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o klasifikaci a metodice
odvození diferenciálních vzorců
pro zeměpisné souřadnice
528.063.1

prof. Adolf Venlaminoviě Butkeviě,
Noyosibirský institut inženýrů geodézie, fotogrammetrie

a kartografie

Věnooono památce mého učitele
V. V. Popova

Ve sféroidické geodézii se často používají různé dife-
renciální vzorce pro výpočet oprav zeměpisných sou-
řadnic. Nicméně tyto vzorce (8 výjimkou vzorců I.
B. II. druhu) nemají jednoznačnou klasifikaci. Přitom
jsou přesné vzorce těžkopádné, odvozují se vesměs slo-
žitě (jak geometricky, tak analyticky)" a přibližné
vzorce se odvozují příliš hrubě - se zanedbáním veli-
čin řádu e2 (tzn. pro kouli) - a jejich přesnost je velmi

I malá.
V následujícím Článku činí autor pokus o klasi-

fikaci diferenciálních vzorců pro zeměpisné souřadnice
a o zjednodušení jejich odvození bez ztráty na přes-
nosti .. Při tom jSOl,l použity některé návrhy člena
Akademie věd BSSR prof. doktora věd V. V. Popova
z jeho přednášek vyšší geodézie na NIIGAiK v letech
1941-51.

2. Diferenciální vzorce J. druhu

Diferenciální vzorce 1. druhu se 'odvozují ze vztahů

B2 = lt(Bl, Al2, s), (1)

L2 = Ll +MBl, Al2, s), (2)
A2l=/a(Bl, A12, s) (3)

a mají obecně formu úplných diferenciálů prvního,
řádu (nebo úplných přírůstků prvního řádu)*)

,oB2 oB2 oB2
dB2 = oBl dBl + oAl2 dAl2+~ ds, (4)

dL oL2 oL2 oL2
dL2 = 1+ oBl dBl + oA

12
dA12+Tds, (5)

oA21 aA2l' OA2l
dA2l = oBl dBl + oAl1! dAl2+as ds. (6)

Zde i dále se předpokládá, že členy 2. řádu je možno
zanedbat. Ve vzorcích (4) a (6) nejsou členy s dLl'
protože

oB2 = -.?A21 = O
oLl oL1 .

DiferenoHlní vzorce I. druhu představují dife-
renciální vzorce pro přímou geodetickou úlohu, tzn.
,že umožňují vypočítat opravy zeměpisných souř~dnic
a azimutu v koncovém bodě geodetické křivky (dB2,

dL2, dA21), vzniklé v důsledku změnz~měpisných
souřadnic a azimutu v jejím počátečním bodě (dB1, dLI'
dA12)a změny v délce geodetické křivky (ds).

Vzorce se používají k výpočtu korekcí při řešení
přímých geodetických úloh při změně počátečních
údajů a též při orientování referenčního elipsoidu a při
vyrovnávání astronomicko-geodetických sítí metodou
pozorování po\lmínkových (F. Helmerta, F. N. ,Kra-

*) Tvrzení ([7], str. 232), že vztahy (4) - (6) nejsou
úplné diferenciály, protože dB!, dA" atd. nejsou neko-
nečně malé, je nutno považovat za nesprávné.

sovského, I. Ju. Pranis-Praněviče). Výpočet oprav
pomocí diferenciálních vzorců I. druhu se provádí
postupně od jedné křivky ke druhé, počínaje výchozím
bodem.

Přesné derivace, dosazené do diferenciálních vzor·
ců 1. druhuF. Helmerta, zaručující přesnost řádu
0:'0001 na vzdálenosti do 250 km a mají tvar[l]:

oB2 Ml , oB2 m.
oB = M-cosl; ~A~= M smA21;

1 2 u12 2

oB2 cos A21 e"
~= M

2

'oL2 Ml . oL2oB = N tg B2 sm 1; ~A =
1 2 U 12

oL2 sin A21 e"
-;]8 - -Ni cos B~- ,

oA21 sin 1 .
-~ = ~~- (1 - e2sm2 B2 cos2B2);oB1 cos B2

oA21 s ma.:;r- = cos Ji - -N ,cos A21 tg BJ;
12 2

OA21 sin A21e"--as 'N2 ctg Ba' '

m=Rsin; =S(I-6~a + ....J
, - ~edukovaná délka geodetické křivky.*)-

Přibližné vzorce, zábezpečující přesnost řádu
0:'001 na vzdálenosti do 60 km, mají tvar [1]:

dBa = cos 1 dB1 - cos B1 sin 1 dA12 - [1]2cos A21ds,
(10)

dLa = dLI + sin 1 tg B2dB1 - sin 1 c~s ~21 dA 12-
SIn 1a

_. [2]2sin A21sec Ba ds, (11)

dA . 1 B sinA21a1= sm sec 2dB1- cos 1 . A ,dA1a-
SIn 12

- [2]2sin A21 tg B2 ds. (12)

Odvodíme jednodu~ší diferenciální vzorce I. dru-
hu, které svou přesností odpovídají vzorcům (7)-(9),
a pro které použijeme vzorce Gaussovy se střední
šířkou a azimutem:

B2 = B1 + s cos Am [1]m + (IIl)B' (13)

La = LI + s sin Am sec Bm [2]m + (lII)L, (14)

A2l = Ai2± 1800 + s sin Am tg Bm [2]m + (III)A'
(15)

[lS2
~) 19 m = 19S - A., kde As = 6 H2 (log. adita-

ment).
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diferenciálních Vz,orcťipro tem~pi;mé souJ'adnice

kde'~U)B' (III)L a (IH)A-členy 3. řáduvzhledeOl
~ , '

k-o, R
Diferen.cování,vZOr<lŮ(UJ)'--.:(I5) dá:

dB ' . ,0.[1] dB . ,,/ d .
dB2 =, I + s cos A"" 7JJj-..', '" + 8SlO~ [I]", A",+

+ cosA", [I]", ds, (16)

dLa = dLI + s sin Am tg B-,;. sec B;" [1]", dB", +
'. ' , ' 0[2]+ s sm A", sMB", -oB dB", +

- +os cos Am secB", '[2]m dÁ", + sin A", sec B", [2]", 'ds,
, (17)

. dA21= rlffi2 + s sin A", sec2Bm [2]", dBm +
.' ' Q [2]'. + s sm A", tg B", oB dB", +

+ 8 CQsA", tg B", [2]m dA", + sin A", tg B", [2]", ds;
, / . .

(18)

", ds+ b"--'." s

A TO -dL" + l"tg" , i dB;; +~ o [2] dB;; +'
U-L/a :-: ,I me" , [2J", qB ,e'~' "

dA" , ,ds
+'l"-,ctg.A ~ + l" -' (2,0)

m, e" "s '

dA" dA'" 'l" B' dB;;;' '-a" 0[2] dB,;; "
2l ~ I2 + ' sec m7'+ -ť2]moB r/'-+

/" A' dA';;" ds+a, ctg , '" -'-;,- +a - , (21). . e, 8

1,56'2 sin 2 Bm
V~

3 [2]me2sin2Bm
2 (I -'- e2)[1];" "

a [2m] e'2 sin 2 Bm
.oB [2]", 2 V~

Přib::;: 2°,dB1 -< l"a.8", ',45° je korekce

1·5 b" "'2' 2 B dB", ,~sm m I 0"0003
V~e" <"

Je tedy možno změny {I ]mat2]m za~edbat.

Ale
a

A", =AI2+-·, 2
Proto "

'" db' :da
dBm;c;= dB1 +T'; dAm =dAl2'+ 2" (24)

+b"ds
s

"dL = dL + l"tgB dB1 + dB2 +
,2 1 .' "', 2 e" ,
+ l" ctg Am 4A12 + dA21 + t'~ (26), e" s

dA dA' " l" B dB1 + dB2
21= 12+ sec "'-2' ," ' +e'

+,a" ctg A dA1ll +dA~1 + a"~. (27)
m 2 e" " s

Vzorce (25)-(27) se vyznačují jednoduchostí a
homogemtou.- Nejprve podle nich vypočteme hlavní
členy, oprav, při čemž dB", == dB1 a dAm --=- dA12, a
potom, . v případě potřeby, zpřesníme výpočty" při
ktetých stačí vedle původních výpočtů napsat do
závorek změněné poslední cifry. '

Při tom je výhodné použit vztahy

dA~1 = dI{ sinBm; dAtl --'-d14 cosecB",;

dA~1 == ~ sin Bm,' (28)

Přiklad I. Výpočet opravdiferen,ciálními vzorci
I. druhu při s = 45 km. ZadáníV'zato Z [~J.

. Číselné řešeTií. na st'r. 28'3

V knize [21vyšlo podle vzorců (10)-(12)::

dB2= 1;'2845;dL2 . +0;'9834; . dA21 =~~;·7326.

Rozbor vzorců (25)~(27) dokazuje, že jsou vhodné
pro s do. 200-220 km při jedné aproximaci s přesností
, 0;'001 a.pfi dvouaproxiinacích spřesuostí 0:'000;3.

3. Diferencjálni vzorce II. druhu

Dif~renciálnf ,vzorce II. druhu se odvozují ze vztahů:
b=ďB2......,. B1 = ft(a, tX), (29)

l = L2- LI '= Ma, tX), (30)

t= A21-AI2± 180" : fa(a, tX), (31)*)

a mají tvar:

'" ob"" "oti'", '.ob" . " ob" ,
db =~ da +~dtX =~da + :i2del.,

ua :utX ua' . ue
(32)

cl'" ol" , , oZ" / ol"
dl"'=.oa ,da + o~ dtX=oa da + oe2 de2,

(33)
éJf;" ot" ot'" ot"

dt" = ~ da + -a dtX= ~ da +TF de2.ua ,tX ua ~
(34)

Tyto VZorce dovolují vypočítat opravy rozdílů
šířek, délek a azimutů, způsobené změůami rozměrů a '
tvaru eIipsoidu. Póužívltjí se' při přepočtu souřadnic
z, jednoho elipsoidu na druhý' a také přizpraco~ánf
stupňových měření metodou obloukovou.

Při' vyrovnávání '. astronómicko-geodetické sítě
metodou Helmerťovou (kdy se současně odvozují roz-
měrya orientaceeIipsoidu a vyrovnává síť) a přizpra..
CQvání stupňových měře.níplošnoli metodou se použí- .
vajíkombinované diferenciální vzorce!. a II. druhu.

*) Zde je dočasněpřijatooznaěenít == An - A1.±
. ± 1800 místo a, aby nedošlo k záměně s velkou poloosou
.elipsoidu.
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B1 I 47°46',9, AI!
I,

44°12/~2 b +17'07",0 19 dB1 0,1048
B. 48°04',2 A21 244~30'.9 Z +2.5'08",7 IgdAu 0,2406

Bm 47°55',5' 'A", 44°21'.6 a +18'39",9 cpI 19 (l' 4,6856

dB1, + 1",273 dA12 -1',74 dLI "-0",985, 19 s 4,6512
lIB +0,0085 IA -0",0097 h -0",0130 d 19 s +12.10-7
IIIB " +0,0028 HA +0,0139(40) Ih +0,0103(04) 19 d 19 s 4,0792

dB. + 1",2843 III .• +0,0031 HIL +0,0042 cpi 19 f.l 0,3622

dA21 ' -1',7327(26) dL" ~0",9835(34) , ds
[4,441419HB 7,9281(71) dB. 19 --

19IHB 7,4530 19-,,- 4,7904(23) ,8
I" e19 b" 3,0116 19 tg Bm 0,0444

19 tg A';'; 9,,9903 19 b" 3,0116 19l" 3,1786
. dAl.

4,9262(52) , 'ds
Ig7' 19 - 4,4414 IgUh 8,0134(53)s
,lg c~g Am, 0,0097 191" 3,1786 19cosec
19 I" 3,1786 Bm 0,1294

19UL 8,1145(;J5)
.lg IIIL 7,6200

19 lIlA 8,1429(48)
19 sinB •••. 9,8706

19 si~ Bm 9,8706

Ig,UA 7,9851(41)
19 lIlA 7,4906

PJ'íklad 1 - >číse}né ťešení

Výpočet oprav difertlllciálnímivzorciII. druhu je
možno provést současně pro všechny strltny. ,Pozna-
menejme, že výpočet oprav pomocí vzorců I. druhu se
může provést bez použití vzorců II. druhu, zatím co
vzorce 11."druhu se vždy používají současně l'le,vzorCI
I. druhu (s výjimkou stran, jdoucíchpřÍIJ1o z výcho-
'zíhobodu). , ' , ' ,", '

',PomoCídiferenciálních vzorců II. druhu se po-
hodlně naleznou opravy ne k samotným souřadnicím
B2, L2a A~l' ále krozdílům,souřadllic b,la t, tllokže,se
při tom zachovává volnost při volběnovép() výchozího
,(počáte?níh:o) bod~.' - ,

I V literatuře jsoú známy dva typy diferenciálních
vzorců Ir. druhu:' '.-

a) Přesné vzorce HelmertovY [1]:

"',,' o , da , b" odlX' '(' " 3sin2 Bm)
db "~ S c.oS 421,[1]2 -, - + -V ' :-, "",2 ~ '.TT~" +

o aI~~ o Ym ,',

l" sin3 Bm cos Bm da:+-- 2(/" ., (35)*)

dl" , . A B' ,[, da .
, = ssm 3Isec 2 2)2-'C:-
, ,o • ,á .

___ det" o sin2B
I

O,osBI l",
, Vl--:c-e2V~ cos B2

': de" = 8 sin:.421tg B2
[2)2 da ~ '

, a

-V" dlX_Z',. ~os :BI(Sin2 B1tg B<j ~,' b:: CO~2 131) ~
1~ e2 ~. ,," " e- ,

, (37)

Při jejich odvození-se zanedbávll.jí veličiny Mdu l3dlX
, , "',' ~ '

ab,s ~, a také b (~) a b (dlX)2,protože jejich vliv ne·

. . , " ' , ' ' 3 sin· B
*)V knize (1) je chybně napsánoo'wti m

'převyšuj~ 0:;0003 pro's < 220 km a 0:'01 pro ~::;: 600
až 800 km. Také jsou tyto vzorce poměrně složité a je- .

. jich odvozeni zabere nmoho času.

b) Přibližné vzorce'y. V. VitkovsMho z r. 1911[3]: ,

~b" = ~b" [ ~a -(2 - 3 sm2 B~)dlX] , (38)

dl" == -l" f~a +sin2 BmdlX)., (39)
- o

.dt~'==-t"( ; + Sui2BmdlXJ. (40)
,. I

Odvodil je diferencováním b", l" lÍt t" podle a a lX
a přitom vyjádřil dlXp<>ID,ocídel!,V těchto vzorcích jsou

. zanedbány:čle~y řádub"e2 da ,jejichž vliv můž~ být
o ,', a

ažO:'()02 pro 8Š 64 km a 0:/006 pro 8 <220 km.

Prof. V. V. Popov navrhnul diferencovat vztahy
(13J-'::"'(15)nepodle a li lX,jak to činí většina autorů,
nfbržpodlé a a e2, což je značně jednodušší. Vyjdeme
zevzorcu Gaussových a najdeme potřebné derivace

ob" b" ol" l"aa = - ----a:- ; OJ, = a

ot" . tlÍ,
o oa .= a (41)

b" [_ 3 sm~Bm (l - e2) ]
1_ e2 1 2Wjh , (42)

ol" l" sin2Bm
oe2 = - 2 W2'---- (43)

m

ob"
·oe2

ot" t" sin2Bm
oe2 = - 2"'w~

Zde je účelné vyjádřit W P9mocí V, protože se
19 V'uvádí v geodetických tabulkách. Dostaneme:

1965/283
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dlferenclálntch vzorců pro 'zem~pISl1lé .souřadnice

d t"'SBdS'1dt"=- ,,_~__ sm m e .;
t a 2(I-,-é) V~ ,

V této formě odvodil vzqrce V. V. Popovo V knize
P. S. Zakatova. [2J jsou odvozeny se zanedbáním veli-
čin ea:- Dále by bylo možno vyjádřit deSpomocí d!Xze
vzorce (

I

avšak prakticky je vhodnější vypočítat deS= e~- e~
než dét = !Xs~ !Xl'

Derivace v (45)-(47) je třeba, jako obvykle
v Taylorově řadě, vypočítat z počátečních hodnot, tJ.
starého elipsoidu, ale opět V. V. Vitkovskij ukázal, že
je' možno dosáhnout značného zvýšení přesnosti,
jestliže se do diferenciálních vzorců "dosadí průměrné
hodnoty I3leme:r;ltůuvažovaných elipsoidů" [3]. Přitom
ve výsledných řadách se středními argumenty (am,

e;.) členy 2. řádu vzhledem k da a deS odpadnou a
(1<, ' a

členy 3. řádu jsou zanedbatelně malé. Je též vhodné
použít průměrných hodnot rozdflů b", Z",t" při
dosazování do derivací. Jestliže není požadována
vysoká přesnost, pak jelmožno vypočíst d~rivace
z hodnot nového elipsoidu.

,I :

Při přechodu z elipsoidu Besselova na elipsoid
Krasovského:

Lla = 1329,410-7;
a

Zpřesníme vzorce V. V. Popova tím, že, budeme
uvážovat změny veličin Am a Bm při přechodu na nový
elipsoid a budeme uvažovat veličiny 3. řádu ve vzor-
cích' Gaussových, (13)-(15).

Doplňující opravy, vzniklé. změnami Bm a Am,
budou mít tvar:

b" dt" .
~b"= ({ tg Am 2' (49)

Z" dt" Z" db"
~l"= -" ctg Am -2 + ~'If tg Bm --'--'-2 ' (50)(2' (2

t" dt" t"
~t'" =;= --" ctg Am- + --"cosec 2Bm db". (51)

I (2 2 (2

Avšak da a del jsou malé veličiný2. řádu vzhledem
a

k .~ a eS jakožto malým velÍčinám 1. řádu. Proto'

. pudou ~b, ~Z, ~t malými veličinami 4. řádu. Pro 8:S:;:
::;;;64 km (O,OIR) jsou opravy db", dl" a dt" < 0:'2 a
doplňující opravy ~b, ~Z a & < 0:'001.

Zanedbané členy .3. řádu ve vzorcích (13)-(15)
mají tvar:

Změna jmenovatele zploštění o jednotku změní
zploštěnío veličinu řádu !XI== 1 : 90 000. Tutéž hod~

notu da dostaneme při da = 70 m. Protože obvykle
a

da :» 70 m a d ~:::;: I, uplatňuje se hlavně vliv změny
lX

velképoloosy. S při4lé<;lnutím k tomu píšeme:

d(III)b = _~da ('!~+~l~),
a 24; 12

3da ( Ul lbl )
d(IIIh = - -o;- .24 - 24 '

3 da ( t3 tlI COSSBm tbl )
d(III)t = -a- -24 + -~- + 12 .

Vliv změny zploštění dá veličiny podstatně ~enšf,
n~ř.:

S3 sin3A sec3B n33(I-e2sinIB )}sin2B deldt3= m ml:: '!'. m =
2a3 .

3t3 sinl Bm del
--2W~---

Zk . . Vt" tV ht k k í da bl2oumeJme neJve Sl Z ec O ore c ~. -4 a. a

~. tbl (malé veličiny 4. řádu). Funkce cos A sinl A
a 4 '

a CJsIA sinA dosahují maximální hodnotyO;385přiA=
54°46' (35°14'). Přijměme přibližně 0,385 sec2B ....:.....

, da ,
. 1;0,385 tg B ..:...I a-- . I: 8000. Potom pro s ~

a

:S:64kmje da. b
4
l
1
<0:'000006:apros<21Okm je

'a

~a b~1< 0:'0002.

Tyto opravy mohou mít tedy význam pouze pro
s > 200-250 km. Ale tehdy již je nutno použít přesné
vzorce F. N. Krasovského, založené na metodě pro-
lllítací, jejichž jednoduché odvození podal A. A. Izotov
[4] a V. B. Morozov [6].

Jak je zřejmé, vzorce (45)-(47) spolu s korekčru-,
mi členy M, ~Z. a ~t nejsou méně přesné než vzorce'
(35)-,(37) a nadto jsou značně jednodušší.

Snadno lze dokázat, že použití vzorců (45-(47)
s korekcemi ~b, ~l, ~t je rovnocenné s použitím vzorců,

k· 'h' d' ~b az at 'Vtve teryc JSou envace ~-, ~, ~ vypoe eny
" ua ua Cla

ke koncovým argumentům AI, BI, a ne ke středním.
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B, 150040'00",0 Au 143008'03" 6 LI [70000'00",0 da I 847,845
B. 52°20'55" ,4 Au 225°10'58<4 La 72°37'00",7 de' +1904,910-8

Bm '51°30'27",7 Am 44°09'31',0 l, 2°37'00",7 da
b P40'55",4 a. 2°02'54',8 19 S 5,41631 19- 6,12364am
19lb 9,89794 19IIb 9,02706 de' 19de> I 5,27987

19 l~e' 5,28278 lb -0",7906
19[I]. 8,50990 19b" 3,78214 19b" I 3,782~4 IIb -0",1064
19cos A., 9,84809 193 0,47712 I nlb +0",1161
19 S 5,41631 de· , 19IIlb

\

9,06492
da 19 2(I-e.) 4,98175 db -O",7809( + 1)

19a 6,12364 19sin' Bm 9,78718 II

I
-1",2993 It -1",0287

19sin A'l 9,85087 cpi 19V'm -113 IIz -0",0552 IIt -0',0432
19 cos B. 9,21407 19 l" 3,97409

I ~1",3545(+7)
--_._-

19 [2]. 8,50881 dl dt -I' ,0769( +2)
19III 6,74189

19'Il 0;11370 19sin:Bm 9,89359
Podle vzorcu (35)-(37119sin B. 9,89858

rb" -0",7810
19IIt 6,63548 vyšlo: dl" -1",3552

19It 0,01228 dt" -1",0721
\

Proto, aby nebylo nutno;počítat korekce ~b, ~l, ~t, je
vhJdné nalézt prvé ",členy podle vzorců (35)-(37)
a druhé podle vzorců (45)-(47).

,

da b" de2 ( _ 3 sm2 B-",)
db" = -8 cos A:n[1]2a -+- l-e2 1 2V;' ,

ill" . A ' B ] da 1/' sm2 Bmde~ (6~)
I' = -8 sm 21sec 2[22a - 2(1- e2)V;' ,

d t"'2Bd2d" .' A B a sm m e_. (61)*)t =; -8sm 2ltg 2[2k'a - 2(1'-e2)V:'

Přiklad 2. Výpočet oprav diferenciálními vzorci
II. druhu (59)'- (61) pro 8 = 260 km. Dané hodnoty
převzaty z [2]. .

