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I.

Mechanizace zpracování výsledků měření číselnými metodami
, "

lnž. dr. Oldřich Válka, VUGTK, PráTro.

Realizace samočinného koordinátografu v rC p. Aritma, jehož prototyp byl, až na malé úpravy, do-
končen v dubnu t. r. a je ve stadiu úspěšně probíhajících zkoušek, dává nyní možnost sestavit me-
chanizační lžnk,u, která může usnadnit a zproduktivnit jednu z namáhavých etap při. zpracování vý-
sledků polohopisných a výškopisných měření, jak při technickohospodtiřském mapování, tak při ;iných'
geodetických pracích.' Toto pójednání se zabývá jednou z mechanizačních linek, využlvajících zatím -
dosažitelné techniky, .. Linka byla zkousena v jednotlivých článcích a vykazuje příznivý ekonomický
efekt.

,
Geodetické práce pn technickopospodářském

mapování nebo při zajišťpváníjiných geodetických
r;odkladů pro výstavbu, meliorace apod. se sklá-
dají z řady dílčích pracovních úseků, z nichž nej-
pracnějšími jsou stále:

podrobná měření, zejména'. geodetickými
metodami

práce zobrazovacl
a výpočty ploch.

Pokud jde o zaměření volných ploch v polních
tratích při . technickohospodářském mapování,
usnadní práce 'měřické i! práce zobrazovací gra-
.flcká letecká fotogrammetrie. V zastavěných \ a
k zastav~l1í určených prostorách, kde je požada"
vek na přesnost vyšší než zatím dosahujeme gra-
fickými fotogrammetrickými metodami, bude po-
užito buď číselné fotogrammetrie, 1)terá je j v sou-
časné době}Fředmětem výzkumů, nebo metod geo·
detických. Proto i metody geodetické jsou stále
zkoumány.
Výsledky výzkumu na úseku měření -,lépe vy-

jádřeno: na úseku získávání geodetických infor-
mací; máme-li na mysli jak metody geodetické, tak
číselnou fotogrammetrii - se zabývají jiná po-
jedJ;lání v. zeměměřiékých časopisech a publika-
clcn. 'Ir tomtci pojednání se budeme zabývat jenom
úsekem Zpri;lcování geodetických informací při čí-
selných metodách, tj. číselné fotogrammetrii a čí-
selných metodách geodetických. \

I B. Mechanizační linka
pro zpracování gEodetiť.~ých informaci

Z číselných metod geodetických jsou dnes po-
užívány hlavně .

.a) metoda orthogonálná
b) metoda polárná s 'dvojobrazQvými dálkoměry
cj metoda tachymetrická' s nitkovými l;lálkoměry
d) metoda hromadného protínání (zpravidla sou-

čaSně dvěma stroji1.

Všechpy tyto metody se vyznačují tím, že jsou
při nich měřeny jednotlivé body, tvořící poloho-
pis nebo výškopis, a to pravoúhlými či poJárnými
l>ollřadnicemi v -různých měnícíCh '-se souřadných

\
soustavách. U hromadného protínání úhly měře-
nými k různým základnám. Podobně i při číselné
fotogrammetrii jsou určeny fotogrammetrické sou-
řadnice k jiné než geodetické soustavě.
Mechanizaci zobrazovacích prací můžeme proto

v zásadě řešit dvojí;m #ůsobem:
1. Vyhotovením mechanizačních pomůcek, kte-

rými lze ·usnadnit zobrazení bodů z hodnot přímo "...
měřených v těch soustavách, v nichž byly měřeny,
tj. zobrazením přímo z bodů geodetické sítě.
Tímto způsobem řeší problém mechanizace řada

zlepšovacích návrhů na zObrazovací soupravy, troj-
úhelníky a úhloměrné transportéry.
2. Převedením naměřr.nýchsouřadnic do jednot- I

né (geodetické) soustavy pravoúhlých (nebo tře-
ba i p6lárných) souřadnic a zobrazení bodů
z těchto souřadniC pravOúhlým (nebo též polár-
ným) koordinátografem.
Jestliže se na mechanizacI díváme ze širšího hle-

diska, ze kterého postřehneme i návaznost jednot-
livých pracovních úseků i výhled ke komplexní
mechani~aci a budoucí automatizaci a jestliže si
uvědomíme, že mechanizace nemá jen ulehčit fy-
zickou práci, ale že má pracovníka zbavovat i du- I

ševní únavy, potom dáme přednost řešení druhé·
mu, protože to vede k možnQsti alespoň díl~í auto-
matizace výrobního postupu.
Hlavní problém při mechanizaci zobrazerií nepí

v tqm, jak usnadnit fyzickou práci, spojenou se
zobrazením. Až na únavu očí, případně únavu zad
při stálém ohýbání se, není zobrazení fyzicky únav-
né. Je však únavné duševně, protože pracovník
musí neustále ve' své mysli zachycovat ze zápis-
níku přečtené informace, musí podle nich opatrně
a přesně nastavit zobrazovací pomůcku, musí ve
své mysli porovnat shodu informace přečtené, ze
zápisníku a nastavené na zobrazovací pomůcce a
pak musí opatrně a přesně vyznačit bod. Při vel"
k€m množství takových, stále se měnících pochodů
je mysl pracovníka pochopitelně značně namá-
hána. .
To' bylo důvodem, proč VÚGTK sledoval a stále

.sleduje při zpracování výsledků měření cestu
druhou.
Obecně a výhledově je třeba problém vidět takto:
1. Měřením v poli nebo na stereomodelu se zís-

kají geodeticM infor'mace o poloze bodů pOlono-
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pisu nebo výškopisu v takovém systému a takový-
mi souřadnicemi nebq měřickými prvky,.iak je to
z hlediska měřického nejvýhodnější.
2. Měřením získané informace se registrují zpfi-

. sobem, který umožňuje /jejich mechamcký přenqs
na vhodného nositele ihformací schopného přená-
šet tyto intormate do další etapy výrobního pro- '
cesu bez zatěžování mysli pracovníka. /~
3. Získané geodetické informace se transformují

ze systému, v němž byly registrovány do jednQt-
ného zobrazovacího systému, tj. konkrétně do jed-
notné zobrazovací soustavy Gaussovy, samočinným
počítačem se vstupem, který je schopen přijmout
infonpace pomocí nositele, na nějž. byly registro-
vány. :Výstup samočinného počítače by měl trans-
form.ované informáce opět regisťrovat na takového
nositele, kterého by bylo možno použít na vstupu
další etapy. '
4. Z transformovaných informací s13samočInným

koordináťografem zobrazí body na mapovou fóhL
-5; Podle ptede'psaného Ilrogramu se samočin-

ným koordinátografem provede spojení bodfi vyrý-
sdváním nebo vyrytím do rycí vrstvy.
Jako mezietapové nositele 'informací je možno

volit dosud nejběžnější vnější trvalé pamětI,jako
děrný štítek,
děrnou pásku nebo děrný film,
magnetofonovou pásku.

2.

1

Je pochopitelné, že nejvhodnější linkou by byla
takova, která by používala' stejnych druhl1 nosltell1
informaci na vystupu z předcnozí a na vstupu ná-
sledujlCí ,etapy. Jlllak.tly mezi etapy musel být
vkláaan převod a aalší strojová Zari.lení. '~o zna-
mená vkazdém případě snízení produktivity, mož-
nosti poruch atd. Nelze tedy problém sledovat třeba
jen z hledis~a rychlosti vypočtu samočinnym počí-
tačem, jak to často svádí některé pracovníky, za-
bývaJící se otázkami mechanizace geodetických
prací. Je třeba se dívat hlavně též na mezietapový
pr-enos informací a na rychlost mechanizačních
prosttedkl1 di;llších etap zpracovaní. Konečně - a
to je snad hlavní - je třeba se díVat na r e á l-
n o s t v Y t v Q ř e n í 1 i n k y z h 1 e d ls k a d o~
s až í tel n o s ti m ech a n i z a ční c h p r o-
st ř e d k ů. ,
A právě tyto skutečnosti - zejména reáln<;>st a

dosažitelpost - vedly VÚGTK .k doporučení sesta-
vit zatím ~linku z domácích prostředků, která sice
nesplňuje zcela podmínku zbavit mysl pracovníků
přenosu informa<;í, ale zato je jiŽ dnes realizova-
telná a mfiže' nám poskytnout zkušenosti k dalším
f'ešéním, a je též ekonomicky vhodná.
Tato linka se zak-ládá na použití děrného štítku

soustavy Aritma, jako mezietapového nositele infor-
mací, a soupravy strojů na děrné štítky Aritma,
jako článkfi flnky. .

2. .,
c 1,

p q

Obr. 1.
, Větev A značí linku pro číselně metody geodetické pisník, g děrovač, h přezkoušeč, t, n letecké snímky,
nebo fotQgrammetrii bez registračního zařízéní. Větev B k, o fotogrammetrické vyhodnócovací. stroje, I registrač-
lin~upro fotQgraml1letrii s použitím registračního zaří- ní z·ařlz'ení bez m<TžnosU v9počtfi, p registrační zařízení
zen~, ale s transformacI p.~m?cí. počí~ače I\ritma: Vě!ev s mOžnQstí transformací na Sa~{)činněm počítači s. v9-
C lmku pro fotogrammetru, Je-h k dlSPOZiCi reglstracní stupem na děrnou pásku nebo Coordimetr m q převod-
zaříze,ní se samočinným počítačem, (n'8bo na př. ZlIl níky z qěrně pásky' na děrný štítek Aritm.~, l' třídič,
s v9stupem na děrnou pásku, nebo je-li k dispozici . s: počítač Aritma nebo, vhodný samočinný počítač se
Coordimetr. _ _. vstupem děrnoštítkov9m jak je ve v9robním programu,
.Na obrázku značl: 1. az 5. praCQVhí etapy. Dále: a t mapový list. V lince C bude pravděpodobně ještě vždy

vstup samočinného koordinátografu, b ovládací Je-dnotka před vstupem do samočinného koordinátografu nutné tří-
samoč; koordinátogřafu, c vlastní koordinátograf, d te- děnLZ toho. důvodu Je vstup z děrného štítku považO-
~{m nebo stereomodel, e' p'olní náčrt nebo snímek, f zá- \rán za nejvhodnější pro koordinátograf.
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7

Pracovnl oddH pro mechanizaci zpracbvánl vý-
sledkll měřeni člselnýllÍi metodami geddetickými
/,lyse měl skládat
~ 1 pracovnika pro obsluhu děrovaČe,
1 pracovníka prpobsluhu přezkotišeče,
1 pracovníka 'pro obsluhu počítače \T 520
1 pracovrílka proobsluhú třídiče a samočinného '
koordinátogralu, . "/ .'

1 'poloviny pracovníka administrativni služby a
/1 poloviny pracovníka pro údržbu (mechanika).

(Posledni dva pracovníci by tedy stačili pro
dvapracovni oddíly)

'4 pracovníkl.1 ITP pro zpracováni, které není me-
chanizováno (tj. spojováni polohopisu, vyho-
tovení vrstevnic- 'atd.).

Z této navržené sestavy oddílu vyplývá i vyba-
veni pracovního oddílu investicemi: ., '
Stroj: Nákupní cena:
Děrovač: 14000,- Kčs'
Přezkoušeč: 16500,- Kčs
Třidič: '157bo,- Kč$
Počíta'č T 520: I 156500,-Kčs
'Samočinný koordinatogr~J '

v c4;měmenší 'než: 200 000,- Kčs
( (cena prototypu je ovšem vyšší)

.- Celkem: 402 700,,- Kčs
K tomu přistoupí případně ještě náklad na pře-

vodník' z děrné pásky na štítky při použití linky,
na zpracování výsledkl.1,číselné fotogrammetrle, re-
gIstrované registrátory. (Při vybavení oddHu pře-
vodníky a použ~ti fotogrammetrickýchstrojl.1 s re-
gistrátory nebo· s Coordlmetremse sestava oddHu
poněkud změní, jak je vidět z obrázku.)
Sestavení mec,ha.pizačrií linky je schématicky zná~

zorněno na obr; 1.
V prvé etapě (větev linky A) ziskává měřič geo-

detické informaCI:! přímým měřen,lm v terénu a re- I
gí!itruje je v t'ápfsníku a v polnim náčrtu. Tyto in-
formace· spolu s informacemi o transformaČních
koeficientech z výpočetníc~rotokoll.1 geodetické
sítě ,s~ v druhé etapě přenesou na děrné štítky dě-
rováním a přezkoušénIm. V třetí etapě se po zp.tří-
děnI tran.sformují na poČítači, roztřídí podle mapo~
yých l1stll á ve čtvrté etapě zobrazi na mapový list
na ~amočinném koordlnátografu. J
'. P'Atá etal?a'je opět práce rjučnl a zahrnuje vy-

, kreslénIpolohopisu nebo VýškopisU ,podlfr polních
náčrtlL} "
Ze schématu vidíme, že je přenos informací přes

mysl pracovníkli' vyloučen jen v etapách 3.~a 4. Je
proto třeba dále studovat možnósti vyloučení pře-
nosu informací myslí pracovníkll v etapách 1., 2:
či 5. To 'znamená 'výzkum saniočillné, registrace a
sllmočinného - programově řízeného - vykrés1ení'
nebo vyrytí kresby. '
Příznivejši je stav: při použitI číselnéfotogram-

metrie, jak to znázorňuje též,obr. 1. větev B< kde Je
k diSpozici registrátor, nebo větev C, je-li k dispo-
ziciCoordimetr. Tam je třě-ba jen vsunout převod-
ník děrné pásky Aa děrný, štItek a ve větvi B
naděrovat transformační koeficienty. Tím je za~-
~ování mysli pracovníkLi p'bdstatně menši.
V obou přIpadech je uvažován' výpočet souřadnic

bódtl. geodetické sítě a transformačr.íctf koefici-
~hf' mimo .linku. Pro t~IltO v.ýpočet bude třeba
,záčlenitsamočinný' počffa,č vhodněhl? typu: \

C. Ekonomický rozbor a přesnost
, I

Uvedené investiční náklady na vypavení oddílu
stroji si žádájí ekonomický rozbor na zdllvodnění
llprávněndsti zřízení takově linky. Protože jsou již
zkušenosti Z první provedené zkoušky, mližeme
předběžný rozbor provést podle výsledkll této
zkoušky,

, \
Zobrx.zen byl mapový list vnitřní staré části 'li-

hlavy, 'který byl \zaměřen, metodou orthogonálnou.

Tento list obsahoval 466 měrných jednotel{ pro,
zobrazení (parcela + dp + haj, 317 měřických
přímek a 4.555 zobrazovaných podrobných bodll
v soustavě Křovákově. NěkteJié z bodl.1 jsou v tom
ovšem zahrnuty dvakrát i třikrát, jak by~y měřeny.

Na ruční zpracování by bylo třeba \podle výkó-
nových norem ÚSGK Z r. 1958 oddíl V. a při sazbě
16,~' Kčs kresliče a 25,- Kčs ITP: '

koe!. "I počet Icena za cena
čís. druh I počet : norm~ lnorm. prá,ce

normy měr.j. měJ' j. hod h. celkem
r I Kčs Kčs

434 0,&23 bod 3lV' 7,29 25,- 182,-
435 O, 20 bod \ 317 6,34 16,- 101,-
436 0,040 bod 317+'60 15,08 16,~ ,241,-
443/1 0,4~3 d+p+ha 46 22,22 25,~ 5155,-
443/2 0,583 " " 247 144,00 25,- 3600,-
443/3 0;725 " 173 125,42 25,- 3~35,-- -
I·Celkem , i 320,351 17814,-

Při zpracování jednotlivými články mechanizač-
ní linky je· podle platných norem a, podle výsled-
'kll zkQušky (viz tab,. 1 na, str. 224)~

Tento rozbor a srovnání časových a finančních
nákladll jednak potvrzuje správnost sestavy od-
dílu, jednak oprávněnost investic, neboť:.
1. Děrovač a přezkoušeč potřebuji po 18 hod.i-

nách obsluhy, počítač včetně částečné obsluhy tří-
diče rovněž asi 18 hod., koordinátograf s částečnou
obsluhou třídiče také kolem 18 hodin. K tomu' 4
ptacovníci pro vyrýsován~ kresby po 15 - tedy
rovněž kolem 18 llodin. To je celkem 8 'pracovníkll,
k nimž připOjíme ještě 2 pracovníky s póloviční
náplni (administrativního pr~covníka a mechanika)

" , I '. I'"

Celkem je časové zatížení pracovník-li zhruba
stejné, takže s es t a va odd í I u n avr žen á
v č 1. B. jet í m z d 11 vod n ě n á. Pochopitelně,;
že bychom ji mohli ještě doplnit· dalšími ,prácov- •
níky, kteří by prováděli' vytýsování tuší~ To je
ovšem úkol stejný jak při ručním" tak při mecha-
nizovaném zpracování, takže ho zde neuvažujieme.
Při metodách' polárné,' t~chytnerickě nebo při

hromadnélllc protínání bude, práce téměř stejná,. je-
dipě bude poněkud vyšší čas p;otř,ebný na výpočet.
2. Připočteme~li k počtu normohodin ještě 18 ho-

din administrativního pracovníka' a mechanika a
k finančním nákladlim ještě částku .1'8 X 25 ::::
:::: 450,- Kčs, bude Celkový počet nqrtnohodin a
finanční -náklad

160,64 normohodin a 4569,- Kčs.

To znamená, že zhruba za 18 hodin práce pracov-
ního oddílu budé dosaženo ;3nížení éeny práce
7814 _t 4569 ::::3245 Kčs. ' ,
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/ ~
Počet a druh PQčet Počet,Etap~ Norma jednotek -normo h. Sazba Kčs Cena Kčs skuteč. hodin

0',023
.,- , ,

/7,29N.434 317 bodů 25,\ 182,- 6
'O'SKG •• "I

Pfed,pis transf.
koeficientů· ) \' " ,- j

Děrováni 20 úderů 288 i!it.za hod. 4555 štítků 16,00 10,50 168,- I 1)

obt.2 I) +60
16

Děrování 45 áderů 169 i!it.za hod. 311 štítků, 2,00 10,50 21,- 1)

obt. O I)

Kontrola jako děrovánil) , \ 18,00 189,- 161)

,.V1PO,čettransf. O' 4000 průch. za 4872 x 14,61 60,-' 877'--7 131)
1. oper. , hod~l) X 12 průch.

Tffděnipro :výp. 12000~ůch.
!

4~72 x \4,87 13,- 63,"'"- 41)
8 sl. až 12 ' od.a) ~12 průch.

"
-

Tffdění podle map. i ' 4,87 63,--, 41)
8a112 sl.

~ -Zobrazení minimálně. 300 4615 bodů 15,00 60,_') 90Q,- 11
I bodů za hod.'). /

Spojeni v tulcé ,90 spojnic za hod cca 60,- 25,- 1500,- 45
a) 3600 spoj.

-
Cena za štitky 8 20% na zmatky I " [26,- Kčs za 1 tis.] 156,-i

t / Celkem 142,6.4 4119,- 115
\ .

1) Podle sdělení SPS·ŮSGK
I) Podle vyhlášky St. úl. stat.

Rok má přibližně Z 400 pracovnlch hocUn. Ode-
čtetné-li 400 hodin mr dovolené a na event. ztrá-
tové čásy, ~llžeme počltat s časovým fondem asi
2 000 'hodin při jedné směně za rok. To předstávuje
roČ111'snlženl ceny práce (2 000 : 181 X 3 245 = I
- -111 X 3245 == 360195,- Kčs, tj.zaokrouhlepě
:f60 Uslc Kčs. ' .

