácia a poloha platne vo foto komore
UMK 10/1318, podľa [9)
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a samotného teodolitu, ale aj nerovinnosť negatívov,
hrúbka skla ako aj poloha objektívu. Označenie dife
rencií medzi hodnotami z pracovných negatívov a eta
lónu vyjadruje obr. 18 a tab. 1.
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Obr. 17. Deformácia a poloha platne v novom foto
teodolite Photheo 19/1318, podľa fg]
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5.2 Overenie polohy fotografickej platne
z údaj ov rámových značiek
Obr. 18.

Pretože výrobca zpravidla nedodáva údaje o originál
nych vzdialenostiach rámových značiek, musíme si
ich určiť sami. Najvhodnejší je nepriamy spôsob cez
tzv. etalóny rámových značiek. Takýto etalón je ne
gatív obrazu ramových značiek vyhotovený bez po
užitia kazety. Na obrazový rám fotokomory v hori
zontaInej polohe sa v tmavej komore položí fotogra
ficka platňa. Po zaťažení sa svetlotesne prikryje.
Obrazy rámových značiek sa naexponujú odrazeným
svetlom od bieleho papiera pred objektívom.
obrazov protiľahlých rámových zna
čiek na etalóne je iná ako v skutočnosti. Je to spôso
bené centrálnou projekciou a vplyvom hlbšieho vsa
denia rámových značiek, ako je obrazová rovina foto
komory. Je zrejmé, že pri rôznej polohe objektívu
fototeodolitu dostaneme rôzne hodnoty vzdialeností
obrazov rámových značiek. Z toho vyplýva, že pre
rôzne polohy objektívu fototeodolitu je potrebné vy
hotoviť osobitné etalóny. Výhodné je použiť na vy
hotovenie etalónov fotografický materiál s dobrou
rovinnosťou skla.

Za predpokladu, že negatív je tuhé rovinné teleso,
môžeme podľa [2], [8], [14], [17J, [18] vypočítať dvoj
mo konštantu snímky, prípadne sklon a stočenie sním
ky. Pretože uvažujeme namiesto skutočnej priestoro
vej plochy rovinu, hodnoty konštanty snímky nebudú
totožné a aj rotácie budú približné.
.
, Z hodnôt rozdielov vzdialeností medzi protiľahlý
mi rámovými značkami na etalóne a v súbore 170
negatívov sa. vyhodnotil~ poloha fotografickyoh platní
vzhľadom na obrazovú rovinu v čase. expozície. Na
rozdelení a výskyte jednotlivých odchyliek sa pre
javila funkcia prítlačného zariadenia, vplyv kaziet

Qdchýlok ..1 na
etal6nu

negaťi12f!.

oproti

Tabulka 1
Rozdiel súradníc na negatíve a etalóne

Označenie

Ll 1
LI.
Ll1.Z
LI.
LI,
LI."

Vzdialenosť

Z vymerania .vzdialeností obrazov rámových
značiek na pracovných negatívoch a ich pôrovnania
so vzdialenosťami na etalóne možno s určitým priblí
žením zistiť polohu negatívu pri expozícii.

Označenie.

x~

Xl

X. - -

x,",; 2
(.ij,

,-

(xi

+ x~) z~

z~

(z~

- z.
-

+ x,)

z,

+ z~)- (za + z,)

Tabuľku

odchyliek súboru 170 negatívov pre jej
neuvádzame. Uvedieme len maximálne
a minimálne hodnoty v tab. 2.

obsiahlosť

Tabulka 2
Odchýlka

Liz

A,
Lia
A".

-

LI,
Lis"

J
I

.

-----

Min,

Max.
hodnota v mm

0,17
0,22
0,26
0,05
0,05
0,10 '

°
°

-0,22
-0,03
-0,06
-0,06

- - - -

Na obr. 19 je znázornená početnosť výskytu od~
chyliek uvedeného súboru negatívov vyhotovených
fototeodolitonl Photheo 19/13i8 s .. C = 194,31 mm
s upravenými kazetami v triednom intervale po 0,01
mm. Zaujímavý je výskyt odchyliek BO záporným
znamienkom. Doteraz sa predpokladalo, napr. autori
l7], [17], že odchylky sú len kladné a teda, že konštanta
snímky je vždy len väčšia alebo rovná c.

1977/255

Geodetický a kartografický obzor
256 ročník 23/65, číslo 10/1977

~,

30

Petráš,

I

Analýza vplyvu kazety . ..

( = 194.31m",

lIJ

50

c= 194,3fmnl

J.:

40

20

30
10

oL

20

l.

-6 -.

, ' ,

' 16..-L,....
18

._.

~~-~~
20

22

24

26

io

12

24

26

Al

4O.J

30

20

10

I

,.\\

c

·6

•4

III I

·2

10

12

14

16

ľ8

J

AU
JO

20

10

""I'

•

•.

'1'1'111'1
_.....

'I-L---I
_. 22 l4 26

"'3,4

Obr. 19. Početnost adchýlQlc Li súboru 170 negatillo lJ

o

Výskyt 'záporných odchyliek spôsobilo prehnutie
fotografických platm účinkom sily pier kazety a ne
dostatočnej hrúbky skla. Dalej je to vplyv konštrukč
ného riešenia obrazového rámu fototeodolitu (pozri
3. časť). Názorné vysvetlenie vzniku záporných od
chyliek je na obr. 12-14 a 16.
Štúdiom odchyliek na neuverejnenej tabuľke by
bolo možné sa presvedčiť o približnej polohe snímky
pri expozícii. Prípad symetrických a úmcrných od
chyliek Ll 1 a Ll 2 • resp. Ll3 a Ll4 je zriedkavý. Naznačuje,
že v tom prípade bola smmka.približne v rovnobcžnej
polohe s obrazovým rámom. Oastejšie sú prípady ne
symetrických odchylick v smere x' -ovej a z' -ovej osi;
toto naznačuje stočenie a sklon platne. Absolútne však
prevažuje výskyt nesymetrických a neúmerných
odchyliek, čo okrem stočenia a'sklonu ukazuje ticž
priečny a pozdÍžny pŕiehyb platne.
.......
..' .
Z iného súboru 170 negatívov vyhotovených iným
fototeodolitom sme dostali iné histogramy a rozdelenie
početností odchylie:k, Rozdiely sú spôsobené zrejme

o

-LL~J

I

. o

4

o

I

10

12

14

(stotiny mm)

predovšetkým samotným fototeodolitom (porovnaj
napr. obr. 12 a obr. 14). Z hľadis~a samotného prítlač
ného zariadenia je to otázka dlžky dráhy, po ktorej
pôsobí sila ťažných pružín a prípadné rozdiely v ich
sile a pod., na čo poukázal Bitterer [2]. Dalej je to už
spomenutá. výsledná funkcia kazety a prítlačného
zariadenia.

6.

Záverečné

poznámky

V článku sa poukázalo na konštrukčné riešenia obra
zového rámu foto komôr a fotografických kaziet. Uká
zalo sa, že kazety majú veľký vplyv na samotné ulo
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žeme a deformáciu fotografickej platne v kazete,
pravda aj v závislosti na jej hrúbke. Prítlačné zaria
deme môže len čiastočne zmenšiť valcové prehnutie
plochy emulznej podložky, s~očeme alebo sklon skle
nej platne. Závisí to aj od dlžky dráhy, po ktorej pô
Bobi prítlačné zariademe. Na obr. 14 sme videli, že
vplyv rozdielu vo výške pohyblivých príchytiek origi
ná,lnejkazety oproti obr. 12 sa podstatne zmeml, pre.
tože tento typ fototeodolitu mal dráhu výsunu prí
tlačného zariadema kratšiu.
Ukázalo sa, že okrem kaziet má na polohu foto
grafickéhomateriálu najväčší vplyv konštrukcia obra
zovéhorá.mu. Nie menej významnou otázkou je hrúb
ka skla a jeho rovinnosť (v ľavom dolnom rohu obr.
12-14 vidíme, že určitá nerovinnosť platne v podstate
ostáva na všetkých). Z rozboru vyplývajú nasledovné
uzávery:
l. Obrazový rám fotokomory UMK 10/1318
z hľadiska definície obrazovej roviny je konštrukčne
dobre riešený.
2. Na fototeodolite Photheo 19/1318 sa žiada
zmena konštrukcie obrazového rámu podobne ako
na UMK. Jedným z riešení je predíženie líšt reprezen
tujúcich obrazovú rovinu po rámové značky a k okraju
formátu a nájsť spôsob umiestnenia líšt vo vertikál
nom smere.
3. Ukázalo sa, že kazety s dreveným rámom, i':i
v originálnej alebo upravenej podobe nevyhovujú.
Nové plechové kazety sú všeobecne vyhovujúcejšie.
Aj na mch je ešte možnosť úprav. Týka sa to symetric
kejšieho umiestnenia pier, evo prekonštruovania po
hyblivej príchytky..Je otočná, čím sa môže stať, že
na jej strane sa vzdialenosť platne od dna kazety
zväčší, najmä pri hrubých platniach. Hľadať treba
riešeme ako docieliť zmenšenie cylindrického prehnu
tia platne (väčší tlak do rohov kazety, ako to vyplýva
z obr. 16 a 17).
4. Uvedené konštrukčné zmeny sú žiaduce, preto.
že zatiaľ sa najčastejšie používajú platne do hrúbky
1,8 mm, ktoré sa deformujú.
5. Pre lepšiu možnosť overenia polohy snímky pri
expozícň zdá. sa byť účelným použiť na okraji obrazo
vého rámu ďalšie rámové značky, podobne ako je to
na mektorých mriežkových leteckých fotokomorách.
6. Na práce s vyššou požadovanou presnosťou
a kde to ich charakter dovoľuje, bude potrebné po
užívať analytické riešenie, ktoré umožiíuje znížiť vplyv
deformácie snímkovej roviny na snímkové súradnioe.
Umožňuje to napr. systém Stereo.VÚGTK, alebo
postupy v prácach [l], [4], [5] a iné. Na náročnejšie
analógové vyhodnotenia stojí za úvahu vyhotoviť
viacej (podľa [2] až [5]) negatívov a z nich po vstupnej
kontrole použiť na vyhodnotenie najvyhovujúcejšie
z hľadiska geometrie snímky.
7. V odbornej literatúre všeobecne uvádzané prí
pustné tolerancie v nedoľahnutí fotografickej platne
na obrazový rám foto teodolitu v hodnote do 2 stotín
mm Bú prísne. Pri použití dostupného fotografického
materiálu (na v článku uvedených prístrojoch a prí.
slušenstvách), nie je možné ich dodržať.
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Cejchování

gravimetrů

Pick, M.: Cejchováni

Jedním z dilležitých úkolil současné gravimetrie je
zjistit, zda tíhové pole Země je časově proměnné či
nikoliv, a jestliže ano, tedy o kolik. K tomu účelu byla
vybudována řada mezinárodních sekulárních tíhových
polygonů, které se v pravidelných časových interva
lech proměřují. Na těchto pracích se podílejí i česko
slovenští gravimetrici.
Při zpracování výsledků tíhových :měření na poly
gonech Krakov - Bukurešť (1973) a Tallin - Sofie
(1974) a při porovnávání sovětských gravinletrů GAG
a Askania Gs 12 s gravimetry SharpeCanadian CG 2
a Worden bylo zjištěno, že přístroje druhé,skupiny
vykazují nepravidelné odchylky o velikosti asi ±3
[Lms-2. Jak se ukázalo později, byly tyto odchylky
způsobeny ne zcela přesnou metodou výpočtu. Proto
byl Geofysikální ústav ČSAV v Praze pověřen, aby
v rámci spolupráce geodetických služeb soc. států vy
pracoval zpřesněnou metodiku zpracování dat pro
setinné gravimetry typu Sharpe CG 2 a Worden. Před
ložená práce předkládá některé závěry výzkumu. Za
bývá. se především cejchováním gravimetrů s cílem
vyloučit nebo omezit některé ze systematických chyb.
2. :I\'letoda cejchování náklonem
Měrným systémem křemenných gravimetrů s vodorov
ným torzním vláknem je vodorovné kyvadlo, upevně
né na torzní niti (obr. I). Na kyvadlo, které může
kývat jen v rovině kolmé na torzní vlákno, pilsobí
směrem dolů síla tíže go, v opačném směru pak jednak
torze vlákna, jednak síla měrné pružiny systému.
Jsou-li síly v rovnováze, je kyvadlo ve vodorovné
poloze. Vlastní měrný systém gravimetru je 'ovšem
podstatně složitější, pružin bývá několik, je zde teplot
ní kompenzace, atd., ale pro pochopení principu me
tody cejchování to není podstatné.
Natočí-li se gravimetr okolo vodorovné osy, která
prochází kyvadlem systému v nulové (nenakloněné)
poloze, nezmění se torze vlákna a síla měrné pružiny,
ale místo síly tíže go působí nyní na kyvadlo v rovině
kyvu pouze síla IJ (viz obr. 2).