*) A. A. Vizgin navrhnul v r. 1947 v diplomní práci
(v NIIGAiK) jednoduchý geometrický ~působ odvození
prvních členů vzorců (35)-(37). Představil si, ,že by
elipsoid změpJLstejnoměrně, svoje rozměry v poměru

da
1 + a (pNtom by se jeho zploštění nezměnilo).

da
Tehdy by se délka P1P. zvětšila o úsečku d8 = Sa
a koncový < bod Pa by se přemístil o tuto veličinu, ale!
jeho souřadnice by se nezměnily. Avšak ve skutečnosti
zůstala délka čáry nezměněna. protože, abychom~ostali
správné souřadnic!l bodu Pa na novém elipsoidu, je
nutno bod p. přemístit zpět po čáře P.P, o veličinu
+ds. Odpovídající opravy se snadno vypočtou pomocí
diferenciálních vzorců 1. druhu. Tak

! < da,
dB. = ~s cos Au [I].a atd.

Výpočet podle vzorců (45) ~ (47) s korekcemi

~b, ~l a ~t dá:

-O",S054
-o ',1064
+0",1161

--,.1".2524
-0",0552

-'-0',7957
+O",úI53

-1"3076
-Of',0477

db I.

It -O",9S04
lIt -0",0432

dť -1",0236
ót -0",0485

dt -1",0721(0)

. Jsou známy též diferenciální vzorce I. a II. druhu'
A. P. Juščenka [5], ve kterých jsou dosazovány sou-
řadnice a azimuty pouze počátečního bodu, avšak jsou
méně vhodné •.protože obsahují velký počet členů.

Diferenciálními vzorci III. druhu navrhnul prof. V.
V. Popov nazvat vzorce, umožňující vypočítat opravy
v délce a azimutech geodetické křivky" vzniklé změ-
nami souřadnic jejích koncových bodů. Mfl,jí tvar:.

d8 = fl(dBl> dLI' dB2, dL2),

dAl2 = MdB1, dLI' dB2• dL2),

dA,U = f3(dB1, dLI' dB2• dL2),

(62)

(63)

(64)
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, apoužíVá.jí se při, opravách k řešení inverzních geode-
tických úloh, při vyrovnávání Mtronomicko.geode-
tické sítě metodou pozorováni, zprostředkujících
(N. A. Urmajeva),a.ta.ké při vyrovnávání délkoV;ých
ra,diogeodetických8ítí naelipsoidu. *)

.' \ '

...G: v:. Bagratuni [7] nazývádiferenciálnímiv~orcf
III. druhú ty vzorce, ,které umožňují vypočítat
opravý pravoúhlých rovinných souřadriic Gauss-,'
"Kriigera, vzniklézm~namizem.ěpisných souřadnic.
Takové označenhlclze pb-tražovat za zdařilé. Bylo by >-

možno zavésttÓrmín.. diferenciální' vzorce, na příklad neboli
V,druhu,pro vzorce; vyjaqřující opravy zeměpisných

'souřadnic, .vzniklých změnami .;i'ovinných pra voi6Wých
·souřadnic. Aleilakovýéh 'vzorců bude celá řada. :podle
použitého zobrazení. " . I' ,

Přesné dÍíeren.ciáM 'vzorce III. druhu N. A
Urmajeva mají t\rat 'ri]:

d· M2 ,'A 'dB' ,; 'M1C". A dB"8 = -....,,~ cos'. 21. 2-....,.." os 12 1e' . e '
. N2 B·· ~ 'dL" NI B' A dL"-:. "cos 2SIn ~1 2 -: ~"cos 1SIn 12 1 'e .," . e .

:(65)

"dA" dm Ml " A dB'" M2• A dB""
, 12 = ~d8msm 12 , 1+1iism 21 2+

N2 B A dL'" N2 n dL"+~ cos, 2co~ 21 I - ~ cos ~ cos A21 " 2'

(66)

Tyto vzorce jsou vhodné pro libovolné vzdále~
nosti. . .

V poněkud zjednodušeném' tvaru

dA"" Ml: A" dB'" -' M2 • A d'B'" '12 =-,.,~sm 12 1+-,~,$lm 21 2-
, 8 ,8'

NI 'B ' r ' A ' 8 t· B )dL"8COS 1\C08, 12-N"gl I-
1

, N2• B A dL"-7 cos ,2cos, 21 ,2'

Přiodv'ození diferep,ciálnícÍJ.v.zorců III. druhu
'použijeme' metody analogie prof. V. V.' Popovl;t, 'tj.
odvodíme je ~ejprye v rovině a potom transformu-
jeme na elipsoid.

Pro rovin'U můžeme naps!1t

D2 ='= '(:1:2'- X1)2+ (Y2- Y1)2,
, Y2-Y1

tga:12 = ----
X2-X1

Diferencování vzor<?e(68) dá

2Dq.D == -2(x2 ~ X1)ĎX2 +2(X:l- X1)<h:1 +
+, 2(Y2 - Y1) dY:2- 2(1(2- Y1)ďY1'

. nehbíi

dD = -COSa:12dx2 + cos a:12dx1+ sin ~12dY2~
.' ,...-' sin a:11ldY1' .. (71)

*) G. ·V. Bagratuni [7] nazývá výpočet oprav ds,
Au a A21Podle vzorců (62) ~ (64) "inverzní úlohou
diferenciálních vzorců". Správnější je nazvat vzorce
(62) ..:.....(64) "diferenciální vzorce inverzní úlohy".

'I

coSa:12dYí" sin lX12dx2 .
- -, -D~ +--D-- -
" sin a:I~l .

D

Vzorec (74) je charakteristický ,přítomností. ,~yř
minusů.

'Nyní, přejdeme na elipsoid, zamenuJIce, ~~a
MdB ady zaN cos B dL. :Přitomje nutno ve vzorci
(74) uvážit, že při změně zeměpisné délky počátečního
bodu o dLI se změní konvergence merediánů v tOmto
bodě o dLI sin Bi.

Ml .. ' ", M2 ',,';
d8= - -" cos A12dB1,.- -,,- cosA21dB2 -PP' .

7 ~~ casE1 sin A12dE; -~ cosB2 siuA21 d.t~,·p . p ,
(75)

dA" ,Ml, A d/B'; M2 • .A dB". 12- -. -, sm· 12 ,I +,--.- SIn 212'-
8 ·8

_ NI cosB1 co~A12dL~ _ N2 c~8B2~osA21'dL~ +'
88

+ dL~ f';in Bl. (76)

Vé vz.orci pro dA~l je třeba zaměnit indexy 1 a 2.

Souhlas takto získaných vzorců se vzorci N. A.
Urmajeva (65), (67), svědčí o. přípustnosti, metody
analogie V. V. POPOV!1,p?užité pI:i jejiCh odvození.

(68)

(6Q)

. , '

,6. Difer~nciální vzorce IV. druhu-

Autor navrhuje pojmenovat tak diferenciální vzorce,
vyjadřující opravy zeměpisný-ch souřadnic prostřéd- '
nictvíill opr~v dX, dY,dZ'prostorových pravoúhlýoh
souřadnic a rozměr~a'zplo~tění elipsoidu. '

Poprvé býlyodvozenyF. A. SludskýIli vr.1894
se zanedbáním veličin řádu a:2•Potom přesnější vzorce
pro dH odvodil v r. 1937 M, S. Moloděnský, a F. N.
Kra,sovský vr., 1942 vzorce pro dB, dL ~ dH. Vzorce
F. N. Krasovskélio poprvé umožnily ocenit vliv,chyb
.rozměrů a orientace elipsoidu na zeměpisné souřadnice
.a' výšky bodů. Tyto vzorce se používají při. orientaci '
elipsoidu, přigeo4etickém spoj~ní pevnin, při odvození
obecného' zemskfho elipsoidu pomocí pozorování
umělÝ9h družic Země a také při zpracování radia-
: geodetickýoh měření. ,.' ,

Uvedeme zde .jednoduché odvození:vzorcůF.N. '."
Krasovského, navržené A. A. Izotdvem [4]. Nap~m6 ,
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, vzorce, vyjadřujíci proliltorOvépr~voÓhlésouřadnice
pomocí :(;eměpj.sných: ',' . ,

X =(N + Ii) cos B cos L,
Y= (N + H) cosE sin L,

Z = [N(I-e2) + H] sin B.

Diferlmcování vzorcej77)dá

dX = -(M +H) sin lJ cos LdB -

(N +H) .cos B sin, LdL + cos"B cos Ldll+

, + ~cosB cos Lda ++ M, cosB cosE sin2 B~. (SO)a

Analogickou cestou obdržíme v,ýrazy

dY ~-(M + H) sin 13 sin L dB'+

+ (N + H) cos Bcosd~ + cos E sin E dH+

N '. ' ,',
-.'- cos B sin L da + M+ cos B'sinLsin2BdIX, (81)
a

dZ=(M+H) cosBdB+sin BdH + VI=e2- sin Bda-'-, ,. V

- M(I + cos2 B- 'e2 sin2B) 'sin Eda:. (S2)

, A.A. !zotov řešil rOVllióe~SO) :- (S2) vzhledem k dB, ,
dL'a dH a obdržel vzorce:

MdlJ = ""-sinB cos L dX -:- sinB sinLdY +

:-oosB'dZ+ Ne2sinBcosB ~ + M sin2Bi da:, (83)

J:if cosE,dL =-sin L dX + cos L dY, (84)

.dH = cos BcosL dX +,cosBsinLdY + sinBdZ-

da .' a
-NW2 -- + M sin2 B -b' da:.

, a

Napíšeme-li vzorce (SO) - (S2) nebo (S3) - (S5)
pro výchozí bodťrianguhtee, pak budou tyto vyjadřo-
vat odpov:ídající elementy vnitřní (dXo, dYo, dZo)
nebo vnější' (dBo, dLo, dNo) orientace elipsoidu. Tyto
termíny byly navrženy prof. LD. Žongolovičem [S],

K určení ,elementů vzájemné orientace dvou elip-
soidů je nutno mít souřadnice na těchto elipsoidech
(a', ix' a a", <x")nejméně dvou bodů. Pak mohou být
relativní rozdíly souřadnic centra elipsoidu nal zeny
z rovnic:

dXo = -(M + H)sin B cos L(B"-B') --'- (IV + H)
cos B sin L(L" -. L') + cos B ~os L(H" - H') + "

~.. .. . . a+ N cos Bcos L-' -.•+ M cos B cos L sin2 B - da:,a ' b

(77)

(7S).

(79) ,

.dFil ~. -(M + H)sin' B,sm,lj(B" ~ B') + (N + H)
",' . ,_.... ,

., '.. 'cos B cosL(L";-L") +cos BsinL(H" -::-H') +

+ N c081;1sin L da + M cos B sin' LsinllBbtlda:
a '

, (S7)

,dZo= (M+H) cos B(B"- B') + sin B(H" - H') +
" .' da'

+ N(I-e2)sin B---
" a,

, " ". a
- M(I +C~S2 B- e2sin'2 B)sin B b da:. (SS)

Při nadbytečných 'údajích se tyto" rovniCe řeší:
metodou nej~enších· čtverců.

, ,
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Butl~evič, A. V.
Issledovanija' po rešeniju Vyčislitelných zadaě- sferoidi-
českoj geodezii. ,
[Řešeni výpočetních úl~h sféroÚlické geodé~ie.) Moskva
1964, Izdatelstvo Nedrl'l, 259 stran, cena 1,09 r.

Rozvoj výpóčetníchmetod vyšší geodézie je ovliv-
něn rozvojem' měřícíCh prostředků a stálým rozšiřo-
váním . problematiky vyšší geodézie vůbec. Vedle ros"
toudho uplatnění samočinných počHačů pro masové
výpočty vzniká řada problémů přI' řešení speciálnich
úloh, u kterých zejména rozsah a požadovaná přesnost
znamenají často odvozeni principiálně nových metod.

Známý pdborník A. V. Butkevič uveřejnil v sovět-
ských i zahraničních časopisech Výsledky svých vý:
zkumů, ~teré se nyni- doplněny na monogJ;'afii se
speciálnim zaměřením - dostávaji do rukou pracov-
níků, zabývajicích se výpočty ve vyšší geodézii.
Kniha je rozdělena na čtyři části:
V. prvé čast! [kapitola 1--3) jsOU v úvodu přehledně

sestaveny nové problémy, vznikajid při· měřeni moder-
nimi přístroji a ukázány stoupajicí nároky na rozsah
a přesnost řešení těchto úloh. Ve druhé kapitole jsou
stručně shrnuty základní poučky a návody numerické .
matematiky a ve třeU kapitole jsou probrána některá
ZObrazení a s tím spojené otázky matematické karto-
grafie, . . '. .

Druhá část [kapito]a· 4"-'8) je věnována velmi' roz-
sáhlé problematice řešení obou hlavních geodetických
úloh pro libovolné vzdálenosti. Ve 4: kapitole jsou
uvedeny metody řešeni 1. úlohy na střední vzdálenosti,
a to metoda tětivová, řešení v pravoúhlých rovinných
souřadnicích Gaussova zobrazeni, metoda Besselova a
řešení ,pomoci G.aussova .konformníhozobrazeni elip-
S'Oidu na kouli.
Dokonooní na 4 straně alonte
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Blokové řešení analytické aerotriangulace
metodou spojených transformací
528.735.2

doc. inž. Vladimír Krátký, CSc.,
VAAZ, Brno

Metody komplexního řešení analytické aerotriangulace
vycházejí ze souboru všech podmínek, kterými je
možno analyticky vyjádřit vztah měřený,ch snímko-
vých souřadnic a odpovídajících terénních bodů
(podrobný rozbor viz [7]). Tato metodika řešení je
ekonomicky výhodná zejména proto, že umožňuje
zhušt~ní v bloku většího počtu řad. Právě tato sku-
tečnost představuje kvalitativně nový prvek anály-
tického fotogrammetrického zhušťování ve srovnání
s metodami opticko-mechanickými.Rozvoj metody
khsické přístrojové aerotriangulace byl v minulosti
brzděn často právě omezením řešení na jednotlivé
snímkové řady. Poměrně vysoká přesnost vytvoře-
ných dílčích modelů bývá v rozporu s nesouhlasy
v bočním styku snímkových řad. Jednoduché metody
spojování řad v celek nebývají 'dosti exaktní ani
spolehlivé a teoreticky dokonalejší metody, vycháze-
jící z vyrovnání metodou nejmenšího součtu čtverců,
jsou opět poměrně složité. Velký pokrok pro přístrojo-
vou aerotriangulaci znamenalo v tomto směru vypra-
cování analogové metody blokového vyrovnání [4],
která se velmi dO,bře osvědčila, avšak hlavní roli
v tomto vývoji dnes převzaly blokové metody
analytické aerotriangulace. Velmi výstižný a
obsažný rozbor celé této problematiky podává Miiller
ve své disertační práci [10] a v jejím zkráceném vý-
tahu [9]. ,

Specifickou skupinu tvoří v této oblasti postupy,
vycházející z rozdělení celého bloku snímkových řad
na dostatečně, malé celky, které je možné považovat
za tvarově věrné, a podrobujíCí tyto dílčí celky rovinné
nebo prostorové podobnostní transformaci (viz [7]).
Vzhledem k mozaikovému vzájemnému svázání díl-
čích celků vzniknou přitom korelace mezi jednotli-
vými skupinami neznámých prvků vnější orientace
a! je třeba buďto řešit velké soubory rovnic, nebo
použit aproximativního způsobu postupného a opako-
vaného řešení jejich menších částí. Většina metod
založených na tomto principu řešení zjednodušuje
a omezuje se jen na polohové vyrovnáni výškově
horizoiltovaných modelů (viz [10]).

Autorem vypracované blokové řešení využívá výhod
obojí základní metodiky analytické aerotriangulace:
komplexního řešení vztahú v jednom souhrnu i po-
stupného řešení etapového. Při sestavováni rovnic se
berou v úvahu i vztahy mezi snímkovými body na
styku sousedních řad s 30% překrytem, avšak řešení
jediného velkého souboru rovnic je nahrazeno
postupem, v němž jsou počítány jen ntenši skupiny
rovnic, odpovídající vztahům v jednom modelu.
V celek jsou spojovány uplatněním iteračního p~stupu
dílčích podobnostních transformací. Za samostatné
tvarově věrné c~lky jsou přitom považovány přímo

dílčí prostorové modely vytvořené ze snímkových
dvojic. Postup výpočtu lze uspořádat tak, že jsou ze
všech snímkových dvojic vypočteny dílčí modely
s přibližně zvolenou základnou a vnější orientací,
a ty jsou pil-k samostatně transformovány, aby byl
zajištěn souřadnicový soulad bodů na stycích modelú
i vůči geodetickému podkladu podle podmínky nej-
menšího součtu čtverců (vyrovnání relativních i abso-
lutních odchylek). Geodetický' podklad může být
přitom tvořen body, jejichž počet a rozložení jsou do
značné míry libovolné. Prakticky je ovšem žádoucí,
aby byly rozloženy blízko rohům a obvodovým stra-
nám vytvářeného bloku a každý boční překryt aby
byl zajištěn alespoň dvěma výškovými body. Jen tak
bude dosaženo potřebné tuhosti prostorové sítě. Do
prostorových dílčích celkú jsou zahrnuty kromě te-
rénních bodů i s tředy pro j ekce, takže v podstatě
jde o spojování dílčích jednotek ve tvaru ležících
trojbokých hranolů, jak to ukazuje obr. 1.

Naznačená metoda je ve svém principu obdobná
Jerieho způsobu vyrovnání rovinných fotogra:rnmetric-
kých sítí s tím rozdílem, že vztahy jsou zde zobecněny
pro trojrozměrný prostor. Pro každý dílčí model musí
být nalezen vlastní klič prostorové podobnostní trans-
formace (lineární konformní transformace), která'
vyhovuje optimálnímu celkovému spojení všech
modelů.

Při sestavování rovnic takového systému spoje-
ných transformaci vyjadřujeme odchylky souřadnic
styčných bodů vůči aritmetickému průměru jejich
vyrovnaných hodnot, takže rovnice jsou vzájemně
vázány neznámými transformačními prvky vždy pro
několik styčných modelů, jak to schematicky vyjadřu-
je obr. 2a. To vede v zásadě k nutnosti řešit rozsáhlý
soubor rovnic, protože jen na každý dílčí model
připadá 7 neznámých transformačních prvků. Jestliže
však v tomto souboru rovnic nahradíme aritmetické
průměry vyrovnaných styčných souřadnic jejich
přibližnými hodnotami, konkrétně aritmetickými
průměry hodnot před vyrovnáním, vypadnou
ze soustavy rovnic všechny koeficienty vyjadřující
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korelaci mezi j~dn9tlivými modely a celý systém se
rozpadne na diagonální řadu nezávislých skupinrovIŮc
pro jednotlivé modely (tedy pouze se 7' neznámými),
jak ukazuje obr. 2b. '.

IX> IX>
'A- X

:xX X
IX XI>< :x
lY

A 1'>< y

X X rx
X X X
IX X Y

Y Y
X rx

Korelační funkci pro vztah jednotlivých modelů zde
přebírají proměnné abso.lutní členy rovnic, v nichž
jsou zahrnuty souřadnicové průměry styčných bodů.
Transformační klíče jednotlivých modelů jsou pak
počítány samostatně. Protože náhrada průrp.ěrů
vyrovnaných souřadnic styčných bodů je jen přibližná,
je i celé řešení pouze p~ibližné a musí být opakováno
ve vhodném počtu iteracÍ. V každé nové iteraci jsou
průměry na stycích vytvářeny ze zpřesněných souřad-
nic .po posledním cyklu transformacÍ. Teoreticky ještě
výhodnější je vytvářetc:nové průměry na stycích bez-
prostředně po transformaci kaŽdého, dílčího modelu.

S ohledem na tuto podmínku je pro urychlépí výpočtu
nejvhodnější postupovat tak, že nejdříve jsou vytvá.
řeny samostatné modely snímkových řad postupným
přiřazením. ,všech snímků, a teprve po předběžné
transformaci jednotlivých řad jsou dílčí modely po-
važovány za výchozí pro následující vyrovnání popsa·
ným systémem spojených transformací.
V podstatě shodného postupu užil pro zhuštění

snímkových řad s· 50% bočním překrytem Thorsell
[13] a obdobné spojení. modelů s 20% bočním pře-
krytem popisují Amer [1]' a Proctor [11]. Autorem
navržené a vyzkoušené řešení se liší od uvedených
postupů hlavně ve dvou směrech. Aby byly odstra.
něnypřípadné systematické deformaoe předběžně
.vytvořených modelů řad, jsou dílčí modely před 1.
cyklem vyrovnání samostatně posunuty tak, že. je
obnovena správná poloha geodetického bodu, který
v daném dílčím modelu leží. Pokud dílčí model geode-
tický bod neobsahuje, nezmění se jeho poloha,ale
jsou příznivě ovlivněny aspoň souřadnicové průměry
na stycích s lllodely posunutými. V dalším postupu
vyrovnání je dílčí transformace formulována mate·
maticky tak, že modely, v nichž je k dispozicigeode-
tický bod, mohou být ot\Íčeny jen kolem obecné osy
jdoucí tímto pevným bodem. Je tak_zajištěn stálý'
souhlas příslušného modelového bodu' s geodetickým.
Prakticky toho dosáhneme buďto zavedením pod-
statně vyšší váhy pro příslušné rovnice oprav pro
geodetieké .body než pro body ostatní, takže výsledné
souřadnicové opravy u geodetických bodů budou
prakticky zanedbatelné, nebo doplníme soustavu
zprost~edkujících rovnic pro každý model podlllínko-
vými rovnicemi pro ge.odetickě souřadnice. Tím
rozšíříme 8"oustavu budoucícl1 normálních rovnic
o tři rovnice a skupinu neznámých transformačních
parametrů zvětšíme o tři pomocné koreláty (viz např.
[3], str. 209). Oba zmíněné zásahy přispívají k zrychle.
ní konvergence iteračního postupu.

