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1. Úvod
Na základě pozorovártí polohu1l1ělých družic

Země (dále jen družic) mohou být řéšeny geodetic-
ké úlohy dvojího druhu:
a) dyna~ické (fyzikální),
b) geometrické.
V d:ynamických úlohách se využívá závislosti

pohybu 'družic na jistých ,parametrech zemského
tíhového pole, závislých na veličinách, d~finujících
tvar Země. Tak např. z pozorování pohybu uzlu
nebo perigea""dráhy družice lze určit koeficienty
v rozvoji skutečného gravitačního potenciálu,
Země podle kulových funkcí. Tyto koeficienty jsou
pak funkcemi určitých parametrů, charakterizujf-
cích tvar Země, jako jsou např. pólové zploštění,
nesymetrie pplokoulí aj. ÚlohyitohotodrťJhu jsou
dnes již dostatečně rozpracovány a nebudeme se
jimi v tomto článku zabývat. Připomeneme jen,
že pokud jde o určení pólového zploštění, patří
světové prvenství dokonce ČSSR; profesor E. Bu-
char řešil tento problém záhy po vypu;Štěnídruhého
sově~ského sputniku.
V úlohách geometrických je družice pomocným

"bodem" pro geometrické určení polohy stanovisek
(pozorovacích stanic) na povrchu Země vzhledem
k těžišti hmoty Země nebo vzhledem k určitému
jinému bodu. Výsledky takových určení lze dále
využít k řešení mnoha důležitých problémů a úloh
základní geodézie, teorie yšak zde není ještě do-
statečně rozvinuta. Lze jmenovat např. tyto pro-
blémy a úkoly: .
1. Určení polohy středu referenčního elipsoidu E
vzhledem k těžišti hmoty Země.

2. Určení nerovnoběžnosti malé osy referenčního
elipsoidu s osou světovou a nerovnoběžnosti
roviny výchozího astronomického a geodetic-
kého poledníku.

3. Určení geodetickýcp souřadnic.
4. Určení výšky kvazigeoidu.
5. Vytvoření jedmltné geodetické soustavy Ze-
mě, transfoIlmace jednotlivých dílčích soustav.

6. Odvození rozměrů obecného zemského elipsoi-
du E (se středem totožným s těžištěm hmoty
Země, malou osou v Ose rotace Země a rozmě-
ry blízkými kvazigeoidu).

Naznačíme zde cesty řešeni uvedených problémů
,a úloh. .

2. Určeni polohy středu elipsoidu vzhledem
k těžišti hmoty Země

Budeme předpokládat, že jsou známy rovníkové
geocentrické (a:, ~, ~) a po1toroV'anétopocentrické
(a:', ~', ~', souřadnice a vzdálenosti družice Sp pro
okamžik greenwichského hvězdného času S. Pak
lze vypočíst pravoúhlé prostorové souřadnice po-
zorovacího bodu M (stanice) na topografickém po-
vrchu Země T ze základních známých rovnic .

X ='= ~ cos ~obs (a: - S) - ~'.cos ~' cos (a:' - S),
Y =~ éos~ sÍn (a:-,- S) - N cos ~' sin (a:' - S),

Z = ~ sin ~ -~' sin ~'. (1)

Počátek soustavy (X, Y, Z) je zde umístěn v těžišti
C hmoty Země, osa Z je ztotožněna s osou rotace
Země a kladný směr je severní, osa X je rovnoběžná
s rovinou výchozího astronomického (greenwich-
ského) poledriíku a kladný směr je na Greenwiche,
osa Y je orientována na východ.j '" ,
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Poznamenejme, že pti existenci nadbytečných
pozorování není nezbytně nutné znát všech 6 geo~
centrických a topocentrických prvků; jisté varian-
ty řešení jsou uvedeny v [2].
Dále označme (obr. 1) LlXo, LlYo, LlZo souřad-

nice středu O' referenčního elipsoidu Er (a, e2);
B, L, 1;, Hq -:'geodetické souřadnice, výšku kvazi-
geoidu Q a normální výšku stanice M. Všeohny
tyto veličiny budeme zde považovat za známé. Pak
s uvážením (1) a známých vzorců pro pravoúhlé
prostorové souřadnice pozorovacíhq bodu v sou-
stavě s počátkem ve středu referenčního elipsoidu
a s osami rovnoběžnými X, Y, Z lze pro souřadnice
středu tohoto elipsoidu v soustavě (X, Y, Z) na-
psat analogicky k [1] výrazy,
LlXo = Llcos ť5 cos (lX - S) - Ll' cos ť5' cos (lX' -

- S) - (N + Hq + 1;) Ms B cos L,
Ll Yo = Ll cos ť5 ~in (lX - S) --, Ll' cos ť5' sin (lX' -

- S) - (N + Hq + 1;) cos,B sin L, (2)
Ll Zo = Llsin ť5 - Ll' sin ť5' - [N (1 - e2~ + Hq +

+ ~ sin B,
-1

N =a (1 - e2 sin2 B) 2" •
/'

Hledané souřadnice středu referenčního elipsoidu
LlXo, LlYo, LlZo lze tedy vypočíst z každého \ednot-
livého pozorování polohy družice na téže ně~o do-
konce na různých geodetických stanicích V' téže
geodetické soustavě. Všechna~'pozorování na všech
'stanicích mohou být pak zpracována vyrovnáním.
Lze oGekávat poměrně vysokou přesnost výsledků,
neboť neznámé jsou jen 3 a geodetických stanic
může být' celá řada v každé existující geodetické
soustavě.
Konkrétní hodnoty veličin (2) mají velký vý-

znam pro řešení řady úloh základnígeodézie; umož-
ní např. poměrně přesně a snadno transformovat
jednotlivé nespojené geodetické soustavy, spojovat
ostrovy s kontinenty ap.

\

3. Urěeni nerovnoběžnosti~'malé osy refereněního
eIipsoidu s osou rotace Země a rovin výchozího
astronomického a'"geodetického poledniku

Orientace geodetického referenčního elipsoidu Er
v zemském tělese je obecně určena 6 nezávislými
parametry. Jimi mohou být např. souřadnice jeho
středu O' vzhledem k těžišti O hmoty Země LlXo,
LlYo, LlZo a 3 jisté nezávislé úhly c, 1p, w, které
definují polohu jeho os a roviny výchozího geode-
tického poledníku vzhledem k zÓ,kladním souřad-
nicových rovinám a ose rotace Země. i ,

V geodetické praxi 'se všude předpokládá, že
existuje rovnoběžnost malé osy referenčního elip-
.soidu s osou rotace Země a roviny výchozího ,geo-
detického poledníku s rovinou výchozího poledníku
astronomického, avšak přesná rovnoběžnost prak-
ticky zaručena není. Dosud nebyly k dispozici do-
konc~~ani údaje, na jejichž podkladě by bylo lze
soudit o přibližné velikosti příslušných úhlů zko-
sení os. Principiální naJdějnémožnosti v tomto'"smě-
ru poskytují teprve výsledky pozorování poloh
družic. Teorie řešení je podána v [4], zde uvedeme
pouze výsledky. '
"Označme úhel zkosení malé osy referenčního

elipsoidll vzhledem ke směru osy světové ť5. a úhel

mezi' rovinami výchozího astronomického a vý-
chozího geodetického poledníku ť5i. Tyto veličiny
vyjádříme pomocí malých úhlů c, 1p, w tak, že
prákticky s dostatečnou přesností bude platit

ť5; =c2+Y'2, (3)
li
ť5X = 1::2+ W2.

Veličiny 1::, 1p, w lze pak určit z rovnic analogických
(2), z tý,chž pozorování družic, ovšem pro případ
obecnější transformace souřadnic:
-w(N+Hq+ 1;) cos B sinL:+tp[N (l-e2) +
+Hq + 1;] sin~B~+~LlXo-:d cos ť5cos (lX -:S) +
+ Ll' cos t5' cos (lX' - S) + (N + Hq + 1;) cosB .

. cos L = v (X), (4)

w (N + Hq + 1;) cos~B cos L - I:: [N(1 -e2) +
+ Hq + 1;] sin B + LlYo - Llcos ť5 sin (lX -S) +
+Ll' cos' t5' sin (lX' - S) + (N + Bq + 1;) cos B .

.. sinL=v(Y),

--':'tp (N + Hq + 1;) cos B cos L + c (N + Hq +
+ 1;) cos B sin L + LlZo - Ll sin ť5 + Ll' sin t5' +

+ [N (1 - e2) + Hq + 1;] sin B = v (Z).

Rovnice (4) lze řešit pod podmínkou
1: v2'(X) + 1:v2 (Y) + 1:v2 (Z) = min. a vypočíst
tak všech 6 prvků orientace referenčního elipsoidu,
tedy i c, tp, w.
Prvky c, tp, w lze určit i v případě, kdy nejsou

známy geocentrické souřadnice lX,t5, ani geocen-
trieká vzdálenost Ll družice. Nutnou podmínkou
pak ovšem je, aby vždy alespoň na 2 stanicích
(i, k) byll,1poloha téže družice pozorována v tentýž
časový okamžik S. Pak lze sestavit rovnice typu

- w[(Nk +' Hq•k + 1;k)cosBk sin Lk - (Ni +
+ Hq•i + 1;i)cosB.sinLi] + tp{[Nk(l-e2) +
+ Hq•k -+ 1;k]sin Bk - [Ni (1 - e2) + Hq•i +
+ 1;i] sin Bi}- Llk' cos ť5k' cos (lXk' - S) + (5)

+ Ll/ cos t5/ cos (lX/ ~ S) + (Nk + Hq•k +
+ 1;k)cos Bk cos Lk - (Ni + Hq•i + 1;i)cos B •.

. cos Li = V (X)i.k'
Analogické rovnice lze napsat pro v (Y)i.k, V (Z)i.k
a při nadbytečném počtu dvojic geodetických sta-
nic lze úhly 1::, tp, w vypočíst pod podmínkou

1:V2 (X)i.k + 1:V2 (Y)i,k + 1:V2 (Z)i.k = min.

4. Urěení geodetických= souřadnic

Uvedeme zde pouze· jednu variantu řešení, kte-
rou považujeme za nejvhodnější. Jinak je problé-
mu věnována práce [5]. Budeme předpokládat, že
veličiny LlXo, LlYo, LlZo jsou známy. Jak je po-
psáno v odst. 2. a 3., mohou být vypočteny z po-
zorování poloh družic na (geodetických) stanicích
se známými geodetickými souřadnicemi B, L, nor·
mální výškou Hq a výškou kvazigeoidu 1;. Úlohu
řeší rovnice typu (2) resp. (4) - při existujícím
zkosení elipsoidické souřadni cové soustavy X,' Y',
Z'. Poznamenejme, že je výhodné umístit jednu
(základní) z geodetických stanic ve výol;1ozímbodu,
kde je referenční elipsoid orientován, neboť v tomto

1963/86



BU1'!Ja: Mo~nosti vyufitf pozorovdnfpoloh um~lých ďruUc iem~ k t'ešenľ n~kterticiz
úloh základní geodézle

případě použité hodnoty B, L, C nejsou zatíženy
chybami z přenosu souřadnic. .' . , v •

V řadě stanic musíme tedy geodetlCkesouradmce
(spolus H'l> C) již předem znát, aby bylo lze určit
souřadnice středu referenčního elipsoidu (jeho zná-

I mé parametry jsou a, e2). Praxe ukáže, zda bu~e
I. možné řešit úlohu výlučně z měření poloh družlC
! "(rj:l výchozím bodu, anebo ve skupině stanic v j~ho
blízkémokolí.
Nyní přejděme ke stanicím, pro něž budeme ~eo-

detickésouřadnice určovat. Opět zde budeme pred-
pokládat že na každé stanici byly pozorovány
topocent;ické veličiny 0/, tJ', Ll', a že pro oka~žik
pozorování jsou též známy veličiny geocentrlcké
Il, tJ, Ll. Pak lze vypočíst geodetickou ší~ku,B a dél-
ku L každé takové stanice - v geodetlCke sousta-
vě definované konstantami á, e2, LlXo, Ll Yo, LlZo -, '",

např. ze vztahů
tg B = {[Ll cos tJ cos (a: - S) - Ll' cos tJ' cos (a:' -

- S) - LlXo]2 + [Ll cos tJ sin (a:- S) -,
-1

- Ll' cos tJ' sin (a:' - S) - LlYv]2} 2". [(Ll sin tJ -
_1

- Ll' sin tJ' - LlZo) +ae2 sin B (1 - e2 sin2 B)2],
(6)

tgL = [Ll cos tJ sin (a:- S) - Ll' cos tJ' sin (a:' -
- S) - LlYo] [Ll cos tJ cos (a: - S) -- Ll' cos tJ' .

. cos (a:' - S) - LlXo]-l.

. Rov. (6) jsou exaktní pro případ, kdy úhly zkosení
e '" (J) J'sounulové. Při hodnotách s, '11,-0.> různých
.od'l'~uly je třeba použít pro výpočet"'B, L rovnic
Úbecnějších;pro stručnost je zde neuvádí~e. Vel~-
činaB se z (6) vypočte metodou postupne aprOXI-
mace.
Zdůrazněme, že z (6) se určí geodetické souřad-

nice nezávisle na triangulaci. Podařilo-li by se po-
lohy družic měřit s takovou přesností, že chyba
v B, L (6) by byla menší než je chyba z přenosu
souřadnic při triangulaci a systematická chyba
vměřítku (resp. než Qhybaz r,ozvinování při použití
nepřesné metody rozvinovací~, pak by se hodnoty
(6) mohly považovat při vytavnání kontinentál-
ních sítí za neměnné. To znamená, že by se při
vyrovnání neformulovaly pouze klasické podmínky
základnové a azimutální, nýbrž i šířkove a délkové.
Lze očekávat, že tato cesta přivede ke zpřesnění
rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí.
Jeví se tedy účelným organizovat mí dostatečně

velkých vzdálenostech tzv. ,,fundamentální geo-
detické body" [5]. V těchto bodech by se určila
geodetická šířka a délka z pozorování poloh družic,
geodetický azimut z měření astronomické dél-
ky a astronomického azimutu' vysoké přesnosti.
Na podkladě takových fundamentálních geodetic~
kých bodů by oylo možné·potom spolehlivě zpra-
covat základní geodetické sítě a vzájemně je spojit.
Zmíním~ se nakonec ještě o následující skuteč-

nosti: Dosadíme-li do (6) různé hodnoty konstant
a, e2, LlXo, .ó. Yo/ LlZo, charakterizující r~zn~geo-
dttické soustavy, obdržíme z (6) geodetlCke sou-
řadnice stanice v těchto různých soustavách. Tak
existuje možnost určit geodetipké souřadnice libo-
volného izolovlltného bodu (družicové stanice na
.povrchu Země) v libovolné geodetické. 'soust~vě,
jejíž konstanty a, e2, LlXo, LlYo, .ó.Zo JSou dany.

5. Urěenf vý~ky kvazigeoidu
~ Zmíníme se zde jen o jedné variantě řešení. Bu-
deme předpokládat, že jsou známy geodetické sou-
řadnice stanice (lze je určit např. z (6)), konstanty
geodetické soustavy a, e2, LlXo, LlYo, LlZo, normální
výškalstanice, a že úhly zkosení os geodetické
soustavy s, 1jJ, (J) jsou rovny nule. Zopakujeme, že
orientační prvky LlXo, LlYo, ~Zo lze vypočíst z po-
zorování družic ,polile (2)- jak je popsáno v odst. 2.
Za těchto předpokladů lze vypočíst výšku kva-

zigeoidu stanic, na nichž byly,pozorovány topo-
centrické veličiny družjc, a pro okamžik pozoro-
vání jsou známy veličiny geocentrické, ze vzorců
C = [Ll cos Ocos (a: ~ S) - Ll' cos tJ' cos (a:' ~S)-

-LlXo] sec B sec L-N -Hq,

C = [Ll cos tJ sin (a: - S) - Ll' cos tJ' sin (a:' - S) ~
, -'LlYo] sec B cosec L -N - Hq, • (7)

C = [Ll sin tJ - Ll' sin tJ'] cosecB - N (1 - e2) -HI/'
·Jinou variantu řešení bychom obdrželi při vy-

jádření funkcí geodetických souřadnic v: (7) pomocí
topocentrických a geocentrických veličin družic.,

6. Vytvořeni jednotné geodetické soustavy Země,
transformace jednotlivých 4nčfch soustav

. do soustavy jednotné
Uvažujme [6] ri různých geodetických soustav,

jejichž základem je n různých řeferenčních elipsoi-
dů, tj. obecně n elipsoidů o různých rozměrech
a různých orientacích v zemském tělese, ovšem
se vzájemně rovnoběžnými základními osami a
souřadnicovými rovinami. Předpokládejme dále,
že v každé jednotlivé geodetické soustavě exist}ljí
družicové stanice, umístěné ve výchozích bodech,
v nichž'jsou dílčí elipsoidy orientovány, resp. v ji-
ných vhodně lozmístěných bodeoh zemského po-
vrchu. Z pozorování poloh družic na těchto stani-
cích nechť jsou určeny konstanty (2), tj. celkem
3n hodnot , ,
LlXo, L\Yo, L\Zo; LlX!> LlY!> LlZ1; ••• LlXn_1, LlYn-l>

LlZn_1• (8)

Uvědomíme si, ,že počet stanic může značně pře-
vyšovat 3n, a že lze očekávat poměrně vysokou
přesnost určení prvků (8). .
Nyní zvolíme jednu z existujfcích geodetických

soustav za základní. Může to být např. soustava,
v nít jsou zpracovány nejrozsáhlejší sítě. Nechť
tuto soustavu definují parametry ao, eo2 (a:o), LlXo,
LlYo, LlZo. Pak můžeme transformovat geodetické
souřadnice a výškukvazige9idu libQvolného bodu
v libovolné jiné soustavě (ai> e.2, (a:.), LlX., LlY.,
L\Zi) do soustavy základní s použitím známých
diferenciálních vzorců 1. a 2.'druhu pro promítací
metodu [3]:

Bo - B. = - ~. sini B cos L. (L\Xo - LlX.) -
t ,

1.. . l'
- M. ,sm B. sm II/i (L\Yo ~ ~Y.)+ M. cos B•.

t

'.. '. # ~-~
'. (LlZo- LlZ.) + Mt

. e.2sinB. ~08B. a. ,+
. "J 1t

, a:o - tX•
+(2 - etsin2 B.) sin B. cos B. l' (9)

~a:.
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IJo - Li = - ~. secBi!sin Li (LlXo ~ LlXi) +,
•

1 '+ Nsec Bi cos Li (LlYo - AY.),
•

(o - Ci = cosBi cosLi (LlXo - LlXi) + cosB. sin Li.
. (LlYo - ~Yi) + sin Bi(LlZo -.LlZi) - Ni (1-

• a -a·\'
-e.2sin2B,) o • +M.(l-

• • \ ai' •

11 . 2B) . 2B lXo-lX!,'- ei SIn i SIn i---'
lX>

Připomeneme, že'v případě, kdy jsou/odpovídající
osy elipsoidů vzájemně zkoseny, je nutn.é použít
obechější diferenciální vzorce pro transformaci
geodetických souřadnic a výšky kvazigeoidu.

..
7. Ódvozeni rozměrů obecného zemského elipsoidu

N.astíníme zde dvě varianty řeše~í:
a) odvození při společném využití pozorování
poloh družic a astronomicko-geodetických
údajů [6]; ,

b) odvozeni při p~užití výhradně pozorování
poloh družic [7].

, Varianta a).
Vyjdeme ze stejných předpokladů jako v odst. 6.,

tj. budeme považovat konstanty (8) všech dílčích
referenčních elipsoidů za určené z pozorování dru-
žic.
Postup řeŠeni je následl1jící [6]:
Nejprye se uskutečrú translace středů všech díl-

č~h elipsoidů ye směrech souřadnicových os X, Y,
Z tak, že se tyto středy ztotožní s těžištěm hmoty
Země. Tím se rýška kvazigeoidu Ci libovolného
bodu v libovolné (i) !l0ustavě změní na ' "
oi: = - 60SBi 'cos'LiLlX. - cos B. sin Li Ll Yi --.:..

- sin Bi LlZ.. (10)

Zde se uvažuje bod sítě astronomicko-gravimetric-
ké nivelace s pokud možno přesně určenou výškou
kvazigeoidu Ci. Dále považujeme za·účelné při-
jmout v řešení hodnotu.zplbštění lX8V' jak byla od-
vozena (přťJsněji- jak se v budoucnu s vysokou
přesnostfodvodí~,z pozorování pohybu uzlu a peri-
gea drah družic. To zpúsobí v Ci změnu

lX - lX'
LlC(lX,v) = Mi(J - ei2 sin2 Bi) sin2 Bi 8V • .'

lX>

(ll)
Nakonec zvolíme jistou výchozí hodnotu velké po-
loosy obecného elipsoidu Ih; odpovídající změna Ci
se rovná

Hodnota
C'= Ci + oe +A\C + AC (ex,v) + M (fJo) (13)

odpovídá tedy výšce kvazigeoidu uvažovaného
bodu vzhledem k určitému elipsoidu s paramet-
ri aa, 'O"P a "$8 středem v těži~ti lhmoty Zem,ě:'
Budeme-~i, považovat ex,v i.za zploštěni obecného
zemského elipsoidu, zbývá pouze určit jeho vel·

kou poloosu li = aQ' + q.a. To je snadné řešením
rovnic typu

- daC = C' - N (I - e2 sin2 B) - . (14)
i ao

pod podmínkou E Ci == min .
V této variantě teqy předpokládáme, že v každé

jednotlivé geodetic)ré soustavě existuje dostatečně
velký počet bodů sítě astronomicko-gravimetrické 1'1
nivelape. , I

Varianta b) j
Budeme považovat za známé hodnoty 'Souřad-j

nic X, Y, Z (I) družicových stanic a jejich normální l
, výšky Bq. Žádné jiné veličiny v řešení nevystupují, '1

tj. stanice nemusí být ani geodetickými body. 1
Spojíme počátek souřadnic O (těžiště hmoty Ze_1

mě) s pozorovacím bodem (M) na zemském povr-
chu. Spojnice MO protne plochu hledaného obec-
ného zemského elipsoidu(jeho střed je v O, para-
metry jsou li, "ě2) v bodu M' a úsečka M'M = .~
= Ll r

l
je rovnal

Llr = (X2 +~Y2 + Z2)! -Ci (I - e2)t . i
.[I- e~X2 ~ ;-2 ~,Z2]-!' (15)1

Výšku kvazigeoidu nad obecným zemským elipsoi- '~
dem lze vyjádřit vztahem ' 1

C = Ll r cos (B - f/J) - Bq (16}·1
V němž B', (/J označují geodetickou a geocentrickou
šířku stanice M vzhledem k obecnému ellpsoidll-'
Ea

-1
sin f/J = Z (X2 + Y2 + Z2) 2, (17)

Ovšem prakticky lze s chybou menší než I m
klást

Ll r cos (B - f/J) = Ll r.

Při takovém, zjednodušení a po zavedení jistých
přibližných hodnot 'Parametrů obecn~ho zemského
elispoidu . ao = a - da, e02= e2 - de2 lze (16)'
přepsat, takto

I = ~da[l- ~,e02(1- X2: i2 :Z2)] +
I 2 [ X

2 + yz 'J'+2aode 1- X2 + yz + Z2 1+ l. (18)

Abi;lolutníčlen': (18) ~e

{ = (X2 + YZ, + ~2)~ - aa [1 :-- ~ e02 (I -
X2 + Y2,) I ( X2 + yz

X2 + Y2 + Z2 - Se0
4

1+ 2 X2 + yz + Z2 -

(X2 + Y2)2 )]/
- 3 (X2 + yz + Z2)2 ,,-Bq.

Rovnice typu (19) lze sestavit pro každou sta1!ici
(pozo:fování) a určit da, de2 pod podmínkou Ee2 =
= min.
Zůstává vypočísti hodnoty geodetických souřad-

nic a výšky kvazigeoidu poz?rovacích stanic vzhle-
dem k elipsoidu a, e2• Snadno lze odvodit
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_Bur§a: Možnosti využití pozorování poloh umělých družic Země k řešení některých
úloh základni geodézie

-1
tgB =(X2 + Y2) 2[Z + ae2sinB(1-

-1
- e2 sin2 B) 2], (20)

-~ -1
flin L = Y (X2 + Y2) 2, COS L = X (X2 + Y2) "2".

(21)
Výšku kvazigeoidu určují rovnice (16), (15), (17).
V budoucnu se opět může jevit vhodnou taková,

varianta řešení, kdy se za e2 dosadí hodnota, od-
vozená z pozorování pohybu uzlu a perigea drah
družic.

8. Závěr

Již z těchto uvedených úloh a problémůIzáklad-
ní geodézie, které lze řešit z pozorování poloh dru-
žic, je zřejmé, že umělé družice Země mají velký
vědecký i praktický význam pro základní geodézii.
Proto by bylo prospěšné vážně se zabývat vytvo-
řením sítě geodetických družicových stanic
v mezinárodním měi'ítku a "fundamentálních;geo-
Idetických bodů" (odst. 4.) v různých zemích.