=

go·cos (J.

náklonem

Ing. Miloš Pick, DrSc.,
Geofysikální ústav ČSAV, Praha

náklonem

1. Úvod

g

gravimetrů

vislost síly měrné pružiny G na poloze šroubu N je
prakticky lineární, platí tedy
G= A

+ N.K + F(N),

(2)

kde A je nějaká konstanta, N je dílek stupnice šroubu,
K.je konstanta, převádějící počet dílků stupnice šrou
bu na jednotky síly a F(N) je odchylka od linearity
stupnice v místě dílku N. Jestliže při vodorovném
gravimetru působila měrná pružina na kyvadlo silou
Go(No) a při nakloněném přístroji silou G(N), pak platí
Go(No) -

+ [F(No) -

+

G(N) = (No - N).K
F(N)] = IJo(l -- cos (J).

(3)

Úhel {J měříme přímo přesným teodolitem (např. OT 2
nebo Wild T3), změnu dílků (No - N) odečítáme na
stupnici gravimetru.
,
Úkolem cejchování gravimetru tedy je ze sou
boru dat [(J, N], rozmístěných podél používaného roz
sahu stupnice gravimetru, odvodit rozdíly tíží Lig =
= go(1 - cos (J), a tyto rozdíly po vyrovnání vyjádřit
pomocÍveličin K aF(N).
Metodika cejchování náklonem byla vyvinuta
IFZ AN SSSR v Moskvě [I], [2], kde byly i sestro
jeny potřebné aparatury. Na nich se cejchují praktic
ky všechny křemenné gravimetry geodetických !jlužeb
soc. států. (Existují ovšem i jiné aparatury, např.
náklonové ,zařízení vyrobené ve VÚGTK v Praze.)

v

(I)

Rovnice (1) platí ovšem jen za předpokladu, že se ná
klonem nemění vliv přídavných zařízení na kyvadlo
přístroje.

Náklonem se tedy zmenší síla působící na kyvadlo
v rovině jeho kývání, uměle se zmenší tíže zemská,
a laboratorně se napodobí šířková základna. Kyvadlo
se vychýlí po náklonu gravimetru od vodorovné po
lohy. Tato výchylka se kompenzuje zmenšením napětí
měrné pružiny gravimetru a kyvadlo se přivede zpět
do vodorovné polohy.
Měrná pružina je ovládána šroubem, jehož po
lohu je možno odečítat na stupnici gravimetru, Zá-

1977/258

90
Obr. 1

Pick, M.: Ce/chováni

gravimetrů

náklonem

Geodetický a kartografický obzor
ročník 23/65, číslo 10/1977 259

Ze systematických chyb je třeba uvažovat ještě
chod gravimetru a v některých případech i vliv změny
slapových sil.
přístroje nestačí samozřejmě

K ocejchování

měřit pouze jeden úhel
ale řadu úhlů (JK podél

za·

p+ resp. {J- pro zvolený dílek N,

stupnice gravimetru, např. pro
dílky stupnice 900, 895, 890, ... , atd. Kromě toho
pro snížení nahodilých chyb, způsobených především
nepřesným nastavením šroubu gravimetru, chybami
v odečítání děleného kruhu teodolitu, atd., musíme
celý postup VÍcekrát opakovat.
Pro geodetické práce nejvyšší přesnosti žádáme,
aby byl gravimetr schopen změřit rozdíl tíhového
zrychlení alespoň 15000 [Lms-2. Protože. u nejběžněj
ších přístrojů v našich zemích, u pNstroje Sharpe eG 2,
je konstanta K v rovnici (2) přibližně rovna 50 [Lms-2/
/1 dílek*), znamená to, že při kroku LlN = 5 potře
bujeme změřit okolo 60 náklonů {JK' Tyto úhly se
sdružují do skupin, tzv. serií, obyčejně po 10 úhlech,
a celá série se změří současně.

90

Z rovnice (1) plyne závislost mezi přesností urče
ného rozdílu tíhového zrychlení a přesností úhlu {J.
Platí

Obr. 2

Ibgl "-' Uo·{J·o{J.
3. Rozbor chyb
Výsledky cejchování jsou zatíženy chybami, způsobe.
nými přcdevším osovými chybami náklonového zaří.
zení a jeho změnami, chodem gravimetru, vnějšími
účinky prostředí (změny teploty, tlaku), otřesy, ne
přesnostmi v odečítání atd.
Vliv

změny teploty se vylučuje
vliv otřesů je podstatně

termostatováním
tlumen vhodnou
volbou stanoviště na pevném izolovaném pilíři. Pokud
jde o vliv osových chyb zařízení b{!o, plyne z teorie [1]
zařízení,

b{!o = ~ AI.{J'
i~l

+ (to -

t) .B,

(4)

kde Aj, B jsou nějaké konstanty, to' t jsou časy na
počátku a v průběhu měření. Účinek prvého členu
řady (4) Al.{J bude značný, může způsobit v tíhovém
zrychlení chybu několika desítek [Lms-2, je proto nutno
jej nějakým způsobem vyloučit. Z rovnice (1) je zřej
mé, že stejné změny tíhového zrychlení dosáhneme,
nakloníme-li přístroj o úhel +{J nebo -{J (měření nad
a pod horizontem). V prvém případě dostaneme

bgó

=

~

AI.{Ji

+ (to -

Protože maximální rozdíl tíhového zrychlení bude
15000 [Lms-2, pak pro go f'-..J 9,81.106 [.Lms- 2 dostáváme

1{J1

<

Ibgl:S:: 2,66.b{J" [Lms~2.

3,2°,

Veličina

b{J" měřená ve vteřinách je součet nahodilých
chyb b{Je a systematických chyb b{J•. Tyto dvě složky
musí být v rovnováze. Vliv nahodilých chyb je'možno
snížit opakováním měř'enL
Nahodilá chyba v určení úhlu {J bude způsobena
nepřesným nastavením měrného šroubu spirály ({JM),
nepřesným nastavením světelné značky gravimetru
({Jo) a chybou z koincidence optického mikrometru
teodolitu ({JT)'
Měrný šroub pružiny nastavujemc s
0,02 dílku. Odtud pro K,....;, 00

{JM

±

=

0,02 ..~""

±

{J .Uo

přesností

asi

1,205"

{Jo'

kde K je konstanta gravimetru a Ir je úhel náklonu
ve stupních. Podobně dostáváme pro {Jo

{J ,....., ± 0,24"

t+).B,

po.'

G

i=1

v druhém
.

Hodnota {JT se pohybuje okolo ±0,6".
Pro nahodilou chybu v úhlu {J tedy dostáváme

případě

bg(j

=

~

i=1

(-I)i.At.{Ji

+ (to-t-).B.

lJ{J"
t

Vezmeme-li z obou měření průměr, bude vliv osovýeh
chyb zařízení da.n vztahem

15(/0

=i~lA2i.{J2i + [to -

!

(t+

+ t-)] .B.

(5)

člen rovnice (5) je již 7lanedbatelný, druhý člen,
tzv. časová 7<měna horizontunáklonového zařízení,
bude předmětem.dalšího rozboru.

Prvý

""

±

V

1,510

({J?

+ O,36

Každá série se při cejchování měří 6 x, při vlastním
v terénu se nastavuje měrný šroub na třech
místech stupnice. Proto se nahodilé chyby zmenší

měření

*)

Při dalších rozborech již nebudeme považovat go a g
za "Hy, ale za tíhové zrychlení. Je-li vhodně zvolená
s<)u~tava jednotck, pak jsou sily a zrychlení numeric
ky shodné, a liší se jen rozměrem. Viz [3].
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v poměru 1 :

Vf& Dostáváme tak pro nahodilé chyby

průměrů, vyjádřené

v chybách

úhlů

náklonu of3e resp.

v tíhovém zrychlení og,

i'Jf3;'

± V~0839 ~oO,02. (f30)2 . ,

==

i'Jg e =

H= Ho

± VO,0578 + 0,01378. (f30)2,

viz tab. 1. Systematické chyby i'Jf3s by
než o{J~' resp. i'Jg e•

měly

být menší

Tab. 1: Odhad střední nahodilé chyby rozdílu tíhového
zrychleni pro šestinásobné opakování každé série a pro
měření na třE)ch místech stupnice gravimetru
{J.

I

I

b{J;'

0,5 0
1,0 0
1,5 0
2,0 0
2,5 0
3,0 0
3,2 0

II .

0,596"
0,322"
0,239"
0,202'
0,183"
0,171"
0,168"

I

0,25
0,27
0,30
0,34
0,38
0,43
0,45

[LffiS--'

e =.: eo V;~~8 ",0,47 [Lms-z .
střední

chyba jed

l ,...., 0,:33 [Lms-2.

Zhruba stejnou hodnotu jsme dostali ze zpracovaní
leteckého mezinárodního polygonu Sofie Tallin (1974) pro skupinu přístrojů CG 2 No 226 (ma
jetek GFÚ ČSAV Praha) a CG 2 No. 280 (majetek GÚ
Bratislava). Uvedené odhady chyb jsou tedy reálné.

měření

4. Vlastní cejchování

Nakloníme-li gravimetr o úhel +{J resp. --'f3, dostává.
me na vertikálním kruhu tebdolitu čtení
0+ =

H

+ f3 + e+,

0- =

H - {J

+ e-,

(6)

kde H je poloha horizontu gravimetru, f3 je úhel ná
klonu a s+ resp. e- je vliv chyb z nepřesnérektifik~ce
náklonového zařízení. Účinkem chyb e+ a e- sel1íde
nebudeme zabývat, av dalším je položíme rovny nule.
Z rovnic (6) můžeme vyPočítat jak horizont H,
tak úhel náklonu f3:

1
2

H = - (0+

+ o-),
.

kde a je nějaká konstanta a t je čas, pak budou výsled
ky zatíženy systematickými chybami. Kromě toho se
ještě projeví chod gravimetru a někdy i účinek změn
slapových sil. Místo rovnice (6) budeme tedy používat
obecnějšího vztahu

+ f3 + a(ť~ 0- = Ho - {J + a(t- 0+ = Ho

to}

+ ch(t+ -

to} - ch(t- -

to}

+ s+,

to) -

S-,

1
f3=2"(o+-o-).

kde a(t+ - to), a(t- - to) je vliv změny horizontu,
ch(t+ - to), ch(t- - to} je vliv chodu přístroje, pře
počtený na

Mezinárodní polygony se obyčejně měří osminásob
ným stepem, rozloženým do dvou dnů, a odečítá se
současně na třech místech stupnice šroubu. Bude tedy
střední chyba změřeného rozdílu tíhového zrychlení

vychází

(8)

(6a)

(eM'" 1 [Lms-2 , eG r-.J 0,2 [Lms-2)
eo """ ±1,02 [Lms:-2.

přístrojů

+ at,

ou.

