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ZHullTt::NI Bonovl!HO POLE AEROTRIANGULACI

528.73
BRANDENBERGER, A. j.

Aerotrlangulac\! pro mapy velkých měst.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 19,7-199.

Využit! aerotriangulace pro zpracování map velkých měří-
tek v zastavěném území velkých sídlišť. Přesnost aero-
triangulace na analogových vyhodnocovaciEh přístrojich
a prostorové analytické aerotriangulace. casový rozbor
a rozbor nákladovosti obou metod. Vhodnost využíváni
metody, aerotriangulace na analogových vyhodnocovacich
přístrojích prvého řádu.

528.735.2

REGENSBURGER, K.

Možnosti redukce chyb snímkových souřadíttc při analytické
aerotrlangulaci.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 200-205, 5 obr., 5 tab.

Možnosti matematického vyjádření chyb Ve snímkových
~ouřadnicích',k.teré jsou zaviněny špatnou měřickou kva-,
Utou filmového materiálu. Údaje o' rozdělení vah. Použití
mřížek umožňuje zjištění účinku těchto chyb na modelové
souřadnice řad, v nichž Ibyla provedena analytická aero-
triangulace, i na blak, který byl vyrovnán analogovým
počitačem lTC.

MAPOVÁNI ZASTAVt::NÝCH OZEMI

528.74 : 711.4

SAVIC, R.
Vyhotovení mjlp velkých měříték fotogrammetrlckou meto-
dou a jejích využití v urbanismu.
Geodetícký a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 206-210, 3 obr., 4 tab, .-

'Zkušenosti ze 7!pracování map velkých měřítek pro potře.by
urbanismu ve FSRJ (Skopje, vrbas). popis podmínek letec'
kého snímkOvání, geodetických prací, grafické a číselné
vyhodnocení. Závěry pro optimální geodetické ,bodové
pole, podmínky klasifikace a vyhodnocení.

528.74 ': 711.4

VlSSER, j.

Několik poznámek k mapování měst.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 210-212, 1 obr.

Využití leteckých snimkil pro sledování vývoje velkých
~ídlišť. Vhodný typ letecké fotokomory ,pro snímkování
~ídlišť. Víceúčelové mapy měst V měřítku 1:2000, a jejich
obnova. Mapy městských obvodil v měřítku 1:500 a výsled-
ky zkoušek holandského ministerstva veřejných prací.
Aerotriangulace.

528.74 : 711.4

BORGER, M.

Technologie a výsledky mapování m\!st v měfítku 1:500.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, č.8,
S, 213-215. 1 tab.

Zobrazení polohopisu sídlišť v měřítku 1:500 na území
NDR. Letový plán a příprava měřického náletu. Přístrojové
vyhodnocení. ,Poznámky k pře:;;nosti vyhodnocení poloho-
písu. Místní doplňovací práce. Zpracování vydavatelských
originálil. Ekonomické zhodnocení fo to gram metrické me·
tody.

.28.96

JAGASICS, B., N/l:METH, GY.

Obnova map v Szombathely.
GeodetiCký a kartografický 'obzor, 12, 1966, Č. 8,_
s. 215-217, 4 tab.

fednosnímková ,letecká fotogrammetrie - využilí metody
pro obnovu map velkých měřítek města Szombathely (MLR).
stav dosavadních map. Údaje o podmínkách snímkování
a . klasifikaci leteckých snímkil. Přesnost a hospodárnost
použité metody.

MAPOVÁNI POMoci D1FERENCIÁLNIHO pREKRESLOVAČE
528.722.31
WEIBRECHT, O.
Použití dlfere';ciálního překreslování při výrobě map
a plánů.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 21,7-220, 6 obr.

Předností použití diferencovaného překreslování pro zvý·
~ení kvality a efektivnosti fotogrammetrických prací. Ne-
zbytné úpravy v dosavadní technologií prací při použití
diferencovaného překreslování a -pro vyhodnocení výško-
pisu během přípravných prací, v prilběhu vlastního vy·
hodnocení a při následujícím zpracování fotogrammetric·,
kých výsledkil.

pRESNOST A HOSPOnÁRNOST
528.74 : 912.43(084.3-11)
KERN, H. G.
Přesnost a hospodárnost při fotogrammetrlckém vyhotovení
map v měř. 1:2000 a 1:1000.
Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Č. 8,
s. 22i~225, 2 obr., 3 tab.

Nezbytnost použití fotogrammetrických metod 'pro ~praco-
vání map velkých měřítek v NDR. požadavky na pre.snost
a hospodárnost 'prací. Optimální měřítka letec'kých smmkil.
Nejvhodnější fotogrammetric'ké metody užívané v NDR
(určování vlícovacích bodil, vyhodnocovací metody). Hos-
podárnost prací.

pRlsTROJE
528.722
HERDA, K.
Příprava vyhodnocení map a plánů pomocí leteckých
snímků.
GeodetiCký a kartografický obzor, 12, 1968, Č. 8,
s. 225-227, 5 obr,.

Příprava vyhodnocovacích pra~í ovlivňuje ho~podárnost
fotogrammetrického vyhodnocem. ObsahUje zeJmena pos0ti·
zení kvality leteckých snímkil, vyhotovení přehledky na-
letu, vyhotovení kopií pro některé úkony pfí přepravě
a vyhodnocení, vyznačení vlícovacích bodil na leteckých
snímcích a prohlídku leteckých snímkil se zjíštěním stup-
ně změn při údržbě mapy.

CfymEHHE rrOJlR ITYHI(TOB ITPH rrOMOmH
A8POTPHAHfYJlRUHH
528.73
BPAH.ll:EHBEPf, A. I'f.
A9poTPHaHrYJlJlQHJI 1J,J1J1KapT 60JlbWHX ropOIJ,OB.
feoA. H KapT. 0630'1', 12, 1966, JI&.8, CTp. 197-199
rrpHMeHeHHe aspoTpHaHrynJlQHH IJ,nH 06pa60TKH KapT Kpyn;
HblX MaclllTa60B B 3acTpoeHHblx Y'IaCTKaX 60JlblllHX noce-
J1eHHi!. TO'lHOCTb aspoTpHaHrYJlJlQHH Ha aHaJlOrOBblX npH-
60pax IJ,J1J106pa60TKH aspocHHMKOB H TO'lHOCTb npoC'tpaH-
CTBeHHoi! aHanHTH'IeCKoi! aspoTpHaHrYJlJlQHH. Pa360p pac-
XOIJ,OBno BpeMeHH H <\>HHaHCHPoBaHHIOpa60T. B03MOlKHOC-
1JH npHMeHeHHJI cnoc06a aspoTpHáHrYJlJlQHH Ha aHaJlOrO'
BhlX npH60pax l-ro KJIaCCa IJ,JIlI 06pa60TlCH aspOCHHMKOB.

528.735.2
PEfEHCByprEP,- 1(.
B03MOlKHOCTH pelJ,YQHpoBaHRJI oWR6oKKoopJJ.HRaT C1lHM-
KOB B cnoc06e aHaJlHTR'IeCKOA aapoTpRaHrYJlllqRR.
reolJ,. H KapT. 0630P, 12, 1966, N. 8, CTp. 200-205, 5 <\>Hr.,
5 Ta6.
B03MOlKHOCTb MaTeMaTH'IeCKOrO BblpalKeHHJI OlllH6PK KO-
op.n.HHaT CHHMKa, Bbl3BaHHblX nJIOXHM C'beMOqHhIM Kaqe-
CTBOM MaTepHaJla aSpOnJleHKH. .ll:aHHbl.e o pacnpocTPaHe-
HHH BecoB. rrpHMeHeHHe pelllěToK IJ,aeT B03MOlKHOCTbonpe·
IJ,eJlHTb BJlHJlHHe STHX oWH60K Ha KOOplJ,HHaTbI Mapwpy-
TOB Mo,n.eJIH, B KOTOpblX rrpOH3BO,lJ,IIJtaCb aH8JIHTHlleCKaSl
aspOTpHaHrYJlJlQHJI. H Ha 6JIOK, YP!,IBHeHHblll npH nOMOlll,H
MOlJ,eJIHPYlOlII,HXSJleKTpOHHblX YCTpollcTB HTI!.

KAPTHPOBAHHE 3ACTPOEHHMX yqACTKOB
528.74:711.4
CABHq, P.
H3rOTOBJleHRe KapT KpynRblx MacwTa60B 41oTorpaMMe1'PR-
'1eCKHM cnoco6oM R npllMeHeRHe RX IJ,J1RQeJlell yp6aBBiJMa.
reolJ,. H KapT. 0630p, 12,- 1966, N. 8, CTP. 206-210, 4 Ta6.,
3 rpa<\>.
OnblT 06pa60TKH KapT KpynHblx MaclllTa60B IJ,nll Qenell
yp6aHH3Ma B IOrOCJIaBHH '. (CKonne, Bp6ac). OnHcaHHe
YCJlOBHi! aSpOC'beMKH, reOlJ,e3H'IeCKHX pa60T, rpa<\>H'lecKoll
H aHaJIHTH'IecKoll 06pa60ToK. BblBOIJ,b1 IJ,JIlI OnTHMaJIbHOrO
n()JIlI reOlJ,e3H'IeCKHX nYHKToB, YCJIOBHlI KJIaCcHl!>HKaQRH R
06pa60TKH CHHMKOB.
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528.74:711.4
BHCCEP, Vf.
HeKOTop~e SaMeQaHH9 00 rpPOACKOMY KapTHpOBaUHW.
reoJJ:. H KapT. 06sop, 12, 1966, N. 8, CTp. 210-212, 1 <jlHr.
npHMeHeHHe aapOCHHMKOB JJ:JISI HCC.IleJJ:OBaHHll paSBHTHll
6,O.llblllHX noce.lleHHll. Bbl60p OOJJ:XOJJ:lllllero THna 3apo<!l0-
ToannapaTa JJ:.1l1 aapOC"beMKH nOCe.lleHHi\. KapTbl ropOJJ:OB
1l.ll11'paSHblX lJ,e.llell 'B MaClllT a6e 1:2000 H HX 06HOB.IleHHe.
KapTbl! ropoJJ:cKHX palloHoB B MaclllTa6e 1:500 H peSYJlbTa-
Tbl HccJleJJ:oBaHHll rO.llJl3HJJ:CKoro MHHHcTepcTBa 061llecTBeH-
HblX pa60T. AapPTPHaHrYJllllJ,Hll.

528.74:71l.4
5HPrEP, M.
TeXHOJlOrH9 H peSY"bTaT~ KapTHpoBaHHll ropOJJ:OB B Mac-
wTa6e 1:500.
reoJJ:. H KapT. 06sop, 12, 1966, ·N. 8, CTp. 213-215, 1 Ta6.
Hs06palKeHHe cHTyalJ,HH noce.lleHHll B Macl11Ta6e 1:500 'Ha
TeppHTopHH r,np. nJlaH nO.lleTa H nOJJ:rOTOBK3 aapOC"beM-
KU. HHcTPYMeHTa.llbHall 06pa60TKa. 3aMeQaHHll no TOq-
HOCTH 06pa60TKH cHryalJ,HH. MecTHble JJ:onOJlHHTe.llbHble
pa60Tbl. 06pa6OTKa opHrHHaJlPBI 9KOHOMHqeCKall OlJ,eHKa
<!>oTorpaMMeTpHqeCKOrO cooc06a,

528.96
51TACH4, B., HEMET, fL
06HOBJleHHe KapT B lUoM6aTeJlbl.
reoJJ:. H KapT. 06sop, 12, 1966,' N. 8, CT'p. 215-217, 4 Ta6.,
AaPOq,oTOC'beMKa OJJ:HlWqHblMH cHHMKaMH - npHMeHeHHe
cnoc06a JJ:Jlll 06HOB.lleHHll KapT KpynHblx MaclllTa60B ro-
pOJJ:a llloM6aTeJlbl' (BeHrpHll). COcTollHHe cYlllecTBYlOlllHX
KapT. ,naHHble 06 YCJlOBHllX C"beMKH H KJlaCcH<!>HKalJ,HH
a3pOCHHMKOS. TOQHOCTb H 3KOHOMHOCTb HcnOJ'lb30BaHHoro
cnoc06a.

KAPTHPOBAHHE nPH nOMOI.U;H
.nH<1><1>EPEHUHAJIbHOrO TPAHC<1>OPMATOPA
528.722.31
BEYl5PEXT, fL
npHMeHeHHe AH<!lljJepeHlJ,HaJlbBOrO TPaHcljJopMHPOB3lIU'" OpH
H3rOTOBJleHHH KapT H DnaHOB.

reoJJ:. II KapT. 06sop, 12, 1966, N. 8, CTp. 217-220, 6 <!>Hr.
npeHMYllleCT!Ba npHMeHeHMll JJ:H<!><!>epeHlJ,Ha.llbHOrO TpaHc-
<!>OpMHpoBaHHll JJ:Jlll 1I0BblllleHlllI KaqeCTBa H a<!><!>eKTHBHoC-
TH <!>oTorpaMMeTpHqeCKHX paóoT. HeoóxoJJ:llMble o<!>0pMJle-
HHlI cYllJ,ecT·BYlOlllell TeXHOJlOl:HH pa60T npH opHMeHeHHH
JJ:HljJ<!>epeHlJ,HaJlbHOrO TpaHc<!>0pMllpoBaHHll II JJ:.Illl 06pa60T'
KH pe.llbe<!>a B TeqeHHe nOJJ:rOTOBIITeJlbHblX pa60T, -B Teqe-
Hfte c06cTBeHHoll 06pa60TKH H OpH ooc.Ile.D:YlOlllell 06pa-
60TKe <!>oTorpaMMeTpi!qeCKllxpesYJlbTaToB.

T04HOCTb H 9KOHOMHOCTb
528.74:912,43(084.3~11 )
KEPH, X. r.
TOqHOCTb H 9KOHOMHOCTb 0PH ljJoTorpaMMeTPHQeCKOM HS'

, rOTOBJleHHH KapT 1l MacwTa6e 1:2000 H 1:1000,
, ,reoJJ:. II KapT. 06sop, 12, 1!l66, N. 8, CTp. 221-225, 2 <!lHr.,
3 Ta6.
He06xoJJ:IIMOCTb npHMeHeHHll <!loTorpaMMeTpllqeCKIIX COOCO·
60B .D:.Illl 06pa60TKH KapT KPynHblx MaclllTa60B B r,np.
Tpeóol3aHHll K tOqHOCTH II aKoHOMHOCTH pa60T. OnTIIMa.llb·
HbÍe MaclllTa6bl aap.ocHIIMKOB. HaH60.llee nOJJ:xoJJ:llllJ,He <!lo·
TorpaMMeTpllqeCKlle cnoc06bl npllMeHlleMble B r.np (onpe-
JJ:eJleHHe onosHaKoB, cnoc06b/ oÓpa60TKH). 9KOHOMHOCTb
pa60T.

nPH50Pbl
528.722
rEP.nA, K.
nOJJ:roToBKa o6pa60TKH K~pT H, OJlaHOB OpH OOMOllJ,H a9po-

CHHMKOB.

reoJJ:. II KapT. 06sop, 12, 1966, N. 8, CTp. 225-227, 5 <!>lIr.
nOJJ:roToBKa pa60T 00 06pa60TKe OKaSblBaeT BJlHllHHe Ha
9KOHOMHOCTb, <!>.OTorpaMMeTpHqeCKOiL 06pa60TKII. OHa co·
JJ:eplKHT, rJlaBHblM 06paSOM' OlJ,eHKY KaqeCTBa aapOCHIIMKOB,
H3rOTOiiJIeHHe n.JIaHa tlOJIěT3, H3rOTOBJIeHHe OTTHCKOB JJ.JI.SI
HeKOTopbÍlČ JJ:ellcTBHll OpH TpaHcnopTe H 06paóoTKe 060'
SHaqeHHe onOSHaKOB Ha aapOCHHMKaXH npOBepKY aapo-
CHIIMKDB C onpeJJ:eJll!'BaeM H3MeueHHII npH peBH3HH KapTbI.

VERDlCHTUNG DES FESTPUNKTFELDES MITTELs AERO-
TRIANGULATION

528.73

BRANDENBERGER, A. J.
Aerotrlangulatlon fUr Karfen groRer Stadte.

Geodetický a kartografick~ obzor, 12, 1966, Nr. 8,
Seite 197-199.

Ausnutzung der Aerotriangulation flir die Hersteliung von
Karten groBer MaBstabe im bebauten Gelande groBer Sied'
lungen. Ge!lauigkeit der Aerotriangulation auf Analog Aus-
wertegeraten und der raumlichen analylischen Aerotrian·
gulation. Analysa des Zeit· und Kostenaufwandes beider
Methoden. Vorteile der Anwendung der Aerotriangulations·
methode auf Ana10g-Auswertegerllten erster Ordnung.

528.735.2

REGENSBUIlGER, K.

ilber dle Miiglichkelten d,er Reduktlon der Bildkoordlnaten-
fehler bei der analytlschen Aerotriangulatlon.

Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Nr. 8,
Seite 200-20S, S Abb., STaL

Mtiglichkeiten der mathematischen Ausdrucksweise der
infolge schlechter MeBqualitllt des Filmmaterials ver-
ursachten Fehler der Bildkoordlnaten.' Angaben iiber die
Gewichtsaufteilung. Die Anwendung der Gitter ermtiglicht
die Wirksamkeit dieser Fehler auf die ModeUkoordinaten
der Reihen festzustelien, in welchen die ·analyllsche Aero·
triangulation auch auf einen Block, der aul dem Analog· -
Rechenautomal ITC ausgeglichen worden ist, vorgenommen
wurde.

KARTENAUFNAHME BEBAUTER GELXNOE

528.74 : 711.4

SAVlé, R.
Herstellung der Karten gro6er MaRstiibemlttels photo-
gl'ammetrischer Methode und deran Ausnutzunll lm Stadte-
bau.

Geodetický a kartografic'ký obzor, 12, 1966, Nr. 6,
Seite 206-2W, 3 Abb., 4. TaL

Erfahrungen mil der Herstaliung von KartengroBer MaB·
stabe J,iir Zwecke des stadtebaues in jugoslavien (Skopje,
Vrbas). Beschreibung der Bedingungen des Bildfluges, der
geodiilischen At-beiten, der graphischen uhd numerischen
Auswertung. 'Schlu&folgerungen fiir ein opHmales geodiiti·
sches Festpunktfeld, Bedingungen fiir die Deschiffrierung
und Auswerlung.

528.74 : 711.4

VI'SSER, J.
Elnlge Bemerknngen zur AufnBhme von Karten groRer
stiidte.

Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Nr. 8,
SBita 210-212, 1 Abb.

Ausnutzung der Luftbilder fiir dia Verfogung der Entwick·
lung groBer Siedlungen. Geeignete Type einer LuftbildmeB·
kammer liir die Aufnahma von Siedlungen. Zu mehreren
Zwecken dienende Karten vOn Sliidten im MaBstab 1:2000
und deren Erneuerung. Karten der' Stadtteila im MaBstab
I:S00 und Ergebnisse der Untersuchutlgen des niederlllndi-
schen Ministeriums liir offentliche Arbeiten. Aerotriangu-
Jation.

528.74 : 711.4

B()RGER, M.

Technologie undErgebnlsse der Kartenaufnahme voo
Stiidten lm Ma6stab 1:500.

"

Geodetický a kartografický obzor, 12, 1966, Nr. 8,
Seile 213-215, 1 TaL

Darstellung der Situation der Siedlungen im MaBstab 1:500
auf dem Gebiet der DDR. Flugplan und Vorbereilung des
Bildfluges. AuSwartung, auf Geriiten. Bemerkungen zur
Genauigkeit der Auswertung der Siluation. ortliche Erglln·
zungsarbeiten. Bearbeitung der, Herstelleroriginale. Bewer·
tung der photogrammetrischen Methode aus dem Gesichts---
punkt dar WiJ'tschaftllchkeil.
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MEZINÁRODNf FOTOGRAMMETRICKÉ SYMPOSIUM .

PRAHA 1966

Aerotriangulace pro mapy velkých
měst

Prof. dr. A. J. Brandenberger,
Quebec, Kanada

V posledních letech dosáhla aerotriangulace stupně
dokonalosti a přesnosti, který postačuje k vytvoření
potřebného pole pevných bodů pro většinu měřických
a mapovacích prací v městských oblastech. To zname-
ná, že aplikace aerotriangulace je možno v současné
době doporučit prakticky ve všech zastavěných úze-
mích, ve kterých není k dispozici postačující množství
pevných bodů. To se týká zvláště vyměřovacích a ma-
povacích prací pro ú~emí měst rozvojových zemí, ve
kterých jsou obvykle pevné body vzácností nebo vůbec
neexistují. Určení pevných bodů pomocí aerotriangu-
lace zahrnuje dnes rozšíření stávajícího bodového pole
k nejrůznějším účelům, včetně určení polygonových
.bodů, zřízení pevných bodů k vytyčování, udržování
souladu mapy se skutečností, atd. Pojednání se bude
zabývat problematikou dosažitelné přesnosti a ÚČin-
nosti aplikací !aerotriangulace při vyměřování a ma-
pování městských oblastí. Zdůrazněny budou ty
otázky, které by měly být předmětem dalšího zkou-
mání a další diskuse.

V nedávné době se rozvoj měst stal hlavním
problémem technického a ekonomického rozvoje
mnohých zemi. Je to důsledek tzv. populační explose,
která je způsobena skutečností, že v současné době
lidnatost ve světě vzrůstá geometrickou řadou. Dnešní
počet lidí ve světě - 3 miliardy - vzroste do roku
2000 na plných 6 miliard. Z hlediska rozvoje měst
a budoucího rozšiřování velkých sídlišť (měst a vel-
kých obcí) budou současné problémy ještě dále ztíženy
skutečnosti, že lidnatost v městech; roste téměř ve
všech zemích mnohem rychleji než v oblastech mimo-
městských. Lze očekávat, že v dusledku tohoto vývoje
bude během 10 let v četných zemích soustředěno
přibližně 75 % obyva~el celé země v městských
oblastec,h, tedy v městech a ve velkých obcích. V roce
1860, tedy o něco déle než před stoletím, činilo toto
soustředění přibližně kolem 33 %.

Vezmeme-li v úvahu tyto údaje, je 'Zřejmé, že
v budoucnu bude rozsah fotogrammetrických měřic-
kých a mapovacích prací pro území měst a velkých
obci odpovídající měrou narůstat, a že bude nezbytné
tyto práce urychlit. To ovšem současně předpokládá
i urychlené zřízení potřebného množství pevných
bodů. Pro potřeby měst je možno uvažovat pouze
fotogrammetrické mapování ve velkých měřítkách.
Vhodná měřítka booOGS9 pohybont od měř. 1; 600

do 1 : 20000. Pro tato měřítka. je potřebná hustota
bodového pole jeden pevný bod na plochu 1 km2• Tato
hustota bodů však dnes existuje pouze na necelém
jednom procentu veškeré pevniny na světě. I když
hustota bodového pole na území měst je o něco vyšší,
je zřejmé, že v nastávajícich letech bude nutno určit
veliké množství pevných bodů, a to v dostatečně krát-
ké době, aby bylo zabráněno zpoždění následujících
fotogrammetrických měřických a mapovacích etap.

Předběžné rozbory této otázky prokazují, že
v současné době jsou klasické geodetické metody příliš
málo účinné, aby mohly uspokojit skutečné požadav-
ky, a že jsou stále více nahražovány mnohem výkon-
nějšími metodami. aerotriangulace. Je skutečností, že
v mnohých zemích je dnes aerotriangulace použh ána
jako běžný způsob určení potřebných pevných bodů
pro mapování velkých měst.

Pro fotogrammetrické zhuštění bodového pole
se v posledních letech používalo různých způsobů
aerotriangulace. Zvláštní význam mají metody prosto-
rové aerotriangulace, které byly použity pravděpo-
dobně ve více než 80 % všech. případů. Pouze v ome-
zeném množství plochých území je používána také
metoda radiální aerotriangulace. Vzhledem' k omeze-
nému použití této druhé metody a také proto, 'že způ-
soby radiální triangulace jsou dostatečně široce po-
, psány v nedávném autorově pojednání [3], nebude
radiální triangulace předmětem dalších úvah. Pro
mapování ve velkých měřítkách je dnes nejčastěji
používána metoda aerotriangulace bez pomocných
dat. Z tohoto důvodu, a vzhledem k tomu, že metoda
s použitím pomocných dat je podrobně rozebrána
v [3], budou další úvahy omezeny na použití aero-
triangulace bez užití pomocnýc.h dat.

Třebaže aerotriangulace může být prováděna na
vyhodnocovacích fotogrammetrických přístrojích niž-
šího řádu, je nutno zdůraznit, že při aerotriangulaci
pro vyměřování a mapování městských oblasti je
obvykle dávána' přednost analogovým fotogram.
metrickým vyhodnocovacím přístrojům prvého řádu.
A z tohoto důvodu bude následující pojednání zúženo
. na použití vyhodnocovacích přístrojů nejvyšší přes-
nosti. Mezi ně, zahrnujeme analogové vyhodnocovací
přístroje prvého řádu a také komparátory ve spojení
s metodou analytickéaerotriangulace. Pojednání
musí ovšem nezbytně obsahovat kritické sro~áni
aerotriangulace na analogových vyhodnocovacích pří-
strojích prvého řádu s analytickou aérotriangulací.
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Porovnání může mit pro praktické uživatele rozhodu-
jící význam. Dosud většina výkonnýc\l organizací
provádí aerotriangulaci jen na vyhodnocovacích pří-
strojích prvého řádu. V ppsledních letech se však
stala předmětem mnohých pojednání a diskusí me-
toda analytické aerotriangulace, a tím byli mnozí
použivatelé postaveni před nesnadné rozhodnutí, zda
mají i nadále provádět aerotriangulaci na vyhodnoco-
vacích přístrojích prvého řádu nebo v budoucnu
.používat analytickou aerotriangulaci, a to jen v někte-
rých případech, anebó ve všech případech. Tato pro-
blematika nutně vyvolává otázky, jak dále využívat
stávající vyhodnocovací přístroje prvého řádu, v pří-
padě zavedení analytické aerotriangulace, a zda značné
fuianční investice, spojené se zavedením analytické
aerotriangulace, budou vyváženy vzrůstem účinnosti
a hospodárnosti. Je samozřejmé, že odpověď na tyto
otázky není snadná, zejména proto, že většina postupů
analytické aerotriangulace je komplikovanější než
postupy používající analogové vyhodnocovací pří-
stroje prvého řádu. Značná různost postupů v analy-
tické aer8triangulaci způsobuje praktickým uživate-
lům potíže v rozhodování, který postup je nejúčinnější
pro obecné použití, a který je vhodný pro zvláštní
případy. Je přirozené, že srovnání meziánalytickou
aerotriangulací a aerotriangulací na vyhodnocovacích
přístrojích prvého řádu musí obsahbvat rozbor dosa-
žitelné přesbosti a rozbor účinnosti obou způsobů.
V následujících odstavcích bude učiněn pokus objasnit
některé zmíněné otázky.