Z pozorování poloh družic lze řešit nejen základ-
ní vědecké geodetické problémy, spojené se zkou-
mánhn Země jako celku, nýbrž i velice důležité

, ".
úlohy praktického charakteru, jakými jso't1 např.
zpřesnění a sjednocení základních-geodetických
sítí. .

Lektoroval: prof, dr. Emil Buchar, Observatoř astro-
nomie a geofysiky, Praha
Redakci :došlo 15. 8. 1962
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Využitie samočinného počítača LGP~30pre geodetické výpočty

Technické úda;e o samočinném počUači LGP-3D a hlavné zásady programovania. Výpočet súradníc a výšok vlí-
covacích bodov na LGP·SD, zameraných prettnantm spat a ra;onom. Casové a finančné úspory pr'i výpočte te;to
úlohy na LGP-3D.

V r. 1961 bolo v našej republike inštálovaných
niekofko somačinných počftačov LGP-30, z ktorých
jeden sa nachádza u výpočtovélío strediska n. p.
Hydrostav v Bratirlave. Ús~av geodézie a kartogra-
fie v Bratislave vedený snahou využif jestvujúce
mechanizačné aautpmatizačné prostriedky pre
sproduktívnenie svojich prác nadviazal styk S vý-
počtovým strediskoIll a prikročil k využitiu tohoto
počItača pre geodetické výpočty ~

i Stručná charakteristika samočinného
počítača LGP-3D

Samočinný počítaČ LGP-3D, ktorý· dodáva zápacLo-
nemecká firma Eurocomp, G. m. b. H., Minden,
Westf., 1e malý elektronický, univerzálnyčíslico-
vý počítač/vhodnýako pre vedecké a technické,
tak aj pre ekonomické výpočty. Jeho konštrukcia
spočíva na úplne novýchzásadaéh. Zatiaf čo u po-
čítačov iných typov základná jednotkasa deli na
pam~iť, aritmetickú jednotku a riadiacu jednotku
a jednotlivé stavebné prvky majú len určitý špe-
,ciálny účel a využívajú sa len.po časf prevádzko-
vej doby, u počítač a LGP-30 elektronika tvorí jeden
celoka funkcia jednotlivých prvkov sa neustále
meuí, takže sú stále v činnosti. Tým sa podstatne
znížll počét počet elektronických prvkov' a do-
siahli sa mimoriadne malé rozmery počítača
(obr. 1) ,*} Elektronika pozostáva za 113 elektro-
niek a 1350 germaniových diod.

Vnútornú' pamať samočinného počítača LGP-3D
tvorí magnetický bubon. Tento má na svojom po-
vrchu n'záznamových dráh (va smere povrcho-
.'vých kružníc). Z toho jedna záZnamová dráha, kto-
rá je prevedená mechanicky, udáva základný takt,
tri záznamové dráhy slúžia pre signály taktu, ktoré
udávajú polohu magentického bubna, a tri sú prll-
covnými registrami:
1. zhromažďovačom,
2. registrom inštrukcH,
3. čítačom inštuk<;;1í.

Obr. 1.: Samočinný poNtač LGP-3D.

*) Obr. 1 je fotok6plou z prospektu fy Eurocomp,
G. m. b. h., Mlnden.
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Ich hmkCia bude vysvetlená v kapitole 3.
eI'

ZbývajúCich 64 záznamových dráh tvorI hlavnú
pamať. Na ka'Mej záznamovej dráhe je 64 buhiek
a v každej buňke sa maže umiflstniť jedno slovo
(čIslo). Hlavná pamať má teda kapacitu 64x64 =
= 4096 slov. Poloha buňky sa označuje jednak
čIslom záznamovej dráhy a jednak čIslom buňky
v záznamovaj dráhe. Napr. 5328. Buňky majú 32
miest. Z toho jedno (prvé) sa použije pre zna-
mienko čIsla a jedno' (posledné) zostáva prázdné
a má funkciu odderovacieho bitu, takže slovo
(číslo) znázornené v buňke má 30 dvojkových zna-
kov, t. zv. bitoJ. Buňky sú čIslované 0-31.

~-~~~~~~~~~~--::::::~~~======~~
j±lllll. [ 11111 i i 1I111II1II11I1111 H'

..• -..,..--------_.-
slovo

I
, Bi~y, t. j, znaky O, 1, sa zaznamenávajú v buňke
voforme magnetických dipolov (znaky O a 1 rhajú !

opačnú polaritu). Ku každej záznan10vej dráhe'
prislúcha jedna elektromagnetická hlava, ktorá
slúži ako ku záznamu údajov, tak aj ku snImaniu
(čItaniu). Magnetický bubon se ,otáča rýchlosťou
4000 otáčok/min. Základná frekvencia počItača je
137 ke/sec, to, znamenlÍ, že za sekundu sa spracuje
137000 bitov. Na záznam alebo prečItanie, jedného
slova je potrebná doba 0,23 msec. /

Vstupné a výstupné zariadenie LGP-30 tvorí
elektrický pIsací stroj Flexowriter so snímačom a
dierovačom diernej rpásky. Vstup sa uskutočňuje
ručne pomocou klávesnice! pIsacieho stroj a alebo
pomooou diernej pásky, z ktorej sa vydierované
údaje (program alebo vstupné hodnoty, tzv. kon-
štanty) snImajú fotoelektrickým, snImačom diernej
pásky. PoužIva,sa.6-stopá diern~ páska. V'ýstllpné
údaje sa mažu dierovať do diernej pásky alebo
písať elektrickJým pIsacIm strojom alebo pIsať a
súčasne dierovať. Výsledky sa pIšu na pás papiera
čiernou alebo červ~nou far bou. Elektrický pIsací
stroj je ovládaný pomocou ínštrukcií, ktoré musia
byť pojaté do výpočtovéqo programu.

,/

2. Programovanie. úloh na samollinnom
počÍtalli LUP-3D. \ '

Zostavenle vÝl?očtového programu u LGP-30, po~
dobne ako u iných počItačov má 3 etapy:
1. Matematická formuláC'ia úlohy. - Problém kto-

, , '
rý sa má riešiť, sa analyzuje ,a vyjadrí sa rovni'"
cami, ktoré maže samoČinný počItač spracovať.
Súčasne sa uvážra. ďalšie okolnosti ako množ-
stvo informácH, ktoré sa matú sp'racovať, ich
vstup a výstup výsledkov a pod. '

2. Zostavenil~ vývojového diagmmu vo forme
a) hrubejblokov~j scMmy a
bJ podrObnejblokovej $chélDy.
Pri tejto et8pť:l sa logický sled operácií vyjadrí
graficky radom za sebou násfedujúcich geomet-
rických obrazcov (obdížníkov, oválov, kruhov
apod.), (,Íoktorých sa vyznačujú jednotlivé ope~
rácie počItača matematickými symbolmi alebo
slovami. Geometrické obrazce osa spojujú šip-
kami,ktoré udávajú časový' sled opetáciI. Hrubá

bloková schéma naznačuje výpočet na počItači
len zhruba, podrobná bloková schéma vyzna-
čuje každý krok, ktorý musí samočinný počítač
vykonať.
Hrubá bloková sc'héma je uvedená v kapitole
4.2.

3: Zostavenle vlastného programu, čiže inštrukčnej
siete. - Inštrukčná sieť je logicky skíbená sú-
stava inštrukcií vyjadrených v kode počítača,
_podla ktorých počítač spracováva danú úlohu.
Inštrukčná sieť sa zostavuje na podklade po-
drobnej blokovejschémy.· .

Samočinný počItač LGP-30 je jednoadresovým
strojóm, to' znamená, že inštrukcie obsahujú adre·
su lenjedného operandu, t. j. čísla, s ktorým sa
má previesť príslušná operácia. Jednotlivé inštruk-
cie programu obsahujú operačný znak a adresu,
t. j. číslo buňky pamati, na ktorej je uložený ope-
rand: Program sa ukladá do vnútornej pamati po-
čítača. Na začiatku programu je vyznačená t. zv.
pseudoinštrukciou adresa buňky, od ktorej sa má
program v pamat1 ukladať. Program sa potom ukla-
'dá v buňkách nasledujúcich za sebou,

Jednotlivé inštrukcie sú takto uložené v buň-
kách pamati:

zázn.dráha číslobuňky
-"-

12~15---.--
oper. kod

Interne slÍ inštrukcie kódované dvojkovými čís-
lami (operačný kód 4 bity, adresa 12 bitov). Pro-
gramátor "všakpoužíva pre vyjadrenie operačného
kódu písmen a pre vyjadrenie adresy ciesiatkových
čísel.

Samočinný počítač LOP-30 má 16 operačných \
kódov. Z nlch napr. B mim2nin2 znamená: vziať
obsah pamati mim2nin2 (mim!! = číslo záznam. drá-
hy, nin2 = číslo buňky) a uložiť ho do zhromažďo-
vačci, A mim2nin2 znamená: pričítať k obsahu zhro-
mažďovača obsah buňky mim2nin2 a výsledok ulo-
žiť do zhromažďovača. Spomenúť trebA inštrukciu I

T mim2nin2, ktorá predstavuje 1. zv. podmženený/
skok} t. j. v prípade záporného obsahu zhromažďo-
vača prejde sa na inštrukciu uloženú na adrese
mim2nin2, v prípade kladného Obsahu zhromažďo-
vača splnísa nasledujúca inštrukcia programu. Tá-
to inštrukcia umOžňuje vykonávať t. zv. logické
operácie, t. j. rozhodovať o ďalšom výpočtovom
postupe.

:i. Postup pt'ác na samollinnom iP~llítači
LUP-3D \

Spracovanie každej inštrukcie v počítači LGP-30
má 4 fázy:
1. Počítač inštrukcií (kap. 1) ob'sahuje adresu in-

štrukcie, -ktorá sa má splniť. Podla obsahu čí-
tača inštrukcií sa vyhladá buňku. v ktorej je
uložená inštrukcia.

2. Inštrukcia z vyhladanej buňky sa prenesie do
registru inštrukcií. Súčasne sa obsah čítača in-
štrukcií zvýší o 1,
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3. Dešifruje sa adresová' časť inštrukcie uloženej
v registru inštrukcií a vyhfadá sa adresa ope-
randa.

4. Dekóduje sa inštrukcia ulo~ená v registru in-
štrukcií, táto sa prevedie a počitač prikročí
k 1. fáze následujúcej inštrukcie, ktorej adresa
je v čítači inštrukcií.
U /dvojargumentových operácií (napr. sčítanie,

odčítanie, násobenie atď.) je jeden argument ulo-
žený v zhromažďovači (káp. 1), druhý v bUňke,

j ktorej adresa je uvedená v inš,trukcii. Výsledok
ť operácíe sa uk'ladá do zhromažďovača, v pdpade
potreby ďalšími ipštrukciemi ho možno zaslať do
níektorej pamaťovej buňky.

Operačná rýchlosť LGPr30 je následujúca:
sčítanie, odčítanie 0,23 msec"
násobenie, delenie 15 msec

K tomuto času je potrebné pripočítať ešte vybavo-
vaciu dobu 2 až 15 msec, čo je čas potrebný na
vyhfadaníe buňký pami:iti, v ktor~j je uložený ope-
rand.! ' '
LGP-30 pracuje sériove v Čistej dvojkovej sJ

stave. Dvojkóvá sústava je objasnená v článku inž.
Charamzu [1]. Vstupné hodnoty (konštanty) sa
zadávajú buď v šestnástkovej sústave (hexadecí-
málneJ, alebb v desiatkovej sústave. Do dvojkovej
sústavy sa prevádzajú špeciálnymi podprogramami.
Ako bolo už spomenu'té v kap. 2., inštrukcie pral
gramu sa vyjadrujú písmenam'i a desiatkovými čís-
lami. Tieto-si počítač pomocou podprogramu 10.4
(tzv. vstupný program) prevádza· do dvojkovej sú-
stavy a takto prevedené ukladá' do pamlHi.
LGP-30 pracuje v pevnejrádovej čiarke. Pri vý-

počtoch v pevnej rádovej ciarke sú všetky čísla
vyjadrené menšie ako', +1 a vačšie alebo rovné
-1. S použitím osobitného podprogramu 24.0 (tzv.
podprogram interpretujúci pohyblivú rádovú čiar-
ku) maže počítač počítať aj v pohyblivej rádovel
čiarke. Pritom je číslo udané v tzv. polologarttmžc-
kom tvare, 1. j. mantisou a rádom.
. Napr.:

I
79350,62 = .7935062 05

mantisa rád
Počitač spracováva v podprograme

'ne desiatkové čísla.

4. Výpočet súradníc a výšok
vlícovacích bodov na LGJ~)-30

ústav geodézie a kartografie v Bratislave už v r.
1961 urobil pokus mechanizovať výpočet vlícova-

, cích bodov pri topografickom mapovaní 1: 5 000
a 1: 10 OÓOpočítačom Aritma T-520. Výsledky však
neukazovali ,presvedčivo na, vhodnosť tohoto počí-

I tača pre výpočet vlícovacích bodov, nakofko pretí-
nanie nazad je pomerne komplikovaná úloha s vel-
kým množstvom elementllrnych operácií, ktoré sa
musia .na počítači Aritma T-520 nastavovať ručnf).
Po získaní informácií o samočinnom počítači
LGP-30, z ktorých sa dalo us1dzovať na vhodnosť
tohoto počítača pre geodetické výpočty, bol v spo-
lupráci s výpočtovým strediskom Hydrostavu v Bra-
tislave vypracovaný program na výpočet súradníc
a Výšok vlícovacích bodov a v mesiaci júli 1962
na overenie ·prpgramu sa previedol pokusný vý-
počet 30 hadovo

4.1. Matematická formulácia úlohy

Úloha bol a volená áko komplexný výpočet vlí-
covacích bodov pre topografické mapovanie 1 : 5 000

\
a 1: 10 ODD,t. j. výpočet súradníc bodu Q prl8tína-
ním nazad z 2 až 3 kombinácU a utvorenie aritme-
tického priemeru súradníc; výpočet výšky bodu Q
najviac z troch smerov a utvorenie aritmetického
priemeru výšJW; výpočet súradníc a výšok najviac
2 bodov R zameraných z bOdu Q rajónmi. Smery
a uhly sa udávajú v stotinnom delení. Vzor pred-
pisu výpočtu pre jeden vlicovací bod je uvedený
na obr. 2.

k"'l"" é IslÓ bodu y . 0/ V h • '"
1" fS3 79J$0,62 71932.25 o, 0000 ,

1 ~, f9S/ 7960112 16338.3;1 53,1196$ 200.9J o,IJO fOU,1,079
":!~4~ 7S3868 75'392."0 !S79f/17

! p\=\1$J 19jYO,G2 71932.2$ 0,0000 220." 11,l 99, 0129
2 Pz"-1fI 7f SI S.f9,7/t 7632",13 /óG,8859

P-r/'fl4 18.3868 75J92,~0 181,9""7 225,80 41t< 97,71t56
P11 \

1 Př \
3:

~ 1008,1
~o.{

t· 1,58

~iJonu • ••.o~ •
'R 'R h "R. ~R o' _ "0.- ~"J ..'

~ 1008 1,2t 78,86"" ,. KJD,ooo. -- - J.1./x: JX.
'F •.. R

~ 0-.;. ~ s~

4.1.1. Výpočet pretinania, nazad

Dané sfi súradnicě Yi: Xi, Y2, X2, Ya, Xa bodov Pi,
P2, Pa a smery lJ'i, lJ'2,lJ'a merané z bodu Q na body
Pi, P2, Pa. KomQináciei sa vyjadria ešte pripojením
ďalšieho indexu ž k súradniciam x, Y a k sme·
rom lJ'; ž mO,že byť 1, 2, 3.

Výp''Očet sa prevedie vhodne upraveným Cassi-
niho' riešením podfa vzorcov:'

l<Ii:f: lJ'i - lJ'2
a"", COtgl<li
l<I2= lJ'a- lJ'2
b = cOtgl<l2

k1. = a (Yi - Y2) - (Xi - X2)
k2 = a (Xi -'- X2) + (Yi - Y2) i

ka E:: b (Y3 - Y2) - (Xa - X2)

k4 I:: b (X:r- X2) + (Y3 - Y2)

q =ki - ka P = k2 - k4

tg0'2Q = -q- = cp
k4 -k3c1!x = X Q - X2 = __ ---C--
1+ c2

1!y == YQ - Y2 = 1!x . c
YQ == Y2 + 1!y :lJQ= X2 + 1!x

Iql > lpI
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p
cotgG2Q = --- =,.c

q XBi = xa -r- 8R;sinaQ,Ri

Ily = k,! - kac XRi = xQ -+- SRiCOSGQRi

,1+.c2 + fGQRi = GQl 1fJRi-1fJll = GQ2 - - 1fJRi~ 1fJ22
Ilx =Ily.c .

GQ1 = arctg Yll-YE.. GQ2 ""':"arctg Y22-YQ_
YQ = Y2 + Ily xQ = X2 + Ilx xll-xQ X

2
2-XQ

Pred ú.t\101en~maritmetického prier.naru súradnfc Smerníky rajonov (J QRi sa kv6li kontrole pOčÍ-
je potrebne sa presvedčiť, či rozdiely medzi hod- tajú dvakrát, raz od .smeru na bod P1 v 1. kom-
notami vypočítanými z jédnotlivých kombinácií sú binácii pretínania nazad a raz od smeru na bod
v prípustných medziach. Inštrukcia pre topogra- P2 v 2. kombinácii pretínania nazad. Súradnice sa
fické mapovanie 1: 5000 a 1 : 10000 pripúsťa ma- RočítajJ1 z obidvoch hodnot (J QRi" Výsledky musia
ximálhe rozdiely 1 m.V prípade, že výpočet sa byť rovnaké.
pre'Vádza Z· dvoch kombinácií, priemer sa utvotí Výpočet výšok sa prevedie podfa vzorcov:
len v tom prípade, keď rotdiely v súradniciach li, LlV

Ri
= sRicotgz

R1
. +, t _ hRj == SRitgCXRi + t - hRj

'~ aj x nepresahujú hodnotu 1 ffi. V prípade, že vý-
počet sa prevádza z troch kombinácií, je potrebné VRi = VQ + LIVRi
skúmať, či rozdiely v y aj x medzi jednotlivými V prípade, že nebo fa vypočítaná výška bodu Q,
kombináciami nepresahujú hodnotu 0,50 m (medzi neprikročí sa k výpočtu výšok rajonov.
krajnými .I:ioďnotami mo~e v nepriaznivom prípade ,
rozdiel dosia.h!luť až.1 ml. v' prípade, že hodnot~ \4.2. Stanovenie výpočtového postupu
z ledJ;lejkombináci.e sa Ušia od hodnot z obidvoch ' '.
zbývajúcich kombinácií o viac ako 0,50 m, táto Pre jednu úlohu, t. j. výpočet jedného vlícova-
kombinácia sa vylúči a priemer; sa vezme lén cieho bo~u, -je priemerne 50 vstupných hodnot -
z dvoch kombináciL V pdpade, že sa priemer sú- konštát, t. j. súradníc a výšok východiskovych bo-
radníc' nemože. vytvoriť ani z dvoch kombinácií, dov, meraných vodorovných s!1lerov a výškových
neprikročísa k výpočtu výšky ani k výpočtu sú- uhlov~, (ze~itných v21dialen'?,stí},výšky teodo!.it~
radníc avýšok bodov zameraných rajonmi. a výsok slgnalov. "'.stupne hodnoty pre urclte
I množstvo vlícovacích bodov, ktoré sa budú naraz

počítať, sa vydierujú do diernej pásky, ktorá slúži
ako vonkajšia pamať poqítača. Počítač sníma
z diernej pásky konštanty vždy len pre jeden
vlícovací bod, uloží ich do' vnútornej pamati a
prevedie výpočet tohoto bodu. Po ukončení vý-
počtu jedného bodu sníma konštanty pre ďalší bod
do tých istýc.h btmiek, aké boli použité pre pred-
chádzajúci bod, a prikročí k jeho výpočtu. Takto

..pokračuje výpočet dalej, kým nie sú vypočítané
všetky ťadané body.
Výpočet bol programovaný v pohyblivej rádovej

čiarke s použitím ,podprogramu 2<:1.0A. Ako už
bolo spolJ;lenuté v kapitole 3., počítač v pobybli-
vej rádovej čiarke spracováva 7-miestne desiat-
kové čísla. Posledné miesto však tiž nie je presné.
Tátó nepresnosť nastáva najma tým, že. počítač .-
nezaokruhluje posledné miesto, ale hodnotli, ktorá
by následpvala na 8. mieste, zanedbáva. Avšak

na refrakciu a zakrivenie po- vzhfadbm na pomerne vofné kritéria (kAp. 4.1.1.
a 4.1.2.) táto nepresnosť neznehodnocuje výpočet.
Nakofko počítač spracováva len 7miestne de-

siatkové čísla, IPuséli sasúradnice' redukovať vy-
pustením najvyšších rádov, takže sa udávajú len •
.desiatky, tisíc. U súradníc, u ktorých by pri vý-
počte, mohra nastať Zmena v stotisícoch (napr.
y == 397 85e,74),sa zmenia aj -desiatky tisíc 0.50000
(red. y = 47856,74). Redukcia sa vyznačuje v pred-
pise výpočtu nad horný okré/-jciormulára (obr. 2).
Celkový postup výpočtu je zJ;ejmý z hrubej blo-

kovej schémy (obr. 3), ktorá 'predstavuje cyklus
pre jednu úlohu. Z značí začiatok a K koríiec vý-
počtu Jedného bodu. .
. Ako ukážka inštrukčnej siete s,a uvádzajú in
štruKcie na výpočet' vzorcov:

p k4c -'ks
c = --, Llx= -----, Llx= Llx, C

q 1+ c2

Dané sú výšky V i. troch bodov Pi (sú to niekto-
ré z Ilodov z· troch. kombinácií pretínania nazad),
výškY signálov na {ýchto bodoCh hit výška teodo-
litu t na bóde Qa zenitové vzdialenosti Zi alebo
výškové uply. /li, merané z bodu Q na body Pi;
i može byť .1; 2, 3.
výpočet sa prévedle podla V;lorcov:

VQ = Vi ~ 8iCOtgZi + h, - t - Oi =
= Vi - SitglXi + hi - tr-- Oi

) I V
8. = (Yi - YQ)2 + (Xi -'- XQ)2

/

( 8. )2O" 1-. o 06812 --' - =, 1000

= oprava vzhfadorn
vrchu zemského.

Priemer výšky z troch. výpočtov sa utvorí len
v tom prípaqe, 'ked rozdiel medzi jednotlivýI1li
hodnotami 'népresahuje 0,20 m (medzi krajnými
hodnotami m6žerozdlel dosiahniIf až 0,40 m).
V prípade, že výška Z· jedného· výpočtu sa Uši od
hodnOt zo zbývajúclch dvoch výpočtov o viac ako
0,20 In, utvotf sa prlellÍer len' z dvoch výpočtov.
V pr~pade, že výpočet výšok bol prevedený len
z dvoch smerov, je obmedzujúcapodmienka 0,40 m.

I

4.1.3. Výpočet s6radníc avjšok bodov zameraných
r,jonmi

Dané sú smery WRi, zenitové vzdialenosti ZRi ale-
bo Výškové lI-hly aR;meraně ;z.bodu Q na body Rj,
dIžky rajonov SR;' a výŠky sigllálov hllJ na bodoch
R1; j m6že byť 1 ,2.
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B 5230
D 5236
H' 5242
P 5242

M 5242
A 5127
li 5245
P 5227

M 5242
S 5224
D 5,245
H 5248
P 5248
M 5242
H" 5251

q zasla,ť do zhromažďovača
q:p
q ,: P = C zaslať do buňky 5242
e)zaslať do multiplikačného re·
gistra
C • C = Ci

c2 + 1
Ci + 1 zaslať do buňky 5245
k, zaslať do multiplikačného
registra
k,. c
k,. c - ks
(k, . c - ks) : (1 + c2) = Llx
/lx zaslat, do buňky 5248
Llx zaslať do multiplik. registra
Llx . c =Lly
Lly zaslať do buňky 5251 I

Výsledky výpočtu píšu sa. FleXowriterom na pás
.papiera. Okrem vypočítaných hodnot vypisUjú sa
\ Než aj niektoré vstupné hodnoty pre dodatůčnú
,kontrolu, ak bolí výsledky výpočtu chybné, či po·
\,čítač zaviedol správn6l 'konštanty do pam&U.Pri
výp6čte pretínania nazad vypisujú· ,sa tiež hodnoty
p, .q pre posúdenie vhodnosti kombinácie (či bod

:Q neleží blízko nebezpečnej kružnice).
V obr. 4 sa uvádza ukážka výsledkov výpočtu bo-

,du Q == 1008,1 (jěho ,predpis je naclbr. 2). V origi-
náli sú zadané hodnoty písané čierne, vypočítané
hodnoty /Červene. '

Vstup konštant z'dier-
pre jednu

ozdiely jednotHvých
YQi a xQi sú menšie
ako 1 m ?