Při vlastním měření v terénu dostáváme pro na
hodilou chybujednoho měření

Při použití dvou
noho rozdílu

Metodika měření i výpočtu je zřejmě obdobná trigono
metrickému měření výšek.
Při odvozování rovnice (7) jsme předpokládali
časovou neproměnnost konstant náklonového zařízení
i přístroje. Mění-li se horizont H s časem podle vztahu

(7)

jednotky úhlu {J, a 8+ resp. s- je vliv slapo.
vých sil. Netrvá-li zaměření jedné série příliš dlouho,
můžeme považovat změnu slapových sil za lineární
a opravu zahrnout do chodu gravimetru. V opačném
případě je nutné zavádět slapové korekce. Tabulky
slapových oprav pro Prahu vydává každoročně
VUGTK Praha a n. p. Geofyzika Brno. Potřebuje
me-li znát opravy pro laboratoř mimo Prahu o libovol
ných zerqěpisných souřadnicích a. libovolné nadmoř
ské výšce, pak je výhodné použít brněnský výpočetní
program [4J.
.
V dalším budeme předpokládat, že vliv změn sla
pových sil již byl odstraněn. Zaměření jedné serie cej.
chování provedeme tzv. mořskou metodou, užívanou
v SSSR keejchování mořských gravimetrů. Při roz
boru této metody předpokládejme, že měření postu
puje rovnoměrným tempem, takže na zaměření jed
noho úhlu {J je třeba přibližně stejné doby x. Počet
náklonů {JK v jedné sérii s se zpravidla pohybuje kolem
10, zaměření jedné série trvá zkušenému observá.toru
asi 40 minut. Za těchto předpokladů tedy můžeme
položit
(t+ -

to) =x.k,

(t- - to) .:... (28

+ 1 - k) .x,
(9)

kde k je pořadové číslo úhlu f3K v dané sérii. Cejchování
gravimetrů různých typů j~.obdobné,náš popis se
bude vztahovat na přístroje dG 2.
Chod přístroje určujeme z měření na začátku a na
konci série. Na vertikálním kruhu teodolitu nastavíme
horizont H f5 přesností alespoň ±20" (tato chyba může
způsobit chybu v tíhovém zrychlení 0,05 [Lms-2).
Pokud hodnotu horizontu neznáme, provedeme před
běžné zaměření jednoho náklonu 0+ a 0- a podle rov
nice (7}určíme H..lIrubý šroubgravimetru nastavíme
na vhodné čtení, končící zpravidlá na nulu, např.
No = 740. Jemným šroubem přístroje urovnáme ky
vadlo ~ystému a odečteme na jemném šroubu nij. Po
skončéní zaměření série postup opakujeme a dostane
me čtení nI' Rozdíl (n l - - n6) je chod přístroje v dílcích
jemného šroubu za dobu (28 + l).x, kde 8 je počet
náklonů v sérii. Oprava na chod gravimetru v čase t
v jednotkách tíhového zrychlení bude

1977/260

gravimetrů

Pick, M.: Ce;chování

Geodetický a kartografický obzor
23/65, číslo 10/1977 261

náklonem

ročník

Agch

n~ +
-=--=-!~!_
(t - to)' Km
1).x

c=

fIi =

,

(28

kde Km je konstanta jemného šroubu gravimetru,
vyjádřená v jednotkách !1-ms-2/1 dílek.
medáme opravný úhel q, který při náklonu fJ má
stejný gravitační účinek, jako chod pHstroje s opač
ným znaménkem, tedy

+ Ag

fl

go cos

go cos

ch =

(fl + q)

odtud

q

=

Jt -

(nI -_ni))
to! (pO)2 .Km ,
I).x .go.fJI(

+

(28

(10)

iJ2

/' J{

+ [k - -~~t-]]. ax +n =!.!'6
JpJ~1J~
2
gofJ](

fJK
=

1

1]

fJ J( - - [ k - --2---28 +
0)2 K
ax + n 2-_ _n O? ( P-o
''':, .
2
gofJI(
(13)

PI-i dostatečně stabilním chodu přístroje a chodu ná·
klonového zařízení stačí vypočítat úhel fJI( ze dvou po
sobě následujících sérií, změř'ených opačným způso
bem, a teprve do výsledku zavádět opravu na chod
gravimetru. Vliv změny horizontu se při tom automa
ticky vyloučí. Bude tedy
1 -

q}t
(nI - n~)

=

qk(n2-=r~)

-

k(pO)2K""
(28
l)gofJ'tr '

+

q2+

q}{
(nl -nA)

(28

1
-4
(lil + 112 -

fJ/{

(ll)

B'k=2<0
I
+
(ni -

[k _ 28 + 1]

n~)(pO)2Km

(28

i

=:

Tab. 2.: Schéma

moř'ské

2

-

znázorněno

+ -21 (28 + l)ax

0-) = Hi

+ l)gofJ'K
1, 2, a střední úhly fik

=

I

4- (01-.1

(2sT-l)gofJY{ 

Schema měření dvou následujících sérií je
na tab. 2.
Nyní určíme střední horizonty Rk

(12)

1 (
4

--- nI

+ 01(,2 -

+ 112 -

o

11 1 -

~'

Llf3

Měřeni

No

Pi

Ni

Pir

NK

II

gofJlc

(14)

'

Oi.l -

01(.2)

0) (pO)2Km
---fJO'
go ](

(14 )

.a

11 2

=

28+11 ax
± [.k --2--

metody cejchováni

I Hrubý
I Jemný
šroub
šroub

v horizontu

!pO)2K!":.

Pokud se horizont mění nepravidelně, př'ípadně
skokem, je tř'eba zavádět př'íslušné korekce podle od
vozených vzorců (11.)-(13) jednotlivě. Koeficient a
se nejlépe určí graficky z průběhu hodnoty horizontu
v závislosti na čase. PE tom V)'P0čet korekce úhlu fJ
ze změny horizontu

ll. série

1. série

VýAkový kruh

11~)

116 -

čili

+ 1 - k)(pO)2Km

(n 2 -n5) =



fl I( =2 {fJk + flk} 

kde q i fJo jsou vyjádřeny ve stupních, eo = 57,296.
Po dosazení hodnot (9) do (IO) dostaneme pro q v prvé
a druhé sérii (qk resp. qk):

I

Výi'íkový krUh! Jemný I
I šroub I

ol

Měření

H, + fJ,

n~

oII

I

v horizontu

n~

Ha + Ll.
+ H. + a:c + qr

nó

{J,

+ Hl + ax + q}+

fil

nao

n'•

{JK

+ H, + kax + q'}t

fli

n"o

-PK + Ha + ka:c + qj[

P-;
Pt

n oB

-Ps + Hz + sax + q~
+P. + Hz +

I

-{J,

II
I

I

NB
Ns

Pt
P;

+ Hl + sax + q!+
nó \--P, + H, + (8 + l)ax + qt
n~

/3.

I

n~
I

+ (8 + 1 )ax + q;+

:
\

fJK.

.
{Jl

NK

n'o

--(Jx + Hl +
+ (28 + 1-- k)nx + qi{

{Jil:

N,

n'o

-Pl

+ H, + 28a:c + qt-·

Pt

Měření

v horizontu
._--

No

n'1
._._--- . ...
,

~.

__

Měřeni

H, + fl,
._----

-

V

------------------
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+{JK + H +
+ (28 + 1 - k)ax + q'i/

n~

I

2

I

II

n"•

I

'Ilr__L

hOri~~~tl __

I
I

+fI, + Ha +

+ (28 +

I -

k)ax

H.+ A,

+ qp
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by měl být proveden s takovou
dodrženo kritérium přesnosti

1<5,8.1 ~ VO,0839

Zmťna
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přesností,

go - g

,80

přístroje

",.1

~ cos ,8) =

2go sin 2 ~

{)\

eG 2 226
MOSKVA

\

\
\

\
,,'1

\

\
\

,"

~\\

I

\;

;,

3$'

I

".12.15.

\

'\'~,

'2.12. ,5.

;

Dlouhodobý chod zpravidla nepřekročí hodnotu
0,24"/(t k - to), kde (t k - to) je doba, potřebná k za
měření jedné série (tj. asi 40 min.).

jednotek

go(l

H

zařízení zřetelně větší.

Uozměr

=

převedeme úhly ,8 na rozdíly tíhového zrychlení (go 
- g). Můžeme tedy nyní sestavit tabulku výsledků
cejchování, v níž přiřadímerozdHu dílků stupnice

Jako příklady změn horizontu uvedeme několik ty
pických výsledků. Cejchovány byly přístroje Sharpe
CG 2 No. 226 a No. 228. Prvý přístroj je v majetku
GFU ČSAV v Praze, druhý patří polské geodetické
službě ve Varšavě. Oba přístroje jsou hodnoceny podle
výsledků měření na sekulárních tíhových polygonech
z r. 1973 a 1974 jako vysoce kvalitní.
Při měření byly užity dva typy náklonového za
řízení, vyrobené v IFZ AN SSSR v Moskvě. Prvý,
starší typ (tzv. bílý), GAE No. 2743, je netermostato
vaný, a byl v něm cejchován přístroj CG 2 No. 228.
Druhý, tzv. zelený, UEGP No 2, jetermostatováll,
vytápěný na teplotu 35°C, a v něm byl cejchován
přístroj CG 2 No. 226.
Ve všech případech (viz obr. 3-6) si lláklonové
zařízení udržovalo stabilní dlouhodobý chod, který
se neměnil ani po přestavení libel (14. 3. 1970, 19. ll.
1976). Dlouhodobý chod je překryt denními variacemi
a chybami měření, které byly u netermostatovaného

6.

náklonem

dílky stupnice gravimetru N. Pomocí vztahu

aby bylo

.

+ 0,02. (,80)1J

horizontu pro rllzné

gravimetrů

"'.

I<.fl.75.

",

naměřených výsledků

. . . . . J:.
'"

Z měření :náklonem jsme vypočetli popsaným způso
bem vyrovnané hodnoty úhlů náklonů ,8 pro zvolené

Obr. 3

H
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~
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,

1
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Obr. 4
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gravimetru (N - No) rozdíl tíhového zrychlení {!lo(No)
- g(N)}, kde No je vhodně zvolený zá.kladní dílek.
H

'1

eG 2
228
VARNA

I
1\

fl',

J\

'\

" '\

j

j

."'71.

"

2;/.3,'11

:~,3-;'1.

,1'"

"

Cl

]

Kdyby bylo náklonové zařízení správně rektifiko
váno, kdyby na vlastní měření nepůsobily vnější vlivy,
zejména změny teploty, a kdyby se z měření podařilo
'Vyloučit všechny systematické chyby, vliv chodu gra
vimetru, změny horizontu, vliv chyb dělení kruhu teo
dolitu, chyby z deformace čepů,atd., pak by výsledky
cejchování měly vycházet s relativní přesností 10- 4
v těch jednotkách tíhového zrychlení, v nichž je urče
na hodnota !lo'
Všechny tyto podmínky ovšem nemusí být splně
ny, proto je třeba provést kontrolu správného roz
měru naměřených výsledků, a případnou jejich opravu.
Jak již bylo řečeno, všechny serie cejchování se
několikrát opakují, zpravidla 6 X • Tato šestice sérií se
nazývá blok. Předpokládejme, že každá série v bloku
je zatížena nějakou systematickou chybou. Zvolme
některou ze sérií, např. prvou v bloku, za z,á.kladní,
a všechny ostatní přetransformujeme do systému
této základní série.
Tíhový rozdíl v i-té sérii budeme značit
L1!li.K = (rlo -

jcho přetransformovaná hodnota do systému základní
série bude L1!li,K' Za předpokladu, že chyby lze vyjádřit
mocninovou řadou - viz [1] - můžeme k transformaci

Obr. 5
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Obr. 6
Obr. 3-6: Změna horizontu pro gravimetr CG 2, No 226 v termostatovaném náklonovém zařízení 12ěhem
cejchování v Moskvě 1975 (obr. 3) a v Tallžnu 1976 (obr. 4) a pro gravimetr CG 2 No 228 v netermo
statovaném náklonovém zařízení ve Tlarně1971 (obr. 5) aveVaršavě 1970 (obr. 6).
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Llgi •K je tíhový rozdíl k-tého náklonu v i-té sérii.

použít lineární regresní rovnice pro kvadratickou pa
.
rabolu. Pak platí ([5], str. 1066)

Llgl,K

=

+ Al + Bi.{JK + Ci.{Ji,

Llgl,K

Pro každý náklon tak dostaneme n hodnot Llgt,K
a z nich vypočteme aritmetický průměr

(15)

kde

AI

_

= { (S2S4 -

+

n

s~).