Z této livahy vyplýv;á, že investičnf,náklady se
zaplatl za 1 a! 1 a piH.,roku. Při životnosti strojl1

~ pouhteh 10 \let př1neselJo zaplaceni investic soú-
pravastrQjll užitek přes 3 m1l16ny Kčs. .
Pfizačlen~nISamočin. ~oordinátografu ve spo-

jenlsčlselnou fotogrammetrH (větev B a C na
obl."á0,kul bude ekonomický pr'ospěchvyššl, protože
~pa;cJft~:děrováni a kontrola. '.

'~;"':"'~~':',~.. ,;~~ / - - - \

t.1'tP r o zb o r pro k az u je, že jeli č e 1-
rf, .,,'''~:Xé,t tuto .mechanizačnl l1nku
d o :7B,~od e t1 c k é v Ý 1" ob y, pro tecqnickohos-
JIOd4.fl)k~:mapoválll a podobné práce, •třebaže ještě
llenf',ldéAlnf linkou, .která by plně zbavovala pra-
covnl~y vešk~ré' nAmahy na ťíseku ipracovánl 'geo-
detlél:9ch . infbrm<!.cL (Počltač T 520 nenl nutno
, zatlmbudovat; ,protože ho lze využU v jin~ct(SPS,
kdé nenlplně vYUŽit. Do .budoucna mdžeme'počltal '
s .malýÍIl. samoč.,počltačem.l
Zkoušká' zpracováni pombclčlánkQ mechanizačnl .

Unkypr~~zala i!aké kval1tatlvnl zlepšenI. Pře.snost
ltoor(iln4tOSl'afu se pohybuje v mezlch ±O;05. až
, ± 0,1 mm. To je přesnost, které při ručnlm zpra-
"

I) Podle zku!5enostl ,
,') Odhad srovnáním se sazbou ~ výpočet

covAnl dosahujeme přI' velmi pečlivé práci. Muslme
(tOtiž uvažovat, ž~ při ručnlm zobraze~1 je přesnost
z4vislá nejen ha nastaveni ,indexu na stupnici, ale
také na nastaveni zobrazova~1 soupravy na měřic-
kOu přlmku nebo na PQ$tavení tužky při vyznačeni
bodu. To už prokázalo použiti polárn'9ch koordiná-
tografl1 při zobrazeni bodi\, z polárnéhO' měřeni a
potvrdilo to nynl púužitl. samočinného koordináto-
gr~fu. V obou těchtl;) případech se totiž \ukazuje,
že rovnoběžnost stran zakreslených doml1 a pravo-

. úhelnGlst Je mnohem dokonalejšl při vynášeni bodll
koordlnátografy-než při ,zobrazováni ručnlmi zobra-
zovi:l.clmi soupravami pravltkavými a trojlihelnlko-
vými. "

Pokud se tý~á ,geodetických metod, je třeba ještě
připomenout, žepoužitl mechanizační linky na
zobrazerlr nevyžaduje celkem změny měřenI, ani
zápisu, kJomě metody orthogonálné. U t,éto metody
se muslme odpoutat od Rracného vyhotovovánl pol-
nich, náčrtů.se zápisem k6t a IQuslme vyhotovovat
náčrty obdobně, jako při měřeÍií polÁrném, tj. je-
n0!U se zápisem" čísla měřické \ přímky, člsla bodu
napřlmce. (pořadovéhol a kontrolních; nebo do-
plňujlcléh oměrných měr. Vlastni k6ty, se zápisem
člslapřlmky a čísla bodu na přlmce a s označenlm
koi'mice vlevo zu,áménkem minus je třeba zapisovat
do zápisníku. Hodí se pro ,'tol na příklad tiskopis
pro výpočet výměr skupin. Tato změna v reg\straci
měřených 'Majfi nezatlžI výrobní proces, takže eko-
nomický rOzbor Hm nenl nikteralc dotčen. '
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V článkll jsme sledovali návrh částečné mechani-
zace geodetických práoi a ,dúvody pro to, aby ó této
mechanizaci bylo' uvažováno, i když snad se zdá,
že by teoreticky byly molnosU jiné. Je nutno vy-
cházet z reálných možnosti a je nutno mít na zře-
teli, že s meChanizaci je třeba někde začít. Zkuše-
nosti pak nás zavedo~ 'dále.

Ústavy geodézle a kai'tografie plánují 'zvyšováni
'''produktivity. To nelze splnit zvyšováním vypěti
pracovnikú,' ale paopa'k novými výrobnimi' pro-
sti'edky, i když v celkovém začleněni nezvýšr pro-

, diIkci hned 10 nebo vicekrát. Dúležité je,žě jsou
:.ekonomicky únosné a že-fyzickou i duševninAmahu
. pracovníki't zmenšuji. Pí.co hlavně je třeba vážit, že
tu vystačime s prostředky domáci Výroby., nebo
z NDR, což není zatim u meéhanizačnichprostředki't
v geodéz:l1 vždy možné.

Dalšim kladem navrhované linky je skutečnost,
že vYUž[vá' v pi'evážné části mechanizačnich, pro-
s~ředků, které nejsou vyráběny. speciálně pro úkoly
geodetické. Jestliže se tedy před "dožiUm" ,strojů

I

nalezne vhodnějši .zpi'tsob, na pi'fklad pro registraci
záznami't, pak je možno vždy ,děrovač, přezkouŠeč
a ti'idič pi'edat na takové úseky, kde Jich je možno
využit, na přiklad na úsek evidenčnich praci atd.
Právě, tak tomu bude, jestliže bude počitač T/520
nahrazen vhodným samočinným počHačem. Neni tu
tedy obava, že by byl omezován dalši výzkum ,a
výVOjproto, že by stroje musely jit' do šJ:otu.
Konečně ani kádrové obsazeni pracovniho oddHu

nelze nechat bez povšimnuti. Pracovni DddfI pro
, etapy 2 až 5, který je obsazen čtyřmi pracovniky
ITP (resp. pěti včetně vedoucíhp] a čtyřmi pra-
covniky pro obsluhu strojú s nižši kvalifikaci, tj.
celkem deviti pracovníky, vykoná dvojnásobek prá-
ce než by vykázal stejný počet ITP pracovnikti pi'i
ručnim zpracováni PQdle norem ÚSGK. Mechani·
zl1čni linka ušetři tedy 'g ITP pracovniki'tzclHa a
umožni ještě dalši 4 pracovníky ITP nahradit pra·
coynfky s nižši kvalifikaci. Můžeme tedy ITPpra-
cQyniky zasadit do etapy prvé a na práce vYž8J:iuJlci
vy-šši kvalifikace mimo tuto linku.

Dektoroval: inž. Rudolf Malivdnek, OSGK, :f'raha
Redflkci došlo: 14. 6. 1962 '

Možnosti snížení topografické revize otevřeného terénu
, ,V mapě 1: 10 000

Snaha o ..sntZent ndkladzi topografl,ck~ho mapotJtfnt le z,flm~řena h.lavn~ na odbourdnf polnf m~řtck~ revize li unl-
ve.rzálnt metQd~ Proto jsou hledány moZnostt .lak tuto! revizi .odstranit zkvalítn~ntm vyhodnQcdl1dnt a 'otogram·
metrickou kontrolou vý§koptsu, anebo JI omezit jen na přtpady, kdy -va(lypřeqcllozfho procesu ji čt~l nezbyt-
nou. Vzniku t~chtb vad je třeba ov§eln čelit včas a cesty k tomu ukazuje statistika vý§kových odchylek.

zabývat áni nedostatky kl/ls1f~kace, jejicpŽ odstraněni
je také \1kolem topografické ~evlze, ač by se daly \1čin-
nějl' vymýtit pi'[snějšlm doddovánim .technologické
kázně. V dalšlm se věnujeme jen výškoplsu, a to pouze
v otevřeném terénu, kde mo!nosti redukce měřlcké pol-
ni revize jsou daleko šlršl než v terénu zakrytém. Ziska-
né poznatky pochopitelně také mohou usměrnit hloubku
zmlněného fotogrammetrlckého přezkoušeni, takže je-
jich význam neni omezen jen ha řízeni praci pQlnich.
Přesnost fotogrammetrického výškopisu topografické

mapy ~ měř. 1:10000 podrobně zkoumal inž. Z. Novák
[1],. pOlllžiVk tomu statistického materiálu z topogra-
f\rekych revizi vykonaných G'l'Ú v r. 1959. Zminěný ma·
teriál byl vytěžen z 3 237 kontrolnlch bodli ve volném
terénu zaměřených t&chymetricky na 23 mapových lis'
tech a .byl roztřlděn do šesti skupin, utvořených se
zi'etelemk rlizným okolRostem pracovniho postupu,
ovlivňujiclm. přesnost: značka a konstanta komory,

, kválita a měřftko snimk11, druh vyhbdnocovaélho při-
strpje, ráz terénu a schopnosti vyhodnocovate~11. Autor,
oůvodil v k&ž,dé skupině rovnici středni chyby vrstev"
nic v Raabově tvaru a z 'Velikosti jejich .parametrd po-
s!lzoval potřebu měl'ické revlze:"-V závěru svého 'článku
napádá k dalšlmu sledováni statistlck'9ch ,výsledkd,
rozšlřenému na astatnl fotClgraxnmetrická. Pracoviště ft
delšl obdob!. Shromažďováni těchto! "l1dBJd"je ostatně
'zajištěno v § ,88 fotogram. instrukCf! z r. 1959. .;

Z mapových listů podrobel'lýeh .t:opografÚ:ké" revizi
u ústav11. geodéf:ie a kar.togr,afie v letech 1959-1981
jsem namátkově vybral Z8 listd, kde na otevřeném te·
rénu bylo tachymetricky zaměřeno 5401 kontrolntch
90d11. Namátková volba z deseti pracovlš( S velký~ poč-
tem vyhodnocovatel11 a topografických revi?:ordnesteJ-
né \1rovně, rozmanitost v tvářnostimapovaněho terénu
a ve zp11sobu měřické revize' opravňuji kl'laději,že
vy!letl'ovaný soubor odchylek vyčerpává všechny. naho-
dilé vlivy, které se-ve zpracováni terénniho NlU4fu mo-
hou ptojevit, a je tudlf spolehlivým podkladem k po-
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souzenI geometrické přesnosti. Ze zkoumánI byla vy-
loučena mIsta" kde již sám vyhodnocovatel upozornil
na .nejistotu vyhodnocenI [místní paralaxa, výškově
chybný -středový' bod, špatná plastika apod.). P(jluze na
dvou mapových listech byl pl'Dveden rozbor, i když vy-
h~dnocovatel upozornil na méněcennost výškopisu. Na
jednom z .těchto listů byi zkoumán vliv vadného urče!-
nI vlicovacích bodů, na druhém důsledek značné protl-
chůdné systematick~ chyby dvou vyhodnocovateli't. Dále
u jednoho \listu byl 'zkoumán vliv leteckých 'snímku
norrnální komorou v měř1tku 1:18 000 a konečně u dvou
listů vliv špatné kvality leteckých snímků.' Na sedmi
mapových 'listech byla ,zkoumána pouze přesnost foto-
grammetrlcky vyhódnocených charakteristických bodu
(kM)., U každého listu byly ~jišťovány okolnosti půso-
bicí na kvalitu vyhodnocení' a účinnost revize: druh
letecké komory a její konstanta, měřítko a kvalita
sn~mků, vyhodnocovací stroj a počet 'vyhodnocovJtelů,
ptuměrná hustota kontrolnlch bodu, počet a procento
odchyLek přes dopustnou mez a jejich hustota, zbytko-
vécl1yby v zápisníku orientace, -prusvitka snímkcJvých
dvojiC a zápisy v průvodním záznamu. PorovnánI namě~
. řenýchvýšek kontrolnIch bodů s výškami z fotogram-
metrických vrstevnic bylo provedeno/ bud na topogr&.-
fických or!gtnálech,' pokud puvodní vrstevnice byly ještě
zřetelné, ,anebo na fotokopiIch vyhodnocenI s použi-
tím průsvitky bodů. 'Odchylky [opravy) byly vždy sesta-
vovány' po jednotlivých snImkových. dvojicfch, tedy
podle vyhodnocovatelů a zařazovány do přIslušné sku-
piny sklonu terénu. Pro každý mapový list pak byly
sestaveny souhrnné tabulky, členěné podle sklonu' pro
vý'počet střednIch chyb,' U odchylek přesahujIcích do-
pustQú mez byl vždy přezkoušen: výpočet měřené výšky
1 vynesenI bodu v JIiapě. StřednI chyba, syst~matická
chyba a maxlmálnI chyba byly vyšetřenyp'ro jednotlivé
skupiny sklonu I v úhrml prQ celý mapový list a kromě
toho pro každého vyhodnocovatele. 'Vyl):Ovující přesnost
JeL vyjádřena hodnotou sti'MnI chyby, nepřesahujIcI po-
lov'tnu stanovené dopustné meze. KritérIem pro úhrnnou
středuI chybu v· listě byla veličina, výpočtená součtem
součinů počtu konttolnIch bodů v jednotlivých sklo-
nech a poloviny hodnoty přIslušné dopustné meze, děle"
nýmcelkovým počtem kontrolnIch bodu. ·Na rozdIl od
postupu inž. Nováka v [1] nebyla vyvozena rovnice
středních chyb ze statistického materiálu, nýbrž tento
materiál byl prostě konfrontován s předepsanými kraj-
nImi mezemi tal,r, lak se to provádí v kontrolní praxI.
Tyto meze pro vrstevnlce volného -terénu byly stano-
veny v -§ 4, odst. 3 topografické instrukc~ takto: 1,5 m
do 5% sklonu, 2,0 m od 5 do 10 %sklo~1U, 2,5 m od
:tO do 20 % sklonuH'3,0 m od 20 do 40 procent sklonu.
Pro, fotogramml'ltricky určenék6ty platily meze snI-
žené o 1/3. Nové krajní meze'z' r. 1961 (odpoví-
da,jIcI. hodIlQty: i.8, 2,0, 2,4 a 3,8 m) byly vydá-
ny již po zpracovánI tohoto materiálu, takže ,zde -ne-
nemohly být zařazeny. Poměr kontrolnIch hodnot k no-
vým kritérlIm lze však zhruba posouditi' bez podrobné-
ho srovnánI.
. V dalším' uvádIfue k_oritroTní,výsledky po bddIlech,
rozlišených podle již zmIněnýchfaktorů" ovlivfiujWch
přesnost 'výškoplsu. Odchylky v tabulkách jsou udány
v decimetrech. Výsledné veli~iny, podložené malým poč-
tern 'pozorován~i jsou vyznačeny v závorkách.

Tabulka. 2

Sklon Dopustti'Ó,
v% mez

Počet:
kontrol·
níoh
bodů

I I

15 1240

/
/
/
72

/
/

25 \ 452
\,

I. Mapové listy vyhodnocené na stereoplanigrafn Zetu es:
ze snímků v měřítkn 1:13 !JDU kvality dobré aI vyhovnjící,
pořízených komorami Zeiss f = 210,37 a 2lJ.,09 8 Wild
f = 213,88. '

Do tohoto oddIlu' připadá 13 listů obsahujících celkem
18167 ha kontrolované volné plochy. Výsledky revize
jsou. uvedeny v tab. 1. Z tabulky vysvítá, že vyhodIl{ř
cení výškopisu není ,uspokojivé. Dvojnásobek středn!.

.\

,
:.e .. "" odohylek,<: součet ."i 'Sel E nad"- ,S " '" .'g

odohJ:!ek ;; ~,.Q "'" dopusttHlUSklon ~ el ·)f p.. ~a mez-ohyb =2 I
vJ% a" ...,,<: a,,1

"E5·';::o::l <D,.Q "''' ·R,.Q
",I:l~ i 1\- 1E~ + + ,,~
000 + ~"

,
počet % aťlO.."i,.Q '- -

(}·5 1240 3410[ 5545 -2 9 ~j117 9,4 44

5·10 889 3074;- 4581 -2 11 20 57 6,4 58.,..--- --"o-- ---.-
10·20 452 1980 3012 -2 13 25 19 4,2 43
--- --

3~0
~,-- -- -- -- -- -- .-

20-40 31 157 +6 20 30 4 12,9 46

0-40126d2!8794 1.3295 ~2 11 1~1197 7,5 58

chyby ve všech' zkQumaných sklonech přesahuje' do-
pus~nou mez a úhrnná střední chyba za daného rozlo-
žení' kontrolnIch bodů v jef1notlivých sklonech by měla
být nejvýše' ± 0,9 m~íst6 ±1,1 m. Tafé vysoké pro-
cento přestupků, dopusťné meze svědčí o nedo~taČujIcI
přesnostlvr!3tevníc. Není tedy pochyby o tom, že to p 0-
g l' a f i c kár e v i z e (posuzujeme-li všech 13 listU.
jako celek) byla o d ti vod n ě n á.
Tep.to oddíl je pro hodnocení celkol,l,é úrovně ,I'oto_

grammetrické~o vyhodnocování/typický, neboť prostory
nalétané, normálnI leteckou komorou (konstanta 210),
v přibližném měřítku snImků 1:13000, se snímky vyho-
vujíc! až dobré kvality vyhodnocovanými ...•na stereo"'
planigrafu, zdaleka převládajI v celkové ploše každo-
roční Ú~ohy' univerzální' rnetody.
V tab. 2 uvádífue rohhYI př~~tupkti dopustné meze

ve velikostních skupinách, prdkazující zejména ne-
jistotu metody v rovinném .terénu [za kritérií platných
před r. 1961). .
Rozsah časopisu nám nedovol\lje uvést zde rozbor

přesnosti výkonu jednotlivých vyhodnocovatelu, ačkoliv
jde o ieden z nejzávažnějších činitelů, ovlivňujícIch
kvalitu výsledků. Roztřídění statistiqkého materiálu PD-
dle osob jasně ina~načuje pořadI jejich úrovně., VylOII-
čilo-li by se z .3'1pracovníků 8 nejslabšIch, dosáhlo by se'
přesnosti zcela/, vyhovujícI předepsaným mezím. Také"
vynikající jednotlivci se v této osobnI statistice výraz-
né prOjev!. Smíříme-li se.s málo potěšitelným průmě-
rem, musíme s nějakýmzpu.sobem nezávislé měřické
revise počítat. Lze však předpokládat se :;o:řetel'em
k množství a velikosti chyb, ·že za, popsaných
p od m í n e k b Y P o I n í k o n t r o I a m o h I a ·b Ý t
z cel a n a hra že n a přI s n o u k o n t r oj o ti k a n-
,c e I á 1"sk o u - novým nezávislým výhodnocením ně-
'kterých, namátkově vybraných dvojic Iv každém listě.