5. \Zhodnotenie vhodnosti samočinného
počítača LGP-3Dpre geodetické výpočty

Pokusný výpočet 30 ,vlicovacíeh bodov overil
jednak správnosť výpočtového programu a jednak
spofahlivosť samotnjiho počítača a na základe do-
siahnuťych výsledkov bolo možné urobiťaj ekono-
mické uzávery o vhodnosti LGP~30 pre geodetické
výpočty. U všetkých 30 bodov nevyskytli sa vo vý·
sledkoch chyby zapríčinené nejakými vadami vý-
počtového programu alebo poruchami počítača
Chybné výsledky li niek'ofkých bodov. bolí zapríči .
nené závadami v predpise vstupných hodnot (ne-
spravne identifikovanévýchodiskové body, prípad
ne nesprávne zapísane namerané údaje) a v jed-
nom prípade chybným vydierovaním jednej vstup·
nej hodnoty (súradnice y východiskového bodu),

/ čo bolo pri, kontrole prehliadnuté. .

Komplexný výpočet 1vlícovaCleho bodu, t. j. vý-
počet súradníc bodu pretínaním nazad z 2-3 kom-
binácií, výpočet výšky bodu z 3 smerov a výpočet
súradníc a Výšok 1 až 2 bodovurčených rajonmi,
trvá priemerne 7,5 minuty. Keďže cena 1 hodiny
výpočtov na LGP-30 je a81200 Kčs, obnáša náklad
na výpočet 1vlicovacieho bodu asi 30 Kčs včítane
dierovacích a kontrolných práci Ten istý výpočet
pri použití stredriých' mechanizačných prostried-
kov (ručných alebo, 'elektrických kalkulačných
strojov) trvá priemerne 2,5 hodiny. Vlastné ná·
klady na lSH výpočtových prác ti ÚGK Bratisla-

~tvorenie priemeru z
2 alebo 3 kombinácií:
YQ' xQ

I,výpočet výšok: VQi - I
:1, •ep

Rozdielyjednotli vých
VQi. sú menši e akGl
, 0,40 m ?
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'\

Význam jednot ~
Údaje p:ísané Flexowriteromlivýeh údajov

Q .~008100 04 ~
Y11 xII .7935062 05 .7193225 -05
Y21 x21 .7960712 05 .7633~33 05 I

Y31 x31 .7838687 05 \ .7539240 05
(VB GJ21 .5349650- 02 .1344482 03
P1 I ql .3043367- 04 .1032489- 04

"'
YQ1" xdl .7851169 05 .7596669 05

I "

Y12 X12 i .793506'2 05 .7793225 05
Y22 x22 .8155973 05 .7632412 05
Y32 x32 .7838687 05 '1.7539240 05

I
o' j

CJ12 W22 .6688590:0- 02 .1210588 oj
P2 fl.2 \

,,2364089- 04 .2772961- 03
YQ2 xQ2 .7851166 05 .7596660 . 05,

, -;.

YQ xQ .7851167 05 .7596665 05 ~.;

/ ',-
Zl VQ1 .1004079 O) .2066632 O)
z2 VQ2 .9901290 02, ;2065649 O),
,z) VQ3 •.9714560 '02 .2067138 03

VQ .2066673 03
R1 sRl .1008000 04 .1210000 01
Ym .xa1 . .7851287 . 05 .7596655 05
'YRl xR1 .7851287 05 .7596655 05
zR1 VR:!. .1000000/ 03 .2066473 p3

Otír. 4.: Výsledky výpočtu: bodu 1008,1.

I

va obnášajú 17 Kčs, čiže náklady na v:9počet 1 vIi
covaclehp bc;Jdusú 42,50 Kčs.
V:9počet Dude možné podstatne (najmene} dva-

krát) ur:9chUť vypracovaním programu v pevnej
čiarke. Je teda ,zatial v:9počet vlícovaeích bodov
na samočinnom/ počítači LGP-30 asi o 25% lac-
t,lejŠr a\koru~n:9 v:9počet. Avšak v:9znamnej'ší prí-
nos spočíva v ušetrení živej práce, čopredstavuj~
2,5 SH u 1 bodu. Pri topografickom" mapovaní
1 :10 000 a 1:5000 sa vyskytujú v:9počty vIicovacích
hodov hromadne. U ÚGK Bratislava v r. 1962 sa
určíg~odetick:9mi metódami asi 1 500 'vHcovacích
bodov. NajmH, keď sa v:9počty musia préviesť ešte
v letnorif obdotlí, bude' výppčet na samočinnom po-
čítači vítaný, lebo bude možné využiť ušetren:9 čas
pre polné práce.
Sall1lPčínný počítač LGP-30' bude vhodnr aj pre

iné geodetické v:9počty,vzhladom na jeho velké
'operačné mo~nost1 a na /pomerne jednoduchá pro-
. gram~vanie. Použ1tIm Šveciálneho pqdprogramu
možno presnosť výpočtQv zvýšiť o 1 ró,d (mOžno
počítat s 8miestnymi desíatkov:9mi číslami); čo
bude vhodné u úloh' náročnejšfch n~:-vyššiu :pres-
nost. U vMčšiny úloh bude možné použit aj v:9po-

"

I

čet v pevnej rádovej čiarke, ktor:9 jel nepomerne
rýchlejší ako v:9počet v pohybl1vej čiarke.

Llteratúra:

[1] C h a r a m z a F.: výpočet analyUcké aemtriangulace na sa·
močinném počítači ELLIOT 803. Geodetický' a kartografický ob-
zpr č. 8-9/1962. . ,

[2 J S a J'le k M.: Samočinné pp čítače.' praha 196L
[31 Císlicové a analogové počítače - názvosloví. OSN 016928. Pra-

ha 1000. . .
'[4] prospekt firniy Eurocomp,-, G. m. 'b. H., Minden, westf.
[5J O I s c hb ji u e r 'A. F,: programování, a obsluha samočinného

počítače LGP-30. Kancelářské stroje, n. p., Praha, Výzkumné
výpočtové středisko.

Ústav geodtjzie a kartografie pro kraj Jihomorav-
ský a závodní pobočka \Československé vědecko-
technické společnosti \

připravují

2. burzu nové' techniky 1963
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Automatické výškoměry

.. .
Nedostatky ve výkonu dosavadních metod výškov~ ho měření. Nutnost přechodu na ob;ektivní způsoby
měřfmí. Automatické výškoměry splňu;í tuto podmínku. Je;ich princip. různé druhy výškoměrných za-
řízení. Jednotlivé typy automatiqkých výškoměrů, způsob ;e;ich použití, zkoušení a rektifikace. Zhod-

nocení ;e ;ich přínosu.

Určováni. výšek je vedle měřeni délek a úhlů jed-
nou ze základn1ch geodetických discipHn. Během

'j vývoje geodetických praci ustálilo se výškové mě-
řeni na několih metodách, z nichž jsou dnes nej-
pOllŽivanějšimi geometrická nivelace ze středu a

j! trigonometrické měřeni výšek. Obě tyto metody
'prošly určitým vývojjlm. U geometrické nivelace
tento výVOj spočíval"\Te zvyšováni přesnosti nive-
lačnich strojů a ve zjednodušováni obsluhy. Kva~
litativni skok v jejich vývOji znamená v současflé
době přechod k samočinnému horizontováni zá-
měry.
U trigonometrického měření výšek je výVOj ob-

o dobný. vývojem procházely hlavně theodolity, a to
zvyšovánim přesnosti \( odečHání úhlů, doplňo-
váním různými .typy stále p~esnějších optických
dálkoměrů a zjednodušovánim obsluhy. V poslliAní
době podstatným zdokonalenim je samočinné urov-
,návání indexu výškového kruhu.
Všimneme-li si vývoje těchto metod z hlediska

jejich výkonu, vidime, že stollpal celkem nepatrně.
A zdá se, že je v současné době již na hranicich
maxima.-Přičina spočívá v tom, že jde o metody
ryze subjektivní, u nichž je nezbytnou součásti lid-
ský činitel. Výkon lidské činnost umožňuje sice
dosahovat mimořádných výkonů, nel~e však praco-
vat vysoce intenzívně trvale. Zvýšen4hntenzita má
též své hranice. ' J

Vyšší potřeby společnosti však kladou stálená-
ročnějši požadavky na dalš1 rozvoj všech složek
výroby. Proto ,ani v geodézii není možno se spoko-
jit s dosavadním výkonem a je nutno hledat další
césty, jak tento výkon zVýšit. I

Chceme-li tedy i u výškového měřeni přejit
k vyš~i mechanizaci, případně automatizaci, a tim
též k podstatnějšímu :avý~ení výkonu, je potřebí
opustit subjektlvni metody a přej1t k metodám, kde
měřicím prvkem bude již objektiVni snimac a člo-
věk bude jen orgánem tvůrčim a Nd1cim, případně
též i kontrolnim. Požadavku objektivniho měřeni
,výšék vyhovuji plně auto m a ti c k é výš k 0-
mě r y, které jsou dosud u nás málo známé. (V lite-
ratuře se někdy označuji jako ."integrační výško-
. měry".) j,

Jsou to pojizdná zařízení, která určuji zcela auto-
maticky výš}m bodu, na který přijedou. Jsou zalo-
žena na integraci diferenciál nich převýšení, nepře-
tržitě .určovaných z úhlu fyzického tlumeného ky-
vadla, a diferenciální části dráhy.
Myšlenka použití fyzického kyvadla pro určování

výšek není nová. Již/konstruktéři prvých nivelač-
ních přístrojů se snažil1 urovnávat záměrnou přím-
ku pomocí kyvadla. I když kyvadlo bylo vytlačeno
mnohem jednodušši' libelou, myšlenka nezůstala
zapomenuta. Dnešní úprava nivelačnich přístrojů
sa samočinnou horizontací záměry je právě zalo-
žena na principu použití fyzického kyvadlá. Kyvadlo .'
jako objektivní měřicí prvek tak nahradilo jednu'
část subjektivníhO měření. \

Avšak fyzického kyvadla se neužívalo jen
u prvých nivelačnich přistrojů. Již v minulém sto-
leti bylo navrženo jeho použití pro výšková měření
ve spojení s měřickým kolem. V roce 1889 si luto
myšlenku dal pél.tentovat A. E. Denis Florian de
Vil1epigue. Jeho přistroj s kyvadlem byl umístěn na
nosHkách, které nesly dvě osoby. NosHka byla se
zemi spojena měřickým kolem. Přístroj současně
zaznamenával výškový profi1 terénu. Vzhledem
k nedokonalosti tehdejši techniky dosahoval však
malé přesnosti a nemohlo jej být použito pro geode-
tická měřeni.
Jini vynálezci se pokoušeli umistlt výškoměrná-

kyvadlová zaNzeni na vozidla tažená ručně. V roce
1905 navrhl ruský vynálezce Alexej Bykov umístě- ,
ni takovéto měřici soupravy na automobilu. I když
se mu nepodařilo dosáhnout potřebné přesnosti,
věřil ve správnost této myšlenky a v možnost jeF
realizace, neboť napsal: "Jestliže se zdokonali
některé části automobilu, věřím, že dosáhnu snřful
žádaných výsledků a speciálnitypautpmobilu
umožni provést měřeni i v těžko přístupných mís-
tech."
Dalši zprávy o přisVOOj1chtohoto typu se objevily

ag,p<1druhé světové válce. V roce 1947 to byl výško-
měrlamerické firmy' Stanolind Oil and Gas Co. a
rok na to na americkém kongresu geodetů a karto-
graf1l ve Washingtonu byl zveřejněn výškoměr ame·
rické společnostl Sur\. Oil Company.
V Sovětském svazu byl prvý automatický výško-

měr, umistěný na automobilu, vyvinut' v roce 1948.
Od té doby byly vyrobeny tyto, typy: VA-51,
VA-52, VA-1, VA-1M, VA-56 a pracuje se na
dalšim zdokonaleni (podle zpráv v literatuře kon·
cem,roku 1961). '~ o

1. Princip automatického integra~ního
výškoměr~

Výškový rozdU h mezi dvěma danými body
(obr. 1) se určuje součtem hodnot .6.h, které odpo-
vidaji malým úsečkám dráhy .6.s projeté vozidlem
s přístrojem. Voli-li se úsečky dráhy tak malé, že
je možno .6.s pokládat zapřimku, plati při známém
sklonu dráhy & v každé úsečce

LJh. = LJ8•• sine., (1)
kde &. je úhel mezi vodorovnou rovinou a elemen-
tární úsečkou dráhy .6.s•. Celkové převýšení se pak
urči součtem všech elementárnich převýšeni .6.h

i=n i=n

hAB =2 LJh. =,2LJ8•• ,sine••
i=1 i=l'

kde n je počet úseček .6.s. na dráze ~B.
Přejdeme-li k limitě tohoto výrazu pro .6.s..•n,

dostaneme
BJ sined8.

A
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U některých typů integračních výškoměrů zavádí
se integrace podle časové jednotky lit. Při rychlosti
v,?zidlu v je

tB

hAB = S v.sinsdt.

tA

Integrační JTýškoměr musí tedy obsahovat zaří-
zení, která v každém časovém 'intervalu měří ne-
známé veličiny v rovnici, a jiná zařízení,' která
v témže intervalu hned danou rovnici řeší. Při
krátké časové jedno.tce probíhá pak tento pt>ces
prakticky úplně plynule. ,
Uved8n~ sovětské a americké integrační výško-

měry prováděj! ..celý měřicí a výpočetní proces zcela
automa,tlcky. Jejich hlavní součástí je kyvadlová
souprava, umístěná buď na automobilu, nebo na pří-
věsné tříkolce. Obsahuje fyzické kyvadlo s dal-
ším zařízením pro tlumení různých rušivýcQ vlivfi.
Stojí-li vozidlo na vodorovné rovině, musí být zá-
kladna jeho podvozku rovněž vodorovná a kyvadla
pak visí kolmo k této zák.lidně. Při jízdě vozidl~ po
skloriitém terénu kyvadl~e vykývne a úhel, který
svírá s kolmicí k základně, udává sklon základny,
a tedy i skloil terénu e (obr. 1). Nyní je potřebí
okamžitou hodnotu tohoto úhlu sejmout nějakým
snímačem a převést ji do jiného zařízení k dalšímu
zpracování. Všechny uvedené výškoměry používají
, snímačfi převádějících měřenou hodnotu úhlu e na
impuh'Y. Způsob převodu je u jednotlivých typů
výškoměrů různý. Různý je rovněž způsob určení
sin e a vynásobení jednotlivých hodnot.
Snímačem dráhy je kolo vozidla. U výškoměrů,'

které pracují podle rovnice (3), je velikost projeté
dráhy převáděna na elektrické imulsy, které jsou
vedeny k dalšímu zpracování. U ostatních je
pro řešení rovnlce (5) ještě nutno znát rychlost
vozidla v uvedený okamžik. K tomu se používá
'rychlostního generátoru, jehož činnpst je závislá
na rychlosti otáčení měř.icího kola. V rychlostním
generátoru je hodnota '.rychlosti vozidla převedena
také na elektrické impulsy. Ty se se vedou od
jednQt!ivých měřicích prvků qo integrátoru, n~
který je J?apojetlo počítadlo registrující výsledné
převýšenI' mezi danými body.
Některé typy výškoměrJl jsou ještě doplně~Y zá-

znamovým zařízením,. které kreslí podélný profil
projeté dráhy.

2. Výškoměrná zařízení
Jak již bylo uvedeno, k řešení rovnic pro určení

výškového rozdílu je nutno měřit úhel sklonu te-
rénu a projetou dráhu. K tomuto účelu se v uvede-
ných typech· automatických integračních Výško-
měrů pouŽívá různých druhů výškoměrných zaří-
zení.

2.1 Výškoměrné zařízení s kontaktním měničem
(fázově impulsní systém)

Toto zařízení, kterým jsou opatřeny sovětské
automatické výškoměry, převádí naměřené hocl-
noty úhlu profilu terénu na elektrické impulsy vy-
tvářené speciálním kontaktním měničem (obr. 2).

!
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Obr. 2.: ScMma přístro;e VA - 1M
1 - kyvadlo, 2 - globoický válec, 3 - elektromotor, 4 - kon-
taktn! hřeben, 5 - relé, 6, 7 - elektromagnety 1ntegruj!cl \
spojky, 8 - reduktor, 9 - kolo automobilu, 10 - kotva spoj-
ky, 11 - poč1tadlo převýšen!, 12 - počitadlo dráhy,
13 - světelný válec, 14 - světelný zdroj, 15 - fotografický

pap!r.

Na konci JJlně zavěšeného lehkého kyvadla 1
je upevněn tenký kovový vlásek. Pod kyvadlem je
umístěn válec globoického tvaru 2. Povrch válce
je obtočen kontaktní obručí, které se dotýká vlásek
kyvadla (kontaktní dvojice II). Pří podélném na-
klonění přístroje vlásek se pohybuje dolů po válci
a místo dotyku vlásku s hřebenem se mění v zá-
vislosti na velikosti a znaménku úhlu prof1lu. Na;
válci je ještě druhý kontakt, který se při každém
plném obratu válce spojí s pevným kontaktem (kon-
taktní dvojiCfl I). ~pojování kontaktních dVOjiCje
krátkodobé.
Kontaktní hřeben je kOnstruován tak, aby

kde
e je úhel sklonu terénu (kyvadla),
rt je úhel pootočení od okamžiku sepnutí kon-

taktní dvojice I do okamžikU sepnutí kon-
taktní dvojice II, .

Y2 je úhel pootočení válce od okamžiku sepnutí
kontaktní dvojice II do okamžiku sepnutí
kontaktní dvojice I, I

n + Y2 = 211:. (7)

Globoický válec s kontaktním hřebenem je u star-
ších typů Výškoměrů otáčen pomocí jednoho z kol,
které bylo vybráno za měřicí, a to přes reduktor.
U těchto přístrOjů se pak výsledné převýšení urču-
<je v závislosti na projeté dráze podle rovnice (2).
U novějších typů výškoměrů je globoický válec
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otáčen pomQcí elektromotoru 3 (obr. 2). Při kon-
stantní rychlostí otáčení je možno úhly pootočení

,r vyjadřovat časovými intervaly 'r.
, Při spojování konktatních dvojic I a II vznikají

v elektrických obvodech krátkodobé proudové im-
pulsy (impuls, I a II). Časový interval T, odpovída-
jící plné otočce válce, je roven časovému intervalu
mezi impulsy I. Mezi impulsy I a II jsou časové
intervaly 'rl a 'r2 odpovídající úhlum pootočení válce
n a r2. Při změně úhlu profilu terénu se mění fáze
impulsu II v intervalu ohraničeném impulsy I. Tuto
činnost kontaktního měniče objasllUjí obr. 3a, b.

I II I J[ I

aj c"O
t 'f ::iz r"'-

T 2

I Jl flf I

6;
[<O

~<Z;t

Jede-li alltomobil po vodorovném terénu, je úhel
sklonu přístroje e = O a intervaly mezi impulsy

T.
't'1='t'2=T'

Při stoupání je e > O a 'rl > 'r2, při klesání obrá-
ceně. Poloha impulsu se na diagramu příslušně pB-
sunuje vpravo nebo vlevo.
Krátkodobé, málo výkonné proudové impulsy jsou

vedeny do thyratronového relé 5 {obr. 2), které je
přemění, zesílí a roztáhne na celou šířku časového
intervalu (obr. 3c, d). Z thyratronového relé jsou
roztažené impulsy vedeny do elektromagnetů inte-
grující spojky. Integrující spojka je jednoduchý
elektromflgnetícký integrátor, který sumarizuje
jednotlivá diferenciální p~evýšení. fflavní část
(obr: .2) tvoří dva elekromagnety 6 a 7. Oba jsou
spojeny. s měřicím kolem automobilu 9 převodeni 8
a otáčejí se navzájem proti sobě. Mezi čelními
částmi elektromagnetů je uložena lehká kotoučo-
vitá ,kotva 10 s osou, která prochází vnitřkem jed-
nohd (na obr. 2 pravého) z magnetů a vychází za
ním.
Impul~y 1M a lIM zapnou odpovídající elektro-

magnet a blokují jej do okamžiku příchodu dalšího
impulsu. Při tom kotva sepřitáh~e k zapnutému
elektromagnetu a otáčí se si ním do velikosti úhlu,

který odpovídá dráze projeté automobilem za dobu
trvání inipulsu do okamžiku, než dojde na druhý
elektromagnet další impuls. V tom okamžiku se
prvý elektromagnet rozpojí a zapne se druhý.Sou-
časně kotva se přitáhne k protiIehlému elektro-
mangetu a otáčí se s ním opačným směrem. Ta-
kovýto pohyb kotvy se děje nepřetržitě. Pootočení
kotvy se potom přenáší na otáčky mechanického
počítadla, kde se registruje výsledné převýšení me-
zi projetými body. .
Vzhledem k tomu, že výškoměr vlastně během své

jízdy proměřuje podélný profil projeté dráhy, je
možno jej použít současně jako profilovacího pří-
stroje. K tomu účelu je doplněn speciálním z á-
z n a m o v Ý m z a ř í z e ním, které umožňujebě-
hem jízdy automaticky kreslit podélný prOfil pro-
jeté dráhy.
Záznamové zařízení je napojeno na obě výsledná

počitadla (obr. 2). Profil se zaznamenává na foto-
grafický papír 15 osvětlováním emulse světelným
paprskem. Papír se v kasetě posunuje o hodnotu,
která je úměrná projeté dráze vozidla. Vychylování
paprsku podle okamžitého převýšení provádí se po-
mocí válce 13, jehož pootočení je dáno pootočením
kotvy 10. Válec je proříznut· dvěma průběžnými
šroubovitymi mezerami ve tvaru sinusoid posunu-
tých po Obvodu válce o 1800. Osvětluje se rovnoběž-
ným svazkem paprsků ze světelného zdroje 14.
Paprsky po průchodu protiIehlými štěrbinami se
promítnou na fotografický papír jako dvě tečky.
Při posunu papíru úměrně projeté dráze vznikají dvě
křIvky·vzdálené od sebe o konstantní hodnotu. Vy-
chylování křivky podle převýšení je dáno natoče-
ním válce 13. Dvou křivek se používá pro případ,
že jedna křivka vybočí mimo papír. Základní přím-
ka odpovídající nulovému převýšení je kreslena
zvláštní mezerou ve válcI. Pro vyznačení bodů, je-
jichž výška se určuje, slouží speciální z nač k o-
va č. Exponovaný film se po skončení jízdy vy-
volá, a tím se získá obraz podélného profilu. Po-
užívá se měřítka 1 : 4000/1 : 200.
Přesnost celého fázově' impulsního systému je zá-

vislá na kvalitě kontaktního měniče a stabilitě in-
tegračního zařízení. Je proto kladen velký požada-
vek na přesné uložení kontaktního h~ebenu na glo-
boický válec. Budeme-li chtít dosáhnout maximální
chyby v převýšení např. 10 cm na 1 km (což odpo-
vídá chybě ,) sin e=O,OOO1)je potřebí určit polohu
hřebenu s maXimální úhlovou chybou 3'2, což od-
povídá maxiální chybě v poloze jednotlivých !bodů
hřebenu asi 0,02 mm. Této přesnosti se v praxi těž-
ko dosahuje. U uvedených výškoměru bývá tato
chyba až pětkrát větší, což je hlavní 'příčinou ne-
přesnosti těchto přístrojů.

2.2 Výškoměrné zařízení s llíslicově impulsním
systémem

Tímto zařízením je vybaven výškoměr gun on,
který je zčásti/umístěn na speciální tříkolce tažené
automobilem. Kromě toho byl tento systém navržen
též pro zlepšení výškoměrného zařízení u automa-
tického výškoměru VA-56.
Výsledné převýšení mezi projetými body se urČu-

je řešením rovnice (5). K tomu účelu je nutno znát
v každém okamžiku rychlost tříkolky v a úhel sklo-
nu trénu v pOjížděném místě e. K určení rychlosti
slouží rychlostní generátor, umístěný v zadní polo-
vině tříkolky (obr. 4): Jeho činnost je závislá na
rychlosti otáčení zadního měřic1ho kola, spojeného
s generátorem elektrickým kabelem. Generátor je
zdrojem elektrických proudových impulsů. Jejich
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intenzita je přímo úměrná rychlosti otáčení zad-
ního kola podle vztahu

Íg =7 k1 • v. (8)

Úhel sklonu dráhy je určován opět tlumeným
fyzickým kyvadlem, které je uložeho v ochranném
pouzdře' uprostřed trojkolky. Kyvadlová soustava
obsahuje generátor, který vysHá také elektrické
proudové impulsy o intenzitě úměrné sinu Výchylky
kyvadla podle vztahu

1k= ks . sine. (9)
Další součást, výško měrného zařízení tvoří elek-

tronický integrátor, který je umístěn v kabině taž-
ného vozidla. Do tohoto. integrátoru jsou pomocí
dvou nezávislých elektrických kabelů svedeny oba
proudové impulsy, ,jeden z rychlostního generátoru
a druhý z kyvadlového zařízení. Elektronický inte-
grátor násobí intenzity obou impulsfi v rytmu jejich
frekvence, která je rovněž závislá na rychlosti vo-
zidla. Vzniká tak proud o intenzitě

1= 19 . 1k = k1 . ks : v . sin e """7 k .v. sine. (10)

Integrátor tyto intenzity postupně integruje a'
výsledek se přenáší na mechanické počítadlo, kde 4
se registruje výsledné převýšení podle vztahu

lB

,=k S v , sin e dl .

tA

Obr. 4.: Člslicově impulsnt systém.
1 - trojkolka, 2 - tažné vozidlo, 3 - kyvadlová souprava,
4 - elektrický kabel, 5 - rychlostní generátor' impulsů,
6 - elektroniCký integrátor, 7· počítadlo, 8 - zdroj eH~k·

trické energie.

