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528.721.11:528.711.114:522.61
KABELÁČ, J.
Určení prvků vnitřní a vnějlíí orien'ace fo.otheo-
dolitu z fotpgrafií hvězdnéoo nebe.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 5,
s. 111-114, 4 obr., 4 lit.

Vyvození základních vztahů v systému obzorní-
kových souřadnic a stanovení měřického postupu
tak, aby bylo dosaženo přesnosti požadované ve
fotogrammetrii.

58.489:621
HERDA, M.
Určení rektifikačních hodnot velkých strojních
zařízení na základě geodetických a optických
měřicích metod.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, č. 5,
s. 114-119, 7 obr., 6 lit.

Prostorové mikrosítě. Využití ll'rostorových sou-
řadnicových soustav a jejich transformace. Měře-
ní a výpočet mikrosítí. Určování výše'k a vzta-
hů ve svislé rovině. Aplikace metod výpočtu.

528.521.088.4
MICHALČÁK,S.
PoznBtky z ureovania tozlilíovacej medze teodoli-
•~vých tfalekohfadov •.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 5,
s. 120-123, 6 tab., 17 lit.

Zkušenosti s některými způsoby určování rozlišo-
vací meze theodolitových dalekohledů. Rozbor
vhodnosti rozlišovací meze jako charakteristiky
dalekohledu z 'hlediska zkoušek geodetických
přístrojů.

528:330.401.72(437)
MICHAL, J.
Systémová analýza současné činnosti středis,ek
geodézie (dok~nčení).
Geodetický a kaIl"tografický obzor, 17, 1971, Č. 5,
s. 124-127; 1 obr., 1 tab., 4 lit.

Postupo,vé diagramy činností SG. Analýza ostat-
ních aspektů důležitých pro činnost SG. Souhrn-
né závěry ze systémové analýzy činnosti SG.

528.521.037
KUČERA,K.
Úvahy o centricitě theodolitu.
Geodetický a ka'rtografický obzor, 17, 1971, Č. 5,
s. 127-128, 1 obr.

Úvahy se týkají případů, kdy záleží na vyso-
kém stllpni identity v poloze osy alhidády a v po-
loze určitého bodu centrační hlavice observač-
ních piHřů,.

528.721.11:528.711.114:522.61
KABELÁČ, J.
Bestimmung der Elemente der inneren und iiu8e-
ren Orientierung des Phototheodolits aus Bild-
aufnahmen des Sternhimmels.
Geodetický a Ikartografický obzor, 17, 1971, Nr. 5,
Seite 111-114, 4 Abb., 4 Lit.

Ableitung der Grundbeziehungen im Horizontal-
koordinatensystem und Bestimmung des MeBver-
fahrens, derart, dass die bei der Photogrammetrie
geforderte Genauigkeit erreicht wird.

528.489:621
HERDA, M.
Bestimmung dl;lr Rektifikationswerte gr08er Ma-
schineneinrichtungen auf Grund geodiitischer und
optischer Me8methoden.
Geodetický a 'kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 5,
Seite 114-119, 7 Abb., 6 Lit.

Raum-Mikronetze. Ausnutzung der Raumkoordi-
natensysteme und ihre Transformation. Messung
und Berechnung der Mi'kronetze. Bestimmung der
H6hen und Beziehungen in der Vertikalebene.
Applikation der Berechnungsmtlthoden.

528.521.088.4
MICHALČÁK,S.
Erfahrungen aus der Bestimmung der Unterschei-
dungsgrenze bei Theodolitfernrohren .
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 5,
Seite 120-123, 6 Tab., 17 Lit.

Erfahrungen mit einigen Verfahren der Bestim-
mung der Unterscheidungsgrenze der Theodolit-
fernrohre. Analyse der Eignung der Unterschei-
dungsgrenze als Char~kteristik des Fernrohres
aus dem Gesichtspunkt der Untersuchung geo-
dll.tischer Instrumente.