VeUkost ,ohyby
\ '

31-35 I 36-40
počet ohyb

19

\4/
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II. Mapové listy z oddílu i. rozdělené podle kvality
snímků
SÍ1ín1kový podklad z předcházejícího oddílu můžeme

rozdělit podle kvalitativní, úrovně) do c;lvou kategorii:
snimky dob l' éa snimky je~tě přijatelné,- vy h o v u -
jí c í.' První' kategorie obsahuje 6 listů s 92,15 ha
otevřeného terénu a 992, kontrolními body, v druhé ka-
tegorii je7 listů s 8 9?2 ~a a '1620 body. Výsledky re-

, vize jsou sestaveny v tab. 3 (v,horni polovině každého'
řádku je, dobrá a v dblní vyhovUjíd kategorie). )

Tabulka 3
~,

,

I , ""\,o,j '<Il I lldchylek I~ '<Il' ~
součeť ť ~oj

..,•.. '" I nad..,
odchylek g,~ dopusťnou ESklon ~"" ,~ 1",0

O";" "aí \,' ~E .gS mez-chyb ""
v% .!<I o S oj '" o' ď S oj..,,0

".<:l

I
$,0 I I ' '~,.Q.

i "'o ~E , +' , + I I ,oj ~8:a + - ",o 1- t [Počet %, Sť
0-5 493 W76 1869 --'-...28, 15 16 3,2 27

747 2334 3676 ~2 10 \101l3,5 44--- --r-- +=-=-=-
5-10 284 588 1528 ,;;-e3 9 20 6 2,1 26

I605 2486 3053 -1 12 51 8,4 58
10-:"'20213 647 1638 -5 13 25 6 ,2,8,30, 239 1333 1374 O 14 13 5,4 43---- -- r--
20-40 2 17 17[ O (17) 30 (17)

29 313 140 +,6 20 4 13,8 46
'0-4°1 9921,23285052 -3 10' /1' 28

1 2,'81301620 6466 8243' -=-1 12 ' ,169,10,4 58
"

Porovnání středních chyb obou kategorií přesvědčivě
prOkazllje podstatně I~pší kvalitu vyhodnocení v první
kategorií. 'Vyhodnocertí téměř vyhovuje předpisům. Ve
sklonu 0-5 % a 10-20 % překračuje dvojnásobek střed-
ní :chyby jen nepatrně dopustnou mez a ve sklonu
5-10% je pod dopustnou mezí. Střeo.ní chyba ve sklonu

20-40 Clo je z malého počtu pozorování, proto není
směrodatná. Lepší kvalita také citelně oVlivnila rozsah,
měřické revize,' neboť 'v' jakostnějšich listech připadá
1 kontrolní-bod průměrně na 9,3 ha, kdežto v slabších
listech na 5,5 ha, tedy v hustotě skoro dvojnásobné.
Můžeme předpokládat, že byla~li by při vyhodnocóváIú
respektována systematická chyba a provozní revize vy-
hodnoceni byla poněkud zpřísněna, obešly by se 1 i !i t Y
první kategorie bez polního měř..ic-
k éh o pře z k o u š e n L Zajištění těchto podmínek je
Zcela v mdci fotogrammetrických provozů.
V úz.arní se, snímky pouze vyhovujícími je naprpti

tomu poLní revize nezbytn..á, neboť ve všech
sklonech přesahUje dvojrtásobek střední chyby dopust-
I).ou mez a úhrnná střední chyba (± 1,2'mJ by neměla,
být větší. než ± 0,9 m.
V ·tab. 4 je poměr přestupků krajní ,meze v obou ka-

tegoriích názorněji vyjádřen a kromě toho opět ná-
padně vyvstává slabina v nejnižším sklonu Uakostněj~í
kategorie je uvedena vždy v horní polovině každého
řádku). '

III. Mapové listy vyhodnocené na autografech A5 a, A7
ze snímků vyhovující kvanty v měřítku 1:13000, \pořÍ-
zeJIých kpmorami Zeissf:;: 211,09 a Wild f:;: 213,74

Byly zkoumány 2 listy, kde na ploše 2456 ha bylo
zaměřeno" 655 kontrolních' bodů, Přesnost' je vyjádřena
v tab: 5. Výsledky prokazují jistou převahu autografů
nadstereoplanigrafy. Srovnáme-li procento chyb, ma-
ximální odchylku a l;;tředni chybu v tabulce 5 s ob-
dobnými veličinami v dolní polovině řádků tabulky 4
(fotografický materiál stejné jakpsti), zjistíme nápadné
diference. Procentg přestup1}ů dopustné meze je v ta-
bulce .5 téměř mizivě maltÝ [1,7 oproti 10,4), střední
chyba a ma~imální odchylka jsou asi o třetinu menší
a také vliv systematické chyby je bezvýznamný. Střední
chyby ani v jednom sklonu nedosahují poloviny do· .
pustných mezI. P o I nIm ě ř~ic kár é v 1z e tMy za

'<Il .:;l Velikost chyby , .ť " .,;
~ ~~,g 16~20 I 21-25 I 26'-30 I 31-35 I 36-40 I 41-45 I

46__50
I nad 50 S

Sklon V % .,
"" .. i~=ť ~O"

~~'E I', .~--S - počet chyb O

0-5 15 493 I 11 3 2 . 16- - 747 61 23 9 4 tj 1 101, '. \

5-10 20 284 / ' 5 1 6
-- " 605 'l8 16 7 7 1 , 1 1 51

"·10-20 I 25 213 / / 6 . 6
I239 7 4 ., 2 13

,
20-40 3!y 2 / / / O

\ , 29 1 ,I 1 1 4
\ I \

0~;t0 / ,\ 992 11 8 9
I

, 28, "1620 61: 41 . 32 16 11 5 2 1 169
" I

I / .'
Střední Dopustná Odchylek nad. 'Součet odchylek Systema.Počet chyba mez dopustnou mez - chyb Maximáln1Sklon V % 'I

kontrQ1nich . tická
hodu chyba

I
chyba

, I -+ - ± ± počet %

/0-5' /452 , .... ,
1172 1132 : O 6 , 15 6 1,3 ", 20,

Co 5:-10 116 , 487~ 339 ± 1 9 20 5 4,3 34
.

... ,. ~10~2{) , 79 ,383 265 + 1 10/ 25 , (24)
) / '. ,

- .20~40 8 11 \ 55 -,5 11 30 (24;)
"- "-

. ,
I / 11O-~O ()55, 2053 1791 O 8 1,7 34, \.

/
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podmínky, že vyhodnocovatel nepoznamenal nějaké po~
chyby, jez cel a z byt e č n á. Četnost chyb ve ve-
likdstních skupinách i v tomto' oddílu ukazuje na ne-
únQsnost rovinnéhio terénu v unive,rzální metodě; z je-
dená,cti přestupků je 6 v nejmenším sklonu.

IV. Mapové listy vyhodnocené na stereoplanigralu' Zeiss
e5 'ze sníntkii normální. komory (I = 210), pol'ízených
vměl'itkách 1:10000 a 1:18000
V sopboru 'zkQumaných mapových listů byly zařazeny

také dva listyshímanénormální komorou v mimořádné
vý~celetl,l' První z nich se 160 kontrolními body na
968 ha byl vyhodnocen ze sn{mků dobré jakosti v mě-
řítku 1:10000, u druhého s 383. body na 1 683 ha byly
snímky jen vyhovující a v měř{tku 1:18000. Výsledky
přezkoušení uvádíme. v tab. 6 pro úsporu místa sou-
hrnně [v každém řádku nahoře 1:10 000. dole 1:18000).

í kritických veličin, vztahujíCích se k vět š í m u
Jll. ě ř í t k u snímků, je zřejmě, že top o g r a f i c k á
r e v i z e n e byl a nu t n á. Značná maximální odchyl-
ka v rovině pOněkud zvyšuje střední chybu v nejmen-
ším sklonu" ale jde o ojedinělou chybu, .která se může
vyskytnout ,i v dobrém výškopisněm díle, Z hlediska
hospodárnosti však nutno I uvážit, že niŽší, ,nálet citelně
zdraží určOvání vlícovacích, bodů, a proto s měřítkem
sr,Umků 1:10 000· nl;lIDůžeme počítat ve větším rozsahu ..

. - . .. - . . .. - /!

Naproti tomu snímky, vyhótovené v měřítku 1:18000
normální komorou, zda~eka nedostačují předepsané
přesnosti, jak ostatně prokázal již autor [1], a neměly
by být vůbec připuštěny k měřickému zpracování v mě-
řítku 1:10000. Pokud k tomu přece došlo, je třeba vý-
sledek'v-yhodnocení považovat za' Il o Il1l o c n Ý v Ý šk o-
p,! s n Ý g:r-a f i c k Ý pod k Ia d, na kterém musl být
teprve správný stav Systematickydomapován. Není
třeblí. dodávat, že opa\(ovaným nezíívislým vyhodnoce-
ním bychom' k uspokojUjícímu výsledku nedospěli.

\

Počet
kontrolních

bodli

111
82.1
175

.1426

202
121.

5-10 141
593

281/766 143
335

160
383

567
3692

486
1171

V. Mapové listy vyhodnocené na stereoplanlgrafu ze
snímků v měřítku 1:13 000 špatné kvality, nalétaných
normální komorou, ,\ .
Do toho~o oddílu patří jen dva listy s 2190 ha otevře-

ného' terénu a 747 kontrolními body. Statistická data
(viz tab. 7) jsou zde uvedena spíše jen pro srovnání
a pro zajímavosti neboť rriéněcenn'ost snímků jiŽ pře-
dem vylučuje nárok. na spolehlivost výsledků. Přesto
dochází k zpracovávání I takových snímků, k čemuž
nutí hlavně důvody organizační.

VI. Mapové listy vyhodnocené l1a stereo.planigralu z vy-
hovujících snímků v měřít~ 1:13000, pc;Jřízených nor-
mální komorOU, s připomínkami lotogrammetrického
provozu
Jde o dva listy, z nichž jeden [1400 ha, 313 kontrol-

ních bodů] obsahuje 3 vadně určené vllcovací body a
druhý [852 ha, 185 kontrolních bodů] je opatřen po-
známj<ou, že ve střední řadě snímkovýéh dvojic ~esou,
hlasí sty\( meZi nimi (kr~sba vrstevnic na stycích laké
nebyla uzavřena). Také tyto případy uvádíme jen pro
informaci, jakých hodnot může někdy dosáhnout vadné
vyhodnocení, které přesto, že původ závad je znám,
bylo odevzdáno k dalšímu zpracování v topografické
revizi. V prvním listěvyšly z kontrolního měření, vzta-
ženého ovšem i na prostor mimo vadné snímkové dvo-
jice, údaje sestavené v tab. 8.
Na ploše snímkových' dvojiC závislých na vadných vU-
covacích bódech je ovšem přesnost ještě daleko nižší.
Potřebu systematické p o Iním ě ř i c k é r e v i z e je
v tomto př~padě naprosto ·jasná. Přezkoušení novým vy-
hoďnocením by' kv.alitu nezlépšilo.
Pro druhý lis;t uvádíme, v tab. 9 odděleně statistické

údaje jednak pro celou zkoumanou plochu [první řá·
dek], jednak jen pro střední sním kovou řadu, soustře-
ďující p,oznamenané vady (střední řádek) a d,ále pro
/ ne~apadaný zbytek plochy (ďolní fádekJ.

Systema-
tická
chyba

Dopustná Ódchylek nad
mez] li dopustnou mez-chyb

± počet I \ %

-=--2' ,
+8

+ 1
+5

3,5
18,3

1,8
18,1

+3
+5 1

8

I

8

(23)
43 '

()
+6 / 1,9

16,7

'/
,

Střední Dopustnp, Odchylek nadSoučet odchylek Systema- ~
Počet chyba. mez dopusj;nou me~-chYb :Maximáln1

Sklon/v % kontrolních I tická 'chybabodů; I chyba :
, . ' + - ± ± ·počet %

2~7 I "0..•....5 652 1490 -3 11 15 39 15,8 35,. ,

5~10 216 , 711 )208 -2 12 20 19 8,8 43
" .. ' " I

10'::'-'20 , -215 IOn 1591 -3 16 25 ..•. 21 9,8 60
.. ~

20.•.....40 - 69 2SS 802 -7 20 30 6 8,7 I 46
--".

0"':;;;40I '747 2674 5091 ! -3 14 I /. 85 11,4 60 ".I : ,
, .' ,
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,

I '" Střední Dopustná Odchylek nad
"P,očet' 'Součet 'odchylek , Systema- chyba mez dopustnou mez- chyb :Maximáln1,

Sklon v % kontrolních tická chy·babodů + chÝba ±\ ± počet %
! ; - \ ,

,

,0-5 32 ,ď
144 112, +1 12 15 3 9,4 46- - "

--
"á--1O 118 597 ' 541 \ 6 13 20 Iť 9,3 57
10:'-20 107, 725 657 + 1/ 18 " 25 15 14,0 62

_ .._.- ,
20-,-40 56 ~79 / 549 ~1 24 30 9 16,1 n

; , \

I / I i

O" 40 313' 1945' 1859 I ,6 17 38 12,1 77
, . I,

i

Počet Odehy"k ~q I
Sklon kontror- dopustnou,mez- chyb :Maximální
v% ních, ' - ;' • j chYba

j(OdChYlka>bodů počet % ,",'

,71\
1Il"~-_""'" "d' ' .. ' " <

0=-,5 I , .14 \ 19,7' 50
23 9 39,1 50

( 48 5 10,4,( 36
\ \5~W 55 18 32,7 46

20/ 10 50,0 46
35 & 22,8 /40

10-'-20 52 5 9,6 I 52
13 3 23,1 52
39 2 5,1 44

" ,

2Q-40 7 - - (20)
1 - I \. - ~) i
6 - - (2 ),

" /

'~40 '185 37, ~O,O l 52
57 \ 22 ~g,6 52

, lť8 15 11,7 I ~4

Ze srovnáni podnu hrubýc~ chyb vysvltá, že sice pO'-
zastav~né 'dvě dvojiCe,střednl řady jsou téměř ze 46 %
chybné, ale jejich vliv, 'Zasáhl i celé okoll; neboť 11,7
procenta přestupků 'd,opus'tnémeze .klasifikUje vyhodno-
ceni hluboko pod obvyklý prtirn,ěr. Při pátrání po pů-
vodu závalil bylo uvažóvánoeventuální, zborcení 'tilmu
v,komoře, avšak zbytková odchylka středových bodů
-0,4 a -0,2 m nepotvrdila tuto domněnku. Proto byl
zkO'llmán vliv oboti zúčastněných vyhodnocovatelů v ce-
lém \ kontroloyaném prostoru, la tu, vyšla najevo zají-
mavá shoda nepřiznWýchvllvů osbbnl chyby .. Jeden
:Lvyllodnocovatelů totiž I zřejmě vede značku poněkud

. nad ,povrchem modelu, kdežto druhý jI utápl, takže na
sty~u' dvojic 'pak vzniká ne soulad v' hoqnotě součtu
obou systematickÝ,ch chyb. Důkaz jepoclán v tab. 10,
Je třeba poznamenaf, že při pozornější provozní revizi
vyhodnocenI měla být tato systematickádiferenceoó-
jevena a výsle..dek měl být opraven. Tabulka 9 ovšem
svědčI' o dalšlCh vadách vyhodnocenI, které by měly
být postiženy ještě ve fotogrammetrické{11 provozu. Nenl

! vyloučeno, že přepracovaná kresba by pElk bývala hlad-
ceprošla nezávisloll namátkovou fotogrammetrickoll
revizI a list by se obešel bez polnlho měřickéhg pře-
zkoušeni. Nesta~o-li sil tak, je pó ln ír e v iz e nu t -
n á, a! to v pozastavené snlmkové řadě soustavná, na
ostatril ploše namátková. !

/ - / I

vn; ,Mapové listy, v nichl byla zkoušena' jen přksnost
jvýšek ,cha~akteristickÝ!lh' k6tovaných bodu terénu

V tomto oddlle jsoU sestaveny výsledky k~ntrolyk6-
tov~ých bodů, na kte.rou se topografický revizor téměř,
výhradně soustředil. Materiál j~ poučný pro posouzenI
možnosti k.6továnl fotogrammetrickou cestouse,zřete~
lem k pi'lsnějšl dopustné mezi než je dovolena u vrstev-
nic. Ze sedmi, zkou!iíených ~apových listu bylo še'St/

\

,-
vyhodnoceno na autografu (\5 za snímků vyhovujlGí
jakosti v měřHku 1:18000, pořízených komorou Wild
f == 114,72 a jeden list byl vyhodnocen na stereoplani-
grafu Zeiss e5 z dobrých snímků v měřítku 1:10000
z norÍnij.lníkomory Zeiss. S'e zřetelem ke konstantám a
výškám letu lze oběma druhům fotogrammetrického
materiálu přisoudit zhruba stejnou váhu, takže získané
odchylky byly zpracovány společně v tab. 11. Z tabúl-
kyvysvítá, že přesnost fotogrammetricky vyhodnoce-
ných k6t je neuspokojivá. V prvních třech sklonech
(ve sklopu 20-40 % je bezvýznamný počet pozorováť-í)
přesahuje dvojnásobek střední chyby dopustnpu mez.,
Úhrnná střední chyba by neměla přestoupit ::!: 0,6, tak-~
že vykázaná hodnota ± 0,8 také ukazuje na nespolehli"
vost k6tovaných Výšek. Uváž(me-li, že fotogrammetrickél

-<ťl

I -<ťl><

'"
.0= Součet 13<e

..• ť* «l

" " odchylek '<:l.o ::l ~
l> ~ :s tI>. I".N <e
~ o .•• .0= 8~ S<eo ••.• :8ť;g rn" .&.0o .0='" ---;;;I 1>.'"

I
"'I>.>~ 000 + - ± ± 1>..0=rn il<~.o rn"

Q'-- 5 4- 15 I?] ! • 13 -,3j
24 280 I

~ --- ~'- -V -- ~
B 18 271 , 16 15 '+5

'14 102
-- ---- --- -_~--- -_~
cel-
kem 71 428 382 15 +1

5-101,
-- -- --- --'- --- --

,A 5 49 18 -11
16 278,

-,-- --- --- ~,-- -- ---
I B 22 442 20 20 +10

12 118
--- --- --- -'-- ---
cel: .'kem 55 !l91 396 19 +2
-+-- --- --- --- --- --- --

10-20 A 15 134 . I 13 ~3.
I 18 232

~ -- --- -- ---
B 16 249 23 25 +8

3 97
--- ~ -- --- --- --

, cel· 52 383 329 18 +1
kem ~'

--- ~ --- --- -- -- --
20-40 A 1 20 (14) (-2)

3 29.
--- -- --- --- --- --
B 2 11 , (11) 30 (-2)~
i i 1, 16

~ -'-- -- --- -- --
cel-
kem 7 31 45 13 ~2

0-40
I úhr-/I 11333 111521 17/1/1není 1~5 +1

I'
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\

->

, '

Středn1 Dop;"stná Odchylek nad ,
Sou~et odOhylek~

,

) Počet 1,'Systema. qhyba mez dopustnou mez:--chyb Maximáln1
Sk1o~ v % kontrolních ' ',-~, ~ chybatická - .
>

bodů
+ , - chyba ± ± počet I %- (odchylka)

I >

, '.

10~5 184 217 .738 -3 /6 10 21 11,4 '. 18
\ (

5,.,-10 109 '254 546 ~3 11 ,"13 12 11,0 4&..0-'
" , .,~,

'\
/ »

1O~20 44
/

98 213 -',3 ' I 9 17 4 9,1 2:L---.-:. ,

/

20-,..40 9 8 ..- 28 \ ~2 5 20 ~ ~ (13),- "

;

I
' I

j I / J I I0~40 I 346 577 ,'1525 ~3 8 \,37 10,7 48
" I

k6ty jsóU nebo majl být určovány dVojmo, a že mezi,
dvojím: určením nemá být rozdíl 'většl n.ež 0,2 %0 výšky
letu, jsou výsledky překvapivě slábé. Ani srovnánI
střednlch chyb s dOPlJstnými mezemi vrstevnic by cel~

I kávě nevyimělo příliš lichQtivě pro vyhodnocovatell'l.
Přinejmenšlmmohlabýt, přesnost citelně zvýšena eli-
minací ~řetelné systematické chyby,projeVUjlCí se ve
všech sklonecfl. Za dánýchokolností tedy byla s o ue
s t a v n á p o I nI mě,ř i c kár e v i z e o d ů vod n ě -
n á: mohla by být podstatně snížena jen tehdy, kdyby
všechny k6tované body byly podrobeny provozní fo~o-
'grammetJ,'ické revizi. V rovinných' úsecích by však i t1j.k
',zůstala určitá Mjistota\ výšek, čen1Už nasvěd,b,lje rljlz-
ptyl pře,gupků dopustné .meze sestavený v tab.. 12. \'
..,/

VIII. Závěr
li .' •

1 když p~ezk()ui'naný materiál:>i nemůže činit nárok
na úplno/it' a ryZost vytříděni, protože je ještě celá
řada vlivft, statisticky těžko postižitelných, můžeme \
z jeho výsledků vyvodit některá opatření v technologii
uníverzální metody, kterými by se nežádoucí vlivy od-
stranily n.ebo aspoň zeslabily a výškopisnému vyhodno-
cení by za určitých podmínek byla dána záruka, přede-
psané přesnosti, aniž by docházelo k nákládnému
p,olnímu (přez\toušenl. Předpokládáme' ovšem, že vy-
b:odnocení bude pfedevšíín kontrolováno " již fotogram,'
metrickým provozem) a to jednak soústavně u každé
dvojiCe před vynětIm z vyhodnocovacího stroje v tzv.
pro v o'Z n í r ,e y i z i; jednak nezávjslým vyhodnoce-
ním, namátkově vybJjaných dvojic z ~ždého mapového
listu. '. ' r " .'