Frekvence vyslaných impulsfi a tím i frekvence
jejich násobení a sčítání je. vys\?ká a klade značné
nároky na elektronický integrátor. Např. při rych-
losti automobilu 30 km/hod prOvede integrátor asi
15000 násobení a integrací za vteřinu. Této frek-
venci odpoví~á diferenciální úsek dráhy 0,6 mm.
Pro kontrolu jeho činnosti integruje se součas-

ně rovnice (B) a výsledek se registruje jako projetá
dráha vozidlem. 1'enío údaj se porovnává sE! sta-
vem lllechanického počítadla, které je přHno napo-
jeno na zadní kolo vozidla.
Číslicově impulsní systém, přestože klade mno-

h~m větší nároky na elektrickou část zařízení, je
presnější a zttručujevětší stabilitu integrace, než
systém fázově impulsní. PraktiCkému uplatnění to-
hoto systému i véidila nutnost použití prostředků
elektr:ovakuové techniky, hlavně elektronek. '1'e-
prve vývOj polovodičové techniky ukázal možnosti
,pro jeho realizaCi. 1'0, by10 příčinou, že u prvých
typů sovětských automatických výškpměrfi ,tohOto
systému nebylo použitO, přestože byl již znám. *)
. Odolmě jako u americkéhO přístroje Sun 011 po-
užívá sovětský číslicově impulsní' systém dvojíh~

.) Arllst· V. 1.. M;ilki!1 L( .A•• Tj;ibin v. E:, Šl11!nger V. I,: Počl-
ta ci zařízeni k výllkoměru. Autorské OSVědČllllí Č. 98089.

druhu impulsů: od snímače dráhy a od snímače
úhlu. Intervaly mezI impulsy, které jdou od snímače
úhlu, zaplňují se impulsy, jejichž velikost je úměr-
ná projeté dráze. I

Místo volně kývajícího kyvadla Ije možno použít
snímače úhlu sklonu s nakloněným kyvadlem. **)
Úhel sklonu terénu' se' jím určuje. tak, že se

změří sny působící na kyvadlo,které je udržová'no
nepřetržitě ve směru normály k základě' vozidla.
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Obr. 5.: Člslicově impulsni systém.
1 - snímač ds, 2 - hradlo. 3 - snímač ± sin 5, 4 -snímal'
ds, 5 - sn[mač ± sin 5, 6 - schéma rozdělení [sin I; = OJ,
7 - 1. kanál, 8 - 2. kanál, IJ - elektromechanické pDči-

tadlo. Obvody zni snižují 2nkrát počet iimpulsů.

Blokové schéma výšl\oměrného zařízení s čísli-
cově impulsním' systémem je uvedena na obr. 5.
Snímač dráhy A-s, který je spojen s měřicím ko-
lem, vybudí na každou jednotku dráhy určitý počet
i,rnpulsů. Snímač úhlu sklonu vydává signály, je-
jichž délka je úměrná +sin e a - sin e. Tyto signály
se vyplní signály od snímače dráhy, jak je to pa-
!rno z obrázku. Z obvodu potom vypházejí dvě série
Impulsů. Počet impulsů. v každé sérii je úměrný
+ sin e ds nebo - sin e ds. Tyto výsledky se vedou
přes převodníky do elektromechanického počítadla
které sumarlzuje výsledné převýšení. '

. Číslicově impulsní systém má oproti fázově im-
l?ulsnímu větší přesnost. Je-li použito snímače
uhlt; sklonu s nakloněným kyvadlem, výsledky mě-
řem nezávisí na tření v lOžisku kyvadla. Rovněž
tak vliv odstředivých sil a vertikálních rázů se od-
ráží na poloze kyvadla mnohem méně.

2.3 V:ýškoměrné zařízení s integračním diskem

Toto zařízení tvoří hlavní "'f)oučást Výškoměru
Stanolind.' Výškové převýšení se určuje pomocí
rovnice (3). Údaje pro stanovení vzdálenosti se
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získají od předního levého kola vozidla. liltegrace
se provádí pomocí kolečka, které pojíždí po inte-
. gračním (Kel vinově) disku.

Obr. 6.: Schéma pl'ístroje. Stanolind.
1- integrační disk, 2 - kyvadlo, 3 ~počítadlo výšek, 4 - po-
čítadlo délek, 5 - integrační kolečko, 6 - nosník, 7 - servo-

motor, 8 - generá(or, 9 - fo.točlánky a zesHov,ač.

Kyvadlo (obr. 6) s dlouhou periodou je tvořeno
lehkým kovovým kotoučem, který je zavěšen na
dvou horizontálně uložených torsních vláknech a
podpírán lehce ve středu. Na ose kyvadla je
umístěno f':rcátko. Nad ním je upevněna žárovka
s krytem schopným rotace okolo osy otáčení ky-
vadla. Světlo ze žárovky se promítá radiálně do-
vnitř, odráží se od zrcadla na pevný hranol,který
rozděluje světlo na dvapevnéfotočlánky. Vzniklý
fotoproud prochází zesilovačem do reverzibilního
servomotoru, který ovládá zdroj světla pomocí če-
pového závěsu. Pohyb tohoto ;závěsu je úměrný sinu

i I1hlu' sklonu kyvadla. Servomotor současně ovládá
polohu' integračního kolečka, jehož rovina otáčení
je kolmá k rovině a poloměrU otáčivého inte-
gračního disku. Integrační di'Sk se otáčí I1měrně
k projeté dráze. Poněvadž poloha integračního ko-
lečka je vzhledem ke středu integračního disku pří-
mo I1měrná sinu úhlu sklonu kyvadla, je I1hel po-
otočení tohoto kolečka přímo I1měrný součinu pří-
ri'J.stku vzdálenosti a sinu I1hlu sklonu kyvadla. Ko-
lečko je tedy přímo spojeho $ n;lechanickým počí-
tadlem,na kteréJJ.1 se registruje výsledné převý-
šení. Kromě toho je na přístroji umístěno ještě
druhé počítadlo, které zazname.nává projetou vzdá-
lenost.

3. Rušivé vlivy a jejich kompenzace
Během jÍzdy VOZidla pi'J.sobí na měříc1 mechanis-

mus ri'J.zné rušivé vlivý, které je nutno co nejlépe
kompenzovat. "-
'Vliv lineárního zrychlení' vozidla na kyvadlový

indikátor svislé polohy nepťl.sobí, když vozidlo stojí
nebo jede stejnoměl'hou rychlostí, ale projeví se
velice nepříznivě při změně rychlosti vozidla. Vzhle-
dem k tomu, že tyto změny jsou velice časté, byl
uvedený vliv dlouho hlavní příčinou, proč nemohlo
být použito výškoměr'ného zařízení' 'na vozidlech.
Teprve sestrojením elektrom.echanického kompen-
zátoru, kterým byl vybaven automati(':ký výškoměr
Stanolind a v~echny sovětské automatické, výško-
měry, byla vyřešena základní podmínka pro jejich
realizaci. Podstata kompenzátoru spočívá v tom, že
se tachbgenerátorem měří síla, která pi'J.sobína ky-
vadlo vlivem zrychlenL Stejnou silou, ale opačl!ého
znaménka, pi'J.sobí Se pak prostřednictvím' cívky

v magnetickém poli na kyvadlo. Tím je účinek této
síly kompenzován a pak je možno umístit kyvadlo
i v rychle jedoucím vozidle. '
Vliv vertikálních rázi'J.vo~idla' je zpi'J.soben nerov-

nostmi v povrchu pOjížděné ,dráhy, jako jsou vý-
moly apod. Kompenzace lineárního zrychlení jejich
vliv nevyloučí. Eoužívá se prO!to speciálního magne-
tického tlum'iče, který tvoří měděná deska upev-
něná na kyvadle. Deska se pohybuje mezi póly per-
manentního magnetu, čímž' vzniká moment úměr-
ný I1hlové rychlosti kývání kyvadla. Koeficient tlu-

• mení se určuje experimentálně a podle jeho veli-
kosti se určí parametry jednotlivých součástí mag-
netického tlumiče. I
Vliv tření kyvadla v čepech zl'li'J.sobujei1chybu

v údaji kyvadla při určování úhlu sklonu. Tato
chyba má hodnotu kolem 6', jak to bylo Zjištěno'
u sovětských automatických výškoměri'J.. Protože
ji nelze kompenzovat, byl navržen snímač úhlu
sklonu s nakloněným kyvadlem. Jak již bylo uve-
deno, výsledky tohoto snímače nezávisí na tření
v ložisku kyvadla.

I
Vliv pérování automobilu .je nutno· kompenzovat

jen u výškoměrů, které jsou umístěny na autu. Jeho
působením nesouhlasí u jE\doucíhQ auta podélný
sklon rámu podvozku se -směrem tečny k profilu
dráhy. Úhel terénu udávaný kyvadlem pak' nesou-
hlasí se skutečným.
Pro kompenzaci tohoto ~livu bylo vypracováno

několik způsobiL Nejlépe se osvěčilo zařízení
"opravy úhlu", kterým je opatřen automatický výš-
koměr VA,. 56; Jeha prinCip je založen na' áuto-
mat1ckém zavedení opravy do úhlové vychylky ky-
vadla v závislosti na .sklonu rámu automobilu vli-
vem pérov ání.
Vliv bočního sklonu a\ltomobilu je u všech auto-

matických výškoměrů kompenzován tím, že ky-
vadlo nelze v příčném směru vychýlit. Snížení to-
hoto vlivu na minimum bylo jedním z hlavních dů-
vodů pro konstrukci speciální tříkolky automatic-
kého výškoměru Sun Dil..
Zvláštnost konstrukce této tříkolky zpi'J.sobuje,

že kyvadlo se stává citliVým pouze na sklon v po-
délném směru. Na sklon v příčném směru vi'J.bec
nereaguje. Pro splnění této podmínky je nutné, aby
zadní kolo pOjíždělo po dráze předního kola, a aby
závěsný 'bod kyvadla byl přesně uprostřed mezi
přědn1m a zadním kolem. Proto konstrukce tříkol-
ky má tvar rovnorámenného trojúnelníka (ob~. 4),
na jehož vrcholech jsou na samostatných osách
namontována tři kola. Přední a zadní kolo je spo-
jeno zvláštním natáčeGÍm mechanismem, který způ-
sobuje, že se v zatáčkách obě kola vychylují v opač-
ných směrech stejně. Tím je splněna daná podmín-
ka a zadní kolo se pohybuje přesně ve. st~ě
předního kola. Poloha třetího kola se během jízdy
vůbec nemění, pouze v zatáčkách se' mění jeho
rychlost. Při umístění kyvadla uprostřed mezi před-
ním a zadním kolem se jeho pohyb děje v rovině,
která je v každém bodu dráhy kolmá na směr po-
~oměru křivosti v tomto bodu a na směr osy, okolo
které se otáčí třetí kolo. Tím se dosahuje toho, že
okamžitý směr tříkolky leží v rovině kyvadlového
pohybu. . '
Zvláštní 'konstrukce tříkolky Sun on má ještě

další výhodu, která spočívá v tom, že V zatáčkách
nedochází ke smyk!! a všechna kola jsou stále ve
styku s povrchem vozovky. Dráhy předního a zad-
ního kola jsou pak totožné. Kromě toho žádné
z kol tříkolky není hnaCím, neboť tříkolka je ta-
žena autem.

U ostatních automatickýcI1>výškoměri'J., které jsou
umístěny v kabině automobilu, pi'J.sobí rušivč vliv

1963/99



Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963J č.4

prokluzování měřicího kola. Aby však byl co nej-
více snížen, volí se za měřicí jedno z kol, které
není poháněno motorem. U těchto výškoměrů je
nutné, aby řidič dával pozor na prokluzování a
smyky měřicího kola. Musí tedy zvláště omezit
prudké brzdění na kluzkém terénu.

4. Jednotlivé typy automatických výškoměrii
4.1 Stanolind (1947)
Tento výškoměr vyvinulo výzkumné oddělení

americké firmy Stanolind Oil and Gas Company .
Původně byl určen k určování výšek gravimetric-
kých bodů, ale pak se jej začalo užívat pro geode-
tické a stavební účely. Jak ukazuje obr. 7, přístroj
je umístěn v kabině dvoudveřového sedanu značky
Ford, ze kterého bylo vyjmuto pravé sedadlo.
Vzhledem k tomu, že nenarušuje běžnou činnOst
automobilu, může být umístěn i v jiném typu osob-
ního automobilu.

Obr. 7.: Umístění přístroje Stanolind u kabině automo-
bilu.

Přístroj je vybaven výškoměrným zařízením s in-
tegračním diskem (obr. 6) s maximálním sklonem
40 %. Je vybaven elektromechanickým kompenzá-
torem pro vyloučení vlivu zrychlení a signali-
začním zařízením, které varuje Obsluhu při ne-
sprnvné funkci přístroje.
Přesnost výškoměru není známa. V literatuře [1]

je pouze udána maximální odchylka 58 cm oproti
geometrické nivelaci. Délka zkušebního pořadu ani
dosažený výkon nebyly udány.

4.2 Sun on (1948)
Přístroj byl vynalezen a zdokonalen ve fyzikální

laboratoři americké společnosti Sun Oll Company.
Jeho vynálezci jsou F. L. Johnson a F. M.
Mays. Je určen pro topografické mapování
a pro určování výšek při geologickém a geofyzikál-
ním průzkumu.
Výškoměrné zařízení s číslicově impulsním systé-

mem je umístěno částí v kabině osobního automobilu
a částí na speciální tříkolce tažené automobilem

(obr. 4). Kyvadlová souprava pracuje do maximál-
ního sklonu 150. Elektrický proud pro všechny ob-
vody se získá přímo z energie tažného vozidla. Jeho
transformace na žádané napětí, intenzitu a frek-
venci se provádí zařízením, ,které je uloženo spolu
s náhradními zdroji elektřiny v kufru tažného vo-
zidla.
Výška, udávaná počitadlem, se vztahuje na jed-

no místo rámové konstrukce tříkolky, na které se
staví nivelační lať. Tato lať se převáží v trubico-
vém pouzdru na tříkolce. Mimo ní měřická skupina
• ještě vozí v autu malý nivelační stroj. Při připOjo-
vání výškového měření na nivelační bod řidič za-
jede autem s připOjenou tříkolkou co nejblíže k da-
nému bodu, nivelační lať se vysune z trubicového
pouzdra a postaví svisle nejdříve na uvedené místo
rámové konstrukce a potom na nivelační značku.
Výškový rozdíl se určí nivelačním strojem a při-
čte se k údaji počítadla.
Podle provedených zkoušek je přesnost výško-

měru udána střední chybou v převýšení ± 10 cm
na vzdálenost 10 km projeté dráhy. Bylo zjištěno,
že střední chyba výškového rozdílu se mění ob-
dobně jako při nivelaci s odmocninou projeté vzdá-
lenosti podle vztahu

kde mo je kilometrová střední chyba a je rovna
3 cm. Denní výkon výškoměru při rychlosti auto-
mobilu 25-30 km/hod je 130 km projeté dráhy.

Je to první sovětský výškoměr umístěný na auto-
mobilu. Jeho autory jsou L. A. Malkin, V. 1. Arest,
V. 1. Tjabin (autorské osvědčení č. 86848). Byl
zhotoven pro geodetické práce ministerstva nafto-
vého průmyslu SSSR. Sériově jej vyráběl závod
Geofyzika.
Tento výškoměr vlastně ještě nepatří mezi auto-

matické výškoměry, neboť výškové převýšení se
musí určit grafickou integrací ze záznamu polohy
kyvadla na fotografickém papíru. Přístroj pracuje
tedy pouze poloautomaticky.
Pl'ístroj je opatřen kompenzačním zařízením pro

zrychlení. Pro označování charakteristických bodů
v profilu se používá značkovače. Výškoměr byl
umístěn na automobilu GAZ- 67 a později na
GAZ- 63. Kyvadlo má maximální sklon 150. Přes-
nost přístroje není známa, je zřejmě malá (4).
Výkon je podstatně snižován pracným kancelář-
ským vyhodnocením.

4.4 VA ~ 52 (1952)

Nedostatky uvedené u výškoměru VA - 51 vedly
ke konstrukci dokonalejšího výškoměru, který je
již automatizován tím, že ruční planimetrování bylo
nahrazeno automatickou integrací. Jeho autory jsou
1. A. Malin a V. 1. Šillinger (autorské osvědčení
č. 101153).
Přístroj je opatřen výškoměrným zařízením s kon-

taktním měničem (fázově impulsní systém J. Válec
kontaktního měniče je otáčen elektromotorem.
Přístroj je vybaven kompenzátorem zrychlení a
magnetickým tlumičem vertikálních rázů. Je umís-
těn na automobilu GAZ- 63. Při provedených zkouš-
kách byla při jednoduchých pořadech zjištěna
střední kllometrová chyba 26 cm, při dvojitých po-
řadech 17 cm. Výkon je různý podle druhu pojíždě-
né vozovky. Po špatných cestách je výkon při osmi-
hodinovém pracovním dnu 60-80 km. Kancelářské
zpracování jednodenní jízdy trvá asi dvě hodiny.
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4.5 VA - 1, VA - 1M '(1954-1955)
V roce 1954 byl v MIIGAiK sestrojen výškoměr

VA-1. Je dalším vývojovým stupněm výškoměru
VA- 52, od kterého se liší tím, že je doplněn spe-
ciálním záznamovým zařízením pro kresbu profilu
projeté dráhy. Záznamové zařízení je připojeno na
obě výsledná počitadla (obr. 2). Přístroj je umístěn
na automobilu GAZ - 67 B (obr. 8). Jeho přesnost
i výkon jsou v podstatě stejné jako u výškoměru
VA - 52.

Obr. 8.: Umístěni přístroje VA-I na automob.ilu
GAZ - 67 B.

1- snímač úhlu, 2 - reduktor, 3 - řídicí deska s počitadly.

V roce 1955 MIIGAiK zmodernizoval řadu částí
automatického výškoměru VA - 1 a vytvořil automa-
tický výškoměr VA - 1M. Pro zvýšení přesnosti byI
přístroj přestavěn na GAZ- 63, který má větší roz-
vor než GAZ- 67B. Automobil GAZ- 63 byl doplněn
speciální dvojitou osobní kabinou, ve které jsou
za řidičovým sedadlem rozmístěny části přístroje
a sedadlo operátora [obr. 9). Přívod k přístroji je

veden od předních kol automobilu. Do přístroje se
předávají zprůměrované otáčky obou· předních kol,
což zvyšuje přesnost měření vzdáleností. Kromě to-
ho je přístroj, obdobně jako VA- 52, opatřen kom-
penzačním zařízením pro zrychleni a magnetickým
tlumičem pro vertikální rázy.

Na základě provedených zkoušek střední chyba
v převýšení se pohybuje od ± 10 do ± 27 cm llez
ohledu na délku pořadu. Je však závislá na po-
vrchu pojížděné dráhy. Př'i určení průměrně čtyř
výšek na 1 km dráhy se zastávkou automobilu na
každém bodu pracuje přístroj rychlostí 5 km za ho-
dinu při dvojitém pořadu, což Odpovídá výkonu
40-50 km dvojitého pořadu za jeden pracovní den.

4.6 VA - 56 (1956)

Tento výškoměr vznikl v MIIGAiK zdokonalením
výškoměru VA - 1M. Zdokonalení spočívá v tom, že
byla zavedena kompenzace vlivu pérování automo-
bilu, tzv. "oprava úhlu". Jinak je přístroj založen
na standardní koncepci jako ostatní sovětské auto-
matické výškoměry. Používá tedy fázově impulsní·
ho systému' a mimo vyloučení vlivu pérování též
kompenzace zrychlení a vertikálních rázů. Je
umístěn na automobilu GAZ- ti9 r obr. 1Q). Pracuje
do maximálního sklonu terénu 150. Byl již výrobně
nasazen na geodetické práce. Určují se jím výšky
gravimetrických bodů, provádí se jím výškové mě-
ření n1;lpodkladě fotoplánu a zaměřují se profily
pro inŽenýrské stavby.

.'"Obr. 10. Přístroj VA - 56 na automobilu GAZ - 69.

Zařízení "opravy úhlu" zvýšilo přesnost přístroje.
Na základě zkušebních měření byla určena kilo-
metrová střední chyba ± 5 -6 cm. Na projeté vzdá-
lenosti závisí střední chyba obdobně jako při nive-
lací, tj. podle vztahu [12). Výkon výškoměru je
50-60 km dvojitého pořadu za den.

5. Měření s automatickými výškoměry, jejich
zkoušky a rektiHkace

Výškové měření automatickými výškoměry se.
provádí v pořadech, a to v podstatě stejně jakL'
u nivelace. Pořady mohou být oboustranně připo-
jené, uzavřené nebo uzlové. Jejich měření se pro·
vádí jedním nebo oběma směry, případně též smyč-
kovým způsobem. Pořady se rozdělují v úseky.

Připojení na nivelační body se provede způso-
bem, který byl popsán u výškoměru Sun Dil. U ostat-
ních výškoměrů spočívá změna připOjení v tom, že
se nivelačním strojem určí výška dotyku pneuma-
tiky měřicího kola se zemí. Při jízdě automobil za-
staví na těch bodech, jejichž výšku je nutno určit.
Výškový údaj se přečte na počitadle a u výško-
měrů s grafickým záznamem vyznačí se značkova-
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čem poloha bOdu na grafu. Při skončení měření
na bodu o znt;.mé výšce porovná se naměřené pře-
výšení s daným~ Vyžaduje-li to Účel měření, pro-
vede se vyrovpání výše'k jednotlivých mezilehlých
bodů. - j , .

Automatické výškoměry, obdobně jako jiné mě-
řiCké\přístroje, je nutno před jejiCh použitím v geo-
detické praxi vyzkoušet a rektifikovat. Zvlášť se
zkouší jednotlivá vnitřní zařízení, a to hned při
výrobě a zvlášť správnost chodu celého přístroje.
Správnost funkce celého výškoměru se ověřuje
zkušebnínll jízdami, při kterých se vaH rychlost
automobilu podstatn~ menší. U výškoměrů, které
nejsou opatřeny kompenzačním zařízením pro vy-
loučení vlivu pérováníl podvozku, není dovoleno
měnit polohu a velikost zatížení automobilu. To
platí především pro čerpání benzinu z pohonných
nádrží. Čerpání se muší provádět podle předem
stanoveného systému.
Různé chyby v dílčích součástech výškoměru vy-

stupují při výsledné integraci jako systematická
chyba. Tato chyba by se projevila při jízdě po přes-
ně vodorovné rovině, kde by měl správlJ,ě seřízený
přístroj ukazovatllulové převýšení. V praxi však
tuto zkouš~u neni možno provést. V podstatě' jde
o stejný případ, jakým je indexová chyba uúhlo-
měrných přístrojů. Pro systematickou chybu se za-
vádí označ/mí "nulový bod". Je to vlastně poměr,
hodnoty systematické chyby k projeté dráze. Buď
se s touto chybou počítá až při konečných vý·
počtech, nebo se vylučuje předem rekt1f1kai::í pří~
stroje. Určení ;,nulového bodu" se provádí •.pomocí
oboustranně měřenych pOřadů dlouhých asi 2 km
Je-li systematiCká chyba kopstatní, tj. prOjevuje-li
se ve výsled~u velikostí přímo uměrnou délce pro-
jeté trati, je možno ji vyloučit obdobně jako inde-
xovou chybu měřením tam a zpět. Proto ,také pů-
vodní tecl;lIlologický postup uvážoval měření ve
dvOjitých pořadech. Pozdější rozsáhlé zkoušky,
především s přístrojem VA - 56, ukázaJý, že syste-
matickácqyba není konstatní, a že není dvojitými
pořady plně vylučována. Kromě. toho dVOjité po-
řady představ~jí zdvojnásobení n'kladů a nutnost
označování vsech výškových bodů, které bylo
nutno určovat též při měření zpět. Byly proto za-
vedeny jen jednoduché pořady. K tomu je však PO-
třebí předem přístroj_rekt1f1kov,at.