Základní jednotkou aerotriangulace je model. Roz-
sáhlý rozbor velkého počtu nedávno provedených řa.
dových triangulací z různých zemí ukazuje na násle-
dující přesnost jednotlivého modelu, dosaženou v pří.
padech použití analogových vyhodnocovacích přístro·
jů prvého řádu:

. V hmp. "-' ± m.,2,+ mu2 ::::::± 15000

h .
mH. "-' ± 21 000 '

kde: mp. = střední polohová chyba'
mH. = střední výšková chyba
h = výška letu nad terénem

Tyto výsledky byly získány u svislých leteckých
snímků pořízených výkonnými leteckými komorami
23 X23 cm, f = 15 cm, při použití analogových vy-
hodnocovacích přístrojů prvého řádu a při 60% pře-
krytu. Přiměřené řadovétriangulace byly vyrovnány
na podkladě 3 až 4 daných vlícovacích bodů na začátku
.snínikové řady a průměrně 2 až 3vllcovacích bodů
uprostřed a na konci řady. Byly použity body signa-
lizované i dobře definované přirozené body.

Tato přesnost je téměř rovnocenná s následujícími
středními chybamisní:mkových souřadnic:

m., "-' mu "-' ±'.7p, pro polohu.

'fJ1,~::::::'±3 až 4p,pro výšky.

Mezi zkoumanými řadami jsou značné rozdíly
mezi dosažénými středními chybami. Pro polohu se
pohybuje střední chyba mezi hodnotami

h
mp. (max).= ± 10 000 m., "-' mu "-' ± II P,

mp. (min) = ± 37~oo m., "-' mu "-' ± 2 P, (Wild RC7)

Střední chyby vyrovnaných řadových triangulací
dost dobře souhlasí s následujícími vzorci:

mp= ± mp•. h.VN
mH=±mH •. h·VN,

kde mp je střední polohová chyba
mH je střední výšková chyba
h je výška letu nad terénem v km
N je počet modelů (ve zkoumaných materiálech

seN pohybovalo mezi 5 až 22).

Při rozboru omezeného počtu srovnatelných ana-
lytických aerotriangulací, provedených v poslední
době na stereokomparátorech i na monokomparáto-
rech, při použití předem vyznačených bodů (Wild
PUG) nebo signalizovaných bodů či dobře definova·
ných přirozených bodů, bylo docíleno následujících
středních chyb pro jednotlivý překryt:

h
mp.:::::: ± 17500

h
mH. "-' ± 25 000

Tato přesnost je téměř ekvivalentní následujícím
středním chybám ve sní:mkových souřadnicích:

m., "-' mu ::::::± 6p,pro polohu
m., "-' ± 3p,pro výšku

Mezi zkoumanými sní:mkovými řadami byly od.
chylky v rámci následujících mezí:

h
mp. (max) = ± 10 000

h
mp. (min) = ± 50 000

. h
mH. (max) =± 22 000

mH. (min)=± 42~00

Některé z těchto hodnot představují pozoruhodně.
vysokou přesnost. Je 'však nutno uvést, že nejvyšší
přesnosti •bylo dosaženo u malého bloku s 60% příČ•
ným překrytem mezi sousedními ~adami, a že nejvyšší
výšková přesnost byla docílena u krátké snímkové
řadý s přebytečným počtem daných výškových vlíco-
vacích. bodů. Tyto dvě hodnoty nemohou tedy být
representativními pro praktickou aerotriangulaci, uží-
vanou pro vyměřování a mapování měst.

Jako závěr tohoto odstavce lze konstatovat, že za
příznivých podmínek a při použití všech možných
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preventivních opatření muze analytická aerotrian-
gulace v současné době poskytnout přesnost, která ve
srovnám. s aerotriangulací, prováděnou na analogo-
vých vyhodnocovacích strojích prvého řádu, je vyšší,
přibližně 015 %.

Obsáhlý rozbor, založený :o.a informacích z různých
zemí o požadavcích na dobu potřebnou k provedení
aerotriangulace, přinesl následující údaje:
a) analogový vyhodnocovací přístroj prvého řádu

(1 pracovník), vyhodnocovací práce: 5,5 modelu
denně;

b) analytická aerotriangulace (1 pracovník),
vyhodnocovací práce na komparátoru a ,
eventuálně i na ,PUG: přibližně 6 snímků denně,
5,5 překrytu denně.

To znamená, že pro obě metody je potřebná té-
měř stejná. doba pro jeden překryt, rozdíl je však
v 'tom, že v případě metody a) jsou získány přímo
modelové souřadnice, zatímco při použití metody b)
pouze snímkové souřadnice. Redukce snímkových
souřadnic spotřebuje další čas a vcelku potřeba času
při použití metody b) bude v průměru asi o 30 % vyšší
než při pou~ití metody a). Lze tedy konstatovat, že
v současné době je analytická aerotriangulace ještě
poněkud pomalejší proti aerotriangulaci, prováděné na .
analogových vyhodnocovacích strojích prvého řádu.

Ačkoliv je poměrně snadné určit úspory nákladů na
aerotriangulaci, prováděné na analogových vyhodno-
covacíchpřístrojích prvého řádu, vzhledem k zhuštění
bodového pole klasickými geodetickými metodami, je
mnohem nesnadnější provést srovnání nákladů mezi
analytickou aerotriangulací a aerotriangulací na ana-
logových vyhodnocovacích strojích prvého řádu. Je to
způsobeno značnou rozmanitostí na trhu existujících
komparátorů i jejich velmi rozdílnými cenami. V sou-
časné době existují také značně rozdílné metody
a velké množství elektronických počítačů a progra.
movacích technik. Situace je dále komplikována
skutečností, že v případě vyrovnání metodou nejmen-
ších čtverců náklady na výpočty vzrůstají prakticky
se čtvercem s počtem snímků. G. C. Tewinkel [10, llJ
např. odhaduje, že blok o 200 snímcích je již mezí pro
programování u dosti velkého počítače, jakým je např.
IBM-7030. Současně pro takový blok odhaduje potře-
bu 8 hod. času počítače a náklady na výpočet v hodno-
tě 2500 US dolarů.

O nákladech na analytickou' aerotriangulaci jsou
názory různé. Odhady kolísají kolem méně nebo více
než trojnásobku nákladů na aerotriangulaci, provádě-
nou na analogoVých vyhodnocovacích přístrojích
prvého řádu. Vezmeme-li v úvahu, že v těchto odha-
dech jsou některé hrubé chyby, můžeme pro současnou
dobu rozumně předpokládat, že ve srovnání s aero-
triangulacÍ na anttlogových vyhodnocovacích přístro-
jích prvého řádu je analytická ae:rotrianguliwe asi
050 % dražší. ' .

Použijeme-li údajů uvedených v předchozích statíoh
a pro stupeň účinnosti vzorce '

D= A2.E
T '

kde D je stupeň účinnosti
A je dosažitelná pře~nost
E je hospodárnost
T je potřebný čas,

obdržíme jako průměrný stupe.ň účinnosti pro analy-
tickou aerotriangulaci. přibližně 0,70 ve srovnání
s aerotriangulací na analogových vyhodnocovacích
přístrojíoh prvého řádu. To znamená, že, dosavadní
metody analytické aerotriangulace jsou v průměru
ještě asi o 30 % méně účinné než aerotriangulace na
analogových vyhodnocovacích přístrojích prvého řádu.

S ohledem na předchozí úvahy je možno shrnout
a očekávat, že nejméně pět příštích let střední a malé
fotogrammetrické organizace budou provádět pře-
vážnou většinu aerotriangulací na analogových vy-
hodnocovacích přístrojích prvého, řádu. Ve velkých ,
organizacích by měl výzkum a vývoj na poli analytic-
ké aerotriangulace pokračovat s cílem zvýšit rentabilitu
a účinnost těohto metoda docílit vyššího stupně auto-
matizace. Mělo by být ale zdůrazněno, že ačkoliv byly
vynaloženy velké částky na vývoj analytické aerotri-
angulace, její budoucí vývoj může být pomalý. Ovšem
podmínky se mohou změnit, jakmile se podstatně
zlepší kvalita fotografických vstupních údajů a jak.
mile bude k dispozici automatické měření snímkových
souřadnic.
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Možnosti redukce chyb snhnkových
souřadnic při analytické aerotriangulaci
528.735.2

Ing. dr. K. Regensburger,
Drážďany, NDR

Měřická kvalita filmového materiálu, který je používán
pro letecké snímkování, je již několik desetiletí středem
zájmu mnoha vědeckých prací. Podobně jako při
analogovém vyhodnocování, snažili se autoři vhod-
nými zásahy nebo volbou rozměrově stálé filmové pod-
ložky odstranit při fotogrammetrickém procesu zejmé-
na diferenční srážku filmu. Poté, co bylo možno v du-
sledku rozvoje samočinných počítaču použít také ve
fotogrammetrii analytický postup, pokusili se někteří
autoři vyjádřit a opravovat chyby zpusobené filmovou
podložkou matematicky [1], [6], [9], [10]. Výsledky
většiny zveřejněných prací prokázaly, že tímto postu-
pem mUže být dosaženo snížení středních chyb sním-
kových souřadnic. Ovšem velmi zřídka je vyjádřen
vliv této redukce na modelové souřadnice. Tato práce
má být příspěvkem k řešení tohoto problému, který je
tak duležitý pro fotogrammetrii.

Vzhledem k poměrně malému rozsahu zkoušek
a k tomu, že byly použity pouze dvě filmové podložky,
je však nutno' provést další výzkumné práce, než bude
možno získané výsledky zobecnit. Zkoušky se omezily
na filmový materiál, který je v Německé demokratické
republice pro letecké snímkování k dispozici, a na mě-
řické přístroje vlastní výroby.

Vzhledem k duvodnému předpokladu, že chyby v sou-
řadnicích snímku jsou podmíněny v prvé řadě nedosta-
tečnou rozměrovou stálostí filmové podložky, byly
zkoušky prováděny pouze s měrnými mřížkami vyko-
pírovanými na filmu. Tímto zpusobem mohly být vy-
loučeny všechny ostatní vlivy, které pusobí při letec-
kém snímkování.

Výchozím podkladem byl negativ mřížky na skle
, s centimetrovým dělením, kterou vyhotovil závod
Carl Zeiss-Jena. Výsledkem vyšetření přesnosti vý-
chozího materiálu je střední chyba v souřadnici
mo = ± 2f.tm. Mřížky překopírované na film byly pro
účely měření opět převedeny na sklo; v následujících
odstavcích jsou označovány tyto materiály jako mříž-
kové kopie.

Pro zkoušky byl používán následující materiál
závodu VEB Filmfabrik Wolfen:
1. Film Aeropan na nitroc~lulosové podložce, šířka
filmu 19 cm, perforovaný. Nový název pro Aeropan
je ORWO VF 2. Zkrácené označení: Nitrofilm.

2. Film Aeropan na triacetátové podložce, šířka filmu
19 cm, perforovaný. Zkrácené označení: T - Zellit-
film.

Celkem byly vyhotoveny následující kopie:
í.Nitrofilm t = 10 dní 27 mřížkových kopií

t = 100 dní 2 mřížkové kopie
2. T-Zellitfilm t = 14 dní 4 mřížkových kopií

přičemž t znamená časový úsek mezi vyvoláním v pro-
vozních podnímkách a kopírováním na sklo. Měřitelný
rozsah inřížkové kopie byl ve většině případu 17 cm X
X 18 cm, protože jedna řada bodu nebyla zobrazena
pto perforaci filmu.

Počet proměřovaných bodu na jedné mřížkové
kopii byl většinou kolem 130, přičemž tyto body byly
rozloženy na kopii zhruba rovnoměrně. Na dvou
mřížkových kopiích u každého druhu filmu byly urče-
ny snímkové souřadnice všech 340 prusečíku mřížky.
Měření souřadnic prusečíku mřížky bylo provedenó
jednosnímkovým komparátorem 3030 firmy VEB
Car! Zeiss-Jena, protože přesnost přístroje, která je
dána střední chybou v souřadnici mo = ± lf.tm, mUže
být zanedbána vzhledem k chybám, které lze očekávat
u filmu. Pro srovnání byl také použit stereokompará.
tor 1818 z Jeny, jehož přesnost je charakterizována
střední chybou v souřadnici mo = ±3f.tm.

Zkoumání oběma přístroji odhalilo mimo nahodilé
chyby i jednoznačně systematické zbytkové chyby,
které zavinily rovnoměrnou deformaci všech modelu
vypočtených ze změřených souřadnic.

Možnosti opravy chyb filmu jsou vázány na to, aby
byly na snímku jasně zřetelné body, jejichž snímkové
souřadnice jsou známy. V zásadě se nabízejí dvě cesty,
které mohou být konstruktivně použity při užití růz-
ných leteckých komor:

1. Vestavění Gottierovy mřížky přímo před
obrazovou rovinu letecké komory. •
Přednosti: rovnoměrné rozdělení bodu se známými
souřadnicemi po celé ploše snímku, které umožňuje
dobrou interpolaci opravovaných bodu.
Zápory: obtíže s vyrovnáním filmu do roviny.

2. Zobrazení bodů se známými souřadnicemi
mimo snímkový formát na okrajích snímku.
Přednosti: jednodušší konstrukční řešení.
Zápory: jednotlivé body snímku jsou relativně daleko
od bodu se známými souřadnicemi, takže je nutno
předpokládat, že chyby v souřadnicích mají do jisté
míry rovnoměrný průběh na celém snímku.
Obě možnosti provedení oprav dovolují současně urči-
tou redukci chyb komparátorů použitých k měření,
pokud mají systematický charakter.

Prusečíkum mřížky byla přiřčena funkce okrajo-
vých značek, tak jak to odpovídá možnostem daným
leteckou komorou. Puvodní souřadnice prusečíku byly
použity jako hodnoty správné. Na dvou mřížkových
kopiích, na nichž bylo proměřeno všech 340 prusečíků,
byly vyzkoušeny pro získání chyb filmu a přístroj u
následující možnosti:
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Cislo \

transfor· Mollnosti provedeni oprav Průsečíky mřížky poul!ité pro transformaoi
maoe

1 Helmertova transformace, rovnice (1) 4 rámové značky na středu okrajů snímků

2 Afinní transformace, rovnice (2) 4 rámové značky na středu okrajů snímků

3 určení měřítka ve směru os x, y vždy ze 3 délek rám snímků s čárovými značkami
jako jednotného níěřítka získaného z průměru (řadová měřická komora MRB 21/18)
daných 3 měření

4 jako ad 3), avšak zbytky chyb zjištěné na čáro- rám snímků s čárovými značkami (MRB 21/18)
vých značkách byly interpolovány v ploše sním·
ku mezi rovnoběžnými stranami rámu

5 určeni měřítka ve směru os x, y ze vzdálenosti rám s křížovými značkami
proti sobě ležících značek pro každ,ý cm, a to
s ohledem na zkreslení, takže odchylky jsou po
interpolaci ve všech bodech rámu rovny nule

6 polynom,' rovnice (4) 8 rámových značek v rozích snímků a ve středu
okrajů snímků

7 polynom, rovnice (5) 16 rámových značek rozmístěných rovnoměrně
po celém okraji snímků

8 smyčková pseudoafinní transformace rovnic (3) Gottierova mřížka
při velikosti smyčky asi 5 cm X 5 cm

v'" = Ul.x - us'Y - <lx
ti1/ = us'x +Ut.y - dy ..• (1)

t

v'" = Ul + us'x +Ua.y - <lx
V1/=Pl+P2.Y+Pa.x-dy ..• (2)

v'" = Ut + us'x +Ua.y + u4.xy - <lx
V1/= Pl + Ps'y + Pa,x + P4'XY - dy ... (3)

v'" = ul+ Ua.X +Ua.y + u4·xy +
+ U".y2 + us.xys- <lx

V1/= Pl + P2'y + Pa'X + P4'XY +
+ p".xs + Ps.x2y- dy ... (4)

Vm = Ul +U2.X + ua.x2 + u4'x3 +
+ u".y +Us'xy +U7.y3 +Us.xys- <lx

VII= Pl + P2'y +Pa.y3+ P4·y3 +
+ p".x + Ps'XY + P7'Xs + Ps.x2y-dy ... (5)

Nosič vrstvy: nitrooelUlosa t = 10 dni
Jednosnímkový komparátor

Potřebný Chyba v souřadnioi
Transfor- počet
maoe pozorováni m' I m'v každém '" II
č. směru

souřad.os (pm)

1 4 , ±13,7 ±15,4
2 4 ± 7,0 ± 6,8
3 6 ± 7,6 ± 5,7
4 38 ± 3,6 ± 5,7

5 72 ± 4,2 ± 3,5
6 8

I
± 7,4 ± 4,7

7 16 '± 3,5 ' ± 3,7
8 25 ± 3,0 ± 2,5

Transforma,ce 2, 5 a 7 byly použity také při proměřo-
vání ostatních kopii mřížek na nitrofilmu. Výsledné
průměrné hodnoty souhlasí velmi dobře s výsledky
obou zkoumaných kopii mřížek, takže mohou být
uvažovány pro celý film.

Pro nitrofilm je možIio z výsledků provést tyto
závěry:

a) Rozdíly mezi hodnotami správnými a naměřenými
na okrajových bodech snímků, u nichž jsou známy
souřadnice, dovolují opravit chyby filmu také ve
zbývajících částech snímku.

b).Afinní transformace přináší proti Helmertově trans-
,formaci podstatné zvýšení přesnosti vzhledem
k velké diferenční srážce filmu (0,47 %0)' •

c) Chyby filmu je možno snížit pomocí zkopmaného
'interpolačního postupu. Ovšem tento postup vy-
žaduj~ relativně velký počet pozorování bodů se
známými souřadnicemi.

d) Zdá se, že nejpříznivější řešení s ohledem na zvýšení
přesnosti a určení potřebného počtu pozorování
bylo nalezeno v polynomu, který je dán rovnicí
(5). Dosažená přesnost přesahuje nepatrně chyby,
které byly způsobeny kopírováním.

Nosič vrstvy: nitrooelUloaa t '" 10 dní
Stereokomparátor

Potřebný Chyba v souřadnici
Transfor- počet
maoe pozorováni m' I m'v každém '" 1/

Č. směru
souřad. os (I'm)

1 4 ±15,3 ±15,4
2 4 ± 9,2 ± 8,1
6 8 ± 8,4. ± 7,4
7 16 ± 5,6 ± 5,2
8 25 ± 5,0 ± 4,2
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e) Nejlepší výsledky dává podle očekáváni smyčková
pseudoafinní transformace při použití Gottierovy
mřížky. Ve vyšetřeni se ovšem neobjevují ty zdroje
ohyb, které mají za následek snižováni přesnosti
postupu (ne dosti přesné rovinné uloženi filmu v le-
teoké měřické komoře apod.).

f) Výsledky měřeni se stereokomparátorem ukazují
stejnou tendenci jako na jednosnimkovém kompa-
rátoru. Rozdíly chyb J;Ilezioběma způsoby určení
jsou podmíněny nižší přesností stereokomparátoru.
S ohledem na vliv zbytků systematických chyb
nelze odvodit hodnoty tab. 2 podle zákona o pře-
nášeni chyb z výsledků tab. 1.

Při porovnáni obr. 1 a obr. 2 se ukazuje vliv poly-
nomu (5), který autor navrhuje pro opravu chyb
filmu a přístroje. Z obr. L je zřejmá nutnost členů
s x2 a x3 resp. y2 a y3 v rovnici oprav. Na základě
výsledků s nitrofilmem se omezily opravy chyb v sou-
řadnicích uT - Zellit filmu na transformace 2 a 7,
přičemž byly získány průměrné hodnoty uvedené
v tab. 3.

, NOlličvrstvy: triacetátová celulosa t=14dni
Jednosnimkový komparátor

-

I
Pptřebný Chyby v souřadnicích

Transfor- počet
mace pozorováni

I

m' I m'v každém m 1/
č. směru

souřad.os (pm)

2

I
4

1

±5,3

I
±3,9

7 16 ±2,8 ±2,6

Pozorování tab. 1 a 3 dokazuje, že měřická hodnota
T-Zellitfilmu je o něco lepší, což se projevuje i v nižší
diferenčni srážce (0,07 0/00)'
Proměření dvou mřížkových kopií nitrofilmu 100 dní
po vyvoláni pomocí F - testu ukázalo nepatrný, ale
postřehnutelný vzrůst střednich chyb v souřadnicích
vzhledem ke kopiím, které byly vyhotoveny po 10
dnech. V mezidobí byl film uschován v uzavřeném
plechovém pouzdře.

Aby byl získán přesný obraz o účinnosti navrhovaného
polynomu (5) na rozdělení zbytkových chyb uvnitř
snimku, byly propočteny střední chyby v souřadni-
cích všech mřížkových kopií pro různé kruhové zóny
se středním poloměrem r', přičemž r'představuje vždy
střední vzdálenost od středu snímku. Vyrovnáním
byla získána pro každý druh filmu a každý přístroj
křivka m;K' = j(r'), která charakterizuje rozděleni
středních chyb v souřadnicích na snimku. '

Jako nejpříznivější polynom pro určeni středních
chyb se ukázala po afinni transformaci rovnice

I mK' == a + b.r' + c.r'3,
zatímco rozloženi chyb mohlo být po užití polynomu
(5)vždy vyjádřeno přímkou

mK'-a -t- b.r'.

Nejistota křivek, zobrazených na obr. 3, je dána
střední chybou asi ± 1 {trn, která byla výsledkem
vyrovnáni. Jestliže pozorujeme nejprve obraz 3a, je
třeba konstatovat, že střední chyby v souřadnicích

I

t
I

~,.

.'

mK', které byly vypočteny ze zbytkových chyb v obou
směrech souřadnic, ukazují znatelný růst směrem
k okraji snimku. Jestliže však použijeme polynom (5),
dosáhneme, že středni chyba v souřadnicích je stálá
(konstantní) bez ohledu na přístroj a druh filmu.
Porovnáme-li tyto výsledky se znázorněnim Hallerto-
vým o rozděleni vah na snimku, pak je křivka znázor-
něná v [4] obr. 1 téniěř identická s tou, která byla
získána při afinni transformaci při použití nitro-
filmu.

Lze tedy předpokládat, že je třeba hledat hlavni
příčinu pro vzrůstáni chyb v souřadnicích směrem
k okraji snímku ve změně tvaru podložky filmu.
Vhodnou volbou transformace je možno získat rovno-
měrné rozloženi chyb ve snimkových souřadnicích.
Jestliže zkoumáme chyby v souřadnicích zvlášť pro
směr osy x a y, vyplynou následující zajímavé skuteč-
nosti (obr. 3b, c): Zatímco je křivk:a chyb mm dána
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Helmertova transformace
Afinní transformace

Stereokomparátor:

Helmertova transformace

Afinní transformace

Předpokládaná konstanta komory byla CK::::: 210
mm a snímkové měřítko 1 : 4500. V každé řadě byly
vypočteny modelové souřadnice asi u 110 bodů.
Absolutní orientace byla provedena pomoci 4 vlfcova-
cích bodů v rozich řad. Od vyrovnání modelových
souřaclnic se upustilo, protože by tento ,postup vyža-
doval pro předpokládané poměry aerotriangulace ve
velkém měřítku přfliš husté pole pevných bodů.
Z tohoto důvodu se nabizi jako jediné ekonomicky
zdůvodněné řešení vyrovnání blokové, protože počet
vlfcovacich bodů, které jsou při tomto způsobu potřeb-
né s ohledem na plošný obsah, může být snížen na
minimum.

rovnici 3. stupně, vzrustaji chyby mli pouze nepatrně,
a to lineárně. Tato skutečnost, pravděpodobně pod-
mfněná strukturou filmového pásu, je důležitá hlavně
s ohledem na relativní orientaci. Jestliže vyjdeme při
ziskání prvků orientace z příčné paralaxy, pak ukazuj[
výsledky pozorování, že nevznikaji žádné podstatné
váhové rozdfly mezi orientačními body ve středu

I snímku a na jeho okraji. Naproti tomu lze óčekávát na
základě rozdělení chyb mm zvětšení deformaci výšek.

5. Pňsobeni chyb ve snimkových souřadnicich
.na řadovouaerotriangulaci

Pro zkoumání byly použity mřfžkové kopie na nitro-
filmu, které byly spojeny do 3 řad po 8 modelech.
.!erotriangulace byla provedena analyticky podle Schu-
tovapostupu [8J a prosrovhání také na stereoplani-
. grafu; přičemž byly pOlIžio/ při analýtickém způsobu
následujícfpost~pypro odstranění chyb filmu a při.
strojiJ,~ .

Chyba v poloze Chyba ve vý~ce

Přístroj Transformace mm I mli m.