2:. bgll
1

n

+ (S283 -

8 18 4 ),

n

2:. {JR: .bgR: +
1

2) ~,;n2 J1 } /
82 • fPK.ugK /

(S18 3 -

111_

/lgK = ,- 2:. LIgu;: .

Tímto

A

způsobem

1

se vyrovnají serie v bloku.

Jednotlivé bloky jsou sestaveny tak, aby se
mají alespoň 3 náklony
společné s jiným blokem. Po vyrovnání sérií v bloku
vyrovnáme stejným způsobem bloky mezi sebou. Byl-li
přístroj cejchován v několika laboratořích, provede
se další vYrovnání mezi laboratořemi, při čemž se
vezme za základní ta, která má většígo ' Rovněž cej
chování přístroje z různých let je vhodné přepočítat
naznačeným způsobem do jednotného rozměrového
systému.

LJ ,

částečně překrývaly, obyčejně
n

Bl =

{ (8 8 2 3

2:. i5gJ{

8 18 4 ),

1

=

{

(818a -

8~).

11

s~).

4 -

}

2:. {J1f.bgJ{
1

+

" {Ji .bgK / / Ll,
n83)· ~

+ (81'~2 Cl

+ (ns

2:. JgK +
11

"

(S182 -

1

n8a). 2:. {JKbg x
1

+

+ (n82-si). ~{Ji.bgK}/Ll,
Ll = n(8 284 - s~) + Sl(828 3 - 818 4 ) +
+ 8 2 (81Sa - si),

Závěrečná úprava měi'ítka se provede na šířkové
základně. Jako konečný výsledek dostaneme soubor
vyrovnaných rozdílů tíhových zrychlení pro zvolené
dílky N měrného šroubu gravimetru.

,.

s.

Pro zjednodušení dalších výpočtů se obyčejně
pomocné veličiny K a F(N) vztahem

= ~ {Jk,

zavádějí

1

JgK = Llgo•K - Llgi •K

§(N) = (N -No).K

,

je počet sérií v bloku,
.
LlgO•K je tíhový rozdíl k-tého náklonu v základní
sérii,

kde n

+ F(N).

(2a)

Hodnota K se obyčejně nazývá hodnota dílku stup
šroubu gravimetru, F(N) je pak oprava
na nelinearitu stupnice. Je zřejmé, žc hodnoty K
niceměrného

pms- 2
eG 2 226 Moskva 1975
F(N)

6
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Obr. 7: Průběh funkcí F (N) pro gravžmetr CG. 2,

No: 226. Odvozeno
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a F(N) nejsou na sobě nezávislé, obě jsou určeny vol
bou vyrovnávací přímky. Změníme-li hodnotu K,
změní se současně všechna F(N). Z toho plynou dva
závěry: 1. Konečným výsledkem cejchování jsou vy
rovnané rozdíly tíhového zrychlení pro dané N. Kerná
tedy smysl počítat veličinu K dříve, dokud neznáme
vyrovnané tíhové rozdíly. 2. Volbou jiné vyrovnávací
přímky dostaneme z téhož souboru dat jiné veličiny
K a F(N). Ze samotné změny konstanty K nelze v žád
ném případě usuzovat na změnu vlastností gravimetru.
Závěr

7.

Tím je cejchování gravimetru skončeno. MÍsto vyrov
naných tíhových rozdílů §(N) stačí tabelovat mnoho
násobně menší opravy F(N). Jako příklad uvedeme
průběh funkce P(N) pro gravimetr CG 2, No. 226 po
dle výsledků měření v Moskvě 1975 (viz obr. 7).
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z PŘ[STROJOVÉ TECHNIKY
Hybridní tachymetr EOT 2000
528.531

1. Úvod
třetí člen z řady elektrooptických přístro
vyráběných firmou Car! Zeiss Jena nastupuje
hybridní tachymetr EOT 2000 [obr. 1). Své před
chůdce EOS a EOK 2000 překonává v mnoha smě
rech a řadí se mezi moderní přístroje světových

Jako

jů,

značek.

EOT 2000 se skládá ze tří vzájemně propojených
upraveného teodolitu Theo 010 A, elektro
nického bloku a kalkulátoru. Po zacílení na odraz
ný systém [obr. 2) čteme úhly v běžném mikro
skopu teodolitu, šikmá vzdálenost i s uvážením
součtové konstanty a kalibrace se po 10 sekun
dách objeví na displeji kalkulátoru [obr. 3), v němž
provádíme další zpracIQvání získaných údajů: vý
počet vodorovné vzdálenosti s případným zavede
ním fyzikální redukce (jejím vložením na dvě
CifTY) , převýšení a výpočet výšky bodu opravené
o vliv zakřivení Země.
bLoků:

2. Základní technická data
výrobcem

přístroje

udávaná

Přístroj měří vzdálenosti v opUmálních podmín
kách od 0,2 m do 2000 m se střední chybou 10 mm.
Do vzdálenosti 400 ID stačí 1 odrazný hranol [jehlO
plocha je 13 cm 2 ), do 700 m 3 hranoly, nad

1977/265

Obr. 1

z

Geodetický a kartografický obzor

266

ročník

23/65,

číslo

pMSTROTOVP. TECHNíKY

10(1977

Obr. 3

3. Výhody EOT 2000
EOT 2000 poskytuje
-- jedno zacílení

měřiči

stačí

k

tyto výhody:

určení

vzdálenosti i obou

úhlů,

Obr. 2

700 m 7 hranolú. II vodorovných směrů i výško·
vých úhlů určených ze dvou p.aloh dalekohledu lze
očekávat střední chybu 3cc • Zdrojem světla je GaAs
luminiscenční dioda ( oblast infra, A = 910 nm),
která je napájena z 12 V zdroje o kapacitě 6 .4h.
Přístroj
pracuje
s
modulační
frekvencí
14985570 Hz, která je volena tak, aby pro střední
atmosferické podmínky t = + 15°e,p = 740 torr,
e = 10 torr byla fyzikální redukce nulová. Měření
lze provádět v teplotách od -25 oe do +45 oe.
Dalekohled. dává v:lJpřímený obraz s třicetiná
sobným zvětšením a jeho optika slouží jako vysí
lací a přijímací systém dálkoIIl.ěrného bloku. Pří
stroj je vybaven optickým centrovačem v alhidá
dě (střední chyba dostředění je 0,3 mm při výšce
přístroje 1,5
mJ. Hmotnost celé aparatury je
cca 11 kg.

kompaktní konstrukce přístroje zajišťuje vy
sokou přesnost měření směrů,
redukce ,na vodorovnou, převýšení a výška za
měřovaného bodu j-sou určovány podle progra
mu vestavěného do počítače právě tak, jako
jedno zacílení stačí k určení vzdálenosti i. obou
poloh dalekohledu,
možnost otáčení kalkulátoru kolem osy pří
str,oje umožňuje jeho pohodlnou obsluhu při
cílení v obou polohách dalekohledu,
GaAs dioda má nepatlJmý příkon a vysokou ži
votnost,
několikanásobné přerušení měři-akého signálu
nemá vliv na měřický výkon, po jeho objeve
ní měřický proces dále pokračuje,
pomocný reflektor s viditelným světlem umož
ňuje ť}lIchlé vyhledávání a přesné zacílení ód
razného systému,
přístroj
je vybaven automatickou kalibrací,
automatic.kým zaváděním součtové konstanty
a korekce z vlivu zakřivení Země,
zabudování početních progDamů do kalkuláto
ru umožňuje vyvolat hodnoty vložené do pamě
ti, provést určení směrů, v:lJdálenosti a polohy
dalekohledu v libovolném pořadí a vyskytne-li
se chyba v obsluze (např. zapomene-li se jeden
z měřických prvků), na displeji se neobjeví ani
jedna z počítaných hodnot,
záměna obou poloh dalekohledu nebo zapome
nutí měření v jedné poloze dalekohledu nemají
negativní důsledky,
optický dostřeďovač přístroje i jednotlivých
odra21ných systémů zairučuje přesné dostředění,
doplňky přístr.aje je možno vhodně kombino
vat podle požadavků praxe.
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organi'zace, které· v této činnosti. úzc,e spolup'racují
s naším středislkem. Do konce l'OIku1977 budoQu do
konče,ny zemědě'lské hOSpo.dářsiké mapy pro 60000

4. Možnosti pracovního nasazení
Přístroj je možno užít v těch oblastech geode
tické praxe, kde budou postačovat jeho technické
parametry. Bude to:
tachymetrické mapování všeho druhu,
přesná tachymetrie,
klasická a přesná polygonometrie,
budování geodetických sítí triangulací či trila
terací,
určování vlícovacích bodů,
vytyčovací práce a kontrolní měření ve sta
vebnictví, zvláště na liniových stavbách, sídliš
tích i v dťilním měřictvL

Do redakce došlo: 12. 7. 1977
Ing. František Krpata,
katedra vyšší geodézie ČVUT Praha

hektarů pozemlků zemědě1ských podnilků.
prů!běhu ,ro'ku 1977
střediska operáty EN

budou zaváděny do provozu
na mitk,rOlfi,ších. Středislko po
važuje tento úkol za mÍlÍIliořádně důlež~tý, protože
přináší podstatné úspory ·ter!1iínů zpracování oQlperá
tů na počítači a projevÍ se značné úspory SH THP.

6.V

7. V 'roce 1977 bude dOlkončen cylklus příl]Jora'vy výro,by
pro 'vyhotovování geometlr1c'kých plánů a zamě,řoQ'vání
dalších změn vhodný, pro naše SG. Budou zároveň
vyřešeny organizační a technologické problémy při
zajištění pracovního cyklu od přípravy výroby přes
vola:suní g,eodetické p'ráce až po promítnutí změn do.
oQparátů EN.
8. Pracovníci středis,ka .ďle možnosti PVT a za spoluprá
ce VÚGTK v T,oce 1977 zaJháJjí práce !naprovádění
průběžné údržby operátůEN. Dále pak provedou
zkušební sumarizaci na počítači EG 1030 tak, aby zís
kané zkušenosti mohly být realizovány v rámci re
sortu.
9.

10. V roce 1977 budou vytvMeny p,odmínky p,ro zaJvede
ní společného využívání nové techniky a vzájemného
,předání z)kušecr:J,ostí se střediskem geodézIe v Kutné
Hoře. Tato. č~nnolst bude zabezpečovat mO'líno'St vy
tvo'ření jednoQho koopmačního ce,l'ku ve v)'uží'vá,ní vý
sledlků rractonaílizace a úče]lné zavádě'j1í no'vé tech
nLky spoQlečně pro více 'středisek.

ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY
A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Socialistická iniciativa na
60. výročí VŘSR

Středisko geoQdézie Hene'šov se zúčastní sociaoJisitic
ké soutěže o nejlepší středisko ve vyhotovování geo
metrických plánů.