/ Za tono/to předpokladu jsou rozhodujícími okolnostmi
fotografiGká kvalita snímku, ovlivněná mé(teriálem a
povětrnostní s~ttrací a ]000 měřická užitnost~daná kon-
stantou komory a výškou letu. Je přirozené, že nesplně-
ní určitých minimálních podmínek vylučuje.. předem
dobrou kvalitu, vyhodnocení, a tím také možnost spo-
lehlivékancelářské měřické kontroly. ' \ -
Z rezultátů oddi1u II. vidíme, že s kanCelářskou kon.·

trolou výš!l:oplsb. se naprosto nemužeme spokojit, jde-lil
'o snímky jen v yh O'Vu j4ícl kvality pořízené normální
komorou Jf",:, 210)::v měfltku 1:13000 a zpracovávjiné
na stereoplanigrljlfu. TopografiCké, přezkoušení s prů-
měrnOU hustoť01:\, aspoň 1, bod na 5 ha je nezbytné

Tabulka 12

i v' místech vyhodnocovatelem nepozastavených. Chce-
,\1le-li př€sunoút, kontrolu do .pracovny fotogrammetrle,
pak musíme požadovat za zmíněných měřických ,pod-

,.mínek snímky aspoň dob r é kvality; Snímky méně
kvalitní, Jlvšak ještě Vyhovující, dávají. uspokojivé vý-
sledky jetJ, ve vyhollnocovacím stroji typu autograf, jak
je patrno z oddílu lIT.; polní př~zkoúšení potom OdPC\1
dá. Je samoZřejmé, že za jinak stejných okolností dá-
vají snímky v mě'řítku 1:10000 spolehlivý výiikopis na
kterémkoliv "Přístroji a měřické zkoušky v poli není
třeba. Naproti tomu ze snímků v měřltku 1:18000
[f = 210) nelze vyhodnotit uspokojivý výškopis a Vzhle-
dem k veliké hustotě nezbytné! topografické revize 'je
pak *ýhodnější (požl\dat o nový nálet v měř~tku aspoň
1:13000; úspory v množství vlícovacích bodů, vzniklé
vyššim náletem, nekryjí zvýšený' náklad topografické.
revize, nemá-li utrpět přésnost mapy. RoviÍěž je třeba
odmítat zprácování.snímkil špatné kvality, ať již jde
tl jakékoliv měřítko a kterýkoliv vyhodnocovací stroj;
takové! snímky ohrožují' i polohopisné vyho<lnocení a Le
třeba n,ahradit je. způsobilejšími.
Zjistí-li vyhodnocovatel závady ve vlícovacích bodf3ch,

vylučující spolehlivé 'vyhodnocení, má uvážit, zda' br-
'Oprava bodovéllO podkladu' nebyla hospodárnější než
.nákladná systemati<;:lfá polní reviz'e;" pochopitelně neJ1.1.ů-
žeme vůbéc očekávat zlepšen! výsledků od opakované-
ho nebo nezávislého kontrolního vyhodnof:eni.
Oosav;adní rekapj,fulace I činitelů ovlivňJljícíCh přes-

nost byla věnována ,okolI1ostem, které jsou. jen zčásti
závislé na vůli a plánu" fotogrammetrického provozu.
Často jé objEdnávka snímků vyřízena odchylně, jejich
kvalit& závisí na nezvládnutelných povětrnostních po-
měrech; na opravy" závad vlícovacích bodů někdy ne-
zbýVá· času a volba vyhodnocovacího stroje je omezena
možnostmi pracoviště. Zbývá ještě jeden velIJli významný
fáktor, jehož regulace je však zcela v rukou fotogram-
metrického provozu: jde o způsobilo&'ř vyhodnoco,vatehl.
, V oddílu I. )s~~ se, již, zmínil.i ? r.Qzboru:p_řeSno~ti vy.
hodnocovám VYSkOpl~U]ednotltvy'!!l! pracovmky, z něhož
může být snadno sestaveno pata:l1í podle jejich schop-
nostI a svědomitosti a vyšetřena systematická chyba.'
Vyloučením nejslabší třetiny z célkOvého počtu kontrolo·
vaných osob r,sme, došli k středním cQybám vyhovujícím
předePsaným tolerancím a činícím tedy' polní revizi
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i ,
~bytečnou. TIm je naznačena. bezpečná .cesta k citelné- h) Z odchylek vypočitat střednI chyby pro každého
, inu .snIžení /(lýrobních' výloh. K napriJsto Objektivnímu vyhodnocovatele a podle nich sestavit kvalitativnl,
~estavenI v y hod noc o vat e I sk é ho" po řad n I k u po.řad[1ík. .
by bylo ovšem třeba provést testy u všech pracovníku i) U každéllo 'vyhodnocóvatele vyšetřít i systematickou
na zéela stejném materiálu' za stejnýchpracdvn~h pod-chybu. .
1l).ínek, což 'sedá r~alizovat c~lkem snadno tak~o: j) Každého kandidáta do funkce vyhodnocovatele po-
a) Vyhledat vhodnou snImkovou dvojici obsahující-drobit zkušebnímu vyhodnoceni zmíněné dvojice i a

otevřený středně členitý terén se sklony od O do podle toho rozhodnout o jeho zařazení. Zkouška se
40 až 601lfo. . -, ! může. opakovat po další době zácviku.

b) Tuto dvojici dát vyhoďnotlt nezávislellvěma zkuše- Aby byl sestaven s o uhl' n ný \ PIOřa dni k pro
ným' pracovníků~kteřI neb]1dou zahrnuti do pořad- celý resort, provedlo 'by se porovnání a klasifikace (g, h)
niku,např; vedoucíin oddílu nebo směnovým inžený- v ústředí ne ba ve výzkumném ústavě; napro.stá ne stran·
růr'n,'pracovníkům výzkumu apo.d. Jedn!} vyhodnocení nost by mohla být zajištěna anonymitou výsledků, kte-
se provede na zajišWný papír, druhé na průsvitku. rá by ,byla zrušena teprve po klasifikaci. Domnívám
Po odstranění eventuáiních 'rozporů se pečlivě vy- se, že toto nenáročné vyšetření, spojÉmé ovtiem s vyřa-
rýsujI' vrstevnice'na zajištěném papíře s několika zenlrn, pracovníků k tomuto úkolu nezpů~obílým, by
vyhodnoq:enýini body polohOPiS.U, nutnými k vlícová- podstátně p~spělo k zvýšení Iwallty vyhoqnoCovaclch
'nI yyhodnocený,ch' průsvitek. Tyto body polohopisu 'prací, a tím. I k dalšímll odbouráni polní měřické revize.
c;e. označI na rubunegativu. " Na konec je třebá znovu. durazně připomenout nut-

CJ Stanovit časovou normu vyhodnocení výškopisu vy- no st p l' a v i d e I n é n}l-m á t k o v é ,k o n tlYOI Y ne-
brané dvojíce. - _ 'z a'v i s 1Ý m vy hod n o e en I ql, která ve většině nor,

d) Rozmnožit negátivy dvojiC!! na tolik-diapozitívu, ko- • málně zpracovávaných listu omezí polnI revizí otevřeného"
lik je vyhodnocovacích strojů v resortních ústavech. terénu jén na místa předem k nI ·určená.

e) 'Z vyhodn'ocení' na ~ajíštěném paRlřepořídit modrou V některých z příštích -čísel" časopisu hodláme po-
kopii a,' ve vyhodnoceném územI dát určit 40-'50 jednat o ještě ožehavějším problému univ'erzální meto-
kontrolních 15oq.u Jtachymerických nebo niyelač- dy - o topografické' revizi v zakrytém terénu~ v les-
ních J ,kteréžto. měření provedou. členové kontrolníb.o nich prostorech.
útvaru, ústavu, z febož Ú'lernI byla dvojice pro vy-
hodnocenI vyb,ána.' ,i' ',,', I Lektoroval: inž. faro slav Šlitr, aSGK, Pralla.

f) Rozeslat diapositivyvšem úStavum spolu s údaji Redakci dOšlo 22, ,8. 1961.
'vlícovacIch hodů a časovou norni.ov.a dát pod kop-
trolou člena tamniho kontrolniho útvaru vyhodnotit
vybranou d,vojici každým vyhodn..ocovatelem na prů·
svitku s vynesenými vlícovaclmi b'bdy, a to ve lhutě
stanovené podle c).

g) Porovnat jednotlivá vyhodnocení na pru~vitkách
s vyhodnocenln1 na zajištěném papíře, resp. s mod-
rou koplí s vyoesenýtni kontrolnimi bOdY. Zjistit od-
chylky z rozdíru Výšek kontrolních bodů a výšek
získ'aný'ch interpolací vrstevnic. Dalšími kontrolními
,body budou např.\ prusečJky půlcentimetrové čtver-
o cové sítě,_ poKládané na 'puvod,ní vyhodnocení' a,'na
pro.~V!tkY.

I
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Stanovením nových dopustných mezí v r. '1961 se zvi!t-
šila tolerance vrstevnic vrovini! z 1,5 na 1,8 m, čímž by se
v projednávaném materiálu poněkud zmen.šilo procento
přestupků dopustných mezí vůbec a zejména jejich znaťJný
podíl ve skupini!, malého sklonu.

[IJ Nová k z.:' Posouzení potřéby topografické revize v mapě
1:10 0Ql', GaKO, 1960, str. 182. ,

/' [2J K u če r a K.: Kritéria přesnosti topografického mapováni
v měřítku 1:5000 a 1:10'000, Sborllík vyzkumných prací VOGTK,
IV, SNTL, 1962. '

Nové prvky v konstrukci igeod..eticktch přístrojů
ln~. dr. r.;irÍ:J.Slav H,auf, F$ C.VUT, katedra vyšší geodézte - g,eodettcká laboratoř

Co se ro:.;:umI'h'O'spodárným řešením gebdetického pří-
stroje? Je to/využití všech konstrukčních řešení, která
zhosppdárňují měřickýpbstup" a •zachovávají či dokom:e
zvyšují přesnost naměřených hodnot. V minulosti vývoj
postupoval qlavně směrem -k., přesnosti, zjednodušení
obsluhy, snižovánI váhy' a rozměru. Jako výstižný pří-
klad tohoto vývoje monou posloužit charakteri~Ťické

" stu,pně:ye, .,'vývo,ji tr,iangul;čníl::h the9doli tU aprumě~y
JMiyh '~ijlených !<ruliU: ' ..,.

, 1?87 ~amsden '.900 mm
1875 'P~rler~BÍ'unne.r 420. mm
í9:h' Ohassélon iSGA '270 mm
1933 Wild T 3 140 mm
1940 Kern DKM'3 100 mm

,Poněvadž jedno 'z duleŽitých charakteristických hledi-
sek - zjednodušení' obsluhy - není možno v přehledu
zachytit, je třeba godat, že mezi theodolitem Chasse-
Ion a'T 3 je kvalitativní skok právě z uvedeného
hlediska~ zatímc'ÓprYT+í přrstroj j'e třeba po zac,ílení
oIbcházet, aby bylo možnopřeko~trolO'vat libely a číst
kruhy, u ,theodolitu T 3 lze všechny tyto' úkony provést,
bez" přeoházení ,přímo od okuJ.á,r\.i dalekohledu, Tento'
sk()k' umožnilo nahromaděnfdo té, dobý 'vyvinutých
konstrukčnlch prvků, ,z nichž zejména je' třeba'jmeno-
;vat: sklaněné .kruhy ve \pOjení s optickými mi'krometry,
válcové čepy, ·koincidenČní libely, dalekohled s vnitř-
ním zal)střováním a 'spoje,llí čtení obou kruhu do spo-
lečného mlkroskopu. 'Další 'vývoj 'přineslo použití let-
mého uloženj 'plochého ,(kuličkových ložisek) a ll:vojí-
tých 'kruhů. ObdObný vývpj prodělaly i Iůyelačnípří-
stroje. \ .

1. Současný stav vývoje
Po druhé .světové válce se objevuje ve všech odvět-

vích techniky snaha po mechanizaci a automatizaci,
podmíněná vývojemslaboproudé techniky a elektroniky.
Ta' slaví první úspěchy v lokační a regulačnI technice.
Bouřlivý vývoj elektroniky svádí dr. Wittkeho (1]
k tomu, aby v r. 1953 vylíčil všecllnygeodetické pf I-
stroje jako přístroje elektronické. Nyní píšeme již 'rok
1962 a kromě' elektrůnickýéh.dálkoměrů 'a elektrického
oka firmy ,Askania neexistuje žádnÝ. elektronický pří-
stroj, Ikterý !by nahrazoval někter!3 z klasických geode-
tickýchpřístrojů, určen.ých ,pro ma:sóvoupotřebu.,ldá
se, že v souča'sné době ještě problém plně nedozrál.
Xlasické přístroje se v zásadě 'nemění. Doplňují se-jen
novými konstrukčními prvky s cílemsnížtt podíl živé'
práce na měřickém úkonu při zachování dosél!vadní přes-
nosti. To ve své podstatě znamená snížit ún'avu těles-
'noú i nervovou, zkrátit pobyt 'v terénu 'ft 21Výšítspolehli-
vO'stna~ěřených ho,qnot. ' / ' ,
Možno říci, že geodézie má v tomto směru již svou

tradici, 'aniŽ si to uvěd,omujeme. KonstruovánI na'př.
idiagramového taoheometru (Han'lmer - 1894], doty'ko-
vého tacheometru (Sanguet '- 1866], Redty (Bosshardt
- 1921], \Stodolkevi'cdvav~kOměru ,( 193'6) nebylo ,nic
jiného než snaha pomel(hanizov.ánír automatizování
výkonu stále se opakujících. Uvedené ,konstrukce uká·
zaly směr v1voje, který možno u geodetických přístrojů
nastoupit za VYl\žití prvků mechanických a optických.
MoŽnosti ,těchto ,prvk('t jsou omezené a zdá se,', že jsme
již pravd~podobnil těsně, pod vrchole'ID jejich možností
s ohleden'l na specif~oké vlastnosti našeho pracovního
prpstřed.í. Ale přesto se v nedávné době vyskytlo a jistě

\
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1 později vyskytne jé~tě celá řada konstrukci, které
ů stupinek zvýši, prGlduktivitu klasických měřických
prací. Mohou to být my'šlenky, kter~ 'Svého času ďza-
pa'dIy, 'poněvadž tehdejší 'stav techno!l>gie neumožňoval
jejich'dokonalourealizaci anebo, které nebyly z hledtska
tehdejších úkolů potřebné. 'Příkladů máme několtk:
myšlenka logaritmického dálkoměru inž. Tichého [1880
až 1953),1 skleněné' kruhy Frlčdvy[ 1884-1924) a nako-
nec i samotná myšlenka stabilizáce 'záměrné ni'velačni&:h
přístrojů a indexu s'vislého kruhutheodoHtů.
Třeba připomenout, že vývoj techniky v jednom oboru

není niktera'k izolován od vývojé v jiných odvětvích.
Vždyť víme,. Jak do produktivity mapovacíchprac! hl u-
boko zasáhla fotograUe. Ani ta :neřekla našemu oboru
poslední slovo. Rýsuje se jej! 'využiU / jako prostředku
registra'čního. I když se nepodařilo dosud vyřešit jeji
uplatněni při nahrazeni lidského oka 'při pozorování
cílů velmi v2Jdálených [trigonometric1kých bOdů) 'či
méně vzdálených [nivelačních a dálkoměrných latí),
uplatň\lje se již jako prostředek k registraci údajů dě~
lených kruhů. 1. když prozatlm byl tento princip užit
pro práce vysoké přésnosti [fotoragistračni theodolit
Askania, T 3 a T 4 s fotoregistrací), bude nutn'o poČItat
i s pronikán!m do prací nižší přesnosti.
Ve:ameme-li v úvahu souča'sný stav ve vývojj geode-

, tický,ch přístrojů a. uvedené skutečnosti, je patrno, že
v nejbližší budoucnosti budeme ml't pro masovou ,po-
třebu k dis~oziciipouze klasické přístroje, doplněné
v poslední době prvky 'malé mechanizace a 'automati-
Ilace. Mezi ně lze zařadit:
a) 'kompenzátor pro stabiliZaci záměrné nivelačnich

přístro jů, '
b) kompenzátor pro stabilizaci indexu svisl~ho kruhu,
c) mechanic'lw-optické zař!zení pro určeni př!lvyšení ,při

trigonometrické nivelaci.
ZatímcQ ů podstatě činnost'! prvého konstrukčniho

,pr~ku bylo i v naj"í odborné literatuře dostatečně ~o-
jednáno {2; 3; 4; 5 , nebyla 'v 'ní učiněna dosud zminka
o produktivitě. práce s auto~atickými. nivelačniml při-
stroji, jejLch chybách a vhodných měřických metodác,h,
což je pro 'provoz s těmito ,přfstroji velmi ,důležité.
D principu druhých dvou 'prvkfi 'však v naší literatuře

• žádná stlit se dosud nevyskytla. Proto uvedené mezery
doplníme.

2. Stabilizace záměrné nivelačních pl'istrojil.
\ 2.1. Ch y b Y iko m p e nz á to r ů "

,Ukázalo se, že kompenzát~~y jsou 'zatl!eny dvěma
c'hybami: chybou 'z kompenzace a chybou z m}lchanické
hysterese [6]. Prvá Je vždy daleko větší naž druhá a je
způsobena nedokonalou justá~~ ,kompenzátoru, špatnou
rektifikací či nepřesným urovnánim krabicové libely.
Chyba z kompenzace z,lůsobuje,že' srovnávací rovina
na stanovisku nen1 vodorovná, 'a'lešikmá a nelze ji eli-
minovat dodržením stejné ,délky záměr vpřed a vzad.

