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o praktickém ulitl maticového poětu pro samočinné
počítače;

Maticový interpretační program S 1500 pro samočinný
počítač SIRIUS, umožňující automatický výpočet mati-

/ cově formulovaných úloh. Základní parametry počHače
SIRIUS. Maticový zápis a řešení některých úloh z vy-
rovnáVacího počtu. Maticové programy těchto úloh. Nu-
merické příklady. Rychlost výpočtu. Vymezení oblasti
použití maticového interpretačního programu.

1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 8,
str. 177-186.

Příspěvek \k experimentálnímu výzkumu fotogrammetric-
kého mapování hustě zastavených ploch.

Výsledky prací Geodetické,ho a topografického ústavu
v Praze z experimentálního studia přesnosti fotogram-
metrického vyhodnocení různých druhů značek a ne-
signalizovaných rohů střech za daných podmínek osvět-
lení a stavu ovzduší. Podmínky pracovní skupiny IV.l2
Mezinárodní fotogrammetrické společnosti. Subjektiv-
ní hodnocení viditelnosti různých značek. Přesnost iden-
tifikace rohů střech při různých podmínkách letecké-
ho snímkování. Některé poznatky z experimentálních
prací.

1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 8,
str. 187-190

K některým otázkám racionalizace zpracování mapo-
vého popisu.

Otázky normalizace kartografického písma a automa-
tizace fotosazby. Klasifikace písem. Typizace mapové-
ho písma. Stanovení kartografické řady písmových
stupňů. Písma VÚGTK. Metody zpracování mapového
popisu. vývoj automatického a kartografického fotosá-
zecího stroje. Závěr.

1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 8,
str, 199-194

Praktické použití geodimetru NASM-48 při měření zá-
~adního bodového pole pro technickohospodářské ma-
pování. . .

Výsledky prací' Ústavu geodézie a kartografie v Opavě
při zhuštění polohopisného geodetického základu pro
THM. Vytyčení a signalizace polygonových pořadů. Kom-
parace geodimetru f'fASM-4B na základně. Měření úhlů
a délek. Měření meteorologických prvků. Měřické vý-
sledkt. Výpočet polygonbvých pořadů. Časové studie.

1964, Geodetick~ a kartografický obzor, sv. lQ, č. 8,
str. 194-198 .
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Mapové přírůstky ústřední dokumentace
GTÚ v Praze

Československá socialistická ,epublika. pOlitická mapa. Měřítko
1: 1 500 000. S-lejnoploché kuželové zobrazení. Vydala ÚSGK. Z pod·
kladu KRÚ v Praze tiskl KRÚ v Bratislavě. 2. české vydání - 1964.
Náklad 351001165 OOJ.-200 100J výtisků. 1 list. vícebarevná. roz-
měr kresby 29X53 cm (36X59J. cena KČs 1,_.
GTO čís. přír. 281/64 ,

Příručni mapa schválená mín. školství a kultury ja'ko' učelmí
pomůcka pro' zá'kladní devltiletou ·školu a ,pro všechny školy
JI. cyklu.

Obsahem mapy je administrativní rozdělení v politic,kém kolo-
ritu krajů se zakreslenými hranicemi okresů. s vodní, železniční
a hlavní silniční síti a sídlišti v osmi velikostech podle počtu
obyvatel.

V levém dolním rohu je kartogram intenzíty autobusové do-
pravy a v pravém horním rohu je kartogram železníční osobní
dopravy na' území ČSSR. ._

Jizerské hory. Měřítko 1: 100 000. Vydala USGK. Z podkladů
KRÚ v praze zpracoval a vytiskl KRO v Bratislavě. 3. vydání -
1964. Náklad 26000 výtisků [46 701-72 700J. 1 list, vícebarevná,
rozměr kresby 47X53 cm (slož. 22X13J. Cena Kčs 5,-.
OTŮ čís. přír. ~/64

Turistická mapa Frýdlantského vý,běžku, Jizerských hor, širo-
kého O'kolí Libel.ce a Jablonce nad Nisou na jih po Mimoň_
český Dub - 2l\iezný Brod a Vysoké nad Jizerou. Mapa v nové
grafické úpravě má na zadní straně uveden "Stručný turisticko-
vlastivědný obsah".

Malý Školský zemeplsný atlas. Vydala ŮSGK. Spracoval a vy-
tlačil KRO v'Modre-Harmónii. 1. slovenské vydanie - 1963. Náklad
45400 výtlačkov. Formát 2e,5X21,O cm. Cena Kčs 5,60.
GTŮ čís. přír. 279/64

Malý školní zeměpisný atlas schválený ministerstvem školství
a kultury jako uče,bní pomůcka pro žáky 5. ročníku zá'kladní
devítileté školy.

Obsahem atlasu jsou v úvodu vyobrazení k osvojení základnfc'h
zeměpisný~h pojmů, dále názorné ukázky plánu, podro'bných map
a mapy zeměpisné. Následují mapy ČSSR, všeobecně zeměpisná
a hospodářská v měřítku 1: 2 000 000, planlglóby zo'brazující po-
vrch země a politické rozdělení světa v měřítku 1: 100 000 000
a všeobecně zeměpisná 'mapa Evropy v měřítku 1: 25 000000. Na
vnitřní straně desek je znak a vlaj'ka ČSSR, vlajky socialistických
států, států budujících socialismus a ostatních států.

Školní atlas československých dějin. Vydala ŮSGK. Zpracoval
a vytiskl KRŮ v Praze. 2. rozšířené vydání - 1964. Náklad 250 000
výtisků. Formát 30 OX21,5 cm. Obsahuje 44 st rán map, 15 stran
textu a 16 stran rejstříku. Cena vázaného výtisku Kčs 23,50.
GTŮ čís. přír. 178/64

Školní historický atlas schválený ministerstvem školství a kul-
tury jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdělávac! vychází.,
ve druhém, rozšlřeném vydání. Atlas má rozsah map prvního
vydání, který je doplněn texty 'k mapám, napomáhajlcími při vý-
uce na školách. Obsa'hem jsou mapy, které zachycují dějinný
vývoj odpravěk{lho Osldlení našeho území až ,po drulh9u světovou
válku. 1

Atlas' je zpracován ta,k, aby sloužil všem školám,' i vysokým,
a také všem zájemcům z řad široké veřejnosti. .. .

Gvineja. Měřítko 1: 1 250000. Konformní kuželové zobrazení.
Moskva GUGK MGiON SSSR - 1962. 1 list, vicebarevná, rozměr
kresby 56,OX67.,5 cm [slož. 23X13). Náklad 3000 výtisků. Text
k mapě v příloze. Cena 30 kop,
GTfJ čís. přír. 181/64

FyZieko-politická mapa má terénní tvary znázorněny barevnou
hypsometril doplněnou stínováním s uvedením nadmořský~h Výšek
významnýc'h vrcholů. Zakresleny jsou vodní toky, silniční síť
a zemí probíhající úzkokolejné dráhy. Sídliště jsou rozdělena do
čtyt, velikosti podle počtu Obyvatel. Z doplňkových map je uve·
dena hospodářská v měřítku 1: 4 000 000 a národnostní v měřlÍku
1 : 6 000 000. ,

V přiloženém textu je všeobecný popis Guíneje a závěrem In-
de>. zeměpisných názvů uvedených na mapě.

GaDa [Ghana). Měřítko 1: 1250000. Normální stejno;iíhlé kuže-
lové zobrazení. Mos'kva GUGK MGiOn SSSR - 1962. l' list,· vlce-
barevná. rozměrkresbý 63X47 cm (slož. 22X14). Náklad 3000 vý-
tisků. Text k mapě v přilozl.. cena 60 kop.
GTŮ čís. přír. 291/64

Fyzicko-poíitická mapa s terénními tvary znázorněnými barev-
nou hyipsometril, doplněnou stínováním a uvedením nadmořských
Výšek významných, vrcholií. Zakresleny jsou vodní toky, silniční
síť a zemí probíhající úzkokolejné dráhy. sídliště jsou rozdělena.
do šesti velikostí podle počtu obyvatel. Z doplňkových map je
uvedena mapa hospodářská, 'národnostní a klimatická.

V přiloženém textu od D. V. Kravčenka je všeobecný popis
G!;Jany a závěrem index zeměpisných názvů uvedených v mapě.

Moscou. Plán Moskvy ve francouzské verzi. Vydal ,Jnturlst"
Maskva - 1982, 1 list, vlcebarevný, rozměr kresby 48X3e cm
[slož. 22Xll). Cena 32 kOp.
,GTŮ čís. přír. 182/64
, Plán vnitřní části Moskvy s, označením významných objekti!
kresbami z ptačí perspektivy. smluvenými znaky jsou vyznačeny
hotely a restaurace, kina, pOšty, přístaviště na vodních tocfc);l
a stanice podzemní dráhy. Na zadní straně 'plánu j<3 obsáhlý Id·
formativní t,ext se dvěma plánky dooravy Moskvy.
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o praktickém užití
.maticového počtu při programování
pro samočinné počítače ' .

Inž. František Charamza, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, Praha

Maticový počet má nesporně velký význam teoretický.
Umožňuje např. úspornou formulaci četných úloh a
poznat ku z ruzných oblastí matematiky a fyziky,
představuje cenný prostředek k vyjadřování a odvo-
zování rozmanitých algoritmu lineární algebry apod.
Přehlednost a jasnost maticové symboliky přináší však
i značné výhody praktické. Její pomocí lze snáze pro-
niknout do podstaty úlohy, ujasnit, duležité souvislosti,
které nejsou z běžného zpusobu zápisu patrny, a na
základě toho zjednodušit a urychlit numerický vý-
počet [9]. /

Duvod, proč v naš.í geodetické službě není matico~
vého počtu v širší míře užíváno, spočívá pravděpodobně
v tom, že přes všechny výhody, které poskytuje. bylo
až dosud nutné přejít při vlastním výpočtu k obvyk-
lému zpusobu zápisu. Je, pravda, velmi úsporné a efekt-
ní zapsat např. obecný systém lineárních algebraických
rovnic jedinou rovnicí '

Ax= b,

a okamžitě jej obecně řešit

'máme-li však zájem o numerické hodnoty neznámých,
musíme systém (1) podrobně rozepsat a řešit.

Samočinné počítače tuto nutnost odstraňují. Byly
sestaveny progra:my, které umožňují přímé řešení úloh
zapsaných maticově, doplňující tak výhody zkratko-
vitého zápisu problému a algoritmu jeho řešení mož-
ností automatického numerického výpočtu. Při užití
takového programu stačí programátoru daný problém
maticově formulovat, najít metodu řešení a vyjádřit ji
jako posloupnost maticových operací. K vyřešení sou-
stavy (1) stačí tedy v podstatě (podrobněji v. odst. 3.1.)
napsat pouze formálně rovnici (2) a, všechno ostatní
bude záležitostí počítače.

Úkolem článku je seznámit čtenáře se základními
parametry jednoho z těchto programu a na řadě úloh
z geodézie demonstrovat výhody, které jeho užití při-
náší. Zmíněným programem je standardní maticový
interpretační program S 1500, sestavený pro samo"
činný počítač SIRIUS.

Nejdůležitější char,.akteristiky počítače obsahuje
tab. 1. V závorkách' jsou uvedel.}y parametry počítače
ve versi, v jaké byl instalován v CSSR.

Poznámka 1. Podobné vlastnosti jako program S 1500 maji také
programy 803M4 a 803 M104, sestavené pro samoo,
činný počítač NATIONAL ELLIOTT 803 [5].

Poznámka 2. Systematický výklad maticového počtu nalezne
čtenář v publikaci [1], jeho aplikaCina řešeni základ-
ních úloh vyrovnávacího počtu napf. v práci [4].

2. Maticový .interpretaěQi program S 1500

Vzhledem k rozsahu článku budeme program S 1500
charakterizovat pouze v míře nezbytné' k pochopení
dále uvedených příkladu a k případnému sestavování
jednodušších příkladů dalších. Podrobnější informace
nalezne čtenář v [6).

Zavedeme nejprve některé základní poj~y.

Elementárni maticovou 0PllracÍnazvemekaždou ope-
raci, kterou může aonkrétní maticový ,interpretační
program (v. dále) vykonat. Patří sem vedle algebraic-
, kých operací, jako je např. sčítání nebo násobení matic,
také operace organizační vyplývající z principů činnosti
~ámočinných počítačů. Takovými operacemi jsou např.
t>peracečtení a děroyání (tisku) matic, operace zastavení
/výpočtuapod.

Maticovou instrukci rozumíme zaplS elementární
maticové operace určitou, přesně definovanou, symbo-
lickou formou. Př,ehled nejdůležitt-iších elementárních
maticových operací a jim odpovídajících maticových
instrukcí je uveden v odst. 2.2. '

Maticovým programem nazýváme posloupnost ma-
ticových instrukcí, doplněnou určitými úvodními a kon-
covými náležitostmi (odst. 2.2.), která řeší konkrétní
úlohu, případně celý obor konkrétních úloh (např. odst.
....3.2. nebo 3.3.). I

Tab. 1. Základní parametry samočinného počítače
SIRIUS

Charakteristika I malý tranzistorový číslicový
počítače počítač

Výrobce FERRANTI, Anglie

Instalace Výzkumný úFltav hutnictví žele·
v ČSSR leza v Praze

Číselná desítková; interní zobrazení de-
soustava kadických cifer pomocí 4 bitů

v kódu 5 421

Délka slova 10 dekadických cifer

Počet adres jedna
v instrukci

Řádová čárka pevná

Operační niklové zpožďovací linky s kapa-
paměť citou až 10 000 slov (7 000 slov)

Vnější paměť magn~tické páskové jednotky
(V CSSR neistalovány)

Průměrná 1 000 operací/sec.
operační
rychlost

Vstup až 10 snímačů pětistopé děrné pás-
I ky s max. rychlostí čtení 300

znaků/sec. (dva snímače); namís-
to některých snímačů pásky lze
stroj vybavit snímači děrných
štítků

výstup až 10 děrovaču pětistopé děrné
pásky s max. rychlostí 60 zna-
ku/sec. (1 děrovač); nespřažený
tisk pásky na stránkovém dál-
nopisu rychlostí 10 znaků/
/sec.; stroj lze vybavit rovněž
děrovači děrných štítkú

Kontrola ano
paritou

Programování A. strojový kód - bohaté operační
možnosti - prakticky lze užít
více než 60 ruzných operačních
znaků; indexregistrová modifi-
kace; knihovna standardních
programu

B. autokód - knihovna autokódo-
vých ppdprogramu

Cena 1 hodiny 380 Kčs
strojního
času

1964/177
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Charamza, F.: O praktickém u~žtí maticového počtu při
programováni pro samočinné počítače

Na rozdíl od maticových programů, které sestavuje
. podle svých potřeb uživatel stroje, rozumíme pod po·
jmem matioový interpretacní program standardní pro-
gram S 1500, který byl sestaven firemními matematiky
a je dodáván spolu s počítačem. Tento program v pod.
statě plní dvě funkce: ,

a) postupně čte maticový program a jednotlivé matico·
vé instrukce ukládá v číslicové formě do vyhrazené
části paměti počítače (čtecí j,unkce J,

b) po uložení celého maticového programu v paměti
vybírá .postupně číslicové obrazy jednotlivýcn mati·
cových ihstrukcí; dešifruje (intrepretuje) je a oka·
mžitě plní odpovídající operaci (výpočetní funkce).

Tato teclmika pl~ění symbolických instrukcí je v teorii
programování nazýVána, interpretační, odtud název
programu S 1500.

Při užití maticového interpretačního programu S 1500 je
paměť počítače rozdělena na několik úseků, z nichž
každý uchovává .informace určitého druhu, např. pro-
gram S 1500, maticový program apod. Rovněž mati-
cím vstupních hodnot, mezivýsledků a výsledků je vy·
hrazen jeden z úseků paměti s adresami a, pro něž platí

kde P je kapacita óperační paměti užitého počítače.
Celkový počet paměťových míst (buněk) tohoto úseku
je tedy

kp = P-1701.

V případě p~čítače instalovaného v ČSSR je

Abychom moJ;lli jednoduše stanovit umístění jednot-
livých matic nebo jejich prvků v takto defin0vaném
úseku paměti, budeme pod dojmem adresa buňky v ce-
lém dalším výkladu rozumět adresu v obvyklém slova
smyslu zmenšenou o konstantu 1520. Takto zaveden~
adresl,t (N) bude tedy přirozené číslo z irlteravalu .,

1 :;;;;;N :;;;;;kp. (6)

Prvky jednotliyých matic jSbu ukládány po jednom do
samostatných paměťových míst ve formě s pohyblivou
řádovou čárkou, tzn., že jsou vyjádřeny mantisou a
dekadickým exponentem. Adresu buňky, v níž je uložen
prvek aij, budeme nazývat adresou prvku aij a značit Nij.

Adresou matice nazveme adresu jejího prvku an.
Interpretačním programem jsou rozlišovány a růz-

ným způsobem v paměti uchovávány tři druhy matic:
a) Pravoúhlé matice typu (m, n), tj. s m řádky a n sloupci
jsou ukládány po sloupcích, takže platí

b) Z prvků diagonálních matir: typu (n, n) jsou ukládány
pouze prvky diagonální. Platí

Nn = Nn + (i~l). (8)

c) Skalární veličiny jsou ukládány do jediného paměťo-
vého místa. Při výpočtu je taková veličina chápána
jako diagonální matice se všemi diagonálními prvky
sobě rovnými a její typ je určován ze souvislosti.

Naznačený způsob uložení matic umožl1.uje ekono·
micky využít paměťové kapacity počítače a zjednodušit
děrování diagonálních matic.

Většina maticových instrukcí musí. obsahovat jednak
údaje o maticích, s nimiž se operuje (operandy), a mati- .
cích, které jsou vjsledkem operace, jednak informace
o typu operace, kterou je třeba provést.

Interpretační maticový program S 1500 předpo.
kládá d'\ojí formu zápisu informací o maticích: '

a) Způsob zápisu operandů:
pravoúhlé matice (N,m X n)
diagonální matice (N, nf)
skalár . (N)~

kde N je adresa matice; m je počet jejích řádek a n je
počet sloupců.

Jsou-li napf. adresy prvků Clo (i' = 1, 2 ... 6) rovny

Ni = 400 + i,

pak operand (401,6 x 1) představuje sloupcový vektor

(401,1 x 6) představuje řádkový vektor [CI' c.•, ... c8],

(401,3 x 2) předsta·vujerriatici [CI C'1
_ c. c. ,

C3 c8 -

(401,6j) představuje
matici

CI O O O O 0-
O c. O O O O
00c3000
O O O c. O-O
O O O O c. O

_O O O O O Cs-

(402) představuje 8kalár c., obecněji diagonální matici
o struktuře, popsané v minulém odstavci.

b) Způsob zápisu výsledků: ,
Na rozdíl od zápisu operandů je jedinou nutnou in-

(ormací o výsledku operace adresa matice výsledku,
která se zapisuje bez z~:vorek. Typ této matice se v in-
strukci rovněž explicitně nezapisuje a je programem
S 1,500 stanoven automaticky podle typu matic ope·
randů a podle typu operace.

Typ elementární maticbvé operace., kterou je třeba
uskutečnit, se vyjadřuje pomocí jednoduchého mnemo·
technického kódu, jak vysvítá z tabulky 2. Tato tabulka
obsahuje systematický popis nejdůležitějších e,lementár-
ních maticových operací a maticových instrukcí a po-
užívá následují symboliky

A, 13ope:r.:andyvstupující od operace
A, B zápis operandů formou uvedenou ad a)
C výsledek operace
O zápis výsledku formou uvedenou ad b)

,
Jak jsme se již zmínili, musí maticový pr9gram

kromě instrukcí obsahovat také tzv. úvodní a koncové
náležitosti. Úvodní náležitostí rozumíme skupinu sym-
bolů

Jv 1," (9)

kterou je třeba napsat"'pr'ed první maticovou instrukci.
Zhruba řečeno způsobí tato skupina sY!Dbolů zahájení
čtecí funkce interpretačního programu. Učelem koncové
náležitosti je-zastavit čtení maticového programu a při-
pravit interpretační program k plnění výpočetní funkce.
Koncovou náležitost je možno realizovat symbolem S,
který- způsobí zastavení stroje a po určité manipulaci
zahájení vlastního výpočtu první instrukcí počínaje.
Příklady praktického užití popsaných 'im;trukcí jsou

uvedeny v· odst. 3. PřElsto podáme na tomto místě
ilustrativní příklad maticového programu pro součet
dvou matic A a B typu )3,2)

C = A + B.

Poznámky

Úvodní náležitost
.Čti A
Čti B
C=A+B
Tisk C
Stop
Koncová náležitost

I

Jvl
(0,3 x 2)"71
(0,3 x 2) ---+ 7
(1,3 x 2) + (7,3 x 2) -+ 1
(1,3 x 2) -+ O
*
S
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Tab. 2. Přehled nejdůležitějších elementárních matico-
.výeh operací a maticových ,instrukcí

.
I I

PoznámkaOperace Instrukce
,

c= IA +B ....•.O Matice C může přepsat kte-
=A+B roukoliv/z matic A, B za
Sčítání předpokladu, Ž~ v paměti

C= A~B ....•.O / za~jímá stejný/prostor jako
ona.

=A~B
Odčítání

C = AB A xB ....•.O Je-li jeden z operandů ska~
lár nebo diagonální matice,
může výsledek přepsat dru- I

Násobení hj; operand.

C == A-lB A,B~O Je-li A skalár nebo diagonál-
Násobení ní matice, může výsledek
inversní I přepsat matici B. V každém
maticí případě dojde při této ope-

raci k porušení matice A.

C=A A ....•.O
Přesun

C = A' A* ....•.O Výsledek nesmí přepsat ope-
Trans- rand.
posice

c= A' AJ ....•.O Výsledek musí přepsat ope-
Trans- rand; A musí být čtverco-
posice vá.
"na mís-
tě"
--
Čtení (O,mxn) -O Údaj N = O v levé části in-
matice strukce nepředstavuje na

(O, nf) ....•.O rozdíl od operace přesunu
adresu, ale informuje S 150U

(O) ....•.O o tom; že je třeba matici po.-
žadovarého typu přečíst
z děrne pásky do paměti.

-
Tisk. A ....•.O Podobně jako u instrukce
matice pro čtení představuje nula

v pravé části instrukce in-
dikaci.typu operace, nikoliv
adresu. Bližš í popis operace
v. odst. 2.4. -

Zastaveni * Při interpretaci této instruk-
výpočtu ce dojde k zastavení vý-

I - počtu.

Popsaný systém maticových instrukcí umožňuje velmi
jednoduchý, přehledný a úsporný zápis 'maticově for-
mulovaných úloh. Velmi často se však stává, že je třeba
řešit obor problémů stejné logické 't'J'truktury, vzájemně
se lišících pouze typem matic, které vstupují clovýpočtu.
V takovém. případě shledáme, jak je ostatně patrno
i z jednoduchého příkladu, uvedeného na konci minu-
lého odstavce, že by bylo nutné pro každý dílčí problém
sestavovat samostatný program. Všechny, takto sel'ta-
vené programy by se zřejmě lišily pouze indikacemi typu
matic a jejich 'adresami, pakliže bychom současně chtěli
plně využít paměťové kapacity počítače, tj. ukládat
jednotlivé matice bezprostředně za sebou "bez mezer".