Závěr
Uvedený přelJ,led automatických výškoměrů do-

kumentuje, že se vytváří nová metoda výškového
měření. Kladem této metody je to, že jei při svých
počátečních nedostatcích vysoce produktivní. Je
založena na objektivníI)1 měření, vlastní měřický
proces probíhá zcela automaticky bez zásahu člo-
věka. I kdyŽ výstup naměřených hodnot u stávají-
cích automatickýCh výškoměrů je uskutečněn po-
mocí pQčitadla, kde jej musí přečíst a zapsat qb·
sluhující technik, jsou zde ~ány reálnépředpokla-
dy i pro záznam výstupních hodnot na některý
'llechanický nosič informací. V takovém případě se
může tato nová metoda stát součástí automatizo-
vanéhfilmapovacího procesu.
Tatp metoda není však natolik univerzální, aby \

jí bylo možno nahradit např. všechny nivelační prá-
ce .. Zatím bylo automatických výškoměrů použito
pro výškové určování gré1viwetrických bodů, pro
geologické účely a částečně pro výšková měření
na podkladě fotoplánu. 1Jutoři těchto přístrojil uvá-
dějí, že je nutno v jejichvývO}i dále pokračovat. Vidí
'nutnost vypracování takového automatického výš-
koměru,ktert by byl upraven pro,práce na sněhu,
v lese, pro prudké svahy a pro jiné případy. Dochá-

zejí k závěru, že pro všechny tyto případy nebude
možno vždy použít automobilu, ale že bude nutno
hledat i jiné pojízdné prostředky.
V Sovětském ;svazu věnují pozornost dalšímu vý-

voji automatic!iých výškoměrů. Již během prvých
zkoušek s automatickým vVškoměrem VA - 56 byly
navrženy jeho úpravy" Byl,vypracován číslicově im-
pulsní systém a snímač úhlu sklonu s nakloněným
kyvadlem. Není dosud znám nový typ automatické-
ho výškoměru, který by byl těm110 zařízeními
opatřen. Byly však zveřejněny výsledky zkoušek
s prototypy těchto zařízení, která pracovala bez
poruch během dvouměsíčních zkoušek. Ke. kon-
strukcic bylo použito polClvodičových prvkiL Tím se
také zmenšil nejméně desetkrát potřebný elektric-
ký příkon a rozměry přístroje.
V' úvahách o zkvalitnění sovětských automatic-

kých výškoměrů ,se projevují též snahy po doplnění
přístroje zařízením pro určení polohy. V tomto př\-
padě by vznikl velmi výkonný přístroj, ktery by
určoval prostorové souřadnice pojížděných bodů.
Takový přístroj by byl potom podstatným přínosem
pro automatizaci polních geodptických prací. Vy-
skytly se návrhy, aby třísouřadnicový přístroj
vznikl spojením automatického výškoměru s pří-
strojem GAZ- 69 - TM. Tento přístroj je rovněž
umístěn na automobilu GAZ- 69 a pomocí přená-
šení směru gyroskopem určuje souřadnice poltybu
vozidla. Je však dosud velice objemný a málo
přesný.
Abychom mohli posoudit výkonnost stávajících

automatických Výškoměrů, porovnejme jejich vý-
kon s ivýkonem technické nivelace, kterého je
v současné době dosahováno u nás. Podle normy
v nejlehčím terénu se má za 1. den změřit 4 km
technické nivelace. \Počítáme-li vzhledem k nut-
ným zastávkám s minimálním (jenním výkonem
automatického výškoměru 40 km vidíme, že je to
výkon desetinásobný.

I kdyby se v praxi dosahovalo menší efektivnosti,
než je uvedeno, je to v· každém případě podnět
k tomu, abychom i u nás této nové produktivní
metodě věnovali pozornost. Je pravda, že přesnost
dosavadních ipřístrojů není ·ještě dostatečně posta- .
čující např. pro velká měřítka. U přístroje VA - 56
bylo však již dosaženo střední kilometrové chyby
5-6 cm, u přlstroje Sun Díl dokonce 3' cm, což od-
povídá poŽadavkům technické nivelace. Naznačený
výhledukazuie však další možnosti zvýšení pře~-
nostL .

Lektoroval: CSc. lnž. Bořivoj Delong, VOGTK, Praha.
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Počítač Z 11 a jeho provozni využití

Charakteristika pol5ftače Z 11. Základní informace o programovánl. Popis n~kterých programu se-
stavených v GTO. 526.681.142-83

1. Úvod

Počítače Z 11 firmy' ZUSE KG, Bad Hersfeld,
patří nesporně k nejstarším programově řízeným
počítačům, které v ČSSR pracují. I když jejich vý-
konnost je dnes již i u nás dal<eko překonána řa-
dou samočinných počítačů dovezených v posled-
, ních lete<;h (Dral 1 a 2, Ell10tt 803, Z 23, LGP 30),
zil.stává Z 11 stále' pro některé oblasti po-
čtařské praxe strojem mimořádně výhodným. R,elé-
ová konstrukce a zá~ladní parametry počítače
samy určují obor jeho použitelnosti: časově nená-
ročné; technické' výpočty s jednodušší aritmetic-
kou a logickou formulací - zvláštní výhody pro
běžné úlohy z geoaézie a optiky. Spoluprácegeo-
deta na- vývOji stroje jejas~ě patrná. Prvhí vari-
anty typu Z 11 měly podobu výpočetních automatů
s pevně vestavěnými programy nejobvyklejších geo-
detických úloh [1]. Později se však od podobných
řešení upustilo, neboť univerzální počítače mají
,všestrannější použití.

Obr. 1.: Hlavní část počítače

Tento článek obsahUje základní informace o po.
čítači Z 11, popis některých programů sestavených
v GrO a konkrétní výsledky a zkušenosti s jejich
provozním využitím. Článek předpokládá znalost
základních pojmů z oboru mechanizace výpočtů a
programování a navazuje v tomto směru na před-
chozí články z oboru výpočetní techniky. Vzhle-
dem k množství materiálu byla celá látka rozdě-
leha na dvě částÚ Skupina programů: protínání
vpřed, zpět, a polygonový pořad, používaných
hlavně při výpočtech vlícovacích bodů a provoznl
Výsledky s nimi dosažené budou souhrnně popsány
V následujícím článku inž. Charamzy.

2. Charakteristika počítače
Z 11 je malý, reléový, univerzální, číslicový po-

čítač s vnějším programovým řízením. Stroj pra-
cuje ve dVOjkové soustavě v režjmu s pevnou řá-
dovou čárkou. Struktura počítač~ je obdobná kla-
sickému schematu samočinných počítačů, které se
se vyznačuje jak známo těmito hlavními částmi:
operační jednotkou, řadičem, paměťovým ústrojím
a zařízením pro vstup a výstup. Z hlediska vněj-,
šího uspořádání je toto schema u počítače Z 11
realizováno v'e dvou celcích:

1. Hlavní část počítače

obsahuje operační jednotku; část řadiče, pamě-
ťová ústrojí a zkušební zařízení. Je vybavena řadou
ovládacích prvků (tlačítka a přepínače) pro na-
stavení pracovních režimů stroje a některá rozho-
dování během výpočtu. Dalšími součástmi jsou rov-
něž klávesnice pro ruční .vkládání čísel a světelná
signální pole (transparenty, displaye). Z přídav-
ných zařízení jsou zde umístěny: dvojkový děrovač
a snímače dvojkOVých a desítkových pásek.

2. Jednotka páskového řízení

obsahuje:
a) Zařízení pro přípravu (děrování, kopírováni

fl kontrolu) programových děrních pásek: kláves-
nici, kontrolní světelná pole a děrovač.
b) Druhou část řadiče, která synchronisuje po-

hyb programových pásek, čtených dvěma dVOji-
tými snímači, s činnos~í hlavní části počítače.
Z přídavných zařízení je zde umístěn děrovač de-
sítkové pásky. '

K. přídavným zařízením patří též elektrický
psací stroj, umístěný na zvláštním stojanu. Zdroj
proudu pro vlastní počítač je uložen v samostatné
pojízdné skříni. Kromě napájecího zařízení obsa-
huje též kolektorový generátor hodinových pulsů.
Napájecí proud pj'ichází do vlastního zdroje ze
sítě \přes stab1lizátor střídavého napětí, který za-
jišťuje spolehlivý provoz počítače při menších od-
chylkách napětí v trojfázové síti. Stabilizátor je
dimensován na příkon 2 KVA při", 3 X 220 nebo
3 X 380 V.

2.1. Z P r a c o v á n í čís e I ves t roj i
Vstupní hodnoty se do stroje vkládají buď jako

desítková čísla prostřednictvím osmimístné kláves-
nice či pětistopé pásky děrované v mezinárodním
dálnopisném kodu Č. 2, nebo jako dvojková čísla
pomocí pásky děrované počítačem před nebo bě-
hem výpočtu. Desítková čísla se při vkládání pro
kontrolu vypisují a podle vestavěného podpro;
gramu samočinně převádějí do dVOjkové soustavy.
Analogicky je při výstupu výsledků automaticky
tran~formováno dvojkové číslo na desítkové. vý- •
sledky lze vypisovat elektrickým psacím strojem
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i děrovat buď do dálnopisné nebo dvojkové. pásky.
Dvojkový obraz čísla ve stroji má 30 'bitU (dvoj-

kových míst). Prvé tři bity odpovídají ízvláštním
indikačním znakům K a L a znaménku čís a. Vlastní
číslo je zobrazeno ve 27 bitechsé strojovou řádovQu
čárkou za druhým bitem čísla zleva. Prakticky jé
tedy možono zpracovávat (vkládat a tisknout) čísla
v řádovém rozsahu - 3,9999999 až + 3,99l:J9999.
Dojde-li během výpočtu" k přeplnění tohotořádo-
vého rozsahu, výpočet se přeruší a stroj vydává
bzučákem varovný signál. Znaky K a L lze připo~
jit ke !iaždému číslu. Mají zvláštní význam pro
automatické řízení výpočtu v souvislosti s někte-
rými inst~ukcemi programu. .
Vlastní výpočetní operace se us1<utečňují v ope-

račníjednotce. Její činnost je při tom řízena pro-
střednictvím řadiče instrukcemi, čtenými z děr-
nýc1:J.,programových pá~ek. Konstrukce" operační
jednotky umožňuje, pomocí přídavných registrů,
i operace s čísly v tzv. dV9jnásobné délce (tj. až
patnáctimístnými). Dvojkový obraz čísla .(výsled-
ku operace) se v tomto případě rozšiřuje o"25 bitů.
Toto. řešení operační jednotky umožňuje optimální
využití řádové sítě počítače, při zachování maxi-
mální přesnosti výsledků arifmetických operací.
Kromě čísel lze v počítači velmi výhodně zpra-

covávati úhly. Úhlovou míru Je možno volit pře-
dem, I1astavením přepínačů pro vstup a výstup
úhIfl v setinném nebo šedesátinném dělení. Jak na-
značuje uvedený řádový rozsah počítače lze vklá-
dat i tisknout Úhly s přesností 0,1" nebo O,lcc•

2.2~ Pam ě ť o v á ú s fr ojí
Vnitřní paměťová ústrojí počítače sestávají ze"

tří druhů reléových pamětí.
1. Operační paměť s kapacitou 26 míst slouží

k ukládání .pracovních konstant,. mezivýsledků a
výsledků používaných, při výpočtu.
2. Paměť konstant - obsahuje řadu nejčastěji

používaných číselných konstant, které. jsou v ní
trvale a nesmazá.telně uloženy. Je pasivní vzhle-
dem ke všem běžným operacím kromě řady speci-
álních instrukcí, pomocí nichž lze vyzvednout ob-
sah kteréhokoli místa (konstant,y) do registru. Po-
čet a typ konstan~ obsažených v této paměti bývá
u jednotlivých' počítačů různý (podle nároků zá-
kazníka).
3. Vyrovnávací paměť .....•.je zařízení, které umož-

ňuje počítači provádět současně dva druhy čin-
nosti: výpočet a výměnu informací mezi počíta-
.čem a dvojkovou páskou. V pOčítači Z 11 je tvo-
řena čtyřmi paměťovými místy. Jedno slouží k dě-
rování, další tři ke čtení dVOjkové pásky. Jsou-li pří~
slušné instrukce pro děrování nebo snímání v pro-
gramu vhodně zařazeny, může po celou dobu vý-
měny informace mezi zmíněnými paměťmi a dvoj-
kovou páskou probíhat výpočet nerušeně dále. Vy-
rovnávací paměť je v podstatě nejjednodušší for-
mou tak zvaného sdílení času v počítači.
Dvojkoválláska dává možnost neomezeného roz-

šíření paměťové ~apacity a tvoří tzv. vnější paměť
počítače. Informace jsou na pásku ukládány po
jednotlivých číslech. Každé číslo je vyděrováno do
pásky přímo ve dvojkovém tvaru. 30 bitů čísla se
zobrazí v šesti po sobě následujících děrných pozi-
cích pětistopé pásky. Dvojková' páska je tedy "ne-
čitelná". Může být vytvořena, ale i zpracována
pouze počítačem. Vyrovnávací paměťi umožňují
styk počítače s touto vnější pamětí bez časQvých
ztrát. Její nevýhodou však zůstává skutečnost, že
informace možno z pásky číst pouze v pevně sta-
noveném pořadí, zv"olen(im již při děrování pásky~
Toto omezení klade zřejmě specifické požadavky
již !la způsob s.e~tavení výpočetního programu.

3. Základní informace o programování pro Z 11
Sestavení instrukční sítě neboli programu určité

výpočetní úlohy je u Z 11 v podstatě podobné pro-
gramování pro obecn'ý jednoadresový samočinný
počítač. Kromě obvyklých instrukcí, které tvoří
základ, obsahuje operační kód řadu instrukcí spe-
ciálních, daných konstrukčními zvláštnostmi stroje.
Technika a prvky programování jsou nejvíce ovli1-
ňovány těmito vlastnostmi počítače : .
1. vnější programové (páskové) řízení,
2. standardní vestavěné podprogramy elemen-

tárních úloh,
3. malá kapacita operační paměti - vnější pa-

měť na dvojkové pásce.
Vnější programové řízení klade zvláštní nároky

zejména na strukturu programu. Dva dvojité sní-
mač'e umožňUjí rozčlenit výpočet podle potřeby až
na čtyři libovolné, cyklicky i'e opakující části. Cyk-
lický průběh lze pak snadHO realizovat slepením
programových pásek do uzavřených smyček. Koor-
dinace pohybu jednotlivých pásek je umožněna in-
strukcemi podmíněpých a nepodmíněných přechodů
(skoků) z jedné smyčky na jinou~ Funkcepodmí-
něných skokU závisí na stavech příslušných roZ-
hodovacích relé nebo poloze některého z klíčů.
vnějšího řízení. Rozhodovací relé lze nabuzovat od-
děleně v závislosti na splnění určitých logických
podmínek (např. záporný obsah registru, přítom-
nost znaku K nebo L u čísla). "
Při sestavování logické struktury programu nut-

no respektovat zejména požadavek ekonomického
využití počítače. Delší skoky na jedné programové
smyčce vyřazují totiž počítač z činnosti po dobu
potřebnou k proběhnutí přeskakovaného úseku
pásky snímačem naprázdno. Řízení instrukcemi čte-
nými přímo z děrných pásek vylučuje rovněž mož-
nost programovat změny instrukcí během výpočtu.
Počítač Z 11 tedy postrádá tzv. operace nad in-
strukcemi (např. indexregistrovou modifikaci).
Z hlediska programátora je úsporná stavba progra-
mu prá Z 11 (u složitějších úloh) obtížnější než
týž úkol na samočinném počítači s pamatovatel-
ným programem (uloženým v operační paměti).
. Kromě těchto omezujících podmínek je však I

v programovacím systému Z 11 řada zvláštních
prvků, které naopak programovápí podstatně
usnadňují. Jsou to především tzv. stabilní podpro~
gramy. Tyto podprogramy jsou v průběhu činnosti
řízeny interně, pomocí voliču. K i'ejich spuštění
postačuje' jediná instrukce zařazená v programu
na děrné pásce. Stabilní podprogramy podstatně
zjednodušují programování těchto často se opaku-
jících elementárních úkonů:
1. vstup desítkových čísel nebo úhlů klávesnicí
. nebodálnopisnou páskOu s převodem do dvoj-
kové soustavy.

2. převod z dvojkové do desítkové soustavy a tisk
nebo děrování čísel nebo úhlů,

3. výpočet funkcí sinus a cosinus pro zadaný úhel,
4. výpočet a ze' zadaných funkcí sina a COsa.

\

Kromě \nich obsahuje počítač dva stabilní zkušební
programy používané při profylaktických zkouš-
kách stroje. Některé typy Z 11 jsou vybaveny rov-
něž stabil~ím:i podprogramy pro operace v pohyb-
livé čárce, případně pro výpočty jiných elementár-
ních matematickÝlih funkCÍ;
Vedle základních aritmetických operací slučo-

vání násobení a, dělení, programovaných jednO-
adre~ovými 'instrukcemi obvyklého typu, provádí
stroj ještě zvláštní operace'. Např. negaci čísla, ab-
solutní hodnotu, vytvoření 1 - (x)-, posuny o 1
nebo 2 bity vpravo i vlevo atd. Zvláštností počí-
tače je' výpočet odmocniny, který patří mezi zá-
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kladní operace stroje ,a programuje se jedinou
instrukcí. Speciální instrukce umožňují programo-
vat i úpravy tabelace, řádkování, barvu tisku apod.
Souhrn. instrukcí pro řízení, přesuny' čísel, arit-
metické operace, vstup a výstup ,předstávují více
než 7Q různých programovatelných úkonů stroje.
Program sestavený ve formulářích obvykle

v symbolických instrukcích se zakóduje pomocí
kódovací tabulky do číslicového tvaru a vy(iěruje
do pásky. Rychlost snímání instrukcí elektrome-
chanickými snímači je po.měrně velmi malá (asi
0,15 sec.), jež však v souladu s operačními mož-
nostmi stroje danými jeho reléovou konstrukcí.
Představu o výkonnosti počítače dává tab. 1 v níž
jsou uvedeny vybrané nejdůležitější operace, odpo-
vídaj1cí instrukce a operační časy'

Tab. 1. Charakteristic~ operace počítače Z 11 'il
I h" lrukce 'I

Op'erace 1-' ----~-- I \~) yt,.'. I óíHclnJ~ iča~
i R~ m])"l I kód I

,

Vyzvednutí obsahu
paměť. místa o ad-
rese "a" do registru Es a 20 a 0,15
---~-_.
Uložení obsahu ~- ,'
gistru na paměť.
místo o adrese "a" Sa Es a 23 iZ 0,23

Slučování + Op 1Es a 01 a 0,23
- Op 2 Es a 02 a 0,23

__ o , -------t-
'Násobení (s výsled,
kem v jednoduché
délce) Op 3 Esa 03 a 0,75

I-~--_._-

Dělení Op 4 Es a 04 a 1,3
------~---- ------
Odmocnina Op 5 17 07 1,2
------~_._-- --~._._-'------ ------- ~--- .._-
Vstup čísla ,z kláves-
nice (s převodem do
dvojkové soustavy) Tc 18 068 1,8,

.._- .._---_. -~-_._-_._---

výstup čísla (převod
do desítkové sousta-
vy a výpis strojem) Wr 3400 1,9

i',,~··••. ,.•.;t;<,- ~ ••
--_._-----, --- .._--

Výpočet funkcí sin,'~1 Dd ,
3701 8,6

, Výpočet arcť;~-- Dz;--- 3702 11,8

4. Význam počítače Z 11 Pl'omechanizaci výpočtů
Operační časy zál{Jadních \aritmetických úkonů

ukazují, že počítač Z' 11 je řá~oVě asi stokrát po-
malejší než malé elektronické, nebo transistorQvé
počítače typ DRAL I, Elliott 8'03 A nebo LGP 30.
Zdálo by se tedy, že ztrácí dnes již pro mechani-
zacivýpočtů svůj význam. Dosavadní zkušenosti
vša~ ukazují, že rychlost počítače nemusí být vždy
rozhodujícím u'kazatelem pro, vhodnost použití v ur-
čitém.ohoru ani pro ekonomickou účinnost. Teprve
souhrn vlastností počítače, k nímž patří též para-
metry vstupních a výstupních zařízení, spólehli-
vost stroje, nároky na přípravu výpočtů i forma
zadávání vstupl)ích hodnot' v souvislosti s charak-
terem úlohy jsou rozhbdující pro' správnou volbu
prostředků mechanizace. V současné situaci chro-
nického nedostatku počítačů hraje důležitou úlohu
též úroveň programového zpracování úlohy, dostup-
nost počítače a cena strojpíhoi času.

Charakteristickým znakem větširw běžných pro-
vozních výpočtů v geodézii je velký počet vstup-
ních hodnot, a poměrně jednoduchá matematická
formulace. Nepoměr mezi -časem ~otřebným ke
vstupu a výstupu a dobou vlastního výpočtu způso-
buje, že výkonnost rychlejších strojů zde není vy-
..•..užita. Toto hledisko je rozhodující zejména při
••trvalém nedostatku strojního času. Děrování a' pří-
padně tisk velkého množství dat přetěžují kapa-
citu pomocných zařízení a snižují pohotovost zpra-
cování. Praktické potřeby geodetických pracovišť
naopak vyžadují značnou pružnost mechanizace,
organ~zační přizpůsobivost, jednoduchou přípravu,
přehlednost výsledků a častý přístup k počítači.
V řadě případů je výhodný i přímý dozor geodeta
při výpočtech. Provozní vlastnosti počítač,e Z 11,
klávesnicový i páskový vstup, vhodné výstupy, jed-
nodUChá obsluha i vysoká. spolehlivost naznačují,
že většina, těchto požadavků byla vzata v úvahu
již při jeho kon,strukci. Klademe-li si, za úkol za-
vádět mechanizaci do praxe dostate-čně účinným
způsobem, v co nejširším rozsahu a nejkratší době,
nutno .sáhnout k prostředkům, které lze provozně
dobře přizpůsobit dosavadní organizační struktuře
našich pracovišť. Proto jsou dosud stroje typu Z 11
nebo obecněji počítače obdobného charakteru pro
drobné výpočty ,trvale, aktuální. Je pochopitelné,
že složitější a, časově náročné úlohy se staly dnes
již výsadOu počítačů podstatně výkonnějších než
je Z 11. '

5. Provozní využití pol!ftace Z 11

První zkoušky počítače Z li s ohledem na jeho
využití při výpočtech vlícovacích bodů byly v GTÚ
provedeny v roce 1960. V této době bylo zvládnuto
programování a obsluha stroje tak, že bylo možno
přikročit k samostatnému řešení úloha v pronaja-
tém čase provádět výpočty vlastními silami. Během
času si provozní potřeby ústavu vynutily sestavení
řady dalších. programů. V roce 1962, kdy bylo mož-
no využít uvolnění kapacity počítače Z 11 v SVÚTT,
byl tento způsob mechanizace výpočtů v GTú
úspěšně zavede,n ve větším měřítku. Z 960 hodin
v roce 1962 bylo asi 90 % strojního času využito
k provozním fVýf>Očtům,10 % času pro ověřovací
a zkušební práce. Kromě vlícovacích bodů se počí-
ta~y zejména severníky a délky stran v trigono-
metrické síti, transformace' souřadnic, převody
rovinných souřadnic .na zeměpisné, astronomické
orientace na Polárku, vyrovnání koeficientů afinní
transformace (pro potřeby strojové aerotriangu-
lace), aj.
, Předpokladem zavedení programu do provozu je
samozřejmě vždy jeho rentabilita. Představu o výši
časových i finančních úspor si mfiže čtenáf utvořit
sám na základě vlastních zkušeností s ručními vý-
počty nebo jiným způsobem mechanizace. Prdvozní
časy jsou u jednotlivých programů uvedeny. Cena
strojní hodiny je 63,20 Kčs, při čemž obsluhu počí-
tače ,provádí v Pronajatém čáse 1 až 2 pracovníci
GTÚ.
Programy sestavené v GTÚ nesou interní ozna- ...••

čení podle pořadí vzniku:. Z 11 1 až Z 11 - 15.
Programy 1 až 4 se týkají výpočtů vlícovacích bodů
a budou popsány, jak bylo řečeno úvodem, ve
zvláštním článku.