3. Korekce systematických srtfmkových chyb

Jednou z výhod analytických metod zhušťování je
možnost korigovat při výpočtu na samočinném počíta-
či některé systematické vlivy, které' snižují přesnost
vlastního snímkového měření a působí nepříznivé
hromadění chyb při vytváření modelu snímkové řady.
Do skupiny takto působících vlivů zahrnujeme sráž'
kové vlastnosti použitého "fotografického materiálu,
zbytkové zkreslení měřické fotokomory, ,zakřivení

Metodicky se dá uvedený postup přirovnat ke Země a refrakci zobrazujících paprsků při průchodu
geodetickým metodám založeným na principu postup- ovzduším .
.ného tvoření aritmetických průměrů. Po matematické Ze srážkových vlastností fotografického materiálu
stránce je postup shodný s nepřímým řešením sou- jsou nejnebezpečnější diferenční srážka a nepravidelné
stavy lineárních nehomogenních rovnic podle Jacobiho změny místní i celkové. Protože měřické komory naší
metody (postup v celkových krocích) nebo Gauss- praxe neumožňují zjišťovat změlly filmu v ,celé ploše
-Seidelovy metody (postup v jednotlivých krocích),' snímkového formátu, omezujeme se obvykle jen na·
uplatněné ria .vylučování ,skupin neznámých. Pro korekci diferenční srážky filmu. Souřa<inicové opravy
symetrickou a pozitivně definitní matici, jakou je zavádí počítač podle koeficientů dk" adky, zjištěných
vždy matice koeficien~ů normálních rovnic, je konver- předem pro každý snímek z měření zobrazených
gence řf;lšeníteoreticky zaručena. rámových.značek. V odůvodněných případech, je

Předpokladem účinné konvergence popsaného možné použít rovinné lwlineární transformace snÍm-
iteračního postupu je přibližně správná předběžná '. kových souřadnic podle 4 rámovýcli značek.
orientace dílčích modelů, nejlépe s podmínkounaho- Zkreslení komory, které působí radiální posuny
dilého 'rozložení odchylek :ti geodetických bodů. bodů měřického snímku, můžeme korigovat v zásadě.
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dvojím způsobem: podle empiricky odvozené funkce
odpovídající průběhu zkreslení zjiětěného při kalibraci,
nebo interpolací v tabulce oprav dr' pro argumenty
r', které reprezentují vzdálenost snímkového bodu od
bodu hlavllího. Společně se zkreslením mohou být
v tomto případě uvažovány i zbývající vlivy zakřivení
Země a atmosférickérefrakce,které .obojí působí
rovněž radiální posuny. Předpokladem sloučení těchto
vlivů. je dobrá rotační symetrie korekcí objektivu
a nevelké sklony snímků. ,Jin&k je nutné použít roz-
sáhlejší tabulky korekcí pro plošnou interpolaci.

4. Vzájemná orientace

. Všeohny dále uvedené vzorce a rozbory' vycházejí
z pravotočivě definovaných souřadnicových systémů
snímkového (x', y', z'), modelového (x, y, z) i geode-
tického (X, Y,Z). Při přechodu k státnímu souřad-
nicovému systéD).u S 42 je třeba navzájem zaměnit
osy X a Y.

Vzájemná orientace je řešena jako pořadové
připojování snímků. Za ~áklad řešení je zvolena pod-
mínka komplanárnosti základny a dvojice promíta-
cích paprsků ve formulaci užité Schutem [12]

bx by bz
x' y' z' = O, (1)
x" y" z"

:kde první řádek představuje souřadnicové základnové
složky, druhý řádek pravoúhlé ,souřadnice levého
snímku a třetí řádek přetvořené pravoúWé souřadnice
pravého snímku. Toto přetvoření je dáno ortogonální
transformací puvodně měřenÝQh snímkových sou-
řadnio •

s matioí definovanou' pomocí tří nediagonálních prvků
jako nezávislých parametru ex, p, y

[

tllexP]
T = F(ex, p,y) = t2l t22 Y ,

! t31 t32 tS3
v níž

tll= + Vl-ex2-P2, t33=+ VI .,p2~y2,

t _ - ext33- tuPy t = tllt33 - expy (380)
21 l_p2 '22 l-P2,'

t3l = «y - pt22, t32= Pt2l - tuY'
Tento způsob výpočtu matice ortogonální transfor-
mace, použitý prvně v metodě British Ordonancé
Survey [2] a v poněkud jiné formě i Lobanovem [8],
má velkou výhodu v tom, že při výpočtu není třeba po:u-
žívat trigonometrických funkcí a jejich vzájemného
,převodu. Matice je dána 9 prvky, o nichž víme, že jsou
směrovými kosiny, ale pracujeme s nimi bez vztahu
k jejich trigonometrické definici jako s jednoznačně
určenými, číselnými hodnotami.. Vyhýbáme se tak
i jisté nepfeWednosti, kterou. působí např. matice
definovaná pomocí' Eulerových úWů tím, že je třeba
uvažovat pořadí závislosti jednotlivých úhlů i smysl
jejich definice. Pokud je třeba mít geometrickou. před.

stavu o úWové orientaci snímků, můžeme u svislých
snímků porovnat matici (3) s maticí vyjádfenou
pomocí Eulerových úhlů x, q;,O) (viz např. rovnice (12)
v [7]) ve tvaru rozvedeném pouze se členy 1. řádu

T ~ [-: ;~] <OV [ ~ -~ -:] (4)
-p-y 1 "" -q; O) 1

a parametry ex, p, y považovat s dostatečnou přibliž-
ností za obloukově vyjádřené úhly vzájemné orientace
podle vztahů

x ~ -ex, q; ~ p, O) ~ -y. (480)

Zákla<lní rovnice (1) obsahuje pro řešení 5 nezná-
mýoh ex, p, y, by, bz tvoříoích vektor g. Protože první
tři neznámé se vyskytují, jak ukazuje (380) v nelineár-
ním tvaru, je třebalinearizovat vztah (1) podle Taylo-
rova rozvQje a odvozené rovnice řešit postupnou
aproximací. Dostaneme vztah

aldex +!a2dp + a3dy + a4dby + aódbz + l = O, (5)

v němž jednotlivé koeficienty mají tvar

bx by bz bx by bz
al=x' y'z',

y" -x" O
a2 = x' y' z'

z" O .-x"

Koeficienty a i absolutní členy l sestaVujeme s použi.
tím přibližných hodnot neznámých, které při iteračním
postupu řešení stále zpřesňujeme. Pro prynÍ řešení
předpokládáme

exo = Po= Yo = byo = bzo= O.

4. 1. For m u Ia c e vy r o vn á n í

Protože se při řešení vzájemné orientaoe neomezujeme
jen na nezbytně nutný počet 5 rovnio, ale využíváme
měření na nadbytečných bodech snímku, je třeba
přejít k vyrovnání metodou nejmenšího součtu čtver-
ců. Přisouzení oprav k měřeným veličinám xó, Yó, x;;,
y;;, jejichž ortogonální transformací vzniknou druhý
a třetí řádek determinantu (1), vede k sestavení pře-
tvořených podmínkových rovnic s neznámými para-
metry, tj. k soustavě

v níž v značí vektor oprav, dg - vektor neznámých
parametrů a u - vektor odchylek totožný s vektorem
absolutních členů r rovnice (5). Za předpokladu, že
měření na snímkových bodech má stejnou váhu,
můžeme podle odvození (14) v [7] přejít k těmto
normálním rovnicím

TUto spustavu můžeme považovat za ekvivalentní
s normlHními rovnioemi fingovaných zprostředku-
jících měření
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Adg + I ~ w (7)

8 fingova.nou váhovou maticí

P = (88')-1.

Matice 8, jíž násobíme v zákl~dnirovnici (6)
vektor v'=(v",. Vy' v"," Vy"') je tvořena. řádkovými
prvky

bx by bz bx by bz

bl= 1 O O q2= O 1 O
x" y" z" x'" y" z"

bx by bz bx by bz

ba= :t' y' z' b4=
,

'!J' z'x,
1 " -fJ" a" 1 -y"--a:

Protože v součinu prvků bs a b", s opravami by vznikly
kvadratické členy IXV apod., můžeme parametry
<x, fJ, y v koeficientech baa b", zanedbat (nahradit nula-
mi). Dostaneme tak

h b" b "b b "b""l= z.y - y.z, 2= X.Z - z.x,
ba = by . z' - bz . y', b",'- bz . x' - bx . z' .

VzWedem k tomu, že základnová složka bx vždy
řádově převyšuje složky bya bz, převáží součiny s bx
výrazně součiny ostatni a můžeme přejít k dalšímu
zjednodušení provázenému substitucí z' R:1 z" R:1 f

bl = O, b2 = bx . f, bi= O, b",= --bx . f.
Matice 88' má zřejmě skalární význam

2 bx2f2 O O
O 2 bx2f2 • • • . O

88' R:1 _ 2 b~2f2J '

O O •• .• 2bx2f2_

přičemž J značí jednotkovou matici.

Inverzní m~tice má pak rovněžskalárnf význam

P = (88')-1 R:12 b~2f2J

a.jako matice vah ztrácí smysl, protože vyjadřuje
přibližně stejnou váhu všech fingovaných měřeni.
Místo soustavy rovnic (6) můžeme tedy psátfingova.
nou soustavu (7),: která při zanedbáni váhové matice
Ppovedek zjednodušené soustavě normálnich rovnic

Soustavu rovnic (8) řešime pak Gaussovým algo-
ritmem. Po každém opakovaném řešeni, jehož pořadi
označme indexem u, odvodime, vektor přirůstků
neznámých

dg,,' =(d<X 4fJ dy dby dbz)".
Protože v j~dnotlivých iteracích 'nabývá vektor I
stále přesněji vYrovnané hodnoty

lim I" = 'vyr• = W,
u-+oo

zmenšuje se současně hodnota přirůstků neznámých
I

lim dg" = O
_"-'00

Zbývá objasnit, kolika iterací je zapotřebí k ukon-
čeni výpočtu vzájemné orientace. Obecně se dá říci,
že neni vhodné stanovit předem pevný počet opako-
vání, protože podmínky řešení v jednotlivých snímko:
vých dvojicích mohou být různé. V jednom'případě
nemusí určitý počet iterací vyhovovat dostatečně
-přesnému řešení a jindy týž počet iteraCi bude pro
řešeni zbytečný a tedy nehospodárný. Nejvýhodnější
je ukončení výpočtu poté, když přírůstky všech nezná-
mých klesnou v dané iteraci pod vhodně zvolenou
mez e:, která zaručuje, že při případném dalšim opako-
vání se již v rámci požadované přesnosti nezmění ani
základnové složky, ani přetvářené sninikové souřad-
nice a tedy ani matice A a vektor I výchozí soustavy
rovnic. Tento způsob ukončení iteračllÍho výpočtu je
nezávislý na přesnosti vstupních hodnot výpočtu
a' proto zcela spolehlivý. Ukončování výpočtu podle
stanovených požadavků na velikost očekávané střední
vertikální paralaxy není možné doporučit právě pro
jeho velkou závislost na přesnosti vstupních měřených
hodnot. Hrubá chyba měř"ení znemožní dosažení
malých vertikálních paralaxa samočinné ukončování
výpočtu by bylo narušeno.

4.2. Zpřesňování orientačních prvků

Přírůstky nez;námých se po každé iteraci slučují
8 přibližnými hodnotami neznámých v dané iteraci.
U základnových složek, které jsou už v základní roV-
nici průseku (1) v lineárním tvaru, se 1jakděje prostým
součtem

(by bz)" = (by bZ)u-I + (dby dbz)". (9)
U maticových parametrů, které byly .do lineární
závislosti převedeny teprve použitím Taylotova roz-
voje a v rovnici (1) vystupují nelineárně, je teoreticky
třeba vypočíst :podle (3) nejdříve opravnou matici

dT"= F(dIX, dfJ,dy)", (10)
a tou pak zleva násobit dosud známou přibližnou ma;.
tici podle vztahu

T"-dT,,Tu-I' (11)
Vzorec (11) vystihuje skutečnost, že dvě po sobě
následující ortogonáfu.í transformace mohou být
nahrazeny transformací jedinou, jejíž matice je dána
součinem matic dílčích transformací. Matice
nověj~í transformace musí být v součinu umístěna
vlevo. V následující iteraci se vypočte matice A
a vektor absolutních členů I již ze zpřesněných prvků
podle (9) a (11). Transformují se přitom vždy původní
snimkové souřadnice. Vyhýbáme se tak narůstání
chyb ze zaokrouhlování,. ke kterému by mohlo dojít
při postupné transformaci již transformovaných sou-
řadnic.

Exaktní sloučení matic jejich násobením podle
(11) je možné při praktickém řešení nahradit zjed-
nodušeným postupem za předpokladu, že chyby
v prvcích výsledné matice jsou menší než chyby pří.
růstků d<X,dfJ, dy odvozli1nýchv' dané iteraci. Zjedno-
dušení spočívá v prostém součtu opravných matico-
'V'ýchparametrů s parametry přibližné matice

(IX fJ y)" = (IX fJ y)u-I + (d<XdfJ dy)" (12)
a v následujícim výpočtu výsledné matice podle (3)

T" = F(<x, fJ, y)". (13)
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,Ukažm.e, jaké chyby vzniknou při použití zjedno-
dušených vzorců (12) a (13) místo exaktních (10) a (11).
Pro ()dvození rozepišme nejdří:ve matici (3) v řadu
podle parametrů .x,fJ, y, s omezením",do členů 2. i'ádu.

Dostaneme

, I

. kde

1-,2 (<x2 + fJ2) O O

1
2T= -tJy -2(.x2 + y2) O

1· . \
<xy . -a:fJ - 2 (fP + y2)

Obdobný rozpis mUžeme provést i u opravné matice
dT a rovnici (11) pak rozepíšeIne s omezením na členy
2. řádu takto

Tex= dTT = J + lT + 2T+ IdT + 2ďT+ IdTIT.

Budeme-li odvozovat přibližnou matici Tpf výpočtem
ze sečtenýoh parametrů.x + d~,fJ +dtJ, y + dy,
-uplatní' se přitom plně obě dílčí matiée lineární 'i kva-
.dratioké an.avíc matice 2T8 složená ze smíšených členů
(.x. da: apod.), vyjadřující ~oreiaci obou skupin para.1
. metrů .

. Tpf";'J+IT+IdT+2T+2dT+2T8•·

je zřejmé, že chyba teStovýsledné matice se rovná

~Tpf ~ Tpf:-- T.ex= 2T8 - Id T81:'

?estli~e pro <x+ d.x, fJ + dfJ, y + dy odvodíme

[

-:-a:.d.x~tJ.dfJ O, O ]
2T8 = -fJ.dy-y.dtJ-a:·d~-y.dy . O

.' .x.dy + y.d.x -.x.dfJ -fJ .da: -fJ .dfJ -y. dy

8 dále

[

~.i1x-P.dfJ -y.dp y.d, ]
IdTIT= -fJ.dy -a:.d~-y.dy -fJ.dx .

.x.dy -.x.dfJ ~fJ.dfJ-y·dy

[

. O Y . dfJ·
~Tpf = -y .dfJ O

y . d~ -fJ. d<x

Z této rovnice můžeme vyvodit, že u svislých snímků
(lfJli Iyl je menší než 0,05) platí pro chyby směrových
kosinů' matice

Id.x\ ,ldfJll~tl< 1201' resp. ,c5tl < 1201 •

Z praktických výpočtů vzájemné orientace je známo,
ze při užití postupné aproximace vycházející z Taylo·
rova rozvoje je u· svislých snímku relativní přesnost
vypočtených přírůstků maticových parametrů asi
.lQ% (viz např. [6] str.S6), tj.

Id.xul~. 0,1 Id.x"_11apod.

je zřejmé, .že přibližné slučování matic ortogonální
transformace podle (12) a (13) jé při iteračním způsobu
řešení vzájemné orientace stejně účinné jako exáktní
násobení .matic podle (10) a (11). Ani při výskytu
mimořádně velkého ijklonu snímku nemůže být naru·
šena konvergence iteračního postupu; může se snad
zvýšit.jen počet potřebných iterací.

Veshbdě 8 tozvedenými úvahami můžeme výslednJ
vektor neznámých prvků vzájemné orientace vyjádřit
pod)e (9) a (12)

gt: = .2:dg,,' - 2: (d.x dfJ dy dbydbz)", (16)
,,=1 ,,=1

4.3. Výpočet zbytkových vortikálníchparalax

Pro posouzení kvality výchozího měření i výsledků .
je důležitý výpočet zbytkových yertikálních paralax.
Nejvýhodnější je jejich vyjádření v snímkovém mě·
řítkú, jednak proto, že platnost tohoto posouzení je
univerzální, a jednak z toho důvodu, že jsme tomu
navyklí z praxe opticko-mechanických prací na univer-
zálních přístrojích.

Počítat snímkové vertikální paralaxy je možné
přetvořením .snímkové dvojice na normální případ
a porovnáním korespondujíóích pořadnic y', y" na
obou takto' přetvořených snímcích. U pořadového
připojování .snímků· je třeba kromě ortogonální
tra,nsformace snímkových bodů promítnout je do
roviny ve vzdálenosti konstanty kpmory a .dále vy.
loučit vliv základnóvých složek' by a bz. Jinou mož-
ností je počítat vertikální paralaxy modelové a jejich
hodno~y převádět do přibližného snímkového mě·
řítka.

ÚČelné a přitom jednoduché je odvoz~vat sním-
kové ver~ikální paralaxy přímo z hodnot absolutních
členů l rovnice (5)., Tento determinant vyjadřuje geo·
metricky šestinásobek objemu čtyrstěnu, jehož
tři hrany jsou určeny vektorem základny a vektory
snímkových bodů vzhledem ke středům projekce.
Příslušná hodnota' tohoto determinantu je funkčně
svázána s definicí vertikální paralaxy. Její vyjádření
je rozhodně jednodušší při vzájemné orientaci nezávislé
dvojice než u pořadového připojování snímku. Vy-
užijme skutečnosti, že geometrický význam determi·
nantu je stejný pro oba systémy vzájemné orientace
a vyjádřeme z hodnoty absolutních členů l, odvozova-
ných při pořadovém připojování, hodnoty snímkových
vertikálriíchparalax pro neexistující fingovaný
případ nezávislé dvojice snímků. Protože vztažný
souřadnicový systém obou těchto případů je rozdílný
v měřickém náletu svislých sníllků nejvýše o několik
stupňů, budou odvozené snímkové vertikální paralaxy
:fingovaného případu velmi dobře odpovídat i skuteč·
nému pořadovému připojenLPro fingovanou snímko·
vou dvojici platí .

.bx O O
l= x' y

, z' ~bx.t .dq',
x" y" z~'
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a odtud pro zbytkovou snúnkovou vertikální parl}laxu
plyne

dq' ~ b~l.l = ~q •

Po vytešení vzájemné orientace je nutné snímek
připojit měřItkově. Vyjděme přitom z definice měřít-
kových koeficientů /1,', /1," podle obr. 3a. Známe-li
hodnotu základny b ,a vektory snímkových bodů p' a
p", můžeme.napsat

b = /.l'p"-/.l"p". (18)

Rovnicí (18), kterou můžeme rozepsat ve 3 souřadni-
cových složkách, jsou měfftlrovékoeficienty pře-
určeny, což je v souladu seskuteoností, že při řešení
vzájemné orientace z' nadbytečných měření nedochází
k ideálnímu rrůseku korespondujících paprsků. Pro
odvození měrítkových koeficientu rozepišme rovnici
(18) ve složkách roviny XZ, zatím co v průmětu YZ
vykazují čela vektorů ft' p' a ft" p" modelovou verti-
kální paralaxurj. Platí

bx == ft' x' -ft" x",
bz =. ft' z' ---:-ft" z" ,

/
odkud pomocí determinantů po úpravě odvodíme

Ibx bz I
'x"z"

Ix' z' I'
x" z"

I bx bzl
I x' z'

lx' z' I
X'I z"

'frotože tyto vztahy platí pro každou dvojici snímků,
m:usí podle obr. 3b nastat souhlas měřItkových koefi-
cientů v překrytťÍ dvou sousedních modelů - c

" . Ifti-1 = fti,
kde index i značí poř~dí připojovaného modelu nebo
snímku.

Po vzájemné orientaci vycház'ející z. přibližné
hodrioty bxour:číme pro styčný bod opravný koeficient
měřItkového přenosu

k = ft':-l .
o , ,
fti

jímž vynásobíme přibližnou základnu nového modelu

Měřítkovýpřenos muze zprostředkovat kterýkoliv
bod ležící v trojnásobném podélném překrytu snímků;
může být použito i bodů několik.' Vzhledem k tomu,
že .v popisovaném řešení budou dílčí modely ještě
podobnostně transformovány, mj. s ohledem na
vzájemný styk při blokovém spojování, je možné
použít jednoduchého měřítkového připojení na jediný
bod uprostřed trojnásobného snímkového překrytu
s kontrolou u bodů dalších. Polohu středu projekce
připojeného snímku pak určuje rovnice

(
X
S

) (X
S

) (' bX)Ys = Ys + by
Zs i Zs i- -1 bz i ,...

Jednotlivé body modelu mohou být určeny dvoj-
mo (vzhledem k oběma středům projekce), při čemž
pro nedokf;>nalý průsek paprsků bereme průměr
z dvojího určení souřadnice y •

x= Xs+ /.l'x' = Xs+ bx + ft"x",

Y = Ys+~ (by + ft'Y~+ft"Y"), (23)

z = Zs + ft'z' = zs+ bz+ ft"z".

Souřadnice ,středu projekce jsou pro první model
voleny přibližně a pro další modely odvozovány podle
(22). Měřítkové koeficienty jsou určeny'vzorci (19).

Pro modelovou vertikální paralaxu dqstáváme
výrnz

Pro svislé snímky odpovídají tyto modelové vertikální
paralaxy zbytkovým snímkovým paralaxám (17)
podle přibližného vztahu q = ft'dq'.

6.I.Základní formulace

Základní vzorec prostorové podobnostní transformace
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rozvoje a výpočet 'vést postupnou aproximací podobně
jako u řešení vzájemné orientace. Vzhledem k tomu,
že fotogrammetrický modelje počítán vždy v přibližně
správném měřítku, může být měřítkový koeficient
transformace k vyjádřen jako měřítková změna vzWe-
dem k jedné

Neznámé hodnoty výpočtu budou tedy tvořeny vekto-
rem g, určujícím klíč prostorové podobnostnf trans-
formace o 7 složkách LlX, LI Y, LlIZ, Llk, IX, {3,y, z nichž
první tři vyjadřují trans18iCÍsouřadnicové soustavy
a poslední tři jsou nezávislými parametry matice T,
která zprostředkuje rotaci soustavy.