Při užití maticového interpretačního programu
S 1500 se naznačená nevýhoda odstraňuje zavedením
tzv. parametrů, pomocí nichž lze obecně vyjádřit. jak
adresu maticlj) (adresní parametry), tak typ matice,
(parametry typu). Programy obsahující alespoň jeden
parametr budeme nazývat parametrické. Poddbně jako
adresy a indikace' typu, jsou i parametry vyjadřovány
přirozenými čísly. Aby program S 1500 mohl rozlišit, zda

určitý údaj parametrického programu představuje ně-
který z parametrů či nikoliv, byly zavedeny následující
konvence: . -
a) adresa matice, pro niž platí

N = 5000 + i (i '= 1, 2, ... ) (10)

je programem chápána jako i-tý adresní parametr;
b) číslo m (n), udávající typ matice, pro něž platí

m = 240 + i
resp. n = 240 + i

je chápáno jako i-tý parametr typu.
Parametrický program je ovšem nutno před výpočtem
každé úlohy modifikovat vzhledem ke konkrétním hod-
notám jednotlivých parametrů. Modifikační funkci za-
stává v takovém případě ,opět maticový interpretační
program. Zdrojem informací pro tuto činnost je děrná
páska, obsahUJící seznam hodnot adresních parametrů
a (nebo) seznam hodnot p~rametrů typu, které jsou do-
plněny určitými úvodními a koncovými náležitostmi.
Modifikační funkce programu S 1500 spočívá potom
zhruba v tom, že i-tý adresní parametr (parametr typu)
je nahrazen i-tým číslem ze se3'namu hodnot adresních
parametrů (parametrů typu). Casovou souslednost jed-
notlivých funkcí pr6gramu S 1500 při zpracování para-
metrického programu lze vyjádřit schématem

Čtetlí maticového programq.
-I-

STOP
t '

Čtení seznamu hodnot parametrů
t

Modifikace maticového programu
-I-

STOP
-I-

Výpočet

V maticových instrukcích samotných muze sice
program S 1500 rozlišit parametry od adres a indikací
typu matic, nemůže však poznat, zda daný program je
nebo není parametrický. Indikací druhu prograniu
v tomto smyslu je koncová náležitosťprogramu. Na roz-
díl od znaku B, který představuje koncovou náležitost
programu bez parametrů, má koncová náležitost pro-
gramu parametrického tvar

Po přečtení těchto symbolů se stroj zastaví a připraví ke
čtení seznamu hodnot par~metrů a následující modifi-
kaci.

Uvedeme jednoduchý příklad parametrického ma-
ticového program\l pro součet dvou matic typu (m, n)

Jv 1 Úvodní náležitost
(0,241 x 242') ....•.1 Čti A
(0,241 X 242) ....•.5001 Čti B
(1,241 x 242) + (5001,241 x 242) ....•.1

C= A+ B
Tisk C
Stop
Koncová náležitost

Kdybychom měli nyní podle tohoto obecnélio programu
počítat konkrétní příklad z odst. 2.2, museli bychom
sestavit ještě seznam hodnot parametrů;

Adresní parametry:,
V = v28 U-vodní náležitost
·7 Obecně: parametr 5001. .. (1+ mnI

Parametry typu:
v= v29
3
2
Jv4

Úvodní náležitoSt
Obecně: parametr 241 m

242 n
Koncová náležitost.
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Úvodní náležitost indikuje ·typ seznamu, tj. zda
jde oal';lresní parametry nebo o parametry typu, kon-
cová náležitost způsobuje zaháj~ní modifikační funkce
programu S 1500. ' .

2;4. Způsob. děrování vstupních hodnot a tisk
výsledků

Vstupními ;hodnotami jsou V·každém případě matice ně·
kterého ze tří popsaných druhů (odst. 2.1.). Děrují se po
sloupcích Bvýjimkou matic diagonálních, kde se děrují
pouze diagonální prvky. V záhlaví matice může být dě•.
Továnlibovolný alfanumerický text, který je třeba
uvé~t znakerr' ,,--i>" a ukončit nejméně dvěma prázdný-
mi pozicemi ;na děJ-né pásce (symbol ,,<1>"). Tímto způso-
bem UVOZ€lnýa zakončený text je při čtení matice sou-
časně kopírován do pásky výsledků, čímž je umožněna
jednoduchá identifikace řešených, ůloh (odst .. 3). Konec
matice se indikuje zna~em ,,*". Kažriý prvek matice se
m1;isízapisovat na novou řádku a musí být předcházen
Rladným nebo záporným znaménkem. Forma zápisu je
obgobná jako při ručních výpočtech, je třeba pouze místo
desetinné čárky důsledně užívat desetinné tečky. Navíc
může být prvek matice následován dekadickým expo-
nentem.Např. prvek o numerické hodnotě 123,456
může být dě~ovánkteroukoliv z následujících forem

-
+123.456
+0.123456 +3

, + 1.23456 +2
+123456. -3
apod.

Děrnbu pásku, která obsahuje takto děrované vstupní
hodnoty, jimž předClhází podle potřeby naděrovaný se·
zIiam hodnot ~rametrů, budeme dále nazývat páskou
dat, " ,

Úpravu tisku (děrování) výsledků je možno ovlivnil1
jednak obsluhou počítače, jednak programem. Stisknu-,
tím určitých tlačítek klávesnice je možno v průběhu
výpočtu volit jednu z forem éislm (pohyblivá nebo pevná
řádová čárka), programem lze mj. stanovit počet cifer,
s jakým se mají tisknout ptvky jednotlivých ;IDatic
výsledkU.
" Dá-libperátor pokyn pro tisk ve formě s pohyblivou
řádov;ou čárkou a instrukce měla tvar A. ->- O, bude každý
prvek matice vyjádřen osmiéifernoll mantisou s 'dese-
tinnou tečkoU,za první nenulovou cifrou zleval a odpoví-
dajícím exponentem. Např. číslo ,,-12,86" bude za-
psáno takto

.
Ve formě s pevnou řádovou čárkou jsou jednotlivé

..prvky matice tištěny běžným způsobem, pouze s tím
rozt1ilem, že je třeba dodatečně vynásobit celou matici
faktorem IOn, kden je uvedeno v záhlaví tisku každé
matiqe. Tento faktor je stanoven maticovým interpre-
tačním programem z podmínky, aby prvek, v absolutní
hodnotě největší, měl před desetinnou tečkou jedinou
nenulovqu cifru. Celkový počet vytfštěných cifer' je
opět osm.

Při použiti obou forem tisku jsou matice tištěúy
, ob-lobně jako při vstupu, tzn. s výjimkou matic diago-
nálních po sloupcích, ,ka,ždý prvek na samostatnou
,řádku. ,Pro větší přehlednost je každý 'sloupec matice
úveden svým poř,adovým číslem. Před číslem prvního
sloupce je llavíc tištěn symbol ,,---3>" spolu s pořadovým,
číslem instrukce maticového programu, která vyvi,lala
tiSK, v případě tisku s pevnou řádovou čárkou llás~do;
vaný zmíněným. exponey,tem n. ,zla posledním' prvkem\
matice je děrováh .znak ,,*". i

Instrukci pr'o tisk je ;možno modifikovat tak~že
prvky matice budou tištěny s volitelným počtem cifer.
Př~tisku s .pevnou řádovou čárkou lze navíc ovlivnit
i polohu desetinné tečky. Modifikovaná instrukce pro
tisk má tvar '

.A (x, y) ->- O,

·kde' x, yjsou óelá. č~la

Cha;'amza, F.: O 'praktickém užUí mciNcov~ho počtu p'N
programováni pro samočinné, počítače'

O<x;;;;S
0;;;;y;;;;8
y;;;;x.

mající následující funkci:

a) Tisk 8 pev';"ou fádovo.u čárkou

V absolutní hodnotě největší prvek bude mít celkem
x cifer (první cifra nenulová), z nichž y bude před desek
tinnou tečkou. Exponent n bude stanoven automaticky
s ohledem na tento poiadavek. " "

b) Tisk s pohyblivou fádovou,čárkou
Mántisy všech prvků budo~ x-ciferné s desetinnou teč- "
kou za první nenulovou cifrou zleva, bez ohledu na hod·
notu veličiny. ,

Praktické ukázky způsobu přípravy vstupních
hodnqt a rozmanitých forem tisku výsledků přinášejí
příkla:dy, uvedené v odst. 3.,

Uvedeme· nyní několil: příkladů, na· nichž budeme de-
mohstrovat maticovou formÓlaci a řešení některých ty-
pických úloh a naznačím a postup při sestavování mati-
cových programů. Všechny úlohy; budou nejprve krátce
formtilovány, maticově zapsány' a podle pravidel mati-
cového počtu vyřešeny. Pro každou úlohu bude sestaven
obecný maticový program, který, bude ilustrován
ukázkou řešení numerického příkladu. První tři úlohy
mají obecný charakter, zbývaJící dvě jsou jejich zvlášt·
nÍn\. případem. Přesto se dom~íváme, že je účelné tyto
dvě úlohy uvést. Figurují v nich totiž matice speciálních
typů, které umožňují použít některých programovacích
obratů, zjednodušujících nebo urychlujících řešení úlohy.
Ve všech příkladech budeme předpokládat, že naznačehé
operace jsou přípustné. Otázkami existence řešení S·)

tedy zlitbývat ne'budeme. Při~lady mají ráz pouze ilu-
strativní, odpovídající účelu našeho poj§dnání Z tohoto
důvodu nebyla např. volena ještě. komplexnější formu·
lace úloh z odst. 3.2. a 3.'3.

3.1. Řešení soustavy lineárních .algebraických
rovnic '

Formulnce úlohy:
Máme řešit systém n linElirních algebraických rovnie
o n neznámých

au Xl + ai2 ~a+ .,. + a'n xn 'Fbi (14)

(i"'1 1, 2~ ... n). '

A x =.b

x =A-Ib

(15)

(16)

Program 3.1.:

Jv 1,
(0,241 x 241) ->- 1
(0,241 xl) ->- 4901
(1,241 x 241), (4901,241 x 1) ->- 4971
(4971,241 x 1) ->- °
*

Čti A
Čti b
x
Tisk x
S~op

Uveder.S pro;ram je ukázkou spojení ab30lutního
vyjádření ,adres s'parametrickým' vyjádfenímtypu
mlttic. Adresy vektorů x a b jsou stanoveny tak, aby
program mohl řešit soustavy o maximálním počtu ne-
známých, v našem případě je

Zavedení adresních paramatrů by sice umožnilo řešit
soustavy až o 71 neznámých, nezdá se však být i účel·
ným, neboť by došlo ve velké většině případů k celkem
zbytečnému sestavování sezn.amu jejich hodnot.
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2x1 +Xa --'-5xa + x, = 8
Xl .-L.3Xa \ --'--6x, == 9

2xa - Xa +2x,=-5
Xl +4Xa -7x. +6x, = O

Páska dat:.

v= v29.-4
Jv4
-+1 ,

SOUSTAVA LlNEARNIC:H ALGEBRAICKYCH
RÓVNlC (J) <1l
+2 +1
+1 '.'-3
-fo +2
+1 +4

-5+0~1
-7

+1
-6+2+6
*

Poznámka 1. Pro úsporu místa jsou prvky matíce A a vektorj1 lit
zap,sány dOillěkolíka sloupců místo do jedíného, jak
vyžadují pravídla z odst. 2.4. Podbbné formy je po-
užíto Iv ostatních pi'ikladech.

Tisk výsledků: •
./

SOUSTAVA LINEARNICH ALGEBRAICK'Y:CH
ROVNIC

-+ 4 Výz~m tisků
n+O

o
+2.9999999
~4.0000003
-1.0000000
+ 1.0000001
*

3.2. Vyrovnání podtnfnkových pozorování
F,ormulace úlohy: I

;Jd dáno m přetvořenýéh rovnic závislosti

all V1+ aia va.+ '" + ajn ~ '= ':-Uj (19)

(i = 1, 2, " .. m)

s vahami oprav pj (i = i, 2, ... n). Hledáme opravy Vj

vyhoyující systému (19)/a podmínce

<' ~ iJvv = min.

známým způsobem prostřednictvím ·korelát.

Maticoví zápis a řešení:
Přetvofen'e rovnice závislosti zapíšeme maticovou rov,
nicí

Srovnáme-li (21) s (19), vidíme, že prvky vektoru u jsou
záporně brané odchylky Uj. ,Tato konvence vede k urči.
tému zjedrťodušení maticového programu, neboť,' jak je
vidět z dalš~, odpadne nutnost programovat ..změnu
znaménka nekterého mezivýsleďkovéhovektoru. Změna
znaménka nepatří totiž mezi I')lementární maticovéíope-
tace a bylo b"yji možno uskutečnit pouze In'i'pří~Ói ,pro.
střednictvím óperací jiných. I i •

.',. 'i

, Diagonální matici převrácen'ýChhodnot vah ozna-
číme

- 1

P1 1 O
~\
P.

1

Pn_

dokázl'l.t"že v takto zavedep,6 symbolice mají rov-
oprav tvar -

v"",PAik; (23).

V této rovnici ie f( vektoÍ' kGrelát, který dostaneme řeše-
ním systému normálních r,ovnic

APA'k=u,

získaného dos~zením (23) do (21). Platí. /
k = (A P A')-l ~.

'Představu o'tom, jak na,ezený vektor. oprav v vy·
hdvuje rovnil}j (21) podává residu~lní vektor

Výraz ~pvv, sloužící k výpočtu jednotkové střední
chyby, lze maticově zapsat rovnicí

Program 8.2.:
Jvl
(0,241 x 24.2) -+ 1
(0,241 x 1) :.....5001
(0,242/) -+ 5002 ,
(1,241 x 242)* -+ 50~);3\
(50(l2,242/) x (5003,:':42 x_ 241) -+ 5003,
(1,241 x 242) x (5003,242 x 241) -+ 5004
(5004,241 x 241), .(5001,241 x 1) -+ 5005

, (5005,241 x 1) -+ Ů - ,
(5003,242 x 241) x (5005,241 x 1) -+ 5004
(5004,242 x 1)-+ O
(1,241 x 242) x (5004,242 x 1) -+ 5003
(í5003,241 x 1) - (5001,24l. x 1) -+ 5003
(5003,241 x 1) -+ O
(5002,242/), (5004,242 x 1) -+ 1
(5004,1 x 242) x (1,242 xl) -+ 5001
(5001) (8,2) -+ O
*
I,
Z

Čti A
Čti u
Čti P
A'
PA'
A PA'
k
Tisk k
v
Tisk v
Av
r
Tisk r
p-1V

}:pvv
Tisk ~pvv
Stop

Jak je pat~n<;l z poznámek, bude program počítat
a tisknout vektbr ikorelát k, vektor oprav v, vektor resi-
dllí r a skalární veli<nnu ~pvv. V programu je důsledně
rižito parametrického způsobu značení jak adres jednot-
livých matic, tak i jejich typů. Parametrická forma dává
programu co největší obecllost a umožňuje účelné vy-
užití kap!l>l(itypaměti počítače. V případě :Q'očítačes ka-
pacitou paměti 7090 slov, bude možno podle uvede·
ného programu zpracovat systémy, 1?Í'0 něž platí .

2m (n+l)+n+ max (m2, n) ~ 5299, (28)

tedy'např. systém 35 rOVIl-iczávislosti s 56 neznámými
opravami.

NÍImerickýpříklad (v. [8], str. 714 ~ ptJktad na vyrov-
nání nivelační sítě): .

Přetvoř~é rovnice závislosti mají v citovaném příklad~
tvar .

"v1 - Va - V.

Va + V, - Vs - v.
V. - V,

=-2,
7,

- V7 =-4

Převrácené hódnoty vah jednotlivých oprav jsou

1: P1= 1,1 1 :JV;= <f,8
1,: P.= 0,7 1 : P.= 0,8. (31)
1 : Pa= 0,6 ' 1 : p~= 1,3. ,
1 : p.= 1,0 .

Páskll dat:

v= v28
22
25
32
56'
53

Obecně: parametr 5001 (l +mn)
, 5002 (l+mn+m)

5003 . (l+mn+m+n)
5004 ... (1+2mn+2m+n)
5005 .. ,(1+2mn+m+n)
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Charamza, F:.: O p'l'aktickém užitt maticového počtu při
programování pr.o samočinné poNtače

1J= v29
3r
7
Jv4

par~metr 241 .. , m
242 ... n

VYROVNANI NIVELAGNI 8ITE <I><I>

+1 -1 -1 ~O +0 +0 +0 -2
+0 +0+1 +1 ~1 -1 +0 +7
+0 +1 +0 -1 +0 +0 -1 -4

* *

Tisk .výsledků:
YYROVN ANINIVELACNI SITE
-+8
n+ O

O
-0.6448228
+ 1.7892957
-0.8873601
*

+1.1
+0.7
+0.6
+1.0
+0.8
+0.8+ [.3
*

-+10
/ n+O

O
-0.'709305.1
-0.1691761
+1.4604711
+2.6766558
-1.4314366
-1.4314366
+ 1:1535681* .

o
-.1.0000000 + 1,
+0.0000000
+0.0000000
*
-+16
n+O

o
+ 17.364156
*

ZavedeIhe·li diagonální matici vah

-Pl
Pa O

(37)

(38)

Vektor v dostaneme dOMzením z (38) do (34). Uvážíme-li
způsob zavedení matice P, můžeme ověřit platnost
identity ,

~pvv ~ v' P v. (39)'

Čti A
ČiJi I
Čti P
A'
A'P
A'PI
A' PA
x
Tisk x
Ax
v
Tisk v
Pv
v'p v,
Ti~k"~ pvv
Stop

Uvedený program počít~ a tiskne vektor nezná·
, mých x; vektor oprav v a skalární veličinu ~ pvv.

Může zpracovávat systémy rovnic oprav, pro něž platí
"

/. __" ' \ ';

Poznámka 1. Ve výjimečných případech dochází i při volbě formy
, tisku s pevnou řádovou čárkou k vyti~těrií exponen-

, tu. První prvek residuálniho vektoru má tedy
hodn()tú -1.10-'.

/ -

3.3. Vyrovnáni zprostředkujících pozorování

Formu!acé úlohy: /
Je dán systériJ. n přetvořených rovnic oprav

Program 3.3.:

Jv1
(0,241 x 242) -+ 1
(0,241 x 1) -+ 5001
(0,241J) -+ 5002 "
Jl,241 x 242)* -+ 5003.
(5003,242 x 241) x (5OQ2,241J)-+ 5003
(5003,242 x 241) x (5001,241 x l) -+ 5004
(5003,242 x 241) x (1,241 x 242) -+ 5005
(5005,242:«' 242), (5004,242 x 1)-+ 5003
(5003,242 x 1) -+ O ,
(1,241 x 242) x (5003,242 x 1) -+ 5006
(5006,241 x 1) - (5001,241 x 1) -+15001
(5001,241 x 1) -+ O
(5002,241J) x (5001,241 x 1)-+ 5006
(5001,.1 x 241) x (5006,241 x 1) -+ 5002
(5002) (8,2) -+ O
* -

,
(m + 1) (2n+ m) ;;::;;5299

I "
tedy např. systém 56 rovnic oprav se 35 ni:lznámými.

Vi=' an Xl + a;. X. + ... + aim Xm + li

(i = 1, 2, ; .. n).

s vahami oprav Pi' .
Hledámé takové neznámé Xi (j= 1, 2, ... ml, aby odpo. ,
vídající opravy VI splňovaly podmínku

Numerický přiklad (v. [8], str. 683 - vyrovnání sou·
řadnic bodu určeného protínáním vpřed):

, . .

Rovnice oprav:

vl = 13,03,xl - 3,32 X. + 5,00
v. = 0,41 Xl + 5,24 X. - 6,00
v. = -15,79 x\- + 10,51 x. -.W,OO
v. = -c- 7,90 Xl - '4,52 x. - 15,00

n= 4 m= 2

Pásklt-ťlat:
11 •.
=v28

9
13
17.25
27
19

(32~ Váhy: __,

Pl = 0,75 P. =0,66 P. = 0,75 P. = 0,66 (42)

~pvv= min. . (33)

Maticový zápis a 'řešeni:
Přetvořené 'rovnice optav lze maticově' zapsat rovnicí

Obecně: parametr 5001 ... (1+ mn)
5002 ',' (1+ mn+ n)
5003 (1+ mn+ 2n)
5004 (1+ 2mn+ 2n)
500íY (1+ 2mn+ 2n +m)
500(> .,. (1+ mn+ 2n+ m)

v= v29
4
2
Jli4

parametr 241.. .n·
242 ... m

kde jsou opět ze stejného dftvodu jako v odst. 3.2 prvky _
yektqru' předsl'avoványzáporně branýJ;D.iodchylkami li
z rovnic (32).
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-+
PROTlNANI VPRED <11 <11

+ 13.03 - 3.32+ 0.41 + j).24
-15.79 +10.51
- 7.90 - 4.52

*

-5+6
+10
+15
*

+0.75
+0.66
+0.75
+0.66
•

Tisk výsledk'ů:
PROTIN ANI VP!tED

":"9
n-1

o
-8.0234770
-3.1431135
*
--12
n+ O

O

-4.4110770
-7.9759540 .
-'0.6343420
-7.2407660
*

I -4.15
, n+ O

O

+91.484390
*

3.4. Výpoče~ koeficiéntů afinní transformace

Formulace úlohy:
Jsou dány dva pravoúhlé rovinné souřadnicové systémy
I (x, y) li II (X. X). Předpokládejme, že mezi nimi platí
afinní vztah, popsaný rovnicemi

X = al1 x+ al~ y+ a13

./
V obou systémech jsou dány souřadnice identických
bodů Pi (i = 1, ~; .. ~n).

Naším úkolem je najít koeficienty aij rovnic (43)
takové, aby sou'Í-adnice identických bodp., získané trans-
formací ze systému I do systému II podle roynic (43), se
co nejlépe shodovaly se souřadnicemI danými. Přesněji:
máme určit koeficienty l'ovnic (43) z podmínky ,

~ (vxVX+vyvy)= min., . (44)'
kde . I

vXi =-a11 XI + ~. Yi +.a13 - Xj

VYl =a21 Xj + a••Yj + a.3 - Yj•

Maticový zápis ~ řešení:
K vyřešení popsané úlohy, která byla matematicky
formulována pouze jako zvlášt~· případ vyrovnání
zprostředkujících p<w;orování, by bylo mož"no bez ja-
kýchkolivdAlších úprav použít obecného maticového

, programu z odst. 3.3. Z tvaru rovnic (45) je patrno. že by
""takovém případě bylo mj. třeba řešit systém normál-
ních rovnic o šesti neznámých a do pásky dat děrovat
matici koeficientů rovnic oprav typw(2n. 6) s polovinou
nulových prvků.