I (pm) «pm') I %
0

hg
I

Jedno- Helmer- I
snímkový tova I ±28 ±40 ±34 ±O,16
komparátor afinní ±24 ±25 ±43 ±O,20

polyno-
mem ±23 ±15 ±28 ±O,13

Stereo- Helmertova ±93 ±51 ±41 ±O,20
komparátor afinní " ±91 ±39 ±39 ±O,18
Stereopla-
nigraf - ±62 ±75 ±247 ±1,18

Z vyšetřovaných chyb v poloze a výšce pro uve-
dené 3 řady byly vypočteny pruměry,· které jsou uve-
deny v tab: 4. Zčásti překvapivé výsledky triangulace
shrneme do těchto bodů:
a) Nízká. měřická kvalita zkoumaného :filmového ma-

teriálu vedla v prvé řadě k systematickým chybám
souřadnic v poloze řad (změny měřitka, zakřivení
řad v rovině xy). Systematičnost chyb v určení VÝ-
šek není tak výrazná. Oprava· chyb filmu nepřinesla
očekávaný úspěch pokud se týká systematiky chyb
v modelových souřadnicích. Zvláště }:lak ~ůstaly
téměř stejné změny v měřitku uvnitř řad i přes
Helmertovu transformaci. Pouze zakřivení ,řad
bylo poněkud zmenšeno, což je vidět i z toho, že se
zmenšila chyba mli (tab. 4). Chyby v souřadnicich,
které vz~kaji z rozdfIů při napojováni modelů,
ukazuji, že při použiti polynomu (5) docházi k je-·
jich zmenšení, což dovoluje sóudit, že vzrostla i re-
lativní přesnost uvnitř řad.
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b) Z porovnání výsledků Helmertovy transformace při
použití různých přístrojů je zřejmě jasný vliv zjiště-
ných systematických: přístrojových chyb. Řady,
triangulované pomocí stereoplanigrafu, ukazují
očekávané silnější zakřivení v rovině souřadnic 'xy.
Výsledky získané ,se stereokomparátorem vykazují
zvětšení změn v. měřítku uvnitř řad. Prohnuti řad
v rovině xz vystupuje jasně pouze u stereoplani-
grafu. '

Jednosnímkovlj komparál0r

ajlnní irt.nsjormace

s ·'1,6cm ě 3.5.1'm ~ 5nimk
x2• 4J.4, .
X~••• 12.6

jednosnímkov\o komporálor

oprava poh,trfornem podle
rovnice (5)

S·, J,7cm Q 3.BJIm na snímku

x'· 10,07
x~,••·14,1

slereokomparátor

ajinní Iransjormace

s·. 2,2emQ 4,91'm na snímku

X2.4,60 .
X~o.~16,9

Obr. 4: Oetnost příčných paralax. (Míra četnosti v cm.)
c) Na obr. 4 jsou znázorněny zbytkové příčné para-
laxy modelu podle četnosti,. Na základě X2 - testu
nebylo možno popřít normální, rozdělení hodnot.
Přitom je zajímavé, že se zbytkové, paralaxy po
afinní transformaci a po použití polynomu (5) nijak
podstatně neliší. Pouze mezi výsledky měřenými
jednosnímkovým komparátorem a stereokompa-

\
rátorem je možno zaznamenat výraznější rozdíl.
Porovnání hodnot chyb, které lze očekávat teore- ,
ticky podle teorie Hallertovy aerotriangulace,
s dosaženými chybami ukazuje, že teoreticky získa.
né hodnoty chyb jsou všeobecně podstatně menší
než skutečné hodnoty. Pouze chyby v určení výšek
při triangulaci jednosnímkovým komparátorem a
stereokomparátorem odpovídají předpokladům. Ta.
to zjištěná skutečnost je zřejmě jednoznačně zavi-
něna výskytem systematicky působících chyb.

d) Pro vyjasnění příčiny systematických chyb v sou-
řadnicích modelu vyšel autor podle způsobu uve-
deného v článku Grubera [2] z působeni systema-
'tických chyb prvků orientace. Porovnáni ,obecných
chyb v podélném sklonudcp, které byly odvozeny
z chyb v souřadnici x s hodnotami získanými z rela.

tivní orientace (správné hodnoty orientačních
prvků pro mřížkovou kopii jS~lUrovny nule), však
neukázalo žádné korelace v absolutni hodnotě a ve
znaménku. Proto dochází autor k názoru, že při
krátkých triangulačních řadách a při použití zkou·
maného filmového materiálu nevznikají systema-
tické chyby v souřadnicích v první řadě součtem
chyb v orientaci, ale součtem systematicky působí-
cích chyb :filmu a přístrojů. Výjimku tvořily ty
chyby ve výšce při triangulaci :na stereoplanigrafu,
které mají za základ systematické chyby z konver-
gence a jejichž příčinou jsou nedostatky přístroje.

7. Chyby V souřadnicich modelu po blokovém
vyrovnáni

Zkoumání souřadnicových chyb v blokovém modelu
sloužilo k vyjasnění otázky, do jaké míry mohou být
zmenšeny systematické chyby modelových souřadnic
tím, že bude použito více vHcovacích bodů, a že budou
modely spojeny mezi řadami. Vyrovnání bylo prove.
deno na základě praktických úvah Jerieho analogo-
vým počítačem [5]. Nepříznivý tok informací při vy·
rovnání tímto počítačem však ukazuje, že je vhodnější
provádět výpočty výhradně s digitálně pracujícími
automaty. Výzkum se omezil jen na polohové vyrov-
nání souřadnic. Vzhledem k předpokládaným triangu-
lačním řadám byla výsledná velikost bloků 3 X 4 sekce.

Rohové BodysekofPočet body sekof
Pi'fstroj Transfor- vlfoo-

n = 20 n = 408maoe vaofoh
bodů I

--
Im", mu ,":", mu

Jedno-7 Rel-
snímko- mertova 6 ±53 ±29
vý afinní 6 ±14 ±14 ±12 ±13
kompa- polynom

± 51rátor (5) 4 ± 8 ± 6 ± 9

Stereo- R~l-
kompa- mertova 6 ±48 ±31
rátor afinní 6 ±20 ±15 ±17 ±16

Stereo.
,plani-
graf - 6 ±48 ±30 ±46 ±29

V tab. 5 jsou uvedeny středni chyby modelových
souřadnic pro jednotlivé přístroje a zkoumané mož-
nosti transformace snímkových souřadnic. Hodnoty
mllJa my, vypočítané jako skutečné chyby, byly získány
jednak z odq,hylek vyrovnaných a zprůměrovaných
(vystředěných) souřadnic rohových bodů sekci, jednak
z rozdílů 34 bodů, které byly transformovány na vy·
rovnané rohové body sekcí.

Ka obr. 5 je znázorněno rozděleni chyb v poloze
uvnitř bloku po opravě chyby :filmua:finní.transformací
a polynomem (5). \Vyrovnání se provedlo s 'použitím
šesti vHcovacích bodu při a:finDÍ'transformaci a čtyř
v1fcovacich bodů při použití polynomu.
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Výsledky vyrovnání lze shrnout takto:

a) Triangulace třemi zkoumanými přístroji měla stej-
nou přesnost za předpokladu, že nebyla provedena
žádná oprava chyb filmu. To znamená, že chyby
filmu určují v podstatě velikost chyb v modelových
souřadnicíoh bloku.

b) Číselná oprava chyb filmu vede na základě uvede-
ného tvrzení k významnému zvýšení přesnosti vy-
rovnaných souřadnic bloku. Absolutní hodnota
souřadnicových chyb modelu při použití polynomu
(5) je po vyrovnání jen asi dvojnásobná, než sou-
řadnicové chyby na filmu. Tento vynikající výsle-
dek ovšem 'předpokládá, že rohové body sekcí mo-
hou být př~eseny bez chyb. Sčítání chyb, k němuž
dochází u řad, je téměř eliminováno' vyrovnáním
bloku se 6 vlicovacimi body v uvedeném rozdělení,
takže výsledek ovlivpují rozhodujícím způsobem
opět nahodilé chyby. ,

c) Vzhledem k rozdělení vlicovacích bodů v bloku
souWasí výsledky vyrovnání se zkušenostmi zná-
mými z literatury a s teoretickými úvahami.
NejpříZnivějším řešením je umístění vlicovacích
bodů v rozích a ve středu stran, protože na okrajích
bloku vystupují největší chyby (srvn .. s obr. 5).
Další body ve středu bloku nepřmášejí' žádné pod-
statné zvýšení pře~nosti. To, že při užití pouze
4 vlicovacích bodů vznikly při užiti polynomu tak
malé chyby v modelových souřadnicích, je možno
považovat za náhodný výsledek.

8.1. Vyšetřování ukázalo, že při určitém .filmovém
materiálu je možné zmenšení' chyb ve snímkových
souřadnicích dosáhnout také užitím bodů na rámu
snímku se známými souřadnicemi. Pro nitrofilm se
ukázalo, použití polynomu (5) jako nejpříznivější.
Pro zjištění koeficientů je třeba, proměřit 16 bodů.
které jsou roVnoměrně rozloženy na rámu snímku,
Použitím polynomu se podařilo redukovat střední
\ chyby v souřadnicích lla celém'snímku na ±3,5,um
v obou směrech souřadriicových os. Protože bylo mož.

no provádět zkoušky zpočátku jenom s m.řfžkovými
kopiemi, obsahuje udávaná hodnota pouze chyby
přístrojové (jednosnímkový komparátor), osobní chy-
bu vyhodnocovatele a chybu filmu včetně kopírovaní
a fotografického zpracování materiálu. Použití T-Zel1it-
filmu, který vyvinula VEB Filmfabrik Wolfen, slibuje
proti nitrofilmu,zvýšení přesnosti modelových souřad-
nic. Je možné, že by stačilo pro opravy chyb snímko-
vých souřadnic použít polynom nižšího řádu. Rozdě-
lení chyb, které byly způsobeny deformací filmové
podložky a vrstvy na snímku ukazuje zřetelnou ~ávis-
lost na radiální vzdálenosti bodů od středu snímku .
Tato závislost je různá ve směru filmového ,pásu
a kolmo na něj.

8.2. Chyby v modelových souřadnicích řad, které
byly zjištěny pomocí mřížkových kopii, mají převážně
systematický průběh, který není podstatně ovlivněn
ani když použijeme možnosti oprav chyb snímkových
souřadnic. Zejména chyba v měřítku neprpkázala
žádnou závislost na užitých rovnicích oprav. Vyšší
místní přesnost při použití navrženého polynomu však
nelze přeWédnout a je možno předpokládat, že vyrov-
nání řady nebo bloku přinese odlišné výsledky pro
různé způsoby. .

Vyrovnání bloku analogovým počítačem Jerieho,
který má.3 X 4 sekce, zmírnilo, jak bylo možno oče-
kávat, velmi znatelně systematický podíl polohových
chyb modelových souřadnic. Tím opět vystoupila
zřetelně účinnost rovnic oprav pro chyby ve snímku.
Při použití polynomu klesá střední chyba v modelové
souřadnici v bloku na ±8,um v každém směru souřad-
nicových os, a tím je asi trojnásobná proti jednotlivé-
mu modelu, event. jedenapůlnásobná jako u dvojná-
sobného modelu. Docilená přesnost byla mimoto umož-
něna bezvadnou indetifikací společných bodů v soused-
ních řadách. U leteckých snímků jsou podobné výsled-
ky možné jen při použití signalizovaných bodů,
protože umělé označení bodu na snímku s potřebnou
přesností jenom několika málo ,um je stěží proyeditel-
né. Uspořádání vlicovacích bodů v bloku je účelné,
když jsou 4 body v rozích bloku a 2 body na stranách,
které jsou rovnoběžné s letovými čarami.

Přeložila: Ing. Monika Mikšovská
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Vyhotovení map velkých měřítek
fotogrammetrickou metodou a jejich
využití v urbanism~
528.74:71Í..4

Ing. Radinka Savič!,
Bělehrad, SFRJ

RozvoJ měst V naší zemi vyžaduje nezbytně rychlé
a ekonomické vyhotovení map ve velkých měřít·
kách. Vzhledem k výsledkům získaným při užitífo-
togrammetrické metody pro obdobné práce v za-
hraničí, bylo navržéno užití této metody pro vy-
hotovení mapy Skoplje v měř. 1:1000 po zemětře-
sení v roce 1963. Mapa polorozbořeného města, kte-
rá má být základem pro zastavovací plán nové
Skopl je, by vyžadovala při užití klasických mapo-
vac1ch metod mnoho času a velký počet odborníků
- geodetů. A protože současná situace potřebovala
rychlé řešení, byla zvolena metoda fotogrammet-
rická. /

Pomocí letecké fotogrammetrie a při užití fo-
togrammetrických vyhodnocovacích strojů 1. řádu
vyhotovil Fotogrammetrický ústav, Bělehrad -(Za-
vod za fotogrametriju) mapu pro celé území města.
Rychlost a ekonomické výhody této metody doká-
zaly svou velkou přednost proti klasickým meto-
dám, ovšem' zároveň se objevily nové problémy.
~lImo jiné zůstává otázkou přesnost této metollly,
počínaje leteckým snímkováním pro vydání mapy,
neboť přílišná rychlóst, s jakou byla mapa vy-
hotovena, nedpvolila příslušný rozbor. Přesto tato
mapa, mimo ostatních hodnot, vyvolala svou pře-
hledností a obsahem živý zájem jiných měst o ob-
dobnou mapu. .

Proto bylo během roku 1965 započato' s vyho-
tovením mapy malého města Vrbas o ploše 600 ha
rovněž v měř. 1:1000. Toto město, s většinou nízký-
mi domy a pravide'lnými širokými ulicemi, je roz-
loženo v téměř plochém terénu. Při této příleži-
tosti se ve spolupráci se Svazovou geodetickou
službou (Savezna geodetska Uprava) uskutečnilo
zaměřep.í jednoho obytného bloku města se všemi
detaily nejpřesI1ějŠímf klasickými metodami. Je
ti'eba uvést, že 90 % předmětů měření jsou domy,
zbytek tvoří ploty a zdi. Podrobné body měření ne·
byly signalizovány.

Souřadnice vypočítané z klasického měřeni
byly pokládány za přesné a sloužily k porovnání
se souřadnicemi získanými fotogrammelrickou me-
"todou. Výsledky umožnily zhodnotit přesnost užité
metody a určit př,esnější kritéria, odpovídající ob-
dobným .podmínkám a shodné metodě.

Cílem této, práce nebyl výzkum a dokazování
přesnosti vyhotovení map totogrammetrickou me-
todou za zvláštních, pokud možno nejlepších pod-
mínek, a s péčí, která je obyčejně věnována vý-
zkumným pracím, ale zjištění, jaké výsle,dky je
možno obdržet v běžných podmínkách - od le-
teckého snímkování, po práce v terénu a kance-
Zdři, kde se pracuje. podle nOrem..a s obvyklými
přístroji. . .'

,Lete;c~é měřické snímky byly pořízeny na film
normální komorou skohstantou. 210 mm a formá-
tem sníniků 18 X18 cm; výška letu hyla 1200 m.

Ačkoliv se předpokládalo, že snímkování se
usl$:uteční' počátkem jara před olistěním stromů,
bylo snímkdvání vzhledem k špatnému počasí pro-'
vedeno později, .kdy už stromy měly listy. Stromy
sice nebyly příliš vysoké a nevadily ve vyhodno-
cení střech budov, ale činily potíže při identifikaci
dalších detailů, jako hranic plotů, schodů, cest atd.
Proto byly tyto zakryté předměty při klasifikaci
v terénu zaměřeny na detaily, na snímku jasně
identifikovatelné. Snímky, pořízené po pOVOdni,
nejsou zvlášť dobré kvality.

Vlícovací body byly jak polohově, tak výškově \Ir-
čeny polygť;)llovými pořady, připojenými na trigo-
nometrické body druhého a třetího řádu. Délkové
chyby polygonových uzávěrů byly řádově 1:11 000.
Pro každOU stereodvojici byly určeny 3 až 4 vlí-
covací body, které byly v terénu signalizovány bí-

I lými křížovými signály. Tento počet geodetických
bodů je užíván vždy, jde-li jen o vyhodnocení polo-
hopisu. Signalizace v terénu byla pc:>užita jen pro
vlícovací body. .

Po snímkování (a před vyhodnocením) byla
provedena klasifikace v terénu. Všecbny detaily,
tvořící obsah mapy v měř. 1:1000, byly zakresleny
na zvětšeninu leteckého snímku. Na zvětšenině byly
zaznamenány též veškeré hodnoty zaměřené v te-
rénu, jako šířky okapů, cest a ulic, zaměření za-
krytých předmětů .měření, vnějsí oměrné míry
Uličních bloků atd. Sířky okapů pod 30 cm nebyly
měřeny. Tyto zvětšeniny leteckých snímků byly
později pomůckou při fotogrammetrickém vyhod-
nocení.' •

Na stejných zvětšenin~ch byly červenou tuší
zaznamenány kóty geometrické nivelace. Nivelace
i klasifikace v terénu byly prováděny stejnou mě-
Hckou četou. Kóty byly užity pro kontrolu přes-
ností fotogrammetrického vyhodnocení výškopisu.
Praxe v našem ústavu le takov'á, že při mapování
plochých terénů ve velkých měřítkách bývá výško-
pis určen geometrickou nivelací, neboť přesnost
fotogrammetrického vyhodnocení výškopis~ je
v těchto .případech pOkládána za nedostatecnou.
Po vykresleni vyhodnoceného polohopisu se kóty
nivelace přenesou na originály a lineárni interpo-
lací se sestrojí vrstevnice.

Vyhodnocení a výsledky

Jedna měřická četa provedla zaměření jednoM
obytného bloku geodetickou metodou. Bylo prove-
deno číselné a grafické vyhodnocení toho obytného
bloku. Grafické vyhodnocení bylo provedeno dvěma
způsoby, neboť bychom si přáli zjistit, do jaké míry
fotogrammetrické vyhodnocení odpovídá klasické-
mu měření, to znamená, jak může být ovlivněna
přesnost fotogrammetrického vyhodnocení poloho-
pisu. Vyhodnocení se uskutečnilo na stereoplimi-
grafu C 8;
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Pro měřítko mapy 1:1000 bylo měřítko modelu
1:2500. K orientaci,stereodvojice' byly k dispozici
obyčejně tři vlícovací body, což je l.1.žívánovždy,
jde-li jen o vyhodnocení polOhopisu. Vyhodnoco-
váno bylo na astralon.

C í s e ln é v y hod n o cení

Číselně byly vyhodnoceny tři stereodvojice. Rela-
tivní orientace se provád~la částečně početně. Při
vyhodnocení měl vyhodnocovatel k dispozici zvět-
šeninu' leteckého snímku 'se záznamem čísel po-
droJ:mých bodů a šířek okapu. Souřadnice všech vy-
hodnocovaných bodů byly zaregistrovány registrač-
ním zařízením. ..

Číselné vyhodpocení budov bylo uskutečněno .
, tak, že souřadnice rohů střech J::lylyzaregistrovány
a transfórmovány, načež byly číselně opraveny
o šířku okapů. Po transformaci a opravě souřadnic
roM střech o rozdíl z šířky 'Okapfi,byly takto
vzniklé souřadnice 364 rohfi budov porovnány
s.přesnými hodnotami z klasického měření v terénu.

Střední chyby polygonových a trigonometric-
~ých bodů po transformaci jsou uvedeny' v tab.:

Asi 8 % podrobných bodů nebylo při fotogram-
metrickém vyhodnocení identifikováno, což bylo
způsobeno zarostlo stí, nebo zakrytím některou
sfavbol.1..Tyto body však byly zaměřeny zvlášť v te-
rénu,.' .
Rozvržení chyb z porovnání souřadnic fotogram-

metrický.ch a získaných klasickým zaměřením, je
zaznamenáno v ~stogramu. Podle kriteria x2 K,
Pearsona s nejistotou menší než 5 %, rozdíly Vx .a
Vy jsou rozvrženy normálním způsobem, lleboť

p, {x2;;; 22,4} = 0,05 pro 11=13 stupňi'l volnosti
a v našém případě je x2= 13,2 a 7,8.

Hodnoty. {Ji a {J2 potvrzUjí, symetričnost a pra-
videlné rozložení '(tab. 1).

Z rozdíli'l souřadnic, ;lískanýcl} metodou foto-
grammetrickou a zaniěi'ením v. terénu, byla vypo-
čítána střední kvadratická chyba sOuřadnic X a Y
pddle vzorci'l

• ď _V[VX2] •
Mx- --. ,

" n

Střední kvadratická chyba polohová byla vy-
vypočítána podle vzorce

Mv =: V(Mx2' + Mi),

Ho\dnoty Mw, My a Mp jsoU vyznačeny v ná-
. sledující tab.
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•. Histogramy a teoretické křivky pravidelného
rozložení

Na třech stereodvOjicích byly při fotogram-
metrickém vyhodnocení na stereoplanigrafu G8
přečteny výšky 310 bddi'l v terénu nesignalizova-
ných. Pro zjištění přesnosti výš k o P i s u byly vy-
počteny rozdíly výšek, určených Jotogrammetricky
a nivelq1cí. Výsledky jsou zaznamenány v tab. 2.

h(cm) I n % I E%

0-3 63 20,3
3-9 106 34,3 54,6
9-15 61 19,8 74,4
15-21 36 11,6 86,0
21-27· 23 7,3 93,3
27--':'33 11 3,5 96,8
33'-39 6 1,9 98,7
39-45 1 0,3 99,0
45-51- 3 1,0 100,0

:E " 310 100,0

. Střední kvadratická chyba, vypočítaná podle

vZOrce Mk = V[V:2], je 13,6, cm.' př~snost\ by

mohla být větší, kdyby velký počet kontrolních
bodů nebyl právě,na rozhraní plotů,..
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G r a f i c k é v Yhod n o ce n í - 1. z P ů s o b Tab. 4

Pracovní způsob spočívá v tom, že ,k vyhodnocení
je užito jen klaSifikovaných zvětšenin s vyznačením
šířek okapů. Ostatní měřené hodnoty nebyly po-
užity. I

Tento způsob vyhodnocení byl provaděn za
účelem potvrzení přesnosti grafického vyhodno-
cení, bez užití dalších hodnot, získaných měřením
v terénu. Relativní orientace byla ,provedena čás-
tečně početně. Šířky okapů byly po fotogrammet-
rickén1 vyhodnocení odsunuty ,přímo v mapovém
listu. Potom byly odečtény souřadnice 272 bodů a
porovnány s přesnými hodnotami. Výsledky tohoto
porovnání tLkazuje tab. 3,

.
4Y(cm) n % E% 4X(om) n % -E%

0- 6\ 40 14,7 0- 6 48 17,8
6-12 49 18,0 32,7, 6-12 43 15,8 33,6
12-18 ". 37 13,6 46,3 12-18 39 14,4 ,48,0
18-,-24 40 14,7 61,0 18-24 39 14,4 62,4
24-30 39 14,4 . 75,4 24-,-30 33 12,2 74,6
30-36 18 6,6 82,0 30-36 15 5,6 80,2
36-~2 22 8,1 90,1 36-42 27 9,5 89,7
42-48 14 5,1 95,2 42-48 17 6,2 95,9
48-54 10 3,7 98,9 48-54 7 2,6 98,5
54-60 3t 1,1 100,0 54-60 4 1,5 100,0

E 272 100,0 E 272 100,0 •

Střední odchylka pro souřadnice Y je 26,1 cm a pro
souřadnice X je 25,5 cm. Asi 8 % bodů nebylo na
snímcích identifikováno, a tedy též, vyhodnoceno.

Rozdíly souřadnic z Jotogrammetrického vyhod-
nocení a z měření v terénu ukazují přítomnost
systematické chyby, a neodpovída~í pravidelnému
rozložení.

G r a f i c k é v y hod noc e n í - 2. z P ů s ob

Při uŽití stejného vyhOdnocovacího stroje bylo
fotogrammetrické vyhodnocení provedeno jiným
vyhodnocovatelem, způsobem nezávislým na před-
cházejícím.

Relativní orientace byla provedena běžným
opticko-mechanickým způsobem. Měřítko modelu
bylo 1:2500, měřítko mapy 1:1000, stejné jako
u prvního způsobu. Pro vyhodnocení měl vyhodno-
covatel k dispozici klasifikované zvětšeniny letec-
.kých snÍl1lků (v měř. 1:1300) se všemi zaměřenými
hodnotami. Mé~ě jasné, nebo zakryté předměty,
měření, byly vykonstruovány z hodnot terénního
zaměření na nejbližší jasně ideI;ltlfikovatelné body.

Vyhodno covatel ~ynesl podle zá~namů na zvět-
šeninách do origináli\ rohy uličních bloki\. Tyto
. rohy byly zaměřeny na měřické přímky. Tím, se
chtělo jednak omezit měření šířék okapli, a přitom
doplňujícími měramizvýšit přesnost vyhodnocení,
10 znamená zajistit pO,žadovanou přesnost map ve
velkém měřítku. Obdržené výsledkyvšák vyvrátily
tuto domněnku. Po vyhodnocení ak1\esběbyly I

s originálu odsunuty souřadnice vyhodnocéný~h
boďu a porovnány s přesnými hodnotami. Odchylky
JSou uvedeny v tab. 4.

4Y(cm) I n % E% 4X(cm) n % E%

0~10 84 18,4 0-10 101 22,3
10-20, 88 19,3 37,7 10-20 80 17,5 39,8
20-30 75 16,4 54,1 20-30 94 20,6 . 60,4
30-40 66 14,5 68,6 30-40 58 12,7 73,1
40-50 49 10,8 79,4 40~50 43 9,4 82,5
'50-60 34 7,4 86,8 50-60 31 6,8 89,3
60-70 25 5,5 92,3 60-70 21 4,6 93,9
70-80 21 4,6 96,9 70-80 11 2,4 96,3
80-90 11 2,4 99,3 80-90 9 2,0 98,3
90-100 3 0,7 100,0 90-100 8 1,7 100,0

E 456 100,0 E 14561100,0 r

Systematické chyby jsou zde Ještě více patrné,
než v prvním. způsobu grafického vyhodnocení.
Střední odchylka v souřadnici X je 36,9 cm a
v souřadnici Y je 38,6 cm. Z 489 porovnávaný'ch
bodů bylo 33 (7 %) velmi odlišný'ch od odpovídají-
cích bodů v terénu, a to zásluhOU nejistých hranic
nebo složitou konstrukcí střech.

Byla- shledána menší přesnost grafického vy--
hodnocení ,proti vyhodnocení číselnému, neboť je
doprovázeno některý'mi chybami, jako jsou např::
chyby způsobené převody mezi vyhodnocovacím
strojem a koordinátdgrafem, odsouváním šířek
okapli, chyby na styku stereodvOjic; při odečítání
souřadnic atd.

V každém případě je třeba při posuzování vý-
sledkůčíselného a grafického vyhodnocení mít na
zřeteli, že tyto kontrolní body nebyly signalizová-
ny. Dále je nutno upozornit na kvalitu leteckých
snímků, která ovlivnila přesnost fotogrammetrické-
ho vyhodnocení. Přesto tyto zřetelné rozdíly mezi
přesností číselného a grafického vyhodnocení do-
volují předpokládat, že existUje závažný' zdroj
chyb. V průběhu grafického vyhodnocení není mož-
no vždy odhalit vliv, pocházející ze způsobu za-
měření v terénu při klasifikaci. Tyto chyby přispí-
valy k zvýšení chyb vý'sledků, získaných druhý'm
způsobem vyhodnocení, nedávají však dostatečné
vysvětlení zřetelných systematických chyb, a to
]J obou způsobů grafického vyhodnocení.