Základní vzorec (24) linearizujeme s použitím
přibližné matice (4) do tvaru

o x y z O]
O y -x O z dg,
1 z O-x-y

kde dg' = (dX dY dZ dk dGtd{3dy). K určení 7 pří-
r~tků neznámých parametrů by stačilo sesta"\Tit
rovnice pro 7 daných geodetických souřadnic. Prak·
ticky používáme vždy nadbytečných geodetických
prvků a přecházíme k vyrovnání souborU podle metody
nejmenšího součtU: čtverců. Vyrovnávanými hodno-
tami v daném souboru jsou modelové souřadnice/x, y,
i, takže přecházíme k sestavení rovnic oprav podle
zprostředkujíefch měření

V1 \ 11\ r Á1
V= Vi , 1= 'i A= Ai ,

\ ~n J 'n A...

[

-1 O O-X--Y-Z 0,]
Ai = O-1 O-y x O-z

O ° -1 ,-z O x Y i

Budeme-li považovat všechny modelové souřad·
nice za váhově rovnocenné, odvodíme soustavu nor·
málních rovnic

kterou řešíme Gaussovým algoritmem. Při postupném
opako"\Tánívýpočtu bude vektor přírůstků neznámých
dg:konvergovat k nule ..> '

Stejně jako při řešení vza]emné orientaoe je
nutné i zde při postupné aproximaci počítat matici A
a vektor absolutních členů I ze stále zpřesňovaných
hodnot neznámých podle exaktního vztahu

( :) = kuT~( ;)' +(j~),; (26)
z u . Z o LlZ u

6.2. Postupné slučování transformačních
prvků

'I

Ohceme·li ve vzorci (26) podobnostně transformovat
stále výchozí modelové souřadnice, což je žádoucí ze
stejných důvodů jako při vzáje~né orientaci, je třeba
po každé iterací počítat výsledný transformační klíč
slučováním. Prostého sčítání přírůstků neznámých
zde nelze obecně použít. Vyjádřeme prostorovou po-
dobnostní transformaci s klíčem g a následující trans·
form~ci s klíčem dg jako jedinou transformaci
výchozích hodnot. Pro obě dílčí transformace platí

( : ) ~. k"-l TU-1 ..( .:) +. (~~) ,

z 14-1 Z o LlZ u-1

(:) = (1+ dku) dTu( :) +( ~')
z. u Z U-I dZ U

a po jejich sloučení substitucí dostaneme
\

I( :). = (1+ dku) kU-ldTuTU_L( :) +
z u' Z o

+(~) + (1+ dku) dTu (~~) .'

dZu LlZ 1.1-1

Zároveň však platí (26), takže výsledné prvky slou.

čenJho transfOrmačního klíče jsou

(
-dX) (dX)! (-dX)
-dY =' dY + (1 +dku)dTu -dY
-dZ u dZ u -dZ u-I

(28)

Po úpravě a obdobném zjednodušení jako v oddíle
4.2. dostaneme pro ku a, Tu
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k ••= 1 + Llk" = 1 + dk" + Llk"_1+ d1c"Llku-1'
(29)

T•• · F(/X, p,y)" - F[(/X, p, y)U-1 + (dOl.,dp, dy),,].

Výslednou transformační matici T" odvozujeme výpoč-
tem ze sečtených parametrů přibližné a opravné ma-
tice.

lteračni postup ukončujeme tehdy, klesnou-li
všechny přírůstky neznámých v dané iteraci pod
vhodně zvolenou mez e, při níž je zaručeno, že další
zpřesňování klíče nemůže již v rámci požadované
přel;mosti měnit vyjádření transformovaných modelo-
vých souřadnic.

7. Řešení soustavy spojených transformaci

Řešení spojených t~nsformací probíhá v postupně
opakovaných kolech, z nichž každé je tvořeno cyklem
.dílčích samostatných transformací jednotlivých mo-
delů. Kromě toho i každá dílčí transformace je pocho-
pitelně řešena aproxima~ivně v určitém počtu iterací
obdobně transformaci řad popsané v oddíle 6.

Předběžné souřadnice terénních bodů a středu projekce
seřaďme nejprve v dílčích modelech a podle nich dále
v jediný celek, který označme jako výsledný vektor
xo; styčné body dílčích modelu budou přitom vyjádře-
ny rozdílnými souřadnicemi sousedních modelu na
různých místech vektoru xo' Obdobným zpusobem
definujeme vekt& vyrovnaných souřadnic x a vektor
geodetických souřadnicxG, jehož složky budou v po-
rovnání s Xonebo x nulové ve všech místech, odpoví-
dajících bodum bez geodetického zajištění. Dále určeme
vektor x(/) vyrovnaných souřadnic s vytvořenými
souřadnicovými průměry na všech styčných bodech a
s nulami na místech. odpovídajících geod~tickým bo-
dům. Tohoto přetvoření může být dosaženo užitím
vhodného. tenzoru ~ podle vztahu

x(/)= ~x. (30)

Blokové vyrovnání metodou spojených transformací
vyjadřuje rovnice

x = Txo+ Llx, (31)

v níž tenzor T vystihuje měřítkovou změnu a rotaci
dílčíůh modelu blokllt a vektor Llx jejich translaci. Pro
malé změny vyrovnání přejde tato rovnice ve tvar

kde matice A· je složena ze submatic podobnostní
transformace typu 3/7ag je vektor skupin 7 transfor-
mačníoh para~etrůpro dílčí modely. S ohledem na
iterační princip řešení můžeme psát pro postupné
zpřesňování vyrovnávaných souřadnic

x" = dT••x"_1+ dx •• <::::; x"_1 + A dg••, (32)

při čemž

Součtem vektorů XG a. x(/)odvodíme souřadnicové
pole, vuči němuž posuzujeme ve smyslu výkladu v od-

díle 2. absolutní i re~ati~ odohylky pro vyrovnání.
S využitím vztahu (30) dostaneme pro rovnice oprav

v = XG + x(/) - x = XG + (~- J)x
\

a při uvažované.iterftci podle (32)

v••= XG + (~-J)x" <::::; XG + (~- J) (xu_1 + Adg,,).
(33)

Po úpravě dostaneme vztah

v" <::::; (~- J)A dg" + [xG + (~- J)XU-l]' (34)
který při substituci

B = (~- J)A' a 'u-1 = xG + (~- J)xu-l.
přechází na základní vyjádření rovnic oprav pro
zprostředkující měření

v" <::::; B dg" + ',,-1' (34110)
Z porovnání s rovnicí (33) plyne pro absolutní člen
zřejmě

.
7.2. Konvergence iteračního postupu

Pro konvergenci tohoto nepřímého řešení je rozhodu-
jící, zda platí V"ztah

lim (v'v) ••= v'v = min. (37)

Norma vektoru v••se musí podle (37) postupně zmen-
šovat a její přírůstek d(v'v)" musí být tedy v každé
iteraci záporný. Vyjádřeme změnu

v" = v••_1+ dv"
a dále

(v'v) ••= (V'V)"_1 + 2 dv,,'vu-:l + dv••'dv..,
takže dostáváme

d(v'v)" = dv,,'(2v"_1 + dv"Y. (38),

:Pro změnu vektoru oprav platí podle (34110)110(35)

dv•• <::::; 8 dg"

a pro Gauss-Seidelovu itl;lraci v souladu s (36)

dv•• <::::; 8idgi ••= -8i(8o'8i)-1 B{VU-1'

Zavedením substituce
Ci - 8,(8o'8i)-1 8{

přejde předchozí vztah na

dv" <::::; -CiV ••_1•
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Jil&tice t, je zřejmě symetrická,,, takžeCí = Ci' Dále.
platí , ' ,

C:C~= 8,(8(8,)-18(8i(8(8i)-18/
a protože:

~'

dostáváme
C(Ci =Ci == C/. (40*)

..' ( ",

Dosadíme-li (39) d~ (38), ,dostaneme ve shodě
s (40) postupně

, ,

d(v'v) •• l'l:i -v' u-lC((2VU-l - CiVU-l) = "'::-v'u-l(2C:
, -C(Ci)VU_1 = -v/ ••-1C(CiVU-l = -dV)"dv ••,

odkud je patrné, že změna součtučtyercůopravpři
postupné G~uss-Seidelově iteraci je tvořena. zápornou
nortJ,iQuvektoru dvu a ,musí být tedy vždy záporná

d(v'v) •• l'l:i ~v ••/dv ••< O.
- Tún je prokázána konvergence skupi~dyé Gauss-
-Seidelovy iterace poq.Ie (36) a zároveň platí

lim,8'v;. = O, lim dg••= Q.
U--t:'co , u,":+,co

. ./' .
7.3. 'Vlastní řešení

Aby bylo vlastní vyrovnání urY{lhleno,je v každém
kole cyklu dílčích transformad stanovena proměnná
mezní hodnota eUrčujícípo~et iterací. Tyto dílčí
transformace, ne~ smyslu počítať přesněji, než to
odpovídá zaYmnípřesnosti, výsledných souřadnic.
Určena. mezní-hbdnota nesIní' pochopitelně klesnout
pod stanovenou minimální mezSmln, která je určující
pro požadovanou přesnost výsledného vyjádření
transformovaných 8Oufadn~cpó vyrovnání.

Ukončení celého iteračního postupu spojených
transformací může následova.t, jakmile hodnoty trans-
formačních prvků kteréhokoliv modelu budou'v daném
kol~ menší než mezní hodnota Cmln'Jinak sedá tatáž
podmínka formulovat tak, ž~ požadujeme, aby všech-
ny dílě1 transformace v daném kole proběhly již v 1.

/ iteraci a při mezní hodnotě ukon,čcní el1Ů1)'

Z provozního hÍediska.se praktické řešem' analytické
aerotria.ngulace ,podstatllě liší Od aerotri!J.ngulace
přístrojové. Nejcitlivějším místem analytické metody
je měření vstupních hodnot - snfmkových souřadnic.
Každá výrazn~jší měřická chyba může podstatn.ě
ovlivnit kvalitu výsledného zhuštění. Toto riziko je
u analytické metody neporiiěrně'Větší než ,u zhušťo-
vacích metod přístrojových, kde ipřibodovém promě-
řování stále ,komplexně kontrolujeme celý model
a vyskytující, se nesouhlasy se snažíme odstranit či
potlá.čit. Do značné míry tak dokážeme průběžně opra-
vo~at ty orieJ;ltační prvkYI které byly v důsledku mě-
řických chyb nepříznivě ovlivJ:}ěny. V analytické
"metodě jsou chyby ve. vstupních hodnotách izolovány
a pokud nepřesáhnou určltóumez; jsou během vý-

*) Proto~e C.=tJ, jeze vztahu (40) zřejmé, žema~
ticeC. je singulární a nelze ji invertovat; nelze tedy
ani vypočÍB~V,,_l ze vztahu (39}.

počtu mechanicky rozměluěny tak, že výsledky jsou
nepříznivě ovlivněny, avšak nemusíme vždy dobře
rozeznatpůvodnf zdroj vzniklé nepřesnosti a nemů-.
žemejej tedy, ani jednoduše vyloučit. Právě pro tutO'
zvláštnost analytické metody je nutné zajistit co
nejúčinnější kontrolu vstupních hodnot ještě před
vlastním výpočtem na samočinném počítači a dále
doplnitprogra:in na uzlových místech takovými kon-
trolami, které odpovídají kontrolním možnostem pří-
strojové aerotriangulace.
Předběžná kontrola vstupních hodnot 'je zajištěna

nejlépe dvojím nezávislým měřením, jehož výsledky
jsou před vlastním výpočtem porovnány a zkorigo-
vány. Kontrola v pruběhu výpočtu spočívá pak v tisku
těqh mezivýsledků, které odpovídají analogicky kon-
trolovaným místům v přístrojové aerotriangulaci_
.J son to především údaje o počtu potřebných iterací
jednotlivých dílčích etap řešení. Konvergence užitéhO'
aproximativního řešení je taková, že větší počet
opakování signalizuje vždy něco neobvyklého. Při
přestoupení určitého počtu opakování jedné fáze
výpočtu je nutné programově zajistit automatické
zastavení počítače. Jinak by mohlo dojít k trvalému
dynamickému zablokování výpočetního postupu, kte-
, rýby zttatHpraktický smysl. Jako mezivýsledky,
které rtiůžeme bezprostředně' kontrolovat, se tisknou
.především zbytkové vertikálnÍlparalaxy u všech sním.:
kových bodů, vzájemný souřadnicový styk modelů při
jejich měřítkovém spojování a souřadnicové odchylky
na ge<;>detickýchbodech. při předběžné transforma'Ci
,snímkovýchřad. ,

Popsaná 'metoda 'byla proverena programem
výpočtu na samočinném počítači Minsk 1 pro zkušební
blok 16 modelů ve dvou řadách. Výsledky výpočtu na
umělém příkladě p'Nkázaly" že je možné s plným
úspěchem použít k řešení i počítače této kategorie.
Vnitřní přesnost vlastního výpočtu v pevné řádové
l'\árcevýrazně předstihuje praktické měřické ní.ožnosti
(viz [6J)'. K provozním zkouškám metody, které byly
pro potřebv, T1IM: provedeny u ÚGK Brno, se vrátíme
na stránkách tohoto časopisu v sa,mostatném článku.

Lektorovah prof. inž. dr. Pavol Gál, SVŠT, Bratislava
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Uplatnění. metod chromametrie
při tisku map

ini. Vladimír Kraus,
ka~edra ""apování a kartografie FS ČVUT, Praha

Kartografické vyjádření skutečnosti na dvojrozměrné
mapě má své základní elementy ve vyznačení poJohy,
volbě tvaru a barvy jednotlivých prvků. Takto vy-
jádřené prvky jsou navzájem svázány určitými vztahy
a vytvářejí spolu s písmem komplex - mapu. Kolorit
mapy velmi podstatně obohacuje její vyjadřovací
schopnosti, přispívá ke srozumitelnosti a názornosti
!papy. Vyjádření jednotlivých prvků rúznýnii barvami
zlepšuje celkovou kvalitu mapy. Barevná mapa plní
lépe· svou funkci. Tak např. koloritfyzické mapy při-
bližuje mapu barvám v přírodě. Při volbě barev pro
mapy se uplatňuje vliv psychický, estetický, konvenční
apod. Výběr barev pro mapu je prakticky neomezen.

.Kartografie rozpracovala důkladně otázku polohy
kartografického prvku, menší pozorno~t věnovala jeho
tvaru a na posledním místě barvě. Vysvětlení této
skutečnosti je Iiutno hledat ve složitosti celé problema-
tiky a rozvoji jednotlivých věd. Polohu kartografické-
ho prvku lze vyjadřovat velmi jednoduše, i když složi-
tými výpočty, matematickou symbolikou. Principy
h.arevného vidění jsou doposud v hypotézách. První
práci o trichrowatickém. principu barevného vjemu
podal v roce 1756 Lomonosov. Nové hypotézy Polyaka
(1941), Pierona (1945), Granita (1947) se sice zdají.
věrohodnější, což však nic nemění na skutečnosti, že jel
nlJ.dále přijímána teorie Reringova z roku 1872 nebo
Yoimgova - Helmholtzova (1802-1867). Dopqsud
nebyla podána vyčerpávající definice barvy. V proble-
matice barev vystupuje celá. řada stejně důležitých
vědních oborů (fyzika, chemie, matematika, fysiolo-·
gie, anatJomie, psychologie, filosofie atd.), které jsou
však obory profilujícími s ohledem na hledisko, které
při zkoumání bal'vyuplatňu]eme.Vkartografiise v otáz-
ce barev neupla ~nilohledisko exaktních věda ani seještě
dnes nedá předpokládat, že by nějak. náhledóšlo k tako-
vému zvratu. Převládla mimo jiné stránka 'uměleckého
vyjádření a ~stetická. Z toho důvodu je barva určová-
na tzv. psychologickými - přirozenými - souřadnicemi,
tj. pojmy s nepřesně vyjádřenou a reprodukovatelnou
charakteristikou.

Psychologické souřadnice se qpírají o následující
pojmy: tón, sytost a jas. Pro snažší pochopení těchto tří
pojmů si představíme veškeré barvy uspořádány do
kužele (obr. 1); Na obvodu základny kužele jsou
umístěny všechny chromatické barvy tak, jak je
vidíme ve spektru od barvy fialoyé po červenou. Dále
jsou zde barvy. purpurové, které vznikají míšením
barvy fialové a červené. Všechny tyto barvy předsta-
vují vjem tónu. Současně tyto barvy mají 100%
sytost. Barva bílá, která tvoř! střed kruhu, má sytost
nulovou. Tedy vzdálenost od osy kužele směrem kpláš-
ti kužele, představuje vjem sytosti. Na ose kužele
jsou uspořádány barvy achromatické- šedi. Počínají
bílou a končí černou; která je vrcholem kužele. Vzdále-
nost od vrcholuróvnoběž:ó.ě s osou kúžele představuje
vjemjasu. Z uvedeného vyplynulo, že určitá barva je
dána bodem v tomto tělese. Její poloha je popsána

třemi souřadnicemi: tónem, sytostí a jasem. Kombi-
nací různých barevných tónů, sytostí a jasů barev
dospějerpe k celkovéml1 počtu barev, které oko může
rozlišit. Podle vědeckého zjištění je těchto barev asi
13 tisíc.

V kart~grafické praxi se redukuje určení barvy ná
udání tónu a sytosti ~ např ..bledě· červená = růžóvá.
V několikatisícovém počtu je velmi těžké barvu přesně
identifikovat. Kartografická praxe v reprodukční tech·
nice· se proto omezuje na subjektivní komparování
barvy stávající s barvou vzorovou (standardní). Stan-
dardní barvou se. rozumí barva y některém vzorníku
tiskových barev např. Ostwaldově, Munsellově, Hic-
kethierově apod., kde jsou barvy uspořádány tvůrcem
takového vzorníku, a to podle jistého systému. V těchto
systémech se snaží autor postihnout veškeré existující
hmotné - tělesové barvy. Jako standardy však mohou
posloužit i barvy nacházející se ve firemních vzornících
výrobců barev. Tyto vzorníky nejsou již tak obsažné.

Za barvu standardní může též být označena· která-
koliv tisková barva dostupná tomu, kdo tuto barvu má
napodobit, namíchat, sledovat. Např. standardem je
nátisk, barva napodob~vaná a sledovaná je na tiskovém
archu v nákladu. Při subjektivním určování, posuzo-
vání barvy stávající s barvou vzorovou či naopak, se
používá velmi jednoduché pomůcky tzv. vizuálního
komparátoru. Vizuální komparátor je v podstatě černý
papír s dvěma. vystřiženými okénky. Obě barvy přichá-
zejí pod okénka a oko vzájemně barvy srovnává či
určuje diferenci. Vyloučení okolních barev od barev

_pozorovaných je velmi důležité, neboť vjem barvy
pozorované může být ovlivněn barvami nacházejícími
se v její blízkosti tzv. vjem simultánní. Je pochopi-
telné, že takovéto vyhodnocení barvy je ovlivněno celou
řadou faktorů. Závisí to na rozlišovací schopnosti
jedince, jeho psychickém stavu, světelných podmín.'
kách, při nichž jsou barvy pozorová~y, atd.
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Při posuzováni shodnosti barvy u ofsetového ro-
tačního tiSku při rychlosti 3600 výtisků za hodinu musí
oko každou vteřinu vyhodnotit barevný vjem. To 'je
výkon enormní. Oko musí nutně odpočívat, zaostřuje
se proto na jinóu barvu a dochází k vjemu sukcesiv-
ním u. Vjem barvy pozorované je ovlivněn vjemem
jiné barvy, na kterou se oko předtím zahledělo. Je tedy
subjektivní posuzováni barvy především nepřesné a
vyžaduje pracovní sílu. Je pravda, že nastalé diference
při tisku mapy, pokud je ovšem připouštíme a nejsme
vázáni standardem, nemusí být vždy na závadu. Tako-
vý případ nastává, když j'sou barvy tištěny samostatně
a nepozměňují nám celkový dojem mapy. Jakmile je
však barevný kartografický prvek získán ze soutisku
dvou nebo tří barev, musí se nastalá diference v ba-
revném tónu projevit. Diference má za následek změnu
barvy vše<jhprvků, které tuto barvu obsahují. Jestliže
se podaří s úspěchem vyřešit využití tříbarvotisku a
,čtyiíbarvotisku pro účely reprodukce map, nevystačíme
s pouhým vizuálním vyhodnocJVáním barvy. Takézvý-
štmárychlost strojů bude oku na překážku, aby vy-
konávalo do}>ře svou funkci. Obdobně je tomu při
změně světelných podmínek při vícesměnném provozu.
Všechny tyto důvody svědčí pro to, aby dosavlLdní
subjektivní metoda byla při tisku map nahrazena
metodou objektivní, na lidském zraku v podstatě ne-
závislou. Takovou metodou je chromametrie.

Jedním ze způsobů, který byl pro účely chromametrie
vypracován k vyjádření kva-litativních a kvantitativ-
nich vlastností barvy, je matematický výraz. Pomoci
matematické symboliky transformujeme charakteristi-
ku barvy do sféry numerického vyjádřeni.

Trichromatické barevné 8Y8témy, které jsou pro ten
účel voleny, jsou ,založeny na 'teoriích o trojbarevné
podstatě barevného viděni a Grassmanových zákonech.
Ze zákona o aditivním míšeni barev vyplývá, že jakou-
koliv barvu lze složit ze tří libovolných barev, jež jsou
zvoleny za základní. Tyto základní barvy musí však
být na sobě nezávislé, tj. žádnou z nich není možno
získat míšením zbývajících dvou barev. Základními
barvami byly zvoleny a vybrány v roce 1931 MKO
(Mezinárodní komisí pro osvětlování) tři monochroma-
tické spektrální barvy: červená R (AR = ,700 nm),
zelená G (AG =546,1 nm), modrá B (AB = 435,8 nm).

Pro libovolnou. barvu, .která vznikne smícháním,
tří ,barev v různém jejich množství, lze napsat rovnici,
[1]:

neznámá barva: O = fR + gG +'6B, kde

R, G, B jsou jednotky tří základních barev a součinite·
Ié If, g, o jsou prostá čísla. Součinitele If, ff, o se nazývají
trojbarvé, jednotky [1], nebo podle návrhu ČSN [2]
trichromátičtí součinitelé a definují barvu vzhledem
k barvám základním.