11. Pracovníci sltřediska odpracují při údr'žbě budovy
a při zlepšení pracQl\cního prostředí v 'rGce 1977 cel
kem 200 hodin.

počest

Tento závazek se daří s'kute'čně úspěšně a neformál
prokazatelné 'výsledky a je předpolklad,
že do konce ,rolku 1977 bude splně'll.
ně p:ln~t, přináší

Ini'ciaJUva pracovníků resGrtu Č'ÚGK na p,očes!t 60. 'vý

Ing.

ročí VŘSR je vyjádřena více Inež ,pěti sty sociaHlstilckými
zavazky kolektivů a téměř třemi tisíci závazky jedno
tli'vců, v různých foQrmác!h i:niciati:vy je z~poJeno 80 %
pr8:co'vníiků resolrtu. Jedlníim z 'přfkla,dů hodnoltných Iko
lelktivních závazlků, který ,spoj,uje výzkum s praxí ,a ikom

pleXlní socialistickou racioQnal'rzací a zaměřUlje se lIla re
oblasti, je např. závazek
zaměiřelIlý na zaJvádění
racionálního systému ev:idence nemo'viltosU:

sortně a společensky významné
střediska geodézie v Benešově,

1.

Středisko geodézie S!p~ní jmeno'vité úkoQly dané plá
lIlem středis>ka pro rOk 1977.
P.ro spl:nění plánu provede mimOřádná organt2la,clní
opatření Iplro řízení výroby. Dále budoQu úlkoly SG za
ji'šťovány
prostřednict'vím
komplexní sociéIJlistické
racionalizélJce. Bude přednostně zaJbe:z<pečdva.! úkOly
důležité pro plnění politických úkolů okresu Benešov.

2. P,racoQ\nníci střediska budou pOik!ra'Č,ovat 'v soci'alist1c
ké soQutě'ž.i v rámci ukresu formou socialistic'kých
sdruž,elných zá'vlaz;ků U!zavímných merz;i oQ,rgálIly ONV a
orgamizacemi pru podporu bytolvé 'výstavby a dále
pak mezi Okresní zeměděls'kou správu a SG prG
oQchramu zoHmědě.J:ského půdmího fondu.
3..

Sitředisko geodézie Benešov bude i lIladále alktivně
spolupn.covat s VÚGTK. Tato činnost bude soustředě
na dG programu Ik,O'mplexní r..aci on ali:za'ční hrigády.
GHem bude ověřování 'výsledků výz,kumu v práci
střediska geodézie.

přijata opatření pro zajištění sběru identifi
kátO;rů o!bč,anů ('l'odnýclh čísel) dJle pOlkylnu ČÚGK ve
,spolupráci s VIÚGTK tak, iliby siřediskoQ zúskalo dosta
telčné ZlkUlš,enoQsti, Ikteré budou a'p1i:koválIly' při za'jiš

4. Budou

tění toihOlt'o
v resortu.

úko,lu u ostatmích

středise!k

geoQdéz:ie

5. V roce 1977 buduu pokračova't ,p.ráce na vyho,tovová
ní zemědělslkých hospo'dářský.ch map pTO zemědělslké

1m Pecka,

ČÚGK

RACIONALIZACE V GEODÉZII
A KARTOGRAFII

Rozvoj vynálezeckého a zlepšovatelského
hnutí v resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického
331.14 7.2 :.528

Usnesení vlády ČSSR Č. 296/1975 ..a usn~ení vllády ČSR
C. 260/1975 ke 2;prá,vě 00 stavu vynálezecť\lí a zlepš'ova
telství, k jejichž realizaci bylo v resortu ČÚGK IpřistoQu
penO' po,čátlkem ,ro!ku 1976, Ise iO'svě,dčila jako Vlhodné ná
'stmjeřízení vynMe'zectví a zlepšo'vatellst'Ví v'obla:slti po
litické, te,cihlllické, elkon:omické iprávlnía organiza,ční. Ve
všeoh ,organizacích .resortu CUGIK byly na základě pro
věrelk plnění zákona č. 84/1972 Sb., .o Gbje,vech, 'vynále
zech, zlepšoQvalCÍch 'návr.zích ,a prŮ!m)'slový'ch vZoQrech, a
usnesení v,láidy ČSR 'č. 164/1974při'jata olpatření \k ,odstra
nění zji,štěný,oh nedostaJtků a 'by'ly vyp,raco'válny v soUči:n
nosti bospodářských vedení Si ,ROH. ČVTS la SSM "Pro
gramy ['o.7!voje tvor'by a ,reaUz,ace 'vynálezů a zlepšo'va
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cích .ná:vr'hů 'v 6. 5LP" včetně opatření 'v O'bLasti mate
riálně technické, ekonomické a právlní :pomoci vy:nález
cilnll a ,zleipšovatelůlffi.
Realizace těchtO' ,,:Brogramů" v ro,ce 1976 přLspěl:a
k dosažení nárůstu počtu Ipodaných ,a přij!a1týchzlepšo'va
cích náv!rhila společenskéhO' :prospěchu 'z jeji'clh 'Využí
vámí iproti roiku 1975 o 10 až 20 %, tedy teII1ipelffi zmačně
přesahujícím indexy růstu stauolvené usmesením 'vlády
ČSR 'č. 260/1975 (2 až 7 % l. Bylo' též dosa'ženo zvýšení
ini'ciaUvy la zapo'je,níširšrho okruhu 'pracovmílků re:sorrtu
doťvO'rby a 'reealizace zlepšovackh náv,rhů, nárůstu ře·
šení k,O'm,plexnLhO' cha,ra'klteru, zle,pšilo se mO'rálníoce
ňování autO'rů d spojení LZlepšO'lvatel:ství s 'vÝlrohO'u, p,rO'
gramy Ikomplexní sociali!Stickéralcionali:zace a 'rozvojem
různých forem inici:a'tirvy Ipmcujíeíoch (např. záIVa'~ky na
řešení 'temaltického 'Úkolu, Illa podávání zle:pšovacích ná
vrhů, soutěže o nejlepší'hozlepšo'Va,te'le, 'hIUUtí ZENIT aj. J.
Rovně,ž Ikvaltta temaUc:kého' ustmě'rňo,vámí zle!pšovatel'ské
1100 'hnutí se z'výšila a téměř 50 % :(I~olů 'vyhlášených na
l'o'k 1976 bylo 'Vyře:šeno, tj. ,vke nelž IcelostMní Ip'růměr
(:p,řes 30 % J. Výsleidky dosažen.é :ve zr.~pšovatelst'Ví za
1. IPolloletí 1977 jsou 'však 'v :počtu 'pOdaných a pi'lijatých
zlepšovareích ná!vrhů 'V poldst-altě stejné jaik'o 'V 1. ,pololetí
1976, společen.ský 'prospěch :za 1. ro'k 'Využívá,níčini,l 605
tils. ročs, tj .. 'o 242 :tis. 1Kičs více než 'v 1. l)Joloiletí 1976'
a téměrř polovina sIPo'lečenskéh,o prOls:pěchu !zarok 1976
- 'v němž je 'všalk .obsažen proslpěch z 'využívání zlepšo
vacích ná'vrhů, přiljatých 'v 1. iPo'loleotí 1976,jeji'chž 1. ,rO'lk
využívání s'končil v 1. poao'leltí 1977.
Sitandardně 'nejvyšší úr.ov,ně zleIPšovatel,skélho, hinutí do
sruhUJjí Ipodni'ky Geodézie Ube!re'c a Česiké Budějovi.ce;
realizaoe usnesení 'vlády C'SR Č. 260/1975 'v ,roce 1976 se
proj8'Vlila 'Oži'venim a zvysením úrovně hnutí nejen
'v těchto dvou podnicíóh, ale i nalpř. v n. Ip., Geodézie
Brno ,a OpaJva.

Ved,le zpraco'vaných "Programů" by,ly 'jak.o účinný ná
stroj řírzenÍ vynále.zectví a zlepšovatelství 'v l\Iplylnulých
dvou letech 'VYUlžívámyveřejlné Ikontroly re'a,li:zace a 'roz
šiřiQ'Vání vynálezů,zlejpšovacírc:h ná'vrhůa novýlch metod
,práce, prováděné na všec:h úroV'llích .řízení 'v souladu
s MetO'dickÝmi po'kyny Úřadu ,pro 'vynálezy a Objevy (ze
dne 1. 7. 1975 J. VynálezeC'~vía zle!pšo"la1tel'ství se postUlp
ně dostává do popředí pozornosti 'vedoucích rrl'Dspodáiř
ský,ch Ip:racovníku, funkcionářů spole·čenský,ch organi
zad i všech pracO'vnLků reso,rtu a stává se nedílmou sou
čálstí knmplexní socialistic'kér'élJcionaliizace a 'socialiSltic
ké iJnkiativy (pracujících. K širšímu uplatnění ús:pěšných
zlepšO'vací:ch návrhů ve výlrobě ,přilSpělo i od rOlku 1976
zavedené hromadné roz:šiřování adO'kUJmenta,ce zlepšo,va
cích 'ná'whů prostřednictvím anotO'vaných záznamu ,a
v prů'běhu roku 1976 založené a 'vyuzwané Ikalrtotéky
anotací z.!epšO'vacích návrhů 've VÚGTK a 'v :podnicích
resO'rotu ČÚGK.
Pro další léta 6. 5LP je třeba pro dosažení cílů, vyty

čených usnesením vlády ČSRč. 2:60/1975 pro 10bla'St vyná
lezectví a zlepšova'telst'ví, v9nOlvat 'v !re'solrtu ČÚGK neu

sltálou pmzD'rnost plánovitému 'ro,z:víjení hnutí vyná'lez,ců a

zlepšo'vatelů, :zejména iprostředni,ctvím 'vyho.dlnocelnÍ 'plně
ní vytyčených "PrO'gramů" a jejich další Ikonkretizací.
Půjde :zejména o ItO, aby všechny přiihláš!ky zlepšovacích
ná,vťhůbyly i nadá'le a ve 'všech organizacích "resortu
včas a kvalifirko'va,něposuzO'vány, ,přijaté zlepš'Dvací ná

vrhy pohotově a lplánovitě za'vádě.ny do ,praxe a To'zšiřo
vány ,na všechlna vhodlná IpracO'viště Iresortu a jejich au
toři, jakož i pracovníci podílející se na realizaci, byli
náležitě hmotně i morá'lně odměňováni. DMe IpéIJk se je'Ví
žádoUlcí výil'azně'ji zvýšit úlohu s'poleč,ens,ký'ch ,olrganizací
při ,provádění veře,jných kontrol, usměrňování, prolpa
gaci a po,pularizaci vyná:Je'zec,'kého a zloelPŠ.QIvaltelského
hnutí s dlem zejména zvýšit maso'Volst ih:nutí, z'kvalitnilt
řešení 'PrD'blémil ,kQrle:kti'vn~m IPřístupem k jejich řešení
a ,reali.zaci, zlvýšit náro'č:noslt ,při ,vytyčování !úkol ů i Ipři
posuzlQlváJní pod·aných :návl1hů, alby IV sloul,adu 's růstem po
daných a přijaltý.ch 'vy:nále'zů a zlelpšO'vacích ná,vrhů r,ost!
i 'jej1ch v~znama iP,odH na za,bezpe'čo1váníúíkoW resortu
ČÚGK v 6. 5LP, tedy i celkový spoIečenslký prospě:ch do
saženýjejich využ~váním.

Ing.