Z toho tedy vyplývá, že užití velkého počtu
měření v terénu zmenšuje přesnost vyhodnocení.
Zdroj chyb by mohl pOCházet bud z měření v te-
r.énu při klasifikaci (když se upustí od měření
délek měřickým pásmem), nebo z vynesení změ-
řený'ch hodnot, na mapový list. Bylo totiž pozorová-
no, že existuje zároveň další zdroj chyb při užití
druhého způsobu grgfického 'vyhodnocení (graf 1);

Graf 1.
x
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Jak bylo vyznačeno ve výše uvedených grafech,
všechny rohy domů do ulice, získané vynesením
měr zaměřených v terénu, vykazují pro stejnou
měřickou přímku s.tejné .systematické chyby. To
ukazuje na nepřesné zaměření výchozího bodu v te-
rénu; nebo jeho, nepřesné vynesení na mapový list
při vyhodnocení.

Protože malý počet, těchto bodů vzhledem
k celkovému počtu bodů kontrCllních nemohl uká-,
zat tak výrazné systematické chyby, byla provede-
na zkouška převodu mezi vyhodnocovacím strojem
a kordinátografem. Při stejném převodu, který je
užíván při vyhodnocení, byly čteny avypichovány
do astralonu na, koordinátografu body po 10 cm.
Potom byly tyto délky kOI).trolovány přesným mě-
i'ítkem a bylo'zjištěno, že' jsou delší, a ze existuje
systematická chyba vose X a Y, jak patrno ,na
grafu 2. Kontrola byla provedena v obou směrech
os X a Y.

, ,

1/ -I

/ \ ...-
, \

\ II
, I' /

~
I ./ ..

,

./ I \
V

" I ./ .-....••.• I

Tyto chyby jsou nejVíce patrné v té části ko-
ordinátografu, která je v praxi nejvíce užívána, á
projevují se více při vyl:lOdnocení ve velkých mě-
řítkách, když stereodvojice pokrývá velkou plochu
koordinátografu.

Údaje o .odchylkách pevných bodů na sedmi
stereo dvojicích orientovaných na stereoplanigrafu
e8 potvrzují tyto systematické chyby, neboť na
čtyřech stereodvojicích sepevn€ body liší od 0,2
do 0,3 mm: Je nyní obtížné, bez znalosti přesné po-
lohy mapového listu a pevných bodů na koordiná-
tografu v průběhu vyhodnocení, posuzovat pod-
mínky a vZájernnouzávislost zdrojů těc11tO syste-
matických chyb, ale je jisté, že velká čáSt syste-
matických chyb vychází Odtud. Později bylo zjiš-
těno, že tyto chyby jsou následkem opotřebení ně-
kterých částí převodu, které musely být nahraženy,

• \ I

PIlO dosažení optimálních výsledku v našich pod-
mínkách, jak z hlediska. přesnosti, tak hospodár-
nosti, je možno na základě vykonaných zkoušek
učinit následující závěry:

Geodetické bodové pole

Počet vlícpvacích bodů má podstatný vliv na přes
nost fotogrammetrického vyhodnocení. Tři body
na stereodvojici jsou více než dostatečné pro upra-
vení, měřítka. a teo'teticky stačí i pro absolutní
orientaci modelu, zvláště nevyhodnocuje-li se výš-
kopis. Nicméně takto omezený počet může být
v některých případech příčinou hrubých chyb (je-li
některý bod zakrytý, nebo chybný) .a je vždy pří-
činou rozdílů při připOjování stereodvojic, zasa-
hují-li na dva, ,nebo dokonce čtyři mapové listy.
V tomto případě se ztrácí čas při připojování listu
a sousedních stereodvojic, při hledání, která ste-
reodvojice je příčino~ chyby atd.
Vzhleqem k velkým nákladům, které si vy-

'žadují geodetické práce v terénu, je však přesto
snaha redukovat počet geodeticky určovaných bodů
na minimum a užít me,todu aerotriangulace. Před-'
chozí výzkum ukázal, že při polohovém určení vlí-
covacích bodů aerotriangulací lze dosáhnout poža-
,dované přesnosti. .Při zkušebních pracech ve Fo-
togrammetrickém ústavu bylo dosaženo střední po-
lohové chyby 0,33 m, což představuje na mapě měl'.
1:2500, pro kterou byla zkouška prováděna, 0,13
milimetru-a počet bodů s maximálními chybami vět-
sí~i než 0,3 mm na mapě byl 0,5%. Stejný výzk.um
by měl být uskutečněn též pro Ihapuv měř. 1:).000.

Je-li přesnost souřadnic čtených na stroji po-
stačující, je možno přijmout následující postup:
po co nejpřesnější orientaci stereodvojiCe mohl by
, být zaregistrován (mimo vlícovacích bodů) určitý
počet podrobných bodů jasně identifikovatelných a
vhodně rózložených po celé ploše stereodvojice;
po transformaci by byly souřadnice těchto bodŮ
vyneseny na mapový list a sloužily by pro úpravu
měřítka pří grafickém vyhodnocení. Tímto způso-
bem by se předešlo potížím, které nastávají, když
se jedna stereodvojice vyhodnocuje na dva, tři
nebo čtyřimap6vé listy, neboť každý list by měl
dostatek bOdů pro kontrolu měřítka.

K ta s i f i k a c e ,v t e r é n l).

Klasjfikace v terénu je považována za velmi důle-
žitou a jakákoliv klasifikace v kanceláři ji nemůže
nahradit. Zaoraňuje hrubým chybám a vyhodno-
covatel je lépe informován o obsahu vyhotovované
mapy. Její důležitost se ZVětšuje, není-li prováděna
signalizace y terénu.
, Pokud jde o měření v. terénu, je ho třeba v kaž-
dém případě rozumně omezit. Je třeba vědět, do
jaké míry působí na ~výšení přesnosti a která mě-
ření jsou zbytečná a stávají se překážkou při vy-
,hotovení mapy, fotogrammetrickoti metodou. V kaž-
dém případě je nezbytné měření šířek okapů s nej-
větší možnou přesností okapoměrem (Dahlot), ja-
kož i doměření předmětů, které nelze identifikovat
. na snímcích, ať už pro jejich zakrytí jinými před-
měty, pro jejIch ma.lé rOzměry, nebo další příčiny.
Všechna tato měření je nutno provádět s péčí a
vhodnými přístroji.

V každém přípa'dě, je-li na dvojici dostateČný
počet vlícovacích bodů, přesnost vyhodnocení
bude homogenní a dostačující 'a žádná další měření
pro zvýšení přesnosti není třeba provádět.
Je možno mimO vlastní měření I přesně iaměřit

'v terěnu určitý počet vzdáleností meZi bÓdy jasně
identífikovatelnými na snímku i v terénu, které
. budou p'ozději slOužit ke kontrole přesnosti.
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Savič, R.: Vyhotovení \ map velkých měřitek fotogram-
metržckou,metod~u a ;e;žchvyužžtí v urbanžsmu.

Vyhodnocení

Relativní orientaci by bylo třeba provádět početně,
aby mohly' být kontrolovány· zbytkové paralaxy,
které způsobují z velké části chyby v p'růběhu vy·
hodnocen!. vyhodnoceny, musí být, všechny detaily,
zobrazené jasně na snímcích, zatímco šiřky okapu
a všechny další předměty měření, neídentifikova-
telné na snímcích, bUdoll na mapový list pečlivě
vyneseny po fotogrammetrickém vyhodnocení.
Přesnost a trpělivost je zde velmi důležitá.

Federální fond pro finanční' zabezpečení vě·

deckého rozvoje, který pokládá vyhotovení mapy
v měř. 1:1000 Iotogrammetrickou metodou za velmi
di\ležité, bude zajišťovat finanční prostředky pro
pokračování ve výzkumu. Program, který bude
uskutečněn v následujících dvou letech, předpoklá-
dá snímkováníčásti místní tratě v několika' mě-
řítkách na film a desky, coždoVQlí zjistit přes·

, nějí a v širším rozsahu přesnost a výkonnost me-
tody za různých podmínek a při různých způsobech
práce.

Přeložil: lni!.. losetPražák

Několik pozn,ámek k mapování měst
!/28.74:711.4

J. Visser,
ITe, Delfty, Holandsko

Města na celém světě se rozrůstají způsobem, který
lze velmi těžko sledovat. Zejména v rozvojový,'ch
zemích je letecký snímek nedocenitelným prostřed-
kemk získá!)í celkového přehledu 6 rychle postu-
pující výstavbě., Např. v' Teheránu, hlavním městě
moderní Persie, způsobily na jaře r. 1962 těžké
škody záplavy odpadních vod, které byly způsobeny
tím, že při nelegálních zemních úpravách byla zru-
šena vyschlá řečiště, která až do té doby sloužila
jakO 'přírodní kanalizace, ~terou odtékaly odpadní
vody z města. Pozemky řečišť byly nelegálnJmi
majiteli rozprodány a zastaveny, novou výstavbou.
Naštěstí Iránská kartografická služba (National
Cartographic Centre of Iran) ,nejenže měla zmapo-
vánu větŠíČás.t Teheránu (asi .600 km2 v měřítku
1: 2000 ze snímků 1: 10000), ale rovněž byly ještě
k dispozici letecké !snímky z ro~u 1956 (zníchž
byly mapy pořízeny) a snímky z dalšího snímko-
vání v roce 1960 (pro revizi mapy). Pomocí snímků
z těchto dvou náletů bylo možno dodatečně zjistit,
co se stalo s řečišti.'

'Bývá doporučováno provádět periodicky opa-
kované l!3tecké sI;límkování v intervale,ch asi .čtyř
let, přičemž jako vedlejší produkt vzniká záznam
historie výstavby, měst: Je politováníhodné, že uži-
vatelé map, tj. městské orgány pro výstavbu a ar-
chitekti stále ještě plně nevyužívají letecké sn,ímky,
které mají k dispozici: Dr. B. DubUisson [1) podal
téměř vyčerpávající přehled těch informací,které
mohou dát letecké snímky a nikoliv mapy. Mnohé
z nich jsou samozřejmé, jako např. druh staveb,
využití nezastavěných prostorů, vliv vody na" půdu,
atd. Každýsp~cialista, ať již projektant, architekt
apod:; může pomocí jednoduchél;lO stereoskopu
s např. čtyřnásobným zvětšením získat odbornou'
interpretací spoustu udajů z leteckých' snímků.
(Pro tento účeliplně vyhOVí pouhé' kontaktní ko-
pie.) 'Propagace využívání leteckých ,snímků, k po·
dobným účelům je věcí geodetlckýchslužeb.

V městských prostorech téměř po celém světě se
stále častěji vyskytují jednotlivé výškové budovy
uprostřed husté, ní,Zké staré zástavby.. Na leteckém
snímku vysoké budovy zadání budovy nižší a ulice
za n~mi. S cílem omezit zacloněné prostory na
m~nimum (tyto prostory nelze fotogrammetricky
vyhodnotit), jsou místo obecně používané komory
širokoúhlé často používány .komory s normální~
ohniSkem. .

Ve městech je'obvykle poža:dováI;l,velmi přesný
bodový výškopis, takže fotogrammetricky bývá vy-
hodnocován pouze polohopis. V předměstích a pol-
ních tratích mimo hranice měst bývají požadovány
i vrstevnice, takže ,Zde se dává přednost komoře
širokoúhlé. Prakticky všechny organizace, ~které
provádějí letecké snímkování, jsou standardně vy-
baveny širokoúhlou komorou na film 23X23 cm a
ohniskové vzdálenosti f=15 cm. Pro snímkování
měst by však měl být používán druhý typ komory.
V praxi je však použití komor s no.mální ohnisko-
vou vzdáleností 0lllezeno na formát 18X18 cm,
f = 21 cm, protože ve většině dnešníCh vyhodno-
covacích strojů lze vyhodnotit snímky ~ přístrojů
s ohniskovou v?dáleností do 21,5 cm. '.

Další nevýhOdou použití komor s normálním
zorným úhlem (f";21ém) je nutnost létat ve větší
výšce (21/15krát) než při použití komory s f=15 cm
při požadavku stejného měřítka. Navíc vzduchová
vrstva mezi letadlem a terénem může být právě' nad
městy neklidná v důsledku teplotních rozdílů; ná-
sledkem priimyslového a m~tského kouře se čas-
to projevuje vliv kouřma zvýšenou refrakcí a sní-
žením kontrastu terénu, což inůže být omezeno pou-
ze snížením výšky letu.

V některých podmínkách bývá proto velmi vý-
hodné snímkovat města běžnou širokoúhlou komo-
rou, ale S 80 % podélným a 60 % příčným překry-
tem. To má další velmi důležité výhody v tom, že:
a) kterýkoliv objekt (např. komplex vysokých bu- .
, QOV;) může být stereoskopicky pozorován ze
čtyř lJ.l~vních směru, tzn. zepředu, zezadu, zpra-
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va a zleva. Příklad je na obr. 1, kde levá stěna
bude vitětna modelu 27/28, pravá na modelu
29/30, přední na modelu 28/29, zadní na modelu
42/43. Úplné vyhodnocení je tedy možné. Pro
map(;>vání obvykle postačí vyhodnocení střed-
ního modelu (28/29) a zacloněné detaily mohou
být vyhodnoceny, z modelu 42/43 anebo modelu
14/15. Zacloněné prostory a doměřování v te-
rénu jsou tak omezeny na minimum;

b) pro aerotriangulaci budou použity pouze snímky
13, 15, 17, 19 ... 41, 43, 45, 47, tedy pouze čtvr-
tina modelů ve srovnání s vyhodnocováním pro
běžné mapování. U příležitosti "Conférence de
PhotograIfl-lllétrie urbaine" (Gentre de RecherchEj
d'Urbanisme, Paris, 20.....•..22. října 1965 J doporu-
čoval Vincent provádět druhý nálet normální
nebo šttokoúhlou komorou z větší výšky a tri-
angulaci z těchto snímků; tomuto způsobu dává
přednost před snímkováním pro mapování ko-
morou o n~rniální ohniskové vzdálenosti.
Podle předloženého návrhu však plně posta-

čuje snímkování z jedné výšky širokoúhlým foto-
grafickým přístrojem .s 80 % podélným a 60 %,
příčným překrytem, přičemž tento způsob má
navíc ještě výhodu při přenosu bodů. S .cílem ome-
zit vliv chyb, z refrakce na aerotriangulaci, doporu-
čuje se používat trojice nebo čtveřice spojovacích
bodů. V odcj.. 4 tohoto článku bude problém aero-
triangulace rozebrán hlouběji. Při. mapování je
efektivní zorný úhel poněkud menší než "normální"
a odpovídá 65 % podélnému a 30 % příčnému pře-
krytu v případě, kdy byla použita komora 18X18
cm, f=21 cm.
Navrhovaný způsob má pouze jednu nevýhodu:

ve srovnání se snímky z normální komory, při
stejné výšce letu, je sice při mapování zachycena
stejná plocha terénu na každém modelu, ale mě-.
řítko je 15/21krá t menší. To ovšem ne~namená, že
výsledná přesnO'St by byla v tomto po~ěr~ horší.
Všech.1Y úhlové chyby (způsobené refrakcí, rotací
kamery během expozice, smaz atd.) a všechny chy-
by, způsobené negativním materiálem, které jsou
úměrné jeho formátu, se projeví ve stejné velikosti
v obou případech, vyjádříme-li je v měřítku v te·
'ránu.

3.1. Mli p y Jh ě s t v měř. 1: aooo "
Všeobecně pro účely výstavby mě,st (přestavba sta-
rÝGh čtvrtí, vodovodní sítě apol1.) jsou po~adovány

mapy v měř. 1: 2000 a zdá se, že projektanti jsou
spokojeni s průměrnou střední chybou v dálkách
asi 80 cm (98,8 % všech chyb je pod 2 metry, tj.
1 mm na mapě). V takovém případě nebývá třeba
provádět geodetická doměřování, protože rozdíly
půdorysů,' které se jeví ze vzduchu a ,těch, které
jsou ve skutečnosti (způsobené okapy, balkóny
apod. J Jsou ještě přijatelné (skutečnost, žt;l zakres-
lená situace odpovídá situaci vyhodnocené ze sním-
ků má být na mapě vyznačena).

Mapa měst v měř. 1 : 2000 by měla být považo-
vána za mnohoúčelovou mapu, která bude mít mno-
ho uživatelů. Těmto uživatelům nestačí překreslený
snímek (v rovinatém terénu) ani fotomapa (v, te-
rénu členitém J. Je patrné, že fotomapa (nebo do-
konce i pouhá kopie negativu) je lepší než, nic.
Běžný uživatel se však necítí příliš jistý, má-li
provádět veškerou (fotografickou) interpretaci sám,
a to ještě při vědomí toho, že ve snímku jsou na-
rušeny geometrické vztahy neodstranitelnými radi-
álními posuny.: Proto bude vždy požadovat konven-
ční čárovou mapu. Jelikož je velký rozdíl v poři-
zovacích nákladech na fotomapu nebo čárovou
mapu, záleží na kvantitativním a kvalitativním
používání mapy, zda požadavek na čárovou mapu
je podložený z hlediska společenskoekonomického.
Tak tomu bude konec konců stále. Čárová mapa
se pořizuje jednou pro vždy, pro všechny účely a
v dalším vY,žaduje pouze revizi.

Při revizi mapy mohou vzniknout kartografické
problémy. Za předpokladu, že kartografickým ori-
ginálem je rytý negativ, lze považovat vhodný např.
následující způsob. Prostory, u nichž je třeba pro-
vést revizi, jsou obtaženy na kopiích mapových
listů. Poté se na zadní straně rytéhooriginálu vy-
kryjí prostory, určené k revizi barvou, která ne-
propouští aktinické světlo. Pak položíme rytý ori-
ginál, obrácený spodní stranou nahoru, na po ly-
estérovou fólii, pokrytou světlodtlivou rycí, vrstvou
(např. Stabilene film R 592H, výrobek Keuffel a
Esser, New York). Po naexponování a vyvolání -
ale bez ustalování - je kopie zpracována v inver-
zní lázni, která odstraní stříbrnou kresbu čqr. Pak
následuje speciální lep tací roztok, který dokonale
"proryje" původní čáry s výjimkou prostoru, kde
bude provedena revize. Po odstranění fotografické
amulse vybělením v Cloroxu je dokončenozhoto-
vení, fotograficky "přerytého" listu s bílými plo-
chami pro revizi.. Celý fotografický proces, s vý-
jimkou sušení, trvá necelých deset minut.

Vyhodnocování, pro revizi ve stroji může být
prováděpo přímo na přerytou fólii (v tužce nebo
rytím) nebo na zvláštní Ust(v tužce). V každém
případě však konečnou operací bude vždy ruční
rytí v bílých prostorech fotografickyryťých fólií.
Tloušťka ručně rytých čar musí být přizpůsobena
tloušťce čar pořízený6h fotografickou cestou.

3.2. Map o v á ním ě s tv měř. 1: 500

Pro speciální účely,' jako např. obnova a rozšil'o-
vání ulic apod., se vžilo pořizovat mapy městských
prostorůfotogrammetrickou metodou v měř. 1 : 500.

Důvodem využití fotogrammetrie pro tyto práce
byl často nedostatek kvalifikovatiých pracovníkO
pro geodetická měření. Zkušenosti pak ukázaly, ž.e
při vyl;1Ovující'přesnosti JSO\1 n~klady až o 15-20
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procent nižší. I v těchto snížených nákladech je
však zahrnuto značné množství doplňovacího mě-
ření, jemuž není možno se vyhnout.

3.21. Zkušenosti s!'l snímky komplexu starých
budov ve velmi velkém měřítku (1: 2000) ukázaly
{21, že přes vysokou přesnost při opakovaném na·
stavení na bod (m" = my = 3,4 cm) bylastředni
chyba v poloze při grafickém i početním vyrovnání
asi 12 cm, tj: 60 Hm v měřítku negativu.
. Omezení dosažitelné přesnosti je zřejmě dáno.
tím, že vyhodnocované objekty nejsou dostatečně
přesně geometricky definovany( např. zdi, rohy
střech ",-td.). Tyto chyby v definici bodů, tj. rozdíl
mezi definováním bódů ve stroji a v terénu, dosa.
hujířádu 10 cm.

3.22. Relativně lepších výsledků ze snímků
menšího měřítka s lépe definovanými body dosáhl
E. Jacobs (Z. F. VeI'IÍlessungewessen, 1965, č. 5).
Snímkován byl velký průmyslový komplex v měř.
1 :3500 (Zeiss-Jena RMK, 18 X 18, c = 21 cm) a
mapován v měřítku 1 :500, vyhodnocení bylo pro-
vedeno na stereoplanigrafu G8. Autor srovnával
200 krátkých vzdáleností (0-75 ml, měřených
v terénu, s měřenými v mapě, a dosáhl střední
chyby 9,9 cm. Z modelu; vyrovnaného početně na
základ.ě sedmi nesignillizovaných vlícovacích bodů,
bylo vypočítáno 20 vzdáleností, které byly porovná-
ny s hodnotami, měřenými v terénu; byla shledána
střední chyba 8,3 cm (24 /lm v měřítku snimkuJ.

•
323. Holandské ministerstvo veřejných . prací

.provedlo rozsáhlý experiment v mapování měst
(experiment "Katwijk"), který bude v dalším de-
tailněpopsán van den Houtem. Zde uvádíme pouze
hlavní výsledky. Zvolené území bylo zmapováno
v měř. 1: SOD ze snímkÓ. t~í měřítek, a to 1: 3000,
1: 4000 a 1: 5000. Vlícovací body byly signalizo-
vány. Doplňovacím měřením byly vyhodnocené
údaje opraveny o okapy ·apod. Kromě toho bylo
zkušební. území -vyměřeno 'Zcela nezávisle geode-
ticky dvěma geodety a zmapováno v měř. 1:500.

V Ý s 1e de k": vzájemná srovnání, tzn. mezi
třemi fotogrammetrickýIIli 'výsledky navzájem, geo-
detickými výsledky navzájem a oběma metodami
mezi sebou ukázala rozdíly prakticky stejné hodnoty

m" = my = 0,15 až 0,20 mm (9 cm v terénu).

V' dalším bylo provedeno číselné vyrovnání
. Z modelu 1 : 3000, 1: 4000 a 1 : 5000, z nichž každý
zabíral zhruba stejné území, v němž bylo signalizo-
váno asi 70 bodů (bílé signály a nabílené body
v terénu). Na signály v každém modelu bylo nasta-
veno a registrováno dvakrát na sobě nezávisle.
S použitím čtyř signal1zovaných bodů jako bodů
vlícovacích, byly modelové souřadnice všech signá-
lů převedeny lineární konformní transformací do
souřadni.covéhosysjému zkušebního pole. Bylo dosa-

! ženo těchto výsledků:

a) rozdíly mezi dvojím nastavením: m" = my::" 2
až3 cm;

.'b) ve srovnání sgeódeticky' zjištěnými souřadni-
cemi byla zjištěna nejvyšší přesnost u 40 signá-
lů,. umístěných v úrovni terénu, a to mx = my =
= 3 cm (1: 3000) až 4 'cm (1: 5DOO),zatímco
'pi'esn6st 22 signálů; umístěných na tyčích nebo
na střecnách, bylam~ = my = 5 až 6 cm.

Body městských objektů (rohy), alespoň ve
,staré zástavbě, nelze určit s vyšší. přesností než
8 až 9 cm (mp), a to ani v terénu, ani ve stereo-
modelu. S ohledem na grafick6u přesnost mapy
měř. 1: 500 to postačuje, protoŽeétení mapy
(mp = 10 cm) je stejného řádu.

S ohledem na doplňovací měření se doporučuje
vyznačit několik bodů (nabílením) v úrovni terénu
a určit souřadnice (s přesností asi 4-5 cm) nu~
merickým vyhodnocením. .

3.3 Let e c k é sní m k o v á n í v měř. 1: 1000
V současné době se u mnoha organizací (včetně
ministerstva veřejných prací v DeHtu) zkouší le-
tecké snímkování ve velmi velkém měřítku, např.
1 : 1000. Jeho. použiU připadá v úvahu v takových
případech, jako je např. mapování silnic ve vesni-
cích apod.' Je samozřejmé, že k tomu je zapotřebí
pomalých letadel, jako např. Pll?tus Porter nebo
Dornier. 27 atd. (s operáční rychlostí okolo IDa
km/hod.) a leteckých fotografických přístrojů
s rychlým cyklem (2-3 sec.).

Požadavky na výškovou přesnost bodů v ulicích bý-
vají tak vysoké, že většínou je jich možno dosáhnout
pouze nivelací. Fotogrammetricky bývá. pak vyhod-
nocován pouze polohopis. Dr. F. Ackermann (IrG
DeHt) dokazuje f3], že při správném blokovém vy-
rovnání v pbloze (např. metpdou blokového analy-
tického vyrovnání, vypracovanou v IrG, nebo ana-
logovým blokovým vyrovnáním analogovým počí-
tačem IrG"J erie) může být dosažena maxiinální
přesnost, prakticky nezávislá na počtu modelů
v bloku. Jedinou podmínkou je, že blok má být po.
obvodu plynule zajištěn rozmístěním vlícovacích
bOdů ve vzdálenostech asir.:tyřnásobku délky zá-
kladny. Žádné další body prakticky přesnost nezvý-
ší, .a tudíž jsou zbytečné.

Optimální přesnost je celková přesnost všech
vedlejších vlícovacích bodů. která je rovn.a přes-
nosti. bodu v samostatném modelu. Zkušenost uka-
zuje, že při snímkování s použitím filmu, je tato
přesnost asi mx = my = 16 ,um v měřítku snímků.

Pro blok o stranách D X D km je .tedy maxi-
mální přesnosti dosaženo při maximálním' měřítku
let.eckých snímků, a z toho vyplývá, že doplňujícl
nálet v měřítku menšínt je méně přesný .

[1] Dub u i s s o n, B.: AppHcatlon de la photogr.aphie aerloone
aux projets ďextensi;m urbaine et de l'urbanisme en géné-
ral' (vydáno v Ministere du Legement et de la ~econstruc·
Uon, pařlž).

[2] Zpráva pracovnl skupiny IV/2 (Mapování měst) na lmngresu
Mezinár. fotógram. společnosti v Lisabonu 1964.