- SmySl ŠIkmosti je závislý na poloze alhidády při před-
běžJ;lém urovnání p'řístroje vz,hledem' 'k pořadu. (Bude-li,
přístroj urovnáván lna ka~dém stano'visku s dalekohle-
dem orientovaným soustavně vždy zpět či vpřed, bude
celý ,pořad zaměřen k šikmé srovnávací l'O'vině. Při,
jednoduché nivelaciuzavřeného pořadu vZ'Ílikne proto
zna'čná chyba v uzávěru; při dvojité nivelaci, při níž
i měření zpět bude provedeno ,podle stejného 'principu
a s nezměněnou rektif1kaci libely,' se .chyba projeví
JakO značný nesouhlas; aritmetický průměr Z měřeni
tam a zpět je však chyby z kompenzace zbaven.
Druhá 'chyba Je následek dopružování'závěsu kompen-

zátoru. Kompenzátor po vychýlení ze své rovnovážné
,polohy např. odstředivou silou se n'avrac! zpět nejprve
rychle a poté pomalu. Provede-li se čtení dříve, než·
"dojde", bpdečtení chybné.
, 2.2. Měř i c k á 'm e t o d a /
Nutným předpokladem přesné práce je do'konalá

rektif1kace krabicové libely; Ta se provede úplně stejně
jako u klasických přistrojů. Pro vlastní měřický postup
se v I1teratuře doporučují dva způsoby.
Prvý [BJ nechává. vědomě působit systema1;ický vliv

,chyby z kompenzace a napomáhá jeho pl1sobení Um,
že krabicová l1bela se urovilává IYlpř.při dalekohledu'
orientovaném vždy na přední lať, a to 1. při měřeni
zpět. Aby př1padná změna v rektifikaci krabicové l1bely
během měřenJ ne.ovl1vňovalavýsledek, rozděluje se

pořad na kratší úseky, 'ktéré sezanivelují tam a zpět
vrrejkratším časovém odstupu. Z nesouhlasů v jednot-
11výCh,úsecích se sestrojí křivka nesouhlasů a je-li pro-
kazatelp.á systematická chyba, lze teprve půtom i při
velkých nesouhlasech 'vy'počHat· výškové rozdlly, v' úse-
cích jako aritmetický průměr.-
Zjišťováni systematické chyby odpadne, budeme-li

pracov,at podle 'druhé metody [7]. Měření se uspořádá
tak, že na lidhých sestavách 'urovnáme přístroj s daleko"
hledemorientovaným vpřed. a na, sudých zpět či na"
opak. Za ,předpokladu, zpravidla zhruba splněného, že
součty délek sestav sudých a 'liohých budou stejné, vliv
systematické chyby z kompenzace se vyloučí a zbytky
seprojevi jako velmi. (malá chyba nahodilá.. '
Při 'obou metodách třeba dodržovat pro vyloučení vlivu

zakřiveni Země a vlivu přeostřováni ro'vnost délek obou
záměr v sestavě. je patrno, že druhé metodě je třeba
dát přednost, poněvadž, poskytuje kontrolu. správnosti
měření již' v poli a nevnáší do měření nejistotu. K, vy-
loučení vltvu .mechanické 'hysterese dopor~čuje se oto'čit
dalekohledem o 180 o před oběma záměrami a číst n'a
laUch re stejném _~asovém odstupu po otočenI. alhidády.

2.3. Rek ti f i li:a c e
'Nivelač,ní přístroje s komperl.zátory zpravidla nen'í

třeba rektifikovat. Ukáže-li se 1'000 přesto potřeba, pak
rektifikace se provede zcela obvykl~m způsobem až na
dvě výjimky. \ .
Výškový' rozdflmezi oběma postaveními latí,' měřený

ze středu, se urči dvoJmo: .jednak po urovnání libe'ly
při dalekohledu orientovaném k jedné lati a podruhé
po urovnáni ltl:!ely při orientaci dalekohledu k druhé
lati; IZ o'bou převýšení se určí .aritmetickýpl'Ůměr.
Správná poloha záměrné se však 'po skončené. zkoušce
nenastavuje kompenz.átorem, al~ posunem nitkového
kříže svislými rektifikačníml šrouby. Před celou zkouš-
kou je třeba dokonale rektifikovatkr!!biCOvoulibelu.
2.4.R y Ch 10 s t P l' a c o v n lh o p o s tup li

1,0
O

Obr. 1.,

\ \

Na obr. 1 '1e vyjádřen poměr rychlosti nivelaQliho
postupu mezi automatickým a ~emu parametry Ollpo-
vfdajícím klasickým nivelačním přístrojem [8]. DZfi'ačeni
u křivek znači: složení čety:· O o1:>servátor, L lať.
Z obrázku vyplývá zajímavá skutečnost: zdvojnásobení
rychlosti se dosahuje. pouze pro záměry kolem 20 m.
Poměr, ryc'hlosU se zmenšuje s prodlužujicími se zámě-
rami. FOrstner na základě teoretických q.vah ukázal, že
zatlmco u klasických nivelačních př!strdjů kllometrová
středni chyba dvojiténivelace s délkou-záměr stoupá,
u automatický'c1h 'nivélačních přistrojů vlivem jejich
zvláŠtnosU naopak ,do Ul;čité míry klesá [obr. 2). Je

.......'•.....••...• Ni- A, 5.rnm
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proto třeba volit délku záměr s ohledem na oba mo-
menty: požadovanou přesnost a rychlost I:fracovního
postupu. Velkou produktivitu práce lze ote'kávat přI
použití 'automatipkýéh nivelačních přístrojů 'Při plošné
nivelaci., Udává se až 65% časová úspora.

3. Stabilizace iu,dexu svislého krubt
3.1. P r i n c i Ip Č i nn os t i k o'mp e n z á to r u
Je-li svislá OSa theodolitu dokonale svislá a přístroj

nemá indexovou chybu, ,pak při měření svislého úhlu
jsou čteny správné hÓdnoty. Je-li však svisláAlsa pří-
stroje' šikmá se skl,oném IJ ke svislici (obr, 3), bude
i svislý úhel zatížep touto chybou. ~by~hom se jí Z?~vlI,i,
urovnáme indexovou Ubelu, U optlckych theodo!ltu je
index "I O'brazové .rovině objektivu mikros'kopu, napr.
v bodě' H,/ Pa'k při odchylce optické osy od Svisli,ce
o ú:hel 1) JI! svislém úhlu e čteme nesprávnou 'hodnotu
(I> + 1)). Jestliže v~ak umístíme objektiv na kyvadlo za-
věšené v ~, ,bude poloha objektivu stabilizována půso-
ttením gravita,ce.Poněvadž kyvadel zavěšených na bři-
tech nelze použít (z důvodů dopravníph, nejisté polohy
břitu, opotřebení apod.), je nutno použít jiný~h vhod-
ných uložení - pružinových kloubil.. Pl'užin0.ve ~Io~by
však pracují s určitým odporem, který se projevuje tIm,
že kyvadlo nezaujme přesně svislou polohu, ale bude
se svislicí svírat úhel (1) - dl. lJestliže by tedy závě~,
byl přesně v bodě' H, ned'okývl 'by objektiv do správne
polohy. Je 'proto nutno bpd závěsu položit nad bod R,
zvolit rozměry pružiny, její ntcíteriál, polohu závěsu
a váhu kyvadla tak, aby střed objektivu se dostal do
svislice .procházející indexem, ta'kže čtení na kruhu

.. bude e. Takové vzájemné, sladění konstrukčních para-
metrů je matematicky vyjadřitelnéa r,aalizovatelné. Po-

. měl' .~ je 'Pro určitou mez'I10U hod,n{ltu v konstantní
v " /

a nazývá Se kompenzačním.> poměrem. Útlum kyvu je
prováděn vZduchovou brzdou. Na o'br.'!4 je znázorněno
kyvadlo theodolitu Meapta MT 10.
PřesJ;lost Urovnání kyvaq,el je velmi vysoká 'a je hlu-

boko pad přesností čtení. Výhody stabiIizovaného indexu
jsou nas1}adě, Oi;lpa1dán,amáhavé a obtížné uro~~áván •.
indexové Ifbely, jeden ZE! zdrojfi !hrubých měncj{ých
c;hyb, 'J;Ilěřický 'výkon nabf9vá na jistotě a.spolehlivosti.
Snižuje se nervová únava a zkra,cuje se. p{)byt. na stano-
yisku. Vše se pak odrazí ve v~tší kvalitě práce.

3.2. Pro voz n í z k o u š k a
P·řístroj se postaví na stojan tak, ·aby jeden lze stavě-

cích šroubů' směřoval na dostatečně vzdálený a zřetelně
patrný oM. IPřístroj, se přesně horizontuje podle alhi-
dádové libely, d~lekohledem se zacílí na zvolený bod
a přečte se údaj svisléhO kruhu. Poté se vykloní svislá
osa až 0,4' (úkon se pmvede při sledování svislého
kruhu)stavěcím šroubem, který leží ve směru záměry.
Po opětovném zacílení (jemným šroubem svislé usta-
novky) má index udávat pfivohní čtenI. Není-li tomu
tak, je třeba ,př!stroj 'předat výrobci 'k opravě.

\'3.3. Rek t 1f i k a c e
\ tistě se objeví ótázka', .zd-a zařízení trpí také indexovou
chybou. Otázka je oprávněná. I zde nutno počítat s touto
. chybou. Velká se odstraní rektifikací, zbytek měřením
ve dvou polohách dalekohledu. Rektifikace ď se však
neprovádí úpravou 'kompenzátoru, ale posunem nitkového
kříže svislými rektifikačními 'štoubky. ZjištěnI velikosti
indexové chyby se provádí jako u běžných theo~olitfi.
Po každé rektiffkaci indexové chyby je však nutno pro-

\ vést kontrolu a pří.padně i rektifika.ci chXby kolimačnr.

4. Z~řízení pro přímé .iítení výškových rozdfIů
Tato zajímavá konstrukce byla vyvinuta v Sovětském

svazu [9]. ZařízenI umožňuje určovat výškové razdIly
trigonometrickou nivelac!. bez o:ptického měření vzdá-
leností. Přesná teorie zařízení je poněkud složitá, ale
postup při měření je vélmi jednodUChý. Pro naše účely
bude stačit zjednodušený vý'klad.
Na obr. 5 je sohéma daleko'hledu. S'stém dale'kohledu

se s'kládá z objektivu se středem O a pevnou v·adorovnou
ryskou s'; analaktický bod objektivu se nachází ve vodo-
rovné sklopně ose dalekohledu. _
S tělesem. daÍekohledu je pevně slpojena skleriěná des·

tička s ryskou O. Tato ryska je 'zrcadlem Z a pomocným
objektivem Oe pramítána d,o obrawvé roviny objektivu ...
dalekohle.du. Zl'cadloje uloženo sklo'Pně na vodorovné
ose 'dalekohledu a je pevně spojeno s libelou tak, že po
urD'vnání libely svírá' s v{)dorovnou -vždy úhel 450. Je-li
záměrná vodorovná, je obraz rysky O totožný. s rys-
kou s', je-li však. 'šikmá a liběla urovnána, jeví se
značka O zdánlivě v bodě 01, z něhož ,'e objektlvem Oe
promítnuta do bodu b'. Poněvadž vzdá enosti Oe a eOe
jsgu stálé, bude poloha' b' závislá pouze na sklonu
zrcátka. Je-li IX sklon záměrné, 1) ~většení 'Pomocného
objektivu, 1 o!hnisková dálka objektivu dalekohledu,

rékt1f1kačn1
zMažíčko
střechový
hranol
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Obr. 5.
/

D šikmá délka záměry a S vzdálenost rysky C od bodu e, .
lze 'psát:

8'b' = 0102, v-.!28 . 'I! • sinťX . oosťX
- I

sb. cosťX 'D = _d_
D .' . coěťX'

1= d. tgťX = Je . li,

s'b' sb·__ = __1_=
/ D

28; v
sb = /.

li, = k (s 'L- b) ,

což je: převýšenI bodu zílcIleného základní ryskou s'
vzhledem k Ihorizontu přístroje je rovno součinu určité
konstantynásob~é laťovým. úsekem.
'Pro výškový rozdíl mezi bodem osaze,ným svislou latí

,a horizontem výškgměru platí
" 'h=k(s-b)-s

a pro výškový rozdIl mezi body při trigon'ometrické
nivelaci ze středu obdobně po iÍpravě:'
h = ~1 + (-h2) = k (bl!~b1] + (k /). (SI-S2).
Zvolíme-li Sl = S2, tj. zacílíme-li pevnou r,yskou s' na
stejnou laťovou výšku, bude

h = k (b2 - bil.

Popisované výškoměrné zařízení je užito u nového,
sériově vyráběného sovětského výškoměru NL~3 [obr. 6).
Zvětšení d'llekohledu tohoto vskutku zajímávého peí-
stroje je' 3-1X, 'prúměr objektivu 40 mllna konst&"nta
výškoměru k == 5. Dalekohled je možno' sklopit v mezích
± 3o3D'. Te~to s'klon při vzdálenosti 200 m značí výškový
rozdIl 12 m. IPři geometrické 'nivelaci ze středu bychom
potřebovali pro určeni: tohoto vý~kového rozdílu nejméně
4 stanoviska přístroje. Při použiti NL - 3 stačí jedno nebo·
dvě. ,Ohlo'vá 'hodnota koincidenční libely JI( 3D" až
40"/2 mni. \

Přístroj byí zkoumán studentem-diplomantem fakulty
stavebnI Miroslavem Pošarenf[19]. Jmenovaný zjistil
na trati 21,~ km dlouhé z nesouhlasů kilometrovou
střední chybu dvojité nivelace mo = :!:J 20 mm.' Poněvadž
konstanta výškoměru k = 5 je platná pouze pro vzpále-
nosti nad 100 m, bylo nutno při kratších záměrách výš-
kové rozdílyoprav-ovat o korekce, které lze sestavit do
jednoduché tabulky. Opravy lze zavádět potom do m~-
řlmých hodnot již v poli. Korekce se zjistí na v~odné
základně. Ekonomickou stránku nebylo možno během
diplomní -práce sledovat, poněvadž diplomant neměl
k dispo~i úplnou měřickou četu; Podle závěru diplo-
manta, lze přístroj užít v těch případech, 'kde je pří-
pustná L1max/km = 40 VI:. Autor se domnívá, že použitím
NL -3 by bylo možno též beze zbytku vyřešit tematický
úkol 8/,;1.959:Výškopisné měření na podkladě fotoplánu
bez použití měřické'ho stolu. Přesnost určení výšek bodů
výškoměre~ je totiž i při záměráOh dlouhých 200 m více
než dostačující. Podle sovětských údajů je pro tuto vzdá-
lenost střed nI chyba ve výšce bodu ± 7 mm [podle
M. Pošara při záměrách až 120 m byla maximální chyba
ve výšce ± 11 mm).
Idea tohoťovýškoměru pochází z roku 1946 od kon-

struktéra Stodolkeviče. Realizaci provedl konstruktér
Romanov. .

5. Fotomechanický postup výroby dělených kruhů
Tento postup, který b~l poprvé užit v NSR dr. Heiden-

hainem [10], byl zvládnut i u nás [11]. Jako originál
pro fotomechan~ckou výrobu slouží obzvláště přesný
li:mbus zhotovený běžným způsobem, tj. rytlm do vrstvy
vosku a: následujíCím leptáním fluorovodíkem. Z něho
se fotomechanicky V:Yfobítzv. pracovní originály, jejichž -
kopie se pak už~vají v přístrojích.
Fotomechanický výrobní postup je prováděn takto:

Čistý skleněný kotóuč se opatří citlivou polyvinyl-
alkoholovou' vrstvou a přisajé 'atmosférickým tla-
kemk origřnálli. Ze strany originálu se Ů'světlí rovno-
běžným 'svazkem paprskCi rtuťové výbojky. Po od-
dělenI -obou ,kr~ů od sebe se I k0'Pie vyvolá proudem
vody teplé 15 o až 20oc. Přitom se odplaví neexpono-
vané části citlivé vrstvy. Po osušení se provede

Il-etuš a po celkové kc;>ntrole kusu 'se pod zvonem va-
kuové aparatury napaří na kruh ze strany emulse
vrstv'a chromu. Jestliže se poté vrstva vystaví účinku
3%nTho vodního roztoku louhu draselného 80 DCteplého,
odloupne' se napařená vrstva ohromu včetně emulse
všude. film, 'kde chromneoYI napařen přímo na sklo.
Na kruhu zůstane pouze, kovový obraz rysek a číslic
dělení, takže je získán 'přímo positiv. originálu, který
odolává velmi dobře poškození jak mechanického, tak
i chemického 'původu. \,
Přesnost kopie je stejná jako originálu. Kruh lze užít

jak na odraz, tak i na průchod světla; je docela možné
v určitých poměrech volit odrazivost, tedy i kontrast
mezi ryskami a pozadím. Rovněž lze dosá'hnout různého
zabarvení rysek i pozadí. Běžná síla rysek je 3 p.,Okra-
jové nerovnosti rysek se kopírováním zmenší. Z pra-
covního originálu lze zhotovit údajně až 1000 .kopií.
Fotomechanicky zhotovených kruhů, pokud je autorovi
známo, použjvají fitmy VEB Carl Zeiss Jena, Wild, Watts,
Oberkochen, Morin.

,6. Novinky nár. podn.Meopta Praha
Národní. podnik Meopta Praha vyvinul t:heodolity

MT 01, MT 10; MT 11 a dva nové typy automatických
nivelačních přístrojů MN 11 a cMN 20. ' .
Společným znakem Všech t:heodolitů nové řady je

mechanická centra<;e, optické dostřeďovače vestavěné
do alhidádY. dalekohledy s apochrPII.1atickýml objekti'vy,
zušlechtěné antireflexnImi vrstvami a' skleněné kruhy
zhotovené fotomechanicky. .
. Theodolit MT 01 je univerzálnIm přístrojem pro sta-
vební a meliorační práce. Střední chyba jednou, v obou
,polohách 'měřeného směru, je ± ze. Dale'kahled S prů-
měrem -objektivu 30 mm má zvětšení 15X. Oba skleněné
kru'hy [vodorovný na postrk) bude možno číst současně
mřížkO'vými mikroskppy přímo na 5e, odhadem na 0,5e•
Příručnost .přístro~' charakterizují: délka dalekohledu
122 mm, výška 185 mm a váha 2,15 kg.
Theodolit MT 10 je určen pro polygonová měření, ta-

cheometrii a běžné práce vytyčovací. Dalekohled ,tohoto
theodolitu má zvětšení 30X při průměru objektivu '4lJmm
a délce 190 mm. ČtenI kruhu se bude dItmřížkov.ým
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mikros'kopem o 'nejmenším dIlku !C. ,Zvěíšenímikro-
skopu umožní odhad na 0,2e• Vertikální osový systém
je vybaven svorou. Theodolit MT 10 se stabili'2iOvaným
indexem svisléhokrulhu má ozuítčéní MT 11., Výška pří-
stroje je 240 mm, váha 4,1 'kg. -,'
Nová řada ni'velačních 'př~strojů je~vqřena dvěma'auto-

matickými přístroji.

Nivelační přístroj MN 11 (obr. 7) je určen pro sta-
vební a meliorační prá,te nivela·ční., Má periskopický
dale'kohled lOtinásobné'ho·zvětšení. Kompenzátor, dorov-
návající záměrnou do vodorovné, je umístěn ~řed objek-
tivem. Je pozoruhodný svý'mi malými ro'změry (výška
145 m~) a 'vahou (0,8 kg).

f NlvelaČ'llípřístroj MN 20 je určen pro přesnou Iilve-
1#c1..Dalekohled délky 268 mm,' poskytující vzpřímená
~oPr~y~, 'lllá 28náliobné zvětšení a průměr objekt1vu

~ .
.~O mm. Objektiv' dalekohledu se skládá ze 3 členů:
spojky, spOjky, a rozptylky. Zaostřování se provádí po-
sunem druhého členu. Kompenzátor je tvořenpravo-
úhlým hranolem (obr. 8 - 1), usazeným na kyvadle
(2), 'zavěšeným k tělesudálekohledu 'pružinovým křížo-
výmkloubem (3) .. Útlum kyvu je proveden vzduchovou
brzdou (4). Úhlová hodnota 'krabicové libely je 10'. Pří-
stroj bude vypraven jako 'automatické přístroje zahra-
niční výroby. Z'astavení hrubéhopolhybu se bude díl
frikcí, jemné cílení nekonečným šroubem. Dělený skle-
něný kruh s reiteračním zařízením o stálém záběru bude
čten mřížkovým mikroskopem přímo np 5e. Na objektiv
dalekohledu bude moŽ'l1·onasadit/ předJ;áďkovou čočku,
umožňující pracovat s 'nestejně dlouhými záměrami bez
přeostřování. Poněvadž u automatických nivelačních pří-
strojů je třeba přesně urovnat krabicovou libelu, je pří-
stroj vybaven zrcátkem pro pozorovánI bubliny ze strany
bez paralaxy, přlimo pod Q.kulárovým koncem daleko-
hledu. Váha ,přístroje je 2,2 kg.
Geodetická laboratoř stave'bní fakulty pro'vedla dů-

kladné laboratorní 'zkoušky prototypu, které ukázaly, že
koncepce přístroje je správná a že kompenzátor pracuje
velmi přesně, nereaguje na mechanické vlivy 'a vyrovná
se. 'kompenzátorům přístrojů zahraničních. Přesnost jed-
hoho urovnání kompenzátoru do rovnovážné polohy
včetně vlivu přeďběžné horizonlace podle krabicové li-
bely je ± 0,5".IProvoz 3 ÚGK Praha zjistil upr9totypu
z 33,5 kIÍl nivelovanýc'h tratí kilometrovou střední chybu
dvojité nivelace mo = ± 2,3 mm při čtení odhadem na
půlcentimetrových 'latfch.