5.1. Výpočet severrúků, stran a směrových souči-
nitelů

Program Z 11-5 umožňuje výpočet jednotlivých
severníků i libovolně početných osnov směrů. vý-
počet směrovýc.h součinitelů a, b je ovladatelný.
Jeho provedení závisí na poloze jednoho z klíčů
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vnějšího řízenI. Základnl varianta programu zajiš-
ťuje výpočet délek stran přibližně do 3::1,5 km
s přesnost! ± 1mm. Severník lze očekávat s max.
chybou ± 0,1" nebo ± 0,1cc, směrové součinitele
a, b s přesností na tři desetinná místa. Rychlost
výpočtu závisí na charakteru zadání a do značné
míry téŽ' na výkonu operátora obsluhujícího klá?'
vesnici. Podle zkušeností ověřených ,na desítkách'">
tisíc výpočtfi je výkon na 1hod strojního času asi
50 (při jednotlivých příkladech) až 70 severníkfi
(při větších osnovách). Naprosto spolehlivá kon-
trola výsledkfi je mo~ná pouze druhým výpočtem.
Kontrolnl výpočet lze s výhodou plně automati-
zovat použiUm dvojkové pásky vstupnlch hodnot
děrované během pfivodnlho výpočtu. Výpočet po-
mocí dvOjkové pásky 'probíhá rychlostí asi 100 se-
verníkfi za 1hod. Vezmeme-li v úvahu oba výpočty,
nahrazuje počítač v tomto případě 8 počtářů. Před-
pis souřadnic je téměř stejný jako pro ruční vý-
počet; Formuláře se nep.oužívají> Předpis osnov
(i výpočet) je ekonomičtějšI. Souřadnice středo-
vého bodu se p~edpisují (i vkládají) jen jednou.
Hlavní předností tohoto řešení jsou časové úspo-

ry, pohotovost zpracování a možnost rentabilnI
,mechanizace i při menšIm množstvl přIkladií.
5:2. Převody souřadnic mezi systémy Křovdkovým .

a Gaussovým ,
Program Z' 11-6 sloužI k obousměrné transfor-

maci souřadnic mezi uvedenými systémy. Metodou
převodu je plošná interpolace druhého stupně
v podrobných triangulačnIch listech Křovákova
zobrazenI. Volba základnIho směru transformace je
programově řešena v závislosti na klIčích vnějšího
řízenI. V úvodní etapě programu je nutno do stroje
vložit transformační konstanty. J,ejich' správnost
je ověřena převodem protilehlého rohu, jehož vý-
sledky lze porovnat s tabulkovými hodnotami. Bě-
hem této etapy, která trvá a.si 2 minuty, jsou též
vypočtej.1y koeficienty pro inversnI převod. 1Ilásle-
duje transformace libovolného počtu bodi'l. podle
zvoleného druhu převodl.\. Kombinací nastavení
dvou klíčií vnějšího řízení je možno zvolit, v rámci
programu, jednu z těchto variant výpočtu:
1. přfmý převod (ze systému Křovákova do Gaus-

sova - 1 bod za 35 vt. "
2. inversnípřevod :.- 1 bod za 40 vt.
3. přímý :převod s kontrolou I

I zpětným převodem, ,
4. inversní převod, s kontrolou 1bod za 60 vt.

. zpětným převodem.
Z hlediska hospodárnosti je samozřejmě výhod-

nější transformovat najednou větší počet bodií
v jednom listu. Předpis pro výpočet se neprovádL
Používá se přímo tabulek a seznamií souřadnic.
Účinnost mechanizace' (tj. poměr rychlostí ručního
a strojového výpočtu) u přímého převodu je cel-
kem malá - asi 1:6. Program byl sestaven přede-
vším pro inversní transformace, kde je poměr pod-
statně příznivějšI (asi 1: 20).

5.3. Výpočet bodů určených polárnými prvky•..
Program Z 11-7 řeší výpočet pravoúhlých ro-

vinných souřadnic bodů zaměřených polárnou me'-
todou. Program ,zahrnuje i orientaci směrií na sta-
novisku (jsou-li zadány souřadnice použitých ori-
entačních bodií): Na stanovIsku lze počítat obecný
počet raj6nií, a to buď pouze situačně nebo i výš-
kově. Volbu provádí operátor pomocí' klIče. Pro-
gram počítá automaticky též korekci délky v Gaus-
sově zobrazenI a redukci z nadmořské výšky a bere
je v úvahu pro výpočet souřadnic. Přesnost vý-
počtu je ± 1 crD.. Předpis se omezuje pouze na
soul'ad.plcestanovisek a orientačnIch bodií. Vlastní

výpočet lze provádět přImo .ze zápisníku. Program"
nebyl dosud v GTú provozně v~užíván. .
Program Z 11-8 je určen pro výpočty souřadniC

a výšek bodií zaměřených tellurometrem metodou
raj6nu. V pr,vnI etapě výpočtu na stanovisku je
určen výchozI severník počátku osnovy jako prů-
měr z měření na všechny použité orientační body.
Program umožňuje v případě potřeby nahradit ten-
to priíměr jinou vhodnějšI hodnotou a vyloučit tak
z orientace chybné směry. Vstuprvmi hodnotami
pro výpočet bodií jsou přímo údaje měřického zá-
pisníku: tranzitní čas 't", konstanta N pro fyzikál-
ní redukci, vodorovný směr a další měřené prvky.
Program počítá automaticky všechny potřebné re-
dukce délky, včetně korekce ze zobrazenI a nad-
mořské výšky. Výpočet výšky se provádí ve dvou
aproximaclch umožňujících dosažení max. přesnosti
v určení bodu. Pro každý batI je možno počítat li-
bovolný počet výšek. Rovněž výpočet pouze výško-
vých bodií je možný. Přesnost výpočtu je v běž-'
ných přIpadech ± 1 cm v situaci i výškách. výpo-
čet "jednoho bodu trvá asi 1,5 m!nuty. Program
Z 11-8 byl sestaven pro potřeby ÚGK Praha, který
jej ,provozně využívá pro výpočty vlícovacích bodů.

5.4. Výpočet Hansenovy 'Úlohy a nepřístupné vz{1á·
lenosti

Obě úlohy jsou zahrnuty v programu Z 11-:11.
Metodou výpočtu je známý způsob kombinace dvoj-
násobného protrnánl vpřed z jednotkové základny
v pomocné s(;lUstavě a transformacě souřadnic.
VstupnI hodnoty, tj. souřadnice pevných bodi'l.a mě-
řené směry se předepisují do zvláštní tabulky.
Program obsahuje pouze situačnI výpočet. Pevné
body se děrují při výpočtu do dvojkové pásky zpi'l.-
sobem umožňujícím provést výpočet Výšek a raj6-
nií pomocí programu Z 11-1. Výpočet jednoho
pl'íkladu Hansenovy úlohy trvá 2 minuty. Nepří-
stupná vzdálenost 1 minutu.

5.5. Ostatní transformační výpočty
Program Z 11-12 řeší výpočet transformačních

koeficientií pro podobnostní (Helmertovu) trans-
formaci, a to vyrovnáním z libovolného počtu iden-
tických bodů obou souřadnicových soustav. Výsled'_
kem výpočtu jsou konstanty a spučinitelé tra~s-
formačních rovnic pro převod oběma směry, dále
opravy Vy a Vx na identických bodech a střednI
chyba transformace. Pro n identických bodií trvá
výpočet klíče přibližně n minut. Při vlastní trans-
formaci dalších bodfi nutná počítat s časem 20
vt. na jeden bod. Kontrola výpočtu transformač-
ního kHče je zajištěna splněním podmínek I: Vy ~

= I: Vx = O.,Obě hodnoty stroj vytiskne. Správnost
výpočtu vlastní transformace je kontrolována ob-
vyklým systémem transformace souřadnicových
rozdílfi v uzavřeném řetězci.
Program Z 11-:13 řeší obdobnou úlOhu pro afin-

ní transformaci. Je určen potl'ebám fotogrammetrie,
pro afinní transformaci modelových souřadnic na
geodetické v jednotném systému. Program počítá
v první části koeficienty afinní transformace s vy-
rovnáním z libovolného počtu identickýčh bodií.
Druhou část programu je možno použít podle volby
pro vlastní transformaci obecného počtu podrob-
ných bodií. Struktura programu i provoznI časy jsou
prakticky stejné jako u Z 11-12.
Program Z 11-14 je určen k převodu rovinných

souřadnic na zeměpisné a k výpočtu meridianové
konvergence v Gaussově zobrazenI. Program před-
pokládá použití tabulek k výpočtiím v Gaussově
zobrazení, z nichž je nutno vypisovat tabulkovou
hodnotu rp/o, která je spolu se souřadnicemi vstup-
ní hodnotou pro strojový výpočet. Zeměpisné sou-
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řadnice jsou vypočteny s přesností ±O,l", konver-
gence s chybou ±0,0l". Výpočet bodu trvá 1 minutu.
Správnost výsledků je ověřována kontrolním vý-
počtem prováděným automaticky pomocí dvojkové
pásky. Program je používán pro předběžné výpoč-
ty k následující úloze, pro níž zmíněná přesnost
plně postačuje.

5.6. Výpočet astronomžckt! oržentace na Polárku
Program Z 11-15 slouží k výpočtu severníku

určeného astronomickou orientací na Polárku. vý-
početní jednotkou je soubor pozorování, provede-
ných na stanovsku během jednoho ve·čera. Může
obsahovat obecný počet směrů i libovolný počet po-
zorování v sérii každého směru. Kromě dílčích vý-
sledků, t. j. azimutů z jednotlivých lozorování, se
po uzavření každé série vypočte i ,průměrný azi-
mut, střední chyba a výsledný (genhetický) sever-
ník. Vstupní hodnoty se vypisují do zvláštního for-
muláře z astronomických tabulek a měřického zá-
pisníku. Přesnost výpočtu je ± 0,1". Čas T, potřebný
k výpočtu na jednom stanovisku, závisí na počtu
orientačních směrů k (= počet sérií) a na četnosti
pozorování v jednotlivých sériích. (Enk)'

T=l min/+ k. 30 vt. + Enk' 45 vt.

Prakticky lze počítat asi 1 azimut za minutu. Kon-
trolu výsledků možno provést pouze druhým nezá-
vislým výpočtem.

6. Závěr
Popsané programy se týkají převážně specific-

ké náplně prací v GTÚ. Z toho důvodu a vzhledem
k množství látky jsou jednotlivé úlohy popsány jen
velmi stručně. Úplné informace o každé úloze jsou
obsaženy v programových dokumentacích, které
jsou k dispozici v GTÚ.. Podrobný návod k progra-
mování pro počítač Z 11 podává [2]. Celkovou
představu o dosavadních pracích prováděných na
počítači Z 11 doplní článek inž. F. Charamzy.

Lektoroval: inž. Franti!iek Charamza, VÚGTK, Praha,

[11 v y s k o č i I, P.: Reléový počltač Z 11
Geodetický a kartografický obzor, č. 7, roč. 1961.

[2J Programmgesteuerte relais Rechenanlage ZUSE Z 11
Programmierungsanleitung fiir Bandsteuerung ZUSE K.·G., Bad
Hersfeld, Januar 1960.

Ze semináře VÚGTK
Dne 28. února 1963 komil se v Praze seminář vý-

zkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického na téma Vliv kvality leteckých snímků na
přesnost vyhodnocení. Referát přednesl pracovník
VÚGTK inž. Zbyněk Maršík, 1(terý v leteoh 1962-63
řeší výzkumný úkol "Stanovení kritérií ipro hodnocení
f(Jtografiokých materiálů určených ,k fotogrammetric-
kému mapování ve velkých měřítkách". V úvodu refe-
rátu inž. Maršík objasnil cíl výzkumného úkolu a na-
značil plán a metodu řešení. V dalším pak podal struč-
nou Zlprávu o současném řešení úkolu a o dosud do-
sažených výsledcích.
Zkoušky sensitometrických, densitometrickýah a re-

solvometrických vlastností užívaných fotografických
materiálll' ukázaly, že materiály Foma, a to jak film
A:].7, tak diapositivní skleněné desky, mají postačujíci
vlastnosti. Dále je sledována proměnlivost rozměrů fo-
tografické citlivé vrstvy a jejích podložek. Dokončeny
byly zatím zkollškyzměn rozměrů fotografické citlivé
vrstvy na skleněných deskách. Na základě zkoušek,

které inž. Maršík provedl, lze 'Vyslovit názor, že je neJ-
vhodnější sušení diapositivníoh skleněných desek ve
svřslé poloze a doba praní ve vodě má být co neJkratší
(asi 10 min.). Potom maximální místní deformace ob-
vykle nepřesáhnou 0,008 mm, střední místní deformace
je asi 0,003 mm. V současné době jsou prováděny
zkoušky 'proměnlivosti rozměrů filmu, 'přičemž je sle-
dovánvliv způsobu sušení a vliv způsobu uložení filmu
jednak na celkové rozměry filmu a jednak na vývoj
místních deformací v čase. Dále informoval inž. Maršík
úča'stníky ,semináře o Iprovedenémzkušebním leteckém
snímkování a pořízení řady diapositivů různé optické
hustoty a gradace. Podal ta'kézprávu o zatím prove-
deném zkušebním vyihodnocení těohto leteckých sním·
ků na univerzálních fotogrammetrických strojích a
přednesl· predběžné výsledky. Nakonec seznámil účast-
níky semináře s dalším směrem výzkumu a připravo-
vanými zkouškami.
V živé diskusi k referátu inž. Marší'ka vystoupila

řada pracovníků z různých fotoleteckých a fotogram-
metrických pracl;JVišť v ČSSR. Diskutující přednesli ně-
kolik podnětných připomínek, svýoh poznatků, názorů
a předpokladů. Zejména byla konstatována účelnost
komplexnosti řešení při sledování vlivů od leteckého
snímkování přes měřičský diapositiv až po jeho vyhod-
nocení, což bylo umožněno spoluprací fotoIetecké sku-
piny Výzkumné~o a zkušebního střediska 031 v Praze
s praoovníky VUGTK. Celkově diskuse potvrdila potře-
bufešen( jmenovaného výzkumného úkolu a spráVllnst
dosavadního i i dále plánovaného postupu řešen!.

P. Vyskočil

Pohle!l na vývoj geodetických prací na sídlištích
v Rnmunské lidové repnblice
Conf. Ing. Dan Mthail, Bukure!iť

526.99:711.4(498)
P.olitika Rumunské dělnické strany v rozvoJi národ-

ního hospodářství, ve zvyšování životní úrovně mas,
vyjádřená v předpokladech šesHletého plánu a ve vý-
hledovém plánu, jakož i rychlý rozvoj městských a prů-
myslových staveb vyvolávají dnes vážné problémy spo-
jené s vyp,racováním geodetických podkladů pro zasta-
vovací náčrty a 'plány a k projektování staveb.
Rychlý rozvo1j některých měst jako Galac, Hunedoara.

One:;;ti, Pite:;;ti, Slatina, Piatra Neamj a jiných, obklo-
pujících velká průmyslová centra předvídá v období
1960-1965 výstavbu kolem 300000 bytů (to znamená
výstavbu deseti úplně nových měslt velikosti např.
Ploe:;;ti o rozloze 'přibližně 5000 ha). S tím je spojena
výstavba asi 15000 školních tříd, nových studentských
domovů, učeben vyšších škol,ústaVll kultury ft umění.
nemocnic, poliklinIk atd., což dovoluje učinit si před-
st!avu o širokém budovatelském úsilí, které změní
vzhled měst Rumunské lidové republiky. Stálé zlepšo-
vání v rozmístění výrobních sil, růst hospodářského
potenciálu krajů a měst méně vyvinutých přináší zá-
važné geodetické problémy spojené s vypracováním
geodetických plánů, potřebných pro stanovení investic
určených průmyslovému rozVOji.
Uskutečňování úkolů vytyčených III. sjezdem Rumun-

ské dělnické strany vynutilo si předpisovou úpravu
zpracování geodetických ,plánů sídlišť pro projektování
upravovacích plánů, umožňujících stanovit" přesný ZipŮ-
sob umísťování staveb.
Pro většinu měst, 'pro sídla krajů, dělnická střediska,

lázeňská a klimatická místa neexistují novější geode-
tické plány. Pokud jsou, pak měřítka a přesnost jen
výjimečně uspo'kojují nároky pro vypracování upravo-
vacích plánů. PozlBmní geodetiC'ké práce, které byly
vykonány v období 1950-1960, ač jsou velmi rozsáhlé.
nemohou uspokOjIT stále vzrůstající potřebu topogra-
fick5\ch podkladů. Pojetí podkladů 'pro sídliště podle
dosavadních geodetických řnstrukcí,kde za podklad
lokality je považ.ován plán v měřítku 1:500 se všemi
podrobnostmi polohopisnými i výškopisnými, mělo ta,ké
záporný vliv. Bylo nutné uskutečnit mnoho nejdůleži-
tějších geooetiC'kýah 'prací, přerůstajících značně sku-
tečnou kapacitu, neboť úplné mapové podklady by
mohly být zpraoovány jen pro omezený počet lokalit.
Sůučasně byla použita značná část výkonné kapacity
pro uspokojení potřebných investičních záměrů.
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V posledních letech byly vyhotovovány nllapy v mě<
řítku 1: 5 000 pro ,menší počet lokalit metodou letécké
fotog.rammetrie. Tyto práoe, stelně jako získané zku-
šenosoti rumunských inženýrů ai techniků, byly záklq.-
dem tvorby ,v r. 1961. Státní výbor pro výstavbu, archi-
tekturu a urbanismus (CSCAS) - složka organlzačni a
normotvorná ~. navrhl, aby v krátké lhůtě byla V'še-
chna sídliště v Rumunsku vybavena v první et,apě ma-
pami v měřítku 1: 5 000 a poZději v měřítku 1: 2 000,
odpovídajíclm~skutečnému stavu, rož přispěje k rozvoji
úprav a k zavedení ve velké míře metody letecké fo-
togrammetrie. Současně se z.ařídilo, aby malpovépod-
klady loka'11t byly v}'ihotpvovány v měřítku 1: 5000 a
plány v měřítku 1: 500 jen na omézených územích
vpřípaďech pro projektování investic nezbytných. .
/Nové 'technické podmínky ,priŮ výkon geodetic1l:ých
prací v sídlištích, vypracoOvané Státním: výborem

, r CSCAS], dělí lokality na tři skupiny podle rozlohy
zaslavovaného území' a :z;avádějípovinně použití let1ec-
ké fotogrammetrie pro měřftka 1,: 5 000 a :).:2 000 pro
všedhna města s úz'emím nad 300 ha. R,ovněž diferen-
covaně oovádějí drUh opěrných sítI, měřítka, Intervaly
vrstevnic a náplň mélJp, jakož I 'přesnosti, které musi
být ď,održeny.
Tímto, způsobem se realizují opěrné 'pplohopisné sítě

na podkladě hlavních 'trlangulací o délce stran 3 až
7 Nm, které se zhušťují podrobnými triangulacemi
o stranách od 1 do 3 km, Hledí se, ,aby podle místních
hledisek byla huswta trig1onometrických :bodů 1 až 2
na 100 ha. Při měření polohopisu možno také použít pro
opěrné sítě polygon~met,rické metody pro území dn
300 ha. '
Opěrné .sítě 'výškové se určují nivelací II., nI. nebo

IV. Mdupodle rozlohy lokality.
, L,etecké, Sním'ky se'vyhodnoCují metodou univerzální
nebo ,se užije metody kombinované pro území plochá
nelbo mírně zvlněná, kde se získá: polohopis překresle-
ním pi'ímo hSbio po vrstvách a výškopis stolDIVOunebo
číselnou tachymetrjL
Zpraoování map 1: 5 000 pro všechna sídliště vYža-

, Jl1je řadu technie'kých ft organizačnlChopatření, z nichž
uvádíme:

r02'vrh prací na jednotlivé l'oky a vzt,ah vyihotovení
geodetlckéllO (to,pograflckého) plánu k p(l'třebám
úprava rozp.is těc'hto praCí na náklad státu do rám-
ce ,programú studla-; ,
organizace silnýoh geodetickýchjednote'k v každém
kraji v Jámci ředitelství pro úpravy, architekturu
a opatřování projektů výstavby (DSAPC], ktera :z;a-
jišťují pozemní' práce v terénu, opěrilé s!tě,pivelace
,a klasifikace snímků potřebné pro soustředěný vý-
kon operací fotogr:ammetrického vyhodno-cování;
zavádění nové techniky využíváníni\ novodobých me-
tpd a, přístrojů. V· tlomto směru se přešlo na moderní
výzibroj, jako nivelační přístroje Konui, tachymetrv
Dahlta, Redta atd.,' jakDŽ i na organizování ,kurs{'l
nové teohniky, zejména pro optické,měření vzdá-
lenost!;
vy,budování služby ,,/ každéIll kraji, která udržuje
v pořádku geodetické základy, má významn~:lU'úč,ast
při schv,alování technickychřešení 'před zahájenlm
prací, zabraňuje opakování prací, přl1>pívá k pře-
vzetí a koordinaci všech geodetických prací na síd-
lištíoh v přlslúšnémkráji.

I, ,
Těmito technickoorganiz,ačními >opatřeními (vzpome-

[mta. jen' ta hfavní) bylo uskutečněno v r. 1961 na sfd-.
lištích \v RLR asi o 40 % více ge()detických prací .neži
v r. 1960. V tomtéž roce byly vyho-toveny mapy mě~ítka
1 : 5,000 pro značný počet lokant, což vytvořilo pod·
mín'ky, aby v r. 1962 mohl ]}ýt počet lokalit 3-4krM
větší. '

Jakost. prací souběžně s promyšleným plánováním a
s tťistem kapacity je vážnou staroStí. V tomto s)Ilyslu
je třeba upozorn.it na skutečnost, že o,pěrné sítě pr.o
plány 1: 5 000· na vše.ch lQkaHtách j~ou budovány tak,

\ 80Y jejICh přesnost vystačila! pro plány 1 :2000 a po-
čínaje r. 1963 musí vyhovět i pro měřítko 1: 500. Přís-
né 'vyr;oV'llání,opěrných sítí I '!l0d r. 1962 upla1:ňovaná
tendence tém~ř výlučného použití elektronlckýoh' po-
čí(ačft pro tyto výpočty. pfedstavu'jí velký :krok 'pro zvý-
'šení t1rovně těchto geodetlckýah pract

GEKldetlcký oboor
sv. 9/51 (1963) č.4
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Socialistické soutěžení
Vyhodnocení socialistického lIoutěžení

za IV. čtvrtletí 1962
Širorkě závaz,kové hnutí na. počest XII. sjezdu Komu-

nistické strany Českosli()venska, které vyvrcholllo ve
IV: čtvrtletl 1962, přis:p.ělo ve značné m1ře k úspěšné-
mu splnění plánovaných úkQHi a mělo roZihodující vliv
na ~élkový rozvoj sOcialistického sou_těžení. Plánovaný
objem geodetlc.kých, topografických, a' .karoografickýc'h
prací byl ve sledovimém čtvrtletí v resortu ÚSGK
splněn na (103,3 %, lproduktivita práce na 104,3 % a
pruměrná 'mzda na. 100,6%, vlastní náklady byly čer-
pány na 99,3 procenta.
Ve vnltroústavním sociaUsltic'kém soutěžení bylo v ce-

lém reslOrtu Ústřední správy goodézie a kartografie ve
sledovaném čtvrtletí 1962 z.apojeno. celkem 81,4 % pra-
covníkťi' z celkového počtu stálých pracovníkťi ústavťi,
počet uzavřenýc'ti individuálníoh závazku ,byl 4070, ko-
lektivních 469. Proti předcházejícímu .čtvrtletí zvýšil se
početko-lektivíi zapojených v hnutí BSP o 7 a dosáhl'
počtu 330 kolektivů, počet získaných titulů zvýšil se
o 12, čímž dosáhl počtu 124 uznaných brigád socialis-
tické práce .. V· hnutí BSP je zapojeno celkem 58,1 0/1)

z celkového počtu stálých pr,aoovníkůústavů, počet
členu uznaných brigád socialistické práce představuje
.22,2% z celkovéhJO počtu stálých pracovníků. O titul
"provozovna socialis'Íické práce" soutěží 14 kolektivfi
s 316 pracovníky, 6 kolektivů s 588 pracovníky' usiluje
o získání titulu,;provoz socialistické pr4ce".Čestný
název "kolB'ktiv XII. sjezdu KSČ" získalo 62 kolektivu,'
"provoz XII. sjezdu" 5 kolektivů a "l1stav XII. 3;je,.zdu"
dva ústavy, a 00 Kartografický a reprodukčm ustay
v praze a Kartograficiký. a repl'odukční ústav v Moodre-
Harm6nii.
Ekonomický přínos socialistického soutěžení na plně··

ní. tHánované,l;to objemu prací činí ve sledovaném čtvrt-
letí 2,128884 Kčs,. na snižování vlastních nákladů 624067
Kčs. Kolekti'vní! smlouvy ústavťi 'jsou' prav~deIně kon-
tl"lOlovány ústavy. nal)1átkoyě Ústřední správou. JSou
vcelku dobře plněny.: Nesplněny zpstávají ppuz~ zále-
žitost! týkající se bytOVých záležitostí praoovníKu, což
větš~nou je mimo rámec možností .adboDové organizace
i vedení ústaV!"I.' I ",. - ,