[3] Ac ker m a n n, F.: On the theoretical accuracy of plani-
metric block trian,gulation. Přednáška pro mezinárodnl sym·
posiumo !kosmické aarotriangulaci, únor 1966, Urbana, USA.
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Technologie .avýsledky mapování měst
v měř. 1: 500

Ing. M. Biirger,
Lipsko, NDR

Fotogrammetrickým metodám již nejsou vyhrazeny jen
mapovací práce malých měřítek, také při zhotovování
plánfi ,ve velkých měřítkách se stala fotogrammetl'ie
z hospodářských důvodů nepostradatelnou metodou. Již
vícekrát bYlo'referov~o o dobrých výsledcích při mapo·
vání v měřítku 1: 500 [3], [4]. Pokusy ISP [1], [2] po·
skytly cenné údaje o valitě fotogrammetrických vyhod-
nosenL

Z fotogrammetrické praxe Německé demokraticke
republiky je možno rovněž podat zprávu o úspěšných
fotogrammetrických vyhodnoceních v měřítku 1: SOC
z městských území s částečně nejhustší (staroměstskouj
zastavěností; t'iké při zaměřování prfimyslových závodu
byly shromážděny cenné zkušenosti. Jedná se při tom
o zobrazení půdorysu. Vzdali jsme se nového zaměření
katastrálních hranic .. Zaměřila se povrchová zásobovací
vedení a· povrchové značky podzemních zařízenL Hospo-
dárnost a vůbec použitelnost fotogrammetrické mapo-
vací metody je rozhodně zavlslá od požadované přes-
nosti konečného výrobku a v souvislosti s tím od po-
vahy prvků půdorysu. Přístrojové grafické vyhodnocení
se dosud OSVědčilo při požadavku na přesnost± 0,4 mm
v plánu 1 : 50,0. Pro fotogrammetrické práce se musí dl)-

držet střední chyba v určení bodu mp=±Vmx2+my2=
= ± 0,34 mm a u všech následných prací celkově
mp = ± 0,2 mm.

Letecké snímky: se zhotovují normální k·amerou MRB
21/1818 s ~ysoce výkonnýmobtktivem 1: 4, f = 21 cm.
Jako negativní materiál se uzívá film ORWO-Aeropan
17°DlN - nyní na pbdložcez triacetatcelulózy. Měřítko
snímku je stanoveno 1: 3000, tzn. že výška letu nad zá-
kladem hg je 630 metrů. Dále platí, že příčný překryt
q = 34-45 %, podélný překryt p == 80 %,
Podélný překryt je zvolen relativně velký, aby bylo mož-
né volit pro vyhodnocení modely, které mají příznivou
polohu vzhledem k vlícovacím bodům, signalizovaným
v terénu.,oosud byly užívány pro signalizaci vlícovacích
bodů v měřítku 1: 500 v podstatě následující typy sig-
nálů:

a.) Čtvercová tabule (bílá) 20 X 20 cm na černém
podkladu, obklopená identifikačním prstencem

- (bílým) o šířce· 15 cm a vnějším průměrem 1,00 l\l.

b) Bílý kříž, průměr 90 cm, namalovaný na tabulích
nebo tmavém podkladu, šíi'ka ramen 10 cm; kru-
hová kontrastní plocha (tmavomodra) o průměru
40 cm, okolo středu kříže (10 X 10 cm, bílá 1;
;kontrastní plocha překrývá ramena kříže v inter-
valu od 5 cm do 20 cm, měřeno od středu kříže.

Budoucně se budou umísťovat jednoduché signály tvaru
kříže ze dvou pruhů tvrzeného plastiku. Jejich průměr
činl 50 cm a šířlm ramen.'6 cm. Kontrastní plochy se
poldží jen na vysloveI,).ě světlý pod~lad.

Při dřívějších pracích byl počet vlícovacích bodl!
pro jeden model volen rozličně,. Na 4-6 bodů mfižeme
nahlížet jako na "normální případy"; nahromadění až
k deseti nebylo zvláštností. Budoucně bude již zpravidla
předvídána vyzkoušená .dispozice se čtyřmi signalizova-
nými vlícovacími body v rozích stereomodelu. Tato re·
dukce sE!zdá oprávněná s ohl,edem na později objasněi:é
poměry přesnosti mezi zaměřením signalizovaných bodu
-a norJ:!lálně nesignalizovaných kontur. Střední chybrl
-v určení vlícovacíchbod6.' se připouští až· ± 0,08 tn.

Letové trasy se částečně vyznačí - asi· v odstupech
po 1 km - vytyčenými nebo postavenými navigačními
signály ve tvaru bílých rovnostranných trojúhelníků
(délka sttany 2 m).

Mapování se provádí Jako grafické vyhodnocení půdo-
rysů na přesných vyhodnocovacích přístrojích. Bodová
výškopisná vyhodnocení se střední chybou ± 10 cm
jsou samoz,i'ejmě rovněž možná, avšak v souvislosti s ma-
pováním v'měř. 1: 500 pro speciální požadavky na výško-
pisná měření v hustě zastavěných oblastech nebyla do-
sud zadávána.

U vyhodnocovacích přístrojů byla dána přednost
. stereometrografům Zeisse-Jena_ Vyhodnocovací přístroj
a koordinátograf jsou obsluhovány jedním pracovníkem.
Tato metoda obsluhy jedním pracovníkem se nechá bez
zvláštních přeměn přenést i mapování v malých měřítkách
(1:10000], nebo z vyhodnocení v měřítkách 1: 1000 a
1 ; 2000, u nichž se co nejlépe osvědčilo, na extrélllllí
případ mapování 1 : 500. K vyhodnocení použijeme kon-
trast vyrovnávací diapozitivy na skle. Za zvláštních
okolností leteckého snímkování z relativně malých vý-
šek letu, tj. při neobyčejných kontrastech na snímku a
relativně dlouhých stínech, které jsOU na újmu bezpeč-
né identifikace podrobností o něž je zájem, nelze se zříci
vyrovnání kontrastu.

Orientace modelů se provede optickomechanicl,y.
Měřítko modelu se volí v závislosti na přístroji 1: 2500,
takže se musí na koordinátografu provést mechanické
zvětšení 1 : 5.

Z.obrazení se provádí na negativních rycích deskách
rydlem na koordinátografu. Užívanou žlutooranžovou rycí
vrstvu lze dobře popisovat tužkou. Originální zobrazení
má formát stereoskopického modelu a obsahuje v nor-
málním případě všeChny vlícovací body. Je zpracováno
kresličsky natolik, jak je to bezpodmínečně požadováno
pro mistní zpracování, které následuje po fotograrnme-
trickém ,vyhodnocení,· tj. klade se především J1ůraz na
geometrickou kvalitu, méně na vyjádření značek a ne-
jistě vyjádřitelná hlediska kvality. K ulehčení násled-
ných prací se vyjádří částečně podrobnosti, které se
v hotovém plánu neobjeví.

Markantní prvky půdorysu se bodově zaměří, zakři-
vené čáry se vykreslí běžným způsobem jako přím\(y
s výjimkou křivek, které mohou být vyjádřeny jako kru-
hové oblouky nebo podobně. U budov se zásadně mapují
rohy střech, viditelné shora. Kotnplikované tvary půdo-
rysu jsou již vyhodnocovatelem úplně vyryty, zatímc:J
jednodušší tvary se naznačí tužkou a přenechají se rytci
k dalšímu kresličskému znázornění a přepracování, od-
děleně od vyhodnocovacích přístrojů. Pro místní do-·
plňující práce se vydávají kont,aktní kopie jako modro-
kopie na kl'lrtonu zajištěném al\lminiovou fólií ve for-
_mátu polovičního stereomodelu (50 X 50 cm2).

4. K přesnosti vyhodnoceni půdorysU.

Z pokusných prací k přístrojovému číselnému vyhodno-
cení signalizovaných bodů o různých měřítkách snímků,
a o fotogrammetl'ickém měření v katastru jsou bohatě
známy úde je o přesnosti. Střední chyby v určení bodu,
vztažené na rovinu snímku, leží především v rozsahu-
± 10 a ± 20 ,um. Střední chyby dosažené při fotogram-
metrickém mapování nesignalizovaných 'obrysů jsou po·
pularizovány trochu zdrženlivěji; jsou podstatně. vyšší.

Abychom získali přehled o přesnosti vyhodnocovánI'
v NDR v měřítku' 1 : 500, bylo provedeno vyšetřováni'
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v měřítku 1,:saa

, Obrysy (bez signálu) Signály

Poř.č. VYhodnooovací metoda
v přírodě na snímku v přírodě na snímku

11, mp m' 11, mp m'p p

(om) (14m) (om) (14m)

1. Grafické vyhodnoceni 195 ±16,9 ±q4 100 ±8,1 ±27

2. Numerické vyhodnocení (modelové
souřadnice)' . 146 ±14,1 ±47 68 ±5,4 ±18

přesnosti ve dvou prostorech mapování. které byly zpra-
covány v rfizných obdobích, podle stejných dispozic pro
snímkování; za tím účelem byly zřízeny kontrolní sít.ě.
v nichž byly vlícovací body celkem šest! stereoskopic-
kých modelti polohově určeny podrobným geodetickým
měřením na ± 1 cm, právě tak jako dodatečné signály
na ± 1 cm a neslgnallzované markantní body na obry-
sech na ± 1 až ± 3 cm, jako body kontrolní.

Z tab. 1 vyplývá, že dosažené střední cJi!.ybyv bo-
'dech numerického vyhodnocení signálfi leží v obvyklém
jmenovaném oboru ± '10 ..• 20 ,urn. Střední chyba grafic-
kého vyhodnocení signalizovaných bodů je zajímavá
v souvislosti s požaQavkem pro přesnost vlícovacícll
bodů. Jakvlícení stereomodelfina vynesené pevné borly,
tak i následné grafické vyhodnocení se. provedlo vždy
se stejným výchozím materiálem, převodní prvky mez!
obrazem a mapou jsou stejné a všeobecně se provedly
stejným vyhQdnocdvatelem. Mezi oběma pracovními pc)-
stupy s oijJedem na dosažitelnou přesnost je přímá sou-
vislost, takže má sotva smysl stavět požadavky na přes-
nost vlícovacích bodů podstatJuě nad přesnost grafické
reprodukovatelnosti (+ 20 •.. 30 ,um v měřítkusnímkfi).

Nápadná je relativně velká chyba vyhodnocení ne-
signalizovaných obrysfi. K tomu musí být poznamenáno,
~e se již docílily menší chyby v poloze, které jsou stále
ve zvláště příznivých případech menší než ± 40 [lom.
Střední chyba v určení. bodu pro nesignalizované rte-

. syme,trické markantní .obrysy se podle účelu nevolí
pod ± 50 ,um' v měřítku snímku. Analogické údaje
možno zjistit také příkladně pro mapování V· mě-
řítku i: 2000. Přitom je možno ukázat, že body půdo-
rysu, v jejichž bezprostředním okolí jsou snímkové
kor:trasty tr~c~u ~symetricky rozděleny, mohou být zll-
měreny .s VYSŠl presnosH. Z toho můžeme odvodit nebo
potvrdit, že se musí věnovat zvláštní pozornost. fotogra-
fické kyalitě nesignalizovaných bodfi snímku, který se
musí vylučně použít při mapování obytných komplexfi
nebo prfimyslových Závofifi, a hlavní zdroj chyb se nemá
hledat V' geometrické kvalitě fotografického materiálu
a v přesnosti. použitých snímkové\cích a vyhodnocova-
'Cích' přístrojů. '

Na doplnění budiž podotknuto, že při srovnávacích
grafických a numerických vyhodnoceních nesignalizo-
vaných obrysfi na stereometrografu byly dosaženy chy-
by, kt~ré leží asi o 15 % pod cbybami vyhodnocení, pro-
vedenych na stereoplanigrafu. Analytické vyhodnocení
signalizovaných bodů ukázalo zvýšení přesnosti asi
o 20 % proti numerickým vyhodnocením na stereo-
metrografu. Nyní je ..obvyklejší charakterizovat výkon-
nost 'vyho'dnocovacích přístrojů chybou v měření, která
se odvodí z chyb registrovaných modelových souřadnic.
Jestliže se modelové souřadnice zpracují v numerické
formě, je tento postup účelný; jakmile však musíme
pohlížet na grafiqké přístrojové vyhodnocení s mecha-
nickým přetvořením měřítka modelu na měřitko mapy
jako na nejracionálnější postup - a mnohonásobně
t?mu tak ~v bližší budOucnosti ještě bude - zajímá pral!:-
. tlka zvlástě přesnost zobrazení celého systému, včetně
koordinátografu. M~řická přesnost koordinátografuste-
reometrografu leží při měření mřížky v oboru ± 5 .•.
10 ,um {redukováno na rovinu snímku).' Pro grafické
vyhodnoqmí modelu mřížky při praktických podmln-
kách mapování Vi měřítku 1 : 500 je možno udat střední

chyby v .určení bodu, redukované na měřítko snh'nku,
asi okolo ± 20 ,um. [Absolutní orientace modelů na 4
vlícovací body, poměr mezi měřítkem modelu a mapy
1: 5, Ck = 210 mm, zobrazení na nega-Hvní rycí vrstvě).

Vyhodnocení piidorysu obsahuje topografické pod-
robnosti, ~teré byly voleny vyhodnocovatelem tak,aby
charakterizovaly požadovaný obsah plánu, pokud možno
úplně, a poskytovaly navíc příznivé doplňující záchyt-
né body pro doplňovací zaměření neviditelných pod-
drobností.

Místní doplňovací práce, tj. Identifikace a doplňu-
jící měření, se provádějí na základě vyhotovených vy-
hodnocení. Značky a jiné kvalitativní znaky se zanášejí
do polního originálu (modrokopie na kartónu zajiště-
ném' aluminiovou vložkou) bezprostředně v terénu.
Rovněž se vynesou doplňky menšího rozsahu během
měření. fe-li nutná osnova delších měřických přímek,
předvídá se polní náčrt a kancelářské zpracování. Jed-
noduchá přímková nebo ortogonální zaměření, .která
jsou připojená na fotogrammetricky vyhodnocené body
obrysů, představují hlavní metodu. Kombinace s polární
metodou [s BRT 006 Zeiss-Jena] se J;l0kusně prokazují
jako účelné, avšak dosud se jich sotva použilo při prak-
tických pracích. Pro zachycení okapfi se používají oka-
poměry; zhusta bylo možno vztáhnout budovy k mar-
kantním přímkám obrysu (jako k hranám Obrubních
kamenfi).

Jako výsledek místního zpracování vznikne tuší nebo
tužkou vykreslený, reprodukce schopný polní originál.
Při dřívějších pracích se jednodušší kresba 1JJžkou uká-
zala jako dostačující. Polní originály se přezkoušejí co
do úplnosti a jejich geOmetrická kvalita se kontroluje
délkovým měřením mezi markantními body pfidorysu.
Tak např. bylo v prostoru mapování jednoho města
o více než 30 mapových listech měřeno celkem 569.
vzdáleností, až do 20 m délky, a porovnáno se vzdá-
lenostmi odsunutými z plánfi. Při tom byla zjištěna
střední chyba v !iélce ± 14 cm. Tato chyba leží po-
někud níže než střední chyby v určení bodu nesignali-
zovaných obrysfi fotogrammetrického vyhodnocení uve-
dené v tab. 1. Vysvětluje- se to tím,že bylo možno
při přepracování poznat a opravit větší chyby v poloz~
.vyhodnocení p,fidorysu, které překračovaly asi dvojná-
sobnoustřední chybu.

V podstatě bude dostačovat nárokfim uživatelů map
vykreslení polních orlginálfi na transparentní fólie nebo
pozitivní rytina, poku~ jde o kvalitu, čáry. V.našem pří-
podě jsme dali přednost spojení kartografického zprac
cování negativní rytinou s následujícím zkráceně uve-
deným průběhem prací:

1. Výchozí výrobek: polní originál (formát: polo-
viční stereomodely)

2. Fotografování na sklo (reprodukční kamera)
3. Pozitiv na zcitlivělý astra Ion (kontaktní ,kopie)

1966/214



Biirger, M.: Techn.ologie a výsledky mapován.í měst
{/) měřítku 1:500

Geodetický a kartografický obzor
roč. 12 (54), číslo 8/1966 215

'4. Montáž ppzitivů do mapov;ého listu (stranově ob-
ráceně) . ,

5. Negativní' r'ytina polohopisU na skle, (formát: pa-
viční listy)

6. Soukopie rytin polohopisu na astralon (list)
7. Vyhotoveni montáže popisu a značek
8. Vkopírování montáže (podle 7) do polohopisu =
= vydavatelský originál (stranově správný).

Podle potřeby se doplňkově vyhotoví stranově pře-
vrácené vydavatelské originály s křížovým nebo přim-
kovým rastrováním zobrazeni budov.

7. Ekonomické náklady a posouzení metody

Pro posouzeni celé metody jsou podstatná' tři hle-
diska: .
- Použitimfotogrclmmetrické metody bylo možné do-

sáhnout homogenni přesnosti ve všech částech ma-
pových děl - přednost, které mnnl1že být dosaženo
při geodétickém měření v prfimyslových a městských
oblastech.
Náklady na užitou metodu jsou podstatně menší než
náklady "klasického" nového. měření, Při mapováni
průmyslových závodl1 obnášeji asi 60 % nákladů na
geodetické měření, přičemž se předpokládá plošné'
zpracování ně'kolika km2• Srovnáni nákladl1 pro ma-

pování městských území s hustým zastavěnim uka-
zuje stejnou tendenci.
Nedostatek odborných a pomocných pracovních sil
pro místní geodetické práce nuti. k použiti metod,
které spoří pracovní síly. Fotogrammetrická metoda
zde nabízí výhodné řešeni. Před několika lety mohla
být různě považována za pomoc z nouze. Dnes se
počítá i při mapování v měřítku 1 : 500 ke standard-
ním metodám.
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Obnova mflp v Szombathely
528.96

Ing. B. Jagasic~, Ing. Gy. Németh
Budapešť, M LR

vývoj v posledním desetilétí poznamenal také vzhled
našich měst a vesnic. Ulice byly rozšířeny, byla dok:Jn-
čena nová I sídliště, parky, školy, nemocnice, kulturní
zařizení, obchodní domy. Tím vším se mění tvářnost
zemského povrchu a také obsah mapy. To je také případ
.Szombathely (MLR). Mapy vnitřního městského území
v měř. 1: 1000 P9cházejí z roku 1910 a jejich obsah
značně zastara!. Tato obtíž je o to horší, že k starému
městu i'e přičleněno šest okrajových cbcí, kde byly mapy
v měř. 1: 288'0 nebo 1: 1440, tedy odli§ném od, map
původního města. • .

Obtíže s mapami se objevily nejprve na úseku plá-
nování v souvislosti s rozvojem města. Byly í\působeny
všeobecným zastaráním a stykem map různých měř1tek.
,Tyto příčiny daly podnět k tomu, že obnova map v Szom-
bathely byla zařazena do plánu. Výsledek reambulace
trigOnometrické a polygonové sítě, která byla. vybudo-
vána TJ r. 1910, nebyl příznivý. Většina bodů byla zniče-
na nebu zakryta mocnou 'vrstvou betonu při, stavbách
pod velkou hrází, takže jejich vyhledání se zdálo bez-
nadějným. Nalezené body představovaly jen 60~70 %
celkové potřeby 'pevných.bodfi polygonové sítě, ostatní
body musely být nahrazeny.novými. Nakonec se ukázalo,
že je bezpodmínečně nutné vybudovat polygonový pOřdd
v délce ,15 I{m po vnitřní hranicr města. V souvislosti
s tím bylo určeno.asi 500 poly-gonových bodů, z nichž
bylo 230 trvale zajištěno. Potom následovalo zaměření
téměť 600 lomových bodů nové vnitřní hranic-e, pak
transformace souřadnic těchto bodl1 do zemského sou-
řadnicového 'systému a nakonec výpočet ploch nového
vnitřního území v rozloze 2822 ha. Je snad zajímavě se
zmínit o tom, že rozdíl mezi tímto výpočtem a graficky
určenou plochou z toku 1910 byl pouze 0,5 ha.

Aby byl určen počet změn, byLa pro sestavení pra-
covního plánu porovnán,a nová .městská urbanisticJ{á
upr.avovaci mapa v lněř. 1: 5000 s pozemkovou evidenč-
ní mapou. Průzkumem bylo zji~těno, že v jedné ze sou-
,vislých částí je tolik bodů, totožných v mapě 1 v terénu,
že na :zákla\ltl toho mohou byt změny přiměřeně spoleh-
. livě zaměřeny a zobrazeny. Pozemkové' evidenční mapy
býly .je,~tě v dobrém stavu schopny opravy. Zde se zdá

t,edy účelným opravit mapu na základě bodfi, totožných
v mapě I:!' v terénu.

V jiné části území, kde jsou také dvě okrajové obce,
je terén zcela rovinný, ale nejsou zde ani totožné body,
ani původní pevné body, pomocí kterých by bylo možné
zaměřit změny. Mimoto mapové listy pozemkových evi-
denčních map dřívějších okrajOVých obcí byly v měř.
1 : 2880 nebo 1: 1440, a ne v měřítku 1: 1000, takže je-
jich opravou by zůstal nevyřešen úkol jednotného mě-
řítk.a, ačkoli právě jedním z dl1vodů obnovy map bylo
toto sjednocení., Vzhledem k tomu se mohlo pomýšlet
v tomto území- jen na některý ze způsobů nového měře-
ní, ,a sice v m'ěř. 1: 1000 tak, aby vyhotovení bylo hospo-
dárné a přibližllě stejné přesnosti, Jako v části území,
které bylo mapováno v roce 1910 v měř. 1 :1000 a kde
byla mapa obnovena. '

Po tomto vylíčení událostí mohlo přijít v úvahu
p o u ži ti j e dno sním k o v é f oto g r a mm!,! t r i e
'experimentálního charakteru na menší ploše. Dále by-
chom chtěli informovat o tom, co bylo třeba k splnění
tohoto úkolu. Území, určené k zaměření, sestávalo z dří-
vější samostatné obce Kámon, která byla později připo-
jena k městu a ze severní části pfivodního města Szom-
bathely. Mapa byla vyhotovena v měř. 1: 1000 na plose
391 ha, což je 15 % plochy města. Z toho bylo 192 ba
zastavěné plochy, 51 ha bylo zastavěno malými a 148 ha
velkými zemědělskými závody. Zastavení bylo charak-
terizováno z větší části rodinnými domky, volně stojí-
cími nebo řadovými, v menší části, vesnického rázu. V za-
stavěném území je 6 významných, dále se rozvíjejících
závodl1. V uvedeném lúzemí bylo na základě dodatečného
označení určeno 50 vlícovacích bodl1 a uloženo kontro-
lovat v průběhu měřických prací Výsledky. Fotoplány
a ostatní materiály byly vyhotoveny Kartografickým
ústavem, vyhoqnocení provedl Ústav Igeodézie a mapo-
Vání v· Budapešti. Měření bylo dokončeno za 6 měsíců.
Podmínky byly vhodné pro použití jednosnímkové, foto-
grammeti'ie, území mělo totiž stejnoměrný spád, převý-
šení v rozsahu jednoho mapového listu nebylo větší než
_1~2 metry.
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o 1e tec k é m sní m k o v á n í lze uvést tyto úda-
je: výška letu přibližně 900 m, měřítko .snímků 1: 600u,
fotokomoru Wild RC8 s objektivem Aviogon 15/23. Vzhle-
dem k šestinásobnému zvětšení při překreslení bylo
vhodné použít filmu. Snímky byly překresleny pomocí
čtveřic vlícovacích bodů na překreslovači SEG V. Aby
byl zajištěn rozměr fotoplánu. byl fotografický papír
nalepen na 'tenkou hliníkovou fólii. Na druhou stranu
fólie nebyl bohužel nalepen stejný papír. takže se fólie
po vyvolání a vysušení následkem různé srážky poně-
kud zdeformovaly. Takto vyhotovený fotoplán byl po-
užit jako základ mapy, další zvětšenina na papíru byl'l
poližita pro polní náčrt. Mapové listy rozměru 50 X 60
centimetrů. stejného rozdělení jako u původní mapy,
byly vyhotoveny podle zásady jedné zvětšeniny z jed-
noho snímku. Mapované území bylo pokryto 19 listy.
V nových mapách byly uvedeny všechny pevné body.
zachované z dřívějších měření. Stejně. jako. ostatní po-
drobné body trvale oznočené. Dáte byly zobrazeny hranice
parcel, budovy a stavby trvalého rázu. chodníky a pří-
kopy. všechny studny (na žádost, městské rady také
studny na soukromých pozemcích) a, hranice kultur.

Je známo, že v překresleném ieteckém Snímku je po-
loha všech podr0bných bodů v rovině překreslení správ-
ná. Tomuto předpokladu musí v rovinném terénu vyho,
vovat zásadně všechny .body v úrovni terénu. Pracovníci
v poli mají za úkol klasifikovat jednotlivé podrobné
body a vyznačit .je v překresloeném snímku. popřípadě
měření doplnit. Před popisem dalšího pracovního po-
stupu je třeba se zmínit o velké výhodě jednosnímkové
fotogrammetiie. a tou je okolnost, že' klasifikace s do-
měřením v terénu a zobrazení může být provedeno stej-
ným pracovníkem. Proti obvyklým způsobům má tu vý-
hodu, že práce, v terénu JSOU mnohem rychlejší a také
levnější. .

Odohylka
I Intervaly vzdáleností (m)

(m) 0~20120-40 140-60 16~-80 180-120
Celkem %

.'

.

0-0,10 91 45 6 2 146
0,10-0.'20 66 30 4 2 1 103
0,20-0,30 55 27 4 1 1 88
0,30-0,40 39 17 5 1 62
0,40-0,45 11 6 3 20 88

--- --- --- --- --- --
0,45-0,50 6 5 I 12
0,50-0,60 10 6 4 20
0,60-0,70 3 5 1 2 11
0,70-0,80 2 2 2 6
0.80 ....0,90 1 2 1 4

I0,90-1,00 1 1

I1,00-1,50 3 3 6 12_.

Celkem 287
1

.151 30 7 4 479 100

o k 1a s'i f ik a c i je třeba .uvést ještě tyto údaje.
Podrobné body, které jsou v překreslovaČl rovině (stud-
ně, šachetní poklopy. mezníky). se zobrazí ve svém vidi-
telném středu, svislé budovy (sloupky plotů. rohy budov.
~l()upy vedení) se zobrazí v pl'ůsečíku 'hranic stínu a
perspektivně překreslenou hranou. Všechny podrobné
body. které z nějakého důvodu (přezáření. zakrytí po-
rostem nebo ve stínu) se nejeví dosti dobře, se doměří
na měřické přímky. které se vloží mezi dobře indentifi-
kovatelné. tzv. fotogrammetrické pevné body. K zobra-
zení budov se obvykle použijí dva viditelné rohy, ale
stačí také jen jeden roh. aby bylo možné vyznačit bu-
dovu pomocí oměrných a rovnoběžek s okapem. U budov.
kde není viditelný na fotoplánu ani jeden roh, se při
klasifikaci označí pril.sečík okapů. měří se výška budovy
11 'šířka okapu (vzdálenost okapů od stěny). Při tomto
měření se s úspěchem použilo pětačtyř!cetistupnovéhu
Konderova hranolu, připevněného na proyažovací tyči.