Ukážeme, jak lze s využitím speciální stavby této
matice redukovat počet jejíchprvků na čtvrtinu a sou-
časně nahradit řešení soustavy o šesti neznámých řeše-
ním dvou soustav po třech neznámých.
Označme' •

Rovnice (45) dost.anou potom ve vhodném uspořádání
tvar

Lze dokázat, že podobně jako v odst. 3.3. vede podmínka
(44) k požadavku

Čili
(48)

(49)

(50)

A' A X = A' L

X =.(A' A)-l A' L.

Dosazením (50) do (47) najdeme maticí v.
Označíme-li ještě

(51)

(52)

Pro zvýšení numerické přesnosti je žádoucí redu-
'kovat vhodným způsobem souřadnice vstupující do vý-
počtu. V praxi obvyklý způsob redukce na těžiště vede
sice k soustavám normálních rovnic o pouhých dvou
neznámých. jeho programování není však účelné. Důvod
spočívá v tom, že výpočet těžiště pomocí elementárních
maticových operací je nepřiměřeně pracný. Vhodnější
je zavést redukci souřadnic. všech identických bodů
o souřadnice napr. bodu prvního. Tohoto postupu bylo
užito i v následujícím programu, kde byl realizován
operacemi typu

(xn~lL

Redukce souřadnic zmem' ovšeny prvky matic Aa L
Matice, jejichž prvky byly takto redukovány. označíme
Ar aLT' Počítáme·li potom s nimi podle vzorce (50).
dostaneme matici

Hledaná matice X má s Xr shodI).é první dva řádky, pro
prvky v~ třetím řádku lze dokázat platnost vztahů

PtográIíl 3.4.:

.Jv~
(0,241 x 3) ...•.1
(1,241f) - (1) ...•."5002
(50Q2,241f) ...•.1
(5006,241/)- (5006) ...•.5002
(5002,241f) ...•.5006

Čti A "

Vytvoř Ar
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(0,241 x 2) -+ 5001
(5001,241f) - (5001) -+ 5002
(5002,241f) -+ 5001
(5007,241/) - (5007) -+ 5002
(5002,241f) -+ 5007
(1,241 x 3)* -+ 5002
(5002,3 x 241) x (1,241 x 3) -+ 5003
(5002;3 x 241) x (5001;241 x 2) -+5004
(5003,3 x 3), (5004,3 x 2) -+ 5002
(5002,3 x 2) -+ O
(1,241 x 3) x (5002,3 x 2) -+ 5003
(5003,241 x 2) - (5001,241 x 2) -+ 5001
(5001,241 x 2) (5,1) -+ O
(5,008,1 x 241) x (5001,241 x 2) ....•.5002

(5002,1 x 2) ~ O

(5001,241 x 2)* -+ 1
(1,2 x 241) x (5001,241 x 2) -+ 5003
(5003) +. (5005) ....•.50Q3
(5003) -+ O

*

A'r
A~ A~
A~ L~-
X,;
Tisk Xr
Ar Xr
V
Tisk V
Vytvoří
~VX, ~vy

Tisk
~vx, ~vy
V'
W
Wn + Wn

Tisk ~ (vxvx + VyVy)
stop

Program poČítá._a tiskne matici koeficientů Xr,
matici oprav V a skalární veličinu ~(vxvx + vyVy).
KrOIhě toho jsou pro kontrolu tištěny součty ~VX
~vy, teoreticky rovné nule, které lze maticově vyjádřit
rovnicí

V programu je užito okolnosti, že řádkový vektor v levé
části rovnice (56) má stejné prvky jako třetí sloupec
matice A.
Při ~pO'čtu na počítači s kapacitou paměti 7000

slov je počet identických bodů omezen nerovností

n ;;:;;529. (57)

Numerický pl'íklad (v. [7]):
V citovaném příkladu je dáno třináct identických bodů
v obou systémech. Je tedy n = 13. -

Páska dat:

v = v2W
40
66
105
114
.108 .
14
53
27
v = v29
13
Jv4

Obecně: parametr 5001 (1+ 3n)
5002 (1+ 5n)
5003 .. , (1+ 8n)
5004 ... (10+ 8n)
5005 .. , (4+8n)

, 5006 .. , (1+ n)
5007 (1+ 4n)
5008 ... (1+ 2n)

,-+

AFINNI TR:l!1N8FORMACE (f> <I>

+ 1897.99 +7243.06 +1 +74640.26 +107900.15
+1901.70 +7243.42 +1 +74665.49 + 107903.71
+1699.09 +7250,90 +1 +73314.30 +107886.87

\ +1698.94 +7256.30 +1 +73311.83 +107922.95
1+1706.62 +7262.17 +1 +73360.71 + 1079tl4.6i
+1699.54 +7285.71 +1 +73306.34 +108118.60
+1700.24 +73.43.56 +1 + 73291.50 +108503.67
+161)7.31 +7360.19 +1 +73266.90 + 108613.60
+ 1919.19 +7363.43 +1 +74741.80 + 108708.11
+ 1918.57 +7358,34 +1 +74739.22 + 108673.29
+ 1927.68 +7396.72 +1 +74787.01' + 108933,21
+1746.14 +7359.82 +1 +73591.90 +108626.90
+1751.57 +7359.12' +1 +73628.26 +108624.19

* *
Pořadí děrování :A, L.

Charamta, F.: O prr::ŇCtickém -užití maticOVého p~fJ. pN
programolJdnt pro samoČinné Aol!ttače

\

-+ 18
n-l

°+1.7726
-4.8948
+3.0400
-0.0490
"+2.7290
-2.2290
+1.9450
-1.8300
,-0.2213
+1.1185
+2.7097
"':-2.034~
-2.0770'

1
+0.0406
+0.6021
+0.1259
-1.8408
~2.8712
+0.6335
+ 1.6910
~0.6550
-0.1480-,
+7.3130
-8.032{)
+2,3800
+0.7660
*
-+ 20
n-3

o
-2.0280400

1
+0.5080900
*
-+ 24
n+ O

O
+2.1295479

Poznámka 1. PodMlně jako v odst. 3.1. bylo by možno i zde, při
zaehování úplné obecnosti programu, nahradit d9-
datečně prvních pět adresních parametrů adresanti,
vypočtenými např. z požadavku zpracování ma:ld,
málního počtu identíckých bodů. Ikdyž by tím došlo
k určitému zjednodušení seznaml).hodnot parametrů,
nebylo tohoto způsobu použíto pro zachoválň pře-
hlednosti a názorností sestavení tohoto poněkud roz-
sáhlejšího programu.

3.5. Aproxi~ace funkčního vztahu

Formulace úlohy:

Mějme n"dvojie pozorování (X1Yi) veličin x a y. O pozoro-
váních Xi předpokládejme, že jsou provedena přesně,
pozorování Yi nechť jsou zatížena nahodilými měřickými.
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chybami. Dále předpokládejme, že mezi veličinami x a y
existuje funkční vztah

Naším úkolem je nalézt koeficienty ao, al a aa aproximu-
jící paraboly (58) z podmínky

Maticový zápis a řešeni:

Rovnice oprav (60) mají v maticové symbolice tvar

v'v = A x -t,

-1 Xl X'
I

1 xa x2
2

A=

1 x,. X~

-Yl -I' Y2
1= : .

-'!ln __

Protože jde opět o zvláštIÚ případ vyrovnání zprostřed-
kujících pozorováIÚ s jednotkovou maticí vah, platí
obdobně jako v odst. 3.3. rovnice

x = (A' A)-i A' I (63)

~ vv = v/v # (64)

a bylo by možno k vyřešení úlohy užít obecného matico-
vého programu. Jeho užití však vyžaduje předchozí
ruční výpočet a děrováni všech prvků matice A, který je,
zejména při větších rozměrech A, dosti pracný. Jak dále
ukážeme, lze tuto nevýhodu, vzhledem ke speciální
struktuře matice A, snadno odstranit. .

Následující program nevyžaduje žádných předběž-
nýchvýpočtů a předpokládá děrování pouze prvních
dvou sloupců matice A.Zbývající sloupec je vytvářen
počítačem. ŘešeIÚ je zřejmé z programu samotného-
připomeňme jenom platnost vztahu '

Xl -Xl - aXl
X
2
_ O x2 O x~ O

(65)
-O O O •~ XIl- - Xn_ Xn

7

a způs9b ulóžení a zpracování matic různých typů,
popsany v odst. 2.1.

Program 3.1i:
Jvl
(0,241 x 1) ~ 1
(0,241 x 1) -+ 5001
(5001,241/)x (5001,241/) -+ 5002 .
(0,241 x 1) -+ 5003
'(1,241 x 3)* --+- 5004
• (5004,3 x 241) x (5003,241 x 1)::'" 5005
(5004,3>< 241) x (1,241 x 3) -+ 5006
(5006,.~x 3), (5005,3 x 1) -+ 5004
(5004,3 x 1) -+ O
(1,241 x 3) x (5004;3 x 1) ~ 5005
(5005,241 xn- (5003,241 x 1)~ 5003
(5003,241 x 1) ~ O
(5003,1 x 241) x (5.003,241 x 1) ~ 5004
(5004) ~ O
*.

Čti 1. sl. A
Čti 2. sl. A
yytvoř 3. sl. A
Cti I
A'
NI
A'A
x
Tisk xAx
v
Tisk v
~vv
Tisk ~ vv
StoP

Program počítá a tiskne vektor hledaných koefi-
cientů x, vektor oprav v a pro posouzení přesnosti apro-
ximace také skalární veličinu ~vv. Kapacita paměti
7000 slov omezuje při výpočtu podle uvedeného pro-
gramu počet dvojic pozorování nerovností

n ;;:;;662. (66)

(59) Numerický přiklad (v. [3], str. 98):
Bylo uskutečněno sedm dvojic pozorování veličin x a y

(60) s výsledky uvedenými v následující tabulce 3.
i

i I Xi I Yi

1 7 83,7

2 12 72,9

3 17 63,2

4 22 54,7

5 27 47,5

6 32 41,4

7 37 36,3.

Páska dat:
v == ,v28
8
15
22
29
50
53
v = v29
7
Jv4

Obecně: parametr 5001 (1+ nT
5002 (1+ 2n)
5003 (1+ 3n)
5004 (1+ 4n)
5005 (1+ 7n)
5006 (4+ 7n)

~
APROXIMACE FUNKCNIHO VZTAHU <I><I>

+1 +7 +83.7
+1+12 +72.9
+1 +17 +63.2
+1 +22 +54.7
+1 +27 +47.5
+1 +32 +41.4
+1 +37 +36.3
* * *

Pořadí děrování: 1. sloupec matice A, 2. sloupec matice A,
vektor t.

Tisk výsledků:
APROXIMACE FUNKCNIHO VZTAHU
-+9 Význam tisku

O
+ 1.0079125 + 2
..,-2.6066301 +0
+2.3381193 -2

*
-+1,2

O
-9.4800000 -3
-2.1420000 -2
+ 3.5700000 -2
+6.189QOOO -2
-4.2873000 -2
-7.8571000 -2
+5.4789000 -2

*-+.14
o

+ 1.6666880 -2

*
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Poznámka 1. V případech, kdy lze očekávat. větší řádové rozdíl\\,
mezi prvky matic výsledků, je vhodné volit formu
tisku s pohyblivou řádovou čárkou. Tato forma byla
volena i přiyýpočtu našeho přikladu. Lze tedy daný
funkční vztah při běžném způsobu zápisu apro'ximo-
vat formuli

y ~ 100,79 - 2,6066 x + 0,02338 x'
a platí

Poznámka 2. Ze stejného důvodu jako v IhttlJ!.lém odstavci (v.
pozn. 1. k odst. 3.4.) je i zde důsledně užito pára-
metrické formY zápisu programu.

Poznámka 3. Je zřejmé, že analogickým způsobem je možno sesta-
vit maticové programy pro výpočet koeficientů
aproximující paraboly libovolného stupně. Rovněž
zavedení vah. do výpOčtu by nečinilo žádných potíží.

Pro přílišný rozsah tématu není v článku podaný pře-
hled možností, které jsou programáto'Í'li dány matico-
vým interprepačním programem S 1500, zdaleka úplný.
Existují ještě další elementární maticové operace,
umožňující např. uchovávat matice mezivýsledků roz-
sáhlejších úloh na děrné páElceve formě zaručující ma-
ximální rychlosti jejich pozdějšího přečtení, operace ne-
podmíněného skoku na libovolnou instrukci maticového
programu a některé jiné.
. Q jedné důležité vlastnosti programu S 1500 je
však třeba se zmínit poněkud podrobněji. Ve všech uve-
dených příkladech jsme předpokládali, že matice vstup-
ních hodnot jsou dány. Tak je tomu však ve skutečnosti
pouze v úlohách z odst. 3.1., 3.4. a 3.5. Jiná situace je
u zbývajících dvou programú, jejichž vstupní hodnoty
bezprostředně dány nejsou, are budou prakticky vždy
vysledkem nějakého předchozího výpočtu. Jeho formu-
lace po'mocí· elementárních maticových operací bude
zpravidla nemožná (v. např. odst. 3.3. - výpočet koefi-
.cientů přetvořených rovnic oprav) . Řešení takové úlohy
bj tedy nutně muselo probíhat ve dvou časově odděle-
ných etapách podle dvou samostatných programů. Bylo
by třeba sestavit
~) dílčí program pro výpočet prvků matlO vstupních

hodnot některou běžnou programovací technikou
(strojový kód, autokód),

b) maticový program.
Co bylo řečeno o vstupu, má ovšem platnost obecnou:
kdekoliv v průběhu řešení úlohy se může vyskytnout
situace, kdy je vhodnější [v. např. rovnice (55)] nebo
dokonce nezbytné užít jiné než elementární maticové
operace, vždy vyžadující sestavení dalšího dílčího pro"
gramu. Nevýhody tohoto postupu jsou odstraněny spe-
ciální elementární maticovou operací 'pro nepodmíněný
skok do kterékoliv buňky paměti ppčíta,če s možností
návřatu k plnění libovolné Ilalší instrukce maticového
programu. Stačí tedy do zvolených buněk předem uložit
dílčí programy, psané ve strojovém kódu, v potřebných
okamžicích jich póužít jako podprogramů vlastního
máticového prQgramu a zajistit tak komplexní vyřešent
úlohy jediným programem. Vlastnosti této operace lze
dále mj. užít i k zjednodušení přípravy seznamu hodnot
parametrů. Do pásky dat je možno děrovat pouze zá-
kladní parametry (např. n a m v příkladě z odst ..3.2.)
a výpočet všech hodnot odvozených naprogrlmlovat.

Při hodnocení významu maticového interpretač-
ního programu S 1500, který je vlastně speciálním pří-
padem systému automatic:~ho programování, můž~me
konstatovat, že jeho užití prmáší řadu výhod. JmenuJme
z nich alespoň dvě nejpodstatnější:
a) Díky vysoké úspornosti zápisu jsou maticové pro-

gramy většinou velmi krátké, což nejen neobyčejně
zrychluje programování, ale současně snižuje pravdě-
podobnost výskytu chyby v programu.

b) Programování se zjednodušuje do té míry, že může
být zajištěno přímo zadavatelem úlohy a není zapo-
třebí práce kvalifikova.ných specialistů.
Kromě samozřejmé skutečnosti, že popsaným systé-

mem je možno programovat pouze ty úlohy, které lze
maticově formulovat, je snad jedinou nevýhodou jeho
použití několikanásobné zpomalení vlastního výpočtu

Charamza, F.: O praktickém užití. maticového počtu prz
programování pro samočinné počítače

I .

podle maticového· programu ve srovnání s programem
téže úlohy, sestaveným ve strojovém' kódu počítače.
Důvod spočívá převážně ve způsobu zobrazent čísel.
Mají-li být totiž maticové programy dostatečně obecné,
je nezbytné zobrazovat čísla ve tvaru s pohyblivou
řádovou čárkou, což má za následek prodloužení času,
potřebného k výkonu všech aritmetických operaci.
Kromě toho není často možno k urychlení výpočtu vy-
užít specifických zvláštností konkrétní úlohy (např. vel-
kého množství nulových prvků v matici soustavy nor-
málních rovniCIapod.). I když tedy nelze při výpočtu
podle maticového programu maximálně využít všech
možností počítače, bude strojní výpočet dostatečné
rychlý, aby náklady na něj vynaložené byly pouze ne·
patrným zlomkem nákladů na ruční výpočet. Pro in-
formaci uveďme časy, potřebné k vlastnímu výpočtu
úloh z odst. 3.:

Program I Název a charakteristika I
Doba

výpočtu

3.1. Soustava lineárních algebraic-
kých rovnic (n ~ 4) 7 sec.

3.2. Vyrovnání pndmínkových pozo-
royání (n = 7, m = 3) 16 sec.

---
3.3. Vyrovnání zprostředkujících

pozorování (n = 4, m = 2) 10 sec.

3.4. Výpočet koeficientů afinní
transformace (13 identických. bodů) 37 sec.

3.5. Aproximace ninkčního vztahu
I 0 hledané~o~ficienty a 7 dvo-

14 sec.i JICpozorovam)

K těmto časům je třeba příčíst ještě dobu potřeb-
noujak k zavedení maticového interpretačního pro-
gramu S 1500 do sti'oje.(asi 90 sec.), tak i k přečtení
a modifikaci vlastních maticových programů (např.
8 sec. u programu 3.4.). Přitom je třeba poznamenat,
že program S 1500 se zavádí pouze jednou, na počátku
směny, bez ohledu na počet nebo typ řešených úlop..
Podobně maticový program stačí zavést pouze jednou
pro skupinu úloh s odpovídajícími maticemi vstupních
hodnot stejného typu. Kdybychom např. počítali podle
programu 3.4. deset transformačních klíčů, z nichž
každý by obsahoval 13 identických bodů, trval by
výpočet cel~em

(90 + 8+ 10 X 37) sec. = 468 sec.
Odpovídající náklady na výpočet jednoho transformač-
ního klíče, při ceně strojního času 380 Kčs za hodinu,
by byly přibližně 5 Kčs, po zahrnutí nákladů na děrováni
vstupních hodnot asi 10 Kčs. Pro srovnání uveďme, že
náklady na ruční výpočet téže úlohy jsou přibližně
24 Kčs, čili skoro 2,5krát vyšší.

Uvažíme-lijmenované výhody a nevýhody, může-
me ještě závěrem krátce vymezit oblast použití matico-
vého interpretačního programu ve srovnání s jinými
programovacími technikami:
a) Programy úloh standardních, tj. velmi uasto se opa.

kujíCích, na jejichž sestavení je možno věnovat do-
statek času, bude v110dné zpracovat ve strojovém
kódu počítače.

h) Pro maticově formulovatelné úlohy jednorázové nebo ••
takové, které je třeba vyřešit okamžitě (úlohy vý-
zkumné nebo spěchající zakázky provozní), bude
účelné sestavit programy maticové.

c)Úlohy, které nelze maticově formulovat, a které mají
charakter úloh uvedených ad b), budou zpravidla
programovány pomocí obecnějšího systému automa-
tického· programování, jakým je např. Autokód
počítače SIRIUS [6].

Lektoroval inž. Miloš Cimbálník, CSc., VÚGTK, Praha
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Příspěvek k experimentálnímu výzkumu
fotogrammetrického mapování
hustě zastavených ploch

Inž.' Jiří Šíma, Geodetický a topografický ústav,
Praha

V souvislosti s rozsáhlýh:t uplatněním univerzální
fotogrammetrické metody při mapování ve velkých
měřítkách se již na počátku, podobně pako v ji-
ných evropských státech, objevil v ČSSR problém
e~onomického využití této metody v hustě zastavě-
ných oblastech. Ve srovnání s dříve užívanými geo-
detickými metodami i vzhledem ke značným ná-
rokům uživatelů mapy na její přesnost, nejsou
dosavadní výsledky plně uspokOjujícÍ. Proto vý-
zkumná a výrobní fotogrammetrická pracoviště
v ČSSR uvítala iniciativu IV. komise Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti a její pracovní sku-
piny IV.!2 pro mapování měst, uspořádat experi-
mentální zkoušky za účelem studia pľesnosti foto-
grammetri-t:kého vyhodnocení jako funkce měřítka
snímku, vyhodnocovacího přístroje i použité me-
tody. Kromě toho se zabývat možnostmi identifi-
kace různých druhů značek i nesignalizovaných
rohů střech za da'ných podmínek osvětlení a stavu
ovzdušÍ. Protože první část problému je řešena pra-
covníky Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického v Praze na širší bázi
v tomto roce, zúčastnil se fotogrammetrický oddíl
Geodetického a topografického ústavu [GTÚ) me-
zinárodní spolupráce v roce 1963 řešením druhé
části problému, který má rovněž zásadní význam,
zvláště pro organizaci. signalizačních. fotoleteckých
a vyhodnocovacích prací při fotogrammetrickém
mapování hustě zastavěných oblastí ČSSR v mp-řít-
kách 1:1000 a 1:2000

Experimentální práce provedl fotogrammetrický
oddíl GTÚ v období od února do května 1963 na
podkladě snímkového a dokumetačního materiálu
zaslaného sekretariátem pracovní komise IV'/2
v Paříži. Obsahoval zejména 5 stereodvojic v mě-
řítku cca 1:2000 formátu 24X24 cm, které byly
pořízeny komorou RC 8 [f = 152 mm) z výšky
300 m za různých meteorologických podmínek. Na
snímcích je zobrazen hustě zastavěný blok starých
domů v Bezons u Paříže o rozloze asi 1 ha (obr. 1).
V úrovni vozovky nebo chodníku byly ve čtyřech
alternativních sním kování signalizovány geodetické
body 8 druhy značek [obi'. 2). Celý blok byl velmi
přesně zaměřen klasickými metodami. Účastníci
experimentálních prací obdrželi jen souřadnice
5 vlícova'cich bodů a situační plán v měřítku 1:500,
zatímco numerické výsledky si ponechala pracov-
ní komise l{e zhodnocení experimentu.