, Ve všech ústavech je věnována' zvýšená pozornost
f>nižování úrazovosti' ustavováním -hlídek bezpečnosti
práoe a školením praoovníků o be~pečnostních ,předJpi-
sech; Výsledkem této péče je, že ve sledovaném čtvrt-
-letí nedošlo v žádném ,z ústavů k .hr.amadnému ani
k smrtelnému úrazu; ,pokud se na pracovištích úrazy
vyskytly, byly většinou lehčího rázu a byly zaviněny
neopatrnosti při práci.
RQzvoj závazkového hnutí na počest XII. sjElzdu KSČ

a snaha získat čestný náiev vedla soutěžící kolektivy,
ZV ROH ~: vedení ústavů k vyhledávání novýob forem
'organizace s,ocialistického ~ouťěžeqí tak, abv přifi(~,~ly
co nejlepší výsledky: na-pro v, Kf{ú ,Modra vytvonly
komplexní brigády z nejlapšícti techniků. a kvalif1ko-
vaných dělníkíi, které se -zabývají ! ře~ením 'Výrobníc~
úkolfl, návrhy nové. tec~mo-Iogie, organizací práce ve
výrobě a zajišťováním kvality ip,rací a vÝJ;0bkíi. Na ~vý-
šení kvality 'Precí byla v ústavech z iniciativy UGK
Praha v, souvislosti s vý'zvou 'předních pracovníkíi
k zí.;pšení sociaUstickéh9 vztahu k práci vyhlášena
soutěž pod heslem "Vzorná kvalita- čest technika",
ke ,které přistoupila většina ústavů" Pracovníkťini., kt,eří
trvale odvádějí práce ,ve vzorné ,kvalitě, bylo ppopuj-
četlo razítko ("Vzorná Ikvalita - čest technika"], kte-
rým sí sami označují své práce a 'plně ručí sv-1m pod-
pisem za' jejlcll vzornou. kvalitu. Cílem soutěže ,je vý-
chova, praoovníků k socialisUokému vztahu k práci. Na
tuto sOl1těž, nava'zuje' soutěžení stř8ě.isel{o docílení
vzorného polního náčrtu nebo celého díla. Běžně jsou
jIž na ústavech 'pořádány-aktivy k výměně zkušeruostí
mezi brigádami socialisUcké !práce, (Dny BSP), aktivy
k obewá:mení s beZJpečnostními předpisy s cílem od-
stran,ění úrazovosti apod.
. V, rozvoji zlepšovatelského hnutí splnily svůj celODoč-
~í závazek ÚGK v Ceských Budějovlcícih (Ikaždý pátý
pracowík zlepšovatelem'),' ÚGK v Brně (každý sedmý

pracovník zlepšovatelem] v ÚGK v ,Pardubicíe'h (každý
desátý ,!lracovník zlepšovatelem]. V ÚGK v Liberci se
osvědčilo ustavení aktlvistů technického rozvoje, kteří
na jednotlivých precovištích pr0pagují novou techniku
a technOlogU, V, ÚG~ v Bmě výrobně tec1bnický kabi-
net uskutečnil řadu besed ,a výstavek 'k. zlepšovacím
návrhílm.! Výstavky byly putovní a 'postupně byly in-
stalovány na všech mirnobrněnský'ch precovištích.
Ve většině ústavů. se dobře zaměřili na závazky

k rozšIřování výměry orné ,píidy. Úspěšným v tomto
směru byl nrupř. ÚGK v Opavě, který navrhl k rozor(tní
8 914 ha v SeveromO'ravském kraji proti pťivodnímu
úlwlu8730 ha. K 31. XII. 1962 bylo z ,navtženého
množství roz9ráno 7 416 ha. .
Podmínky celostátního social1stického soutěžení splni-

1,0 11 ústavťi. Při komplexním posouzení politické prá-
ce a hospodářských výsledků ,ústavíi byl kolegiem
předsedy ÚSGK ,a 'předsednicwem ÚVOS SOMH vyhod-
nocen jllko nejlep'ší Kartografický a reprodukční ústav
v Praze. .
Ústav jaiko jeden z prvních v resortu ÚSGK uzavřel

vzorový celoústavní socialistický závazek na počest XI!.
siezdu KOIlllunistické strany Čes'kosllovenska. s heslem
,:Rok XII. sjezdu KSČ - wkem kvality naší práce".
CeloústavnÍ- závaze:k obsahoval závazky ná 'plnění stát-
ního plánu, zajištění výrobních úk'ilu se zvláštním zře-,
telem k exportním titulům, zavádění nové techniky a
pokrokových technologií; dále záva~ky ,na zvyšování
kvalifikace a zlí.vaz'ky brigádnické, a to ja,k na pomoc
patronátnímu statku, tak v akci "Z". Celo'Ústavní' zá-
vazek byl dOlbře 'připraven s pracujícími ústavu, a to
na všech pracovištíoh. V ústavu byl vytvořen sbor stra-,
nických agitátorů, kteří provedli rozbor plánovaných
úkolů a vytyčili směr k zaměření závazkového hnutí
na jednotl1vých' praoovištích, soustavně sledlovali vy-
bodnocování soCialisti'C1iéhqsoutě'žení a pomá\halislou-
těžícím kolektivíim v da\J.ším 'prohlubování závazkového
hnutí. "
Dobrá masově :politická t>ráce na pracovištích a pra-

videlná, důsledná kontrola závazků přispěly k tomu,
že ústav ve sledOvaném čtvrtletí dosáhl dobrých. hos-
podářských výsledků, zejména v produktivitě práce,
která' vzr,ostiaproti stejnému období minuléb.o ,roku
Q 3,4 0/0. Závazek na předčfl.sné splnění plánovaných
úkolíi v objemu hrubé hodnoty výroby byl splněn ° den
dříve, tj. 27. prosince minulého. rloku. Výrobky, které
byly zhoooveny nad státní plán mají hodnotu 138100
Kčs.
Běbem IV. čtvrtletí 1962 probíhala na jednotlivých

odborových úsecíCh v kolektivec'ha brigádách socia-
listicoké !p,ráce diskuse k jednáním XII. sje~du KSC, vý-
sledkem bylo uzavření dvouhodnotnýob 'závazků. Ko-
lektiv. který soutěží o titul BSP v provozu redrukčně
sesta.vitehlkém, uzavřel zá'v,azek "Ručím za svou ,práci",'
který J€ zaměřen na ·provádění samok()[ltroly. Clenové
koleKtivu se zavázali; 'Že každý pracoV'ník kolektivu
bude trvale dosa.hovat vybamé kvality. Kolektiv vyzval
současně další _kOlektivz k následování. BSP vofseto~é
strojovně uza'vrela hOidnotný závazek na. novou sorutež
"Za svědomitý poměr k práci a k společnému vlast-
nictví" a rovněž tento závaze,k'formou. výzvy post,ou-
pila všem dalším soutěžícím kolektivům. Závazek je za-,
měřen na důsledné· využívání pracovního času, snižová-
ní zmetkoVitosti, šetření, materiálu a elektrické e~ergie,
dosažení vysoké kvality výrobků, zavádění nových me-
bOd práce, zvyšování kvalifikace a zlepšování soudruž·
s·kých' vztahů. Tato soutěž vyvo1:aná největším kolekti-
vem ústavu [43 pracovníků ],jemuž byl již přiznán titul
BSP, je v současné době projednávána'v dalších sou-
těžících kolektiVech v BSP, aby toto hnutí se běbem
'roku 1963 plně projevilo" v práci všechpraoovníkíi ústa·
VU. V ústavu je !pr,avidelně čtyřikrát r9čně pQřádán
aktiv vedoucích soutěžícíahkolekt1vů a ESP k, výměně,
zkušéností, kromě· I toho ~ednotlivé 'kolektivy pořádají
společné sóh'ůzky, aby po'Znali výrobní problémy svých
spolupracovníků. a tak sl mohly vysvětlit různé pr,a·
covní nedostatky, které je možno vzájemnou snahou
zcela odstranit. ,
Jednou z dobrých akcí ústavu byl i kurs'ZŠP, uspo-

řádaný pro výrobní pracO'\l1níky a zaměř,ený na zda-
'konalení jejich znalo!stí z ekonomického úseku. Cílem
školení bylo objasnění prdble'tnatiky ekonomic'kých strá·
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nek výrobního procesu. V ústavu se rozšířilo hnut! za
získávání druhé profese, výsledkem tol,1oto :hnutí je
možnost používání pracovníků i pro jiné druhy prací.
Iniciativa a svědomitost pracovníků ústavu projevila

. se také při zpracování zakázek pro zahraničí, kde se
objevily technologické obtíže, neboť mnohé z prací bylo
tlleba teprVe vyzkoušet z hlediska tropiokých podmí·
nek, s kterými nebylo do té doby zkušeností. Byl pro·
veden důsledný rozbor technologickýoh postupů, pře-
zkoušeny různé. možnosti a jedním z úspěchů ""byl ná·
vrh nového,úsporněfšího ZJpůsobu vazby, čímž bylo na

. jedné expurtní zakázce dO~>a'ženoús'por na vlastních ná-
kladeah ve výši 223 tis. Kčs. '
Na patronátním statku ve ŽluticícJb. bylo odpraco~

váno celkem 287 pracovních dnů; kromě tohoposkytU
praoovníci ústavu patronátnímu statku účinnou pomoc
na úseku účetnictví a evidence. Politická práce mezi
pracujícími patronátního statku přinesla dobrý výsle-
dek: utvořHy se dva kolektivy, které na statku soutěží
o titul BSP v zemědělské výr09ě. -
Na základě komplexního zhodnocenívýsledki\ dosa-

ženýoh jednotlí'vými ústavy Tozhodlokolegium předse-
dy OSKG a 'předsednictvo ÚVOS zaměstnanců státnícI]
,orgánů a místního hospodářství udělit putovní ~udý
pr.apor ÚSI<G a ÚVOS SOMH nositeli čestného názvu
"qstav XII. sjezdu KSČ", Kartog~afickému a repro'
d'ukčnímu ústavU v Pr,aze.
'Předseda ÚSGK s. inž. JaroslavPrůša a předseda

Ústředního výboru Odborověho svazu zaměstnanců
státníah orgánů a místního íhospodářství s. Jaroslav
Hrdlič,ka předali vítěznému ústavu putovní Rudý pra"
por 'j ÚSGX a ÚVOS SOMH na, slavnostní schůzi ROH
dne 4. března 1963 v Praze.

Zlepšovací návrhy
\

Přehled zlepšovacích~ návrhu zavedených
Vi ústavech ÚSGK

Počínaje,' druhým číslem letošního ročníku začal
Geodetický a kartografický obzor uveřejňovat pře-
hledy zlepšovacích návrhů zavedených v ústavech
ÚSGK. Zatímco ve druhém a třetím čísle časopisu
byly zavedené zlepšovací návrhy uvedeny jen ná-
zvem, rozšiřuje se tato informace počínaje čtvrtým
číslem o stručný obsah návrhu .. Tím bude usnad-
něnó všem ústavům a podnikům posouzení, který
z uvedených zlepšovacích návrhů by měl pro ně
v}íznam a který by niohl být zaveden. Kromě toho
ve· snaze o maximálně rychlou informaci celé
zeměměřidké veřejnosti budou zprávy o zave-
dených zlepšovacích návrzích uveřejňovány mě-
síčně, namísto dO$avadního čtvrtletního způsoby.
Pro zavedené zlepŠovací návrhy byla zvolena

úprava podobná úpravě užívané v časopise pro
literární recenze. Rozdíly jsou jen v náhradě',
bibliografických. dat údaji o přihlášení a zavedení
návrhu a v čísle systematického tříděnL Místo
desetinného třídění, užívaného u literárních re-
cenzí, jsou zavedené zlepšpvací návrhy tříděny
stejně jako v dosud vydávaných seznamech zlepšo-
vacích návrhů. Užité třídění bude uveřejněno v ně-
kterém z příštrch čísel časopisu.

Oddělení technické lJSGK
,

134 Kolektiv oddílu 115 - Lipno
Zakotvené stromové signály. (Přihlášeno 15. 1. 1963

a zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGKj České Budějovice pod
Č. ZN 1/63). '
Zakotvením stromových signálů lany se zvyšuje jejich

stabilita ve větru, ,a zmenšují se ce.\1tráční změny vznik-
lé kroucením dřeva. '.Návrh zvyšuje kvalitu stromových
signálťí.
22 Muzika, Anderle
Vyhotovení přípravy místního šetření při technicko-

hospodářském mapování pomocí SPS. (Přihlášeno 30. 1.

1963 a zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGK České Budějovlce
pod č. ZN 4/63].
Zpracování prvotního dokladu v SPS tak, aby štítky

mohly být využity i pro úplnou přípravu místního še-
tření. Návrhem se dosáhne úspor, které zatím nebyly
vyčísleny.

231 Gebauer B.
Pomůcky p~o proměřování jeřábových drah. (Přihlá-

šeno 1. 10. 1962 a zavedeno 5. 1. 1963 v ÚGK Liberec
pod č. ZN 113/62).
Měření rozpět~ jeřábové dráhy, které se provádí pás-

mem, je prací poměrně namáhavou a nebezpečnou. Na-
vrhovaná souprava (upínací železo, sponky a nástrčko-
vé kHče), práci zrychlí a zvýší bezpečnost měřičů.

231 . Žátek J.
Upínač pásma k měření roztečí jeřábových 'drah.

(Přihlášeno 2. 11. 1962 a zavedeno' 9. 1. 1963 v ÚGK
Opava po'q. č. ZN 19/62).
Zařízení s upnutým počátkem měřického pásma lze

při měření roztečí jeřábových drah zaklesnout za vněj-
ší hranu kol!,!je. Tím se zjednodušuje manipulace s při.
řadováním pásma, stoupne kvalita prací a zvýší se její
bezpečnost.

232 Klecker A.
Vzor pasportního listu. (Přihlášeno 15. 12. 1962 a za-

vedeno 10. 1. 1963 v ÚGK Opava pod č. ZN 23/62).
Návrh, který upravuje vyhotovování pasportních

listů a sjednocuje provádění zákJ:esů do nich, urychluje
a zkvalitňuje práci.

35 Kocián J.
Zaokrouhlování výměr na ha prl sumarizaci sektoro-

vých přehledů mechanickým způsobem. (Přihlášeno 10.
11. 1962 a zaved9Q.o 1. 2. 1963 v ÚGK Bratislava pod
č. ZN 23/tJ2).
V průběhu zpracování sumarizace sektorových přee

hledů provede se zaokrouhlování úhrnných výměr kul-
tůr jednotlivých sektorů v okrese, na počítači Aritma
T, 520. Výsledné sestavy pro okres se vyhotovují již za-
okr.ouhlené na ha. Návrh umožňuje úplnou mechani-
zaci s.umarizačních pracL

611 Spevák J.
Úprava transistorových přijímačů pro příjem signálů

na krátkých vlnách. (Přihlášeno 29. 12.. 1961 a zavedeno
2. 1. 1963 v GÚBr.atislava pod č. ZN 21/62.). I
Pro účely astronomické orientace je na území Sl0-

VenSIH! z permanentních časových signálU použitelný
signál mz 66 m, jehož příjem však umožňuje z našich
přenosných radiopřijímačů jen bateriový "Rekreant".
PřIstroj se však tč. nevyrábL Návrh umožňuje užít pro
astronomickou orientaci upravený přijímač T-61, který
je velmi vhodný, protože j,e snadno přenosný a spo'
lehlivý. .

612.2 Kolektiv odd. 117, soutěžící
o titul.BSP

Zlepllení stability signalizace výtyčkou.. (Přihlášeno
2. 2. 1963 a 'zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGK České Budějo-
vice pod č. ZN 6/63).
Zlepšení stojánku výtyčky prodloužením jeho noh a

jejich opatřením ostl'uhami pro snazši zašlápnutí do
země. Návrh zlepšuje l{valitu signalizace.

612.3 . Škarbala A.
Prodloužení dosahové vzdálenosti BRT 006 pomocí

příruční latě~ (Přihlášeno 29. 9. 1962 a zavedeno 31. 1.
1963 v ÚGK Bratislava pod č. ZN 19/62}. '
NávSh sestává z terčíku z hliníkového plechu, pole-

peného hliníkovou fólií v níž jsqu vyřezány 3 svislé
čáry černě zabarvené a vzdálené po 10 cm jedna od
druhé. Ztotožněním různých čar terčíktl v zorném poli
BRT 006 lze prodloužit dosahovou vzdálenost přístroje
až na 100 m. Návrhem se zvyšuje upotřebitelnost pří·
stroje.

612.3 Kolektiv odd. 101, soutěžící
o titul HSP

Náhrada terčových signálů k soupravě Zeiss. (PřIhlá-
šeno 6. 2. 1963 a zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGK České
Budějovicepod č. ZN 7/63).
I
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Nahrazen! terčových signálfi záměrnými tyčinkami při
použití nevyužitých třínožek se stavěcími šrouby od
strojů Zeiss. Návrh řeší současný nedostatek vhodných
terčových signálfi v ústavu.
621.1 Doležal V., Lašek J.
Nomogram pro určení převýšení podle vzorce D. tg. e.

(Přihlášeno 18. 1. 1963 a zavedeno 18. 1. 1963 v ÚGK
Liberec pod č ZN 6/63J.
Při vynášen! bodfi zaměřených metodou hromadného

protínání vpřed se zlská vodorovnlí. vzdálenost z ř!d!-
cího stanoviska na podrobný bod. Pro výpočet převýšen!
užije se stupnice na výměnném kruhu k Cirtě, na níž
se provede násobení. Návrh zrychluje výpočet a snižuje
únavu počtáře. •
621.1 Lukáš V.
Nomogram pro určování společných sklonů lil/! a

d.!2při horizontálním modelu pro měřitko mapy 1:2000.
[Přihlášeno 16. 1. 1963 a zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGK
České Budějovice pod č. ZN 2/63J.
Spojnlcový nomogram, ~terý umožňuje velmi rychlým

způsobem nahradit první aproximaci a, umožňuje I úpl-
nou horizontacl modelu. NomograJ.l1 je vhodný i pro
obrazce, nepravidelných tvarí\. Návrh usnadňuje a
zrychluje horj,zontaci modelu.
621.1 Krajina M.
Nomogram pro výpočet směrových oprav spojnic tri-

gonometrických bodů s OB v Gaussově zobrazení., [Při-
hlášeno 9. 2. 1963 a zavedeno 28. 2. 1963 v ÚGK Brno
pod č. ZN 4/63J. /'. I

Místo výpočtu směrových oprav "o" na počítacím stroji
do zvláštního formuláře, provádí se nyní výpočet na
vytlštěném nomogramu. Výpočet oprav se zkracuje z do-
savadních 20-30 minut na 1 minutu. 'Předpokládaná
6.spora u 250 bodů zvláštních zařízen! asi 2000,- Kčs.

621.2 Pávek J.
Doplnění nitkového planhnetru astralonem. [Přihlá-

šeno 19.12. 1962 a zavedeno 12. 2. 1963 v ÚGK Pardu-
! bice pod č. ZN 45/62 J.
, Připevněním astralonu nebo celuloidu na spodní část
planimetru chrání se při plapimetrování mapa před
poškozeQ!m a sHonové vlákno nebo žíně před přetr-
žením.
623 Kolektiv odd. 101, soutěžící

o titul BSP
Náhrada manuální práce" kresliče razftkem. [Přihlá-

šeno 28. 2. 1963 a zavedeno 2. 3. 1963 v ÚGK Ceské
BudějQvice pod č. ZN 12/63J. '
Vyhotovení razítek pro Údaje o fotogrammetrické

signalizaci vlícovacích bodfi a sjgnalizovaných bodfi' bo-
• dového pole. Návrh usnadňuje práci při adjustaci a při
vyhotovování přípravy pro fotogrammetrické vyhodno-
ceni.

624.1 Novotný L., Erhart J.
Nosič předloh. [Přihlášeno 28. 2. 1963 a zavedeno

2. 3. 1963 v ÚGK Ceské Budějovice pod č. ZN 13/63J.
Otočný nosIč na polní náčrty, letecké snímky a jiné

předlohy při zobrazován! je upevněn ke stolu a lze jej
nastavit do libovolné polohy. Návrhem se šetří místo
na stole a usnadňuje práce.
625 NedvM P.
Nový bezpečnější zpdsob přelévání čpavku z 50li-

trových manipulačních lahví do 5litrových manipulač-
ních lahví [Přihlášeno 12. 10. 1962 a zavedeno 20. 1.
1963 vÚGK Liberec pod zn. č. ZN 116/62J.
Užit! násosky s trubicí z umělé hmoty s pryžovým

balónkem sníží námahu pracovníků a zvýší jejich bez-
'pečnost. I

91 Borovec J.
Uspořádání polních náčrtů při JEP. [Přihlášeno 5. 1.

1963 a zavedeno 11. 1. 1963 v DGK Opava pod č. ZN
2/63J.
Zavedení evidence všech polních náčrtfi a' jejich se-

řazování ve sběrném obalu podle jednotlivých katastrál-
ních území. Návrh usnadňuje vyhledávání polních náčrtfi
při dalším' zaměřování změn, při notářskotechnickýcn
pracích. apod. a zabraňuje případr;r.é duplicitě prací.
Předpokládaný ekonomIcký efekt 1000,- Kčs u jedno-
ho SG. Vd

Praktikum po vysšej geodezii (Vyčislltelnyje' rabotyJ.
Praktikum z vyšší geodézle. Výpočetni práce.J Moskva
1961, Izdatelstvo geodezičeskoj literatury, 339 stran,
cena 95 kop.
Před dvěma roky vyšlo druhé, přepracované a dopl-

něné vydáni u nás již známé knihy významného sovět-
ského odborníka [zemřel v r. 1960), určené pro studu-
jíCí geometrické specializace a pracovníky z oboru vyšší
geodézle.

Kniha obsahuje 17 kapitol a je rozdělena na 6 částí.
První část [kap. 1. a 2.) je věnována stručnému shrnutí
některých výpočetních metOd, kterých se vel.vyšší geo-
dézli používá. Jde předevšim o přibližné výpočty, určení
chyby výsledkfi, chyby logaritmických výpočtfi a ínter-
polaci. Dále jsou zde uvedeny analytické a grafické
metody řešen!' některých úloh z vyšší geodézie.
V části druhé [kap. 3. a4.J jsou výpočty, spojené

s použitlm Gaussova zobrazení elipsoidu do roviny.
Jsou zde předeVším oba vzájemné převody mezi země-
pisnými souřadnicemi na elipsoidu a pravoúhlými sou-
řadnicemi v rovině Gaussova zOQrazení, dále výpočty
délkových a směrových korekcí ze zobrazení a konečně
meilipásové převody rovinných souřadnic.

Cást třetí [kap. 5. a 6.J je věnována připravným vý:
počtům v tríangulaci, a to od zpracování vodorovných
úhlfi nebo směrů, zaměřených na stanicí, až po připravu
k vyrovnání, tj. předběžné! řešení trojúhelnikfi, výpočet
sférických excesů a výpočet přibližných rovinných pra-
voúhlých souřadnic. "

Nejobsáhlejši je čtvrtá část (kap. 7. až 12.), ve které
jsou podrobně probrány metody vyrovnání trigono-
metrických sítí v rovině Gaus$ova zobrazeni. Kapitola
sedmá a osmá pojednává o vyrovnám podmínkových
pozorování v síti volné a vázané. Jsou zde uvedeny
všechny etapy výpočtfi od sestaven! podm!nkových rov-
ven! ft řešeni normálních rovnic a určení přesnosti
výsledkfi. V kapitole deváté je uvedeno souřadnícové
vyrovnání, opět od sestaveni rovníc oprav až po sesta-
ven! al řešen! normálnich rovnic a určení přesnosti
vyrovnaných souřadnic bodů. Dalšl desátá kapitola je
věnována metodám vyrovnání rozsáhlých trigonometric-
kých sítí, jmenovitě metodě Pranís-Praněviče a metodě
Boltzově. Je zde též ukázán zpfisob 'fešení velkých systé-
mů normálních rovnic. V další jedenácté kapitole jsou
základy vyrovnání síU, zaměřených délkově, a síti za-
měřených délkově i' úhlově. Je připojena též krátká
stať o současném vyrovnáni triangulační a polygonové
sltě. V poslední dvanácté kapitole této ~ásti je stručně
vyloženo zpracováni trigonometrické nivelace, včetně
určeni refrakčQ.~ho koeficientu a oceněni přesnosti vy-
sledků. ,
Předposlední pátá část [kap. 13. až 15,J je věnována

výpočtům na .kouli a na rotačni elipsoídu. V kapitole
třinácté jsou uvedeny metody výpočtu délky oblouku
meridiánu a rovnoběžky, výpočet <).élek stran a ploch
mapových listů a výpočty prfisečíkfi geografické sítě
se síH kHometrovou. Ve čtrnácté kapitole jsou řešeny
sférické a sferoidické trojúhelníky, a to známými meto-
damí Legendr,eovou a adltamentovou. V patnácté kapi-
tole jsou probrána některá řešení obou hlavnich geo-
detických úloh. Po úvodnich úvahách o přesnosti
řešení obou úloh jsou uvedeny metody Schreiberova
a Gaussova. Obě hlavní geodetické úlohy na velké vzdá-
lenosti jsou řešeny původni Besselovou metodou.
Závěrečná šestá část [kap. 16. a 17.J pojednává o vý-

počtech při vyrovnání rozsáhlé astronomicko-geodetické
sítě. V kapitole šestnácté je probráno vyrovnán) trian-
gulačního řetězce 1. řádu od připravných výpočtů až
po sestavení normálních rovnic a sestavení .podmínko-
vých rovníc pro zeměpisné šířky a délky po vyrovnání
. polygonfi. Poslední sedmnáctá kapitola je věnována
vyrOfnáni systému polygonů astronomicko-geodetické
sítě a výpočtfim s tím spojeným. Je zde uveden příklad
vyrovnáni polygonů metodou Krasovského.
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Kniha je napsána přehledně a velmi srozumitelně.
Jsou vždy připojeny praktické čIselné příklady a se-
znam tabulek, potřebných k výpočtu. Obsah knihy je
mimo jiné též svědectvím toho, jak dl1kladné znalosti
musí obsáhnout studující této specializace. Přesto však
je nutno říci, že nělrteréčásti knihy mají spíše význam
pouze pro vlastní vÝuku a nepostihují v dostatečné míře
současný stav výpočetní techniky. Míním' zde zejména
řešení úloh .sférické geodézie, řešení systéml1 nor-
málních rovnic, vzniklých při vyrovnání trigonometric-
,kých síti aj. Čeká. tecty toto vynikající a obsáhlé dílo
na své pokračování; zejména v oooru využití samočin-
ných pó.~ltaČů pro výpočty ve všech ob9rech vyšší ge-
odézie.