Redukce z výšky byly vyhledávány v tabulkách. sestave-
ných podle známých vzorců. Aby bylo :z;abráněno vlast-
nickým sporOm a zv,ýšena spolehlivost výpočtu výměr.
byly zaměřeny pril.sečíky hranic s každou uliční čárou.
Tyto přímo měřené hodnoty nesloužily jen ke kontrole
zobrazení klasiflkovaných rohů hranic pozemků. nýbrž
t,aké k výpočtu ploch.

Při mapování metodou jednosnímkové fotogramme-
trie byly vyhotov,eny tytop o d kJ a d y :

Klasifikační náčrt pro prá'ce v terénu, jehož jedna
kopie tvoří vlastní náčrt pro doměření (navrhuje se
v budoucnu spojit oba tyto náčrty, ,aby bylo zabráněn"
chybám při kopírování]. Měřický zápisník (v něm se
zaznamenávají měřické údaje o budovách a jiných čás-
tech území s hustou kresbou. které nelze vyznaČit v pol-
ním náčrtu]. - Fotoplán jako základní mapa nahlini-
kové fólii. - Kopie základní mapy na fólii z umělé
hmoty. ~ Elaborát výpočtu ploch. - Seznam ploch. -
Pozemkové listy se jmény majitelů a ostatními údaji
o pozemcích (staré a nové parcelní číslo. názvy ulic,
čísla domU. čísl.a poddělení. kultura).

Během měření se snažil jak Ústav geodézie, tak
inspektorát zajiStit velkým počtem kontrol přesnost toho-
to způsobu mapování. Zholinocení 479 kontrolních pří-
mek, měřených inspektorátem, je sestaveno v tab. 1. Po-
dle předběžného plánu .byla předepsána dopustná od-
chylka 45 cm bez ohledu na vzdálenost mezi měřenými
body. Tato hodnota je v tabulce oddělena tlustou čarou.
J8 zřejmé, že 88 % měřených délek je v dopustných
mezích, 12 % je přesdopustné meze.

Odchylka
Intervaly vzdálenosti (m)

%1(m) 0-20120-40 140-60 160-80,180-120
Celkem

0-0,10 87 46 5 2 140
0,10-0.20 74 39 8 2 1 124
0,20-0,30 66 32 4 2 1 105
0,30-0,40 45 22 5 1 . 73
0,40-0,45 15 8 3 1 27 98

--- --- --- --- --- --
0,45-0,50 1 1
0,50-0.60 2 3 5
0,60-0,70 1 1 2
0,70-0,80 1 1
0,80-0,90
0,90-1,00 1 1~ 2

Celkem 287 151 30 7 4 479 100

Příčiny překročení dopustných mezí byly zkoumány
a bylo zjištěno, že u 60 kontrolních délek mohlo být
v 50 případech .zabtáněno chybě. Chyby lze vysvětlit
čáStečně klasifikací. částečně nepřesným zobrazením.
Stav po opravě chyb je uveden v tab. 2. Zbylé chyby.
kterých je jen 28°/0. lze podl.e našeho názqru odfivodnit
použitou metodou jednosnímkové fotogrammetrie (např.
určením vlícovacích bodů s nedostatečnou přesností,
chybami ve vpichu do filmu. giI'afickomechanickým vy-
rovnáním čtveřice vlícovacích bodil.. zkreslením vlivem
převýšení. která přI klasifikacI nebyla uvážena atd.).
Podle našeho názoru by bylo možné stanovit dopustnou
odchylku. hodnotou 40 cm. Výsledky by mohly být pod-
statně zlepšeny, jestliže by výška letu odpovídala vy-
lučně účelu mapování v měř. 1: 1000 a překreslovací
metody byly lépe zvoleny. .

Aby bylo možné srovnat přesnost ril.zných měřických
metod. byly body totožné v mapě i v terénu měřeny pro
výzkum klasickým způsobem; používaným pro obnovu
mapy, v rozsahu asi 100 kontrolních přlmek. Výsledky
jsou uvedeny v tab. 3. Odchylky jsou menší než hod-
noty v tab. 1. Musíme ale uvážit, že tyto _odchylky se
vztahUjí k totožným bodům (v mapě i terénu) z orig~-
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Odchylka
Intervaly vzdáleností (m)

(m) 0-20120-40 140-60 \60-80 180-120
.Celkem %

I
0-0,10 22 22 4 2 50 50
0,10-0,20 8 14 1 2 25
0,20-0,30 3 9 1, 1 14
0,30-0,40 2 4 6
0,40-0,50 1 1
0,5g-0,60 1 1 2
0,6 -0,70 1 1 50

Celkem 36 51 I 7 5 I 99 100

nálních map z roku 1910. Přesnost těchto map klesá
plánovanou opravou a bude přibližně stejná, jako přes-
nost jednosnímkové fotogrammetrie, která se mezitím
zlepšila.

Zkoušena byla také hospodárnost. Některé ukazatele
měření v pokusném území byly srovnány s předběžnými
náklady skutečného měření města, které právě v roce
.1965 bylo započato v Gy5ru. Tyto údaje jsou uvedeny
v tabulce 4. Ze srovnání je zřejmé, že mapování me-

MAPOV ÁNf POMoci DIFERENCIÁLNfHO
PŘEKRESLOVAČE

Náklady Počet Počet
Plocha ha Forint/ha prac. dnů prac.dnů

\ na 1 ha

1 1 2 1 I 2 1 1 2 1 I 2

Zastavěné
území 246 397 998 2884 500 3813 2,0 9,6
Zeměděl-
ské území 239 49 187 486 51 87 0,2 1,9

Celkem 485 446 398 2624 551 3900 1,2 9,7

1 = Szombathely(metodou jednosnímkové fotogram-
metrie)

·2 - Gy5r (klasicky)

todou jednosnímkové ~otogrammetrie i s přihlédnutím
k různé přesnosti je podstatně hospodárnější. S uváže-
ním dosažené přesnosti výsledků a hospodárnosti a s na·
.dějí na další zdokonalení lze usoudit, že metodá jedno-
snímkové fotogrammetrie může být úspěšně použIta i
v ostatních částech města Szombathely .
Přeložil: lnž: Miroslav Herda, CSc.

Použití diferenciálního překreslovaní
při výrobě map a plánů

Ing. dr. O. Weibrecht,
Zeiss-Jena, NDR

Od posledního mezinárodního fotogr.ammetrického
kongresu v Lisabonu 'trvá odborná diskuse o vy-
užití diferencIálního překreslování. Diferenciální
překreslovače, které byly již tehdy prakticky po-
užívány, jako americký Ortofotoskop a sovětský
štěrbillový překreslovač s ortoprojektorem GZ 1
a diferenciální překreslovač Zeiss - Stereotrigo-
mat (obr. 1), byly doplněny dalšími diferenciáln.í-
mi překreslovači, které jsou vhodné zejména pro
diferenciální překreslování ve velkých měřítkách.
Také v Sovětském svazu vznikly ,po Romanovského
stereofotoprojektoru SFP a '.Drobyševově fotoste~
reografu FSD nové přístroje se zařízením pro di-
ferenciální překreslování; v USA byly dále vyvi-
nuty automatické zobrazovací systémy s diferen-
ciálním překreslovacím zařízením, které užívají
katodových trubic. Z tohoto vývoje a z četných
publikací je možno vyvodit, že zájem o ,zavedení
uvedeného moderního procesu ještě dále vzrostl.
Každý odpovědný praktik cítí jako povinnost vy-
užít možnosti dané technickým pokrokem ke zlep-
šení kvality svých pracovních výsledků a - co je
v dnešní době zvlášť důležité - ke zrychlení své
práce. Zlepšení kvality a zrychlení prací jsou
zvláštními . znaky diferenciálního překreslování.
podle mého mínění není dnes již spornou otázkou,
jak tomu bylo ještě během diskusí na Lisabonském
kongresu, zda je možno pokládat fotoplán, který
~lld diferenciálním překreslením, za konečný vý-

robek po stránce kartografické, nebo zda má být
konečným výsledkem mapa odvozená z diferen-
ciálního 'překreslení.

Podle konečného určení mapového díla bude
dána přednost jednomu nebo drunému použití 'fo-
to,plánu nebo kombinaci obou. Pro všechny druhy
použití diferenciálního překreslení je však společ-
né, že poprvé mohou být použity hospodárným
způsobem letecké snímky horských oblastí 'pro fo-
tografické převedení do ortogonální 'projekce.
O účelnosti použití diferenciálního překreslení by
proto dnes již neměly být pochybnosti.

.Fotoplán hornatého terénu, získaný diferen-
ciálním překreslením, má všeobecně tu přednost,
že obsah informací leteckého snímku zůstá\'á bo-
hatě 'Zachován i po fotografickém převedení na
ortogonální projekci, a že výběr potřebných infor-
mací nemusí být prováděn během vyhodnocení ste-
reomodelu ve vyhodnocovacím přístroji, ale přímo
z fotoplánu, nezávisle na vyhodnocovacím přístroji.
Čas, potřebný pro výběr informací při vyhodnoco-
vání stereomodelu, může být tímto způsobem uspo-
řen, takže není nadále nutné blokovat vyhodnoco-
vací přístroj pro interpretacI.

Metoda diferenciálního překresldvání dává ješ-
tě další možnost pro zvýšení hospodárnosti výsled-
ků vyhodnocení, když pracovník, který provádí vy-
hodnocení přejížděním pruhu stereo modelu, použije
otestované terénní. profily současně pro znázor-
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nění výŠkopiSukrajiny. Tato možno~t byla poprvé
použita v amerických elektronických kartirovacích
systémech; řešení bylo nalezeno v přístrojích vy-
vinutých v Evropě, tj. v ortoprojektoru a v Zeissově
Stereotrigomatu, které převyšují přesností výkon-
nost katodové trubice. Ve. Stereotrigomatu VEB
Carl Zeiss Jena zajišťuje Orograp'h zobrazení pro-
filů šrafami na desky s rycí vrstvou kmitajícím
kreslícím systémem, který dostává odpovídající
impulsy pro změnu síly čáry z elektronického ří-
dicího systému zII\ěnou amplitudy kmitu v oka-
mžiku průchodu zvolenými výškovými vrstvami.

Společné použití diferenciálního překreslení
a vyhodnocení výškopisu přináší pozoruhodný ča-
sový zisk, protože polohopis a vÝš,kopis se vyhoto-
'VU~ípři jednom pracovním 'postupu. Po dosavad-

ních praktických zkušenostech je možno konsta-
tovat, že další předností vyhodnocenívýškopisu
profilovými šrafami je, že se nutným testováním
stereomodelu neztrácí žádný detail, i když je te-
rén sebevíce zvlněný.

Je pochopitelné, že, není možné zavést nový
postup bez určitých změn v technologii prací.. Roz-
díly proti dosavadnímu ZpůsObu práce se projevují
při použití diferenciálního. překreslování a vyhod-
nocení výškopisu během 'přípr."!vnýchprací, bě-
hem vlastního vyhodnocení a při následujícím zpra-
·cování fotogrammetrického výsledku. Proto uve-
deme dále nové vývody o hlediscích, která je nut-
no respektovat při použití tohoto nového postupu.
V rámci .přípravy současného diferenciálního pře-
kreslení a vyhodnocení výškopisuje třeba učinit
některá důležitá rozhodnutí, na nichž závisí přes- .
nost a hospodárnost celkové práce. Nejdůležitější
rozhodnutí se vztahuje na volbu nejVhodnější šířky
pruhu. Ovlivňuje jak přesnost, tak i hospodárnost.
Čím je pruh širší,· tím menší je počet pruhů, které
je třeba na modelu testovat, tzn., že tím rychleji
může být skončeno vyhodnocení. Současně platí
matematický vztah

8
LI r = - . tg lX • tg e.

CK

Z něho je vidět, že pro střpr:lní sklon terénu
e, určitý úhel sklonu snímku a a danou konstantu
komory ck se chyba v pOloze !'>r :zvětšuje s šíř-
kou pruhu s. Přesnost a hospodárnost jsou navzá·

jem ovlivňovány právě opačně šířkou pruhu. Při
volbě šířky pruhu v závislosti r,a typu terénu, a
především na jeho sklonitosti, je tedy nutno zvolit
střednI cestu mezi přesností a hosppdárností.

Má-li být současně s .diferenciálním překresle-
ním provedeno L vyhodnocení výškoplsu, musí být
při určení šířky pruhu, případně intervalu profilu
vzat zřetel nejen na střední sklon terénu. e, ale
i na strukturu krajiny. Při velkých terénních tva-
rech stačí relativně velký interval profilí'lpro do-'
sažení dobré interpretace \Tstevnic. U malých te-
rénních tvarů je podle dosavadních zkušeností in-
terpret&ce vrstevnic na podkladě vyhodnocení výš-
kopisu profilovými šrafami možná jenom tehdy,
když byl zvolen dostatečně malý interval profilů.
Může se stát, že při určitém typu terénu lze po•.
užít pro diferenciální překreslE'nl s ohledem na
požadovanou přesnost širší interval, než pro vy-
hodnocení výškopisu. Pokud se V takovém případě
rozhodneme pro větší šířku pruhu, kterou připouští
diferenciální překreslení, může býL sice vyhodno-
cení jednotlivých pruhů v přís'troji ukončeno
v kratším čase, ale ztratí se malé terénní tvary,
takže jednoznačnému konstruování vrstevnic musí
být věnováno více času; tím se ztratí zisk docílený
Větší šířkou pruhů. Proto bude záviset ve většině
případů určení šířky pruhů pro současné určení
polohopisu a výškopisu na lepší možnosti inter-
pretace vrstevnic. Mohou se však vyskytnout i ta-
kové terénní tvary, 'při nichž by pro vyhodnocení
výškopisu byla nutná tak malá šířka pruhů, že by
se zdála být hospodárnost vyhodnocení příliš zá-
porně ovlivněna potřebným časem. V takových pří-
padech můžeme samozřejmě upustit od současné-
ho vyhodnocení výškopisu a zpracovat jej obvyklým
přímým stereoskopickým vyhodnocením vrstevnic.
Zkušenost z vyhodnocování tak extrémních terén-
ních tvarů však ukázala, že lze současným dife-
renciálním překreslováním a: vyhodnocením výš-
kopisu i při velmi malé šířce pruhu provést cel-
kové vyhodnocení v kratším čase, než při vyhod-
nocování výškopisu obvyklými prostředky, tj. pří-
mým stereoskopickým vyhodnocením vrstevnic
v dalším pracovním půstupu. Pro obvyklý způsob.
vyhodnocení vrstevnic je v takovém terénu nutné
vyhodnocení poměrně velkého počtu vrstevnic. Vy-
hledání a úplné vyhodnocení nesč~tných malých
tvarll vyžaduje hodně času. Velmi lehko mohou
být přitom přehlédnuta malá údolí· a kupy. Při
vyhodnocení výškopisu profilovýmišrafami s do~
statečně malým, intervalem profilů se docílí I1a-
proti tomu v důsledku nuceného meandrovitého'
přejíždění celého modelu v každém případě úplné
znázornění krajiny. Při použití fotogrammetrie pro
velká měřítka se budou posledně jmenované po-
tíže vyskytovat méně často, než při středních a
malých měřítkách. Určité zlE'pšení možnost! inter-
pretace může být docíleno Hm, že zvolíme pro
území s malými terénními tvary a nepříliš sklonité
co nejmenší interval vrstevnic, který je základelV
prol určení koncových bodů šraf profilů; U vyhod-
nocování výškopisu na Zelssově Stereotrigomatu
je možné optimální přizpůsobení jednoduchou vý-
, měnou odpovídajících adaptéru pro každé měřítk(}
mapy, kterými je určen nejvýhodnější interval
vrstevnic. V~ Stereotrigomatu ulehčuje tuto volbu
35 různých adaptérů. Další potíží, která se může
vyskytnout při vyhodnocení výškopisu, je poloha
vrstevnic ve vztahu na y směr testování profilu.
Jestliže vrstevnicepr;obíhají přibližně rovnoběžně
se směrem snímání profilu, potom není možná.
bezvadná interpretace ·vrstevnic pro vyhOdnocení,
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protože se 2;a těchto okolností nevyskytují mezi
profHem avrs'tevnicemi žádné nebo jen málo prů-
sečíků. V takovém případě musíme buď takovou-
to část modelu ještě jednou vyhodnotit obvyklým
způsobem (stereoskopickým vyhodnocením vrstev-
nic], nebo pokud jsou na dlferenciálním překreslo-
vači odpovídající zařízení, změnit y směr testování
protilu na x. .

Nejmenší interval vrstevnic a profilů je pro
vyhodnocení výškopisu jedlhým kritériem pro roz-
hodnutí před začátkem vyhodnocení na Stereotri-
goma:tu, abychom dosáhli optimální možnosti in-
terpretace, nepřihlížíme-li k možnostem změny sí-
ly čar a síly Ha'ku kmitající rycí jehly. Pro dife-
renciální překreslování je třeba určit během pří~
pravných prací ještě qalší parametry, které mohou

Obr. 2: Výřez z výškopisn~ho vyhodnocení 1: 10000
vzdálenost profilů . 2mm
vrstevnicový interval: 5 m pořízéný adapté-
rem pro 0,4 mm v měřítku modelu

rychlost posunu značky 3 mm/sec.
čas pro úplné vyhodnocení výškopisu při
7,3násobné v.elikosti výřezu 7hod.

Na Stereo1:rigomatu dochází během vlastního
vyhodnocování testováním stereomodelu 'v pruzích
proti dosavadnímu způsobu 'k velmi malým změ-
nám. Díky použití jednoho !z obou dílčích .snímků
stereodvojice pro získání fotoplánu, nejsou nutné
pro provedení potřebné relativní a absolutní orien-
tace ve vyhodnocovacím přístroji žádné dodatečné
orientační' práce. Pro diferenciální překreslování
je pouze nutno založit do filmové kazety v temné
komoře citlivý film a vzápětí ji vložit do přístroje.
Na kreslicí desku Stereotrigomatu je nutno položit
desku s Tycí vrstvou a vykartírovat před počátkem
překreslování alespoň dva ~lícovací body. Nakonec.
se nastaví výškové počítadlo Stereotrigomatu na
hodnotu, která odpovídá násobku vrstevnicověho
intervalu daného nasazeným adaptérem, který pfi-

Obr. 3: Výřez z vrstevnicového plánu 1: 10000
odvozeného z obr. 2. ~

sobí v tomto nastavení na klapku pro zpětné na-
stavení přístroje v elektronicl<é řídící části. Po
otevření uzávěru kazety a zapnutí y motoru musí
vyl1odnocovatel pouze na podkladěstereoskopic-
kého pozorování stále nasazovat měřící značku

m!t vliv na rychlost a přesnost prací. Jsou to pro během jejího pojíždění ve směru osy y pravým
vyhodnocovatěle nejpříznivější. rychlost testování ovládacím kotoučem na stereomodeI. Fotografické
ve směru osy y, nastavení intenzity světla osvětlo- diferenciální překreslování a vyhodnocení výško-
vacího systému podle rychlosti. testování a :podle pisu profilovými šrafami potomnásledUjíautoma-
hl/.stoty negativu, případně' diapozitivu, a konečně tlcky.
kompenzace I).evyhnutelúého napětí při obrátce při Výsledkem vyhodnocení je fatoplán a-obraz
meapdrovitémpřejíždění pruhU. U Stereotrigomatu výškopi:su, které slouží jako podklad pro další zpra- \
není nutné brát ohled na intenzitu světla vzhle- cování. K vyhotovení' fotoplánu Je ještě nutné vy-
dem k poměru zvětšení mezi snímkovým měřítkem voláp.í filmu, který byl ve Stereotrigomatu osvět-
a měřítkem pro překreslování, protože intenzitu len; 'z něho je potom mOžno vyhotovit pro mon-
.osvětlení vyrovnává irisová clona, která je auto- tážní práce libovolné množství kopií na papíru
matieky řízena podle poměru zvětšení. Optimální nebo filmových diapozitivů. Další zpracování foto-
rychlost testování ~a intenzita světla mohou být plánů zá~visí nyní zcela ná daném úkolu. .
zjištěny pokusy, zat.ímco hodnotu kompenzace na- Při vyhodnocování ve velkých měřítkách může
p13tI, docílenou 'při obrátce u Stereotrigomatu některým objednavatelům postačit již foťoplán,
optickými prostředky, získáme z připOjených ta- /aniž by byly vyžadovány nějaké další kartografic-
bulek. Nakonec. je třeba ještě zvolit z tabulek po- ké práce. Protože zůstal v ortogonální projekci,
třebné převody pro. žádaný porn.ěr žvetšení mezi zachován obsah informací l.etec~ého snímku, hodí
dIfere.nciálnímpřekreslováním a stereomodelem, . se již takové fotoplány velmi dobře pro všechny
právě tak jakť) mezi kreslícím stolkem a stereo-, druhy projekčních prací. Pro jiné úkoly může být
modelem, ' vhodné Qpatřit fotoplán čtvercovou sítí a vydat

\ .
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Weibrecht, O.: Použití diferenciálního překreslovať5e
při výrobě map a plánů

jako mapu s fotografickým obrazem krajiny. PrO'
mapová díla podle vzoru švédské hospodářské ma-
py může být fotoplán výborným podkladem, když
bude vytištěn zelenou barvou a černou barvou bu-

Obr. 4: Výřez z diferenciálního překreslení 1: 180
na Stereotrigomatu

230 Xformát snímku
ohnisková vzdálenost
měřítko snímku
měřítko modelu
interval pruhu
rychlost posunu značky v rovině
překreslov\§.ní 3 mm/sec.

čas pro úplné vyhodnocení fotoplánu 1 hod. 15 min.

230 mm
152 mm
1: 020
1: 225
8 mm

SWnttigomat - Auswertuna
baA!1ulu
Drofilschroffen 1:180

1111

lili! I11I1

Obr. 5: Výřez z vyhodnoceného výškopisu z obr. 4.

dou znázorněny administrativní a držebnostní hra-
nice, Zpilsob užívání, popis a výškové údaje, žlu-
tou barvou obdělávanéplochy.

Diferenciální překreslování je hospodárné i při
výrobě map, když se získaný fotoplán použije jako
podklad pro kartografické zpracování mapy. Foto-
plán může být přitom použit nejprve jako pracov-
ní předloha pro topografa, který provede při topo-
grafické revizi v terénu jeho doplnění. Výsledek
topografického zpracování se dá kartografovi ke
konečnému zpracování.

Je pochopitelné, že na fotoplánu velkého mě-
řítka, který vznikl diferenciálním překreslením,
nemohou být geometricky správně zobrazeny míst-
ní tratě vzhledem k výškám budov, protože nelze
při testování terénního profilu brát na ně zřetel.
V tomto případě se osvědčila technologie, při níž
se místní tratě vyhodnocují obvyklým způsobem.

Celkové vyhodnocení získáváme tak, že z foto-
plánů místní tratě vyřízneme a zbytky smontujeme
s vyhodnocením místní trati, které bylo provedeno
obvyklým způsobem. Také při tomto pracovním
postupu byly v praxi docíleny časové úspory až
3D % proti obvyklému vyhodnocení situace na vy-
hodnocovacích přístrojích.

Když konečně ještě uvážíme možnosti, které
dává vyhodnocení výškopisu, pak jsou v těchto
případech podle konečného Výsledku nejrůznější
možnosti pro hospodárnou výrobu map a plánů.
Jednak můžeme vrstevnicový plán, získaný z vy-
hodnocení výškopisu, kombInovat s fotoplánem ve
spole1čné kopii, a tak získat topogra!ickou mapu
nového typu. Tuto mapu můžeme označit jako
"výškopisný fotoplán'· nebo "topografickou mapu
s fotografickým znázorněním terénu". Z výsledků
diferenciálního překreslování a vyhodnocení výško-
pisu by však mohly být odvozeny i obvyklé topo-
grafické mapy tak, že by situace byla převzata
z fotoplánu a výškopis z vyhodnocení výškopisné-
ho. V tomto případě je možno docílit pozoruhodné
časové úspory přes to, že je nutno provádět inter-
pretační práce pro identifilwvání vrstevnic, neboť
bylo možno vyhotovit polohopis i výškopis při
jednom pracovním postupu. Pro tyto všechny mož~
nosti použití se zvláště dobře hodí výškopisné vy-
hodnocení, které vznikne na Stereotrigomatu na
deskách s rycí vrstvou. Na originálu vyrytém do
vrstvy může být provedena tužkou interpretace a
zákres vrstevnic. V silně zvlněném terénu může být
ulehčena identifikace vrstevnic tak, že při této
práci nepozorujeme vyhodnocení výškopisu čelně,
ale pod šikmým zorným úhlem. Potom mohou být
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Obr. 6: Výřez z vrstevnicového plánu 1: 180
odvozeného z obr. 5.

výškové šrafy zakryty krycím lakem a vrstevnice
mohou být vyryty podle tužkových čar běžným
rycím přístrojkem. Tímto způsobem vznikne vrstev-
nicový plán na nesrážlivé podložce pro další kar-
tografické a reprodukční práce.
Na obr. 2 až 6 jsou zobrazeny výřezy ze zkušeb-

ních prostorů z Výsledků vyhodnocení na Stereo-
trigomatu. Pro každý zkušební prostor bylo pro-
vedeno diferenciální překreslení a vyhodnocení
Výškopisu prof1lovými šrafami a z něho byl odvo-
zen vrstevnicový plán. V popisu obrázků jsou dána
technická dáta, z nichž je možno vidět způsob
vzniku výsledku vyhodnocení. Pro každé území by-
la nakonec vyhotovena kombinací fotoplánu a
vrstevnicového plánu odvozeného z výškopisného
vyhodnocení topografická mapa s fotografickým
obrazem terénu.
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Přesnost a hospodárnost při
fotogrammetrickém vyhotovení map
v měř. 1 : 2000 a 1 : 1000.

Ing. H. G. Kern,
~ipsko,NDR

Na zhotovování polohopisných a výškopisných plá-
nů v měřítkách 1 : 2 000, 1 : 1 000 a 1 : 500 můžeme
pohlížet jako na jeden z nejdůležitějších úkolů
geodézie v Německé demokratické republice. Rych-
lý rozvoj národního hospodářství vedl k tomu, že
potřeba map ve velkých měřítkách trvale narůstala.
Tak celkově v roce 1964 zobrazená plocha v mě-
řítkách 1:2 000 až 1 : 500 pro nejrozličnější oblasti
hospodářství vzrostla proti roku 1961 téměř na
trojnásobek. I nyní můžeme pozorovat stoupající
tendenci. Tyto úkoly v mapování však musíme ře-'
šit s prakticky stejným počtem odborných sil. Již
sama tato okolnost vysvětluje skutečnost, že pro
zhotovování polohopisnÝ,ch a výškopisných plánů
se ve vzfllstající míře uplatňuje fotogrammetrie.