528:330.401.72/437/
MICHAL, J.
Systemanalyse der gegenwiirtigen Tiitigkeit der
Zentren fiir Geodiisie (Beendung).
Geodetický a Ikartografický obzor, 17, 1971, Nr. 5,
Seite 124-127, 1 Abb., 1 'Tab., 4 Lit.

Fortgangsdiagrame der Tll.tigkeit der Zentren lUr
Geodll.sie. Analyse der Ubrigen fUr die Tll.tigkeit
der Zentren fUr Geodasie wichtigen Aspekte. Zu-
sammenfassende SchluBfolgerupgen aus der Sy-
stemtll.tig'keit der Zentren fUr Geodll.sie.

528.521.037
KUČERA, K.
Erwiigungeniiber die Zentrizitiit des Theodoliten.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 5,
Seite 127-128, 1 Abb.

Die Erwll.gungen beziehen sich auf Fll.11e,wo eine
hohe Identitll.tsstufe der Lage der Alhidadenachse
und der Lage eines bestimmten Punktes der Zen-
trierungsvorrichtung auf Beobachtungspfeilern.



528.721.11:528.711.114:522.61
KABELAC, J.
Determination of Inner and Outer Orientations
of Phototheodolite from the Star Sky Photographs.
Geodetickt a kartografickt obzor, 17, 1971, No. 5,
pp. 111-114, 4 fig., 4 ref.

Derivation of fundamental relations in the system
of horizontal co-ordinates and determination of
me-asuring procedure with the respect to the
accuracy demanded by photogrammetry.

528.489:621
HERDA, M.
Determination of Adjustment Data of Large Ma-
chine InstaIlations by Means of Optical Tooling
and Geodetical Methods.
Geodetickt a 'kartografickt obzor, 17, 1971, No. 5,
pp. 114-119, -7 fig., 6 ref.

Spatlal micronets. Use of spatial co-ordinate sy-
stems and their transformation. Measurihg and
computation of micronets. Determination of
heights and relations in vertical plane. Applica-
tions of computational methods.

528.521.088.4
MICHALCAK, S.
Experience with Determination of Resolving Power
of Theodolite Telescopes.
Geodetiokt a kartografický obzor, 17, 1971, No. 5,
pp. 120-123, 6 tab., 17 ref.

Experlence with some methods of determination
of resolvlng powér of theodolite telescopes. Ana-
Iysls of suitability to use resolvlng power as a
characterlstlc of telescope for the tests of geo-
detical lnstruments.

528:330.401.72/437/
MICHAL, J.
System Analysis of Present Activities of the Land
Surveying Centers (concluded).
Geodetickt a Ikartografickt obzor, 17, 1971, No. 5,
pp. 124.,--127, 1 fig., 4 ref.

Flow charts of activlties of the Land Surveylng
Centers. Analysls of other aspects lmportant for
Land Surveylng Centers actlvltles. Concluslons
from the system analysls. -

528.521.037
KUCERA, K.
Remarks on the Centricity of Theodolite.
Geodetický a kartografickt obzor, 17, 1971, No. 5,
pp. 127-128, 1 fig.

Conslderation of cases demanding hlgh accuracy
in Identity of positions of alidade axis and a certaln
polnt on the centerlng head of observation plllars.
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528.721.11:528.711.114:522.61
KABELAC, J.
Détermination d'éléments ďorientation inter~e et
externe du photothéodolite ďune photographie du
ciel astral.
Geodetic'kt a kartografickt obzor, 17, 1971, No 5,
pages 111-114, 4 illustrations, 4 lit.

Déduction de rapports essentiels dans le systeme
de coordonnées horlzontales et détermlnation des
procédés de levé de manlere a obtenir la préclslon
déslrée en photogrammétrle.

528.489:621
HERDA, M.
Détermination des valeurs de rectilication des
grandes installations mécaniques a la !Jase de
méthodes du levé géodésique et optique.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 5,
pages 114-119, 7 lllustratlons, 6 lit.

Microréseaux d'espace. Mlse en valeur de systemes
de coordonnées spatiales et leur transformation.
Levé et calcul de mlcroréseaux. Détermlnation
des hauteurs et rapports dans le plan vartica!.
Application des méthodes de calcu!.