526.4 "Bagratuní, G. V.

Kurs sferoidi~eskoj geodezil. (Kurs sférqidické geo-,
dézie) Moskva 1962, Izdatelstvo geodezičeskoj litera-
tut·y, 252 stran, cena 7,8 kop.
Hlavním úkolem vyšší geodézie je určení tvaru a

rO.lměríl Země. Sťé~oidická geodézie je její částí a zabý-
vá se geQmetriI zemskéhoelipsoidu a zobrazení člsti

. jeho povrchu na ,kouli a na., rovinu.
Známý sovětský odborník vydal pro posluchače astro-

nomicko-g~ódetické specializacé učebnici, jejímž cílem
je seznámit čtenáře se základy zpracoyání výsledků geo-
detíckých měření na elipsoídu a přjpravit je ke studiu
teoretické geodézíe, matematické kartografie a teoríe
tvaru Země.
Kniha je rozdělena .do deseti kapitol, z nichž'. první

je věnována úvoqu a shrnuti matematických v;wrců,
potřebných k dalšímu studíu.
Kapitola druhá (zemský'elipSoid) obsahuje analytické

'Odvození základních vzahli· na ploše rotačního elipsol:'
du a na řezeCh této ploChy, t.j. zejména merldlánecha ;
rovnoběžkáCh ..
Podrbbnému studi~ křivek na ploše zemskéhoelip-

sojdu je věnována kapitola třetí. Proti starším učebnicím
je zde podstatně. rozšlřena zejména část o normálních
řezech a tětiváCh jako podklad pro řešení lJ!avních
geodetických úloh pomocí těchto čar. Podrobně je vy-
ložena sta!' o geodetických Řřivkách a souřadnicových
soustavách' na ..ploše elipsoidu. /
Řešením malých sférických a sféroldických trojúhel-

níků se zabývá autor ve čtvrté kapitole. -Jde zde ze-
jména o řešení Legendreov(} a o tzv. aditamentovou
metodu a dále o řešení malého pravoúhlého i obecného
sférického trojúhelníka.
Řešení obou~ hlavních geodetických úloh je rozděleno

do páté a šesté, kapitoly. V prvé z nich jsou probrány
metody řešení obou úloh na ,krátké vzdálenosti •. tj. pro
potřeby triangulace. PozIl!mých rozvojích v řady pro
řešení obou úloh jsou uvedeny metody Schreibera-Izo·
tova, Gaussova metoda střední šiřky, tětivová metoda
Molo,děnského a další. U všech metod jsou citovány
tabulky pro praktický výpočet těchto úloh.
Obsífhlá šestá kapitola pojednává o řešení hlavních

geodetických .úloh na velkě vzdálenosti. Z velkého množ-
ství dosud známých metod jsou zde po odvození zá-
kladních vzorců vybrány metoda Besselova, vzorce
Vlrovcovy, metoda fl'ancou;zských geodetů Levallois a
Dupuy, metoda Helmerto'(a 'a některé další. Je zde uká-
zán způsob zmenšení počtu kroků pří řešení postupnou
aproximací. ;

Kapitola sedmá pojednává o zobrazení zemského
elipsoidu na kouli. Po odvození základních vztahů je
věnována pozornost zejméija konformnímu' zobrazení
a je 'zde ,odvozena ,též metoda řešení hlavních geode-
tiCkých úloh kopformního zobrazení elipsoldu na kouli.
Zobrazení elipsoidu do' roviny \pro geodetické úČely ,

je podrobně vyloženo v kl;Lpitole osmé, zejména pak.
zó,brazení Gaussovo, řešení všech úloh v rovině, Gausso-
va zobrazení, tabulky Krasovského a Izotova, Larina
a 'Virovce pro různé druhy .. výpočtii v tomto zobrazení
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a další úJohy, spojené s použitím Gaussova zobrazení
pro geodetické výpočty a mapovánI.

Krátký přehled dalších zobrazení pro geodetické úče-
ly je uveden v Ikapitole deváté. Jsou zde stručně vy-
světlena ;zobrazení Soldnerovo, Lambertovo, Roussilhe-
ovo a Gaussovo (stereografické).

V poslední desáté kapitole JSOUprobrány diferenciál-
ní vzorce, a to diferenciální vzorce prvého a druhého
druhu, současné užití diferenciálních vzorcl1 prvého a
druhého druhu pro triangulaci 1. řádu, a diferenciální
vzorce třetího druhu - pro pravoúhlé rovinné sou-
řadnice Gaussovy. V závěru jsou uvedeny diferenciální

"vzorce s uvážením současného vlivu změny rozměrů
• a orientace zemského elipsoidu.

Autor tlmyslně pominul některé úlohy,' plynoucí
z rozvoje nových přístrojů pro přímé měření délek a
odkazuje zde na knihu V. A. Polevého: Matematičeskaja
obrabotka radiogeodezičeskich izmerenij (Matematické
zpracování ra1l.iogeodetit:kých měřeni), Moskva 1961..
Výběr a uspořádání látky vychází Zřejmě z potřeb

vtukynaastrono~ickogeodetické specializaci. Kniha
je napsána velmi srozumitelným způsabem, a to i v nej-
obtížnějších částech. ~adI se tak k bohaté sérií moder-
ních učebnic a monografií z oboru vyšší geodézie,
vydaných za poslední léta v SSSR od autorů domácích
i v překladech. nejlepších děl zahraničních. Doporučuji
proto tuto knihu ke studiu těm, kteří se zajímají o mo-,
deruí metody řešení úloh z tzv. matematické geodézie,

Miloš Cimbálník

Seminář o mechanizaci a automatizaci v geodézii,
foťogrammetrii a kartografU

Přípravný výbor semináře rozeslal v březnu všem
organizacím, které předběžně ohlásily účast, po-
zvánky na seminář a příslušný počet přihlášek pro
delegáty. V přihláškách měli delegáti uvést SVOji
adresu, den semináře, .kterého se zúčastní a zá-
vazně objednat ubytování. Vyplněné přihlášky
měly být zaslány přípravnému výboru do 25. břez-
na 1963. Případné reklamace přihlášek je třeba
urychleně uplatnit u předsedy organizační komise
s. inž. B. Volfíka, Výzkumný ústav geodetický, to-
pografický a kartografický, Třída Politických věz-
ňfi 12, Praha 1, telefon 22 15 67.

ZačátkeÍll května budou všem účastníkům na
adresy, které uvedli v přihláškách, rozeslány po-
zvánky s podrobným programem a se stručnými
osnovami přednášek. Přednesené referáty a Výsled-
ky diskuse budou uveřejněny v časopisu Geodetic-
ký a kartografický obzor a všichni účastníci semi-
náře obdrží zvláštní výtisk časopisu. Cena je za-
hrnuta ve vložném. Prvním referátům z geodézie,
fotogramrnetrie i kartografie bude věnováno celé
květnové číslo.
Ubytovací situace v Praze je tak obtížná, že bude

nutno účastníky ubytovat mimo Prahu a zajistit
dovoz autokary. To značně ztíží organizaci a vy-
žaduje, aby všichni účastníci přesně dodržen na-
plánované dny noclehů.

\. .
Vzhledem k velikému počtu úča$tníků semináře

byla provedena proti původnímu úmyslu změna
přednáškové místnosti. Geodetický seminář dne
22. května a fotogrammetrický' seminář dne
23. května se bude konat v Domě kultury pracují-
cích ve strojírenství v Praze 5 --,- Smíchov, Zbo-
rovská ulice. Kartografický seminář dne 24. květ-
na v původně stanovené místnosti na ČVUT, v po-
sluchárně katedry geodézie v Praze 1, Husova
ulice.
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P~fi~ůstkY mapové dokumentaCe VúGTK v Praze
j'"~!;CSS R
~' •• '. I>
tlSoubor map "Poznáváme svět",
&"iSpDjené státy americké. l>Iěřítko 1:6'lÍ00.000. Vydala ÚS\3K. zpra
\~Dval a vytiskl KRÚ v Praze., 1. vydání - 1962. Náklad 19 000
h9lisků. Fyzická mapa a admiilistrativpí mapa, "ícebarevné,
f ro~měru kresby 58X87 cm. [65X92). Dálě tři listy tématických
•::llIap v měřítku 1:18 000 000, vícebarevné, rozměru kresby 18,5 X28,5
i,t:énfimetru (26X37).· Připojený text má 27 stran, obrazovou
"přílOhu a rejstřík. Formát publikace 26X18.5 Cm. cena Kčs' 17,50.
1VŮGTKčís. přír. 298/62. ,
(, Sestá publikace v řadě $oubbru map "Poznáváme svět" ,obsa-

ď huje dvě hlavní mapy: fyzickou a administrativní, na jejichž rubu
?je, množství doplňkových mapek, kartpgramů, diagramů a sta·
,pckýLh údajů. Na 'třech dalšich oboustranně potištěných listech
c je 6 tématických map: mapa geologické stavhy, klimatických'
poměru,. květeny a lesů, lidnatosti, průmyslu a zemědělství.

~V příloze je obsáhlá textová část na 27,strahách s hluhotiskovou
. obrazovou částí a rejstříkem., .
. Publikace je uložena v' obalu jednotně upraveném pro celý
~ubor.

:, Cesk9 stát za Přemyslovců. do r.' 130~. Měřítko 1:1250000. 'ptole'
maiovo kuž,elové :l;obrazení. Vydala USGK. Zpracoval a vytiskl

• KRO v Praze. 2. vydání - 1962. Náklad ;l 500 (3001-4500J sou-
·c,borů. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměr kresby
"listu 64X106 cm (79),<124). Cena v listech Kčs 15,60.
VŮGTKčís. phr. 321/52. -
.Ceský štát za PřeJnyslovcov do r. 1306. Mierka 1:1 250 000.
P/olemaiovo (kuželové zobrazenie. Vydala ÚSGK; spracovalf a vy-
tlačil KRÚ v Prahe. 1. vydanie 1962. Náklad iooo súboroy.
2 listy, viacejfarebná, 64X106 cm [79X124).· Cena v listoch
Kčs 15,60.

iVŮGTK čís. přír. 322/62.
Nastěnná historická mapa v prvním vydání schválená mipister-

stvem školství a kultury, jako učební pomůcka pro školy vše-
obecně vzdělávací, pedagogické, a odborné je vydána v českém
a slovenském znění. Zobrazuje střední Evropu od Baltského moře,
na jih přibližně po severní část dnešní Jugoslávie. středem mapy
jsou území českého státu trvale ovládaná Přemy,slovci. Navazují
okolní území za vlády,Přemyslovců poplatná, přechodně zíslqmá,
ovládnutá ,a sousedící, která jspu v mapě barevně rozlišena nebo
ohraničena. Pod m'llpou jsou umístěny četné vysvětlivky a hlavní
data územního vývoje českéha sttátu od, počátku X. století do roku
1306. V pravém horním rohu hlavní mapy je doplňková mapa
{,Hospodářské poměry v době přeJ>lyslovské na úzeIJl( ny~ějších

,'českýoh krajů" v měřítku 1:1250 ooq.
NDR
Turistické .mapy:
Hoher Flliming mít Dássau, Wittenbérg, Coswig, W6rlitz, Blllzig,

Wiesenburg. Nebenkarte W6rlltzer Fark. - Wanderkarte.
Měřítko 1:75000. Vydavatel: VEB Landkartenverlag Berlin. 1. Iíst,

vícebarevný, rozměru kresby 58X54 cm (slož. 21,5X12J.
VQGTK čís. přír. 199/62.
Mulde und Zschopau. Kriebsteín Talsperre; Waldheim, Leisnig,

Colditz, Rochsburg. - Wanderkarte.
Měřítko 1:60000. Vydavatel: VEl! LandkartenvÍlrlag Berlín. 1 list,

v!cebarevný, rozměru kresby 49;5X-52,5 Cm [slož. 19,5X14). -
VŮGTK čís. přír. 200/62. \
Urngebung van BerJin. Nord. Verkehrs- u ...Wanderkarte. Měřítko

1:100000. Vydavatel: VEB, Landkartenverlag ,Berlin. 1 list, více-
berevný, rozměru kresby 59,~X79;5' cm (slož 22,5X13).
VŮGTK čís. přír. 20l/62.
Uvedené turistické mapy Ij1ají stínovaný terén, vybarvené lesní

plochy, zakreslenou si! dopravních spojfi a podrobný místopis.
lHavní náplni těchto map Isou turistické cesty se znaky objektů
významných pro turistiku.

Nástěnné mapy:
Deutsche Demokratische Republik. Bergbau u. Industrle. Měřítko

1:250000. Zpracoval H. La,nger. Vydavatel: VEB H. Haauk, Gotha
- '1961. 4 Iísty ve společI1ém rámu, viceb'árevná, rozměry kresby
jsou různé velikosti, rozměry papíru 125X89 cm. .
VŮGTK čís. přír. 193/62.
Sowjetunion. Bergbau u. Industrte. Měřítko 1:4 000 000. Zpracoval

H. Langer. Vydavatel: VEB H. Wiack, Gotha - 1961. 4 listy ve
společném rAmu, vícebarevná\ tozměry kresby listů jsou různé
velikosti, rozměry papíru 89X125 cm.
VŮGTK čís. přír. 194/62.
škp,lní nástěnné mapy mají v hranicích zobrazeného státu

ve světle žlutém plošném koloritu zakreslenou hydrografickou
síť, nejdůležitější železniční síť a sídliště v pěti velikpstech podle
počtu obyvatel.
Hlavní náplní map jsou smluVené značky nálezišť nerostných

zdrojů a míst průmyslových pro~ozů všeho druhu. Největši, velká
a střední průmyslová centra jsou vyznačena barevnými kruhy
ve třech velikostech. Na mapě Sovětského, svazu jsou též, za-
kresleny naftovody a yedení zemního plynu; (
Aslen. Měřítko 1:6 000 000. Vydavatel: VEB H. H<jack, Gotha -

1962. 4 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměry kresby
listů jsou rfizné velikosti, rozměry.; papíru 125X95 cm.
VŮGTK·'Čís. přír. 196/62.
Školní nllstěnná mapa fyzických poměrů Asie mA teren zobrazen

barevným odstupňoválvm výšAlk v osmi -odstlnech až nad 5 000 m

a ;;tínovánim a hloubky muří v pěti barevných, odstínech až pod
6000 m. Zakreslena je hydr08.raf~cká a hlavní železniční síť
a nejdůležitější místopís .•
Europa. Geolog!sche t1bersicht. l>IěřHko 1:3 ODD000. Zpracoval:

"Geotektonisches Institut der Deutschen Akademie der Wissen-
sGhaften zu Berlin" pod" vedením prof. dr. Bubnoffa t a prof.
dr. Schwanna. Vydavatel: VEB H.' Haack, Gotha - 1961. 4 listy
a 2 půllisty ve společném rámu, vícebarevná, rozměry kresby
Iístu jsou různé velikosti, rozměry papíru 84X1l2 cm, půllistu
28,5X97 cm [42X1l2) .
VŮGTKčís. přír. 195/62.
Školní nástěnná mapd zobruz)lje v plošném barevném rozlišení

skupin geologických útvarů, odpovídajících časoVým érám, geolo-
,gické složení Evropy. "
Všechny uvedené nAstěnné mapy jsou v černém orámování.

Atlasy:
Die Beiden Deutschen staaten Taschenatlas. Vydavatel: VEB

H. Haack, Gotha - 1961. 25. upravené vydání kapesního atlasu
"Deutschland". Náklad 50000 (397 - 447 tísíc) výtisků. Formát
17X10 cm. ObSah: 31 stran přehledů, 40 hstů map, 96 stran
rejstříku.
VÚGTK čís. přír. 204/62.
Die Erde. Taschenatlas. Vydavatel: VEB H. Haack, G~tha ....: 1961.

90. vydání., Náklad 60000 [2161- 2220 tisic) výtisků. Formát
17X10 cm. Obsah: 128 st,ran textu k mapám, 30 listfi map, 84 slran

• rejstříku.
VÚGTK čís. přír. 203/62.
Atlasy kapesního formátu vycházejí v dalšich velkých nákladéch

po menších úpravách i uspořádáních.

PolskO
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Turistické mapy:
Karkonosze. Mapa turystyczna. Měřítko 1:75000. Warszawa,

PPWK 19p2. list, vícebarevný, rozměru kresby 38,5X56,5 cm
centimetrů [slož. 18'XllJ. Cena zl. 10,-. .
Kotlina Klodzka. Mapa turystyczna, Měřítko 1:125000. Warszawa.

PPWK 1962. 1 list, vícebarevný, rozměru kresřy 38,5X 56,5 cm
[slož. 22,5X12,5). Cena zl. 10.-.
VÚGTK čís. p,řír. 325/62.
Ta"try i Pienlny. Mapa turystyczna; Měřítko 1:75000. Warszawa,

PPWK1962. 4. vydání. 1 list, vícebarevný, rozměr kresby- 63X77,5
centimetru (sloi\. 17,5X10,5). Cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 326/62.
Karpaty Mapa obszaru konwencji turystyszneí;-[Karpaty •. Mapa

oblasti turistické konvence]. Měřítlro úsečkové. Warszawa, fPWK
1962. 1 list, vícebarevný, rozměr k,resby '43,5X58 cm [slož. 25X13].
Cena zl. I 10,...,.'
VOGTK čís. přír. 327/62.
Illeszczady. Mapa Iturystyczna. Měřítko 1:125000. Warszawa,

PPWK 1962. 3. vydánI. 1 list, -vícebarevný, rozměru kresby 43,5 X51
centimetrů (slož. 20X12). Cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 326/j2. '
Pobrzeže Baltyku. (BaltsképobřežíJ., Mapa turystyczna. Měřítko

1:400000. Warszawa, PPWK 1962. Druhé opravené a doplněné
vydání. 1 list, vícebarevný, rozměru kresby 54X92 cm (slož.
20X12.5). Gena zl. 15,...,..
VÚGTK čís. přír. 329/62.
Okolice Olsztyna. (Okolí OIsztyna). Mapa turystyczna. Měřítko

1:175000. Warszawa, PPWK 1962. 1 list, vícebarevný, rozměru
kresby 55,5X64 cm [slož. 20X12j. cena zl. ,10~.
VOGTK čís. přír. 331/62. _
Uvedené turistické mapy nové i .v dalších vydáních opravené

i doplňované mají výškopis vyjádřen popisem orograťíckých celkil
a význačných vrcholů kótaml, vrstevnícemi a stínováním. fodrobně
je zakreslena hydrografická síť, z komunikačních spojů železnič-
ní a\ silniční síť a prfiběfl turistických cest. sídliště 's větším
počtem obyvatel jsou vyznačena schematickými půdorysy. Uve-
deny jsou též objekty významné z hlediska turistického a kul-
turně poznávac~ho. ~

Pl.ány měst:
Plan miasta Krakowa. Warszawa, PPWK 1962. 2. vydání. l' list,

vícebarevný, rozměru kresby 53,5X78cm (slož. 20X1?). Cena
zl. 10,-'-. '
VOGTK čís. přír. 330/62. .
Plan dzielnic centralnych m. Poznatiía. [Plán vnitřních čtvrtí

města Poznaně). Warszawa, FPWK 1962. ,4. vydáni; 1 list, více-
barevný, rozměru kresby 45X78 cm (slož.' 20X12]. cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 332/62. "
Plan Warszawy. Warszawa, PPWK 1962. 4. vydAní. Formát

21,5 X24 cm o 48 stranách. Cena zl. 20,-.
VŮGTK čís. přír. 333/62.
schematické plány měst v dalších vydáních mají volné plochy

vybarvené světlou zelení, parkové tmavší zeleni, zastavěné plochy
okrem a vody modře. Uliční prostor je bez vybarvení s pojme-
nováním. Městské čtvrti a místní tratě jsou popsány červeně.
Zakresleny jsou dopravni linky městské dopravy.

Atlasy:
Maly atlas šwlata. [Malý atlas světaJ. Warszawa, PPWK - 1961-

Formát 17X23 cm, map 35 stran, rejstřík 3 3stran. Cena zl. 25.-.
VŮGTK čís. přír. 160/62 a 336/62. •
Příruční atlas o 35 mapách fyzického, a ' pollticltébo zeměpisu

světa má závěrem rejstřík zeIIl~pisných názvfi uvedených na
mapách., ,~ _

Vydává Ostřední správa geodézie a kartografíe ve Státním nakladatelství techníCké Iíteratury, n. p., SpAlenA 51, praha 1, tel. 234441.
- Redakce: Ostřední. správa geodézíe a kattografie, Hýbernská 2, F raha 1. Vedoucí redakce ínž. Vladíslav sachunský. Výkonný redaktor
Inž. Jaroslav )drmus, OSGK, Hybernská 2, Praha 1, tel. 222145 až 7, 234668 až 9. - Inzertní odděleni: SNTL, SpAlená 51, Praha 1,
tel. 234441. Tiskne MJR. novinářské zAVOdY,' n. p., závod 1, VAclav ské nám. 15, Praha 1,. - ,VYCháZíd, vanáctkrát ročně; toto číslo, vyšlo
8. 4. 1963. Cena jBdnotlivépo čísla 4,- KčS; celoročnl předplatřlé 48.- Kčs. - Rozšiřuje Poštovní novino vA služba, objednAvky a před-
platné přijímA Poštovní novin0vý ůřad - ústřední admínistrace PN S. Jindřišská, 14, Praha 1. Lze také objednat u každého poštovního
llřadunebodoručovatele. Objel!nAvkydozahrani~1 vyřizuje poštovnl novinový úi'ad, - vývoz tisj{u, Iíndřišská 14., naha 1. '- Do sazby
9. 3. 11183,do tisku 3. 4. 1963; náklad 2500 výtísků: papír:, text a příloha 7208-11/70 g, obálka 7209-41/80 g. - Otisk dovolen jen s u'dáním

, pramene a se zacpovAním autorských práv. ' A·20-31l \lI
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Počet Cent
stran 1(~ ;

44 3--
44 4 S0
38 4.-
70 .10,-

68 6,-
42 3,~
78 5,--
32 4,--
36 4,-

80 6.51
52 3,5(}
56 5,--
34 4 --

42 5 -

38 5,-
38 3,50
26 5,-

30 5,-
30 3,5)

48 5-
32 5, --

26 3,-
52 4,-
58 6 '-
60 7,-
48 9,'-
24 5-
64 15 .,--

48 9 '.
44 9,--,

40 4,-
42 4,·
40 3,50
76 6,--
46 5,--
44 6,-
62 3,50
82 7,-
52 3,-
74 3,50
84 5,-
46 3,50
42 3,-
38 4,-

Arbitrážní praxe
Automatizace
Automobil
Domov
EI,ekrotectlllick \' obzor
Elektrotechnik
Energetika
Geodetický a kartografický obzor
Geologický pr&zkulTI
Hutnické listy
Hutník
Chemický průmysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařství
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické
Mechanizace a autoqlati4ace administrativy
Mlýnsko-pekárenský průmysl
a technologie skladování obilí
Paliva
Papír a celulóza
Podniková organizace
Pozemní stavby
Průmysl potravin
PTHL Energetika

Hornictví
Hutnictví a strojírenství
Chemie
Stavebnictví

Rudy
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudy obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská vyroba
Strojírenství
Technická knihovna
T-63 - Technicky magazín
Technical Digest
TextU
Účetní evidence
UhlI

Časopisy SNTL rozšiřuje POŠTOVNí
NOVI NOVÁ SLUŽBA. Objednávky
a předplatné pťijimaji také poštovni
úřady a doručovatelé.