Se zhotovováním. map velkých měřítek foto-
grammetrickými metodami se započalo v Německé
demokratické republice v roce 1958. Práce tohoto
druhu byly tehdy ve srovnání s fotogrammetrický-
mi pracemi I pro zhotovení topografické mapy
1 : 10 000 velmi malého obj~mu. Tato situace se
dnes zcela změnila: mapování v měřítkách 1 : 2 000
až 1: 500 ve fotogrammetrické praxi. dominuje.
Fotogrammetricky mapovaná plocha stoupla v roce
1965 proti roku 1962 na více než čtyřnásobek.

2. Požadavky na přesnost pro mapováni ve velkých
měřítkách

Polohopisné a výškopisné plány se zpravidla vyho-
tovují pro inženýrskotechnické účely. Prokazují
např. ve městech, oblastech výstavby a v průmys-
lových poo.nicích jejich stav a slouží jako pracovní
podklady pro hospodaření a správu.' ,

Předpokladem pro použití fotogrammetrických
metod při takovýchto pracech muselo být
a) zajištění potřebné přesnosti,
b) dosažení vyšší hospodárnosti proti klasickému

mapování.
Zde musíme se zvláštním důrazem poukázat na

potřebnou přesnost. Pod potřebnou přesností mu-
I síme rozumět přesnost, která na jedné straně za-
jišťuje možnost použití polohopisného a výškopis-
ného plánu pro zamýšlený účel, na druhé straně
však také dovoluje použít měřickou metodu výhod-
nou z hlediska hospodárnosti. Samozřejmě musí
také být takový požadavek na přesnost přizpůsoben
mOžnosteqlgrafického plánu. (To neznamená, že ve
speciálních připadech nemá být přesnost měření
zvýšena, jestliže má měřický materiál současně
nebo později sloužit jinému účelu, který vyšší
přesnost vyžaduje.) ,

V minulosti byly ovšem takové úvahy sotva na
místě. Pro místní měřické práce při klasickém mě-
ření se užilo ortogonální metody nebo přesné ta-
chymetrie, takže je pochopitelné, že zadavatelé
požadovali delkové a výškové údaje "na centimetr".
Tomuto požadavku se mnohokrát vyhovělo, aniž
by se vzala v úvahu velikost chyb, podmíněných
daným bodovým polem, měřením, vynášením a

definicí bodů. Při tom zadavatelé nemohli v mnoha
případech zdůvodnit tak' vysoké požadavky a vy-
vodit jejich měřickotechnické, a s tím také ekono-
mické důsledky, zcela pomlčujíC to, že se musí
centimetrové přesnosti jevit v převážném počtu
případů s ohledem na dané bodové pole, měřickou
a ;zobrazovací metodu, a na neposledním místě i na
definici bodů v lokalitě, jako scestné.
Nejistota v požadavcích na přesnost se projevuje

také v tom, že pro měřické práce stejného druhu,
sloužící témuž účelu a prováděné za stejných pod-
mínek, jsou kladeny od různých zadav~telů zcela
různé požadavky na přesnost. Dnes můžeme zjistit,
že celá řada těchto nedostatků mohla být odstra-
něna cílevědomou prací geodetické služby v NDR.

Polohopisné a výškopisné plány se obecně vy-
hotovují ve třech stupních přesnosti, které závisí
na účelu. použití, jakož i na počtu a rozsahu stá-
vajících staveb a zařízení, a také ovlivňují měřítko
mapy. Z ekonomických důvodů se měření provádí
zpravidla pro nejmenší možné měřítko. Jestliže se
větší měřítkový poměr žádá jen z důvodů přehled-
nosti, nebo proto, aby bylo možno do plánu zanést
velmi mnoho podrobností, potom se řídí metoda
mapování podle menšího měřítka a požadované
měřítko se vyhotoví případně fotografickým zvět-
šením.

Hranice chyb pro tři zmíněné stupně přesnosti
se vyznačují tím, že zajišťují použitelnost poloho-
pisných a výškopisných plánů pro téměř všechny
zadavatele. Odvození takových předpisů bylo umož-
něno tím, že se vyšetřovalo z měřickotechnické strán-
ky, pro které úkoly se polohopisné avýškopisné
plány mohou používat a skutečně se používají, a
které předpisy pro přesnost jsou tomuto používání
přiměřené. Tím se též umožnilo vidět požadavky
na přesnost ve spojitosti se zvláště l:jospodárnými
mapovacími metodami. Výsledek těchto vyšetřování
vedl k sestavení požadavků na přesnost polohopis-
ných a výškopisných plánů, jak jsou Uvedeny
v tab. 1. Stupně přesnosti,' uvedené v této tabulce,
se užívají následovně:

Stupeň přesnosti 1 u map: měst pro oblasti
s uzavřeným až otevřeným zastavěním, převážně
v měřítku 1 : 1 000, u map nebo plánů podzemních
zařízení v měřítku 1 : 500, u polohopisných a výš-
kopisných plánů pro účely projektování v J;Ilěřítku
1 : 1 000 a 1 : 500.

Stupeň přesnosti 2 u map měst s polními tra-
těmi v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 2000, u plánů pro
zemědělství, hornictví, vodní hospodářství aj. v mě-
řítku 1 : 2 000, U polohopisných a výškopisných plá-
nů pro účely projektování v oblastech s otevřenou
:;;astavěností a polními tratěmi v měřítkách 1 : 500
až 1: 2 000.

Stupef1. přesnosti 3 u plánů, které se mohou
převážně odvodg ze stávajících podkladů.

Z tab. 1 můžeme lehko poznat, že s těmito
požadavky na přesnost byly vytvořeny podstatné
předpoklady pro užití fotogrammetrie při výrobě
polohopisných a výškoplsných plánů velkých m&-
řítek.
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Tab. 1: Střední přípustné chyby v poloze a vysce, při
vyhotovování polohopisných a, výškopisných plánů
v měřítkách 1:600, 1:1 000 ,li 1: 2 000
A) Střední přípustné chyby v poloze v měřítku plánu

Druh
Stupeň přesnosti

Měřítkopředmětu 1 (mm) I 2 (mm) I. 3(=)

zřetelně 1 : 500 ±0,4 ±0,6 I -
výrazné 1 : i 000 ±0,3 ±0,5 ±I,O
předměty 1 : 2 000 - ±0,4 ±I,O

nezřetelně 1 : 500 ±0,6 ±0,8 -
výrazné 1 : 1 000 ±0,5 ±0,7 ±I,O
předměty 1 : 2 000 - ±0,6 ±I,O

B) Střední přípustná chyba ve výšce libovolných bodů
,terénu zjištěná z vrstevnic

při,čemž
a = 0,25 Z
= 0,83 Z

b = 1,25
= 0,9
= 0,6

u výšky vrstvy Z > 1 m
u výšky vrstvy Z ;::;;1m

u Mk = I: 2 000
u Mk = 1 : 1 000
u Mk = I: 500

K co nejvyšší možné hospotlárp.osti při užití foto-
grammetrie budou v první řadě přispívat následu-
jící požadavky:
a) optimální měřítka snímků
h) vhodné fotogrammetrické metody.

Budiž na tomto místě poznamenáno, že vedle
obou těchto činitelů hospodárnosti metody jako
celku, má. velmi podstatný význam objem a druh
místních doplňujících měření. K tomuto závěru
dospějeme uvážením rozčle'nění nákladů při; foto-
grammetrických pracích v tměřítku '1: 1000 a
1 :2000, prokterě zde uvádíme následující průměr-
né hodnoty: _
Náklady na měřický nálet
Určení vlícovacích bodů
Aerotriangulace a vyhodnocení pomocí ste-
reoskopických vyhodnocovacích přístrojů
Místní doplňkové měření včetně kartbgra~
fických prací 70%

100%
3.1. Op ti m á 1ním ěř í t k a s ní m k ů
V následujících úvahách chcelPe ponechat mimo
naši pozornost činitel "čas", i když nemůžeme pře-
hlížet, že Čqstoz časových důvodů zaměníme sním-
kové měřítko, které je nejvhodnější, za snímkový
materiál, který je ihned k dispozici.

Všeobecně nebude optimální takově snímkové
měřítko, které sníží náklady na fotogrammetrické
pr&ce na nejnižší miru, nýbrž takové, které sníží
na minimum celkově náklady, počínaje leteckým
měřickým náletem a konče předáním konečného
výrobku zadavateli. Zásadně musí snímkové mě-
řítko zajistit dodržení požadované přesnosti. V lite-
,ratuře se naleznou četné údaje o dosažitelné přes-
'n()sti při měření signalizovaných bodů, vyhodno-
.covacímipřístroji' I. a II. řádu. Střední chyba podu,

3%
7%

redukována na rovinu snímku, je obecně m'p =
= ± 10... 25 ,um. Přitom zprávidla získáme geode-
tické souřadnice z modelových numerickou trans-
formacÍ. Přesnost měření nesignalizovaných bOdů,
která hraje při vyhodnocování 've velkých mě-
řítkách topografickým způsobem 'přil'Ozeně, vel~
kou roli, nebyla naopak ještě žádoucím způsobem
vyšetřována a zjištěna. Proto byla v minulých
letech ve větším rozsahu provedena ~etření o ťoto-
grammetrické přesnosti nesignalizovaných bodů,
k nimž byl ve všech případech vzat materiál z běž-
ilých praktických pracÍ.

Výsledek je možno shrnout následovně:
S:třední chyba v určení bodu z jednoznačně iden-
tifikovatelných nesignalizovaných bodů (např. ro-
hy střechy, které se počítají k nejdůležitějším prv-
kilm v polohopisných a výškopisných plánech) je
asi 2,5krát tak veliká jako chyba signalizovaných
bodil, tzn. že chyba je asi m'p = ± 40 .um. (1)
Tato hodnota je podle našich zjištění téměř nezá-
vislá na měřítku snímku, alespoň v rozsahu, který
nás zajímá. Určitý 'vliv na chyby v určení bodů mají
více nebo méně stávající symetrické vlastnosti mě-
řených bodů, avšak z toho se nedají zpravidla do-
vodit menší měřítka snímků, protože měřítko se
musí řídit podle znázornění budov. V (1) udaná
hodnota předpokládá vlícení modelu na 4 signali-
zované body v rozích modelu, jejichž chyba v po-
loze je mf:!nší 'nebo rovna ± 20 ,um.

,Pro chybu ve výšce fotogrammetricky vyhodno-
cených vrstevnic jsme dostali

mlc
mh = ± (0,16% ku ± 0.02 m) + 0,25 m 1000 tg (X • (2)

To platí pro normální komory 21/18. Výsledky vy-
šetření ze širokoúhlých snímků nejsou ještě v tak
velkém rozsahu k diSpozici, aby byly možné bez-
pečné Výrobky. Stávající materiál však neukazuje
na to, že pro měřítka snímkil, která zde přicházejí
v úvahu, charakterizuje v prvním přiblížení udaná
chyba ve výšce také výškovou přesnost široko-
úhlých snímkil. Údaje (1) a (2) nejsou d~stačující
pro určení měřítka snímku, které by se mělo po-
užít. Pro poměry vNDRse ukázalo jako hospodár-
né určovat polohu vlícovacích bodil, potřebných
pro vyhodnocení, pomocí aerotriangulace u měřítka
mapy 1: 2 000 zásadně a u měřítka mapy 1: 1 000
pro plány 2. stupně přesnosti. I když v jednotli-
vých případech je dosaženo příznivějších výsledků,
~lkázalo se však, že chyby aerotriangulace a vyhod-
nocení dohromady vedou k chybě v určení bodu
redukované na rovinu snímku o hodnotě

m'p = ± 60 ,um. (3)

Dále, se musí počítat s tím, že pracovní procesy,
l1ásledujíc~ po' fotogrammetrii, totiž místní doplňu-
jící měření, jejich vynesení do originálu vyhodno-
cení a pořízení vydavatelského originálu kresbou
nebo rytinou, způsobují ještě navíc chyby asi
± 0,2 mm v měřítku mapy, takže máme v koneč-
ném produktu pro chybu zřetelně výrazných před-
mětů

mp= ±V(m"Pm~ mbf+ (0,2mm)2

při čemž mk = měřítkové číslo mapy
mb = měřítkové číslo snímku;

z toho vyplývá pro měřítkové číslo snímku

mk Vmb = --" m~- (0,2 mm)"m",
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Pro vyhotovení polohopisných pláml přicházeií
v úvahu následující rměřítka:

1 : 2 000, stupeň přesnosti
1 : 1 000, stupeň přesnosti
1 : 1 000, stupeň přesnosti

2, mb = 11500
2, mb = 7600
1, mb = 4500*)

Přitom se ale pominula skutečnost, že u příliš ma-
lých měřítek snímků trpí úplnost fotogrammetric-
kého vyhodnocehí v nepřípustném rozsahu, a tím
zisk docílený fotogrammetrií přijde nazmar rostou-
cím nákladem při mistních doplňovacích měřeních.
Vyšetření rozlišitelnosti detailů, které se musí podle
předpisů pro kresbu v plánech zobrazit, vedlo k vý-
sledku, že pro měřítka map 1: 2 000, případně
1 : 1 000, neměla by být měřítka snímků menší než
1 : 9 000, příp. 1: 5 000. Protože místní doplňující
měření nelze v žádném případě obejít, byl zvolen
kompromis, jak je uvedeno v tab. 2, který podle
našeho pojetí představuje toho času optimum pro
vyhotovování polohopisných plánů.
Při vyhotovování polohopisných a výškopisných

plánů přistupuje k požadavku.m na přesnost v po-
loze a na rozlišitelnost detailů ještě požadavek na
přesnost výškovou. Pro stanovení výšky letu vezme-
me sklon terénu ct = Dg, a zajistíme tím také po-
užitelnost snímkóvého materiálu v plochých úze-
mích, v nichž se nahradí čárové vyhodnocéní
výškovým vyh(j)dnocením bodovým. '
Z (2) tak plyne

, h _ 10000 (mha=o -"-O,02m)
g - 1,6

Pomocí předpisfi pro, přesnost vyjádření výšek,
udaných v tab.' 1, obdržíme 'následující výšky letu
a snímková měřítka:

Z = 1,0 mmha=o = ± 0,3 m
hg= 1900 m
Ck = 210 mm
Ck = 115 mm

mb = 16 500
mb == 9000

± 0,17 m
hg = 1000 m
Ck = 115mm
Ck = 210mm

mb = 8700
mb = 4800

, V plánech měřítka 1: 2 000 se užívají téměř
výhradně. vrstvy Z = 1,0 m, nebo se vyžaduje bo-

Tab. 2: Měřítka snímku pro vyhodnocení půdorysu

(komora.: MRB 21/1818 Zeiss-Jena).

Poř. čislo I
I

I
Měřitko plánu Stupeň

I
Měřítko snímku

přesnosti .
1 1 2000 2 1 : 10000
2 1 1000 2 1 : 6000
3 1 1000 1 1 : 4500

3.2. N e j v hod něj š í f O t O g r a m m e t r i c k é
metody

Nezamýšlíme zde popisovat a diskutovat ve všech
podrol;mostech technologie fotogrammetrických
metod, jak se užívají v NDR. Přistoupíme však
k některým hlediskům podstatným pro hospodár-
nost.

3.2.1. Určování vlícovacích bodů

Již jsme se zmínili, že vlícovací body, potřebné pro
aerotriangulaci, se získají převážně pomocí aero-
triangulace .. Vlícovací bOdy požadované pro aero-
triangulaci se v současné době bez výjimky před
náletem signalizují. Jakkoliv se zdá z technického
hlediska signalizace účelná, vyžaduje však ne ne-
podcenitelné osobní náklady na vlastní signalizaci
a na údržbu pole vlícovacích bodů až do provedení
měřického náletu; nad to vyžaduje organizaci dob-
ře sladěnou se snímkováním. Vliv nákladů signali-
zace na celkové náklady nesmí být proto přehlížen.
Zdá se nám proto nutné a účelné přezkoušet, ve
,kterých případech a za jakých podmínek se může-
me vrátit také u mapování ve velkých měřítkách
k praxi určování vlícovacích bodů po měř i c -
k é m n á 1e t u, běžné 'při zhotovování map malých
měřítek. Pro případy pod poř. čísly 1, 2 a 3 tab. 3
zdá se takový postup se zřetelem na rezervy
v přesnosti v důsledku volby snímkového měřítka
zcela možný.

Tab. 3: Měřítka snímků pro vyhodnocení půdorysu
a výšek

dové vyhodnbcení se střední chybou, která je blízká ~'a~± 0,3 m. Srovnání s tab. 2 ukazuje, že měřítko Poř. Měřitko <=l~Z~ Měřítko
snímku, 'které je nutno použít, odvisí při použití čislo plánu ~~~ o Vyj ádřeni reliéfu snimku
normálních komor od přesnosti výšek, naproti ;:l"'~'da ur~~O&
tomu při použití šil'ókoúhlých komor od přesnosti
v poloze a od rozlišitelnosti detailů. V tab. 3 jsou 1 1 : 2 000 2 Vrstevnice se Z = 1: 10000
na základě této úvahy sestavena sním ková měřítka = 1,0 ID nebo výš-
polohopisných a, výškopisných plánů, užívaná kové body s mh =
vNpR. = ±0,3m

Z tabulky Vidíme, že možná přesnost výškového 2 1 : 1 000 2 jako pař. č. 1 1: 6 000
měření není ~yužita u žádné z dispozic snímkování. 3 2 Vrstevnice se Z = 1 : 6 000
Diskrepance mezi 'chybou v poloze a ve výšce je = 0,5 nebo m výš.
U poř. čísel 2, 4 a 5 tak velká, že při použití ne- kové body s_mh =
změněných měřítek snímků mohou být použity ,= ±0,17 m
také normální komory místo širokoÚhlÝch.

j""KU pUl'. Č. L'± L I .1 ; ":I: uvv

-- I jako pař. č. 30) K výpočtu této 'hodnoty nebylo použito (3), nýbrž (1), proto- 5 I I r: 4500že ael'otriangulace se v' těChto připadech, neprovádí.
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3.2.2. Vyhodnocovací metody

Pro; urychlení vlastního vyhodnocení na stereosko-
pických ,vyhodnocovacích strojích by byly - kdy-
bychom ponechali bez povšimnutí d i f e r e n c i -
á In í pře k r e s Io v.á n í a orografii - sotva
podstatné možnosti. Zásadní zavedení rytí· do vrstvy
a obsluha jediným pracovníkem vytvořily optimum,
které ml1že být těžko překonáno. Dosud nevyužitá
rezerva je ovšem potom k dispozici, jestliže je při
zhotovování polohopisných a výškopisných plánů.
požadováno bodOvé výškové vyhodnocení. Pokusy
prokázaly, že při přibližné orientaci modelu [na-
místo přesné), registraci modelových souřadnic
pomoci koordimetru Zeiss-Jena do děrné pásky a
výškovém vlícení pomocí samočinného počítače
podle polynomu vyššího řádu, může být spotřeba
času snížena o více než jednu hodinu, což je asi
40 % času, potřebného v průměru pro horlzontaci.
K tomu přistupuje, že velmi jednoduchým způso-
bem mohou být odstraněny deformace modelu,
vzni~lé chybami relativní orientace, aniž je nutno
provádět časově náročné a přesnost výškového na-
stavení snižující opravy.

t.o4 GO~" &I-'i;: 141~

Podíl otevřené m:!stn! trati na celkové
ploěe (zbytek .je polní trst)

Obr. 1.

Vyjádření nákladů na poloohopisné plány 1:2 000, kte,rě
byly vyhotoveny
aj pomo,cí Pře1Úeslených sním~ů
b) pomocí vyhodnocení půdorysu
v' závislosti na podílu ploch .s "otevřenými místniml
tratěmi" na celkové ploše

Podstatné urychlení a zlevnění fotogrammetric-
ké metody může být dosaženonaPF0ti tomu po-

. mocí 'překreslování. Jsme názoru, že - nehledě
k možnostem diferenciálního překreslování - má
tato metoda podstatný význam také při pořizování
plánů. velkých měřítek. To se zvláště objasní, při-
hlédneme-li k tom;u, že prnměrný sklon u více než
jedné třetiny· celkové plochy NDR je ;;;19. Pro
takové případy se použijí ve velkém rozsahu místo
stereoSkopického vyhodnocení půdorysu jednotlivé
překreslené snímky. s vkopírC!lvanou kilometrovo'u
sítí. Použitelnost přolneslování se omezuje obecně
na. nezastavěný, plochý terén, avšak méně z dů.vo-
dil přesnosti, nýbrž v první řadě pro rychle rostou-
cí náklady, které jsou podmíněny počtem nutných
redukcí polohy. Z vyjádřlilní v obr. :[ vyplývá, že při
podílu otevřené místrtí trati 15 % na celkové ma-
pované ploše, je překreslení nehospodárné. Nad to
,narnstá střední chyba v určení bodu proti grafic-
kým vyhodnocením asi na 15Ú %. Kdybychom chtě-
li dosáhnout přesnosti, odpovídající grafickému vy-
hodnocení, museli bychom měřítko snímku asi
zdvojnásobit. Tak je ovšem 'každopádně překreSlo-
vání proti grafickému vyhodnocení méně výhodné.

Úspory nákladů., prokázané při praktických pracích,
leží při použití fotogrammetrických metod proti
klasickému mapování při zhotovování polohopis-
ných a výškopisných plánů. mezi 18 a 40 %. V tom-
to rozsahu také najdeme údaje, obsažené v litera-
tuře. To ještě neznamená, že se Illvedené hodnoty
dají vždy mezi sebou srovnat. Na jedné straně
k tomu chybí v mnoha případech nezbytné technic-
ké a ekonomické informace, na druhé straně jsou
mezinárodní srovnání ztížena nebo zcela znemož-
něna rozdilnýIhi poměry ve skladbě cen a mezd.

Pro účelné použití fotogrammetrie s cílem vy-
soké. hospodárnosti není dostačující, stanovit více
nebo méně velké snížení nákladů. proti klasickým
metodám. Sám relativně velký rozptyl úspory ná-
kladů a času nutí k úvaze, kteří :i:initelé zvláště
ovlivňují ekonomický výsledek fotogrammetrických
prací. Ukažme si zde ,na příkladu pů.sobení dvou
činitelů., totiž měřítka snímku a 'struktury mapo-
vaného území. Nechť je. požadováno vyhotovení
polohopisného plánu v měřítku 1: 2 000. Snímko-
vání nechť je provedeno normální komorou 18 X 18
cm. Pro aerotrlangulaci se zřídí v každé snímkové
řadě dvojice vlícovacích hodů. v odstupu asi 4 zá-
kladen a před náletem se signalizují. Vlícovací
body, potřebné .pro vyhodnocení, se určí pomocí
aerotrlangulace. Vyhodnocení samo se provede
stereoplanigrafem nebo stereometrogralem. V obr. 2
jsou pro takový případ vY1ádřeny
a) náklady klar:;ického nového měření
b) náklady mapování za použití fotogrammetrie

při měřítkách snímků. mezi 1 : 4 000 a 1 : 10 000.

.f?
lil...
'"~I- Il

------------ ----------- Rho=----------------l---------- -------------- !~
•..._----

Obr. ,2.
Vyjádření nákladů na polohopisný plán 1: 2000
a) při vyhotovení klasickýmI metodami
b J při vyhotovení pomoci vyhodnocení půdo-rysů.

V obr. 2
I až IV

I
II

znamená:
druh mapového území

= otevřená polní trať
2/3 ote,vřená polni trať, 1/3 otevřená místní
trať
1/3 otevřená polní trať, 2/3 otevřená místní
trať
otevřená mistní trať

= klasické mapování
mapování 'pomocí fotograminetrie
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Z tohoto znázornem můžeme bezprostředně
učinit tyto závěry:
aj Otevřené, nezastavěné území (otevřená polní

tra ť J nutí k použití pokud možno nejmenších
měřítek snímků, jestliže má vůbec dojít pomocí
fotogrammetrie k prokazatelnému prospěchu.

b J Snížení nákladů při použití fotogrammetrie
roste s přibývající hustotou znázorňovaných
topografických podrobností.

C J V obr. 2 jsou místní doplňovací měření odvozena
'z prací v měřítku snímku 1 : 8 000 a odhadová-

na pro všechna měřítka snímků ve stejné výši.
Můžeme se však domnívat - exaktní vyšetření
o této souvislosti dosud nejsou - že objem do-
plňovacích měření klesá se zvětšujícím se mě-
řítkem snímku, takže křivky nákladů na vyho-
tovení plánu fotogrammetrickými metodami musí
doznat určité stočení doleva okolo svého pru-

sečíku a úsečce mb = 8 000. Z toho však vyplývá,.
že význam měřítka snímku pro hospodárnost
fotogrammetrie sice nezmizel, ale přece se
s rostoucí hustotou prvků půdorysu podstatně
snižuje.

Vyšetřování přesnosti, potřebné pro polohopisné a
výškopisné plány, vedlo k hranicím chyb, které, da-
lekosáhle dovolují použití fotogrammetrie pro ma-
pování v měřítkách 1 : 2 000 a 1 : 1 000 také v za-
stavěných oblastech. Stupeň hospodárnosti závisí
ve velké míře na zastavěnosti terénu. S přibývající
hustotou zastavěnosti ustupuje vliv měřítka snímku
vlivu zastavěnosti.

Příprava vyhodnocení map a plánů
pomocí leteckých snímků

Ing. K. Herda,
Zeiss-Jena, NDR

Vyho,tovování a doplňování map a plánů z leteckých
snímků vyžaduje rozsáhlé přípravy. Ačkoliv hospodár-
n06t fotogrammetrického vyhotovení mapy ovlivňuje již
rozvrh leteckého snímkování, přece jen může být pod-
statně o,vlivněna i při vyhodnocovacích pracích. Jestliže'
pečlivě připravíme vyhodnocovací práce, může se zvý-
šit na maximum využítí vyhodnocovacích přístrojů
a produktivita pracovníků, kteří jsou pm tyto přístmje
speciálně vyškolení. Foto.grammetrická pracoviště mají
běžně k dispozici dostatek vynikajících přístrojů pro
překreslování a pro stereoskopické vyhodnocování, ale
již méně přístmjů, které ulehčují a modernizují pří-
pravné práce.