;o

~DB[~]

2. Subjektivní hodnocení viditelnosti různých
značek

Viditelnost jednotlivých značek posuzovali dva
vyhodnocovatelé nezávisle na soDě stereoskopickým·
pozorováním na autografu Wild A 7 při 10tinásob-
ném zvětšen a jiní dva vyhodnocovatelé monoku-
lárně s využitím stereo komparátoru Zeiss 1818 při
osminásobném zvětšenÍ. Protože snímky byly poří-
zeny širokoúhlou komorou, zastínily domy na je-
jich okrajích některé signály, které pak byly
i v prvním případě pozorovány monokulárně nebo
musely být z hodnocení úplně vyřazeny. Při foto-
grafování za bezoblačné oblohy nebyly geodetické
body signalizovány vúbec.
Zhodnocení viditelnosti značek a jejich vhod-

nosti provedli vyhodnocovatelé subjektivním úsud-
kem podle následující stupnice:

signál dosti ostrý, černá značka uprostřed vidEe1-
ná ... 4 body

signál méně ostrý, tvarově určitý, černá značka
není vidět ... 3 body

signál neostrý, avšak ještě použitelný k vyhodno-
cení. " 2 body

signál zcela neostrý, nevhodný pro vyhodnocení
1 bod

Z řádkových a sloupcových součtú v tab. 1 bylo
'možno určit pořadí. vhoqnosti rúzných druhú zna-
ček i koeficient viditelnosti značek při určitém
druhu oblačnosti viibec. K výsledkúl1l je nutno po-
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Slma, r:: P~l$pěve1ck, 'experimentťllnlmii vÝJk:umu foto-
grammetrick.ého, mapbvánl hustij zastavěných ploch

,-
" typ signálů viditelnost

,oblačnost signálů

I ,

1 I
I

1
I , zadané

1 2 3 4 I ó 6 7 8 oblačnosti
I

altocumullus 2,8 2,5 ' I 2,2 2,4 I 2,2 2,5
I

2,0 , 2,1 2,4,
cirrostrlttus 1,8 2;6 3,0 2,4 2,0 '2,5 2,2 • 2,7 2,4
cirrus 4,0 2,4 3,7 4,0 I - 2,7 2,1 - 3,2
slunce mezi mraky 3,3 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 1,7 ,. 3.4 2,7
,
vi3eobeCfut viditel·

I
-,

nostsignálť;l - 2,9 2,5 3,0 2,6 2,2 ~ 2,5 2,0 , 2,0

ZlJamenat, že vzhled~ k malému počturozmístě-
ných~nače~ (celkem 15) nebylo možp.o vyvodit'
je4nozriačné Závěry ke všem otázkám, jejichž vy-
ře~ení bylo tímto experImentem předpokládáno.

3: Př~lJnost identifikace rohů střech při různých
p-o(lmínkách leteckého,snímkování I

Protože při fotogrammetrickém mapování zasta-
_věných oblastí jsoupřédmětem ,vyhoo.nocení vět-
šInou rohy střech, ze kterých se pak odvozují pu-
dorysy domů, je možnost jejich Identifikace a přes-
ného vyhodnocení dUležitým kritériem při posuzo-
vání vhodnosti póužití fotogrammetrie k tomuto
účelu. NáSledující experiment byl uspořádán tak,
že se zaměřený blok domů rozdělil na dvě části
(A, B) obsahující 90 a 96 rohU střech, oČíslovaných
pořadovým číslem na plánu v měřítku 1:500., Část
A byla dvakrát bodově vyhodnocena týmž pracov-
níkem ve všech 5 alternativách snímkování. Podob-
, nýIil způsobem byla zpracována I část B. Při auto-
matIcké registraci modelových souřadnic uváděli
vyhodnocovatelé v označení bodu i jeho subjektivní
zhodnocení z hlediska I"iditelnosti na snímcích a
možnosti identifiacetěmlto stupni:
,1. identifikace a, viditelnost velmi dobrá.
2. průměrná,
3. špatná.

Výsledky ,posouzení 186 bodu v tab. 2 ukazují,
že vy;hodnocovatelum se zdají být neHepší ·snímky
pořízené za bězOblačného počasí, které vynikají
proti ostatním zejména optImálním kontrastem,
Avšak z dosavadní praxe, získané při fotogram-
metrickém mapov6ní zastavěných oblastí v ,ČSSR
v měřítku 1:1000, je známa okolnost, že na tako·
vých snímcích leži vždy nejméně I roh střechy
.v hlubokém stínu. Je pochopitelně vyhodnocen
'~ větší ri~jistotou, což pusobí obtíže při následuí,cím
odvozování půdorysu domu. Toto zjištění potvrdila
1 další část experimentálníCh zkoušek, kdy byla
přesnost i}lentif1kéfce rohů střech za různýc~ pod-
mínek leteckého snímkování hodnocena podle veH-

kosti diferencí mezi dvojím určením jejich mode-
lových souřadnic a fotogrammetIických Výšek na
auto grafu A 7. Každá stereodvojice byla oriento-
vána vzhledem ke 4 vlícoyacím bodům ležícím
v rozích 'blo'ku s 'vel'kou přesnorsttí (tab. 4). Ze zmí-
něných diferencí Ax, Ay a Az byly vypočteny střední
diference m~x" m~y' m~z' a zj'ištěna četnost di-
ferencí větších než dvojnásobek,střední hodnoty ve
všech a'ltHl1ll1aťlváchsnírtlkovánL 11a'b. 3 u'ka~u1e,
že nejpříznivější výsledky byly'"dosaženy při osvět-
lení rozptýleným světlem pod obléičností typu' cir-'
rus, kdy byl zachován i potřebný kontrast snímku
na rozdíl od oblačnosti typu altocumullus, která
byla ve všech případech hodnocena záporně. Je
zřejmé, že vyhodnocdvatelé překOnávají subjektiv~
ní dojem o horší fotografické kvalitě snímku zho-
tovených pod mraky tím, ž~" mimovolně vynaklá-
dají větší úsilí při jejIch pozorování a nastavování
měřické značky.

4. Další poz:ftatky z experimentálních prací v Bez.ons

Signalizace bodového pole na ulicích a chodní-
cích, její údržba a pozdější identifikace -pusobí
mnoho obtíží, neboť nátěry jsou provozem často
poškozeny a signály zakrýváHY vozidly, na okra-
jích snímku a v úzkých uličkách též okolními
domy, Materiál zaslaný IV. komisí Mezinárodní fo-

identifikace a vtdj.telnost

oblačnost velmi .J průměrJJ./Í [, hodnocení
dobrá špatná

altocúmullus 34 % t 52 % 14 % I 5
cirrostratus 40 I 55 5 3
jasno 51 48 I

I F--2Icirrus

I
42 49 9

I

4
slunce mezi /

Imraky 57 39 4\ 1-2
I /

Tab. 3.
f = 152 mm, měř. snímku I :2000, měř. vyhodno~~ní I : 1000

..• I střední diference mezi dvojím čtením ~ouřadnic

1

'_. ~_~v_r_o_v_in_ě_S_ni_mk~u_'---~

mLIx' ?>ILly'

altocumullus
i:irrostrat us
jasno
cittus
slunce mezi mraky

±2~ pm
16
22
'15
18

± 28 pm
16
21
19

'J,8

I počet diferencí větších TI, eJ! 2 mLIl
I-

I LlXI ,fy I LlZ I
:± 4--cm

4 I

3
3
2

ID 7 6 5
12 8 8 3
14 14 9 4
14 9 10 1-2'
12 13 13 1-2'
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Tab. 4
f = 152 mm, měř. snímku 1 : 2000, měř. vyhodnocení 1 : 1000

střední polohová chyba afinní transformace, střední zbytková chyba horizontace
vlicovací body na vlicovacich bodech -

oblačnost
·na zemi I na střeše

I
kombinovaně na zemi I na střeše I kombinovaně

I I
I

,
altocumul1us ± 4,1 cm ± 5,1 cm ± 4,9 cm ± 1,9 cm ± 2,5 cm ± 2,7 cm
cirrostratus 1,3 4,2 4,3 2,9 2,6 2,8
jasno - ~,5 - -

I
1,9 -

cirrus - 1,7 - - 1,7 -
slunce mezi mráky 3,9 3,6 5,4 2,9

i
3,4 3,2

togrammetrické společnosti, v němž byly obsaženy
i souřadnice rohů střech v blízkosti původních vlí-
covacích bodů, poskytl možnost porovnání výsledků
vyhodnocení za předpokladu, že některé vlícovací
body nebo i všechny jsou rohy střech. Z tab. 4 je
zřejmé, že tyto body byly v daném případě zamě-
řeny klasickými metodami s obdobnou přesností
jako vlícovací body v úrovni ulice. Střední polo-
hová chyba afinní transformace je zejména v pří-
padě, kdy všechny vlícovací body jsou rohy střech,
zřetelně závislá na druhu oblačnosti (souvisí s ne-
jistotou v identifikaci). O tom svědčí i hodnocení
pořadí alternativ snímkování podle její velikosti,
které je stejné jako při zkoumání přesnosti iden-
tifikace nesignalizovaných bodů v místní trati (tab.
3). Výsledky uvedené v tab. 4 naznačují také mož-
nost volqy vlícovacích bodů na rozích střech za
předpokladu, že jejich identifikací v terénu a způ-
sobem zaměření bude zaručena po,žadovaná přes-
nost určení souřadnic. Podobných bodů nad úrovní
ulice, které jsou dobře viditelné na leteckých sním-
cích, je více [4]. Pokud jde o výskyt chyb ve výš-

Obr. 3. Detail snímku místní trati za přímého slunečního
osvětlení.

kovém nastavení, není podstatně ovlivněn druhem
oblačnosti, nýbrž záleží převážně na poloze bodů
a přístupnosti měřické značky k nim.
Snímkový materiál z Bezons byl také použit

k dalšímu ověření hypotézy o působení iradiace
světlých ploch do tmavších při fotogrammetrickém
určování délek střech a proluk [6]. Bez znalosti
souřadnic podrobných bodů a oměrných měr se však
mohlo usuzovat na pravdivost takového předpokladu
jen na základě rozdílů identických délek, vypočte-
ných z fotogrammetricky určených souřadnic na
snímcích zhotovených za slunečního svitu a pod
mraky. Poměrně malý počet odvozených délek (ze-
jména proluk) i výskyt několika hrubých chyb
v identifikaci však neumožnil dát v tomto ohledu
jednoznačnou odpověď. Další pri'tzkum tohoto i ji-
ných problémů by usnadnilo získání výsledků geo-
detického zaměření zkušebního bloku v Bezons od
sekretariátu pracovní komise pro mapování měst
v Paříži.

Obr. 4. Detail snímku místní trati při oblačnosti typu
cirrrus.
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5. Závěr
1.Čtvercové signály typu 1-6, které byly použity

při 'experimentu v Bezons, jsou dobře viditelné,
avša-k vlastní černé znai;ky lze rozeznat jen v ně-
kterých případech na snímcích zhorDvených pod
oblačností. Nečitelnost černé kresby je zřejmě způ-
sobena iradiací okolní. bílé plochy, malou výškou
letu a s ní spojenou neostrostí v důsledku pohybu
letecké komory během expozice. Signály typ 7 a 8
jsou méně vhodné. Obqélníkový tvar v důsledku
výše uvedených příčin často ztrácí centrický tvar.
Všeobecně byla na závadu skutečnost, že okolí sig-
nálů (asfaltová vozovka nebo chodník) nebylo na-
třeno kontrastní barvou v potřebné šířce.
2. Z hlediska dobré identifikac.ea vyhodnocení

maximálního počtu !lodů v hustě zastavěných míst-
ních tratích se jeví jako nejvhodnější letecké sním-
kování pod vysokou oblačností (typu cirrus) na
fotografický materiál, zaručující dosažení potřeb-
ného kontrastu za daných světelných podmínek.
'Nepřítomnost hlúbokých .~tínů dovoluje vyhodnotit
mnohem více bodů ve dvórech a v úzkých ulicích,
které obvykle nelze na snímcích zhotovených za
'přímého slunečního svitu idenUfikovat. Tato zku-
.šenost byla rovněž konstatována v jiných státech

na základě výzkumných prací i prováděného foto-
grammetrického mapování pro technické., a kata-
strální účely v místních tratích [1], [2], [5].
Účast na mezinárodně organizovaném výzkumu

v oblasti aplikace fotogrammetrických metod při
mapování hustě zasta'věných oblastí O'bohatilla naše
dosavadní ·z'kušeno1sti. Jejich uplatněnr v praxi mů-
že přispět 'k rozšíření 'působnosti fotogmmmetric-
ké metody 'iv oblastech, kde je dosud 'její použití
omezeno z ·technických i ekonomiokých příčin.

Lektoroval: inž. Václav Pichlik, VÚGTK, Praha.

[lJ Fin s t e wa I ci é I' Photogrammf>trisch8 Stadtkartierung
1 : SOO am Bel!l\llel der innE/nstadt von Njirnberg, Zeitschrift
fUr Vermessungswesen 196U, Č. 4

[2] E I' a n ti: ObEr Luftaufnahmen von 150-450 Hohe. Zeitschríft
fiir Vermessungswesen 1963, Č. 2

[:JJ se h w i d e f s k y: Ober dle bel Luftaufnahmen . wirksarn~
Beleuchtung, Bildmessung und Luftbildwesen 1960. Č. 1

r 4] van W e ly: schoorftenen van huizeh als paspunkten bij
de uitwerking van luchtfotos op grote schaal, Tijdschrift voor
Kadaster-cn landmeetkunde 1963, Č. 4

[SJ K amen i k: Die grollmasstábliche Photogrammeirie - eine
Methode der Katastralneuvermessung, Ost. zeitschrift fiir Ver--
messungswesen 1962, Č. 2 ' .

[6] Pic h 1 í k: Výzkumná zpráva VÚGTK Č. 124/62

K některým otázkám racionalizace
zpracování mapového popisu

Inž:' Osvald Plachý, Výzkumný ústav geodetický
topográfický a kartografický, Praha

V kartografickém vydavatelském procesu zauJlma
důležité místo zpracování mapového popisu. V sau-
čillSnédo-bě je zpracování mapovéhopopi'Su mecha-
nizováno fotosázecími přístroji FN ~, Additype a
Typofot. Mimoto se také pro zhotovení mapového
popisu využívá typografické sazby ,a tisku z výšky.
Zvýšen'f produktivity a kvality tohotokartografic-
kého pracóvního procesu vyžaduje opatření, kte-
rými bude provedena automatizace sazby a zave-
dena metoda zkracující technologický postup. .

Racionalizace zpracování mapového popisu za-
hrnuje mimo mechanizace a automatizace fotosazby
.také ty;pizaci a normaliz·aci mapovýeh písem Za·
vedení normalizovaných kartografických \ písem je
pro kartografii výhodné a současně to významně
přispívá k efektivnosti kartografického výrobního
procesu. Jak úspěšné vyřešení automati:;:;ace karto-
grafické fotosazby, tak i vypracování návrhú nor-
malizace mapových písem vyžaqují podrobnou zna-
lost výtvarných zákonů mapového písma.

, Z hledi§ka kartografie má fotosazba důležité
~ vlastnostLUmožňuje využít nejlepších mapových
písém, dlouhým vývojem prověřených, a dodává jim
vysokou kvalitu a jednotnost. Tyto vlastnosti pod-
statně zvyšují esteti'ckou hodnotu mapového díla.
Automatizace fotosazby a normalizace kartografic-
kých písem vzájemně souvisí, protože jsou sou~
částí racipnalizace karTografického výrobního pro-
cesu. Bude proto o otázkách normalizace kartogra-
fického písma a o, otázkách automatizace fotosazby
v tomto článku pojednáno současně.

2~Mapové písmo

V minulosti byla technika použitá:k proveďEffiima-
pového popi:;u zpravidla v dokonalé shodě s tech-
nikami použitými pro zobrazení ostaťníclt· prvků
mapy. Teprve me~hantzace z'voUla jiné metody pro
zpracování mapového popisu a jiné metody pro
zpracování ostatních prvků mapy.

Ve dlouhé etapě vývoje kartografie se v ma-
pách vystřídala písma téměř všech vývojových stup-
ňů, a je proto v zájmu jednotného hodnocení mapo-
vého popisu důležité' předem Zvolit metodu pro
klasifikaci písma. Typologie užívá pro klasifikaci
písem historická a optická hlediska, podle kterých
třídí antikvová písma do pěti skupin:

I

1. Benátské latinky
2. Francouzské latinky
3. Holandsko-anglické latinky
4. Latinky přechodného období
5. Latinky empirového období.
Návrh německé normy písmových řezů DlN

16 518 slučuje holandsko-anglické latinky s, latin-
kami přechodného období do jedné skupiny barok-
ních písem. Považuji to za výhodné, a použil jsem
část tohoto třídění také ke klasifikaci mapových
písem; Uvedený způsob klasifikace má tyto kate-
gorie:

1. Benátská antikva
Z písem vzorníků KRO patří do této kategorie

Moravia./
2. R e nes a n ční a 11. t i k v a
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3. .B a I' o k n ía oU ,t i k v a
Z písem obsažených ve vzorníktl KRÚ sem

patří Augustea a Reform.
4. K 1 a s i c k á a n t i k v a
Z písem obsažených ve .vzorníku KW sem

patří Empiriana a Kartografická kursiva.
5. H tlI Ko v á a n ti ikv a s e se r i f Y
Z písem obsažených ve vzorníkŮ KRÚ sem patří

Memfis a Patková kurslva. '
6. H tlI k o v á a n t i k vab e z s e I' i ftl
Ze vzorníku KRÚ se patří Futura; Meteor gro-

tesk, Slavia grotesk, Universal grotesk, Reforrn,ní
grotesk, Venu:" Akcidenční grotesk a Široký gro-
tesk.

7. Ji n é va I' i a n t y a n t i k v y
Sem patří písma, která nemohou být zařazena

do výšeuvedených kategorií.
V shorauvedeném třídění není uvedena kursiva

(italika), která se vyvinula jako samostatné 'písmo
z kancelá'řského ozdobnéh'o písma nazývaného Can-
cellaresca. Jeto proto, že v současné době je běžné
vytvořit pro každou antikvu vyznačovací kursivu,
která společně s ostatními vyznačovilcími písmo-
vými druhy tvoří písmo vou rodinu.

Mapové písmo, které prošlo staletým vývojem,
se vyznačuje specifickými rys)!., které ho odlišují
od knižních písem a od písem akcidenčních a no-
vinových. První etapa mechanizace zpracování ma-
pového popisu téměř ve všech zemích nahradila
tato písma typografickými písmy knižními a akci-
denčními.) Tím se zhoršila čitelnost, kvalita ajed-
notnost mapového díla. Význam mapového písma
pro 'kartografickou výrobu, praonosrt jeho ručního
vyhotovení a požadavek Z'výšení kvality maipových
,děl vyžadují vyuŽi'tí nejpOlkl1o'kovější metody pro
zpracování mapového popisu.

Současně s úsilím O výzkum a zavedení nej-
produktivnější metody pro zpracování mapového
pOpisu je třeba také věnovat. plnou pozornost typi-
zaci homogenní soustavy mapových písem. Tako-
vou soustavu bůqe třeba přednostně vytvořit, a to
na podkladě výběru nejosvědčenějších písmových
druhů. Charakteristické rysy mapového písma jsou
určovány jeho vztahem k ostatním mapovým prv-
kům, vytvořeným kartografickými zobrazovacími
metodami, prostřEilky a materiálem. Zobrazovací
prostředky jsou převážně čarové mapové prvky pro-
vedené buď rycím hrotem do rycí vrstvy, anebo pe-
rem na kreslicí' papír. Charakter mapového písma,
který má být v souladu s těmito prvky, musí proto
odpovídat charakteru rytiny a kresby.

Vzhledem k tomu, že charakter v současné
. době používaných zobrazovací.ch prostředků se pod-
statně nezměnil, je možné při volbě pÍSma pro
fotosazbu vycházet z hodnocení vynikajících ma-
pových děl současnosti, která v dlouhé epoše pro-
věřena, prokázala svou trvalou hodnotu. Písma
módních, stylů nejsou pro kvalitní mapová díla
vhodná, protože nejsou ani v souládu s éharak-
terem kartografických zobrazovacích prostředků,
ani neodpovídají účelu a životnosti mapy. S ohle-
dem na volné rozložení mapového písma v mapě,
kterým se mapové písmo podstatně liší gd řádkové
sazby knižní,' nelze u něho automaticky aplikovat
pravidla typografické sazby ať již při volbě kom-
binace písmových druQ.ů, anebo při volbě písmovÝ.ch
stupňů. _

Typizace mapových děl vychází z typizace
zobrazovacích prostředků, -ke kterým patří také
písmo. Typlzace mapového písma musí vycházet

z kategorií zobrazovaných jevů. S ohledem na obec-
ně zeměpisné mapy lze zobrazované jevy roztřídit
takto:

1. sídliště
2. vodstvo.
3. výškopis
4. státy a ostatní správní jednotky
5. poloostrovÝ, souostroví a ostrovv'
6. 'ú.zemí, mysy aj. popis.

K rozlišení uvedených kategorií popisem po-
stačí tři neúplné písmové rodiny, z nichž každá
bude'příslušet k některé z nížeuvedených katego-
rií (rodu):

1. Klasická antikva
2. Hůlková antikva se serify
3. Hůlková antikva bez serifů.

~buto volbou získáme p~sma s optimální tvaro-
vou kontrastností, která budou ještě obohacena
vhodným použitím vyznačovacích písem a vytvo-
řením přirozené kartografioké řady plsmových.
stupňů.

Přispějeme k dobrému rozlišení sídlišť, jestliže
pro jejich popis použijeme d;vou písmových rodin:
klasické antikvy a hůlko'vé antikvy bez serifů.
Současně tím také splníme požadavek plošné úspor-
!losti.

Vodstvo je zvykem popisovat levou anebo pra-
vou kursivou. Protože však levá kursiva porušuje
rytmus, 'zv láš1iě u křivého· účaří popisu tekoucí ch
vod, považuji za vhodnější použít pro popis- vodstva
klasickou antikvu a její vyznačovací pravou kur~
sivu, a to v modré barvě. Z věcného hlediska je
vhodné použít pro stojaté vodstvo antikvu a pro
tekoucí vodstvo kursivu.
Popis výškopisu je vhodné provést hůlko vou vy-

značovací kursivou bez serifů. což je také v souladu
se zvyklostí.
Popis státíl.a ostatních správních jednotek můŽe

hýt zřetelně odlišen použitím hiHkové antikvy se
serify. Při tom by byla použita antikva pro popis
států a kursiva pro popis nižších správních jed-
notek ..

Poloostrovy, souostroví a ostrovy mohou být
popsány antikvou bez serifů, a to poloostrovy a
souostroví' versálkami a ostrovy minuskami.

fi7.emí a mysy je vhodné popsat versálkami kla-
sické anUkvy, a to vždy stupněm, který odpovídá
jejich významu.

Kresebná struktura mapových písem má nej-
lépe vyhovovat menším stupň'lm, ve kterých ie těC

žiště výskytu mapového popisu. Taková struktura
se vyznačuje t\Tl;dým obrysem. Od kartografického
písma se také vyžaduje, aby bylo plošně a tvarově
vyrovnané. Tyto požadavky ne-jlépe splňuje písmo,
iehož tvary se vyznačují klasickou jednoduchostí
a nemají ozdobné tahy. Měkké kontury, tvarová slo-
žitost a ozdobnost se mohou uplatnit jen u velkých
písmových stupňů, které se však v mapovém popisu
nevyskytují.

Součástí typizace mapových písem je stanovení
kartografické řady písmových stupňů. Při použití,
několika druhů prsmových stupňů typografických
Dísem neobdržlme zpravidla homogenní řadu ani
z hlediska výšky písmových stupňů, ani z hledIska
,kresehné struktury. To je způsobeno tím, že veli-
kosti obrazů stejných stupňů různých písmových
druhů se liší, a že jednotlivé písmové druhy nemají
zpravidla všechny písmové stupně. Homogenní řadu
písmových stupňů poskytuje expon!=lnciální křivka,
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se kterou je 'na obr. 1 sl'OW1áv~na řada pí'SiIllGvých
,stupňů. některých písmových druhů., používaných
v KRÚ.