V prostoru jsou barvy, vyjádřené trojbarvými
jednotkami, znázorňovány pomocí vektorové geomet-
rie. S vektory, které jsou přiřazeny jednotlivým bar-
vám, se počítá stejně, jako v trojrozměrné vektorové

I algebře. Tímto způsobem jsou jednotlivým barvám při-

řazena čísla, která je jednoznačně určují. Model tělesa
barev znázorňujeme třemi osami, které představují
jednotkové vektory R, G, B vycházející ,z počátku O.
K získání velikosti trojbarvých jednotek spektráIních
barev f;., ff;., o;. bylo nutno proměřit jejich hodnoty.
Tyto hodnoty byly proměřeny pro normálního pozoro-,
vatele a jsou normalizovány. Jestliže se příslušné hod-
noty vYnesou v tělese barev, vytvoří prostorovou

křivku K. Promítneme-li centrálním průmětem křivku
K do jednotkové roviny (obr. 2), obdržíme křivku ve
tvaru podkovy. Tato křivka představuje průmět sy-
tých spektrálnich barev. Oba koncové body podkovo-
vité křivky se spojují přímkou a vzniká uzavřená
křivka. barev. Přímka. předsta~uje syté nespektrální
barvy purpurové. Spojíme-li body křivky a pI:ímky
s počátkem O, vytvoří nepravidelný kužel - těleso
barev; V prostoru, jež zaujímá kužel, se nacházejí
všechny reálné barvy, které lidské oko může vnímat.
Těleso barev má obdobu v kuželi barev, jímž jsme
zobrazovali a vyjadřovali psychologické souřadnice
barev (obr. 1).

Z praktického hlediska měl systém RGB několik
vážných nedo~tatků.\V: roce 1931 byla na sjezdu MKO
schválěna transformace dosavadní soustavy do nové,
pravoúhlé soustavy XYZ [1], [3]. Transformační rov-
nice mají tvar:

x == 2,7689'1' + 1,75189 g + 1,13020

" fi - 1,0000 If + 4,5909 g + 0,060120

Z = 0;0000 T + 0,0565 g + 5,5944 o
Obdobně, jako byly určeny a normalizovány

trojbarvé jednotky F;., ff;., b;.pro spektrálni barvy, byly
MKO normalizovány i trojbarvé jednotky X;., '!J;., z;..

Rovnici prostorové křivky K můžeme též psát ve
tvaru:

f(J.) = X;., '!J;., z;. nebo

XA = f(J.) '!JA = f(J..) ZA = f(A)
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V souhlasu s teoriemi o prinoipu ,barevného viděni 1se
na příslušné funkoedívá.me jako na velikost podnětů,
které vyvolává vjem barvy červené (XA), vjem barvy
~lené (fh)'a vjem barvy niodré (ŽA)' Z toho duvodu
hodnoty XA, !JA, Ž! nazýváme též 'barevnými popudy.

Barevné souřadnice x, y, z

Za účelem p,řechodu z třírozměrného prostoru do ro-
viny, provedeme následující operace: centrálně pro-
mítneme libovolný vektor barvy dojednotkové roviny
a soúřadnioe tohoto bodu ozh{).čímex, y,z; dále pro-
mítneme jednotkovou rovinu do některé prnmětny.
Obvykle se používá prnmětny XY, v níž ~i souřadnioe
~,y poneohávají svoji velikost; Jestliže do prumětny

promítneme křivku spektrálních barev naoházejíoí se
v jednotkové rovině, obdržíme celek, nazývaný
diagramem barev (obr. 3). V tomto diagramu mUže-
me konstruovat na podkladě výpočtu souřadnio x, y
jednotlivé barvy.

Výpoěet barevných souřadnic tělesových barev
,

Při výpočtu souřadnio x, y určité tělesové (tiskové)
barvy vyoházíme z rovnio, jež určují vektor příslušné
barvy v prostoru [I}:

00

X = S R (A) E (A) XA • <U
o
00

y = S R (A) E (A) YA . <U
- o
100

Z = S R(A) E (A) ŽA. <U
o

kde R(A) je spektrální odrazivost,
E(A) je spektrální rozložení energie zdroje, jímž

barvu osv-Btlujeme. Pro usnadnění výpočtu
se volí některý ze zdroju normalizovanýoh
MKO: A, B nebo O. Potom hodnoty EA, EB,

Ec jsou tabelovány.

Vzhledem k tomu, že pruběh R(í!.) je zřídkakdy
jednoduohou spojitou funkcí, nezískáváme hodnotu
X, f, Z z integrace, nýbrž ze součtu. Z toho duvodu
se zavádí do výpočtu konstantní hodnota přírůstku
vlnových délek tU. Tento interval se volí dostatečně
malý- např. LtA = 5 až 10 nm.

Matematicky je postup vyjádřen následovně:

00

X ~ S R(A) . E(A) . x';: . díl.
o

,A=720 .1=720

X S R (A) . E (A) . XA • <U ...:.~ R (A) . E (í!.) . XA . LtA
A~38~ A=380

nebo
A=720

X = LtA ~ R (í!.) . E (A) . XA
A=380

Ltí!. volí se konstantní '
R(í!.) změřímepomoóí přístroje (chromametrem)
E(í!.) dáno spektrálnímsložením světla

a) měřením
b) u normálního zdroje tabelováno

xA tabelováno

Obdobně se vypočítává hodnota Y a Z. Z toho barevné
_souřadnice

X
x=----'--X+Y+Z

y
y= X+Y+Z
Z

z-:X+Y+Z
(z = I - x - y). Pomocí souřadnic x, y se barva
zobrazí v diagramu barev (obr. 3).

Z předchozíhovyplynulo, že kromě výpočtu se celá
práce redukuje na proměřování spektrální odrazivosti.
Tuto provádíme speciálními přístroji, zvanými chro-
mametry. Podstata těohto přístrojů je následující:
Zkoumaná barva musí být oSvětlována některým
normálním zdrojem, např. O. Odražené světlo od zkou-
šené barvy prochází monochromatickým filtrem. Celko-
vé množství zachytí fotobuňka a citlivý galvanoměr
udá jeho velikost. Jde o relativní číslo vzhledem ke
standardu uhličitanu hořečnatého (bílé barvě), při
jehož osvětlení.a pruchodu příslušným filtrem se galva.
noměr justuje na hodnotu 100. Bližší viz [4], [5].

Tímto zpusobem mUžeme objektivně vyhodnoco-
vat tiskové barvy, pokud nejsme vázáni na čas. Samot--
né měření a zvláště výpočet jsou zatím zábranou větší-
ho uplatnění v tiskových technikách. V současné době

1965/299



Geodetický. a kartografický. obzor
300 roň. U( 53) ňfslo 11/1965

by bylo možno opatřit ofsetový stroj animací Mavieí
nebo více hlavicemi s řadou monochromatických filtrů
rovnoměrn~ rozložených po viditelné části spektra. a
v kterémkoliv okamžiku zjistit příslušnou spektrální
odrazivost. Těžiště práce je však nutno vidět ve vhod-
ném řešení výpočetní techniky, která pro ten účel musí
být automatizována, má-li přístroj splňovat svou funk-
ci a neustále sledovat právě tiště~ou barvu.

Kdybyohom proměřovali veškeré tiskové barvy, ob-
drželi bychom v diagramu barev pole ohraničené křiv-
kou. Křivka představuje ty nejčistší tiskové barvy,

které bychom při měření měli k dispozioi. Z obr. 4.
vidíme, že tiskové barvy zdaleka nedosahují čistoty
barev spektrálních. N ormálními'barvami pro účely
tříbarvotisku jsou barvy: žlutá,purpurová a mod-
rozelená (azurová). Souřadnice těchto barev musí
ležet předevšín1 na okraji křivký. V laboratoři karto-
reprodukce na katedře mapování a kartografie FS
ČVUT v Praze byly vyhodnoceny tříbarvotisky evrop-
ských výrobců barev. Čtenář je nalezne uvedeny
v publikaci o barvách [6]. Výběr těchto barev pro
tříbarvotisk provedli výrobci pro účely pblygrafie [7].
I kayž kartografická polygrafiepracuje s bohatym
barevným rejstříkem, existují skupiny map, u nichž
jisté barvy dominují ~ např. u map fyzických:
modrá, zelená, hriědá. Zdá se, i že se neomezíme na
jedinou triádu barev, ale na několik, vzhledem ke
specifičnosti mapy. K parametrům těchto barev lze
dospět spekulativní cestoli ~ např, vybereme tři
základní světelné barvy (červenou, zelenou, modrou),
které nám budoudostateěně uzavírat skutečnou veli-
kost plochy tisl;wvých ,barev. K těmto barvám ·přiřa-
díme barvy doplňkové tím způsobem, že vedeme',

přímku barvou zvolenou a bílým bodem. Průsečík
s křivkou tiskových barev nám vytne hledanou nor-
mální barvu pro tříbarvotisk nebo na křivcespektrál.
ních barev můžeme odečíSt dominantní vlnovou délku,
jež má hledané barvě odpovídat.

Pro účely kartografické polygrafie, při zavádění objek-
tivních metod pro určení barevné diference, má vý-
znam stanovení tolerance, kterou může barva mít, aniž
tuto diferenci oko postřehne. Někteří vědečtí pracov-
níci se zabývali vyšetřováním pociťovanéhorozdílu
mezi jednotlivými barvami a jejich odstíny. Jako mě-
řítko byl vzat prahový rozdflbarevného vjemu,
tj. taková. diference barevného tónu, která leží na hra-
nicirozeznatelnosti a již oko normálního pozorovatele
ještě může postřehnout. Takové studie nám odpovídají
např. na otázku, kolik stupňů od jediné barvy mohu
mít, aby příslušné odlišení převážná většina lidí po-
střehla. Obdobně při proměřování barev při tisku musí
mít chromametr jistou toleranci, neboť není účelem,
aby reagoval na každou změnu. barvy,· kterou oko na
mapě stejně nepostřehne, nebo která již nemá vliv na
soutisk barevných prvků. I zde byla pro řešení na-
sto)lpena cesta· matematického vyjádření. Za tím
účelem byly provedeny různé transformace diagramu
MKO dOlsystému o· rovnoměrném barevném vjemu
(transformace Judda, MacAdama, Breckenridgeho a
Schauba, Huntera). Zde je pro kartografy pole zkou-
mání otevřené;

,
Jako .kartografové jsme zůstali v minulosti otázce
barev /map dosti dlužni. Je třeba, abychom se více
tímto oborem zabývali. Mapa bude v daleko větší míře
podložena vědeckým přístupem její tvorby. Ódstra,ní-
me také některé překážky, které brzdí zvýšení pro-
duktivity práce v ofsetovém tisku. Otevřeme si mož-
nost daleko většího využití barvy v kartografické
tvorbě. .

[1] Knox Mcllwain,Charles E. Dean: Principy barevné televize.
SNTL Praha 1960.· .

[21 hruhý návrh OSN 011718 "Měřenl barev".
[3] Zausznlca, A.: :Nauka o barwle, Vafšava 1959.
[4] Chromametr - přístroj ke kontrole správného barevného t~nu

papíru a barvy. Typografia 6/1956, str. 6.
[5] Pláchý, O.: Oúloze kontrastů 'aJiných optickýchJev1'1vmapě.

GaKO 1/1960, str. 8. .
[6] Kraus, v.: Návody pro kart<;>reprodukcl.Oást III. Barvy.

SNTL Praha 1963.
[71 Stabillsované procesy čtyfbarevného ofsetu. Typografia 8 a

9/1959.

Oprava

V článku VI. Vladimíroviče "Úkoly· geodetav územním
plánování" (Gako č. 9/1965) má být na str. 240
správný název poálednfho odstavce prvního sloupce
Směrné územní plány 8ídli8t.
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Geodetické práce
v priestoroch Žitného ostrova
postihnutého r. 1965povodňou

inž. Daniel Lenko,
Ústav geodézie a kartografie,Bratislava

Rezort geodézie a kartografie nemalou mierou a inicia-
tívne prispel svojou prácou prostredníctvom Ústavu geo-
dézie a kartografie pre Západoslovenský kraj v Brati-
slave, ako aj účasťou iných ústavov rezortu k tomu, aby
sa obnova všestranného života na Žjtnom ostrove čím
sk6r podfa daných možností normalizovala, hlavne aby
nebola zdržiavaná byt10vá výstavba a aby sa získali vy-
hovujúce podklady pre pripravovanú obnovu bytového
fondu, opravu ochrannýc'h hrází a ostatných zariadení
proti ďalším povodniam.

Niekofko údajov:
Dňa 15. júna 1965 pri vysokom stave hladiny Du-

naj,a, ktorá dosiahla nadmorskú výšku 110,30 m, sa pre-
trhla favobrežná hrádza Dunaja pri Patinciaclh, asi 12
kilometrov východne od Komárna. P6vodná d!žka prie-
trže hrádze 20 m sa rozšíri1a na 70 m. Voda z tejto
príetrže zaplavila cca 10500 ha pMy.

Dňa 17. júna 1965 sa pri nadmorskej výške hladiny
114,45 m v kat. území Kfúčovec pri Číčove, asi 28 km
západne od Komárna, pretrhla favobrežná hrádza Du-
naja. D!žka prietrre hrádze bol.!/.101 m a 'prietok vody
/1200 m3/sek.

Vyli.ata dunajská voda zaplavila 145000 ha pMy.
Spodné vody, ktoré vystúpili nad 30 cm, zamokrili a za-
plavili ďalších 41000 ha. Podfa odhadu Štátnej, poisťovne
0010 povodňou zničených a vážne poškodených 10000
domov. Zaplavené a 'poškadené biolo 600 km eiest a
miestnych komunikácií, železničné teleso, 166 km povr-
chových melioračnýeh kanálov atď. Celkové materiálne
škody sposobené povodňou sa odhadujú na viacnež
3 a pol miUardy ImI'ún. Za prietržami sa vytvorili dve
obrovské vodné nádrže, ktorých úhrnný' obsah vody pre-
sahoval 1 miliardu m3•

Aby sa urýohlil odtok vody zo zaplaveného územia,
bolo umele vytvoI'ených 5prietrží (tzv. priervy l, a to
na pravobrežnejhrádzi Váhu medzi Komárnorn a Kolá-
rovolJl štyri a jedna na favobrežnej dunajskej hrádzi pri
Patinciach. Uvedené údaje zhruba naznačuŤú, akéiho dru-
hu a rozsahu zememeračské práce bude asipotrebné
vykonať v zaplavenej oblasti.

Skor, než sa budeme zaoberať vlastnými zememeračský-
mi prácami, je treba spomenúf, ako sa zúčastnili pra-
covníci ÚGK Bratislava, konkrétne pracovníci Stredísk
geodézie v Komárne a Dunajskej Strede, na záchrane spo-
ločenských hodnó! už v priebehu povodne. Znižšieuve-
deného vyplýva, že ich zásluhy sú nemalé.

Vedúci SG Dunajská Streda inž. Vojtech Binde~, a
vedúci SG Komárnc inž. Gejza Augustín už v prvých
hodinách po prietržiach dunajskej hrádze stali sa velmi
platnými činitélmi v a'kciách Pf'OtipovodňovýchkomisiI,
vytvorených na ONV. Rýchle a uvážené rozhodovanie,
opreté o znalosť situácie, a sústavné sledovanie rastú-
ceiho rozsahu záplav v topografickej mape 1:5000, bolo
oporou pri návrhoeh na organizovanie záchranných prác.
lnž. Binder, akovedúci technickej skupiny pri 'protipovod-
ňovej komislJ. ONV, za pomoci ďalších členov skupiny,
pracovníkoiV SG inž. Kováča a Nemčíka, v krátkej dobe
niveláciou zistili výšku hladiny vody v prietrži a na
25 až 30 r6znych mi'estach zaplavenej časti, ako aj mies-
ta stúpajúcej spodnej vody. Padfa týchto zistení a podfa.
rýohlosti postupu vody sledovaním na tapografickej mape .
1:5000 mohli určovat kedy a' ktoré sídlisko 'bude zapla-'
vené a mohli určovať trasy núdzových ochranných
hrádzí.

Obyvatelia obcí zo začiatku začínali samostatne, bez
usmernenia technikov, stavat okolo svojich sídlisk

ochranné hrádze proti blížiacej sa vode, často však nie
na najvhodnejších miestach anie do vhodnej výšky, čo
neraz viedlo k nehospodárnosti, ku plytvaniu materiálom
a vzácnou strojovou technikou. Padla pokynov technic-
kej skupiny, ktorej vedúcim bol inž.' Binder, bola za-
krátko na vhodných miestach vybudovaná ochranná
hrádza okolo celého Čalova (16 km], ktoré bolo počas
4-5 dní ostrovným mestom. Hrádza bola budov,aná na
výšku 113,5 až 113,6 m, relatívna výška miestami a.ž 4 m.
Hrádze boli stavané tiež okolo obcí Hroboňo.v'O-,Padáň,
Topofníky, Bohefov, čiastočne Pastúchy.

V Šamoríne spodná voda zaplavila 120 domov. Vlhod-
né umlestnenie ochrannej !hrádze pri Šamorine v d!žke
60 m zachránilo pred zatopením obce Mliečno, Báč, Ro-
hovee, Trnávka a Macov.

Dňa 23. 6. okol~ .17. hodiny pracovníci SG Dunajská
Streda zistili, že prisídlisku Okoč dosahuje voda výšku
113,3 m a~e v1íčšia čast obce leží pod touto výškovou
kótou. Dalo sa predpokladat, ,že obec Okoč a Opatovshý
Sokolec (cca 820 domov) by holi zatopené počas 48
hodín. Sem sa 'p6vodne prítok vody nečakal. Pracovníci
SG, ako aj praoo'vník Váhostavu inž. Trnovský, cez noc
vypracovali s využitím mapy 1:5000 projekt záchr.anných
prác, ktorý spočíval v určení trasy novej núdzovej hrá-
dze, určení kubatúry 'potrebnej zeminy, potreby strojov
a rudí a miest prehradenia jestvujúcic'hkanálov. Po pre-
konaní počiatočnej bezradnosti niektorých občanov bola
vybudovaná ochranná hrádza do výšky rc-a 1,1 m 'a v d!ž-
ke 7,5 km. Takto pracovníci geodézie podstatne prispeli
k záchrane eca 40 miliónov korún hodnot oproti nákla-
dom cca 100000 Kčs, pretože vdaka iclh zisteniu blíz-
keho nebezpečenstva, ktorému nikto nechcel veriť, obe-
tavému vYPl'acovaniu projektu a nie lahkému presved-
čovaniu občanov o nutnosti rýchleho, zásahu, bolo
zachránené, pred zatopením do tisíc domo·v a stavieb
v Okoči a Opatovskom Sokolei.

Rozš}rujúca sa záplava z prietrže dunajskej hrádze
pri Patinciach hola na západnej častizaplaveného úze-
mia zastavená ravobrežnou hrádzou rieky Nitry a v sme-
re od severu na juhovýchod ochrannlou hrádzou na úseku
Nesvady-Imef-Martovce-Hurbanqvo-Chotín - Marce-
lová-Zitava. Na úseku Nesvady až Hurbanovo riadil
záchranné práce (stavby ihrádzí, prečerpáVianie atd.] po
technickej stránke inž. Augustín, vedúci SG Komárno,
ktorý hol tiež členom miestnej protipovodňovej komisie
v Hurbanove. Určovanie trasy núdzovej óchrannej hrádze
lokálneho charakteru, napr. okolo opce Chotín, Dolný
Peter, Hurbanovo, Vék, Zelený Háj a iné, mali na sta-
rosti popri inž. Augustínovi tiež pracovníci SG Bielik
a Fiilop. Určovanie trasy výstavby ochrannej hrádze bola
vefmi 'zodpovedná úloha a ])010 treba často obhajovat
záujmy celku oproti záujlIlom jednotlivých občanovo Vy-
užívanle topografickej mapy 1:5000 a sústavná k'ontrola
niveláciou sa dobro dop!ňali, takže desiatky kilometrov
vy'budovaných ochranných nrádzí, v niektorých miestach
až do výšky 2 m, splnili svoj účel a zachránilí velké
hodnoty.

Tiež výstavba ochrannej hrádze pred Komárnom
proti blížiacej sa vode' z' číčovskej prietrfu bola robená
do nadmorskej výšky 112 až 112,5m, ktoreJ trasu v sedem-
kilometrovej dÍžke vytýčili pracovníci SG Komárno. Aj
tu, pri vofbe trasy, bola využitá topografická mapa
1:5000. Použív,anie mapy 1: 25000 nebolo výhodné 'Fri
určovaní pravdepodobných priestorov záplavy a tým me-
nej pre volbu trasy ochranných hrádzL Nebola dost po-
drobná polohopisne a dost presná výškopisne pre rie-
šenie tak detailnýc'h problémov, ako sa vyskytovali.
Postup podfa máp 1: 25 000 zapríčinil napr. nle nutnú
evakuáciu dobytka. z vyvýšeného priestoru.
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Mapy 1:5000 :výlhod'ne poslúžili tiež p):i volbe pIaticlh
umelýchprietržt, hrádzI, ktoDě boli vytvorené llreumož·
. nenie odtoku. vody zo zaplaveného územla. Kvalita máp
1:5000 sa plne osvedčila, neboli zlstené nesprávne zá-
kresy alebo konštrukcia ,vrste.irníc či l1daje výšok.

Účasť pracovnIkov Stredísk gieodézle v Komárne a
Dunajskej Streďe' na záchranných,prácach už v období
povO<1nebola skutočne. hodnotná, a .to nIelen' tých, ktorI
pracovali s map,ami a nivelačnými stroJmi, ale lij ostat-
ných, ktorI bol1zapojenI V. rámcI 'p;acovnej 'povInnosti.,

Geodetické práce pÍ'ere,k~štrukchÍ a obnovu.

Geodetické práce požadované a vykonávané vobdobI
rekonštrukcie a obnovy na Žitnom ostrove mOžno roz-
deli! do týchto hlavnýcl1 skupIn pr,ác:'

a) pre potl:rebuprlemyslu
bJ 'pre potrebu vodohospodárskych zariadení,
c) pre potreb\J. bytové!ho fondu a občiaIlskej vyba"

venosti '
d) pre iné úooly

a) Geodeti,cké práce pre potrebu piie"
mys 1 u
MedzI prvé iniciaťívne poskytnutie geodetlckej pomoci,
čím, ústav prispieva k, urýchlenému odstráneniu· havarij-
nýchporúch sposo,benýchpovodltbu, patria práce na
1'ekonšt1'ukciž že1'žavových d1'áh v Slo:venských IOdeni-
ciach" n. Ip. v Komárne.Práce si vyžadujú cca . .15000
'pracovných hodín inžinierskotechnických. pracovnlko'v.
Tieto práce, vykonávajú pracovníci SG Bratislava-mesto
vprí'prave už od konca júna t. r. a potrvajú do IDonca
roka 1965.