Jiří

Pecka,

ČÚGK

V

přípravě

pro

příští

GaKO

JSOU:

čopoVA, D.: Ochrana a tvorba krajinného prostre
dia v projektu pozemkových úprav

HAUF, 1.: Paralakticky

měřené

délky

při

THM

J.: Vzájomný vzťah parametrov presností pod
robného merania polárnou metódou

ŠOLC,

KOLENATÝ, E.: Závislost
metrech nivelace

nivelační

chyby na para

Z ČiNNOSTI VTS
Seminář "Zkušenosti z experimentálního
ověření nových metod vnitropodnikového
řízení v Geodézii, n. p., Liberec a Opava

061.3:528/1381

V 'rámci Iplánu alkcí ,k zabeZlpe'čení hlav'ních úkolů poli
UClkoodborné Č'Ílnnosti 'ČVTS -s,poloečnoslti geoidéz'ie a
!kartografie 'na rok 1977 uspořádal:a poboč,ka CVTS p-ři
Ge-odézii, n. p., Libe'rec 've spoll\lpráci s pObOč[{ou ČVTS
při Geodézii, n. p" Opava ve d:nech 22.-23. 6. 1977 semi
'nář "Zlkušenosti z expe'riJmentálního ověře,ní nOlvých me
tod vniltropodlnikového řízení v Geodézii, .ll. p. Lťberec
a Opava." Cílem semináře bylo ,pDdat i:nf.olrma,ce D docíle
ných výsLedcích z eXiperimentá'lního o'věření zdo,konal'e
ný'c'h metod vnitropodnikového řÍZemí a 'vyměnit Iilázo,ry
na další IpTohloubení řízelní HZlvýšelilí jehO' účinnosti.
Na seminá'ři byly Ipřerdrneselllry ty!to předná'šlky:
Ing. J. DUlnda, Geodézie, n. p" Li:be'rec
Zálsady zdokonalenéhO' vnitropodmiko'vého řízení v Geo
dézii, n. 'p., Liberec
Ing. A. Vjačka, Geodézie, n. p" Opa'va
R,acionalizace 'Vn.itirolP'odln~kového říze'ní 'v Geodézii, u. p.,
Opava
Ing. Vlas't. Žíihla, Geodézie, n. 'p., Liberec
NO'rmativ:ní základlna geodeUokých a Ikartografi,ckýcb
vý,konů

M. Skácelová, Geodézie, n. p., Opava
No.rmy spotřeby času 'V GeO'dézii, Ill. IP'., Qpava
Ing.. Vlast. Václavů, Geodé:zie, 'n.p, Libe-rec
RacionaliZlac.e pTojelktO'vé př~pra'vy 'výroby
M. Kavam, Geodézie, n. p., Opava
Tvoi1ba a 'rozpis ,plánu v Geodé.zii, n. p., Opa'va; ,podniJk
-středisko" aplikace pláno'vaných bi,lancí,opelrativní plá
lny odbytu
Ilng. J. V~k, Geodézie, n. IP., Liiberec
Vnitropodni'ko'vé pláJno,véÍJní; 'podntk-středis'ko, ,středisko
-oddH ,četa
Ing. P. NedvM, Ge.odézie, n.p. Liberec
Kontrola pllnění plánu u výrobních středisek, Výsledné
kallkullace. Falkturace
Ing. F,ramt. No'vo,tný, Geodézie, lil. p" Liberec
Za'hraniiční zkušenosti z 'vnitropodnikovélho hz,ení
Ing. P. Nedvěd, Geodézie, n. p., LibeTec
Moti!vace a ekoHO'mioké sUmuilování
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ročník

Seminář

dch

se

se~kal

s ve'liIkým zal]mem vedaucích a řídí
v organi:zacíoh ČÚGK i S:ÚGK. Jednání se
89 účastniků. Průběh 'semináfie pra,káz,al, že

pracO'vníků

zúčastilli!a

otázikám ~dokarnalavání vnit!ropadrni'kD'vých metad
je 'věnavárna veliká 'pazarnast,
- změna výrDIbních zpúsobú 'v důsled,ku ši,rakéha
liP'latnění vědeckatechnickéha ,ralzvoje v geadetických a
kartografi.okých vý1kD'nech si nutně vyžaduje i změnu ce
lélho s}'1stému villitrapodnlikovéha řízení,
- nalplňaivání zá:kladní linie XV. sjezdu KSČ -cesty
'vysnké efekti:vnasti a kvality veškeré práce vyžaduje
saustavné zdakanala'vání vnit'rapadnikového řízení a
zavádění ohaz'rasčonních metad na všech stupních a
-

říwní

Dasavadníčinnast ČVTS s,polečnasti geodézie a karto
grahe. ŠiTOký zájem o. prablema:tiku řídící a orga,ni!zátor
ské :práce, z,kušenasti z práce kamplexnkh racionaliz·ač
ních hrigád ČVTS na úse'ku řízení a samatný úspěšný
průběh semLnář,e ukázaly, že ČVTS může 'vel'kau mě!rou
přispívat k řešení prablematilky řídící a argani'látarslké
práce. Šíře otázek, které byly na semirláři diskutovány,
i šiwký zá1jem a jejich řešení skýtá nDvé pDle půsa1onQls
ti členŮiIll a orgánům v paliticikD-odbarné činnosti.

Ing. František Novotný,
odborný garant semináře

člán'Cfch.

ÚčastnIci

semi,náJř,e

shrnuli své pomatiky a shadli se

zá'věrech, 'které padáváme v ,plném .znění:
Očasltníci pra,jedlnali otázky vnitrapodnikavéha řízení a
~hndna,tili 2lkušenostiz eXiperimentú zdakO'nailených me

v

'tod vnitrapodntka,vé!ho

ř~zení.

Shadují 'se v následujících

závě'rech:

1. Roz'va,j geadeUc'kýoh a IkartagI1aHckých výkonů vy

žaduj-e saustavné zdakanalavání vnitra'padnikavéha
a zavádění chazrasčatní,ch me'tod. Kvalita -orga
nizace a řízení j-ern2lhodujícímčilnitelem úspěšnélha
Zlvládnutí věcnýchúkalů, využi'tí 'p'ragres)ivní'ch tech
nalagií a techniky, Ikvalifikace ;pracavníků, 'z!kracavá
ní výrabní-ch cyklů, vytváření Ipadmínek pro. Tazvo'j
iniciaUvy :p'racujících ,a ,je:jich angažavanéhla pastaje
k úkalůmpodlniku.
2. Sjednocování technických předpisů 8. zavádění nOVýCh
'výrobků a technO'logií je nutno. saus'tavně spDjo'vat
s tvorhau nalrem a narmativů,Zlejména spatřeby ,času
pracavnílků a ná'kladavnsti. Ravněž odhalO'vání rezerv
v pa'dnicích, na střediscí'ch i v pracavillfc'hčetách rar
maukO'mplexillí sacialistické racianaHzace se může
efekUvně prajevit na zá'kladě raciOlnalLzačních stu
dií s Iprakaza'teln~m Hkanamickým výs'ledkem, ipřede
'vším úsrpaTou ži'vé práce. Účastníci semináře bUJdDU
na svých praca,vi-štích 'přispív,at k pa'stupnému 'vyltvá
ření, sjednacavání a zavádění saustavy narema nnr
,ř~zení

mativů.

3. Zdakana,lení haspadářs:kéhaplánu jď!ka nástroje říze
ní ,pocLniku a jeho. haspadářských středise,k je odvis
lé ad ,reálné a v,časné technicka-ekanamicképří,pra
vy výrolbních úkolů padni1ku, zejména předběžnýclh
,kalkulací a prDIjeiktů z.akázHlk jako. zákMdních rDzhD
do'vacích infOTlllací pro. sestavení, razpis i ,kant,rolu
Dpe,rMivních Iplá1nů. Účastníci semimáře budau usila
vat IQ 2lkvalitnění iprajelktové výTaby a kal:kulací 2jaká
ze,k. K Zlvládnutí tahata ná'ra'čné'ha úkalu budau sou
stavně racialnalizavat vlastní technicka-ekanamickau
přípravu v'0roby za,váděníim typových projektú a :auto
matizací rpředběžmých :kalkulací.
4. ,Pro. Zl,výšení účLnnasti je nutné dasáhnaut rychle,jší
'ha tempa !razvoje autamatizace zdDkDnalením kaordi
:nace činna,ti v oblasti zavádění autamatizavaného
systému řízení. Účastníci semináře budou přispívat
'k 'postupnému 'sjednocování sausta'V vnitrapadni'kové
ha řízení a k vyt'váření podmínek pro. efe,kUvnast au
tamMizace infarmačních a řídí,cích procesů v týmavé
spalupráci s ,pTaCQlvmílky 'výzkumn'0ch ,pTaca'višť.
5. !účastníci semLnMe projednali i a1tázky motivace H
e,kanamkkéha st~mulavá:ní v saustavě vnitrapodnika
véha řízení. NejcitlivějšímpTvlkem vnitrapodnikovélha
řílZení je asabní hmatná zai,nte,resovamast, apírajlcí se
o. romhodující uka:zatele, zejména o určenau spD,tllebu
ča:su, kvalitu práce, termíny dakančení zalkázek, 'kan
,k!rétní Ú/kaly zvýšení ,pradukti'vity práce na snížení
nákladú. V sauvislasti s túm jsau vytvářeny zá'kla,d
ní ,.padmílnky pro. rozvOj všech forem Lniciativy pTlacu
jících.
6. P,ra UJp,IMnění zdDikonalených metad vnitrapadni1kDvé
ho fí'zení budau účastníci semináře vy,tvářet na svých
pracovištích ca nejlepší pDdmínky.
!účastníc! semináře

Seminář

o mapování

06l.:! :528.4

Ve spalupráci ,odbarných s!kUlpin fDtDgrammetrie a ma
pavání při !úVČVTS - spalečnasti geodézie a ka1rtogra
ne se ve dnech 23. a 24. ,května Ť. r. us,kutečni:l 'v Čes
ký,chBudějDlVi:Cích :adbarný semi:ná'ř na téma "Ma'pDvá
ní geodetiekými a fDitogr:ammetrickými metod,ami".
Pečliivě připra'vené referáty přednesli přední specialis
té v ohmu mrupo,vaCÍclh metod. Na téma optimalizace rpa
uži!tí rúzných mapDvací-ch metod halvařil Dac. Ing. Zby
Illě'k Marší!k, CSc." z VUT Brna. O !p'r,ruktickém využirtí orto
fotatechnVky ,referoval Ing. Jasef Pr,ažá,k z VÚGTK Plraha.
Pracavníci Geodetického. ústavu, n. p., Praha Ing. Vít Su
ehánelk a Ing. AIexand:r Kunz připTavili referárt a Isau
čalsném stavu autamatizace malpovacíclh pDací s využitím
pačí.ta!če EC 1030. O racianá'lním využití č~selných vý
sIedků z dří,vě'jŠích měření ,ha'vořil Ing. Jasef Prokeš
z Geadézie, n. ,p., České BudějDv~ce. KalekUv 'p'racovní,ků
téhož padniku, Ing. Pavel 11hei'ne,r, Ing. Václa,v Kříž a
Ing. Karel Alnde'rle, Ipři,pra'vili D,bsáh'lý ['eferát aargani:ZJa
ci prací při mapování velkých územních celků, který za
hrnavalpralblemrutiku mapavání ve yelkýeh měřítikách
v celém komplexu zpracování. Ing. Adolf Vjačka z Geodé
zie, n. p., 'Opava a Ing. Jasef Král z GeDdézie, n. p., Čes
ké Budějoviee seznámili účastní1ky semi,náře se zikuše
nas1tmi s využiUm ,eleiktroniokých taclhyme,trů s autama
tickDU Tegistr,ací. V korefelrát,ech i 'v diskusi dašlD k pra
spěšné kanf'Talruta'ci 'názorů a k 'výměně zkušeností. Byly
také předneseny cenné pad,něty Ik řešerní saučasný,ch pro
blémú.

'O tématiku semi,náře byl mimořádný zájem. Svědčí
a tam 131 presento,vBlných účastní,ků. Přesto., že aJkce by·
la zaměřena na řešení resartní prablematiky, zúčastnilo
se jí 32 Ip'racavníků z arganizací Jilných -resartů. Pače.t
ná Iby:la ta;ké s,kupina hastů ze Sla'venské socialisticlké
repuib liky,
Seminář

se kanal v

pří,jemném Ip'rastředí

veIkého sálu
SVDU
,Prof.