Obr. 1. Rozložení
1 Slavia grC'tesk půltuč.
,2 Atltikvil Etnpirian,.
~Au!.ustua
" Venus

písmovýcn stupňťi.
5 Reform, grotesk půltuč.
I>. Exponenci~lnl křIvka

pro 20 stup;iu

Mechanizace kartografické fotosazby vyžaduje,
aby byla velmi přesně určena šířka každého znaku
.včetně obou pů.lmezer, které nazveme mezipísmeno-
vými. Šířka obou mezipísmenových/ pů.lmezer sou·
časně se šířkou znaku se stane při automatické
sazbě matematickou hodnotou, která stanoví vzdá-'
lenost písmenových os a tím i stejnošedost řádky.
Na podkladě studia zákonitostí písmové tvorby byly
meztpí,smooewé mezery vyjádřeny nížeurvedenými
matematickými vztahy. Mezipísmenbvá pů.lmezera
je funkcí tvaru čar písmene u mezipísmenové pítI-
mezery; vnitřní světlosti písmenea poloviny zá-
kladní mezery, která je dána plochou mezi píSmem
LA při je]1ch nejmenší vzdálenosti. To lze ku př.
pro písmeno k vyjádřit tímto vztahem:

mk = f( Sk, Tk, ZLA 1
V tomto vztahu je

mk šířka mezipísmenovépů.lmezery
Sk světlost písmene k
Tk tvar tahů omezujících písmeno umezipís-
- menové půlmezery

ZLA šířka základní půlmezery "
Důležitou vlastností písma je barevný index.

Sprá'V'llým využitím barevného 'indexu můžeme zvý-
šit kontrastnost :inaporvého popisu, a tím 'sou9asně

I

zlepšit čitelnost mapy. Barevný index lze vyjádřit
tímto vztahem:

In = f(dn, Sn, Šn}
V tomto vzorci značí
In barevný index
dn ,duktus
Sn slabé tahy
šn šířku písmene
nprům. hodnotu pro versálky anebo minusky
Uvedená funkce má tvar:

dn + Sn

\
Dodržení shorauvedených zásad přispívál!: do-

sažení dobré čitelnosti mapového popisu a to pode
statně zvyšuje kvalitu mapy. '

Podle těchto zásad byla ve VÚGTK provedena
krespa klasické kartografické kursivy a hiUkové
'antikvy a na O'S't,aitJI1íchdruzÍ!ch se pracuje. Sro'Vnání
rozměrových poměrů. těchto dvou písem, 'a m'imoto
také několika jiných je provedeno v tab. 1.

..;
"'~i:<l~ 'S ~,!oI oei:<l />~

'" oe ~!~ .1>1'-< o~88~S o "'·~Cl ,,!OI"'Cl
't:l [e~p :a ••'O8Z~ o ,~~~~ ~,!oI1> 1Il:1>

Výška vers. 10,00 10,00 10,00 10,00- 10,00
Výška min. 6,95 5,00 7,44 6,98 7,14
Šířka vers.
prům. 9,62 6,84 4,47 9,30 5,00
max. 13,26 10,12 7,40 14,40 8,90
min. 4,30 3,20 0,93 4,60 1,00
Šířka mm.
prům. 6,08 5;16 3,67 7,97 4,20-
max. 10,84 8,85 6,51 13,80 7,40
min. , 3,26- 3,50 1,04 4,90 1,00

I

Odchylky průměrné šířky od šířky:

max. vers. 3,64 3,28 I 2,93 i 5,10 3,90
min. vers. 5,32 3,64 3,54 4,70 4,00
max. min. 4,76 3,69 2,83 5,83 3,20
min. min~ 2,82 1,66 2,63 3,07 3,20

Rozdfl~aximální a minimální hodnoty:
,

!
,

šířky
versálek

',
96

1
6,92 6,47 9,80 7,90

šířky 7,58 5,35 5,47 8,90 6,40
minu'lek

Z hodnot v tabulce uvedených lze odvodit, že
u klas{ck'é kartografické kursivy VÚGTK a hůlkové
'antikvy VÚGTKjepolo~ena váha na dobl'lou čitel-
nost hilavně menšfch pjísmOJVýchstupňů a nadQbrou
čitelnost ,minusek. PloŠlIlá ú'S'pornost hůlkOJVé'an-
ti'k'Vy činí toto Ipísmo zvlášť způsobilým pro po'pis
jevů s vel~ou hustotou výs1kytu.

3. Metody zpracování mapového popisu

V souěa'sné době používá, kartografie v ČSSR hlav-
"ně knihtisk a fotO'sazbu k provedernímapových
názvů na papír anebo na průhlednou plastickou
folií, které, se pak vlepují do vydavatelských ori-
ginálů. Z těchto dvou reprodukčních metod je fo-
tosazba pokrokovou a efektivní metodou, která
zkracuje technologický postup Íi,zvyšuje kvalitu
mapy. Výhody fotosazby vyplýva,jí hlavně z její
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dokonalé s)lody s charakterem tiskové techniky
s plochy, která je pou~ívána při tisku map.

Podle prostředků používaných pro sazbu lze
metody mechanizace mapového popisu takto třídit:

1. metoda typografické sazby
2'. metoda ruční sazby fotoliter
'3. meitoda l"UČIlísazby promítáním jednotli-

vých znaků ze ,společné fotomatrice.
Pro metodu tYPografické sazby jsou kartogra-

fické sazárny vybaveny značným počtem knihtis-
kovýcli pisem. Sázba se provádí zpravidla ručně,
někdy také sázecím strojem Linotype. Zesazby se
provede tisk na papír anebo na plastickou folii. .

Další metodou je ruční sazba fotoliter •. která
použíivá k sa~bě 20 mm 'VYlSo~éfotoUtery s nega'ÍÍv-
ním a stranově převráceným obrazem znaků.
'11ouš~ka materiálu, z·něhož je fotol'iJtere vyhotovena,

. je 0,7 mm event. 1,2 mm. Touto metodou provede-
ná sazba se fotografuje přístrojem FN 2 anebo
adaptovaným zvětšovacím. přístrojem.

Na př1strojích Additype a Typofot se vyhoto-
vuje fotosazba metodou ručního přiřazování a pro-
mítání znaků ze společné fotomatrice.

K odstranění obtížného a zdlouhavého procesu,
jímž je rozřezávání a vlepování nálepek. do vyda-
vatelského originálu byly v některÝch zerriich kon-
struovány promítací montážní stroje. Pro fotosá-
zecí přístroj Hohlux-Typofot byl zkonstruován pro-
mítací montážní přístroj Hohlux-Kartolux a pro
. fotosázecí příistroj Hadego 'byl korn;truoN'án promí-
tací montážní přístroj Staphograph. Promítací mon-
tá2íní stwjene~eší problém popisu uspo'koj'i'vě, ne-
boť dvojím promítáním se zhoršurje kvalita a pro-
dukti:vita se podstatně nezvyšuje.
Také velmi výkonné fotosázecí stroje pro ~řád-

kovou sazbu nemohou být pro mapový popis plně
a efektivně využity. Nejdůležitější částí těchto
strojů je nákladně konstruované zařízení, vyplňují-
cí řádku na požadovanou délku. Toto zařízení se
však pro kartografickou sazbu nevyužije, protože
vyplňování řádky na stanov,enou délku je s ohle-
dem ná řezání a, lepení názvů pro kartografii
nepoužitelné. Výkonn'ost těchto strojů podstatl1~
snižuje velký počet druhů a stupňů při malém
rozsahu sazby.

Jinou skupinu představují titulkové fotosázecí
přístroje, které jsou určeny pco sazbu nadpisů a
korektur. Přesto, že tato kategorie je početná,
nemohou ani přístroje této kategorie uspokojivě
vyřešit problém mechanizace zpracování mapového
popisu. Je to proto, že mapové ná~vosloví se vy-
značuje speciálním charakterem účaří, kterým se
liší od řádkové sazby a sazby akcidenční. Vysoká-
přesnost, která se od polohy sazby vyž~duje, různý
tva,r účaří a kvalita jeho obrysu vyžadují speciální
řešení mecranizace kartografické fotosazby.

4. vývoj automatického a kartografického fotosáze-
ciho stroje / .

Ekonomický rozbor metod používaných pro zpra-
cování mapového popisu ukázal, že zvýš.ení efek-
tivnosti zpracování mapového popisu vyžaduje
speciální řešení, otázek fotosazby v kartografii.
Z .hlediSka· efektivnosti se ukázalo výhodným na-
hradit dosavadní ruční sazbu fotoliter automatickou
fotosazbou a současně odstran1t vlepování nálepek
popisu. AutOr tohotá článku vypracoval návrh auto-O
matického kartografického fotosázecího stroje, na
jehož dokumentaci se ve VÝZKumném ústavu geo-
detickém, topografickém a kartografickéI1l pracuje.

GttodetiCkfa ~artj)grafijlkf obzor
roč. 10 (52) č(s~o 8/1984 '19),

Při řešení tohoto stroje bylo' využito automa-
tické fotosazby podle děrovaI1ého záznamu. Auto-
matickou fotosazbou se vyhotoví kompletní vyda-
vatelský originál mapového listu s přesným

-'-b'-'I

X
S

uspořádáním popisu podle sestavitelského origi-
nálu. Kartografický automatický fotosáze'cí stroj
bude mít jednak snímací zařízení pro čtení děro-
vaného záznamu a současně také klávesnici pro
ruční sazbu. Toto řešen! automatizace kartogra-
fické fotosazby poskytuje vysokou kvalitu a efek,
tlvnost tím, že spojuje výhody fotosazby s umísťo-
váním názvů přímo do originálu bez druhého
promítání vysazený"ch názvů.

Optický systém automatického kartografického
fo't:'O'sázeCíhrostr-oje bude říZefllele,krtronidkým systé-
mem, t:zJv.elektrickými i[l'Verrsory.Elektr-on'lc:ký za-
ostřovací systém provádí zaostřování podle New-
tonovy rovnice:

12 = xx'
V ,této rovnici jsou x a x' vzdálenosti obrazu

a předmětu od ohnisek. Pro sečnou vzdálenost
předmětu s a obrazu s' platí vztahy (obr. 2)

x=s-f
x' = s'-f

Newtonova rovnice je realizována pomocí
srovnávání odporů Rl a Rz

kx = R1; kx'= Rz
V můstkovém zapojení odporů Rl, Rz, R3 a R4 .

pro nulový proud mezi body R3Rl' a R4RZ platí rov-
nice

R1Rz = R3R4
;la předpokladu, že R3 = R4 obdržíme vztah

RZ = R1Rz
Tento systém automaticky zaostřuj,e při spojitém

zvětšení a 'zmenšení znaků fotomatrice v mezích
od 1,0 do 12 mm.
Zařízení automatické kasety S citlivým fotogra-

fickým materiálem na plastické podložce eliminuje
rozměrové změny plastické folie v průběhu sazby
a provádí transpor~ fotografického materiálu před
optickou osu optického systému podle pokynu ope-
ratéra. Maximální rozměr citlivého fotografického
materiálu je 500 X 700 mm. '

Pohybový systéln fotom~trice umožňuje foto-,
sazbu na účaří libovolného tvaru.' Součástí tohoto
systému je fotomatctce kruhového tvaru, která má
v jedné kruhové řadě 100 znaků. Optický systém
umožňuje sazbu ze čtyř kruhových řad jednoho
matrlcového kotouče, na kterém jsou znaky' všech
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latinkových abec~d. Sazba při použití děrného štít-
ku je úplně automatizována, a mimoto je stroj
vybaven klávesnicí, kteréÍ umožňuje ruční sazbu
některého druhu popisu, např. kát. Operátor, který
:řídí sazbu na dálku od řídicího stolu, určuje postup
práce, volí druh písma, jeho umístění a velikost.

5. Závěr
Racionalizace a uplatňování vědeckých metod
v kartografické vÝrobě vytváří příznivé podmínky
pro 'zvyšování kvalifikace pracovníkfJ-. Úspěšné vy-
řešení automatizace kartografické fotosazby před-
pokládá podrobnou znalost výtvarných zákonů
mapového písma. Normalizace mapových písem,
která je z ekonomického hlediska pro kartografU
výhodná a přispívá li: jednotnosti mapových -děl,
je - součástí racionalizace zpracování mapového
popisu.

Fotosazba má z hlediska kartógrafie důležitě
vlastnosti. Umožňuje využít nejlepších mapových
písem, staletým .vývojem prověřených, dodat těmto
pí'smům jednotnost, kterou se ještě zvýší jejich k~ra-
lita. Současně zacho'Vává fotosazba kartografické

\ .
zásady přiřazování znaků. Pro vytvoření homogen-
ní soustavy mapových písem byly stanoveny zásady
a byly vypracovány dva návrhy mapových písem.

Při hodnocení současných metod zpracování
mapového popisu byla prokázána malá efektivnost
a kvalita současné metody zpracování mapového
popisu. Proto provedl autor tohoto článku návrh
kartografického automatického fotosázecího stroje,
který automatickou sazbou mapového popisu vyho-
tovuje komplexní vydavatelský-- originál mapového
popisu, a tím zjednodušuje a zkracuje technologic-
ký postup. Automatický fotosázecí stroj je přede-
vším urč.en pro potřeby kartografie a svou pro-
duktivitou předstihne v současné době známé kar-
tografické titulkové fotosázecí stroje.

Lektoroval: inž. Mirpslav Mikšovský. ÚSGK. Praha

[lJ Men h a r t, o.: Tvorba typografického písma. praha 1958.
[2]' P J ach ý, O.: Mechanízace a automatizace některých prací

kart. vydavatelského procesu. Kand. dis. práce. Praha 1964.
[31 Návrh normy DI/>l 16518. -

Pr~ktické použití geodimetru NASM-48
při měření' základního bodového pole
pro technickohospodářské mapování

Inž. Antonín Pola, Ústav geodézie a kartografie,
Opava

V podzimních měsících roku 1962 prováděl Ústav geo-
dézie a kartografie v Opavě zhuštění polohopisného
geodetického základu pro technickohospodářské mapo-
vání na lokalitě Ostrava-jih převážně polygonovou me-
todou, kdy polygonové strany byly měřeny malým typem
geodimetl'u NA8M-4B. Pro určení bodů základního bodO-
vého pole bylo použito převážně po~ygonové metody,
protože v prostoru měření téměř úplně chyběla signali·
zace geodetického základu a Její obnova by byla velmi
nákladná. Protože už předem bylo známo, že polygo·
nové strany budou měřeny geodimBtrem, bylo k tomu
přihlednuto již při vytyčování a stabilizaci. V dalším
podávám zprávu o celé práci včetně. vytyčování, kompa-
race, samotného měření a měřických výsledku.

1. Popis' lokality
Lokalita měří 90 km2 a je ve své severní části hustě
průmyslově zastavěná, v jižní pak ,místy zalesněná,
vcelku rovinatá. Na severu je Ilsi 10 % úZllmí pod vlivem
poddolování. Blízkost pri'Imyslu, doli'I a ,hutí se proje-
vuje výskytem častých mlh, zvýšené oblačnosti a praš-
nosti a, snížené viditelnosti.

1.2. Vytyčení a signalizace polygonových pořadú

'Při vytyčování a signalizaci byl nám již znám článek
Schmidtův [2], jehož zkušeností bylo využito. Vytyčení
bylo provedeno tak, aby mezi sousedními body pořadu
byla přímá' víditelnost, ,která je nutná také pro měření
úhlová. Všechny body polygonovýéh pořadů jsme ozna-
čovali dřevěnými kůly, které vyčnívaly 1 až 1,5 metru
ze země a byly při vrcholu opatřeny reflexním papírem.
Tento odrazový papír jsme zí&kali od správy státních
silnic, kde je používán k signqlizaci patniků a stromů
pro zlepšení jízdy v noci. Takto signalizované polygo-
nové body byly snadno nalézány' uprostřed polí nebo
na polních cestách zvláště při měření v noci a za sně·
hové pokrývky. Při měření, které probíhalo v odstupu
jednoho až dvou měsíců, se nám stával({, že některé
.kůly byly mezitím obyvatelstvem odneseny,' avšak 70 %

se jich zachovalo po celou .dobu' měření Osvědčila se
nám proto účast vytyčovat~le při nočním měi'ení vzdá·
leností. (Vytyčování základniho bodového pole prováděl
většinou in'ž. Wollersdorfer s inž. Bučínským; měření
ndáleností s geodimetrei11 autor článku s inž. Eučín·
ským.) .

Vytyčování bylo prováděno rovněž s ohledem nu mě-
řickou metodlJ,. Délky jsme měřili metodou ob stanovis-
ko, a bylo tedy vhodné volit alespoň každý druhý bod
v blízkosti cesty. Bylo pak ~nadné zajíždět pi'ííTlO na
stanoviska autem s naloženým' přístrojem. a elektrickým
agregátem.

2. Komparace geodimetru na základně
V sídle ústavu byla vybudována v roce \1-962 dostatečně
dlouhá základna na snesené trati v Opavě-Kateřinkách
[7], takže jsme mohli~provést př'esné porovnání použi-
tého geodimetru před měřením na lokal itě 1 po měřen!.
Výsledky komparace ukazuje tab. 1. Z tabulky je zřejmé,
že, opravy mají maximální hodnoty u délky nejkratší
[150 m], a to při obou kornparacích, prováděných v od-
ll,tupu jednoho měsíce. Tento zjev, který provází vý-
sledky měi'ení krátkých vzdáleností elektrooptickými
dálkoměry, je zpŮSOben hlavně nehomogenností fázové
struktury modulovaného světelneho svazku, která se pro-
jevuje tím větší změnDu součtové konstanty přístroje,
čím 'je větší paralaktWký úhel m8'zi vysílaným a odra-
ženým světlem.

Z porovnání na základně byla stanovena absolutní
přesnost měření délek použitým přístrojem pro obor od
300 m do 1200 m hodnotou středni Chyby ms = ",2,7 .
. 10-6 b (D je vzdálenost v km). V návodě k obsluze je
uvedena přesnost: 10 mm ± 2 , 10-6 Dkm. Je zajimavé, že
v námi měř'eném rozsahu vzdáleností, který činí méně
něž desetinu dosahu přístroje [asi 15 km), se uplatni!
pouze konstantní člen. Při porovnání před měřenim na
lokalitě jSple měřili pro nedostatek času každý úsek
pouze ve dvou sériích, z toho každá série byla měřena
jiným pozorovatelem. Při ILkomparaci byl způsob mě-
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Tab. 1
Komparace I. 14. 11. 1962 na základě v Opavě Kateřinkách

Geodetický a kartografický obzor
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,

I I I IMěřený úsek "- Pozorovatel P Pozorovatel B Průměr Délka základny Oprava K!.

- (m) (m) (m) (m) (=)

1-2 ' 150,105 150,104

I
. 105,104 140,126 + 0,022

1-3 452,972 452,987 452,980 542,989 + 0,009
.

1-4 1049,940 1049,958 1049,949 1049,959 + 0,010
1-5 1199,914 1199,915

\
1199,91~ 1199,927 i + 0,013

i

Měřený

I
Pozorovatel P I Pozorovatel B Průměr

I
Délka zákl\ny I Oprava K II·.I Oprava K 1. I Prúměr opravúsek (m) I (m) (m) (m) (mm) (mm~

0°

1-2 150,106 150,102 150,104 150,126 +'0,022 + 0,022 + 0,022
2-3 302,869 302,866 302,868 302,863 ---:-0,005 - - 0,005
1-3 452,997 453,000 452,998 452,989 - 0,009 + 0,009 0,000
1-,4 1049,963 1049,962 1049,962 1049,959 - 0,003 + 0,010 + 0,004
1-5 1199;924 (1199,910*) 1199',924 1199,927 + 0,003 + 0,013 + 0,008

ření stejný. Pro dosažení lepslho, průběhu křIvky oprav
lJy bylo Vhodné měřit 6 až 1U sérií za různých atmosfé-
riCkých podmínek. U naměřených vzdáleností byla proto
zavedena oprava z porovnání pouze v rozsahu od 150 m
do 300 m v hodnotách od 22 mm jo nuly, ú vzdáleností
nad 300 m nebyla oprava z porovnání zaváděna.

3. Měření úhlú a délek

. Měření úhlů bylo prováděno zásadně odděleně od mere-
ní délek, a to za dennibo světla theodolitem Zeiss· Theo
010 ve dvou skupinách. Pro redukci šikmých vzdáleností
na vodorovné byly vedle vodorovných úhlú měřeny i ze-
nitové vzdálenosti. Zenitovou vzdálenost je třeba před
výpočtem opravit o korekcI !:o.rx, vyplýv.ající z nestejného
prťtběhu záměrné přímky při měření úhlu a délky podle
vzorce, který uv.edl Schmidt [2]:,

(g + t) (v + i)
S

g - výška geodimetru,
t -, výška' terče, .

v - výška reflektoru,
i - výška thoodolitu.

3.1. Měření vzdáleností

V listopadu a prosinci 1962' Jsme během pětI kalendář-
ních týdnů provédll měření vzdáleností geodimetrem,
který jsme pro tyto účely najali. Na lokalitě bylo za-
měřeno 24 polygonových pořadů a tři dloUhé rajóny.
I:'ouze 11 bodů bylo určeno protínáním vpřed a: zpět
a d1f6 po)ygonové pořady byly kromě toho měřeny po-
stupným protínáním.

Protože podobná práce byla v ČSSR prováděna po-
prvé, považuji za vhodné zmlnit se i o organizaci mě-
ření. !,ró většinu času jsme měli k dispozici pouze jedno
terénní vozidlo značky GAZ. Zajeli jsme nejprve vždy
s geodimetr~m na stanovisko, .nastartovali benzinový
agregát, jeden inženýrskotechnický pracovník zastaničil
geodimetr a druhý jel autem, nebo" u kratších vzdále-
ností gel pěšky postavit nal sousední polygonový bod
stativ s reflektorem. MezitíI1jl se geodimetr templlroval
a .po postavení reflektoru zamÍl'il. Pomůckou pro zami-
i'ováni byla u reflektoru kapesní sv(tilna a ugecdimetru
signalizace přenosnou lampou ·(transportkou). Celé mě-
ření mělo hladký prľlběh a bylo bez organizačních závad.'
Nastala-li nějaká nepředvídaná okolnost, pak se' vše
ooota,ralo jedním autem (například nasazení Š'patného
pcčtu klínu, nedocílení reflexu apod.).