Obsahom prác je vykonať:
- premeranie všetkých žeriavov1ch dráh aštape-

lových polila (kofuHštia .pre. spúšťanie lodI dovodYJ, tj.,
smer, rozpaUea rovnobe.žnosťkolají a výškový priebeh,

- 'prehierani,e žeriavovýcfl1 mostov.
- meranie zVislosti. stIpova sadanias·t!pov podla

potre'by ak-o .vyplynie 'z premeraných žeriavových drán,
apodla výsledkov merania pN;ldložit pbdnikl,l n áv iF h.y
na re!Qonštrukciu a opravy,

- po ukončených opravách nové premaranie žeria-
vových dri'ih ažeriavových mostov· ,(podla doterajších
skúsenost[ to bude cca 60 OAJprvého merania],

"- zamell'anIe te'plOvodnej a vo<lovodnej siete a za-
,meranle časÚ· závodupre, rozšlrenie výstavby podniku.

'.-, I _,' I

Práce sa robia padla Smeřníc na premeriavanie že-
riavových dráh geodetickými metód{llJ:}l'(ÚSGK 1964] a
podfa Technologického predp'lsu pre· vyhotovenie základ-
ného plánu závodu (ÚSG1<:1965J. .

Iniciatívnympóskytnutím geodetic!,{ej pomoci ústav
prispel a prispieva'k urýclhlenému. odstráneriiu škod spo-
sobenÝCth zátopou Slovenských lodeníc v Komárne,
b] Geodetické práce pre potr.ebu vodo-
huspodárskychzariadení
:Postupom času sa vykryštalizovali požžadavky vodohos-
podárskych o1'gánov, a to: KrajskéhO, vodohospodárskeho
rozvojového a investičného strediska a Hydroprojektu,
lktoré možno rozdeli( takto:

1. Zameran{e a vyhodnotenie pl'Ofilov h1'ádzí v Cel-
kovej dlžke 180 km. Ide. o vytý~nie a zameránie prieč-
nych profilovkaždých 50 m resp. hustejšie padla vý-
skytu objektov a do ,vzdialenosti po 50 m na obidve
str,any od telesa hradze. Popritom zaméTať všetky zmený
a poškodeMa na telese 1hrádze a v jej blízk'osti, ako aj .
výšky kulminačnej hladiny Dunajá, ktoré vyznačil in-
vestor vkaždom kilometr!.

Súčasťou toboto merania je tlež tachymetrické za-
meranle :a vyhodnotenie v mie.rke 1:500 ,ká2idej rlllmpy
na hrádzi a jej ooolieo ploche 0,5 ha - Spolu 57 rámp
a v mierke 1:1000 všetkých priestorov, v ktorých budú
navrhnú.té 'preložky hrádze a vytýčenie nového koryta
a novej malodunajskej hrádze padla dQdaných projek-
tav.

V rámci 'konštrukčných rprác treba vyhotovit vytyčo-
vuciu schému priečnyclh profllov v mierke 1:5000,prieč-
ne profily zobrazit v mierke100/100, pozdlžny pl"Ofil
hrádze zobrazit v mierke, 1 ; 10 000/100. Tieto práce, za-

bezpečované ÚGK Bratislavll v rozsahu cca 80 km, majú
byť ukončené' padla nospodárskej zmluv'y do ,30. sep-
tembra, resp. 30. okťObra 1965. Vý'Žadujú cca 13800 hodín
!nžinierskotechnlckých pracovníkovo ProfilovaniehrádzI ..
a zameranle umelých pr;ietrží na vážskadunajskej hrádzi',
robí ti-e'žOGKČeské BuďějOVice,a tav ro~ahu cca 76 km,
potreoa cca 6000 hodin Trp, a ÚGK Prešov o dlžke 30'
kilometrev, potreba cca 3000 hodín ITP.

2. Zameranie a ,vyhodnotenieprofilov odpadov a ka-
nálov pre Ich asanáciu a pre projektovanie ich rekon-
štrukc1e v celkovej dlžke 261 km. Meračské práce spočI-
vajú - prirOdzene. po . vybudovaní .siete polohopisných
a výškopisnýc'h bodov "- ve) vytýč~nLa zameranI prieč-
nych profilov každých 50m, padla potreby aj bustejŠie
(stavby,oblúky], v zameraní umelýchpriekorp do kaná--
lov, kto-rýclI účelom bolo zvIesť zátopové vody do kan4-,
1:0'1, odvaloV' 'na brehoch kaná,lov', zaústenI odvodňolla-
cích a zavodňovacích kanál ov do hlavného odpadu, všet-
lfých vodohospodárskych zariadenína kanáloch, značiek
maximálnej hladiny označených .na p1lieroclh mcstov
a ta'k ďal~j. Dno kanálov treba profilovať po 1 m. nlžka
priečnych profilov je cca 70-80 m, v čom, je šírj{a ka-
nála a terénvedfa neho.

V rámci konštrukčnýoh prác treba vyhota.viť vyty-
čovaciu schému· v niierke 1:5000, ..priečne profily kon-
štruovať v mierke 1:100/];00, pozdlžný prom 1:2000/100.
Tieto ptáce vykonávajú pracovnIci štyroch ústavov, a ta
'ÚGK Bratislava na illžke 28 km, OGK Prešov na dlžke
98 km, .OGK GeskéBudějovlCe na dlžk,e 38 km a Geode-
tický ústav v Bratislave na dlžke 97 km. Tento ústav.
akrem toho tachymetricky mapuje 16 ha priestoru okolo
mostov' a ,iných objektovna kanáloch. Splnenle celej
úlohy vyžaduje cca 27900 hodIn inžinierskotBchnických
pracovníka" .
. . 3. Tachymet1'žCké zameranie číčovskel p1'žetrže .
ČIčovskáoprietrž bola zameraná priečnymi prof1lmi v tra-
se Ihrádze po 10 m interVale, šírka promov 200 mna
obidve strany o~ stredu trasy hrádze. Profily boli merané

-115'1)

- 110'0

Ob1'. 1. ČU50'wká príet'l'ž a le(pl'lofily

taohymetri'cky, pričom dno prietrže bolo merané od vad-
nej hladiny 5 použitím sopdážnych tyčí a lán. Výška
hladiny vody sa zanivelovala denne pred a po ukončenI'
merania prof1lov. Rozdiel medzi najnižším bodom v prie-
tržI aJ korunou hrádze je -15,60 m.· Polohopisne a výško-
pisne bolazameraná tiež 'hrádza vybudovaná pri zata-
rasovaní prIetrže v doba záplavy.

Priečny aj pozdlžny pmf1l rprietrže, je zobrazeny
v mIerke 1:200/100 a bol dodaný do 30. júla 1965.
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Práce vykonávané' ,podla p1lŽiadaviek vodohospOdár-
skych orgánov vyžadUjú spolu cca 51 OOO~odin ITP.
Terminy dokončenla 8Ú llostupnépodra .)ókaUt,· najn.e-
:skoršiedo 3r. '12. 19~5. Tletó práce· sú vykonávané půd fa
Smernic pre.· geodetlcko-topogr;afické ageodetlcko-h;yd-
rograf1cké prácil3 na vodných tokoch(ÚSGK 195(j a
podla Technológie 'yyhotovenia '"podkladov Ipre lípravu
vodných tokov a pre vodohospodárskestavby (ÚGK
1962) a Inštrukcie A. .

·e) Geodetické práce pre potrebu by to-
v é!h o f op..d u a o b č i a n s ke) v yha ve n os t i

. Po technickejstránke mene)" náročné, avšak vyŽII-
dujúce mlmorladne zapojenie pracov·rtlkov viacerých
stredisk. geodézie a náročné na fyzické a duševné vy-
patle, bolo a jevyhotov.eníe mapových podkladov pre
smerné azemné plány a podrob[lé zastavovacie plány
zaplavenýchobcl pre bytovú a občiansku výstavbu.

V súvislosti. so zabezpečením tých.to prác si treba
uvedomlt,že voda úplnealebo čiastočne zaIllavlla 48
-{)bcí. Je celkove, známe, že užpočas.povodne Vládna
komi~a 'pre· riešenie otázok vyvolaných záplavami na
jtižnoIl} Slovensku sa ·zaoberala otázkamiznovuvýstavby
postlhÍJ.utej oblasti. Na základe uznesenia tejto komisie
Štátny úslilv pre rajonové plánovanie v Bratislave vy-
. pracoval návrh úzetnno"technického riešenia dosledkbv .
povodnes návrhom výberu sídljsk presústreďovanie
novej výstavby bytov. Pritom sa muselarešpektovat po-
žiadavka vodohospodárov, aby sB. medzi riečišťom Du-
naja a ,budúcimi definitívnymi hrádzami, ktoré 'majú byt
budované Užs ohr,adom na pripravované dunajské vodné
dielo, vytvorll súvislý koridor neobývaného územia, kto-
Irý ochráni Žitný ostrov pred záplavami. To znamená, že
bytová Výstavba v tomto ochrannom· priestore by mala
celkom prestllť. Keďžé však územie je prevážne porno-

, hospodárskehOcharakteru, vyhladová oTganizácia porno-
hospodárskej výroby musí, byť pre organizác.iu osídlenia
prvaradýmkritériClm. Nová, vý~tavba teda bude v porno-
l),ospodárskychcentráqh ml vyššie položených Íniestach.
VŠ8tlty prípravné a projektové práce. muséli byt maxi-
málné zjednodUšené a skrátené .. ' .

Návrh sidlisk' prizohladneni .vládneho uiIiesenia č.
1024 .a 1025/62' a projekty organizácie- bytov a občian-
skej vybavenosti boH schválené ONV Dunajská Stred.a
a Komárno· už 'koncQllllJúla 1965.' .

~ wslr~rIrmr ViS!' JWdia 01
_1t1; •• J()PS~

() slÍ'hslttÍ "JJiOr _S'~j
UHIvu"

o rjJltWbD jW ~
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Projékčné .zložky pri urbantstickQm riešení llGvéha
zastaven.ia mali chválybodnú snahu navrhnúť sí.dliská
·a typy stavieb, ktoré zaručujú vysokýštandard bývania
a znesú. najprísnejšie niedziniírodné meradlá. Byty sú
prevážne viacizbové, prisposobené požiadavkám .l:iýv·ania
na dedine, urbanisticky rieŠ8né tak, že na 'pozemkocih
zvačša CIploche max. 800 m2 je možné umiestniť aj nie-
ktoré hospodárske stavby .Pritom· charakter jednotlivých
obci by ,sa mal výhradove'zmeniť ·v tom, že sa ooporú-
čajú budovat ako naj.výhoq.nejŠie dvojpodlažné radové
domčeky, .ČO ·je výhodne tiťlŽ' po ekonomick~j , stránkl;}:
výhodnejšie riešénie inžinierskych-sieU, najmi! komuni-
kácH, vOdovodov "a kanalizácie. Smerné územné' plány
boli hotnvé prevšetky obce do konca' augusta 1965..
Západoslovenský KNV menoval pre každl1 obec hlav-

něho projektanta, ktorý mal na starosti vypracovanie
smernébo územného· plánu v krátkom čase a po jeho

schVálení ONV podrobného' zastavovacfeho plánu. V tej-
to činnosti bola potrebnii úzka spolupráca' projektantov
s orgánml geodézie.Požiádavky projektantov boli: dodať
urýchlene.· poloihopisné .a výškopisné podklady všetkých
dotknutých sldliskv mierke 1:1000 s osobitným vyzna-
ČéJ.1ímexlstujúcich stavieb,zničených .a poškodenýoo
stavieb a 1:..Vyhotovenie žiadaných pod.:l<ladovmeranfm
v teréne v tak krátkom čase bola nerealizovatelná po:
žladavka. Preto po dohode s pro,jekčnými zložkami bol
zvolený taký to postup sp'olupráce: _

l.Ústavgeodézie a kartografie zabeZpečí vyhoto-
veniezvačšeníl).z katastrálnych má'p do mierky 1:1000,
do ktortch doplní výškopis prevzatý (pantógrafovaním
alebo fotomechanicky)' z topografických máp 1:5000.
Vykonápohradovlí revíZiu v ·terené,· pri ktorej' vyznačí
skutočný stav po povodni [zbúrané a poškodené stavby)
a doplní saprípadná jestvujúca'nová zástavba., elektrické
vedenie apod.Výškopis sa zreviduje kontro4'lým me-
raním, hlavne na komunikáciac!h, križovatkách a význač-
ných bodoch terénu. Z matric takto reambulovani'\lho .po-
lohopisu .a výškopisu sa vyhotoVí' jednolarebná súkópia
a dodá sa projektantom.

2. Projekčné zložky vypr.acujú smerný. územný plán
.aj zastavovací 'plán. , - , '

3. Ústav geodézle a kartografie na podklade schvá-
leného .poorobného zastavova~ieho plánu vykoná vyty-
čovacie práce so súčasným zameraním pre. účely vyho-
tovenia geometrického plé'j,nua vyvlastňovacieho elabo-
rátu.

4. Ústav geodézie a' kartografie po ukončení vyty-
čovacích prác ooovzdá vytýoovací nákres projektantom
na doprojekrovanie inžinierskych sieti. .

5. Ústav geodézie a kartografie vytýči t1ežstavebné
čiary.

Všetky uvedené prá!:e majU byťpostupne ukončené
do konca okt6bra t. r. Prirealizovaní tohoto pracov-
ného postupu sa vyskyhljÚ rOzne t,á,žkosti. Napr. zapo-
jenie pracovníkov z viac,erých stredísk geodézie nesmie
mat vplyv na nesplnenie úlo!h samotných stredísk; {až-
kosti pri vy!hotovovaní:súkopie tvačšeniny polohopisu a·
výškopisp' yyplývajúce často z nepovnakej mierky zvač-
šenia .Pplohopisua výškqpisu ap. Iste by. bola bývala
, vítanáskoršia priprava takýcmo podkladov už v období
záplav. Tažkosti pri práci našich teohníkov sposoDovalo
tiež' to, že. v počiatočnom období prác,kedy .projektanti
€šte neboli v styku' SI. pracovníkmi geodézie,používali
n.eúplné mapové poďklady, prípadne bez rekogntlská'cle
vterěne. Niekedy nebole možné dodané projekty reali-
zovat, napr. pokiar itle á polohu a počet stavebných po-
zemkov,alebo trasu novej navrhovanej ulice resp., cesty.
V takýchto prípadoch musel náš pracovník aj bez pred-
bežnéhoprel'okovania s projektantom projekt pozmeniť,
čoho nutnosť prirodzene uznal-dodatočne aj sám projek-
tant. Takto vo viacerých prípadoch' (napr. v obci Kame-
ničná, Trávníky, Bohatá, Okoličná a iné J vykonávali pra-
covníci stred'ísk geodézie aj projekčnú činnost, a to
celkům úspešne, pričom svojhnioperatívnym 'postupom
nespOsobilizdržanie výstavby, .

'Pri výstavbe bytov je v období blížiacej sa zimy a
v podmienkach, kedy obY"atelia rie~8jú v obci strechy
nad hlavou, .vzácny každý deň. Je poc!h{1piterné, že ter-
míny pre vypracovanie podrobných zastavovacích plánov
á pre rheračské práce boli. v3rmi krátke. Preto .vytyčo-
,v.anie pozemkov sa robilo v ni~ktorých prípadoch len
podla smernýcoh územných plánov, teda bez podrobných
zastavovacíchplá!10v. Obi":ania už půčas lllCračskych
prác navážali stavebný materiál, pričom sapochopltefne
ničiU vytyčovacie kolíky a llráca technikův sa sťažovala.

Projektanti mali skompIlkovanú prácu tiež tým, 'že
občania trvali č.asto na tom, abywohli stavať na svojich
dotel'ajších 'Po~emkoch, aby i!In boliprldelované sta-
vebné parcely v p6vodnej ich výmere a polohe, ktoré
mali pred povodňou, prípadneneuvorňovali :;;vojepo-
zemkypre výstavbu. iným občlmom. OjJčania nepríjímali'
ani lokalizované .sídliská na vyvýšenom mieste. Na-pr.
medzi obcalmiČilížská RadVi8.ňa Baloň územie v rozlohe
31,5 ha bolo zamerané tachymetricky už v dňoch 15. až
28. 7. 1965. Bola to mimoriadne súrna objednávka, ktorá
po splneni zostala predbežne nevyuži~á. Podobne to' bQIO/
pri vytýčeni stavenísk pre 17 cMt v Cíčove.
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Takéto tažkóstl sa vyskytovali hlaVhe· pri pl'ípra\1e
pre indiv!duálnU bytovú výstavbu a častozbytočne zdr-
žiavali naše a zdražovali celkové práce. M!mor!adne kom-
pl!kovimá bola s!tuácia v Kolárove, kde napriek odsú-
hlaseniu návrhu územného plánu na ONV a MNV sa ne-
mohlo pristúpiť k vytyčovacím prácam, pretooo občania
nesúhlasili s územným plánom. Požiadavky na meračské
a iné práce súvisiace s individllálnou bytovou výsta,-bou
sú celkove termíncvané do 31. 10. 19115, pričom určité
lokality majú byt mimoriadne urýcnlene spracované. Cel-
kovápoži·adavka na indivlduálnu výstavbu pre okres Ko-
márno je 2748 'bytov na rozlohe cca 700 ha. Najvačší
počet bytov je určený pre Komárno a flpre Kolárovo -
po 400 bytov ..

Medzi najsúrnejšie akcie Rúvisiace s obnovením bý-
vania obyvatefstva v zaplavenej oblasti patrilo vytýčenie
stavebných pozemkov a umiestnenie 431 typových soviet-
skych chát v 17 obciach okresu Komárno. Celkove majú
byt chaty postavené v počte 450 ako 10-15 ročné pro-
vlzórium. Z toho dovodu ich lokalizovanie bolo volené
tak, aby sa po· definitívnej výstavbe normálnycih 'bytov
mohli chaty používať pre rekreačné účely, prípadne aby
mohli slúžiť iným účelom, napr. ako sociálne zariadenia.
Všetky chaty mali byť vybudované J do 30. septembra
t. r. Do konca septembTa malibyt vyhot9vené tiež geo-
metrické plány a vyvlastňovacie operMy.

Mapové podklady pre- hromadnú bytovú výstavbu si
zabezpečUjú projektové organizácie' zvačša Ramy. Stre-
disko geodézie vykoná vytyčovacie práce podla doda-
ného podrobného zastavovacieho plánu, a to' postupne.
Zatial sú uplatnené požiadavky pre'práce v Komárne
na sídlisku Slovanská cesta a Prednádražie a pre vytý-
čenie trasy teplovodu pr\3 tietosídliská. Podfa súrnych
poj!iadaviek Krajského investorského útvaru bol! urých-
lene vykonané tlež vytyčovacie práce v okresu Dunaj'
ská Streda as~ na 11 lokalitách. !

d) Geodetické práce pre iné Účely
GeQdetický ústav v Br·atislave vykonáva práce ňa geode-
tických zakladoch, a to .zisťovanie stavu st.abilizácie a
Signalizácie triangUlačných bodo'\', vykonanie potrebných
opráv a preložiek v délsledku zničenia povodňou, resp.
v dosledku rekonštrukcie alebo prestavby Ihrádze. Pra·
cuje sa na celom zaplavenom území,. avšak asi 25 IVO
bodov do konca septembr,a nebolo ešte prístupné. V bu-
dúciclh rokoch bude potrebné vyk'Oriať systematickú re-
víziu celého územia. Revízia stavu niveračnej siete na
dIžke 450 km má byt ukončená do konca októbra t. r.

Geodetický ústav vyhotovuje tiež fotonáčrty 183 ma-
pových listov 1:5000 z územia 988 km2• 'Fotonáčrty majú
byt prílohou k t'Opografickej mape 1:51)00. Tento ústav
robí tlež doplnenie topografických máp 1:5000 z letec-
kých snímok abj€ktami a zariadeniami vybudovanými
počas povodne.

Požtadavky pre polnohospodarske organy a elJiden-
cia nehnutelností. Po·lnohospodárske orgány vypraco-
vávajú návrh na riešenie polnohospodárskej výroby
\' najbl!žších rokoch pre povodňovú oblast Dosial
u ústavu neuplatnili nijaké požiadavky. Aktuálna je však
potreba ešte pred sumarizačnými prácami sektorových
prehladov o 'pl'Ochách kultúr a' ú'hrnných Ihodnot druhov
p02:emkov vykonať jednorázovúkomisionálnu pohradovú
revíziu zaplaveného územia, aby sa zistili zmeny, ktoré
budú( mat vplyv na 'plánovanie polnohospodárskej vý-
roby. V komisi! by mal byť zástupca Okresnej výrobnej
polnohospodárskej správy, agronóm JRD a 'pracovník SG.

OrganifačDé zabezpečenie úlohy

Povodeň na Žitnom, Ostrove svojím rozsahom a násled-
kami prekročila rámec posobnosti Západoslo·venského
kraja a stala sa celoštátnou záležitosťou. Bola vytvo-
rená 'vládna komisia pre riešenie otázok vyvolaných
·záplavami na .iužnom Slovensku. Trvalým členom. Tech-
nického štábu uvedenej vládnej kOI\l.1sieje tiež zástupe a
n,ášho ústavu. Tento je aj zodpovell,ný za včasné vyko-
nanie zememeračRkých prácpožadovaných od ,rezortu
geodézie a kartografie. Ústredná s}'lráva geodézie a k;ar-
tografie poverila riaditela ÚGK Bratislava koordinova-
nIm všetkých úloh, ktoré zabezpečuj'19 rezort geodézie
a kartografie v oblasti Žitnélho ostrova. Ústav zavčasu

lniclatfvne vstl1pi! do rokovania o potrebe a rozsahu
s príslušnými orgánmi.

Rozsialhle požladavky, ktoré maH byť splnené 11 krát-
kom termíne, nemohol zvládnuť ÚGK Bratislava svojou
kapacitlJu, pokiaf !šlo () meračské práce !?-a hrádzach
a kanáloch. Účinnú pomoc pORkytli tiež UGK Prešov,
ÚGK České Budějovice a Geodetickýúst.av v Bratislave.
Tleto ústavy 'pracovali síce na základe svojich uzavre-
tých hosp,odárskych zmlúv R odberatelmi, ale charakter
pracovných podmienok vyžadoval úzku spoluprácu pra-
covníkov všetkých ústavov.