7. Novinky VElB Car! Zeiss fena
Národní podnik4eiss Jena uvedl na trh v poslední

době několik novinek. Některé z nich -' automa.tický
nivelační přístroj Koni 007, Theo 120, Theo 020 a BRT 006
byly již v naší literatuřepop'sány [12; 13; 14}. Všimněme
si proto jen no'vé dálko'měrné ruční latě.
Dálkoměrná vodorovná lať je určena pro měření po-

lární mi;ltod6uv místních tratích. Vyrábějí 'se dva typy:
buď pro 'Redtu nebo pro Dimess ,p5]: Lať je dlouhá
765 mm, širo'ká 80 mma je s ní možno měřit vi»dálenosti
od 2 do' 66 m. Laťi se upevňuje na bbyčejnou výtyčku.
VodoWV1nýKloub umožňuje ]Jřeklálpět lať o 180 o, takže
počátek dělení latě může být buď vpra'vo nebo vlevo.
Při normálním měřickém postupu se na zaměřovaný
bod staví lať výtyčkou. Není-li to možné, ,přiklá'dá se
lať k zaměřované hraně 'např. budovy apod. břitem, na
který lze v případě potřeby zavěsit olovnici. Břit

(obr. 9 - 102) se 'nacházf na konci raménka, které
lze vysunout od konce latě až o 20 cm .. Lať se zařizuje
do 'kolmého směru k mě~e'né délce pomocí speciálního
2X lomeného průzoru. Polní konec průzoru (107) je
možno, v určitých mezích sklápět (± 25 o) a oční (108)
docela překlopit o 180 o, takže pomocník může průzo-
rem pozorovat i prostor za 'sebou. Tohoto způsobu 'je
nutno použít tenkrát,~dyž 'lať je tak těsně přiložena
ke zdi apod., že pOmocník se nemůže za ni postavit.
Měřič kontroluje kolmou 'polohu latě od 'přístroje pomocí
jednoducMho zařízení na lati. Při konstrukci Ibylo p'a-
matováno na všechny zvláštní případy, které se mohpu
při polární 'metodě vyskytnout: lať je 'možno odsafl.it
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ja'k do strany-peří zaj{rytém ,podrobném bodu, tak i před
či za ;bod. Odsa'zenou mlru!zevymačit na laťové stup-
nici magnet1ckouznačkou (obr. 9 - 105). Směr se
měi'1 bud 'Primo na výtyčku nebóna hranu objektu, na
pi'Uo'žný bi'lt čiria 'počátek děleni latě, je-II lať odsa-
zena stranou. V tomto přlpadě je nutno k naměřenému
směru připojit snadno vypočitAtelnou opravu. ,Lať má
nejmenši dUek 1 cl1},i 5tidnný vernle~. Zlomky ver-
lJierové dlfe,rence 20, ,bm se/Čtou na bublnku mlkrometru
přlstroje (,Reclty nebo Dlmess) až na 1 cm. Váha "latě
je 1í85.'kg.

8~ Novinky MOM Bud8p~t

Také 'budapéštský závod MOM' uvedl v posledn! lIobě
řadu novýC'h geodetických 'pi'fstrojl1. z nichŽ většina byla
již v naši literatuře popsáJna (16; 17; 18J.

9. Závěr

V člán'ku bylo pouká'záno 'st~čně na ~ývOj a souč~sný
stav ve výroběgeodetlckýC'h přlstroju u nás a v o~tat-
.n!chstátech 'sócialistlckého tábora. Byl' ,proveden r07;bor
celkovéfho směru, vývoje. Ten směřuje v souča:sné' dob,ě
prozaUm k zaváděni konstrukčnlch prvk(\. malé auto-
maU2aceá me'cha'nizacé. Byly popsány nejll1ovějšlkon-
strukčnl 'pl'V'ky, pokudne'byly již v naŠI literatuře uve-
deriy a popsány, byla učiněna zmlnka o produktivitě
,práce a!lletodách, vnůdný.ch pro 'práti s áutomatickýrili
nlvelačIHmi 'přlstroji. Jestliže <sezamysUme nad Hm, jaké
pi'!stro)esoClali'5tickéstáty vyráběji, zjisHme, že jsme
jlžv., oboru kla'sickýc'h přfstrojt1 zcela nezávislí na do-
vpzuz kapitaUstických slátt1. Vždyť máme 'k dispozici
úh'1oměmé pi'lstrOje. od minutových až k vysoce přes-
ným se čtenlm ml' 0,2". A mezi nimi celou řadu' tacheo-
metrt1 a ,přesných dálkoměrt1. T.iJtéž se týká I ,přlstrojů
nivelal!nlch. Mnohé z těchtopi'l'strojt1 j'sOu dovedeny až
na posledn! ,stupeň,vývoje. Je t~dy patrno, že prllmysl

/

poskytÍIje '1Išechny tIllO~r10Stlk tomu, 'aby čs. zeměměřiči
svt1j I1kol, který na pě v rámci celostátnUto plánu při-
padá, čestně splnili. ' .

Lek'torolJal: inž. Vl4dimlr Saga, OSGK, Praha
Redakci došlo: 1. 6. 1962
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prací při technickohospodáfském
fotograrlilmetrickým i m~todam i

Automatizace mapování

Rozsáhlé použiti univezální metodY leteck,é fotogram-
metrIe při technickohospodářském mapováni v' mě1'ftku
1 : 1000, 1: 2 000 a 1 : 5 000 vCS~R je významným nová-
torskýmčlnem. Pokud by však měl být i v budoucnu
výsledkem fotogrammetrického vyhodnocení pouze gra'
f1cký elabbrát, uplatnily by se přednosti fotogrammetrle
jen "Z,částl., Maximálnl využiti geo(letlckých informací ..
z leteckýéh, snlmkll umožňuji numerIcké fotogrammet-
rlcké metody, které se proto staly v současné době před·
mětem obÍláhlého výzkumu. V zájmu podstatnébo zvýšeni
produktivity a' odstranění pamáhavé, stereotypnľ práce
a duševní I1navy pracovniku je třeba intenzivně zavádět
mechanIzaci a automatizaci výrobnlch p6stupll ve všech
oborech národnlho hospodář~tvL Současné směry ve vý-
voji a konstrukCi fotogrammetrických strojll, spolu s roz-
šlřenlm' prostředkll ,velké mechanlzace;- k ,tomu dáVajl
i v oboru geollézlestc11e většl možnosti. \
(JspěšMpou,žlU numerických fotogrmnmetrick~ch me;

todj~ podm!iJ.ěno ,,'několika faktory: • .
1. bezchybnoSti získaných Informací, kterouzajišfuje

jEln automatická registrace, '
! . '",

2. (lostl1'pnost! počltačl1, které jsoil schopny ek01".\omiC,
ky a v knHkém čase řešit vztah~ mezi snlmkovými' a
geocl.etlckými souřailniceml,
3. možnOSt! převoQu 'Č!selného elaborátu n~ grafický

pomód samoěinného koordinátogr,afu.
JeŠen! těchto třI problémt1 byto v nedávné době ukon-

čerta vybotovenfm .prototypu sarpoči'11ného koordlnáťogra-
fu podle návrhu, doc. inž. dr. Války ve výzkumném a vý-
vo;ovém odděleni n. p. Aritma. Fotogrammetrlcká praco-
VIště ~tavt1' OSGK jsou postupně, vybavována, zářizenlm
k automatické registraci, modélovÝGh souřadnic a výšek.
Pfl tecbnickohospodái'skéI11 mapováni je výhbdné použl-
vllt jako n9,SHele,,'Informaci děrné štHky, zejména pro
mbfnost !JeJich U'fděll!,. vedenI elaborát)l jednotné evi-

dence pt1dy a transformace souřadnic do jed;notné zobra-
zov'acl soustavy Gaussovy na děrnošutkových strojlch
ARITMA.
Brigáda ,nové techniky. pracQvnikd oddUu provoznrtlO

výzkumu v, Geodetlcj{ém a topografickém ústavu v Pra-
ze spolu s pracovnlky' Výz,kumného ,l1stavu geodetického,
topografi'ckého a kartografického, vývojového odděleni
n. p. Aritma a Strojn~ početn! stanice (JSGK se podUela
na výzkumu sestaveni mechanizaČDI linky na výrobu
technickohosP9dářských map,určen~tejIJ1éna pro mapo-
váni mlstnlch trat! v, měřl,tku 1: 1 000. Jejim základem
je člselné fotogrammetrickévyhodnocenl sign9lizova-
ných i 'nesignalizovaqých bodll, vyznačených na zvětše.-
ninách leteckých snlrilkll při mlstnim šetřenI. Vyhodno-
covatel nastavuje měřick~značku na tyto body a vyzna~
čuje jejich polohu vplchem jehly koordlnátografu do
mapové foHe. spojen!m přlslušnÝch bodll vzniká gra-
,ficky polohopis. Iehopřesnost vša,k' mt1žElbýt ovlivněna
systematickými chybaíni při I1prllvě měřltka II vllcován!

\ stereomodelu nebo l1č{nkem dlferenčnlsrážky měřickýcb
filmll natolilt,~e nevyhovlvyso.\tým náro,kllI!). 'technicko-
hospodářského mapován! v"zastavěných nebo k zástavbě
určených prostorech. Proto automatický reglstrátOr sou-
časně zaznal1l~á'Vá osmimlstné oZl)ačen! bodu, obsabu-
jícl člslo' Snlmkové řady, 'člslo stereodvojlce a pořadové
člslo bodu, dále jeho modelové souřadnice a fotogram-
metrickou,výšku (x, y, Zl na, psaclm strojí a dO děrné
pásky v mezlnárodnlm dálnopisnélÍ1 kódu, Odtud se po-
moci převqdniku a děrovače lnformaceautomaticky Ipře-
nesou dd !lorni polo.viny élěrných štrtkt1. Pro každou" ste-
reodvbjici :jsou vypočHány konstanťf ~ranSformačnlch
rovnIc a ~kušebni př!klaj1' na reléovém počltačiZ-11.
VstuIlnl hodnoty, t. j. modelové, a- geodetické souřadnice
identických bodl1 jsou vkládány operátorem do počftače
př!mo, pomoc! klávesnice. Transformačnľ konstanty se
naděruji do hlavnihoštftku. Na pOč!tači Arltma T•.5Z0·
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.ze pak_ vypo~ltat geodetické souřad.nice všech J;l0drob- .
ných bodl1 sHnIli tran~formac( modelových souřadnic po-
dle vzorcÍl . . \

Y' ';KI/ + a1x + b1y
](' = K., + a.x + blY ,/

Výpočet ob;lahuje 8 jednoduchých; operaci a 8 kontrol,
to znamena celkem 16 pro.chodo.., Při prakticky d08áho-
v-ané provozni rychlosti 4 500 pro.chodí\. za hodinu trvá
'Výpočet -souřadnic jednoho bodu 14 vteřin. Souřadnice
(X', Y') jsou zaznamen4ny'v dolni polovině děrných
šUtkí\.. Po/iTýpočtuse' šUtky roztřidi podle rostoucich
čisel na body signalizovaně a nesignalizovaně a. výsled-
ky transformace se /vytisknou na tabelátoru. Jestliže
pl'esnost grafiGkého f(}togrammetrického VYhodnocení ne-
splňuje požad'avky budouci mapy, lze zobrazit soubor
podro1)nýchbodo. pomoci jejich souřadnic samočinným
kc;>ordinátografem. Soubor děrných šUtkí\. je pak nutno
dop!nit 'ruČně děrovanými šUtky 'se souřadnicemi hekto-
metrově .sitě, rohí\. mapověholistu a znovu je roztřiqit
podle rostoucich souřadnic. do jedIlQtlivých mapových
listí\.. .' .' ,~
.Údaje v tabulce operačnich časÍl -tlkazuji, že VY~Žití

mechanizačni linky přinese značnou úsporu živě práce.
Je v$ak třeba zdí\.razn1t, že obsluha počitače a samočin-'
né.ho koordinátografu vyžaduje odborné. znalosti, pOho-
tovost praéovni-kl1 a neustálou přitomnost kvalifikovaného
t1držbáře-speciallst}', pro reléovou techniku.
význačným zlepšenim a, zjednodušenim výrobni linky

bude přin.é spojeni au.tomatick~ho registrátoru s děrovll~
'čem dl!rných štítkí\., kterě je možné u registrátoru EK-3
a v současné době',se v GTÚadaptuje. DěrnýšUtek se
pak' stane nositelem' geodetiék,ých informaa,i ve všech

Tabulka 1

vyhodnoceni
polohopisu
aut()matická.
registrace plNMlÍm
8trQjem a do
děrné pásky
Coordimeter
(pro~a.m9)
CoordimeteJ'
(program 2)
registrátor EK-3
registrátor
EK-5a-
prevod údajů
~děrné pá.sky do
děrného štitku
afinniitransfor·
mace na 'počitači
T-520 (16 prů.
chodů)

třiděrrl 'Štítkl1
, podle čÚ!é1bodů

(4 průchódy)

tisk výsledků na,
tabelátoru

tfiděni štítků
podle souřadnic
(6 průcnodů)
vyn~en{ na sa-
močinném ko-
ordinátografu

200 bodů
za směnu

technická rycl1;··
lost 8000 prů-
chodů za hodinu,
provozně 4000
průchOdů za hó-
dinu
technická rych-
lost 24 000 prů-
chodů za. hodinu,
provozn~ 15 000
průchodů za ho-
dinu . .
technická rych:
lost 6000 prů-
chodů za hodinu,
provozně 4000
průchodů za ho-
dinu .
viz 5

rychlost závisi
na vzdálenosti
sousednich bodů
pfi THM 300 a'J.
60() bodů/hod.. ( ,/

25 vt.

15 vt.
9 vt.

rvt.
1,5 vt.'

" ,etapách mechanizačni linky (obr. 1.). Přehos informacI
mysli'pracovníka, vyvolávaj[ci d~ševn[ 6.nav,u pracovnt-
ka, .se,tim mnezi na ,minimum. U jiných typí\. registrač-
ních zařizen{ (Coordimeter, Wild EK-5ajs výstupem na
děrné pásce je nutným mezičlánkem převodnik. N. p.,. ' ~ .
I PoMTA~ r ---Zl!

, I
1

Aritma zahájil v současné době výrobu nového typu, který
se vyznačuje malou ,poruchovosti a podstatně vyššim vS'-
konem.' .
Zkušebni provoz mechanizačni linky při vyhOdnoceni

14 mapových listl:! technickoh()spodi'skě mapy v měřit-
kJ.l 1: i 000 přesvědčivě ukázal; že poUžiti děrnýqh štit-
Mil.jako nositeli\. geodetických infor\Jlaci je velmi efek-
tivni a otevírá nové cesty a možnosti uplatněni mapo-
vého 1 čiselného elaborátua jeho udržováni v souladu
seskutečnostL
Lektoroval: doc. inž. dr. OldFich- Válka, VOGTK, Praha

Z geodetické praxe _
Geodetické práce pro zadávací a prováděcí

projekt -
lTif. dr. Václa; Stanijk, lnlengrské a prz2myslové stavby,

Praha 526.99:624/628

NMéžitostl zadávaciho a prováděciho projektu jsou
uvedeny ve vyhlášce 152/1959 Ú. l., částka 64, ale je-
jich výčet je podán jen heslovitě a připoUštl rí\.zný
výklad. Proto docházi ke sporil.m mezi generálním do-
davatelem a investorem, př[p. generálnim projektan-
tem. Jednim z předmětí\. sporu jsou geodetické pod-
klady. ,
/Na zpracováni zadávacího projektu nebývá obvykle
mnoho času a generálni projektant si .-zpravidla utvoři
svil.j vlastni názor na to,' jak mafi geodetické podklady
v zadávacim projektu vypadat. Tak např. 'u inženýr-
ských staveb má v krajn[m připadě postačit několik
bodí\. osového poiygonu, povšechný podélný N:0fil ,a ně-
kolik přičných řezí\. vyjmutých třeba- ze starAho tachy~
metrického sntmku. A přitom často slyštme ·názor zá--
stupce investora: "Všechny ",potřebnéměřické práce i

byly jiŽ provedeny a zaplaceny jako součástzadávac[-
ho projektu. Je-li nutné daiší měřeni nebo oprava
měřeni již vykonaného, je to věci generálniho dodava-
tele a náklady' jdou na jeho účet [tj. na náklad pro-
váděcfho projektu nebo stavby)."
Poc.l[vejme se, co říká vyhlášká 152/1959 v čI. 52

[na str. 674): "Práce pr o.z,k u mne provádí, pop.ř.. za~
'jišťuje pro vypracování investičniho úkolu i nv e s to r.
Dalši prÍlzkumné práce, jejichž účelem jll .ověřen[ správ-
nosti výběru oblasti .nebo m[sta, správnosti výběru

( stanoviště a získáni dalšich podklado. pro projE!ktová-
n[ provádi nebo zajišťuje generálni pro je k ta n t.
Priizkum musi být úplný a jebo součásti je jeho, výhod-
nocéni při vypracováni zadáv@ciho projektu. V rámci
praci na prováděcim projektu provádi doplňujiCi prO-
zkumy jeho dodavatel.". .
Dále jsou'we vyhlášce [čI. 189 a 191) uvedeny tyto

povinnosti investora a dodavatelí\.:
I n ves t o r odpovidá mj. též za správnost. a úplnost
podklado. o'skutečném stavu. dosavadni stavby a za
předáni staveniště, vytyčeni hlavních tras, staveb,ni. čá·
ry.. a hlavních bodo. VýŠkové úrovně., .
Do d a vat e 1é odpovidaji zejména za správnost a
kvalitu' jimi provedených prováděc[Ch ptojektd, stat1c-
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kýcb" technologlc~ých a jiných ivýpoČtil. a za podrobně
vytyčení stavby. " .
Součásti zadilvacího a prováděcího projektu jsou ve
vyhlášce I uvedehy (str. 693 a 698) podle liruhu stavby.
Např.: pro inženýrské .stavby ísou soU'člistmlz a d á-v a cI 'h o' projektu: podrobný polohový výkres objektu
nebo trasy, popř. ~rstevnicový plán'dosavadnIho a na-
vrhovaného stavu}Jieznam polohových a výškových bodil.
s navázáním na souřadnicovou sft, podélné promy
v rozsahu nutném prp technické vyjasnění a určenI roz-
počtu a pří(!né ře~y s vyznačením druhu zeIItiny v ta-
kových vzdálenos~ch, aby mohly být s dostatečnou
přesnosti, z.jlštěnY výměry, ,pracI. K prd v'á d ě c í m u
projektu patřI vytyč ovací schéma objektu a tras a dopl-
něnI podélných a přIčných profllil.· v rozsa~u nutném
pro provedení prací, P9'Př. pro 'výpočet zemnťch pracI.
Vyhlášku č. 152/1959 doplňuje, vyhláška ministerstva

stavebnictví č. 231/1959 O. 1., podle které je odběratel
(tj. i n ves t o r) povinen obstarat vytyčení a zajištění
Základních směrových a výškových bodil. a vyznačení
hranic staveniště (kolík}' nebo .jiným zpil.sobem), dříve
než odevzdá staveniště d o d a vat e I i. Dodavatel ob-
starává pak vytyčenI jednotlivých objektil. p.odle postu-
pupracíi Sem patří též citace rozhoduutl ministerstva
výstavby ~ 13. ledna 1960,SZ. 431-28/cen/60, podle ně-
hož n~se náklad na měřlcké práce pro prováděcI pro-
.jekt i n ves to r. • '
Z citovaných vyhlášek je patrno, že generální d o -

d a va te I vykonává jen měření doplňující, tedynikoU
m,ětení základní (např. pro souřadnicové určování bp"
důl nebo měření opravná [za správnost měření již
provedeného odpovídá investor resp. gener4lní pro-
jektant). Dále dodavatel prc;>vádí podrobné vytyčenI
stavby, zatímco její celkOVý geodetický podklad j~ ~ou-
Mstí z a d á v a c í h o proíektu.
Z uvedeného vyplývá, že citelným nedostatkem dosa-

valinícť předpisil. o dokumentaci' staveb je skutečnost, {
že' vyhlášky neřeší -uc~leněa jednoznačně ani dil.leži-
tou otáZ15u geodetických ',podkladil., ani koordinaci geo-
detických prací mezi jednotlivými partnery výstavby.
'To' vede' pak ke ,sporil.m; duplicitě praCI, jejichanony-
mitě a neodborrrosti, která je nejčastějšl příčinou