Pro krátkost času nebylo nám možno obstarat jiný
zdroj proudu nežli benzinový dvoukolový agregát. zavě-
šený za auto. Jeho. výkon 2,5 kW byl asi 15krát větší
než byla spotřeba geodimetru (80 W) a spotreba pře'
nosné lampy, kterou jsme používali, pro signalizaci a
osvětlení pracoviště. Jeho provoz byl nepříjemné hlučný,
avšak po odstranění všech zdrojů poruch pracoval spo-
lehlivě a dodával poměrně stálé napetí, kontrolované
ve.stavěným. voltmetrem. Napětí kolísalo méné než jsou
dovolené meze, udávané výrobcem přístroje (200 až
2'10 V]. Pro' nedostupnost nebyl používán stabilizátor
proudu. Je možno též použít jiný zdroj proudu, např.
autobaterie s vibrátorem apod.

Při dorozumívání jsme u stanoviska geodimetru
používali přenosné lampy v drátěném pletivu se 100-
wattovou kryptonovou žárovkou, chráněnou skleněnou
baňkou. Zvláštní nazelenalá lJarva tohoto světla byla
vždy správně rozeznána obsluhovatelem refleldoru i při
měřeni v prostoru s mnoha jinými světly. Sk18něna
baňka dobře chránila r-ozpálenou žároVkU před mrazi-
vým vzduchem při signalizaci za: mrazu. Vlákno žárovky
se nám při signalizaci nikdy lleutrhlo, jako se to snadno
stávalo u ž,árovky nechráněné. Neosvědčila se nám pro
dorozumív·ání radiopojitka Orlík, jelikož provoz elek-
trického agregátu způsoboval velký šum ve sluchátkách
a poslech byl nesrozumitelny

Vzdálenosti jsme měřili metodou ob stanovisko_
Délky přes 800 m jsme měi'ili zásadně v noci nebo za
šera, vzdálenostI' do 800 m se nám dařilo měi'it za dne
pouze přI tmavé oblačnos~ a bez sněhové pokrývky.
Za slunečního svitu jsme měřili pouze krátl,é vzdále-
nosti do 400 až 500 m, a 10 pouze ve stínu nebo proti
slunku; po slunku jen velič13obtížně,' obvykle bylo riutno
měření za slunečního svitu a čerstvé sněhové pokrývky
v poledních hodinách přerušit, protože zachycené odra-
žené světlo bylo do té míry 'zahlceno denním světlem,
že se nulový indikátor stal necitlivým. Udané zkuše-
nosti platí pro neupravený tříhranolový Odl'řlZOVý systém
(reflektor). Pokud by byl k dispozici sedm.ihranolový,
případně 21hranolový odrazový sy"stém, případně černý
terč Úl hranoly O' průměru asi 1,5 m, bylo by možno
ve dne měřit vzdálenosti nejméně do jednoho km. prav-
. děpodobně za všech podmínek. Dosahová vzdálenost' za
dne je v poslední dob~ jestě dálo 7.většována použitím
rtuťové výbojky, (5] až na 4,5 km. - Měření se nám
nedařilo za vichřice, která způsobovala chvění plošně
i váhavě poměrně velkéh:J přistroje [váží" i s hlavicí
asi 20 kg], který stojí na lehl<ém stativu, používaném
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u theodolitu Wíld T2. Je proto lépe použít místo dodá-
vaného stativu těžšího stativu pro nivela~ní stroj Wild
NUL Při větších poryvech silnějšího náraz(>vého větru
se nám na slabém stati~u rozkmitalgeodimetr v hlavě
stativu natolik, že vysílaný paprsek šel mimo reflektor
a měření bylo znemožněno. V krajních případech by
bylo nutno přístroj ochrúnit před větrem zástěnou. Sami
jsme musili za všeobec"\lě v~lmi obtí~nýcll podmínek
během pěti týdnů z tohoto důvodu přerušit měi'ení pou-

", ze jednou ;za sněhové, bouře a silného nárazového větru.
Měi\ení vzdáleností Ipřes 1,5 I~m se nám nedařilo pro
trvale krátkou viditelnost' po celou dobu měření. Za
sněžení a deště j1i!tle měřili vzdálenosti do 1 km bez
zvláštních potíží. ' ,

4. Měření meteorologických prvků ,
Pri'lběh počasí byl téměř po celou dobil měření pro
pozorovatele fyzicky nepříznivý a jinou metodou [např.
paralakticky) by 'měření nemohlo být v témže roce
vůbec dokončeno. Bylo většinou oblačno, kouřmo, časté
dešťové a sněhové přeháúky, častý nárazový vitr, teplo-
ta v;;:duchu se pohybovala od-B 0c do +70C, většinou
kolem nuly, soumrak nastával kolem 16 hodín.~'iditel-
no st se pohybovala maximálně do 1--2 km, časté byly
mlhy, pouze několik' dní byla: viditelnost větší. \
. Měi'ení' meteorologických prvků prováděl zapisova-
tel během měření každé série. Nutnou přesl)l)sr Ihěření
meteorologických prvků udává výrobce geodiml'tru tak-
to; ± 10C u. teploty, tlak ±' 3 mm Hg a 'ylhkost ±- 50 Wo
relativní vlhkosti. Těmto hodnotám odpovídají na 1 km
rozdíly ve vzdálenosti kolem 1 mm. Pro měřeni .tepioty
vzduchU jsme používali běžný okenní teploměr s' dílky
po 1°C a s mOžností 'odečtení 0,50C. PlIO měření tl&ku
vzduchu jsme měli k dispozici kapesní barometr s dě-
lením po 1 mm Hg a s možností. odečtení 0,5 mm Hg.
Teplotu a tlak \ jsme měřili pouze při stanovisku geo-'
dimetru vzhledem k tomu, že měřené vzdálenosti byly
poměrně krátké a převýšení llle70istanovisky bylo malé.
',I'éměřpo !celou dobu měhmí trvalo tzv. homogenní po-
časí 16] ,pro elektronická měření nejvhodnější. Vlhkost
vzduchu nebyla měřena, jelikož vliv tohoto faktoru na
/měřenou vzdálenost byl' zanedbatelný v rozsahu vzdále-
"ností, k,reré jsme měřili.' Při prvé komparaci a při celé
prvé polovině délek byla měřena teplota vzduchu s tep-
loměrem Volně za\iěseným několik króků' od geodtmetru
asi ve výši visury. U druhé polpviny ,délek a u druhé
komparace [po měření na 10kaI!těl byla měřena teplota'
proudícího vzduchlj prakovým teploměrem. Podle továr-
ních zkoušek "odpovíd'l takto namliřená teplota vzduchu
lépe praktickým podnííllk~m pruběhu paprsku a liší se
~)d teploty stojí,::ího vzduchu podle našich zkušeností
maxiinalněo 2 oe. Zkušenosti s měřením teploty vzdu-
chu a 1iné jsem získal od inž. B. Delonga CSc,. jemuž
za cenné informace tímto vyslovuji "dík.

5. Měřické Výsledky
S geodimetre,m jsme změřili celkem 96 vzdáleností za 20
pracovních dnu v délkách od 112 m do 1421 m_pro 24
polygo~ových pořadfi a3 rajóny. Jejich celková délka
je 57,7 km.

Rozpiyly ze dvou sérií v jedné měřené délce se po-
h~bůjí od Duly do '17 mm. ROZl.Jtylpře!! ~O mm byl.zjiš-
těn pouze u jedné délky, mezi 21 a 30: mm leže! roz-
ptylu ~ délek, 18 0'0 'délek mělo rozptyl od 11 do 20 mm
a do 10 'mm vykazo'ITillo rozptyl 75 % délek. Ve výše
uvedeném .oboru délek je vp:Ukost rozptylu celkem ne-
odvislá od ~vzdálenosti [tllb. 2). Tuto tiv. vnitřní přes-
nost je 'možno charakterizovat průměrnou odchylkou
jednoho měření;'

[v] \
m. =.± -n = ± 4 mm,

kde v značt odclhyl'kukažidé série od aritm. průměru
z pbou §érií. Dvě vzdáiellostí na lokalitě [300 a 1100 mj
byly měřeny s několikadenní !\JeZeroll vrůzných dnech
a za různého počasí. ,což poskytujedalš'í charakteristiku
přesnosti. 'DOS,aže"né'YÝ,sledRY j~O,u v, meZí,ch, běžného
lOzpty~U (1 a 14 'mm J. Byla vJo!'PQčtenaprůměrná rela-

. \tivní ~nitř~r ~řesnost! j~dl:ré délky '~~~. ~ bylo ZjiŠ~ěnO,
,žé j!iní 1.; 82 000.

\/

Pola. A.: Praktické použit! \géodi'm;tru NASM-4B
měJ'ení základního bod<Jvého pole pro' technlckohospo-

dářské mqpolJánt

Při výpočtu zápisníků jsme zjistili, že měřické vý-
sledky jsou zbaveny hrubých Chyb. Plitom rozdíly tří
frekvencí v jedné sérii 'dosabují někdy značných hod-
not [až 10, max. 14 cm). Podle našich zkušenosti není
třeba se takových rozptylů obávat. Absenci hrubých
chyb potvrdil výpočet zákl,adního bodového pole a do-
savadní průb€h výpočtu podrobného bodového pole. Při
měření Illebyl prO'ká'zán 'gysteanil.tický 'Vliv po'wrovatele
na měřenou vzdálenost. Velmi vhodné je však zacvičení
od obeznámeného měřiče.

Po zavedení opravy z porovnání, redukce na nulo-
vou hladinu a redukce ze zoorazení byl 'ukončen v}'počet
polygonových stran. Ostatní matéinatické redukce ne-
bylo nutno zavádět, protože jejich velikost nedosahuje
do vzdálenosti 6 až 8 ~m hodnoty 1 mm.

6. Výpočet polygonových pořadů
Polygonové pořady jsme počítali pomocí šestimístných
tabulek, souřadnicové rozdíly na mm. Úhlové uzávěry
polygonových ,pořadi! se pohybovaly většinou těsně na
hranici dovolených' odchylek, piil.tných pro určení zhuš-
ťovacích bodů při měření paralélktickém [9, 10]. Bylo
tak potvrzeno předpokládané velké napětí sítě na loka-
litě. Toto napětí se nám projevtlo též při protínání
značným rozptylem výsledků, které dosahovaly hodnot
u jednotlivých souřadnic často přes 10 cm .. Rovněž. na
jihu lokality {tedy mimo vliv poddolGvání) byl uzávěr
polygonového pořadu, Íněřenéhopostupným protínl1ním,
kolem JO cm. Při posuzování podélné odchylky jsme
proto nejprve zkoumali, zda zde nejde o lokální délko--
vou deformaci sítě, způsobenou poddolováním a nestej-
norodým zaměřením a zpracováním sítě., Vybrali Jsme
proto z celého prostoru sedm přibližně přímých poly-
gonollých pořadů, máfo odchýlených od osy, a skutečně
jsme zjistili, že odchylky jsou systematické. Vypočetli
isme průměrné délkové zkreslení sítě na 1 km pořadu'
a dostali jsme hodnotu 28 mm/km. Pří posuzování uzá-
věrů polygonových pořadú jsme délkovou odchylku
opravili o tuto hodnotu a opravu jsme zavedli rovněž
u bodů, určených rayóilem. Výpočet průměrného délko-
vého zkreslení ukazuje tab. 3. \
, U jednotlivých pořadů jsme stanovili relativní přes-

nost určení před zavedením opravy ze zkreslení sítě
a po zavedení této opravy. Výsledky jsou uvedeny v ta-
bulce 4. Byla rovněž stanovena pruměrná relativllí přes-
nost polygonových pořadů po zavedení opravy ze zkres-
lení sítě hodnotou 1 : 60 700. Do tohoto průměru nebyly
pojaty dva pořady, které jsou značně ovlivněny poddolo-
váním. Uvedená hodnota v sobě skľývá jednak ,malé ne-
pi'esnosti měření délek geodimetrem, jeďnak napětí a
nesourodost sítě v tomto prostoru. Posledně jmenované
bylo též prokázánu výsledky úhlových uzávěr 11polygo'
nových pořadů. re mo~no tedy vyvodit, že pi'esnost
určení délek geodimetrem přesahuje přesnost dané tri'
gonometrické sítě.

Délky

I
100-500 ,I 500-1000 1

1000;;:;-1500m \ m

Počet délek I
44 44 I 8

P,,>mó,ná "'oom I
chyba jedné série .
(mm) 4,8 3,0 3,1

Při' výpočtu základního bodového pole byly nalezeny
J;lěkteré hrubé závady v síti. Tak nám dv,'l polygonové
pořady, stýkil.jící se na je<;lnOl'llbodě státni sítě, vyka-
zovaly souhlasnou odchylkou řádu 1,2 m. Odkrytím
podzemní značky mimo hranol bylo měření, geodime-
trem potvrzeno. Spolehlivě byl rovněž prokázán vliv
• poddolování na dvou bodech podrobné sítě atd. Při mě-
řenL se nám však< nepodařila kontroln€ ziněřit přímo
ani. ~dnu trigonometrickou stranu, pro nepřízeň počasÍ,
poruchy auta a kr<.1tkodobost, zapůjčení přístro']e, ' .
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Tak"3. Uroéni průmtlrr:.ého dálkového zkresleni sítě.

I I I "

fPočet
0. ~ VO"," +°11" °L Oq

, ' Cis. stran °1 °m
I(m~)

odch. I Odch.
pořadu polyg. (mm) délková odch. podélná pfičná

pořadu
I

(mm) (mm)

I (mm)

1 ,

6 4 + ,61 + 16 63 ~20 60
7 5 -52 '+ 61 80 -54 58
11' 3 + 81 + 48 94 -91 25
17/ 4 ,-48' + 21 : 52 -49 19
21 3 - 27 1-"- 8 28 -24 13
22", ,,3 + 6 ~ 31 32 -32 3
23 5· -;- 65 + 78 102 -9'2 44.•..'

I I I i,
PtůItlěrná,délková oprala za zkreslení sítě je' + 28 mm/km.,

I
,CiBIOPOřad,Uj

11

i}
4"
5
6
7
8*)
9*)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

( 24"

4
4
'5
3
4
2
3
4
6
3
5
3
4
4

" 3
5
3
3
5
4

1
' '. I

Podéln~odcht I 'I Oprava
I. °8 - Ilé1k':5-oSYpoř. ,ze zkresl. Bitě

I
=SPK-SPK

1

(k~~ SPK'dm
(=) 'i (mm)

-83/
- 2()
-54
+ 47+ 126
-37
~91
-18
-136
-39
-;- 183
-'-3,4
-49
-55
~82

,/~68,
-;- 24
~32
-92
,-45

1,695
1,575
2,132
2.256
2,389
1,174
1,896
1,600
1,226
1,057
2,396
2,777
2,239
1,799
2,838
1,861
0,&46
2,166
1,972
1,728

+ 31+ 44+ 60+ 63
+ 67+ 33+ 53+ 45+ 34+ 30+ 67+ 78+ 63
+50
+ 79-, + 53
+ 24+ 61+ 55
+ 48

*) nevzato do průměru, vliv poddolování.
1) výchozí '.('B)e poddolován ") pořad zaměřen paralakticky

7. Časové studie-
PrO' orientaci o časové náro.~nosti uvádím 1181wlik pri:!-
! 14ěrnýchvýsl€p.kii, jichž' jsme dosahov'alipři měření za
výše uvedených nepříznivých atmosférických podmínek
llři měření polygdnových pořadí'l vez většlcb ztrátových
častí, jako Je například uvázmÍ!í vozidla, hledání stano- _
viska, čekání na $'etmění, poruchy agregátu a závady
v organizaci. ' , ,

,?říštrojl'2;e, uvést doch~du,po příjezdu na stano-
visko a:si Iza 5 min., tenrperování pro přesné měření
trvá lG ai 20 min: ,(podle teplotyckolního vzduchu),
zamíření geodimetru trvá po 'Zácviku, u ,zkušenpho ..mě-
řIč~ asi 1mIn" zaměi'ení,ied~ésáÍ'le8až, 15 min: {po

l.:; . zá_cv~~tl,'-)pr.vn:í-_-·délky~.nám trvaly ,25 -až- 3q -ll1in.,,) ,_,-sio~
~~nl' p,ří$tr~je ,,1>6 měření "do' transportních beden asi

~:;;:<:;~': t~;,

Gepdet1~kYakartcwatický. L811sf'"
roč. 10" (52) čísw 8/1964 19J

[Sl
součet
stran
pobdu
(m)

2114,3
2774,8
2229,7
2425,8
963,6
2204,1
2014,8

Opravená I

I

délko odch. I
'" S 'Os = 08- PK'dml

(=)
, ,

I
-52
+ 24+ 6+ 110+ 193
- 4
-38
+ 27

~ 102
- 9
-+ 116+ 44
+ 14
- 5
- 3
-15

O
+ 29
-37
+ 3

'f'! dm=OL:S\
dé~á O,BY', pod. OdCh'-,jporadu I na 1 km

(ni) [(mm/km)
I ' I

1574,7
2132,2
1895,8
2239,2
846,6
2166,0
1972,2

l cel~e~:prumer:

Relativni
přesnost
°8:SP!,-

ľ: 13000
1 : 78000
1 : 39000
1 : 48000
1 : 19000
l :32000
1 : 21 000
1 :89000
1: 9000
1 : 27000
1 : 13000
1 : 82000
1 : 46000
1 :33000
1 : 35000
,1 : 2S 000
1 : 35000
1 : 68000
1:21,000 I
1 : 38.000

průměr:
i 1 : 29200

V
opravená
podélná
odchylka
(na 1 km)

-13
~25
-48
-22
-28
-15
-47

+ 15+ 3
-20
+ 6

O
+ 13
-19

198 : 7 =
= 2'8mm/km

I
Relativní '
přesnost

po vyloučeni
chyby z měř. Bitě
I O;:SPK
I

1: 22000
1: 65000
1 : 355000
1: 21000
1: 12000
1 : 294000
1: 50000
1: 59000
1: 12000,
1 : 117000
I: 21000
1: 63000
1 : Il!O000
1 : 360000
1 : 946000
1 : 125000
(1 : 846000)
1: 75000
1: 53000
1 : 567000

'j průmer: '
, 1 : 60700
I

3 min. Zaměření jedné délky' ve dvou sériích metodou
ob stano\lisko s přejížděnílll po dvou 'délkách trvá 1 až
1,5 h. Výpočet jedné série trvá asi 10 min. (štkmá vzdá-
lenost), výpočet jedné vzdálénosti, tj. dvou ,sérií se vše-
mi redukcemi a kontrolou trvá 1 Až 1,5 hod,

Při po'čátečních potílích všeho druhU se nám však
pouze ve,dvou směnách z dv'aceti podařilO' pracovat1;Jez
ztrátových časů. Za takových okolností lze změřit za
jednu prodlouženou směnu v noci asi 4 až 5 stanovIsek,
to 'je " až 9 vzdáleností o celkové délce 4 aŽ' 8 km
v podmínkách, jak uvedeno výše, Průměrný výkon by
mohl být po zácviku nejméně dvoutřetlnový v normální
směně; Příčiny časových ztrát JSou podrobně ~lVe4eny
v literatuře [2, 8]. Většinou se dají odsťrp1lit po díiklad-
něm zácviku celé měřické čety a po úpravě pomůcek.
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SOCIÁi.ISTICK~ SOUTĚŽENí

Z návodu a z dodatku je zřejmé, že je možn:) při mě.ření
základního bodového pole úplně odstranit nocní obser-
vaci úpravou pozadí za llranoly, použitím reflektoru
s větším počtem hranoli'l (7hranolový nebo 21hranolový
odrazový systém), případně zabudováním výkonnE:jší rtu-
ťové výbojky' do geodimetrll (5]. PřV1fi.ěření za dne,
v pI'íznivější roční době a ve vhodném terénu je možno
očekávat ještě efektivnejší práci, než je uvedeno, a
odstranění pracnosti paralaktického měření dél ek při
budování základního bodového pole. .

Provozní nasazení geodimctru při měření ;z:iikladního
bodového pole bylo po všech stránkách Lspěšné a účel··
nost nasazení potvrzena. Možno říci, že za stávajícího
:počasí by zaměření základního bodového pole v témže
/roce jinou metodou nebylo pravděpodobně ukončeno.
I:ozborem vnitřní a vnější pi'esnosti byl~ dokázáno, že
pro měření základního bodovéh0 pole plně postačuje
měření dvou sérií pro jednu vzdálenost. Metoda měrení
ob stanovisko nemá v tomto pl'ípadě patrný nepUznivý
vliv na měřické výsledky. Rozborem stř~ní chyby jedné
série bylo prokázáno, že' pro určení bodů podrobného
bodového pole by většinou postačilo .měřit pouze jednu
sérii pro jednu vzdálenost. Pří výpočtu polygoaových
pořadů byla nalezena' deformace sítě v dané lokalitě
a dosaž'ena v obtížných podmínkách asi trojnásobná
průměrná relativní přesnost proti požadované. Bylo pro-
kázáno, že při měření geodimetrem jsou spolehlivě na-
lezeny všechny náhodné nedostatky trigonometrické
sítě. Rylo prokázáno, že vybudování husté sítě základ-
ního bodové'ho 'pole polygonovými pořady _s délkami
měřf:nými geodimetrern. je hospodárné, po stránce měřic-
ké spolehlivé a zbavené větŠICh i hrubých chyb. Pral,tické
zkoušky prokázaly vhodnost delšího zácviku kélždého
pozorovatele. Praktické zlmušky prokázaly, že geodimetr
NASM-4B při účelném nasaze.ní uspoří námahu, čas
i prostředky při budování základního i podrobného bodo-
vého pole při technickohospodářském mapování.
Lektoroval t. inž. ~oi'ivoi Delong, CSc., VÚGTK, Praha

[1J AGA Geodimeter, System Bergstrand-;- Model 4B. Instrukční
·kniha.

[2J S c hm i d t, R.: Erfahrungen mit dem Geodimeter NASM 4.
Allg. vermessungsnachrichten 1982, Heft 6, str. 199-2D7.

[3] G e r k e, K.: Měřenf vzdáleností ve zvláštní geodetické síti
pro most dálnice v Leverkusenu. Allg. vermessungsnachrich-
ten 1982, č 5, str. 167-178. - Překlad ŮGK Opava.

[4J G Dl t ha r'd t, E., Stuttgart: Erfahrungetl mit dem Geodi-
meter NASM 4. Allg. Vermessungsnachrichten 1962, Heft 5,
sti'. 208·-210.

[5J Geodimeter NASM-4B mil Quecksilberlampe. Firemní litera-
tura.

[6J Mi t tel', J .. Wien: Ober die Bestimmbarkeit der Tragerwel-
len bei elektl'onischen Entiernungsmessungen. Allg. Vermes'
sungsnachrichten ~962, Heft 5.

[7J r e š u t a, V.: Měření krát'kých vzdáleností geodimetrem
NASM·2A. GaKO 1903, č. 12, str. 321-325.

[8J P o I a. A.•: Výzkumná zpráva o možnostech použití geodimetru
NASM-4R při měření základního bodového pole pro THM,
Opava 1983. •

[9J Směrnice pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných
bodů, ŮSGK Praha

IlO] Směrnice pro paralaktickou polygonometrii, OSGK Praha 1958.