Pracovní příprava obsahuje mimo jiné posouzení
kvality leteckých snímků, vyhotovení přehledky nále,tu,
vyho,tovení kopií pro některé úkony při přípravě a při
vyhodnocení, vyznačení vlícovacích bodů na leteckých
snímcích a konečně prohlídku leteckých snímků se zjiš-
těním stupně změn při údržbě mapy.

notek. Výsledkem zkoušek musí být zjištění, zda je při
zhotovení kopií úče,lné zvýšit kontrast.

Pro posouzení ostrosti obrazu, zrna emulze, ro.zli-
šitelno,sti signalizovaných vlícovacích bo<!ů a dosažitel-
né přesnosti bodového určení výšek jsou nutné pomocné
přístmje. Jestliže doplníme prohlížečku stereomikrosko-
p,em s proměnným nastavením zvětšení nebo, zrcadlo-
vým ste,reoskopem (obr. 1) se stereometrem, můžeme
také tyto úkoly provést rychle a přesně. Stereomikro-
skop nebo zrcadlový stereoskop můžeme po,sunovat nad
leteckými snímky po vodících lištách. Pokud postači
určení sráž'ky filmu v podélném a příčném směru s přes-
ností 0,5 %0, je tím uzaviena kontrola kvality. K promě-
ření postačí skleněné měřidlo s dělením po 0,1 mm.
Přesn06t měření se ZVýší, když pozorujeme měřidlo i le-
tecký snímek stereomikroskopem.

Aby bylo zajištěno další hospodárné zpracování letec-
kých snímků, je třeba prohlédnout po vyvolání filmové
pásy a zjistit výsledek. Tato zkouška kvality má zajistit,
aby interpretace obsahu snímků nebyla znemožněna
mechanickým poškozením fotografické vrstvy, nepřízni-
vými atmosférickými podmínkami (mraky) při snímko-
vání nebo neodborným vyvoláním filmu. Pro tyto úkoly
lze hospodárně využít prohlížečku filmů (obr. 1). Film
se zasadí do postranního držáku a může se promítat
na prosvětlovací stolek rychlostí, kterou lze rovnoměr-
ně měnit. Pro pozOTování filmu již nejsou zapotřebí žád-
né další pomocné prostředky. Pokud toto přezkoušení
ne'stačí, je třeba určit upotřebitelnost snímků podle
rozsahu zčernání a stupně závoje fotometrem. Jako dob-
ré se označují většinou negativy leteckých snímků, je-
jichž rozsah zčernání nepřesáhne 1,0 19 jednotek při Obr. 1: Prohlížečka filmil se zrcadlovým stereoskopem
minimu zčernání > 0,2 19 jednotek a závoji < 0,2 19 jed- a stereometrem.
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Herda, K.: Příprava vyhodnocení map a plánu
pomocí leteckých snímků

Náletová přehledka má obsahovat mimo údaju o filmu
a o snímkování informace o poloze mapových listů a
le,teckých snímků. Tak je zajištěno, že byly letové čáry
dodrženy tak, že je nalétané území mo,žno vyhodnotit
bez zbytku, a že překryt postačuje pro ae,rotriangulací
vyhodnocovaného území. Do map, které jsou k dispo~
zici, se pro tento účel vyne,sou hlavní body leteckých
snímku a údaje o snímkovém měřítku a o překrytu.
Rychle a přesně je možno tyto údaje získat pomo,cí šab-
lon, které mohou být upevněny na skleněnou de,sku pro-
hlížečky. Tato šablona umožní ihned stanovit polohu
hlavního bodu snímku a podélný překryt. Pokud je pro
další přípravu nutné zakreslit do mapy i okraje snímků,
můžeme je získat rovněž pomoci této šablony. Okraje
snímku jsou zpravidla zajímavé jenom tehl;ly, když mo-
hou vzniknout mezery vzhledem k příliš malému příč-
nému pře,krytu. Pokud je k dispozici mapový materiál,
určíme měřítko snímku porovnáním délek na snímku a
na mapě, jež změříme skleněným měřidlem.

Pro další 'přípravu práce jsou nutné kopie letec'kých
snímků na papíru a pro vyhodnoco,vání diaposltivy na
'skleněných deskách. Také jejich kvalitou je pracovní
výsledek podstatně dvlivněn. Při leteckém snímkování
dbáme na to, aby objekt od nejsvětlejších po nejtmavší
detaily připadl do té části křivky 'zčernání, v níž emul-
ze pracuje optimálně. To se docílí při rozsahu svět-
losti objektu menším ne~ 5:1. Často se však objevují
v plochách nechtěné rozdíly ve zčernání, které ztěžují
vyhodnocení informací. Jejich příčinou mohou být roz-
dílné odrazy fotografovaných detailů krajiny, nerovno-
měrné prosv!ttlenízemského 'povrchu v dusled'ku mor-
fologie terénu ve spojení s polohou slunce, atmosféric-
lj:é vlivy, nebo. nedostatky 'letecké komory, jako např.
zastínění rohů snímku v důsledku snížení světelnosti
zvláště u širokoúhlých objektivu.

Tyto rozdíly ve zčernání, které zvyšují celkový 'kon-
trast snímku, leží většinou v dosahu nizkých frekvencí
kontrastu (lesy, pole, stíny atd.). Naproti tomu je tře-
ba přiřadit žádané rozdíly ve zčernání, tj. kontrast v de·
tailu, vysokým' frekvencím 'kontrastu. Požadované roz-
díly ve zčernání mohou být mimoto zmenšeny při neli-
neární reprodukci detailu o~bjektu podexpozlcí měřic-
kých snímku, hlavně v zastíněných partiích nebo vy-
voláním s nízkou strmostí r. Protože je' z e'konomických
duvodu nemožné provádět vyvolávání individuálně,
může 'být úprava jedno,tlivých snímku během negativ-
ního zpracování pouze všeobecná. Musí se omezit na
volbu vývojky a doby vyvolávání. Rovněž nelze vzít
ohled na změnu poměrů kontrastu mezi snímky jedno-
ho náletu.

Různě je posuzována otázka, 'zda má, být pro vy-
hodnocení používán originální negativ nebo ne. Zpra-
vidla je nutné vyhotovit pro vyhodnocení diapositiv,'
což se v praxi běžně užívá, aby se zame'zilo nebe,zpečí
poškození snímku a odstranila proměnlivá srážka filmu.
Problém spočívá v zachování informací, po'Uebných pro
vyhodnocení, potlačením hlubokých a zachováním,
event. zesílením, vysokých frekvencí kontrastu; Že je
n.a negativu podstatně více Info,rmací, než muže ,být
získáno, kopírováním na tvrdě pracující positivní ma-
teriál, který zvyšuje kontrast v detailech, je možno zjis-
tít na kopiích, které ibylypře'exponovány nebo pod8lx-
panovány. '

'Křivka 3 na obr. 2 ukazuje rozlišovací schopnost
jako funkci positivního zčernáni U tVrdě pracující dia-
positivhí desky. Na jednom testu byl jako negativ po-
užit k určení r pl'ivyvolání šedý klín a přiruznél,l1
o,svltu'vykopírované tří1inkové rozlišovací testy I;IaAero-
pan-filmu, takže vysoké frekvence kontrastu byly hlu-
bokými frekvencemi s ruzným zče.rnáním. Zřetelně se
ukazuje, že v dosahu vysokého a nízkého positivního
zčernání ustupuje rozlišovací schopnost detailu. I když
rozsah negativního zčernání není větší než 1,0 19 jed-

notek, klesá v tomto případě rozlišovací schopnost již
na cca 45 % maximální hodnoty.

Již dlouho se používá postup s neostrou maskou,
aby byl osvit pro výhradně hluboké frekvence kontras-
tu tak proměnlivý, aby se docílllo přibližně stejného
positivního zčernání. Jinak se zmenší celkový 'kontrast
a detallní kontrast může být 'zachován event. zvětšen
tím, že se zvolí yp > rN.

Měkce pracující 'kopírovací materiál by sic,e zpraco_
val velký rozsah zčernání hlubokých frekvencí kontras-
tu, ale současně by zmenšil detallní kontrast. Účinek
dodlený při tomto postupu je závislý na vhodnosti ne-
ostré masky. Umožňuje maximá'lní vyrovnávací účinek
a podle neostrosti i řízení kontrastu, při praktických
podmínl{ách až k frekvencím kontrastu 5 L/mm. Nedo-
statkem tohoto postupu je nehospodárnost, proto~e z ne-
gativu musí být vyhotovena nejprve maska, a pak ko-
pie s vyrovnaným 'kontrastem. Je tedy nutné jak dvoj-
násO'bné množství materiálu, tak i množství času noc
při zhotovení normální kopie.

Obr. 2: Křivka rozlišovací schopnosti tvrdě pracu;ících
diapositivních desek.

V současné době 'by použití neostré masky mělo
být omezeno na výjimečné pNpady, protože jsou k dis-
pozici elektronické kopírovací přístroje (obr. 3),které
vylučují neekonomický mezlstupeň vyhotovení neostré
masky [5], [B], [2]. Křivka 2 na obr. 2 ukazuje snížení
celkového kontrastu, které bylo přitom docíleno. Zatím-
co tedy tyly hluboké frekvence kontrastu vyvolány
pouze ke rp o hodnotě 0,5, mělo )'p(KA) pro vysoké frek-
vence kontrastu hodnotu 2,2. Proti n~gativu bylo tedy-
možné zvětšení r o hodnotu 2,2, aniž by např. bylo
nutno při rozsahu negativního zče,rnání 1,0 19 iednotek
ztrácet více než 10 % maximální rozlišovací schopnosti.

Celkový rozsah zčernání kopie s vyrovnaným kon-,
trastem je· tedy v našem příkladě [O,2'~SN ~ 2) proti
ste'jným způsobem vyvolané kopii, u níž nebyl kontrast
vyrovnán, vzhledem,' k rovnici

N = f'P - Yp(KA) .100 % "" 75%
<Xp

pouze 25 %. Při nižším ne,gativním rozsahu zčernání SN
je možno s kopírovacími přístroji tohoto, druhu docílit
ještě vyšší stupeň vyrovnání N. Vyrovnání 'kontrastu·
při výrobě k0'pií pro vyhodnocení je možno doporui::it
již při ne.gativech s rozsahem zčernání větším než 0,5
19 jednotek. Při výrobě positivů na papírech se tím spí-
še doporučuje kopie s vyrovnaným kontrastem na zá-·
kladě toho, žece,lkový rozsah zčernáni, který má být
zpracováním docílen, je! proti diapo,sitivním deskám
menší.

Ele.ktronické kopírovací přístrD'je nejsou ještě d~
konalé, jak ukazuje to, že není zaručena isoplanasie
[4], a to, že řízení je možné .pouze pro frekvence kon-
trastu o velikosti asi 0,3 L/mm. Zaručují však již nyní
hospodárnou Výrobu ko,pií s vyrovnaným kontrastem.
Pruzkum ukazuje, že např. pořizovací náklady kopírova-
cího, přístroje, který je elektronicky řízen, se, amorti-
zují zvýšenými náklady na Výrobu snímků s vyrovna-
ným kontrastem, u nichž 'byla použita neostrá maska,:,
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při 30 až 40 stodvacetimetrových pásech filmu. Podstat-
ným přinosem pro praxi by bylo ještě dalši zmenšeni
nhmatávacího bodu, které je dosažitelné již nyní, při
stejném stupni vyrovnání a ne příliš delších dobách
osvitu.

Kvalita dalšího vyhodnocování leteckých snímkii je Od-
vislá od pečlivosti a přesnosti vyznačeni vlícovacích bo-
dii. Přenos z jednoho snímku na druhý jak uvnitř jedné
řady snimků, tak i do sousednich snimkových řad se
provádí tam, kde to přesnost dovolí, pomoci pikýrky.
Z důvodii přesno'sti by se mělo každé přeneseni, bodu
provádět pouze při stereoskopickém pozorováni. Zvláš-
tě při blokové aerotriangulaci získala otáz'ka přesného
přeneseni bodii na důležitosti. Pro tento účel byly vy-
vinuty přístroje (o,br. 4], které představují pro foto-
grammetrickou praxi velký pokrok; další zvýšení přes-
nosti přenosu se po dosud známých zkušenostech [1],
[3] jeví jako vhodné.

Prohlídka lete'ckých snímků

Při přípravě údržby map je důležitá prohlídka letec-
kých snímku se zjištěním stupně změn. Když vyloučíme
o,blasti, kde nedošlo k žádným nebo jen k nepatrným
změnám, je mo,žno uspořit čas při místním šetření, kte-
ré provádí topograf. S přístrojem, který je znáwrněn
na obr. 5 a popsán li literatuře [6J, [7] byly provedeny
pokusy, do jaké míry se, hodí i pro přípravné práce a

prohlídku snímků pro údržbu topografických map. Ten-
to přístroj má dobré předpoklady, nebo,t při kontinuál-
ním nastavování zvětšeni miiže být nastaveno nejpří-
znivější zvětšení pro rozlišování detailii, v daném pří-
padě shodné se zvětšením ve vyhodnocovacím přístroji.

K prohlídce by měly být používány diapositivy, pro-
tože zachovávají podstatně podrobnější detaily nežli
positivy na papíru. Na mapách, s nimiž snímky porov-
náváme, se zvlášť vyznačí zóny, které nemají žádné
změny nebo málo' změn. Na zbývající ploše se zjistí ne'j-
kratší cesty, které se zakreslí topografovi pro, polní
práce do zvětšeného positivu na papíru.

Obr. 5: Interpretoskop Zeiss-lena.

Rozsáhlé porovnání mezi interpretací leteckých
snímkii v kanceláři a místním šetřením ukázalo, že, asi
60 % objektů, které nemohly být ihned vykresleny na
leteckém snímku, zvětšeném do měřítka mapy, bylo
možno určit pomocí uvedeného přístroje. Tak bylo mož-
no bezpečně zjistit nejméně 96 % všech změn na budo-
vách a p,řístavbách. Bylo mo,žné dobře rozeznat zdi,
ovocné zahrady, hřbitovy, cesty, průseky a lesní škol-
ky, vedení a ocelové stožáry, stejně jako volně .stojící
plu,ty, stromy a ke,ře ve volné krajině. Největší obtíže
při interpretaci vznikly především u orné půdy a luk,
mladých stromů· a jednotlivých objektů.

Výsledek interpreotace je samOZřejmě odvislý od
praktických zkušeností interpreta a jeho citu pro kra-
jinu.
Přeložila: Ing. Monika Milcšovská
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K 65. narozeninám
DrSc. prof. Emila Buchara,
člena korespondenta ČSAV
* 4. srpna 1901

Náš časopis vzpomenul šedesátiletého· jubilea na-
šeho význačného geodeta a astronoma v ročníku
1961 (str. 138) a uvedl tam nejdůležitější jeho
životní data. Končil s přáním zdraví a svěžesti
k další práci.

Náslequjících pět let opravdu znamenalo u na-
šeho jubilanta úsilovnoupráci a novou řadu úspě-
chů. Na škole dokončil několik výzlmmných úkolů
(konstrukce zenitteleskopu, účast na MGR) a po-
kračuje ve výzkumu přesného určování času a gra-
vitačního' pole Země na základě pohybu umělých
drt,Ižic. Pro studenty i veřejnost vydal skriptum'
G e ode t i c k á a str o n o m i e I, pracuje na
druhém díle i na dalším skriptu G e ode t i c k á
g r a v i m e t r i e a pro tisk připravuje monografii
Sférická astronomie (nak!. ČSAV). Sou-
časně vede 5 externích aspirantů.

NároČné jsou však funkce mimo školu. Je
předsedou státní komise pro doktorské disertační
práce v ,oboru geodézie, členem kolegia AGGM,
komitétu geodeticko-geofyzikálního a astronomic-
kého komitétu u ČSAV,' členem oborové vědecké
rady u ÚSGK, stavební fakulty i výboru čs. astro-
nomické společnosti. Úspěšně reprezentuje naši
republiku za hranicemi - každoročně na několika
kongresech a symposiích. Význačné byly zejména
jeho zahraniční funkce - člen byra a exekutiv-
ního výboru COSPAR (Committee on Space Rese-
arch), člen IAU (International Astronomical
Union), doživotní člen korespondent IAA (Mezi-
národní astronomická akademie), člen redakce
mezinárodního časopisu ICARUS (Los Angeles).
Ministerstvo zahraničí ho pravidelně výsílá jako
vědeckého poradce na zasedání podvýboru pro
mírové využití kosmu, při OSN.

Při všech uvedených významných funkcích
zůstal prof. Buchar skromným učitelem a vědec-
kým pracovníkem. Snaží se všechny pedagogické
a vědecké úkoly plnit svědomitě a na nejpřísněj-
ším vědeckém základě. Výchově studentů a mla-
dých vědeckých pracovníků věnuje všechnu péči,
řada jeho odchovanců roste každým rokem. Zů.stá-·
vá stále svěžím (loni složil zkoušky pro řízení
auta), jezdí autem i na pionýru a prouvá občas
's dvěma vnouČaty i radosti dědečka.

Přejeme mu stálé zdraví a další ú:spěchy I

Výzkumný 6stav geodetický, topografický a karto-
grafický, tf. Politických vězňů 12, Praha 1- Nové
Město, vypisuje konkurs na obsazení těchto míst:

1. Studijního inženýra pro obor fotogrammetrie

Pod m í n k y: vysokoškolské vzdělání země-
měřičského směru, 5-10 let praxe v oboru
fotogrammetrie, z toho 3-5 roků ve výzkumu
nebo vývoji, znalost alespoň dvou světových
jazyků a prokazatelná publikační schopnost.
Pracovní a platové podmínky podle pracovního
a platového řádu pro pracovníky výzkumných
ústavů ústředních úřadů (ve skupině A).

2. Dvou vědeckých nebo technickýck pracovníků
pro obor teorie řízení

Pod m í n k y: vysokoškolské vzdělání země-
měřičského nebo ekonomického směru., s praxí
v oboru geodézie a kartografie nejméně pěti-
letou, z toho 3-5 roků ve výzkumu nebo ve
vývoji, znalost dvou svěrových jazyků, organi-
zační schopnosti.
Pracovní a platové podmínky podle pracovního
a platového řádu pro pracovníky výzkumných
ústavů ústředních úřadiJ. (ve skupině A).

Nástupní termín od 1. ledna 1967. Písemné nabídky
doložené životopisem, doklady o jazykových zna-
lostech, doklady o publikační činnosti a podrob-
ným popisem dosavadní činnosti se přijímají do
30. září 1966 na výše uvedenou adresu. Telefonické
informace na číslech 22 94 51 až 53 nebo 22 17 57,
linka 007.

MEZINÁRODNí FOTOGRAMMETRICKÉ
SYMPOSIUM

koná se ve dnech 29. srpna až 3. září v 'ústředním
kulturním domě dopravy a spojů, náměstí Míru 9,
Praha 2.

Na programu jsou tato temata:
Zhuštění bodového pole ~
Mapování zastavěných území fotog7'ammetrickými
metodami
Přesnost a hospodárnost fotogrammetrického mapo-
vání ve velkých měřítkách .
Vyhotovení mapových podkladů pro inženýrské
účely
Mapování polohopisu map velkých měř'itek pomocí
diferenciálního překreslovače

U příležitosti Mezinárodního fotogrammetrického
symposia bude od 30. srpna do 3. září 1966
v Ústředním kulturním domě dopravy a spojů v Pra-
ze 2, nám. Míru 9, uspořádána

NÁRODNf VÝSTAVA
podávající obraz o využití a výsledcích fotogram-
metrie v ČSSR. Podstatnou část výstavy tvoří tech-
nologietechnickohospodářského mapování, na další
části se podílejí různé resorty, které užívají letec-
kého měi'1ckého snímkování.
Výstava bude volně přístupna denně od 9 .do 18
hodin.
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Kursy výpočetní techniky
ČSVTS

Ve snaze vyhovět stále vzrůstajícímu zájmu pracov-
níků nejri'!znějších obor11 o školení ve výpočetní tech-
nice, zavádí ÚR ČSVTS tento stavebnicový systém kursfl:

Dálkové kursy:
poskytují přehlednou formou ucelenou znalost ve třech
základních směrech výpočetní techniky, a to formou
poštou zasílaných učebních textů a pomůcek, formou
kontrolních úloh a opravovaných odpovědí a pomocí
široké. sítě zajímavých exkursí v celé ČSSR.

Směr M - Mel:hanizace administrativních prací stroji
na děrné štHky

Vhodný pro ekonomy všech druhi'! - předběžné .vzdě-
lání se nevyžaduje.

Směr T - Výpočetní technika pro pracovníky VTEI a
knihoven

Vhodný pro všechny lltvary VTEI, knihovny, archivy
apod.

Směr D - číslicové samočinné počítače
Vhodný pro ekonomy a techniky všech druhfl a ze-
jména ahsol venty směru M, kterým poskytne ucelený
přehled. Předpokládá se středoškolské vzdělání.
Přihlášky ze všech míst ČSSR přijímá (jen písemné]
Rada kursll výpočetní techniky Ústřední rada ČSVTS,
Praha 1. 5iroká 5.

I

Pokračovací kursy (docházkové):

navazují na jednotlivé směry dálkových kursi'!, absol·
vent se stane programátorem příslušného druhu počí-
tači'!. Na závěr kursu je možno složit kvalifikační
zkoušku, při ní? se požaduje látka z dálkového i pokra-
čovacího kursu najednou. Úspěšným složením zkoušky
získá obsolvent kvalifikační osvědčení k výkonu pří-
slušných funkcí:

Kurs MEPRO (64 hod.) - Organizátor
mechanizované evidence.

Kurs ANAL (32 hod.) - Programátor - specialista
analogových počítačů.

Kurs DlPRO (64 hod.) - Analytik - programátor čís-
licových samočinných počítačů.

Přihlášky přijímají pořádající orgány v jednotlivých
krajích:

O o myt ech n i k Y Č S V T S:
Praha 1, Gorkého nám. 23
Č. Budějovice, Nám. 1. máje
Ústí n. L., Velká hradební 2
Pardubice, Nábř. čs. armády 1556
Brno, Výstaviště BVV
Ostrava, Revoluční 18
Bratislava, Kocelova 17
Ží!ina, Hliny
Košice, Leninova 31
K r a j s kár a d a C S V T S: Plzeň, Poořežní 5.

P lán o van á z ahá jen í je dno t II v Ý c h běh ů:
M (dálkový]: 1. 10. 66 a 1. 4. 67
T (dálkový J: 1. 10. 66 a 1. 4. 67
O (dálkový I: 1. 10. 66 a 1. 4. 67
MEPRO: 1. 10. 66 a 1. 3. 67
ANAL: 1. 10. 66 a 1. 3. 67
DIPRC': 1. 10. 67.

Přírůstky-knihovny
VÚGTK

G a rdi n e 1', R. A.
Area Measurement on Large Scale Plans. B. m. 1965.

(27965 )
H i II s, Th. L.
Topographical Map and Air Photograph lnterpretatlon.
(Montreal) b. r. (28030)

C h a r a m z a, Fr.
Komplexní program pro výpočet souřadnic a výšek bodů
určených proHnáním. (Program PROTÍNÁNÍ - ALGOL).
(= výz. zpráva VÚGTK č. 173] Praha 1965.

lm ho f, E.
Kartographische GeUinde-Darstellung. Berlin 1965.

(28029 )
K o már e k, VI.
Výzkum zlepšení fotografické kvality měřických letec-
kých snímkfl (= výz. zpráva VÚGTK, č. 177). Praha
1964. . (28026]

K r u i s, B.
Výzkum stálosti nivelačních bodů stabilizovaných novou
technologií. (= výz. zpráva VÚGTK, č. 152), Praha 1965.

(28041 )
Ma r š í k, Zb.
Zhodnocení zkušeností s využitím stereometrografu a
koordimetru při THM. (= výz. zpráva VÚGTK, č. 151].
Praha 1964. (28025)

P o I á č e k, M.
Vypracování programu pro výpočet transformačních
klíčů na počítači MINSK 1. (= ÚGK Brno]. Brno 1965.

(27968 ]
STANLEY-CINTEL
The Stanley - Clntel Automatic Readlng Planlmeter.
London b. r. (27966]

To b I e r, W. R.
Automatizace tvorby tematických map. Přel. J. Neumann.
Praha 1965. (~7 963]

Tom s a, K.
Praktická geometrie lesnická. (= Lesnická knihovna.
Lesnická věda a výzkum. Velká řada - sv. 42.) Praha
1966. . (28 663)

Tom s a, K.
Technologie vstupních hodnot analytické aerotriangulace
zejména pro technickohospodářské mapován!. [= vý-
zkumná zpráva VÚGTK, sv. 135]. Praha 1963. [28586)

V á c I a v í k o v á, M.
Výzkum metod převedenI map velkých měřítek, zpraco-
vaných v různých soustavách, do zobrazení, kladu a
měřítka THM: A. Výzkum metody převedení THM z mě-
řítka 1: 2000(1000] do měřítka 1: 5000. B. Výzkum me-
tody převedení mapy v zobrazení Křovákově či starém
katastrálním do souboru HTM stejného měř. (= ÚGK
Brno, výz. úkoÍ č. A - 5;64). Brno 1964. (27969)

V á I k a, O.
Koncepce bodového pole a jeho stabl1izace, měření a vý-
počty. (= Výzkumná zpráva VÚGTK, sv. 184]. Praha 1965.

(28587)



Všechny postupy pro z1s-
káni dokonalé mapy jako spolehlivé
představy a technické informace
o skut~čném povrchu zemském

IJnž. dr. Jan C í s a ř -

. inž. dr. Fr a n tiš e k Bog u s z a k

inž. J o s e f Jan e č e k

Kniha pojednává o nejdiUežitějš1ch
mapovacích pracích. Probírá vše-
obecné základy a náležitosti map,
výškopis, základy dřívějšího mapo-
vání na území ČSSR, bodová pole,
podrobné mapování, měřické práce
v poli, údržbu polohopisu, měřeni
polohopisu 'a výškopisu, konstrukční
práce, výpočet výměr a některé další
speciálnější mapovací práce.

Učebnice pro žáky 3. a 4. ročníku
středních průmyslových škol země-
měřických; dobrápřehledová po-
můcka pro posluchače vysokých škol
a pro všechny pracovníky v země-
měřické praxi.

Novinku dostanete ve všech odbor-
ných knihkupectv1ch nebo př1mo
ve Středisku technické literatury
v Praze I, Spálené 51