Pre pochopitelný nedostatok ubytovacích priesto-
rova stravovacích možností va vhodných priestoroch
bližšie k 'pracovisku, boli bezpodm!enečne potrebné mo-
torové vozidlá. Tieto akrem priamo zapojených ústavov
na prácach na južnom Slovel1:'iku. p,oskytii tiež úst.avy
rezortu geodézie a kartografie Opava, Brno, Pr,aiha, Li-
berec a Plzeň. Meračským oddielom bolu prednostne do-
dávané potrebné vybavenie 'strojmi a pomockami. Z me-
. račských strojov boli najvi.ac používané aut'oI1edukčné
dialkomery, teodolity T-lc aleho Zeiss 020, nivelačné
strojeNI 030 s predsádzkovým kompenzátorom, prípadne
nivelačné stroje Meopta.

Pracovné podmienky boli I fažké. Napríklad pri pro-
fHovacích prácach na thrádzi z jednej strany močaristý
a zabahnený terén, v ktorom bolo potrebné striedavo
používať rybárske čižmy, rybárske kombiné.zY,nafuko-
vaeie čIny alebo pramice a na druhej strane dýchat
rozvírený prach,ktorý spélsobovalapomerne hustá frek-
vencia aut premávajúcich na hrádzi. Cisternové autá
rozvážajúoepitnú vodu, autá s reevakuantmi, autá lesnej
správy zvážajúce vod'Ou odplaveně drevo, autá roznych
organizácií zapojených do prác po zápI.ave a mnohé
iné autá neustále prebiehali popri meračských strojoch
a rozvírovalipracih, 'pretože h):'l'i.dzabola dlih& dobu jedi-
ným možným dopravným spojom.

Tachymetrické meranie priestorov prietrží a prierví,
ktoré robili pracovníci ústavu už počas záplavy, bolo
nebezpečné tiež pre rýchly tok vody, ktorá strhávala
loďku, ako aj pre zlé počasie a rozmoknutý terén. Za-
merať terén zakrytý vodou ImieRtami až 7,5 m (pri Pa-
tlnciach) pr! hustote bodov 10-15 m, bola ozaj náročná
úloha. Napríklad prierva pri Kameničnej nemohla byť
v ži,adanom termíne zameraná pTe mimoriadne silný prúd
vody, v ktorom sa loďk.a nedaIa' udržať.

Kým prl prácach na profilováni hrádzí a kanálov
sa nevyskytli závažnejšie nedostatky organizačnéhorázu,.
nepomerne ťažšie sa plnili p·ožiadavky súvisiaoe s prí-
pravou pre bytovú výstavbu. Spolupráca tecl).nickýcn
pracovníkov projekčných zložiek a pracovníkov nášho,
ústavu hOla dobrá, ale ich práca bola mnohokrát brzde-
ná nesúhlasom obyv.atelstva s realizovaním územných
plánov, aj keď tie boli schválené príslušným ONV a
MNV. Občania clhceli stavať na svojich pélvodných po-
zemkoch, dožadovali sa vačšich výmier pozemkov, za!
braňovali pr1 meračských prácach, vyhadzovali koHky
a podobne. V niektorých obciach bolo potrebné viackrát
prepracovať územný plán a robiť nové vytyčovania. Me-
račskí pracovníci boli na jednej str.ane tlačení orgánmi
národných výborov, aby pbnáhlali s vytyčovaním pozem-
kov a z druhej strany imprá:cu hatili miestni občania.
Bali to zložité problémy, na riešeniektorých nemalí
vplyv naši pracovníci. Snahlj. rýchle stavať pred blížia-
cou sa zimou stupňovala nervozitu občianstva. Jednako
ústav ur()bil všetky opatrenla, aby z jelho viny nedošlo
k akémukolvekzdržaniu výstavby. Nd z.qbe2'lpečenie úlo-
hy boli zapojení pracovníci viacerých stredisk geodézie,
holi nariadené počasové práce a vypísané progresívne
prémie, pre obce s potí-ebou obnovy nad 100 domov boli
určlení zod'povední technici, ktorí boli v stálom styku
so stavebnými technikmi na príslušných obc!ach. V mi-
mopracovnom zapojení pracovali viacerí aj vedúci pra-
covníci, ktorí venO'vali na tieto práce svoje dovolenky.
Vďaka aj týmto opatreniam nwhla dňa 8. 9. 1965 ko-
misia určená Technickým štábom a dňa 15. 9. 1965 aj
samotný Technický štáb, ktorý ~asadal v ten deň v Ko-
lárove, konštatovať, že orgány geodézie a kartografie
si plnia úlohy načas, v stanovených termínoch ..

Orgány geodézie a kartografie v celom rozsahu spl-
nili alebo podla dohod plnia úlohy súvisi,ace s obnovou
po povodni na ju'žnom Slovensku.
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Číselný (digitální) model
terénu a projektu'

ini. dr. Oldřich Válka,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Praha

výpočtová a řídící technika dosáhla v posledních
létech velkého pokroku. Proto se výzkumní pra-
covníci téměř všěch' oborů a v mnoha zemích zabý-
vají možnostmi jejího maxímálního využití ve svých
oborech.

V geodézii je již tato nová technika používána.
Samočinné počítače a samočinné koordinátografy
se stávají skutečnými pomocníky v automatizaci
geodetiCKých li kartografických prací. Avšak tím
nejsou ještě všechny logické, výpočtové a řídící
schopnosti těchto strojů ani jejich další vývojové
možnosti vyčerpány.

Ve VÚGTK je vedle jiných výzkumných úkolů
sledován problém .automatizace číselného zpraco-
vání dat jako část komplexní mechanizace a auto-
matizace geGdetických a kartografických prací.
Zatím byl zajišťován pouze výzkum různých druhů
výpočtů (nejdříve pomocí děrnoštítkové techni~1{,
později pomocí samočinných počítačů tak, jak se
v ČSSR postupně objevovaly). Dále pak byl sledo-
. ván výzkum automatického zobrazení bodů, k č.emuž
byl navržen a realizován samočinný koordináto-
graf s řídícím systémem Aritma. V současné době
je tento výzkum dále rozšiřován a sledována mož-
nost samočinného zobrazehí mapy velkého měřítka
koordinátografem s funkcí automatického spojování
bodů nebo rytí čar.

Můžeme tedy kon,statovat, že stojíme na prahu
nové praktické geodézie, která si ve světě proráží
cestu. Je to geodézie, pracující s číselným (nebo,
jak se také říká d i g i tál ním) modelem terénu,
která dává možnost sledovat také nový směr di g i-
tálního projektování.

Na pátém mezinárodním kursu proměření dé-
lek, který se konal letos od 1. do 10. dubna v Zu-
rychu, se o digitálním modelu terénu a možnostech
digitálního projektování zmínil prof. dr. Kasper
jako o jednom - dosud jen výhledovém - směru
ve vývoji geodézie. ,V diskusi ,k jeho poznámce byla
vyslovena pochybnost o reálnosti tohoto směru, zdů-
vodňovaná tím, že je nemyslitelné, že by si který-
koli projektant dovedl představit terén nebo model
z hromady čísel. Tato diskuse nasvědčovala tomu,
že pojem digitálního modelu je chápán nesprávně.
Nejde jen o vyjádření terénu nebo modelu souřad-
nicemi bodů. Souřadnice jsou zprostředkujícími ve-
ličinami pro digiťální plán a souřadnice včetně
výšek zprostředkujícími veličinami pro digitální mo-
del terénu. Nejsou konečným elaborátem, z kterého
by bylo třeba si představovat terén nebo projekt,_
ale mají být podkladem pro program automatické-
ho zobrazení terénu a projektu nebo pro jejich
automatické modelování.

S použitím samočinných počítačů lze již nyní
mechanizovat a částe'čně automatizovat některé
práce spojené s projektováním. Jsou to různé vý-
počty záborových ploch, kubatur a rozvozu hmot
aj. Pomocí samočinných kordinátorafů lze pak po-
mocí souřadnic a výšek kreslit plán nebo profily.
V budoucnu však bude možno jít ještě dále. Bude-li

terén znám v člselné formě, bude možno pomocí
samočinného počítače stanovit více alternativ pro-
jektu pró různé dané hodnoty (jako zakřivení osy
komunikace s ohledem na rychlost vozidel, pře-
chodnice, stoupání, průchod danými místy atd.)
Z těchto alternativ bude pak možno vybrat opti-
mální.

Digitální model terénu a projektu vyjádřený
souřadnicemi a výškami bodů umožní při existenci
samočinných počítačů a samočinných koordináto-
grafů kresbu projektu v různých projekcích. Tak
bude možno nejen nakreslit polohopis projektu a
prbfily, ale bude možno třeba přetransformQvat di-
gitální model do axonometrické nebo perspektivní
projekce a automaticky zobrazit pohled na projekt.
Nebo bude možno přetransformovat digitální model
do dvou perspektivních projekcí z dvou bodů, vy-
značit je v různých barvách a docílit anaglyfo-
vého modelu.

Do budoucna lze počítat i s tím, že dojde
k realizaci trojrozměrného automatického koordi-
nátografu, který by umožnil konstrukci plastických
map a modelů. Ideově by tento koordinátograf bylo
možno si představit jako' dnešní automatické ko-
ordinátografy dvojrozměrné, kde by pikýrovací
hlava byla nahražena ovládacím elementem, který
by podle rozkazu z děrné pásky nebo děrného štít-
ku vyznačoval třetí rozměr úměrně výšcé bodu.
Např. je možno si představit, že by zobrazovací stůl
byl kolíkovou pamětí s kolíky v rozích čtvercové
sítě, rovnoběžné s' osami koordinátografu. Vysunu-
tím kolíků této paměti do výšky, odpovídající výšce
bodu, registrované se souřadnicemi na děrné pásce
nebo štítku, by byl vytvořen bodový model-terénu.
Natlačením hmoty pro výrobu plastických map na
tento model by bylo možno vyhotovit plastický mo-
del terénu (plastickou mapu). Povymazání kolíkové
paměti (tj. vrácení kolíků do pŮvodní nulové po-
lohy) by bylo možno zobrazovat jiJný model nebo
v jiném měřítku, třeba detaily projektu.

To jsou ovšem z velké části výhledové možnos-
ti. Aplikovat digitální model terénu a digitální pro-
jektování do všech dlisledků je ovšem spojeno ještě
s řešením mnoha obtížných výzkumných problémů,
a to i když neuvažujeme výzkum, vývoj a realizaci
trojrozměrného automatického koordinátografu a
zůstaneme u plošného zobrazování terénu a pro-
jektů. Pokusím se na hlavní z těchto problémů po-
ukázat:

a) V prvé řadě je třeba palézt vhodně uspo-
řádané množiny bodů pro vyjádření modelu terénu
a pro projekt. Pro model terénu to budou množiny
bodů po určitých čarách. Dosud je nejčastěji po-
užíváno k vyjádření terénu vrstevnic, tj. čar o kon-
stantních Výškách bodů. Pro digitální model se
nezdají tyto čáry příliš vhodné. Jejich nevýnadou
.totiž je, že svislé roviny (nebo roviny náspů a vý-
kopů v projektech] protínají vrstevnice v několika
bodech (nejméně ve dvou). Tím by docházelo ke
komplikacím v rozhodování samočinného počítače
při logických a výpočetních operacích. Zdá se, že
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by výhodnější podmnožiny Z množiny bodů terénu
představovaly profily frovnoběžné s osami souřad-
nic), na nichž by byly voleny body v konstantních
souřadnicových rozdílech. Podmnožiny z těchto
bodů by byly snadno. uspořádatelrié a proměnnou
(závisle proměnnou) vel1činouby byla je,diná (výš-
ka). Roviny projektovaných objektů budou protínat
tyto prof1ly (až na ojedinělé případy terénních
převisů) vždy v jediném bodě, .

Výzkum by se měl tedy zabývat hledáním nej-
vhodnějších podmnožin bodu terénu pro vyjádření
digitálního modelu.

b) Ještě obtížnějším problémem je hledat zá-
sady pro přechod z množiny zaměřených (nebo
fotogrammetricky určených) bodů terénu na mno-
žinubodů zvolenou k výjádřenI modelu podle před-
chozího odstavce.

Zg.e se bude' jednat Q vhodné interpolační me-
tody. Je ovšem známo, žek interpolaci pnkimstruk-
ci vrstevnic je třeba znalosti morfologie terénu.
Nelze jen mechanicky lineárně interpolovat spoj-
nice zaměřených bodů. Proto zde bude obtížný úkol,
jak z teto činnosti abstrahovat takové formálně
logické prvky, z kterých by bylo možno vytvořit
určitý algoritmus pro práci stroje, při čemž by se
docílil výsledek co nejvíce blízký výsledkům in-
terpolace a zobrazení. terénu. které by provedl' zku-
šený topograf. Není vyloučeno, že z tohoto výzku-
mu vyplyne i určitý požadavek na volbu bodů v te-
rénu nebo na stereomodelu.

c) Další skupinou problémů, spojených s digi-
tálním projektovlÚlím, jsOl,l •problémy charakteru
projekčního: Např. u projektu komunikací bude
třeba analytické vyjádření konstrukčních čar a
rovin nebo obecnějších ploch projektu. Půjde o ana-
lytická řešen1prilsečíků těchto čar s terénem nebo
prusečriic projektovaných ploch S terénem. Tyto
čáry by opět musely býťvyjádřény digitálně z bodů.

. dJ Bude třebamatematizace rilzných projekcí
(ortogonální, axonome~rické,perspektivní atd.). To
ovšem znamená nejenom úpravu matematických
fgrmulí, ale l:n.l.dé- třeba. i výběr množiny bodů, v pro-
jekcI viditelných nebo skrytých, aby samočinný ko-
orcUnátografkresl1l jen viditelné čáry.

.To jsou len některé z hlavních problémů, které
by bylo třeba řešit ve spojení s aplikací digitálního
modelování térénu a digitálního projektování. Ne-
uvádím tu řadu drobných problémá, které se často
zdají Zdánlivě jednoduché, avšak vyžadují si často
velmi mnOho úsilí a zkoušek .. Je to např. jednodu-
.chávěc, jakou je plsát~o nebo rydlo samočinného
koordinátografu, zobrazovací materiál, opatřování.
vstupních dat na děrné pásce, sestavování progJ.;a-
mu, organizace práce aj. I

V současné době se připraVUjí perspektivníplá-
ny výzkumu, vývoje. a výroby. Tyto plány, mají-li
mít smysl, musí být' "vedeny' určitým jasným smě-
rem. Ne,měly by to být jenom plány, které shrnují
jakési okamžitě se vyskytnuvší potřebné úkoly.
Protože to pak dopadne tak, že dříve než se úkol
vyřeší, je již nepotřebný. Perspektivní plány výzku-
mu musejí směřovat do budoucna a musejí být ve-
dény k určitému Cíli..Domnívám se, že digitální mo-
delování by mělo být jedním takovým cílem pers-
pektivního plánu výzkumu.

3. burza t~chnických zlep~enf v Brně
Ve dn'ech 16. až 18. září t. r. se konala v Bmě 3. burza
technIckých zlepšení v oboru geodézie a karto-grafle,
Z pověření ÚSGK uspořádal burzu opět Ústav geo-dézle
a kartografie pro kraj Jihomoravský ve· spolupráci se
svou závodni pobočkou ČSVTS. 13 zeměměřických a
1 mimoresortní pracoviště vystavovalo zde 81 exponátů
uváděných v katalogu burzy, kromě dalŠích, které nebyly
dříve přihlášeny, nebo které se vymykaly odbornému
zaměřeni této burzy. Vystavovijny mohly být však jen ty
přístrOje, pomůcky a technologie, které byly již Qosta·
lečnp. prověřeny a mo.QJybýt v n,ejkratším čase zavedeny.

Svou tematIckou náplní byla burza jednak oriento-
vána na přístroje a technologie, které se uplatní na stře·
discich ge,odézié, jednak na zařízení a postupy v oblasU.
inženýrské geodézie.

K prvému námětu se vztahovalo '40 zlepšovacích ná-
vrhů, ,z nichž nejvíce jich bylo zaměřeno na další vy~
užití pl:llních náčrtů a leteckých snimků. Mnoho expo- ,
nátů přinášelo vhodnější úpravy nebo nové konstrukce
měřických, výpočetních a vynášecích pomůcek, jako např;
ni.velačnich .latí, měřických souprav, výpoč,etních nomo-
gramů, koorrlinátografů aj. Velmi poč,etně byla zastou·
pena' i skupína planímetrů [5 J, a to V různém provedenÍ.
I zde je patrné, že tato otázka je stále živá a není do-
posud uspokojivě dořešena. VýraznějŠí prvky mechani-
zace a automatizace b:yly patrné u zlepšovacích návrhů:
"theotransportér", který umožňuje přimé žpracovánívýš-
kopisu nebo polního náčrtu a ;,polní děrovací přístroj' •.
ktérý prOVádí záznam přečtených hodn'otu stroje na
, děrnc;m pásku a usnadňuje další mec.l1a.nické zpracováni.

K tematické náplni z inženýrské geodézie se vztaho-
valo 18 vystavovaných přístrojů, pomůcek a pracovnich
postupll. Mimo technologických postupů k výp0cČtllm ku-

. batur při peužiti pozemní fotogrammetrie a samočinn§'ch
počítaM a ukázek uplatněnígeodetíckých prací při inZe·
nýrských' stavbách, byla věnóvána značná pozornost mé·
řickým pomllckám a bezpečnosti· při proměřování je·
řábových drah a elektromagnetickému určování polohy.
podzemních vedeni. Byla zde též vystavena souprava,
pro hledání podzemních vedení zn. "Mlok" z ověřovací
séríe, vyráběná h. p. Tesla. Ukázka mo~ností fotogram-
metrického proměřování různých strojÍl;enských součástí
urč-ených k dalšímu opraoovánI, jako napť. vystlj.vovBné.
turbinové lopatky, dokumentuje u ,nás doposud nevy·
užitá pracovní Qdvětví v inženýrské geodézii.

Třetí námětovou skupinu tvořily exponáty úseku kar-
tografického zpracování map a jejich reprodukce. Ať se·
již jednalo o nové nebo zlepšené rycí vrstvy,. ryeí a kon-
strukční pomuckynebo. kopie ql.apových značek a POplslL'
na stahovacím filmu se samolepkí vrstvou, všeGhny jsou
značn}Tm přínosem pro grafické zpracování mapových
podkladů ..

Většina vystavených exponátů zaujala návštěvníky-
vtipným a účelným řešením: Nejednalo se zde jen O·jiný
způsob práce, alie především o pokrok, zmenšení dosa-
vadní pracnosti, zlepšenou kvalitu, kulturno.st a' hlavně·
o hospodárnost. Vedle informátorů jednotli\fýc)l· expozic
a katalogu vystávovaných ,exponátll dokreslovala přesný
funkční obraz přístrojů,. pomllce'k a pracovních postupů
celá řada ústavních prospektll.

Vhodný' doplnějl: burzy tvořily národní expozice urče·
né prp výstavu při mezinárůclním kongresu FW v Římě
1965 a zmenšené panely 'z :mezinárodníll..O fOtogramrne- -
trického kongresu v Lisabohu v. t. 1964. Obězahranični
výstavky podávají výstižný přehled o činnosti země
měřické služby v naší republice. ,

Součástí burzovního jednání byl dále, cyklus p'ředná
šek "Zeměměřické práce v zahraničí". Téměř 130 po-
~luchačů informoval o m.ožnostech a předpokladech
uplatnění čs. geodetfi a kartograffi v zahraničí inž.
f. Čálek z ÚSGK; dále inž.R. Kudělijsek, CSc. referoval
o svém studijním pobytu ve Franci! <l.. inž. K. Jurajda
z ÚGK v Erně .0 svých poznatcích při měř!Jní v SAR a
Vietnamské demokratické republice.

3. BNT byla v sobotu 18. 9. doplněna výstavkou pra-
cI' VZorné kvaÍity z technickohospocl.ářského mapovánI
a speciálních měřicích prací,kterQU 1,lspořádal rovněž
ÚGK Brno.
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Burzu. navšt1vllo a burzovnlhojednánl se zúčastnilo
více než 61)0 úč.astnlkil ze 105 ústavd, podniků a škol.
Byli to jednak pracovníci zeměměřlcké služby <i'studu-
jící zeměměi'Ictví, jednak: zástupciflrem, které majl zá-
jem o zeměměřické práce. Mimo hromadných za;e;;>;du
byli početně zastoupeni i pracovníCi Ů-GKz ČeskýchBu~
dějovIc, kterým bylo umOlŽněno, aby z každéhcrstřediska .
geodézIe byli vysláni jejich zástupci. Veškerá jednání
i přednášky se konaly opět v prostorách Muzeá dělnic-
kého hnutí Brněnska. které posl;l:ytlýdllstojný ráz
celé akci.

Před ukončením 'burzy byly organizační komisí vy~
hlášeny dvě nejlepší expozice. Rezhodovánl bylo však
ztíženl'i, neboť všechny expozice ústavu' byly veJmi vy-
rovnané .. Z ústavů celostátního významu byl vyhodnocen
Kartografický a reprodUkční Ílstav' v Praze za dobrou
přlpravu' své expozIce iza hodnotné expOl).áty [kaple
na. stahovacím filmu se samolepící vrstvou· a zptlsob
kopírování na polyethylenrereftalálové' fólie), které
usnadní a. zkvalitní kartografické, a reproďukčnl práce
u všech ústavu. Z krajSkých ústavu g90dézie a ,kartugra-
fie byla vyhodnocena. jako nejlepší E;lxppzice ÚstaVu
z. Českých Budějovic pro širokou Škálu zlepšovacíCh ná-
vrhů. a jejich' aktuálnost.

Jednotné uspořádání expozic a vzrustajlcí technická
úroveň vystavovaných materiál':l svědčí o vzrůstající ob-
libě' této akce a podle vyjádření zástupcůzúčastněný-:h'
tístav'fi, měla by se 4. burza technickýcll zlepšení konat
v příštím roce, neboť se stává hedílnou částí novátor-
ského hnutí v g~odézii, akartograUi.