Městského dOlmu kultury. Význam semináře pad,trhl
účastí předseda 'čs. fatograffilille,t'ri'c!kéhakamitétu

Ing. Dr. P,avDl Gál, DrSc.
Pa prvním dnu jednání praběhla spaleoné zasedání
adbarných skupin fotngrammet'rie a ma,pavání.
Předsedové albau OS shrnUlli Idasalvadní 'činnoslt ve z;prá'vě,
která bude :přIspě'v1kem :k vYlpracDvání sauh:rnné zprávy
a činnasts!pialečnostina VIII. geodetLckou a ,karrtag.r!llfilc
kali kanfe,renei v září t. r. V ilntencích zá'vě.rů ne1j'vyššlch
stranic,kýclh a státních orgánů !byly 'Vytyčeny cíle !další
činnas:ti. HDSté tohoto. zasedání hadnatili pr,aspěšnDst
setkání odborníků z obou mapovacích metad kladně.
členů

1977/269

Z ČINNOSTI VTS

Geodetický a kartografický obzor
270 ročník 23/65, číslo 10/1977

Přípravný výbor spolu se z ástu:p,c i obou .odborný,ch
skupin shrnuli výsledky jednání semi:náře' (l0 následují
cích doo,prUlč,en(;
, ",
1. Za

účelem

zvýšení kapacity foto'].eteckých'pt'ací:
2lvážit ,možnost plánovat le,tecké",snímkování
v obecném směru le,tu, přizpůsobeném wlj.:ru loka
lity,

vypracO'vat kritéria pro 'využití leteckých snímků
za zhoršených meteoroJ.ogiekých podmínek,
2,

Věnovalt větší

pozor,nost opHmální:mu využití j-ednotli
vých mapovacích metod a jejichkomibi,nace již ve
stádiu ,plánování a pro.jektování.

3. Nadál,e Toz,víjet lIplatnění ele-kronických tachymet,rů
se snahou unifikovat přístrojový park, vylbudo,vat
opravárenský servis, a usilovat o vYIP'racová1ní typové
technologie.
4.

Vytvořit přílz!nivé

technologic:ké a organiza1ční pod
mínky p,fO š.irší uplatnění ortofototechnilky při 'tvor
bě, obno,vě a údržbě map v,el,kých měříte'k, v jedno
tě s obnovou operátu EN,
Připravu

i organLzaci celé akce zajistili s mimo

řádnou oběltavostí člelno'vé ,poboč1ky ČVTS Sipeci,alizo
vaných plrovozů Ge,odézie, n. p., Ceslké BuděJ,ovice

spolu s KV ČVTS-GK pro JiJhočes.ký kraj. Jilm patří
ta,ké dík zahezchybný průběh. St8jj:ný dí,k IpaUí i re
fe'relntů:m fl diskutujícím za vysokou úroveň přednese
né lávky.
Ing. Josef Pukl,
predseda OS 1708 - mapoiJání

podmínek. Standard a je parametr roz
(relativních četností) chyb
v základním souboru všech jejich možných hodnot.
Hustota pravděpodobnosti je dána vzorcem exp (-62 :
: 2(2 ) : aV27t, kde znaménko ±a by vedlo k nesmysl
ným záporným pravděpodobnostem. Podobně jsou
obě znaménka nelogická v různých statistických tes
tech, kde se vyskytují liché mocniny standardu a,
a 3 ••• nebo střední chyby m, m 3 , •••
průmčrných

dělení pravděpodobností

V matematice a ve statistice se proto vyjadřuje
standard i jeho odhad jen v absolutní hodnotě bez
znamének. Je účelné jejich příklad následovat.
Pokud klasikové vyrovnávacího počtu uváděli
znaménka, vedla je asi k tomu obava, aby - tehdy
ménč teoreticky fundovaní praktici - při odvozování
střední chyby součtu nebo jiných funkcí měření ne
sčítali jednotlivé střední chyby mi nebo násobky
oF m, l'meárne
--Oli'
.
obě

v

II.

Připojíme~li obě

znaménka ko

střední chybě

±m nebo ke standardu ± a, vyjadí'ujeme tím celý
obor (interval), uvnitř kterého se chyby vyskytují
s určitou četností (pravděpodobností). Např. v zá
kladním souboru se nalézá 68 % chyb v intervalu ± a,
95 % chyb v intervalu ± 2a, atd. Je užitečné k vy
rovnané hodnotě x připojovat interval ± a", nebo
± mIX, kde a" = ao~1/Q",,,, mIX = mo Q"". Pak obor
x ± a" udává interval spolehlivosti, ve kterém s prav
děpodobností 68 % leží neznámá skutečná hodnota X
měřené veličiny. Rozšíříme-li tento interval např. na
x ± 2,5a", leží v něm s vysokou pravděpodobností
(statistickou jistotou) P = 99 %. Takto jen s nepatr
ným rizikem (s praktickou nemožností) (X = 1 % se
neznámá skutečná hodnota X můžc nacházet vně
tohoto intervalu spolehlivosti. Obecně má interval
spolehlivosti tvar x ± t",(f", kde hodnotu tOl. najdeme
v tabulkách normálního rozdělení ke zvolenému
riziku (x.

V

NÁMĚTY DO DISKUSE

Použijeme-li empirickou hodnotu

střední

chyby
< 30,
pak přísluší zvolenému riziku (X větší hodnoty tex. než
v normálním rozdělení - tím větší, čím byl menší
počet ni při určování jednotkové střední chyby mo'
Hodnota tOl. = !(IX, ni) se najde v tabulkách Studentova
rozdělení. Proto je vhodné k výsledku mčření připojo
vat i tento počet nadbytečných měření ni.

mIX a počet nadbytečných měření (prakticky) ni

Jaké znaménko má
Příspěvek

střední

na požádání redakce k

chyba?

odstranění

nejednotné

praxe

Příklad.

Vyrovnaná hodnota měřené vzdálenosti
256,254 m, vypočtená stř'ední chyba m", = 12 mm
ph počtu nadbytečných mčření ni = 4. Výsledek na
píšeme ve tvaru

x =
528.113

Pojem střední chyby má dvojí hlavní význam v geo
detické praxi.
1. Empirická střední chyba m (případně střední
uzávěr, střední diference, ... ) vyjadřuje jedinou čísel
nou hodnotou stupeň rozptylu v souboru naměřených
hodnot kol skutečné hodnoty nebo rozptyl chyb kol
nuly. Střední chyba takto charakterizuje přesnost pro
vedených měření. Připojování obou znamének ± je
zde zbytečné.
Empirická střední chyba odhaduje základní střed
ní chybu (standard) a příslušnou metodě měření za

X = 256,254 m ± 0,012 m (ni = 4)

Podle tabulek Studentova rozdělení ke statistické
P = 95 % (k riziku IX = 5 %) a ni = 4 přísluší
tOl. = 2,78, takže t",m" = 33 mm. Neznámá skutečná
hodnota vzdálenosti leží se statistickou jistotou 95- %
v intervalu spolehlivosti x ± 2,78 m", neboli
jistotě
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P{256,221 m

<

X

<

256,287 m}

=

95

%.

Proto Ing. Dr Jo set Bohm, DrSc.
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V V. kapitole sa popisuje obdobie ďalšieho zdo'kona
,a tvorby jednotlivých
krátke trvanie karto
graIickej školy v Senci, zásluhy Jána Tomku-Sáskeho
o zavedenie zemepisnej terminológie, ako i poóat;ky 'sú
vislého podroqnéhb vojenského a ekonomického mapo
vania Uhorska koncom 18. storočia.
ťovania techniky, metód merania
máipČaStí Uhorska,založenie a

PRIKRYL, L. v.: vývoj mapového zobrazovania Slovenska.
Vydalo vydavaterstvo 'VEOA Slovenskej a'kadémie vied,
BratIslava, 1977; str. 481.
528.91(091)

Do rúk geodetova ka1rtogr,afov sa ,dostalo tohoto- roku
významné kompendium z ,de'jín vymeria'vaniaa lkarto
grafického (mapového )zo brazovania územi,a Slovenska.
l-listorické práce z orblasti ,geodézie a kartografie vy
chád:zajú u nás vermi zriedkavo, sporadicky, pre ich
náročnosť
obvykle i s niektorými ťažkosťami, pretu
z tohoto hradiska prácu ~. V. ,P r i kry I a treba uvitilť
s verkým potešením.
Publikácia Ipozostáva 'z 9 :kapitol:
1. Počiatlky S'vetovelj ka1rtografie a Jej vývoj
II. ,Poči,atky mapového zobrazovanta Uhorska
III. IPo stopách Lazta
IV. Priekopník vedeckejkartografie ,v Uhorsku
V. Od Mikovíniho- IPO Upskrého
VI. Vel'ký !krok dopredu
VII. Poči.at:ky mO'derne'j doby
VIII. ,Po-sledné desaťročie mocnárstva
IX. Kartogr.afické inštitúcle v Československu
V publiká!cii s'Ú 3 textové apendixy: prvý je 'preklado'l1l
doteraz IV slovelllčine nepublikovanej (trete'j) práce Mi
kovíniho o jeho. mapách v diele Mateja Bela "Notitia
F!ungariae", druhý uvádza zemepisnú terminológiu Jána
Tomku-Sáskeho a 'tretí uvádza text legendy Lipského
mapy Uhorska, pozostávajúcej za 41 vysvetliviek k 50
značlkám. Ď,alej je v pubJiká1cii zaradený vermi obsi,ahly
(str. 421-445) zo,znam literatúry (citovanej, alebo lna
ktorú 'Sa autor odvolával. V závere 'publilkácie je krátke
l'uskéanemecké resumé a užitočný výkladový menný
l".egister (str. 458-481).

'vl. ,kapitole 'le krátko opísaný ,c·elosvetový vý'voj kar
tografie ad jej 'prvopočiatkov až do 15. 'Storočia, kedy
lJolo vymeriavanie a tvorba máp zvačša živelnou, neor
g,anizovanou činno1sťou, poplatnou technikám, vedeckej
úrovni a prevládajúcim názorom tohoto obdobia.
V II. 'kapitole sa opisuje o:bdobie od založe,nia Aca
demie Istropolitany v Brati:slave (1467) až po 16.storo
čie, t. j. obdobi·e pre-dchádzani,a a vzniku 'prvej nezacho
valej mapy Uhorska Francesca Rosellil1o (vzni'kla v ro
koch 1480-1484, teda ešte 'pred prvými v dejinách kar
tografie uvádz.anými pod-robnejšími mapami ucele,ných
krajín, štátov Európy, ktorými sú: mapa Švajčiarska
Konrá:da. Tlirs'ta 'Z r. 1496-97, mapa Toskánska Leonar
da da Vinciho z r. 1508, mapaČiech Mi:kulá'ša Klaudyá
na z r. 1518 ,a mapa Franc"Úzska Orance Tina 'z r. 1525),
cťalejsa v kapitole opi'Suje vznik prvej za,chovalej mapy
Uhorska Lazarusa Rosetil1o, ru'ko!pis ktorej vzni'kol už
v Ir. 1513, ale bol,a vydaná ,až za spolupráce Tanstettera
a Cuspiana Petrom Benewitzom-Apianom v r. 1528 z dre
vorezu. I napriek tomu, že jej vydanie sa zdržalo, za
raďuje sa táto mapa medzi prvé (hoci z dnešného hra
diska i nElpríliš dokonalé) pokusy vyobraziť kra Jínu uce
lene a,v dosť podrobnej mierke. 'Po tejto mape ,za·čalo
vznikať viacero máp Uhorska ,a jeho lčastí,ale najva·čší
význam mala La'ziova mapa z r. 1556, :ktorá s.a trado
val,a, Iprehe1r.ala ia využívala ,až do lZačiatku 18. storočia.
V III. kapitole sa opisuje rozmach mapovej ('vorby
v Uhorsku v 17. sto račí, 'Vzni'kprvého atlasu Uhorska
Fabia Antonia Coloredo (1689)
postupné zdoko,uarova
nie postupov merania územla spolu s jeho mapovým vy
jadrOvaním.
IV. kapitola je venovaná osobe, dielu a 'obdobiu 'ver
kého priekop'níka tri.angulá'cie a mapovej tvorby na :kva
litatívno vyššom stupni - Samuela Mikovíniho. Autor
tu o. i. potvrdzuje domnienku o narodení S. Mikovíniho
pred rokom 1700, k'torý je mimochodom uvedený i na
jeho pamatníku na nábreží ge'n. Ludvíkll Svobodu v Bra
tislave.

a

VI. kapitola je veno'Vaná obdobiu ia dielu JánaLipské
ho., t. j. 'jeho merani.am ,a mapám (,jeho známe'j 9-listo
vej mape Uhorska, ktorá začala vychádzať od r. 1804
z medirytiny).
VII. 'kapitola je venovaná Ivývoju mapavej tvorby za
Korabinskýa ďal
ďaťším vojenským
mapovaniam) .