Literatura k článku ch'lcramza: O praktickém uÚCi maticového
počtu •

[11 BYD20vSKý, B. Úvod do teorie determinantů a matic.
Praha 195-0. .-

[2] LlEMN)J:08I-I'I, n. II.: OCHOBhI BhI'IlIC'IIITeJ:lhHOti MaTeMaT>IHlI.
Moclma 1960.

[3] LlEMII)J:OBlIq. B. II.: 'llICJIeHHhle MeTO):lhI aIIaJIlIaa. MocRBa
1962.

[4] GOTTHARDT; E.: Ableitung der Grundformeln der Ausglei-
chungsrechnung mit Hilfe der Matrizenrechnung. DGK Reihe
A: Hohere Geodasie - Veriiifentlichung Nr. 4, Bamberg 1952.

[5] Knihovna standardních programů samočinného počítače
ELLIOTT.

16] KtJ,íhovna standardních programů samočinného ,počítače
StRIUS. -

17] 8'1' AsTNÝ, V.: Aflnni transformace na počítači Z 11. Pro-
gram Z 11-13. Knihovna VÚGTK č. 23929.

18] RY8A VÝ, J.: Geodesie. Praha 1953.
19] TRAGERi L.: Výpočet vah vyrovnaných nadmořských výšek

bodů v základní nivelační síti ČSR. Sborník fakulty zeměměřic'
kého inženýrstvi 1. Praha 1955.

K novému dokumentu ÚRO a vlády
k rozvoji socialistického soutěžení

Od 1. července 1964 se ve všech ústavech ÚSGK roz-
víjí ,soutěžení pod~e nových zásad. usnesení ÚRO a vlá-
dy CSSR ze dne 3. června t.. r. Tento nový dokument
zdůrazňuje jeden z nejdůležitějších úkolů odborových
organizací i hospodářských pracovníků - všestranně
podporovat a rozvíjet iniciativu pracujících a ještě lépe
a účinněji organizovat a řídit socialistické soutěžení
přímo na těcll pracovištfch, kde se rozhoduje o plnění
plánu. UsnesenÍ. zároveň zdůrazňuje zásadu, že soutě-
žení musíme zaměřovat na konkrétní úkoly dané tech-
nickl1lhospodářským a finančním plánem, zejména k za-
bezpečení' jeho kvalitativních ukazatelů. Máme-li tuto
zásadu naplnit, musíme iniciativu pracujících v daleko
větší míře soustřeďovat především na rust produktivity
práce a na co nejefektivnější využití všech lidských,
technických, materiálových a finančních zdrojů na kaž-
dém pracovišti.

V dokumentu je dále zdůrazněna Zásada, že sou-
těžení řídí, kontrolují a vyhodnocují orgány ROH spo-
lu s. hospodářským vedením na základě osobnich a ko-
lektivníCh závazků. Přitom vyzvedá hlavní roli BSP
v dalším rozvoji socialistického soutěžení. Podstata řízení
.socialistického soutěžení tedy spočívá v usměrňování je_O
ho óbsahu, aby výsledky soutěžení se ve svém souhrnu
konkrétně podílely na růstu produktivity práce a na-
plňovaly heslo BSP "Produktivita - kvalita - hospo·
dárnost". To vyžaduje hlubší orientaci na uplatňování
nových poznatků techniky a technologie, nové racio-
nálnější metody práce, lépe využívat pracovní dobu,
odstraňovat překonané normy, rozvíjet zlepšovatelské
hnutí, neustále zlepšovat organizaci práce, zvyšovat kva-
lifikaci i kvalitu práce, využívat ZkUŠ:H~OStínejlepších
pracovníků a tyto poznatky zveřejňovat, propagovat
a V nejširší míře předávat dalším. Proto je dltležité, aby
podmínky soutěžení v ústavu, které vydává ZV ROH
a hospodářské vedení tomu plně napomáhaly a kon-
krétně určovaly nač soustředit pozornost pracujících,
co má být obsahem jejich socialistických závazků.

Celé usnesení je prolnuto snahou zbavit soutěžení
všech formálnícli stránek a organizačních metod, které
se kolem sledování výsl3dků, hodnocení soutěžení i udě-
lování titulů n~kupilo a oslabuje jeho účinnost. Proto
také napříště k odpovědnosti za rozvoj soutěžení a jeha
správný obsah, přistupuje i pravomoc v rozhodování
a propůjčení i odnímání titulů a poskytování čestných,
věcných i peněžitých odměn ZV ROH. A tak ten, kdo
soutěžení řídí, kontroluje a vyhodnocuje, zároveň také
uděluje odměny. Napříště propůjčují tItul brigáda, dílna,
středisko nebo provaz SOCialistické práce ZV spolu
s vedením ústavu pa schválení členskou schůzí základ-
ní organizace ROH. Tyto čestné tituly se propi'ljčují
na období, po které brigáda, dílna, středisko nebo pro-
voz plní přijaté závazky a úkoly- a jsou vzorem pro
ostatní pracující. Podmínkou pro udržení čestného titulu
je zkvalitňování a plnění socialistických závazků, které
závodň.ívýbory v ústavu pololetně prověřují, informují
členskou schůzi, případně dávají návrh na odebrání
titulu.

Nově se upravují i podmínky pro udělování titulu
průkopník socialistické práce,. který také propůjčuje
ZV ROH. PrQpůjčuje jej především jednotlivcům, kteří
pro charakter práce soutěží v rámCi brigád a dosahují
vynikajících pracovních výsledků, uplatňují zásady s'o-
. cialistické práce v praxi, vzdělávají se a aktivně se
podílejí na veřejné činnosti, nebo těm, kteří iniciativně
přecházejí na zaostávající úseky. Takový přechod ovšem
už není podmínkou pro udělení "tohoto titulu. ,

Musíme mít na paměti, že usnesení k rozvoji sou-
těžení samo o subě nemůže automaticky přinést ná-
pravu věcí a odstranit v~echny nedostátky v rozvíjení
soutěžení. Je jen nástrojem a závisí v rozhodující míře
na tom, jak budeme principy. usnesení uskutečňovat
v konkrétních metodách a v celém stylu naší práce.
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o to se především musí postarat i vedoucí hospodářští
pracovníci všech stupňů, aby soutěžení se. skutečně
stalo součástí jejich řídící a orgap.izátorské činnosti,
• spočívající především ve, vytváření' základních podmí-
nek pro Zdravé soutěžení. Bez takových podmínek,
jako je konkrétní a včasný rozpis rozhodujících uka-
zatelů co nejblíže k pracovištím, nemůže být soutěžení
účinné a jeho výsledky nemohou být ani porovnatel-
né. Nedílnou součástí rozpisu plánu má být. jeho PrD-
jednání s pracovním kolektivem s cílem, aby jeho
aktivní účast pomohla co nejlépe plnit úkoly včas,
v potřebném rozsahu a kvalitě a při 'úspoře nákladů.
V tom je také základ konkrétnosti závazků k řešení
technických a ekonomických úkolů a cesta k dosažení
efektivnější organizace práce. Pravidelná kontrola a ve-
řejné hodnocení plnění závazků dává možnost bez slo-
žité evidence posoudit přínos iniciativy pracujících, zjiš-
ťovat příčiny slabin i úspěchů a lépe organizovat po-
třebnou pomoc. Takovéto sepětí řídící činnosti hospo-
dářských pracovníků s pracujícíllli je zárukou neustá-
lého prohlubování socialistickéhO soutěžení a ,cestou
k odstraňování formalismu a ,administrování.

,Nově se upravují některé zásady pro soutěžení mEzi
ústavy. RozhodUjícím podkladem při vyhodnocování to-
hoto soutěžení jsou komplexní rozbory hospodaření.
Proto se p'osuzuje' komplexně celková' práce ústavu
z hlediska dosažených hospodářských Výsledků rozvo-
jem iniciativy pracujících i podle toho, jak ústav za-
bezpečuje pracovní, sociální a zdravotní potřeby pra-
cujících. Hodnocení výsledků soutěžení mezi ústavy
a propůjčování Rúdého praporu ÚSGK a ÚVOS nej-
lepšímu ústavu bude prováděno pololetně. Prodloužení

lhůty pro udělování Rudého praporu prospěje zejmé-
na'v tom, že se omezí působeni různých časových i pře-
chodntch vlivů, projevujících se v rámci jednoho čtvrt-
letí·· v celkových hospodářských výsledcích ústavu .

Základem soutěžení mezi ústavy zůstává nadále
vnitro ústavní soutěžení, jehož hlavní těžiště spočívá
v rozvíjení vzájemného soútěžení jednotlivců a pracov-
ních kolektivů (výrobních útvarů) o co nejlepší vý-
sledky, v maximální podpoře a rozšiřování osvědče-
ných i nových projevů iniciativy, v praktickém předá-
vání a využívání zkušeností a nových metod práce.
S tím souvisí úkol věnovat zvýšenou péči zejména hnutí
BSP, nejvyšší a' hlavní, organizační formě soutěžení
a rozhodujícímu činiteli pracovních úspěchů v ústa-
vech. Bez 'praktické výměny zkušenosti, od různých be-
sed a konferencí až po dny navé techniky, různé vý-
stavky atd., není možno hovořit o dobře organizovaném
soa,ialistickém soutěžení.

Novým opatřením je udělování titulu ústav socia-
listické práce, který propůjču,je ÚVOS SOMH společně
s ÚSGK nejlepšímu ústavu za dlouholeté, trvalé a vy-
nikající 'výsleiďky a ús:pěchy v socialistické výstavhě.
Očekáváme, že U1O'Výrdokúment o 'Socialistic'kém sou-
těžení a jeho správné uvádění do života v široké zá-"
kladně soutěžících v našem resortu dále podpoří roz-
mach soutěžení, zejména na počest 20. výročí osvobo-
zení ČSSR, které se ve v~ech ústavech dobře rozvíjí
a že velkou měrou opět přispěje ke kvalitnímu splnění
a překročení plánovaných úkolů letošního' roku a pří~-
nivě ovlivní nástup k přípravě plánu na rok 1965.

Oddělení PAM ÚSGK

\

Výsledky kontroly účinnosti aktivních opatření k zabezpečení lednového pléna ÚV KSČ v resortu ÚSGK

V měsících červnu a červenci proběhla v celém
resortu ÚSGK kontrola ťj.činnosti aktivních opatření,
organlzovaná tak, jako ve všech ostatních resortech
na základě rozhodnutí ÚV KSČ a podle zásad stanove-
ných vládou. ,
Plán aktivních opatření resortu ,ÚSGK k zabezpečení

usnesení lednového pléna ÚV KSČ o dalším rozvoji ná-
rodního hospodářství a zabezpečení životní úrovně byl
projednán a schválen dne 25. února t. r. kolegiem
předsedy ÚSGK za účasti zástupců ÚV KSČ a ÚVOS
SOMH. Jeho hlavním cílem' je plnění a překračování
úkolů plánu na rok 1964 a včasná příprava plánu na
rok 1965 i směrnic pro vypracování plánu na léta
1966-1970. Ke splnění tohoto cíle jsou aktivní opatření
zaměřena v jednotlivých úsecích takto:
a J na úseku překročení produj{tivity práce a snížení
vlastních nákladů na soustavné prověřování technické
a ekonomické úrovně výroby, na odhalování rezerv
produktivity práce zaměřené na úspory v předvýrobních
procesech a v projekci, na zdokonalování techniky,
technologie a organizace výroby, na plné využití pra-
covní doby, na omezení neúčelné přesčasové práce, na
upevnění pracovní, mzdové a technologické kázně a
na další opi'l.Fení přinášející maximální efekt, zejména
úspory pracovních sil; ,
b) na úseku zvýšení kvality a technické úrovně vý-
robků ,a ,prací na zkrácení lhůt úkolů plánu rozvoje
vědy a techniky, na vypracování programů zavádění
nových pracovních metod, na rozpraGování otázek dal-
ších možností koncentrace a specializace geodetických
a kartografických prací, zejména na bázi postupné
komplexní mechanl'zace a automatizace;
c J na úseku investiční výstavby na důsledné využití
základních fondů" ústavů ÚSGK, na zpřesnění plánu
investiční výstavbY ni/- rok 1964 a na vypracování
orientace investiční výstavby v resortu ÚSGK na léta
1965 a 1966; ,
dl na úseku pomoci zemědělství a průmyslu na účin-
nější spolupráci. s orgány národních výborů při reali-
'1.aci využívání půdních rezerv při zakládání a údržbě
evidence nemovitostí, na zajišťování požadavwů na spe-

ciální geodetické práce pro tě~ké strojírenství, hutnic-
tví; územní plánování a dalši \íseky národního hospo-
dářství; '-..
e 1 na úseku mezinárodní spolupráce a zlepšení vztahu
k zahraničnímu obchodu na využívání poznatků z me-
zinárodní spolupráce k' dalšímu zvyšování technického
rozvoje v geodézii a kartografii, na další rozšíření vý-
vozu kartografických děl, zvláště do kapitalistických
států; .
f] na úseku hospodárného vývoje řídícího a 'správního
aparátu na provedení opatření ke snížení řídícího a
správního aparátu podle zásad usnesení vlády č. 86/1964
a na zjednodušení administrati:vních prací.

Účinnost aktivníCh opatl'en~ se projevila již při se-
stavování THF plánů ústavů na rok 1964. THF plány
oa rok 1964 znamenají ve svém souhrnu nejenom za-
jištění všech úkolů státního plánu a zajištění vztahu
ke státnímu rozpočtu, ale také další zprogresivnění plá-
nu na rok 1964. Proti původním návrhům plánu ústavů
představuje souhrn jejich schválenýqh THF plánů na
rok 1964 další růst produktivity práce o 0,9 %, vše9hny
hlavní druhy prací jsou zajištěny, objem dokončených
prací financovaných ze státního rozpočtu se snižuje
o více než 3 mil. Kčs při současném růstu objemu prací
pro vnější objednatele o více než 5 miL Kčs. Celkový
objem prací se proti rozpisu v THF plánech ústavů
zvýšil o více než 2 mil. Kčs,

Účinnost aktivních opatření byla prokázána též vý-
sledky plnění plánu za 1. pololetí 1. r. Všej:;hny hlavní
druhy prací byly v 1. pololetí t. r. splněny, resp. pře-
kročeny, z táho úkoly v triangulaci na 101,3 %, v to-
pografickém mapování na 101.1%, v technicko.hospodář-
'3kém mapování J;1a101,2 %, v k,\rtografickém zpracování
map na 100,0 %, ve vydání map na 100,7 %. V technic-
kých měrných jednotkách byly plánované úkoly u všech
,hlavních druhů prací překročeny. Přitom rozsah tech-
nickohospodářského mapování se proti stejnému obdo-
bí minulého roku zvýšil víCe než devítinásobně. Celkový
objem geodetických a kartografických prací byl v I.
pololetí splněn na 101,1 % a proti stejnému období
minulého roku se zvýšil o 3,6 %. Produktivita práce
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byla splněna na 102,4 %, a průměrný výděle~ na 100,5
procenta, v celkových nákladech byla proti plánu do-
sažena úspora 1,3%. Plánovaný zisk byl splněn na
114,7 %.

Značným kladem, v němž se též projevuje aktivní
přínos a účinnost plánu aktivních opatření je ta sku-
tečnost, že plnění plánu 1964 je v resortu velmi vyrov-
nané. Od začátku roku do konce I. pololetí splnily plán
všechny ústavy ÚSGK, přičemž jejich plnění se pohybuje
u převážné většiny těsně kolem průměru '101,1 0I0.
V 'prvním pololetí t. r. došlo též na všech ústavech
ke. kvalitativnímu zlepšení ve finančním hospodaření
ústavů. Zatímco v předchozích obdobích docházelo vždy
na několika ústavech k opožděným odvodům zisku, za
1. pololetí již všechny ústavy splnily odvody do státní-
ho rozpočtu ve stanovených termínech.

Kontrola plánu aktivních opatření vedla na ústa-
~ech i na ÚSGK ke zvýšené aktivitě pracujících, která
se promítla v řadě případfl v uzavírání dalších socia-
listických závazků jednotlivců, kolektivů i celoústav-'

, nich socialistických závazků, které vytvářejí dobré před-
poklady včasného a kvalitního splnění všech ukazatelů
plánu-na rok 1964 a zabezpečení rozepsaných směrných
. úkolů plánu na rok 1965. ,

Kolegium předsedy ÚSGK se zabývalo výsledk))' kon-
troly účinnosti aktivních opatření na své schůzi dne
13. srpna t. r. a hodnotilo je velmi kladně. Je Q>všem
třeba, aby v nastoupené cestě bylo pokračováno,

65 íet prof. Nussbergra

. Dne 29. června 1964 slavil 65. nal'o'zeniny fyzik prof.
RNDr. Jaroslav Nussberger, velmi známý všem našim
geodetům. Jeho spolupráce s geodety je bohatá a příklad-
ná. Jubilant se od počátku své praxe věnoval metrologii
a vybudoval čs. měrnou službu v úsecích vYSOCElpřes-
ných ·etalonáží pro geodézii i strojírenství. Přípravou
mu byly delší studijní pobyty v Mezinárodním ústavu
pro miry a váhy v Paříži, v ústavě prof. V1iisiWiv Tur-

I ku a návštěvy řady dalších evropských metrologických
ústavů. Ve svém oboru vydal několik vědf!ckých publi-

I kací, učebnic a řadu odborných článků. Od r. 1953 má
významnou mezinárodní funkci jako člen Mezinárodní
komise pro míry a váhy v Paříži, která mu. množňuje
obzvláště těsný kontakt se zahraniční metrologií.

Prof. Nussberger vstoupil do čs. měrné služby hned
po ukončení stU~ií v r. 1921 a brzy 'se vypracoval na
vedoucí místo. V době okupace byl tohoto místa zbaven
v r. 1939 a našel přechodné útočiště v Zeměměřickém
úřadě. Po osvobození se znovu ujímá organizace měrné
služby, od r .. 1946-1950 jako profesor vyučuje fyziku
a vede katedru na fakultě KU v Hradci Králové, v době
1950-1956 opět vede Úřad pro míry a váhy, pak do
1': 1959 jako vědecký pracovník VÚGTK se zabývá fy-
zikalizacígeqdézie a od 1. října 19_59 působí jako pro-
fesor a vedoucí katedry fyziky na CVUT. ,

Českoslovenští geodeti ocenili práci prof. Nuss-
bergra zejJÍléna při budování čs. geodeticko-astronomic-
ké a základní nivelační sítě. Jeho zásluhou byly k dis-
pozici l;ltalonážní základny pro určování délek i roz-
ta};nosti i.flvarových drátů a nivelačních latí. Díky jeho
ochotě byly potřebné etalonáže provedeny včas, v labo-
ratoři mohla se provádět výzkumná měření a četné ex-
kurze geodetů sledovaly metrologicMou přípravu k vy-
soce přesnému měření geodetických základen a k vel-
wi přesné nivelaci. Cenné byly diskusní příspěvky prof.
Nússbergra v Národnírn komitétu geodeticko-fyzikálním,

• který určoval vědecký: postup při budování našich zá-
kladnich sítí.

Činnost jubilanta je třeba ocenit i ve výchově geoc
detických kádrů. V r. 1938 se habJIitoval jako docent
metronomie. na Vysoké škole speciálních nauk při ČVUT
(se!začlehěným studiem zeměměřického inženýrství), od
r. 1945 př.evzal Jako externí ·učitel i výuku optiky. PŮ-
sobil ve vě'declré r.adě Zi8měměřické fakulty a I!yní jako
profesor stavební fakulty vyučuje náš geodetický do-
rost fyzice. Ochotně přejímá také fyzikální výchovu
našich aspiraritů a p(lsobí v různých zkušebních ko-
misíCh.

Prof. Nussberger, patří mezi vědecké pracovníky,
kteří rádi sdělují. své zkušenosti a pomáhají mladým
pracovníkům. Neuzavíral se nikdy životu, od mládí pra:.
coval politicky a zasloužil se o dělnické hnutí v dříc
vější buržoazní republice. Dodnes pracuje velmi aktivně
na školském úseku. Přejeme mu mnoho zdaru a plnou
svěžest na další mnohá léta! B.

Nedožité pětasedmdesátiny
geodeta-urbanisty in!. Josefa Peňáze

Na 11. září t. r. připadá den nedožitých pětasedm-
desátin inž. Josefa Peňáze, známého geodeta-urbanisty,
který byl ve své době průkopníkem snah spolupráce
geodeta s architektem urbanistou. Své urbanistické
práci se věnoval již od roku 1912, kdy. u tehdejšího
1l1oravského zemského úřadu v Brně pracoval u revize
polohových plánů, které tento úřad schvaloval a po-
tvrzoval. Později, když přešel v osvobozené republice
do služeb města Brna (od zemského stavebního úřadu
si jej vyžádal inž. Rybka, tehdeiší ředitel stav. úřadu
města Brna], získal si inž. Peňáz lo;vučného jména svými
pracemi regulačními.

Inž. Josef P,eňáz je rodákem ze Slavkovic u Nového
Města na Moravě. Vy"sokou školu technickou. studoval
v Brně. Geodetické základy získal u prof. geO{:lézieJo-
sefa Líčky a po absolvování vysoké školy působil u té-
hož profesora jako jeho asistent a po smrti prof. Líčky
u prof. Semeráda. ,

Po praxi u stav. odděl. moravskéhÚ'zemského úřadu
přešel k městu Brnu, kde v r. 1926 se stal vedoucílll
měřického a regulačního oddělení. Po jeho rozdělení
v r. 1930 převzal vedení regulačního oddělení. V té
době byl jmenován honorovaným docentem encyklopedie
stavby měst na Vysoké škole technické v Brně.

Inž. Josef Peňáz uplatnil se v celé. řadě urbanistic-
kých soutěži, a to nejenom jako spoluautor, ale i sa-
mostatně. Již v .1'. 1920 se 'z!Íčastnil spolu s arch. Kum,
poštem soutěže na ideový regulační plán města Pro-
stějova, pod heslem "Prostějov", který byl oceněn
s projektem "Rozkvět" jako rovnocenný. V roce 1922 se
zúčastnil mezinárodní soutěže na regulaci města Bě-
lehradu s arch. 'J. Kurnpoštem z Brna. PI'o'Jekt pod hes-
lem "Veliki, Beograd" došel opožděně (ne vinou auto-
rů] a byl dodatečně prozkoU!-nán a shledáno, že pro-
jekt se může řadit k pracím, které obaržely třetí a
čtvrtou cenu (viz článek zZ. V. roč. 1924). Svou zdat-
nost zeměrněřiče ve směru projekčním uplatnil zvláště
v soutěli na regulaci Velkého Brna (1928], kdy spolu
se dvěma spolupracovníky, arch. Fuchsem a stav. inž.

, dr. Sklehářem, získali vítěznou cenu. Projekt byl podán
pod heslem "Tangenta".