Brno sev době ',Me~inárodního. veletrhu již fradičně
stávámlsfem schůzky. ze.měměi"ičú z celé republiky.
I letos burza technických' zlepšení, pořádaná Ústavem
geodéiie a kartografíe vpořadl jíž jako třEití, přilákala
přes 600 návštěvníků,. aby. zhlédli přes 80 zlepšení,
určených především pro práce na . střediscích geodézie
a při úkolech Inženýské geodézie, Pořadatl;llé 'opět
ukázali, že' tato forma. propagace a výměny zkušeností
je účInnější nežjakékolhradministrativní ',m'8tody.
BUrza je jakýmsi "malým' veletrhem", kde jednání jsou
vedena před stánky ,jednotlivých vysta.vovatelů, kte-
rými tentokrát aZí na jednu výjimku bylo. 13 ústavů'
reS<lrtu ÚSGK. Burza, v~dy l?roblhá tak, ta' návštěvníci
se,. seznamují s, vystavov&nými exponáty.(I. "kupují"
podrobné Infonp,ace o těch metbqácha přístrojích,
které by chtěli zavést na svých pracovištích.

Podive jme se na letošní burzu očima návštěvníka
z některého geodetického pracoviště, který přišel na
burzu s úmyslem odnést si takové informace, které
by mohl použít ke zlepšení technické úrovně svého
pracoviště. Současným problémem je například nedo-
statek vhodných malých polárnýi:h koordinátografů,
dokoilalejších, planlmetrfi a pomůcek pro vynášení orto-
gonálních měřenl,Proto první 'pohledy návštěvníka
patřily tomu, zda jsou vystaveny pom:ůcky tohoto typu.
Přitom v paměti měl ještě řadu' návrhu, které se
objevily v různých tématických, scmtěžích a I na mí"
nulýchburzách, ale relllizován z nich: nebyl žádný.
Malý polárný koordinátograf vystavoval tentokrát ÚGK
Praha (Štetek); I když se tomuto ústavu podařilo za-
jistit výrobu několika. kusu na průmyslové škole,není
tím sériová výroba prakticky zajištěna. Z omezených
možností výroby pramení.i vlastní konstrukce přístroje,
především jeho mal~ rozměry. Návštěvníkovi, který
zná některé zahraniční ko.nstrukce těchto přístrojů a
vidí, že pi'ístroj je navržen podst<itně ve správné kon-
cepci, nezbývá než přání, že ·se snad odpOvědným čini- ,
telům podaří zajistit sériovoU výrobu tohoto přístroje.

Se zavedenífu tohoto přístroje se zatím nedá po-
čítat,a tak návštěvník se zajímá, jak to vypadá s dal-
ším problémem, kterým je dokonalejší. planimetr. Jak
tématická soutěž ÚSGK, tak i zlepšovatelské .hnutí
pi'íneslo v posledních několika letech velké. množství

návrh,1i na, planimetry všech možných typfi. Odzveřej-
ně ní těchto Iiávrhfi léta ubíhají a technici na středis-
cích geodézie si I nadále kazí oči nad nitkovým planI-
metrem. Na některý,chpJ;acovištích se sice pokusm
tento hIstorický přístroj nahradit jednoduchýmI gra-
fickomechanickými .pomůckami typu Hypsa, Ortogon,
Planigram" apod., ale tímto zpfisobem si však problém
nevyřešili, naopak ještě zkomplikQvali. Podobné ná~
vrhy se opět objevily i na letošnl burze. ÚGK Plzeň
vystavoval přístroj [Líbal), kterým se odsunují sou-
řadnice lomových bodů a výpočet se provede analy-
ticky na počítaclm stroji. Tento analytický způsob,
který je výhodný především ve spojení s moderní
výpočetní technikou, a to ještě jen pro větší parcely
nebo skupiny parcel, se pro drobné planimetrováIií
nap.rosto nehodí. Navíc pak, jde-li o přístroj robustní
a. nákladné konstrukce, Jehož výrobu není jednoduché
'zajistit, jde o komplikování problému, místo o jeho
i'ešen( A tak jedinou vlaštovkou k problému určování
'výměr je ekvidistantnl planimetr, vystavovaný Výzkum~
ným .ústavem geodetickým, topografickým a' 'kartogra-
· fickýmv Praze, který se má vyrábět 'již .v roce 19136.
I když néjdeo nejdokonalejšl přístroj, který by bylo
možno v současné době navrhnout, je to přístroj za-
ložený na jednoduchém mechanickém principu, který
zaručuje proti nitko,vému planimetru vyššl výkon, po-
tř.ebnou přesnost a hlavně možnost brzké výroby.

K 'problému vynášení ortogonálně měřených bodů
by se zdálo, že je snad na pracovištích vyřešen. Vždyť
již v Ryšavého učebnici je popsáno několik vynáše'cích
přístrojfi, z nichž přístroj, v Čemus~Štefkoyě úpravě
byl u nás kdysi vyráběn. Přesto se na pracovištích
úsečky a kolmice většinou i nadále primitivně vynášejí
odsunovacími trojúhelníky. Proto vystavovaný. malý
pravoúhlý koordinátograf ÚGK Praha [Stefek), který
má navlc vtipně vyřešeno označování bodů křížkem;,
by .měl vyprovokovat obnoveni této .výroby v ČSSR
nebo alespoň upozornit na nákup tohoto přístroje
z Bulharska, kde. nyní zahájili iniciativně jeho. výrobu
v původní ČemUseŠtefkově úpravě.

Pozornost vzbudil! theotransportér (JGK Brna
(Němčanský), a to sv,ou snahou po' určité vyšší me-
,chanizaci měřických' pracl v terénu. Myšlenka umož-
nění přenosu měřených úhlů na papír přímo v terénu
je jistě výborná. Ale tím, že je nutno pod theodolit
umístit pOměrně robustní a těžké zařízeni, není myš"
lenka příliš vhodně' provedená, a tak asi toto zařízení
nenalezne praktického použití.' •

Z náročnějších. zařízehí zaujal návštěvníky ještě
jeden exponát, který sIce nemůže být na každém.
pracovišti, ale jehož využití může' být rozsáhlé pra
· různé, obory národního hospodářství. Jde o diferen-
ciálllí překreslovač ÚGK Pardubice (Mandys)" který
je. .určen pro vyhotovování fotopláml bez ohledu na
př,evýšení. Protože použlvání map s potlačeným foto-
grafickým podtiskem je velmi výhodné pro projekty
různého druhU, pro plánování zemědělské výroby apod.,.
měl by ÚOK Pardubice,- který již provedl provozní
ověření přístroje, zajistit vyhotovovánl těchto ortoc
fotoskopických fotciplánů pro ostatní pracovIště v ČSSR.

Řada exponátů burzy představovala drobné po-
můcky, které je možno si vyrobit svépomocí ve vlast-
nich dllnách ústavů, jak to ul.ázal ÚGK Pardubice na
výrobě dálkoměrné latě k BRT D06. Obdobně by byl()
moŽno podle vystavované dokumentace si Vyrobit krát-
ké latě k dvojobrazovým dálkoměrům ve svislé poloze
,[Č. BudějoVicej, doplnit nivelační latě. opěrnýmí tyčemi
od Redty [Bratislava), upravit kovové trojnožky pro
zajištění výtyčky na kameny [Bratislava), vyhotovit
zvýšené postavení. pro měření v porostech s po~stav-
cem pro měřiče [Bratislava), brašnu s nářadím [Co Bu-
dějovice) a další.' I tento zp,ůsob výroby může u drob"
ných probléIhů urychlit bez velkého plánování a čekání
· technický rozvoj.

Technická zlepšeníná'ročnější Výroby si však ústa-
. vy nemohou vyhotovovat svépomocí, a to byl též hlavní
nedostatek některých vystavovaných exponátů na mI-
nulých burzách.. Letos poprvé vystavoval rozsáhlejší
expozici VÚGTK Praha, který dnes tvoří jedinou vý-
robní základnu v resortu OSGK, .V expozici VÚGTK
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byly vystaveny některé exponáty, které se již objevily
na minulé burze. Ovšem rozdH je v tom, že nyni šlo
o v9robky, které VÚGTK vyrábí na objednávku. A v tom
hlavně spočívá přínos expozice tohoto ústavu, a tím
i celé burzy. Z této expozice mohou ústavy zavést
předevšim tyto přistroje: soupravu pro měřeni defor-
mací jeřábov9ch drah, soupravu rycich pomficek
(rastrovaci přístroj, teČ'kovac1 adaptor, kroužkovač a
tečkovač, trojnožky, rycl pantograf), kolimátor k přes-
nému zamiřeni přiručni latě Reďty, kloub pro sklá-
pěni základnov9ch laU do svislé polohy, adaptor k po-
lárnému koordinátografu pro vynášení podrobn9ch
bodfi určen9ch hromadn9m proHnáním vpřed a polní
soupravu na opravu pásem.

V části věnované inženýrské geodézl1 byly jednak
vystaveny. ukázky z ruzných úseku národního hospo-
dářství, kde všude je možno dnes s výhodou uplatnit
geodetické práce, jednak některé přístroje pro tyto
práce. Z nich předevšim vzbuzovalo pozornost zařízeni
pro elektromagnetické určování podzemních rozvodfi,
nazvané "Mlok". Soupravu vyvinul ÚGK Brno (Ecler)
ve spolupráci s Teslou KoUn, která též zajišťuje ově-
řovací sérii. Podle předaných informací se souprava
svými parametry. zřejmě 'vyrovná zahraničním přístro-
jum, což je. zvlášť potěšujíci při současné naléhavé
potřebě těch~o přístrOju v ČSSR.,

Jistě by bylo možno uvést ještě řadu dalších vhod-
ných exponátfi. Celkově je možno říci, že burza dala
návštěvnikum z geodetických pracovišť dostatek pod-
kl,adu k tomu, čím by mohli přispět k technickému
rozvoji vlastního pracoviště. Většinou nejde d pře-
vratné vynálezy, ale právě součet realizovaných drob-
n9ch zlepšení je často účinnější než nerealizované
velké myšlenky.
Dodejme' jen, že burza na této úrovni mohla být

uskutečněna jen díky vyspělé úrovni a obětavosti pra-
covníků brněnského ÚGK, kterým jistě za to přísluší
uznání a dík. A jako si neumíme představit Brno bez
veletrhu, geodeti a kartografové si již nedokáži před-
stavit veletrh bez burzy a věří, že se snad budou
rrl9ci opět sejít v příštím roce v Brně.

Technická zlepšení vystavovaná
na 3. burze

Pro Nenáře Geodetického a kartografického obzoru jsme
vybrali nejzajímavější exponáty z 3. burzy· technických
zlepšení v oboru geodézie, fotogrammetrie a kartografie

Uvádíme tento přehled proto, abyste uvážili, jestli
některá technická zlepšení by mohla prospět i k zlep-
šení vaší práce.

Případné dotazy a bližší informace žádejte od ústa
vil, uvedených u jednotlivých exponátil.

Zpracování mapového popisu, značek a síťovýoh areálů
pomocí kopií na stahoval:ím filmu se samolepící vrstvon
Efektivní Zpilsob vylepování mapového popisu, značek
a sítí ze stahovacího filmu (příp. plastických podložek)
předem ovrstveného samolepící směsí s ochrannou sili-
konovou podložkou.
KRÚ Praha

Průhledná negativní rycí vrstva
Nov9 druh prusvltné vrstvy pro negativní rytinu na bázi
fenolformaldehydové pryskyřice a aurinu. Něko1i.k stup-
ňu tvrdosti vrstvy buď s leskl9m nebo jemně matovanýin

pov,rchem, umožňujic[m tužkovou předkresbu. Do vrstvy
je mOŽlnopodle potřeby vkopírovat negativní anebo po
zitivní kopii. Po zpracování je možno vrstvu z plastické
podložky snadno smýt.·
KRÚ Praha

Způsob kopírování na polyethylentereftalátové fólie

Povrchová úprava hladké polyethylentereftalátové fólie
vrstvou nitrocelulezového laku, která na ní dobře ulpí.
Na t·akto upravenou podložku lze běžnými přípravky
pozitivně kopiróvat.
KRÚ Praha

Úprava polního náčrtu pro další využití při geodetických
metodách

Návrh řeši chemickou cestou odstranění podtisku na
společných náčrtech o místním šetření a měření detailů
které se vyhotovují reprodukční cestou podle ZN Hono'
michl - Šiška, ÚGK Plzeií.
ÚGK Pardubice

Evidence nemovitostí

Technologie používaná v ÚGK České Budějovice před·
pokládá vybavení ústavu překreslovačem, využívá sn[m-
ky' v měřitku max. 1:13 000, zhotovené k jiným účelům,
nebo snímky z leteckého snlmkování, provedené,1O spe-
c;iálně_pro účely údržby.
UGK Ceské Budějovice

Využití leteckých snímků pro tÍdržbu EN
Technologie údržby univerzální fotogrammetrickou me-
todou.
ÚGK Opava

Inženýrské sftě - zaměření a vyšetření
Technologický postup sjednocující veškeré práce spojené
se zaměřením a vyšetřením všech druhů sítí.
ÚGK Liberec

Měření deformací rotačních pecí
Technologický postup a vzo~níkuvedených způsobu mě-
i\ení.
ÚGK Plzeň

pro polni měřické práce
Lať pro přímé čtení nadmořských výšek
Na lati se nastavuje dvěma systémy nadmořská. výška
stanoviska. Cm a mm stavěc1m šroubem, m a dm posu-
nem tkalounové stupnice. .
ÚGK Brno

Ecler, F.
Souprava pro' hledání podzemních vedení "MLOK"
Vysílač o rozměrech 28 X15 cm, váze 3,42 kg s výk:mem
cca 2 W. Zdrojem je 12 V baterie neb'J síť 22b V. Mož-
nost galvanického i indukčniho připojení. Hledaci sig-
nál je akustický.
ÚGK Brno

Sklolaminátové výtyčky
Ze sklolaminátovy,ch plných tyčí o průměru. 14 mma
délce 1 m je sestavována výtyčka libovolné dělky. Každý
díl je samostatný celek s kovovou špičkou dole a ob
jímkou nahoře.
ÚGK Brno
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Podroužek, V.
Lehká dálko měrná souprava pro polárnou metodu
Stupnice krátkých latí k dvojobrazovým dálkoměrům se
zhotovu;í reprodukční cestou. Pro polárnou metodu
v místních tratích je vhodné zejména použití latí ve
svislé poloze, jejichž konstrll kce je velmi jednoduchá.
posah cca 613m.
ÚGK České Budějovice

Červinka, S.
Posuvné meradlo na meranie deformácií koÍajníc žeria-
vových dráh
ÚGK Žilina
Sauprava pro měření jeřábových drah
Obsahuje podstavec pod teod.:Jlit, podstavec pod nive-
lační stroj, středící nÍlžky, upínku koncových terčll, kon-
cový terč, měřítko výškových odchylek, měřítko smě-
rových odchylek, jezdec na pásmo, nářadí.
VÚGTK Praha
Kloub pro upevnění dálkoměrnýoh latí
Válcové hliníkové těleso o 0 50 mm, délce 190 mm,
kloubově lomitelné do pravého úhlu a s pérovou aretací,
pro sklápění dálkoměrnýcn lati z vodorovné polohy do
l>vislé.
Vl:GTK Praha
Souprava na opravu měJ'ických pásem
Určena pro opravy přímo v terénu. Obsahuje přípravek
na přestřižení pásma, průbojníky aj., aby bylo možno
provést snýtování pásma.
VÚGTK Praha
Polní děrovací přístroj
Odstraňuje psaní zápisu v poli. jednotlivé údaje se na-
5taví pomoCÍ páček na číselné des~e a otočením ruč-
n:ho kolečka na straně děrovače se údaje vyděrují a
zároveň vytisknou na kontr:Jlní pásce.
VÚGTK Praha
Kolimátor k přírul!ním latím Redta
Slouží l{ přesnému zamíření latě na teQdolit a zároveň
kontrole měřiče, že je správně zamířeno.
VÚGTK Praha

pro kancelářské práce
Blažek, B.

Zařízení pro broušení rýsovacích per a nulátek
Brousící zařízení tvoří brusný kužel připevněný na osu
malého elektromotor ku, napájeného bateriemi.
OGK Liberec

Klecker, A.
"Rekord", tachygraf pro výpol!et' dvojnitkové tachy-
metrie
Pomůcka na výpočet nadmořských výšek bodů zamě-

řených dvojnltkovou tachymetrii přimo bez sčítání resp.
odečItání v tachymetrickém zápisníku. Redukce měřené
délky se zjišťuje ínterpolací v systému přehledných kři-
vek.
ÚGK Opava

Diferenciální překreslorvač
Přístroj [adaptace multiplexu) je možno provozně vy-
užívat pro vyhotovení map na podkladě fotaplánu. Přes-
nost překresle'ní fotoplánu: ± 0,3 mm.
ÚGK Pardubice
Planimetr pro střediska geodézie
Jednoduchý mechanický planimetr na ekvidistantnln:
principu. Posouváním rastru se pohybuje počItadlo, které
udává přímo měřenou plochu. Měřítka 1:1000, 1:2000
1:2880, 1:5000.
VÚGTK Praha

Líbal, J.
Vynáiecí a odsunOfVací přístroj pro výpol!et výměr par·
cel a skupinových mnohoúhelníků
Určen k přesnému výpočtu ploch na mapách velkých
měřítek nebo při určování změněných výměr na mapách
JEP v měřItku 1:2880.
ÚGK Plzeň

Malý pravodhlý. koordinátograf

Sestává ze dvou pravItek, z nichž jedno [pro ó.sečky J
je upevněno na soustavě rámečků, které umožňuji na-
stavit přistroj přímo do pracovní polohy. Druhé pravítko
má délkovou stupnici [pro pořadnice) a objímku se za·
řízením pro vykreslení křížku tužkou, označení bodu pí-
kou, nebo vyryto u pikou a kroužkem.
ÚGK Praha

Malý polární kOlJll'dinátograf
Sestává ze dvou kovových soustředných prstenců,
z nichž vnější je pevný a nese nonius, vnitřní úhlovou
stupnici a můstek s déllwvou stupnicí 1:2880. Úhlová
stupnice je Výměnná, rozsah stupnice délkové 200-220
metrů.
ÚGK Praha

Rul!ní děroval! děrné pásky
Určen pro dodatečné děrování (při opravách) děrné
pásky při výpočtech na samočinných počítačích.
VÚGTK Praha '

Převíjel! děrné pásky
Slouží k převíjení děrné pásky při její kontrole a opra·
vách.
VÚGTK Praha

Sázítka fotoliter s nástavcem
Určeno pro ručni sazbu fotoliter pro fotosázecí přistroj
FN 2. K sázítkům se vyrábějí dva nástavce. Nástavec.
sběrný slouží k sazbě; nástavec přeřazovací slouží ke
korektuře sazby.
VÚGTK Praha

Rastrovací přístroj
Přistroj k rytí čarového rastru do rycí vrstvy. Vzdále-
nost jednotlivých čar je možno libovolně nastavit od
nejmenších vzdáleností do 5 mm. Pro práci s tuší je
k němu dodáváno zvýšené pravítko.
VÚGTKPraha

Tečkovaeoí adaptor

Užívá se pro rytí jednotlivých bodů anebo bodOlVéřady
do rycí vrstvy. je možno jej upevnit na šrafovač - pro
rovnoběžné tečkovaci směry.
VÚGTK Praha

Mechanický krouikOfVal! a tel!koval!
Vyvinut na principu ZN inž. Podroužka z ÚGK České
Budějovice. Pro rytí bodů a kroužkll do rycí vrstvy. Se
stává z podstavce, mikroskopu (který je volným příslu
šenstvím) s cílící značkou a sady rycích hrotů. Ryje
průměry: 0,3; 0,5; 0,8; 1,1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 mm.
VÚGTK Praha

Volnoosá rycí trojnožka
Pro rytí čar libovolné křivosti do rycl vrstvy. Šířka
rycí čáry je dána rozměrem hrotu.
VÚGTK Praha

Trojnožka pro ryti rovných čar
Trojnožka s pevným hrotem pro rytí do ryci vrstvy pu-
dle pravítka.
VÚGTK Praha

Horizontální ryCli pantograf
Pro rytí mapových značek a písma do rycí vrstvy. Dc
pantografu lze upnout všechny zatím existující šablony
VÚGTK Praha



-osobní automobily
Škoda \

která vás naučí znát podrobnosti konstrukce vašeho vozu
a zásady běžných oprav a údržby
Najdete zde podrobný popis. pokyny pro správnou jízdu,
cGetřovaní a běžné opr{lvy osobních automobilů Škodo
typů 440, 445. 450, Octovia, Octavia Super, Octavia Combi,
Felicia a Felicia Super.
Seznamuje se základními charakteristikami těchto vozů.
s kontrolou vozidlo při převzetí, s obsluhou jednotlivých
typů, s konstrukcí, udržováním a odstraňováním poruch
motoru, jeho příslušenství a výstroje, převodových ústrojí,
podvozku, . šasi, karosérie, elektrického příslušenství a vý-
stroje atd. Uvádí zásady plánované údržby automobilů
podle platných vyhlášek a zásady pro odstavení vozidla
na delší dobu z provozu.

260 stran, 159 obrázků, váz. 17 Kčs

Casopis rozšiřuje POŠTOVNí NOVINOVA SLU2BA
o knížku dostanete ve všech knihkupectvích nebo přímo
ve Středisku technické literatury v Praze 1, Spálená 51

Redakce časopisu uzavřelo dohody s mnoho zahranič-
ními odbornými časopisy a velkými výrobci o publikuje
původni informace o nových typech automobilů o moto-
cyklů o o světových novinkách v konstrukci motorových
vozidel. No zadních stránkách časopisu jsou otiskovány
průjezdní plánky velkých evropských měst, které jistě p'ři-
vítají všichni motoristé. Časopis začíná uveřejňovat pra-
videlnou rubriku o seřizování vozů Škodo 1000 MS, kde
odborníci z automobilky v Mladé Boleslavi podrobně
objasní seřizování o opravářské úkony. Podrobné technické
o seřizovací údaje pro vozidlo Fiat 600 D, Velorex, ČZ 505,
Manet S 125, Moskvič 408. Corpati 2,5 t, IMV a další
jsou obsahem TYPOVÝCH LISTŮ pro letošní rok. Se za-
jímavými etapami vývoje automobilů vás seznámí pravi-
delná rubrika ••Milníky motorismu" se čtyřbarevnými kres-
bami historických typů automobilů.
V každém čísle A U TOM O BIL U je podrobné schéma
elektrického zapojení nékterého z automobilů, které jsou
v provozu no našich silnicích, s podrobným popisem.
Celoroční předplatné 48 Kčs, čtvrtletní 12 Kčs