či§ltkom 19. storočia (Bartolomeides,
ší, poči-alkom stabilnlého katastra a

V VIII. kapitole 5a 'podrobne opisuje vý'Voj merania
a mapovania až do zániku Uhorska (1918), v IX. k,api
tole sa opisuje prevažne činnosť Vojenského zemepi'Sné
ho ústavu v Pfiahe.
Ústredný motív, jadro, "červená niť" pub1ikácie zne
sú akúkorvek kriti'ku. Obsah publikácie dobre vystihuje
trend rozvoja mapovania - od 16. storočia jeho podrob"
nosť s.a zvyšuje temer geo'l1let1
ri,ckým radom. Nemožno
po'vedať, že by v ňom chÝ'bali podstatné mífniky rozvo
ja mapového zobrazovania, niektorú kritiku by zniesli
azda len menej ,podstatné detaily (plat Mikovíniho ap.).
Publikáci,a 'je určená širokej Iverejnosti, avšak odbo,rní
l,a geodeta ale,bo kartografa rušia nie'ktoré nadpisy, ,ale
najmapod'nadpisy :kapitol, ktoré sú formulované znač
ne rekI.amno-ča'sopisecky na upútanie pozornosti a sťa
žuj'Ú vecnú arientáciu v publikácii. Žiad'Úca by bola lep
šia kvalita fotografií.
Možno konštatovať, žepublikácia ~. '-J.P1rikryla je
prvým slovenskýmpokU'som podať ucelený iprehIad vý
voja mapovania nášho územiia a zaplnilo Sia ňou takto
vefké biele miesto aj v 'histórii !kartografie na Sloven
sku. Naprie:k niektorým tvrdeniam ,autora (motivácia
Kolumbovej cesty, ilnformácie o matematic,ko-kartogra
fických 'Zobr,azeniacha kvalitách máp i meracích prác
vjednotli'vých historických obdobiach ),ako i napriel,
niektorým chýbajúcim pasážam a nevyjadreným posto
jom (chýba aspoli k1rátky 'popis Ptolemaiovej Geagrafie,
súhrn úrovne a vplyv gréckej Ik,artogmfie na ďalší rOlz
voj mapovej tvorby, ra'stúci vplyv geografie na 'tvorbu
máp počína:júc 19. storočím, vý'Stižnejšía úplne'jší po
pis povojnovej organizáciea mapavsj tvorby v ČSSR
ap.), možno o Ipu'blikácii 1;. V..Prikryla tvrdiť, ž·e pred
stavuje dielo trvalej hodnoty 'nielenpre slO'venslkú his
toriografiu, ale i pr,é dejiny geodézie a kartografie na
Slovensku. Na pr·ehlbowmie hřstoric.kýdh pOlzmatkov
v tomto 'špeciálnom odlbore rudskej ,činno'sti Isa tak vy
t,vorili výborné východiskové podklady. Škoda len, že na
spracovanie takej 'vý'znamnej problematiky sa nenašiel
ni'kto IZ mdov slolvenských geod-etov a kartografov ,a že
to za nich mu'Sel ur·olbiť histarik-geograf.
Ing. lán Pra,uda, CSc.,
Geografický ústav SAV,
BraH sZavil

POLAK, B.: Geodézie 11/2. Vydalo ČVUT, Praha 1977.
5 28( 07 5}(049.3)

V roce 1977 vy<l.alaČVUT druhou čálst druhého dílu
s.krípt předmětu geo,dézie, po'jednávající o 'výškovýcb
měřeních a tachymetrii.
Autor věnoval podstatnou část skript (68 stránek)
problematice 'výško'výcll poocí. Látku rozdělil včetně
úvodu do šesti statí. Větší důraz je kladen na základy
nivelace a trigonometrickéhO' určo'vání výšek, které se
v praxi častO' používají. V obou statích jsou uvedeny
všechny potřebnré údaje o měřic1kých llletodách, přístro
jové technice, zpr,acování výsledků měření a zdrojích
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chyb. Stať o nivelaci obsahuje i hl,avní info:rmace o ploš
né nivelaci, hydrostaticlké nivelaci a ni'velaci s vážní la
tL Ve statí o měření výšek autor podrobně pojednává
o určování výškových rozdílů la výšek objektů. Celá
stať je přizpůsobena praktickému využití, zejména ,při
zaměřo'vání
podrobného polohového bodového pole,
zhušťovacích bodů Inebo podrobné trigonometrické sítě.
Kratší stať o barometrickém měření výšek odpovídá
omezenému 'významu této 'll,etody. Přesto se čtenář ml!
že seznámit se zákl.adními principy barometrického mě
ře~~ p~e'výšení, barometrických přístroj u a s metodikou
mer8m.

OSOB Ní ZPRÁVY

__________________________

Sedmdesátiny prof. dr. A. A. Izotova

'Poslední dvě stati výškových merení pojednávají
o jednoduchých metodách měření výšek objektu ,a výš
kovém určení terénních řezů.
Druhá ,ka;pitola obsahuje struané vysvětlení klasic
ký,ch metod tachymetrie. JSou zde 'Odvozeny Izákl,adní
matematické vztahy a vysvětlen postup číselné a sto
lové metOdy. V závěru je uvedena char,akteristika elek
tronické tachymetrie.
Doc. Ing. Dr. Bedřich Polák předkládá ve skriptech
ucelený vý'klad o výškových měřeních v geodézii a zá
kladech tachymetrie. Skripta se vyznačují jasným vý
klade'll a zejména stručností. Autor vhodně vybr.al lát
ku potřebnou ke studiu posluchačů směru geodézie a
kartografie a zaměřil ji pro p,r,axL K dobré úrovni skript
přispěla autorova bohatá pr,axe, což se pro,jevuje ze
jména v kapitole o výškových měřeních. Domnívám se,
že by bylo účelné v příštím vydání skript rozšířit vý
klad tachymetrie 'O použíwmou meehanizaci a automati
zaci při zpracování map velkých měřít,ek v ČSSR.
Skripta Geodézie II/2 jsou vítanou a velmi dobrou po
'ke studiu posluchaču směru geodézie a karto
grafie. Svým ,pojetím a orientlací pro potřeby praxe bu
dou jistě vítány i širší geodetickou v,eřejností. Skripta
doporučuji všem, kte,ří pracují v obl,asti geodetickýclh
výškových prací anebo se o ni zajímají.
můclkou

Doc. Ing.

Zdeněk

Nevosád, CSc.,
VAAZ Brno

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ
PRAXE

92 lzotov: 528

Letos 26. srpna dožil se pln tvurčích sil sedmde!sáti
let prafesor Alexandr Alexandravilč Izotav, do/Mor tech
nidkých věd, laureát státní ceny, vedoucí laborataře kos
mic'ké geadézie Centrálního. vědleckovýz!kumnéha 'Ú'slt'alvu
geodézie,
lete,c1ké
f.otagrammet,rie
a
kartografie
(CNHGAiK) v Moskvě, Výlznal1llIlý představitel sa'větské
i světa'vé geodetic'ké vědy.
!Pa'chá'zí z chudé čuvašské radiny, p.o Veliké říjnové so
cialislUcké revo}uci byl VYbrán pro studiUlffi na děLnické
příoprav,né fa'ku'ltě ,při LeniJnově stá'tní univerzitě v Kaza
ni a v r. 1928 byl přijat na tehdejší Moskevský zeměmě
řický institut. V r. 1932 studia zakančil a byl profe
sorem F. N. Krasavsk}'m dlaporučen k vědecké aspiira'filtuře
na kate,dře vyšiší geodézie tehdy již existujícího Mo~kev
ského ~nstitu.tu inženýrst'ví geod,eU,ckého, fatog!ramme't
riClkého, a '1mrtog'rafického [IMIIGMK). V r. 1936 .olbhájil
kandidátskou disertační práci "Hodnacení přesnosti
triangulace", která ZÍ'skala 'v r. 1938 II. cenu Ústředního
vÝlbmu Komsomolu v soutěži mladých vědeckých pl'acov
ni1ků. V r. 1938 se stal docentem 'pr.oobor sféroidtcké
a teoretické geodézie na MIIGA~K. Zá,roveň v9ak pr,aca
val intenzívně vědeCky v CNIIGAiK na problému odvoze
ní 'parametru zemsikélw elipsoidu, ne'i;prve :pod vedením
Iprofelsora Krasovského, .od 'r. 1937 samosltatně. Za tyto
práce byla F. N. Krasovskému a A. A. Izatovovi udělena
státní cena. Ze fundamentální dílo "Tvar ,a rozměry Ze
mě ze saučasných údajů" (Trudy CNIIGAiK Č. 73) získal
Iv,r. 1949 hadnost dialktara technic1kÝ'clh 'věd. PaTaanet,ry od
vozelnéha elips.oidu, ,kt8lrý nese název "zemslký eUps1aid
Krasovského", byly r. 1946 :za1veldeillY :v g,eoldeltLCký,ch sí
tích SSSR a pazději i v dalších socialistických zemích
E'vrolpy. V r. 1942 vyřešil A. A. ilzo.tiOV iprolblém o'rientace
talhoto eUpsordu IV zemském těLese s .ohledem n,a astro
nomicko-geodetickou síť SSSR a jím vyvozené orientač
ní prlv:ky slpolulde.fiinu'jí svět.oznámý geodelti,ciký ,referenční
'systém S-42.
V r. 1951 byl A. A. Iz.otav jmenolv{un p'rofesarem a
v MIIGAiK pi'lsOlbU až do r. 1968; 'v r. 1952 Ihyly mu udě
lena státní cena ,za vědu. Jeho p:řednáš1ky se 'vyzna,čova
ly originalitau absa:hu a vysokou úro,vní pedag,agiC1kou,
vybízely pos'luchaiček samas,tatnétvůrčí vědec'ké prá
ri. V r. 1968 přešel prof. lzotDV zpělt do CNHGAiK, kde
souběž,ně pusob'i'l již v lete'Gh 1935-1958. VybudolVal zde
laboratoř ,kosmic.ké geodézie, Me/rou dodnes vede. Zde
m. j. V'zni,kla vý'z'na:mné díla "Základy kosmické geadé
zie", ,které patří k nejzda,ři1eljším s'vého druhu na svě
tě, je ,napsáno s pedagag~ckým ITlo,rozuměním, na vysoké
úrov,ni vědec.ké. Nyní se profesor Izotov věnuje zeJmé
na problémům geodynamickým, defo'rmacím zems.ké 'ku
ry, paihybům zemských pólu a zálkladmím p'ralJjlémům
ast'ronomicko-geadetických sítí.

Pr'a'f. Izoto,v je autorem více .než 80 vědeckých prací.
Byl mu udělen čelstný titul "Zaslauž.ilý p,mco'vlllík ,vědy
a techlni,ky RSFSR" a celá ,řada vy:znamenání a meda,iilL

Snímka: V. Gottlieber
Pri výuke totogrametrže majú študentž k džspo
zícit moderné DyhodnocoDacž~ pristro;e

Přeljeme julbila:ntovi, lkterý je nám drahý ,též vřelým
v/zuatem 'k naší geodézii ak našim náradi'lm, pe'vné
zdTaví ,a pohodu k další tvU.rČí práCi Ipro rozivoj geode
tické vědy.
Redakční rada
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