',zn~čných nárOdohospodářských ztrát v investiční vý-
stavbě.
" Musíme 'proto souhlasit se stanoviskem autorač1ánku
,iKObrdinace projektií nli sldllštích" s" inž. Seháňky,
který v čIsle 2/1962 GaKO pIše: "Je nutné sl uvědomit,
žez a,d á v a c I projekt není dřIvějš! 'Úvodní PrOjekt
a podl~ rozdělel;J.í nákladií na zadávací a provád~cť pro-
jl;lkt má být zadávacI projekt propracován velmi dil.klad-
n~. To nám bylo potvrzeno při konzultacích na býv.
S\lV." A k tomú' ještě dodáváme, že je-II málo času na
zadávací projekt, pak na, prováděcí projěkt je ho ještě
,méně_a na potřebné měřické práce téměř žádný. Jaké,
Potíže, časové ztráty a škodyzpil.sobují nedostatečné
geodeticM podklady zadávacIch projektťí mil.žeqte uká-
tat na mnoha případech z praxe, např.: ' f

, Jako součást v~staVbY d111ežitého prtlmyslového závodu je ~lá.
Inována sypaná zemnl hráz o Gélce asi 300 m. Směr osy hraze je
v za,dáv/lcfm proJtlkm úrčen jako rovnoběžka S frontou domku
o'délce' asi 10m. Domek je od osy vzdálen asi 300 m. Konce
'osy hráze JSou dány jako .J!ljl, prtlsečlky' s terénem o určité'
nadmo1'ské \výšc~ Všechny' udafe zadávaclho projektu včetně'
délky hráze' 1 pNčnýchrezn, byly vyjmuty z tachymetrlckého
plánu. V zad,ávaqlm projektu nebyl dán ani jMen pevný b••d si-
tuačni nebo výškoVý. Nepřípustnost takovéh,O zadávaclho projektu
jépatrna na prvý, pohled.
Přirekognoskáci v terénu byly zJištěny zajlmavé p04rllbnostl:

'DOlOak,který měl být ,použit k vytyčenI, byl již dávno Jl;bol/rán
a v místě hráze byla síť, polygonovfch bodtl stabilifo~V.. !lh mez-
nlky, je,jiChŽso,u1'adnice i VýŠkY,b"yly k disposicl 11,,' ílullnélto
l1stavu gepdézie a kartografie. Po zaměřenI v terénu 'uJ<ázalo,
že skutečná délka hráze i jejl umístěni sl!' značně' 'I 011délky
projektované a že také dané příčné řezy nevyhoVl1jlpot1'ebě zadá"
vacího projektu. ,..-",' . I

, ,j ľ
Zde.lnarážíme též na"otázku přesnosti a hustoty řezil.

·v zadávacím projektu. ,'ÚČelem těchto řezií je' mimo Jině
výpočet kubatury s takovou přesnosti, aby nebyla ohro~
žena koncepce projektu (vyrovnávání výkopií a násypil.,
zajiŠtění potřebných hmot ze zemnIkií apod.) a s do-

o statečnou ,přesností mohl být vypočten odbytový limit.
A potřebnou přesnost ·nemil.žemeurč!t nějakým vzor-
'cem,/'Protože se mění podle okolností. '
DalšI pi'íklad: •

. Pro velkou vodnl nádrž na Slovensku ,má být postavena sypaná
hráz o délce cca 5,5 km. 'Systematická ~hyba ve výšce. 1'ezu
o lCf cm zpll.sobl chybu ve vypočtené kubatu1'e cca 2~000111',col

reprezentujil.značnou čAstku 8 mUe mlťvliv I. na samotn~ pro·
jekt (zemnlky).i Je třeba zdtlraznit, že takové rozdHy vzniknou
jen ,jde-li o 'chybu systematickou, vliv nahodilých chyb této ve·
likosti by se prakticky neprojevil.
Cim je zptlsobena taková systematiCká chyba? P1'ičiny mohou

být rll.zné, na pl'. indexová chyba theodolitu nebo nerektifiko-
vaná libela nlvelačnih6 p1'lstroje. (p1'i mě1'enl 1'eztl obě chyby
pNstrojtl zptlsobujl systematickou chybu v určené výšce, rostou ci
se ,4~dálenost! od stroje. JSou tím 'ftebezpečnějšl, ~ se obvykle,
vzhlel!em k jejich relativně malé hodnotě, přehlížej1.L Pokud jde
o ,podélné a p1'lčné řezy je t1'eba pot1'&bnou přesnost' uvážit ..
p1'edem.
, Casté jsou též rozpory o hustotě, rozmístění a dal-
ších náležitostech sítí pevných bodil.. Z toho, co je ob-
saženo ve vyhláškách, ze skutečné potřeby i vžité pra-
xe vyplývá: Sít pevných situační~h a výškových bodií,
jako součást zadávacIho projektu, je ~eba zřídit s tou
přesnosti a v té hustot~, aby vyhdvovala potřebám
všech pracI na stavbě, aby ji nebylo tfElba zhušťovat
nebo dokonce zpřesňovat. Za prvky dané v zadávacfm
projektu odpovídá odpovědný projektant. Jejich nové
určovánI resp. kontrola by bylo protismyslné. Hustota
pevných bodil. se zpravidla určujete.k, aby při podrob-
ném vytyčování stavby vzdálenost od nejbližšího bodu
nepřekročila ,HlO ma od výškového, 300 m. To, jsou jen
směrné vzdálenosti. U staveb vyžadujIcích nlžšl přes-
nost (práce zemní) mohou se vzdálenosti poněkud zvět,
šit, li staveb s potřebnou vysokou přesnosti (např. žeL
leznice, stavby průmyslové J je vhodné tyto' vzdálenosti
zkrátit.
A zd~ mil.žemeuvést ještě jeden případ z naší praxe:
v zadávacim projektu pro rekonstrukci dll.ležité železničnl tratě

byl dán polygonálnl po1'ad, sestávajlcl z několíka část! rl1zného ,
pllvod\l a p1'esnosti. Jednotlivé části nebyly spolu spojeny,' body!
nebyly 1'ádně zastabillsovány, označení' na okolnich p1'edmětech
a topografie chyběly vtlbec.
Všechny čá~ti pořadu byly určeny "- jednotné trig. sfti, ale

když jsmé je' spojili, zjistili jsme nep1'lpustné(několikadecimetroo

véJ rozdfly v sou1'adnicich. Onsledky si mtlžeme představit u'lá-
žlme-ll že Ilekonstrukce tratě, p~ niž Sil počitá s mV.lmetry,
byla již v plném ilroudu a všechny projekty byly vázány na pil-
vodn! sou1'adnice. ','
Na stavbě jiné želez. trati byl generáln! projektant toho ná-

zoru, že hlavnlmi směrovými body (podle vyhlášky) mohou být
kterékoli body na stranách osového polygonu a jako zajištěnI
stačl jejich sou1'adnice. Mysllm, že pojem hlavni směrový bod je
dostatečně jasný a že od i'ádné stabilisace a zajištěni těchto
bodll je' možno,.,upustit pouze tam, kde Jso11body nepi'lstupné.
OznačenI vrctlolu kollky je vhodné pouze u vrcholil !.!lžlclch
v pásu výkopu nebo násypu, a to ještě jen, ttlhdy, když sta-
vebnl práce/c'1l1ajl b~t bezprost1'edně započaty a vrcholy, jsou
dostatečně Zajištěny. -
Pro každou stavbu je t1'eba zi'ldiť to~lk pevnýchbodtl, aby

bylo možno jednoduchýmI prost1'edky bezpečně proStorově určit
kterýkoli bod stavby. Podle vyhllišky vykonává stavba podrobné
vytýČBnl. Jeho' rozsah je dán slovem "podrobné". Všechny dtlle-
žité pevné body musl být zajištěny takovým zpllsobem, aby
mohly být kdykoli znovu s pot1'ebnou p1'esnost! vytyčeny.
Ještě, nj!!kolik slov o výkupním elaborátu. Podle Je PP

je součástí zadávacího projektu výkupní elaborát. Jde
zřejmě o záměnu označeIl1. Přeli započetim' stavby je
třeba v terénu vyznačit staveniště tj. prostor, který se pro-
zatímně zabírá pro stavební účely. Hrllnice záboru (oku-
pace) se v terénu vyznačí kolíky a plocha' zab~aných
pozemkil. se určí jen přibližně zafrčelem zjištění
ploch' dočasně odejmutých zemědělskému hospodařenL
PřIslušn1 měřlcký. elaborát se nazýyá ;,záborClvý" (oku-
pační).
Tento elaborát se během stavby často mění adopl-

ňuje. Po skončení stavby se definitivně označí (omez-
n(kujI) a vykoupIpozemky trval~ stavbou zabrané a
pozemky uvolněné ze záboru se uvedou do pií!TodnIho
stavu. PřIslušný elabbrát se nazývá "výKupní".
, Na závěr je třeba zdůraznit dvě Qkolnosti:
a) Pracnost měřických prací rošte rychle se stoupají-,

cím požadavkem na přesnost. Chcemecli např. určit
délku ~OOm s, přesnpstí 1 ,dm, 1 cm, pťIp. 1 mm,
porpste, řádově potřebný čas a tudíž i náklad v po-
měru 1: 10 : 100. Proto, je ne2;bytně nutné předem
dobře uvážit potřebnou přesnost.

b) Náklady vzniklé nedostatečnými měřickými podklady, .
neodbornÝII;l nebo chybným ,měřením, představují
v celostátním měřítkp mnoham1l16nové částky. Dobré
měřenI je nezbytným základem všech stavébních
prací a je nutné věnovat mu náležitou péči.

Poznámka lektora:
(Jlánek je aktuálním 'piíínosem ze stavebně měřické

praxe a doufejme"fe přispěle kfádoucímu komplexnímu
vyřešení otázky geódetlckgclí ,prací pro vgstavbu v sou-
časně prolednávané noveztzap.tvyhlášky č. 152/1959 O. 1.
Lekto'lfJval: inf. Vladimír Kl'6tkÚ/OSGK,Praha.
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Rozman itosti
.. \

VyhOdnocení neilepších»racovníkií ÚSGK
za rok 19Ti2 .

29. Inž. Jiří S í m a, vedoucí oddllu z_Geodetického a
topografrckého ústavu v Praze

30. Inž. Václav Š ť a s t n ý, mechariizátor z Geodetic-
kého a topografického ústavu v Praze

31. Mária S v r li n g o v á, nakladačka u ofsetového-
stroje z Kartografického a reprodukčního ústavu
v Modre-Harmón1i

32•. František Val e n t a, pracovník v předtisku z Kar-
" ,tografického a reprodukčního ústavu v Praze.

Předseda Ústřední správy geodézie a kartogra,fle sou-
druh inž. Jaroslav PrfIša a místopředseda Ústředniho vý!;Joru
odborového svazu zaměstnancfI státnícn orgánů. a míst-
ního hospodářstv.í soudiilh Jan Nedoma odevzdali vyzna-
menaným nejlepším pracovníkfIm čestné odznaky na
slavnostní konferenci dne 20. listopadu 1962 ve Slo-
vanském 'orně v Praze. Oddělení PaM dSGK

U příležitosti oslav 45. výročí Velké říjnové socialls-
/ tlcké revoluce bylo vyznamenáno rozhodnutím kolegia
předseay Ú~tř\ldní správy. geodézie a kartografie a před-
sednictva Ustředního výboru odborového svazu za-
městnancfI státních orgáni'l a místního, hospodářství
čestným odznakem "Nejlepší pracovník" ,celkem 32 pra-
covníkfI z ústav li Ústřední správy geodézie a karto-
grafie.

Mezi vyznamenanými jsou ivHězové vnitrop5dnikového
sociallstickéhosoutěžení, kteří soustavně dosahují vy-
nikajících výsledků, dále ti pracovníci, kteří mají zá-
sluhy o technický rozvoj, o rozšíření vynálezcovského Výročí pražských priímyslových škol
a .zlepšovatelského hnutí a propagátoři nových pokro-
kových forem práce. K udělení čestného odznaku "Nel- 528:373.619(437)
lepší pracovnik" byli vybráni především ti pracovníci, Na letošní rok připadlo 125. výročí založení príimys~
kteří byli ve vnitro ústavním socialistickériI'soutěžení vy- ,10Vého školství u nás. Při té příležitosti byla od září
hodnoceni po vlce obdobl (čtvrtletí)- jako nejlepší. . do listopadu otevřena v Národním techniCkém muzeu
Z počtu 32 vyznamenaný'ch pracovníků je 31 zapojeno . výstava. Dne 5. října 1962 byl na slavnostním'předsta-

v hnuti brigád socialistic~é práce. Z celkového počtu vení v Národním divadle předán nejstaršl naši prfImys-
je 25 mužfI a 7 žen, 'podle kvalifikace 8 inženýrfI, 19 lové škole - strc\jnické prfImyslovce v Betlémské ulici
technikfI a 5 dělníků. v Praze 1 .,-. ministrem školství Rád práce. Dne 6. .i'íj-
Vyznamena. nín.~'epš[. pracovnícl·.' na 1962 bylo, shromáždění absolventfI na společenském

~J1 a kulturním večeru v Obecn[m dom1\
J,. Inž. Jozef A k a n t i s, vedoucí měřického oddílu PrfImyslovým školám se tak dostává, uznání, které

z ÚGK v Zilině jim pro jejich význam v hospodářském životě i pro je-
2. Miroslav Bar o š, kartograf z ÚGK v opavě jich společenskou a kulturni funkci právem nálež I. Prv-
3. Vladimír Brt e k, vedou ci čety SG Děčín, (oddíl nI prfImyslovou školou u nás a dokonce i ve Střednl '
'Rumburk) z ÚGK v Liberci Evropě je nynější střední prfImyslová škola strojnická

4. František Br ů ,h a, vedoucí technické dokumen- v Praze 1, Betlémská 4. Byla otevřena r. 1837 v Havel-
tace z ÚGK v Plzni ské ulici. Zprvu byla školou nedělní a večerní a školi-

5. Ondřej D o lež a I, vedoucí měřické čety .SG,Hodo- la dělníky a tovaryše. V roce 1873 byla otevřena jako
nín z ÚGK v Brně . škola dennl. V roce 1882 byla převzata do státní Správy

~. JaroslavD ra h o k o u pil, kartograf-sestavitel a v roce 1890 byla umístěna v nové vlastní budově
z Kartografického a reprodukčnlho ústavu v Praze v Betlémské ulici. Ve vedení školy i v učitelském sboru

7. Jozef D zl b e I a, kopista z Kartografického a re- se vystřídalo mnoho \ vynikajících osobnosti jako- Jan
produkčnlho ústavu v Modre-Harmónii Evan~lista Purkyně, Jan Svatopluk Presl, Dr. ,Slavoj

8. Ladislav F i a 1a, "vedoucí čety z ÚGK v Plzni -Amerling, Dr. Karel Kořistka, Josef Wenzig a jiní.
9. Eva Hoř e j š í, technička SG Třeboň z ÚGK v Čes- Další průmyslovou školou byla rovněž strojnická prll-

kých Budějovicích myslovKa na Smíchově v 'Preslově ulici a byla otevřena
10. Josef H rdi n ,a ml., ruční sazeč z Kartografického v roce 1901. Další prfimyslové školy přibývaly jen po-

a reprodukčního ústavu v Praze malu, a tak v roce 1938' bylo na území Prahy jen pět
11. Alžbětu J a vor o v á, kartografka z ÚGK v Bra- prfImyslových a odborných škol. Jejich funkce byla od-

tislavě ,lišná od jejich dnešniho poslání a také třídní složení
.12. Inž. Jiří K a r I ~s, vedoucí oddílu SG Nov~ Paka žákfI odpovídalo tehdejší kapitalistické společnosti.