V r. 1930 se ~nž. Josef Peňáz zúčastnil soutěže (3
projektantů) na nový regulační plán města Žiliny. Jeho
projekt pod heslem "Žilina roku 2000" získal první cenu
V soutěži na regulaci města Hodonína se spolupracov-
níkem arch. Jar. Gruntem získali autoři za projekt
pod heslem "Hygiena" peněžitou odměnu. Rpvněž obe-
slané soutěže na regulační plán města Kyjova' a města
Kroměříže byly oceněny druhými cenami. Není možno
v této stručné, vzpomínce vyjmenovat všechny soutěž.e
na regulační pJány, kterých se inž. Peňáz buď sám,
nebo se spolupracovníky zt1častnil, všude byly jeho
projekty odměněny.

Se jménem inž. Josefa Peňáze jsme se také setkávali
nejenom v "Zeměměřickém Věstníku" (zde působil od
roku 1923 až do wku 1950 v jeho redakční radě), ale
i v Jiných ndl:>orných č,a.sO'pisech. ..,'
Poslední svá léta, třebaže byl nemocen, prováděl

v pověření vysoké školy zemědělské, pak odboru vý-
stavby KNV v Brně, ještě řadu větších měřických
prací, jako výškové zaměření rekreační oblasti kol()m
[(níničské přehrady aj.

Zemřel 16. listopadu 1956 VBrně. Bohatá jehO odbor-
ná a. hodnotná činnost ,nezůstane . zapomenuta a. do
historie .zeměměřičů Se ,zapsal svou' životní dráhou
jako. význačný geodetcúrbanista. Pudr'
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1. Označuje se komplex noVě postavených hospo-
dářských budov JZD jedním parcelním číslem nebo
každá, budova samostatně?

V dosavadní jlildnotné evidenci půdy - JEP
se nově postavené hospodářské budovy, pokud
tvořHy jeden komplex, zpravidla označovaly jed'llín.
parcelním číslem, neboť v JEP bylo zavedeno [touze
užívání a způsob označování budov parcelními
čísly neměl zásadní .význam. Z hlediska evipeiI1c~
nemovitostí je však třeba se řídit VlastnickýmI
vztahy. Protože budovy postavené jednotným země-
d~lským drUžstvem 1pl:l také vlastnicky. patří, k~ež-
to požemky, na 'kterých budoivy stO]l, zpravIdla
nikoliv (pozemky jsou ve vlastnictví členů JZD
nebo státu), musí být jednotlivé budovy označo-
vány samostatnými parcelními čísly. Pozemky
uvnitř hospodářských bU,dov se označí rovněž sa-
mostatnými parcelními čísly a zařadí se do pří-
slušných druhů pozemkll (kultur). Při komplexním
zakládání EN musí být k těmto zásadám přihléd-
nuto a pokud označení budov parcelními čísly je
v rozporu s těmito .zásadami. provede se přečís-
lování. .

2. Podle odst. 2.2 Směrnic pro zakládání a údržbu
EN - část B, je doporučeno poznamenat identi-
fikaci parcel do průpisového bloku. Tento způsob
není nejvhodnější, zejména ve složitých případech.
Doporučuje se zavést. vhodný formulář.

Poznamenávání identifikace. parcel do průpi-
sového bloku je pouze do:poručeno. Je proto možné
pro identifikaci parcel zavést vhodný formulář,
který lze upravit i pro současné pořizování opisů
a výpisů z evidence nemovitostí, např. podle toho-
to vzoru: . .,

IdentifikaCe parcel podle pozemkové knihy
a evidence nemovitostí (EN) *) Opis - výpis

z eVidence nemovitostí*]

Žádosti o zaplsy těchto pohledávek (obdoba
dřívějších zástavních práv) nemají opory ani vob-
čanském zákoníku (čís. 40/1964 Sq.)', -ani v zákoně
o evidenci nemovitostí (čís. 22/1964 Sb.), a proto
tyto pohledávky nemohou být předmětem zápisu
do evidence nemovitostí. Např. nelze vyhovět žá-
dosti národního podniku, který si hodlá zajistit
na rodinném domku cibčana pohledávku, mající ji
přisouzenou rozsudkem' soudu.

I

Poznamenává se, že do EN se zapisují jen:

a 1 registrovaná omezení převodu nemovistostí
(§ 58 obč. zák.),

b) zákon'ná zástavní práva, která vznikají
přímo ze zákonných ustanovení (např. podle záko-
na č. 71/1959 Sb., dekretu Č. 108/1945 Sb., vyhlášky
čís. 303/1952 Ú. 1. a 158/1959 Ú. 1. - viz Odpovědi
na dotazy 1., pol.' 3),

c.) výjimku tvoří rozhodnutí. soudu i státních
notářství, která neipodléhají regis,traci, ale mohou
výslovně obsahovat smír nebo dohodu obsahující
smlouvu o omezení převodu nemovitostí.

4. Jak postupovat u listin, které byly sepsány za
platnosti dřívějších právních předpisů nebo se
i jimi budou ještě přechodně řídit, ale vyhotoveny
jsou nebo budou s datem již po 1. 4. 1964.

Ve všech takových listinách musí být uvedeny
nemovitosti podle obcí a 'katastrálních území a
parcelních čísel vedenýCh v 'evidenci nemovitostí
(§ 6, odst. 2 vyhlášky).

Nejsou-li údaje obsažené v listině v souladu
s EN, uvědomí SG o tom příslušný orgán nebo or-
ganizaci 's poukazem na zjištěnou ,závadu (§ 6,
odst. 3 vyhlášky) a listinu zapíše do 'Záznamu
změn - viz odst. 2.5 písmo c r a odst. 4.2 Směrnic
EN - část B.

Parc. čísla 'podle
!nruh poz.

Výměra . I ,Uživatel,
Knih.

I
,

čislo Poznámkav!. čis. pozem. EN I (kultura) ha a I m' ev. listu jménoknihy ~
I 3 I 4 5 6 7 81 2

I .
I' I

I I-II ----~

I \-

Poznámka: Při identifikaci parcel se vyplní zrpra-
vidla jen sl. 1-3 a pro opis nebo výpis z EN se
vyplní dalš~ sl. 4-7.

Pokud nebudou práce prováděny bezplatně, účtuje
se identifikace parcel podle individuální kalkulace,
sazbou 16,- Kčs za každou i začatou hodinu a opi-
sy nebo výpisy se účtují sazbou 4,- Kčs za každou
i započatou" stránku formátu A 4 podle zásad
Ceníku geodetických, topografických a kartogra-
fických prací ÚSGK z roku 1961.
Při identifikaci parcel bude zpravidla vyhotovován
té~ opis nebo VÝÍ>isz EN. '

3. Je možno zapsat žádosti o zajištění pohledávky
socialistických organizací (popřípadě občanů),
které bylJzjištěny v'· soudním nebo jinéni "řízeni
vůči vlastníkům nemovitostí do J;;N?

",

5. Kam zapsat na list vlastnictví.- LV parcel ní
čislanemovitostí, které byly podle územního plánu
vyvlastněny k účelu osobního užívání pozemků,
a k nimž teprve hude toto právo zřízeno. Vyvlast-
ňovací výměr a geometrický plán byl doručen.

Změna se zapíše do výkazu změn a nebudou-li
do 60 dnů doručeny notářsky registrované dohody
na osobní užívání pozemků, postupuje se takto:
Parcelní čísla vyvlastněných pozemků se zapíší
ná LV příslušné socialistické org~nizace jako ná-
rodní majetek ve správě. Teprve podle postupného
docházení no,tářsky registroV1aných dohod se pří-
slušná parcelníčísla vyškrtají, a zapíší se na tom-
též LV do sloupce s označením "osobní užívání'';

6, Listiny o převodú .správy národního majetku
nepodléhají registraci u státního notářství. Co se
stane s knih()vní vložkou, vníž jsou zapsány pře-
váděné nemovitosti? Nenalltane pak dllplicita par-
celních čísel?
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Ve všech případech, kdy dojde k hospodář-
ským smlouvám (administrativním dohodám) nebo
k rozhodnutím vydaným státními orgány, tedy
k listinám, které nepodléhají .registračnímu řízení
před státním notářstvím, se knihovní vložky ne-
uzavírají, neboť není k tomu zatím žádného práv-
ního předpisu. V notářském řádu v § 103, kde se
mluví o uzavírání vložek, se míní jen případy,
kdy právní převody prošly registračním řízením.

Ve shora zmíněných případech nenastává tedy
duplicita parcelních čísel, neboť počínaje 1. dub-
nem 1964 platí zásadně údaje, EN a nikoliv údaje
. pozemkových knih, i když se dopDručuje, aby
v listinách, které se prvně zapisují do LV, se při
identifikaci parcelních údajú uvedla parcelní čísla,
která jsou vedena v pozemkových knihách.

/ 7. Krajský investorský útvar koupil od občana po-
zemek. V pozemkové knize je však zapsán nějáký
dřívějsí předchůdce prodávajícího - možná už
i zemřelý. Musí tento podnik zkonmat, případně
někdo jiný, že předchůdce je oprávněný k převodn
a může jim SG zapsat takovou listinu do EN, když
není listinou prokázána právní návaznost?

Jakákoliv socialistická organizace (v konkrét-
ním" případě Krajský investorsky útvar), pokud
uzavírá kupní smlouvy, musí sama zkoumat, zda
prodávající (předávající) jsou oprávněni předmět-
né nemovitosti převést.

Nemá-ii socIalistická organizace k takovým
pracím odborně schopné pracovníky, může se obrá-
tit na státní notářství či advokátní poradnu, aby
jí příslušné právní listiny sepsaly.

SG v zásadě provede vždy vyznačení do LV
podle zpi'lsobilýchprávních listin registrovaných
i neregistrovaných (viz bod 2.31 směrnic EN část
B) a nezkoumá obsah právního úkonu, nýbrž jen
to, zda předložené lisVny mají všechny zákonné
náležitosti.

Kovařík, J.
Dvořák, K.

Kartografie. Vydalo Státní nakladatelství technické
literatury Praha, 1964 - 384 strán, 116 obrázkov,
14 tabuliek, 29 viacf,aret;rných mapO'vých ukážok
a 10 príloh s 21 obrázkami kartografických zobra-
zení. Cena viaz. 28,- Kčs.

Rýchly rozvoj vedných odboroJ, kultúry a ce·
lého národného hospodárstva' vynútili si najma
v našej socialistickej spoločnosti mimoriadne zvý-
šené nároky na obsal1 a dolwnalosť mapových diel,
ktoré sú dnes významným činitěIom nášho ďal-
šieho napredovania. .

Myšlienka spra'Covať a vydať prehfad o tvorbe
kartografických diel je výstižne realizovaná v uye-
denej knižnej publikácH, ktorá podáva stručnou
a zrozumitelnou formou ucelený obraz o vývoji a
súčasných tvorčích technikách ~ašej kartografickej
praxe.

Uvedená K a r t o gr a f i e je prvým knižne
spracovaným dieJ-om v československej kartogra~
ficke.j literatúre, ktoré podáva súl;>orné pozwitky
z odboru tvorby ,a vydávalllia kartografických djel
u nás.

Obsah knihy je usporiadaný do troch hlavných
častí, ku ktorým je na konci uvedený zoznam od-
bornej literatúry podla jednotlivých kapitol, ktorý
tvorí bohatý 'pramenný materiál pre hlbš.ie štúdium
v knihe rozpracovaných problematik a dáva velmi
dobrú orientáciu o prácach kartografických aj kar-
toreprodukčných.

I. časť je rozdelená na štyri kapitoly z ktorých
prvá sa' zaoberá s významom kartografie pre hos-
podársku výstavbu štátu a zvyšovanie kultúrnej
úrovne, ďalej oboznamuje čitatefa s niektorými
základnými definíciami a pojmami, ako i stručným
prehfadom vývoja kartografie staršej i nO\lodobej,
vývojom máp naších zemí a charakteristikou a
významom súčasnej sovietskej kartografie.

D r u hák a pit o 1a pod názvom náuka
o mapách, pojednáva o triedení máp a zemepis-
ných atlasov podfa účelu a "iných hfadísk a rozo-
berá a charakterizuje konštrukčné a obsahové
prvky mapy, sposoby ich vyjádrenia, najma z hla-
diska tvorby máp so špeciálnym obsahom; venuje
tiež pozornosť doplnkovým a pomocným prvkom
mapy, ako aj farebnej úprave máp. Na konci tejto
kapitoly je stručný popis súčasného stavu karto-
grafického zobrazenia sveta a najvýznačnejších
kartografických diel.

V k a pit o let ret e j sú yysvetlené základ-
né pojmy matematickej kartografie a triedenie
kartografických zobrazení z J:0znych hfadísk. V dal-
šom je uvedená stručná charakteristika najdole-
žitejších zobrazení, používaných .v topografickom
mapovaní ako i v kartografii,ktoré sú rozdelené
podfa zobrazovacej plochy a vlastností skreslenia
do šiestich podkapitol. U jednotlivých zobrazení'
sú uvedené základné matematické vzťahy a zobra-
zovacie rovnice a" v jedenástich tabufkách 8Ú do-
plnené hodnoty skreslenia pre uvedené zobrazenia.
Na konci 'kapit'Oly je v~svetlený 'sposob vofby naj-
vhodnejšieho zobrazenia a jej hlavných činitefov
a uvedené praktické poznámky o kartografických
skresleniach. Túto 'kapit'Olu vhodne doplňujú gra-
fické tabufky, kde sú na 10, prílohách ztlázornené
kartografické siete v roznych zobrazovacích sústfl-
vác:h.

Š t vrt á k a pit o I a je venovaná otázkam
zostavovania a redakcii máp, kde krátky úvod
vysvetfuje organizáciu a plánovan1e kartografickej
tvorby u nás. Ďalšia časť tejto kapitoly zaoberá sa
rozborom redakčne-zostavitefských prác odvode-
ných máp, kde pomerne podrobne sú uvedené zá-
sady pre projekčnú prípravu a technický projekt
kartografického diela v zmysle smerníc, vydaných
Ústrednou správou, geodézie a kartografie. Výrazne
je vyzdvihnutý význam a podstata kartografickej
generalizácie polohopisných a výškopisných prvkov
mapového diela, ktorá i u nás na vedeckých zá-
kladoch rieši výber podstatných obsahových prvkov
mapy. Ďalej je vysvetlený postup spracovania
zostaviterského originálu mapy počínajúc konštruk-
čnou prípravou, sposobmi prenášania mapového
obsahu z podkladových materiálov, generalizáciou,
až k čistokresbe vydavaterského originálu. Záver
kapitoly tvoria poznámlky 'O dalších redakčných
úlOhách pri vydávaní máp. .

II. časť knihy je rozdelená na tri kapitoly a
pojednava o reprodukčných a tlačóvých techni-
kách, používaných v procese vydávania kartogra-
fických diel.

V ú vod e prvej kapitoly je poukázané na
doležitosť a nevyhnutnú súvislosť kartografických
a kartoreprodukčných prác pri tvorbe mapových



diel. Ďalej po stručnej charakteristike základných
tlačových technik a pre lepšie porozumenie celého
výkladu, je uvedený krátky historický prehlad
o vývoji reprodukčných a tlačových metód a je
poukázané na súčasnú úroveň technického rozvoj a
pri reprodukcii a tlači máp.

Dr u hák a pit o 1ft pojednáva o reproduk-
čných technikách. Najskor obšírne popisuje zaria~
denia fotoreprodukčného laboratória, fotorepro-
dukčné prístroje, 1ch funkciu a prácu s nimi. Funk-
cia objektivu a vzniku obrazu je vyjádrená mate-
matickými vzťahmi a doplnená číselnými tabulkami
v texte. Ďalej je podrobne vysvetlený princip foto-
chémie, fotografické citlivé vrstvy, vyvolávací pro-
ces, používané materiály a ich vlastnosti a niektoré
najčastejšie používané výrobné postupy vyhotovo-
vanila fo,tograficikých negatívov a ich retuš. Potom
rozoberá základné úlohy a pracovné postupy pri
reprodukcii čiarových prvkov máp a poltónových
kartografických originálov pre tlač ,a zhotovovanie
farebných výťažkov. Autor poukazuje aj na výhody
foto'Sladzby pri vyhoto"TOva!llíoriginálov ná'zí\l'o'"lo-
via. Je tu tiež pojednané o niekitorých plánografic-
kých metódach, ktotré v technickej praxi sú velmi
požadovaiIlé.

V ďalších častiach' druhej kapitoly je vysvet-
lený princip tla~e z plochy, najma ofsetová tlač.
Uvedené sú tu náležitosti tlače od používaných
materiálov, prístrojové zariadenia, príprava tlačo-
vých foriem, technika kopírovania, využitie masiek
a rastrov a využitie stroj ov pre tlač kartografic-
kých diel. V závere tejto kapitoly je venovaná po-
zornosť tlači z výšky a využitiu kníhtlače v karto-
grafii. Popisuje ručnú i strojovú sadzbu, ako i prin-
ci'p chemigrafi.e a jej využitie pri vyhotovovaní
štočkov. Jednotlivé pracovné postupy sú názorne
vyobrazené v zrozumiteiných schémach.

K a pit o I a t ret i a sa zaoberá s využitím
kartoreprodukčných technik pri vydávaní mapo-
vých diel a poukazuje na význam projektovania
tvorby a vydania kartografických diel. Ďalej vy-
svetJuje súčasné progresivné technologické postu-
py, zvažuje hospodárnosť výrobných postupov
polygrafických prác používaných pri vydaní tech-
nických máp pre hospodársku výstavbu. V tejto
časti sú rozoberané metódy spracovania viacfa-
rebných máp velkých mierok a postup spracovania
topografickej mapy 1:10000 a 1:5000. Zmieňuje sa
tiež o sposobe tvorby a vydania technicko-hospo-
dárskej mapy. V poslednej časti tejto kapitoly sú
rozoberané technologické postupy vydávania ma-
pových diel pre školy a verejnosť so špeciálnym
obsahom a zameraním. Pozornosť je venovaná
spracovaniu hypsometrických máp, politických
máp, hospodárskych i iných mapových diel s od-
bornou náplňou s použitím tzv. farebných triád.

Záver' kapitoly pojednáva o technologickom
postupe výroby plastických máp.

III. časť knihy ,je venovaná kartometrii, kde
okrem úvodných pojmov sú vysvetfované karto-
metrické vlastnosti máp, geometrická "presnosť
mapovej kresby a sposob jej vyšetrenia. V tabulke
I. uvádza autor hodnoty stredných chýb mapovej
kresby niektorých prvkov na topografických ma-
pách. Ďalej rozoberá sposoby riešenia elementár-
nych kartometrických úloh, ako určovanie zeme-
pisných súradníc, meranie dížok, plOch a úhlov.

Sposobom vyšetrovania základných morfome-
trických charakteristik (stredná výška, stredný
sklon) je venovaná osobitná kapitola. Záver tretej

časti publikácie tvorí poznámka k riešeniu navi-
gačných úloh v mapách.

Kartografia je široký vedný odbor, ktorej pro-
blematiku je ťažko podať a podrobne vysvetliť
v rámci jednej publikácie o obmedzenom rozsahu.
Autori však napriek tomu úspešne splnili túto
obťažnú úlohu.

Dobré obrázky v texte, ako aj vhodný výber
vzorne vytlačených viacfarebných mapových uká-
žok velmi výrazne doplňujú a dokumentujú vývoj
staršej i novej mapovej tvorby a vedú k ucelenému
názoru a správnému pochopeniu súčasného stavu
kartografickej tvorby u nás.

Nespornou prednosťou publikácie je, že celý
výklad látky sa opiera o najprogresívnejšie tech-
nologické postupy, používané v súčasnej tvorbe
a vydávaní kartografických diel v rezorte Ústred-
nej správy geodézie a kartografie. Preto táto kniha
je cenným prínosom v našej kartografickej litera-
túre.

Klaiha je určená zememeračským inžinierom
a kartografom a svojim obsahom a zrozumiteinou
formou spracO'va!lli,a pIne vyhovuje ti'8'Ž posluchá-
čom vysokých a stredných odbornýoh: škol, a'ko
aj prevádzkovým pracovníkom v praxi, ktorým
iste pomože pri riešení mnohých úloh kartografic-
kej tvorby a praxe.

Je len želatelné, aby autori aj naďalej pokra~
čovali v tejto práci a venovali stálu pozornosť
najaktuálnejšim problémom zložitého procesu tvor-
by a vydávania kartografických diel.

Převodní tabulky smluvených topografických značek ze
Státní mapy 1:5000 - hospodářské (Křovákovo zobra-
zení) do topografické mapy 1:10000 (Gaussovtl zobra~
zení). Sestavil Karel Kut, GTÚ, vytiskl KRÚ Praha. 32
stránek, z toho 27 celostránkovýt:h tabulek, 1963, ÚSGK,
formo A4, cena Kčs 5.,

ÚSGK vydala nákladem 400 výtisků převodní tabulky
smluvených topografických značek ze Státní mapy
1:5 000 do topografické mapy 1:10 000. Tabulky jsou ur~
čeny pro závěrečnou etapu budování mapového díla
v měřítku 1:10000. Protože hlavní metodou vyhotovení
topografické mapy 1:10000 byla metoda fotogrammet-
rická, byla dosud revise dřívějších měření jen okrajo-
vou disciplínou. Nyní však dojde k hromadnému pře-
bírání a využití všech dřívějších mapových podkladi\.
Tabulky mají usnadnit topografům i kartografům splně-
ní úkolů v této topografické disciplíně a sjednotit po-
stup při převádění. Zdůrazněním rozdílil. v obsahu obou
zmíněných mapových děl byly zároveň stanoveny kon-
krétní úkoly topografa v terénu, neboť při převodu ze
Státní mapy 1:5000 do mapy 1:10000 nejde o prosté
překreslení; u každého předmětu měření je' v tabul-
kách výslovně uvedeno, co je nutno v terénu navíc
proti původnímu [přebíranému) mapovému dnu do-
měřit nebo vyšetřit. Tabulky věnují pozornost i základ-
ním problémům kartometrickým v daných měřítkách.

K uplatnění tabulek dojde však i mimo resort
ÚSGK. Uživatelům v důlnich, geologických, průmyslo-
vých a dalších podnicích a ústavech usnadní tabulky
vzájemné jednoznačné porovnání starší mapové doku-
mentace na podkladě Státní mapy 1:5000 s nov9m jed-
notným mapovým dílem 1:10000.

Konečně je možno tabulky považovat za dokument
o vývoji a úrovni topografického mapování v ČSSR.

Tabulky prodlívají prodejny map v Praze, v Orně
a v Žilině.



dále libelové nivehičnl přlstroje
pro všechny' stupně přesnosti. ,

. Ni 060. Ni 030. Ni 004

Dotazy Vám zodpovl:

VEB Carl Zelss JENA.
zastoupenI pro ČSSR. Praha 6 - Bubeneč,
Dr. Z. Wintra 10

_ Objednávejfe
• •" 5VOII ,nzerc,

VIprimo
u Státního
nakladatelství
technické
literatury

PRAHA 1, Spálená 51

Vyfádejte si plsemn~ návlt~vu
pracovnfků našeho inzertnfho

- oddělenI, nebo volejte te/.~/I.
234441, linku 339