~ OGK v Pardubicích' K velkému rozmachu' prfimýslového školství došlo po
13. AntOllrn K I á s elk, konstruktér SG Olomouc z ÚGK roce 1948. Předně byly rozděleny velké prfImyslové

v Opavě I ' školy v Betléms~é ulici a v Preslově uliCi, a to podle
14. Anna 1<ř i č k o V á, vedoucí měřické čety z ÚGK oborfi, které na nich byly. Vznikly tak samostatnéprů-

v Brně myslové školy sn~ojnické, stavební, chemické a elektro-
15. Inž. Jitka K u r z oiv á, vedoucí měřické čety z ÚGK technic.ké. Se stoupajlcími nároky. rozvíjejícího se ná-

v Praze' rodního hospodářství rostly i nároky na prfImyslově
16.,ondrej N a š t a, vedoucí čety SG Sečovce z ÚGK I školy a vedly k otevření zcela nových škol nejrťizněj-

v Preš.ově . , , ších specializací. Byla otevřena prfImyslová škola ..do-
17-. Jozef O TI dr e j k a; technik-topograf, SG Nové Zám-, pravní, jaderné techniky, technologie masa, .potravinář-

ky z ÚGK v Bratislavě \ ské technologie; grafická, oděvní a zeměměřická. Cel-
18. Jozef On t k o, ved,oucí měřického oddílu z ÚGK kem je dnes v Praze dVé1.cetprtlmyslovýc1Í. škol.

v Prešove . Střední průmyslová škola 2;eměměřická byla založe-
19. Inž. Vladimír l' á n s k y, vedoucí SG Topolčany na v roce 1950 jako obor na prfImyslové škole stavební.

z ÚGK v Bratislavě V roce 1951 byla osamostatněna jako jediná samostat-
20. Václav Pod r ou ž e k, vedoucí čety z ÚGK v Čes- ná prlimyslová škola tohoto oboru v ČSSR.Stu~ium

kých BudějoViclé.n ' geodézie však existuje jako }lbor ještě na prťimyslových
2~. Přemysl ,1'o ta n s k ý, vedoucí čety z ÚGK v Praze školách stavebnlch v Brně, Bratislavě, Košicích IIOpavě.
22. Miroslava l' r,a i s o v á, technička SG Klatovy(pra- Deset let pražské prťimyslové školyzeměměřické

coviště Sušice! z ÚGK v Plzni plně potvrdilo její význam a oprávněnost její exísten-
23. Jarmila Pta š k o v á, technička SG Ópava z ÚGK ce. Školu absolvovalo celkem 686 žákli ve čtyl'letém

V Opavě . -) _ studiu !I 300 žákfI ve dvouletém studiu abituríentíi dVfl-
24. Alfréd R e h fI řek, vedoucí čety SG Benešov z ÚGK I' náctiletek. V praxi se dobře uplatňují.. Škola přispěla

'v Praze. 'i ke zvýše,ní kvalifikace zaměstnancfI ústavfI tím, že'
25. lnž. Jiří S k a>lá ki, vedoucí SG Soběslav z ÚGK zavedla studiuJ11 při zaměstnání. Touto formou získalo

v Českých Budějovicích kvalifikaci. středních zeměměřických techriikll 93 pra-
26. Benjamín S z e II e, řidič z Géodetického ústavu covníkfI ve studiu dálkovém a 56 pracovníkfI ve studiu

v Bratislavě . externlm. Škola se tak významnou měrou podllína mo-
27. rnt. Micha.l Š a I a p a,vedoucí oddílu z Geodetic- hutném rozvoji geodézie a karlografie v Československé

kého ústavu v Bratislavě socialistické republice.
28. František Š i m o n, vedou!,:! .četý SG Hav!íčkfIv ~rod ' ln?, Fr~nttšek Procházka~

11 OGK v Pardubicícll ~fřední průml/slová škola. zeměměřtc~a
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Příp~ava na IV. geodetickou konferenci
Ve smyslu' rezoluce III. konference geodetů II Orně

bude uspořádána IV. geodetická konference v Praze, jak
již byl.() oznámeno v 8. čísle časopisu. Před konferencí
bude. ještě uskutečněn seminář jako příprava pro kon-
ferenci. Pracovní náplní seminái'e i konference bude
mechanízace.a automatizace geodetických, fotogramme-
trÍckýth a kartografických pracÍ. Uspořádáním obou akcI
pověřilcelostátnI výbor. odborné skupiny geodézie a
kartografieCSVTS městskou odbornou skupinu v Praze.
Na návrh přípravného výboru schváli.\ celostátni výbor
R-(lnání semináře v květnu 1963 a celostátní konference
geodetii v kVětnu 1964. Hlavním di'lvodem pť}"unutí ter-
mínů je řádná příprava na základě rozboru a zhodno-
cení současného stavu mechanizace a automatizace geo-
detických, fotogrammetrických a kartograf.ických prací
u nás i ve světě.
Seminář bude odborně vvběrový a potrvá tři dny:

1. den je na programu meChanizace a automatizace
geodetických prací, 2. den - {otogrammetrických prací,
Il' 3. dep'- kartografických praci. Hlavnim l'ikolem od-·.
borníkii bude prodiskutovat současný stav u Inás i v ci-
zině a,navrhovat optimální možnosti dalšiho technické-
ho rozvoje. . .
IV. geodetická konference s mezinárodní účasti po-

trvá rovněž tři dny: prvý den budou v plénu přednese-
ny výsledky s«:lmináře, zejména možnosti plánovitého
'využít! mechanizace a automatizace geodeticky ch, foto-
grammetrických a kartografických prací; druhý den
účastnIci konference projednail v zájmových komisích
(komise pro základnI sítě, TH mapy. účelové mapy,
priimyslové práce. výstavbu s'dliš{, dMnl měření a
event. I další) konkrétní možnosti mechanizace a 'auto-
matizace na jedngtliv~ch praCovištlch. Mimo toho b.dbu
uspořádáríy vhodné exkurse; třetl de'i bude plénum se-
známeno s výsl~dkyjednání' komisí a vyslechne refe-
ráty zatIraničnícll účastnlkii. ,)
Součásně s konáním konference bude instalována vý-

stava pracl jednotlivých geodetickýcl1 a kartografických
'ústavii, geodetických' složek projekťových ústavl\, pro-
váděcích podnlkii i všech ostatních zeměměřických pra-
covišt Úkolem' této výstavy je seznámit veřejnost ze
všech pracovíšf se současnou techni.ckou úrovnI, s vý:
sledky technického rozvoje i zlepsovatel!'kéh(j hnuy

. V geodézii akartografii. Předpokladám~, ze tato nase
první souborná výstava vzbudí široký zájem a pomiiž~
v přenášení zkušenosti nové techni~y do všech ob?ru
naší činnosti, Bylo by tedy nutné, aby naši geodetl a
kartografové na všech pracovišt!ch v dohodě se svými
vedotlcimi včas připravovali vhodné exponáty na tuto
výstavú;
J;'ro úplqoc;t informace uvádím složenI příl?ravného i

výboru a komisí:. připravný výbor tvoří inž .. Cálek -
ÚSGK, ínž. Dvořák - KRÚ, Praha, inž. Hercík - ŘVR,
il;lž.Janoušek "- PPÚ, inž. Jaroš ~ ÚGK Brno,. inž. Jeřá-
tlek - ČVUT inž. Trpka .:- ÚSGK a inž. Volfik -
VÚGTK. Tematická komise [inž. Trpka] má subkomisi
geodetickou [inž. Delong CSc], fotogrammetrickou [inž.
Skládal} a kartografickou [inž. Mikšovský). Subkomise
uvítajI spolupráci všech odboNlíkii, kteří mohou a mají
možnósU spolupracovat na přípravě. semináře. Organi-
začp.í komise (inž. Volfik) vytvořila subkomisi hosP8-
dářskou (inž. Lampa], společenskou (inž. Aster), redakc-
ni ;/ tiskovou [inž.Jjrmus), zahraničI1Í (inž. Kouba) a
výstávní (inž. Váchal) .. Rovněž tyto subkomise uvítají
každý námět a připomínku k úspěšnému zajištění semi-
'náře i konference.
Těchto' několik ínformací o připravovaném semináři a

konferenci má' vzbudit nejširši zájem všech členů
CSVTSa aktivní účast. Povinností každého geodeta a
kartografa je pomáhat rozvoji nové te~hniky. vynález-' __ ..;.....;...__ .;... _
covskému a zlepšovatelskému hnutí, využívat vědec-
kých i prakttckS'ch poznatkli našeho, i zahraničního vý-
zkumu, naší í zahraniční pokrokové techniky v praxi.
Otázka technického rozvoje je prvnim úkolem vědecko-
technické společnosti, a proto odborná skuITina geodé-
zle a kartografie . vytkia si tento konkrétní program
pro léta 1963-1964. Pomáhá lim plnit ú}ohu vědy a tech-
:niky v rozvoji národního hospodářství CSSR.

ln!. lanouše~

z- činnosti ČSVTS

Geodetický obzor
sv. 8/50 IU162) Č. 12

CSVTS, městská odborná skupina gp.odézfe li kartogra-
fie spolu se závodní li..0bočkou ÚSGK uspol'ádala dne 8.
listopadu 1962 přeund'Sku s.' prof. dr. Emila Buchara,
čleaa korespondenta tSAV na téma kosmický prostor
a geodézie.
Byla to mimořádně zdařilá přednáška, která více než

stu pozorných posluchačů z nejrůznějších geodetických
pracovišť i škol jasnou a srozumitelnou formou objas-
nila problematlhu kosmické tria:lgulnce, určování
zploštění Země I:omoci pozorování sputníkii a u,'čování
geocentrických souřadnic bodii na zemském povrchu
z měťení polohy družic. Velmi náročný materiál byl po-
dán předt1ášejícím tak zajímavým zpiisobem, že cíl
přednášky, ukázat na rychlý vývoj geodetického zjiš{o-
vání poloh umělých družic k zp~esněníparametrů zem-
ského \tělesa i. k praktickému prová~ěl1I triangulací na
území celých kontinentii, byl zcela dosažen,
S. prof. dr. Buchar I:opsal geodetickou družicI, vy-

puštěnou před krátkou dobou ve Spojených státech,
její oběžúou,.,dráhu i její funkce; seznámil posluchače
s dvěma typy balistických kamer k fotografování družic
(Wild - D C 4 a Baker - NUl~n.) í s postupem vlastní
práce s nimi. ,
Americká družice je mnohostěn, nahoře opatřený ante-

nou, na stěnách jsou sluneční baterie a soustava neono-
vých svítidel, které se asi 20 X denně rozsvitf pěti zá-
blesky v trvání poubých tří milisekund .. Tyto záblesky
JSO\! fotografovány kamerou na hvězdné pozadí a je
vztahu obrazu družice k obraziim hvězd, jejichž souřad-
nice jsou přesně známy, lze odl(odit souřadnice okamžité
polohy družice a z ní zpětně souřadnice pozorovatElny
viiči středu Země. Konstrukce komor je velmi náročná
na optiku, neboť záblesk másvětelno:it .jen jako hvězda
12té velikosti; tak např. kamera Baker-Nurtn má svě-
te1no'st ;1:1 a umožňuje ,proměřovánť s vysokou přesnosti
dvou obloukových vteřin. Velké požadavky jsou kladeny
i na synchroniz'aci Uzávěrky s hodinami, nebo f musí za-
ručit přesnost 2 milisekund. K pozorovacímu systému
patří samočinné počítače s vestavěnými programy, jimiž
je celý vyhodnocovací postup, tj. zaměření, fotografo-
Vání, proměření snímku a. výpočet souřadnic zcela auto-
matizován. Družice vážI ke 2 q, pohybuje se po téměř
kruhové dráze asi 1000 km: nad povrchem Země s oběž-
nou dobou asi 108 minut, v rovině svírnjíci s rovinou
rovníku úhel así 500. Má kromě zn!'lzení zábleskového
i zařízení vysílací, takže ji lze zaměřovat 1 radiOelek-
tricky. \
V další části př<;ldnášky seznámil s. prof. Buchar po-

sluchače s mezinárodnI koordinaci této problemati1,{y a
s činnost! KomitéW pro \\.ýzkum kosmického prostoru
COSPAR, jehož je CSSRtaké členem. Zajímavé. byly In-
formace o letošní konferenci ve Washíngtonu, kde Me-
Zinárodní geodetická a geofyzikálM,unte IGGU ve, spo-
lupráci sCOSPAR jednala o využiti sputníkii v geodézii.
Po skončení této konference zúčastnili se českoslovenštl
delegáti, s. prof. dr. Buchar a CSc Sehnal z observatoře
v Ondřejově, symI:osla COSPAR, kde se !:eš\i s vědci ce-
lého světa í s astronauty Titovem a Glennem. Sdělili
tam výsledky svých pracI a seznámili se .téŽ s posled-
fIImi poznatky výzkumu. kosmického prostoru.

Přednáška byla doplněna promftnutim barevných dia-
positivii z Washingtonu, New Yorku I některých dalších'
D.merických .měst, fotografiemi obou kamer i námořnI
observatoře ve Washingtor.u, s ohromným "dalekohledem,
kterým byly objeveny oba habanti Mars!1. Závěrem se s.
prof. Buchar zmínil o své návštěvě na mysu Canaveral
a. o některých zkušenostech z běžného života USA, jehož
obtíže. např. v' otázkách péče' o zdravI a nernocenského
pojištěni, již dnes těžko dovedeme pochopít.

. \
Přehlédli jsme při korektuře··.9. číSla adresu prodejny

mapÚstavú geodézie a kartografie pro kraj Sev,eromorav-
ský:prodejna není umístěna v Ostravě, ale.v Opavě, Ostrož-
ná č. 35. ,
Mezitím změnil ta\l:é adresu Ústav pro studium pracu-

jících na vysokých školách technických: nyní je v Praze 1,
Na Florenci č. 25, tel. 227550, 227847 až 49.
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Anketa'
Aj problémy ekonomiky užšie spojit s tecDnickými

V súčasnom období súproblémy ekonomiky tak úzko
spojené s technickými, že je ťažko hovorit o niektorej
<Jsobitnosti alebo výraznosti u nich. Aj v geodetických
a kartografických prác,ach prevláda zásada, pracovať

,ČD najhospodárnejšie a' n;eustále zvyšovať výkony, a to
využívaním všetkých technickýéh zariadení, uplatňova-
nim nových technologickÝ,ch postupov a iste že aj zvý-'
:šenou úrovňou riadenia a organizácie práce.

Často teda prekvapuje, že napriek tomu, že ekonomi-
ke geodetických a kartografických prác sa venuje sú-
stavná l1ozornosť, ako ZD strany ÚSGK tak aj ústavov
,a pritom,sa táto :?riedkavo prejavuje v článkoch Geo-
detického a kartografického obzoru. Zoberme vačšinu
uverejnených bdbornýéh článkov a posúďm'e sami,kof-
ko z nich má aj svoj ekonomický uzáver, ktorý by cha-
rakterizoval prínos návrhu uverejneného v článku pre
jeho uplatnenie v praxi. Ako často hovorímeo technic-
ko'm rozvoji no ako málo sa stretneme s jeho, popu-
larizáciou aj v našom časopise, ktorý J6y riešil oba
problémy, ako technický, tak aj ekonomický, aby aj
touto formou vychovával svojich čitatefov. Okrem iné-
ho už vo svojej vyzve redakcia v čísle 5/1962 hovorí,
že Geodetický a kartografický obzor je odborným časo-
pisom ako vedeckých ústavov tak ,aj- šk61.' Práve tento

'charakter by mal teda posobiť už aj ,na výchovu no-
vých technických kádrov, aby 'čítaním časopisu sa vy- '
<:hovávali a aby si uvedomovali vážnosť zásady,; praco-
vať čo najvýkonnejšie a najhospodárnejšie. Takto by sa
Geodetický obzor móhol podielať v širokom merítku aj
na priamej posobnosti pri výchove nových odborných
kádro", ako aj u kádrov, ktorí v rezorte ÚSGK, alebo
,aj mimo neho pracujú.

Toto sú však len momenty, ktoré si momentálne, ako
ekonom uvedomujem hlavne v spojitosti s výchovou ako
mladýchludí, tak aj tých, ktorí by sa mali stať ved(j,-
cimi pracDvnikmi na všetkých stupňoch riadenia a kto-
rí by mali dokonale ,ovládať ako organizáciu tak aj eko-
nomiku geodetických a kartografických prác. '
. lsteže aj takéokoh1osti, ktoré súvl~a, s hmotnou
zairíteresovanosťou [,prevádzala sa mzdová prestavba),
s cenovou tvorbou [·bol vydaný nový cenník], s pravh
detnou rozborovou činnosťou alebo aj; niektorých vy-
braných problémov (produktiVita práce, ukazovatele po-
drn druhovosti prác a pod.], metodika plánovania, by
nemali stáť bokom a mali by obsahove doplňovať Geo-
detický a kartografický obzor. Je síce pravdou, že
k týmto ekonomickým problémóm vychádzajú samostat-
né smernice, ale netreba zabúdať, že tieto nedostál/ajú
:študenti vysokých a stredných škol a okrem toho, že
populárna a praktická forma rozvádzania týchto pro-
blémov a činiterov by bola omnoho pristupnejšia pre
technických pracovníkov v rezorte tak aj rrllmo neho.
Korko polemík sa na príkl. zvádza' v iných rezortoch
pra vofbu ukazovatefa produktivity práce, alebo pre
zásadu spravedlivého odmeňovania po dIa vykonávane]
práce? Prečo by ,túto formu nemohuf v prospech rezor-
tu vy-užívať aj náš časopis?
Ako riešit a zaradovať tieto problémy do nášho ča-

sopisu je jste, vecou' samotnej reda:~cie .. Ale možeme jej
aj pomocť. Može ,na' príkl. vyžadovať u technických
článkovdpplnenie aj o ekonOl:nický rozbor,
može osobitne zvoliť rubriku pre technický rozvoj

s o1>obitným ekonomickým rozborom,
maže .vypisovať tématické úlohy v rámci svojlch pra-

covných plánov podQhode' s ÚSGK, alebo aj na doža-
dovanie ústavov,
maže si vytvorit okruh dopisovatefov, ktorí by spra-

covávaIi vybrané úlohy samotnou redakcioH, alebo kto-
ri by zodpovedali dopyty hlavnek ,niektorý,m typickým
problémom, na ktoré technický pracovníci pri svojej
práci n'arážajú. '
Isteže nechcem z odborného technického časopisu

,lJ.robiť časopis ekonomický, pretože mám na mysli len
to', ako ho ďalejzpdpularizovať (zabezpečit aj širší od,-

ber), urobiť prístupným všetkým záujemeom o geode-
ticko kartografické práce, prípadne, ako poslúžiť af
veci, ktorá je prlznajme zatial stále úzkym profilom
aj u mnoh~ch vedúcich pracovníkov (ekonomika geo-
detických a kartografických prác).

{nž. luraj Kaliský,
Geodetický ústav, Bratislava

Poznámka redakce:
V 11. čísle jsme inforTi1.Ovali čtenáře o tom, že

aktuální podněty anekty "lak vám pomáhá Geo-
detický a kartografický obzor ve vaší práci" uve-
řejníme v příštích číslech. Vybrali jsme pro vás
příspěvek z ekonomiky odvětvígeodézie a kar-
tografie.
Věříme, že bude podnětem k zamyšlení '\

technikům i pracovníkůTTJ. na ekonomick.ém úse-
ku - nad některými návrhy autora nebo např.
nad problémy. odměňování, účasti pracujících
na řízení apod. Posuďte sami a napište nám
svůj názor, něco o' svých zkušenostech nebo vaše
návrhy nebo dotazy.
Těšíme se na další spolupráci. Redakce

Pracovníci
STÁTNÍHO NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ: LITERATURY,

n. p. '

přejí všem svým spolupracovníkum,
autqrum, lektorum, členum poradních, sboru,
praf!ovníkum polygrafického prumyslu, kniž-

iního obchodu, PNS a dalším

úspěšný a mírový rok 1963
a zároveň děkují za dobrou spolupráci

v roce 1962.

ZK ROH STÁTNÍHO NAKLADATELSTVÍ TECHNICKt:
LITERATURY,
pořádá

8. REPREZENTAČNÍ PLES TECHNIKŮ:,
v sobotu 26. ledna 1963 ve 20 hodin
_ ve Sjezdovém paláci Tulia Fučíka

v Praze-Holešovtcích.

K tanci hrají: K. Vlach, G. Brom, Vl. Kloc, Zd.
Barták, K. Lochman.

Zpěv: l. Simonová, M. Chladil, T. Veselá, Vo-
kální kvintet, E; Vyhri.anovská, T. OBa, T. Petrů,

K. Staněk, M~ Pl'ocházková a další.

BOHATÝ VÝBĚR KNIH
najdete v edičním plál1,u Kilubu čtenářů.
technické literatury na rok 1963.

Přihlášku a ediční plán, kde se dovíte o y~ech
výhodách členství v Klubu, vám pošle

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KČTL
Praha 1, Spálená 51
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, i Ivám doporuéujeme:

GRAVIMETRIE

Ucelený přehled nauky o zemské tíži. Jednotlivé kapitoly pojedná-
vají o tíhovém poli zemském, o teorii izostatické rovnováhy v zem-
ské kůře, o metodách tíhových měření a přístrojích při nich použí-
vaných a o zpracování výsledků tíhových měření. Další staH jsou
věnovány otázkám využití gravimetrie v geodézii a geologii.
Posluchačům vysokých škol, pracovníkům z oboru nauk o Zemi.

LETECKÁ FOTOGRAMMETRIE

Základy fotografie, fotografické letecké práce, fotogrammetrické vyhodnocení svislých
snimků, zákiadní prvky strmého leteckého snimku, stereometr, sestrojení prostorového
modelu, fotogrammetrické způsoby zhušťování geodetického podkladu, topograficko-
geodetické práce při leteckém fotogrammetrickém mapování, pozemní stereofotogram-
metrIcké mapování, technologické postupy vyhotovení fotografických map různých mě-
řítek a stručný nástin rozvoje leteckých fotogrammetrických prací.
Pracovníkům geodetických, topografických, kartografických a fotogrammetrických
ústavů a posluchačům příslušných odborných škol.

Obě knihy dostanete v prodejnách n. p. KNIHA a ve
Středisku technické literatury v Praze 1, Spálená 51