528.521.088.4
MICHALCAK, S.
Notions sur la détermination de la distinction des
limites de théodolites télescopiques.
Geodetický a kartografickt obzor, 17, 1971, No 5,
pages 120-123, 6 tableaux, 17 lit.

Expérlences acquises avec certaines manieres de
détermination de la distinction des limltes de
théodolites télescoplques. Analyse des propos de
la limite de résolution comme caractérlstique du
té les cope du polnt de vue des vérlfications
ďappareils géodéslques.

528:330.401.72/437/
MICHAL, J.
Analyse ssytématique de l'activité actuelle des
Centres de géodésie (lin).
Geodetický a kartografidkt obzor, 17, 1971, No 5,
pages 124-127, 1 tableau, 1 lllustration, 4 lit.

Diagrammes de progresslon de l'activité des Cen-
tres de géodésle. Analyse du reste ďaspects im-
portants pour l'activlté des Centres de géodésle.
Coclusions finales de l'actlvlté systématique des
Centres de géodésle.

528.521.037
KUCERA, K.
RéfIexions sur la centricité du théodolite.
Geodetiokt a Ikartografický obzor, 17, 1971, No 5,
pages 127-128, 1 lllustration.

Les réflexlons touchent les cas, ou il s'agit ďappli-
cation du degré supérieur ďidentité dans la po-
sition de l'axe alidade at dans la position ďun
point donné de la tete centrique des piliers
ďobservation.



Za další rozvo; pracovní iniciativy
v geodézU a kartografU

Geodetický a kart~grafický obzor
roěnik 17/59, ěislo 5/1971 109

~
KSC

ZA DAL Š r ROZVOJ PR A C O V N f I NIC I A T I VY
V GEODEZII A KARTOGRAFII

50. výročí založení Komunistické strany Cesko-
slovenska a XIV. sjezd KSC jsou velkou příležitosti
všem pracujícím, aby svými čin!J. vy;ádřžlž svů;
souhlas s politickou linU ústřednzho výboru KSČ.

Pracovníci v geodézžž a kartograftž, tak ;ako
v minulosti osvědču;í svů; kladný posto; k mar-
xisticko-leninským principům rozvo;e národního
hospodářství. S plným vědomím odpovědnosti za
rozvo; geodézie a kartografie a za uspoko;ováni
potřeb národního hospodářství geodetickými pra-
cemi a kartografickými výrobky, přistupu;í kon-
krétními činy k podpoře politiky ústředního vý-
boru KSC.

V Ceské socialistické republice byly ve všech
orgánech a organizacích resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického, po celoresortním
aktivu k rozvo;i iniciativy pracu;ících dne 6. listo-
padu 1970, konány aktivy k rozvo;i iniciativy pra-
culících. Tyto aktivy působily v řadách pracovníků
v geodézžž a kartografžž velmi podnětně k výrazné-
mu prohloubení socialistických forem práce -
ze;ména socialistického soutěžení, brigád socia-
listické práce, socialistických závazků na splnění
a překračování plánovaných úkolů roku 1971, na
počest 50. výročí založení KSC a na počest
XIV. s;ezdu KSC.

Hodnotnými konkrétními, kolektivními i indi-
viduálními závazky se přihlásila téměř všechna
střediska geodézie oblastních ústavů geodézie
v celé ČSR k důsto;né oslavě 50. výročí založení
KSC. Do socialistického soutěžení je zapo;eno
přes 80 % všech pracovníků geodézie a kartogra-
fie v CSR. Je to pro;ev politické konsolidace orgá-
nů a organizací CÚCK v kra;ích a okresech CSR
a _doklad aktivního posto;e pracovníků resortu
CUCK k plnění plánovaných úkolů.

Oživení iniciativy pracu;ících na počest 50. vý-
ročí založení KSC nastalo i v národním podniku
Kartografie Praha. V současné době zde byly vy-
hlášeny hodnotné individuální i kolektivní závaz-
ky a ohnovu;e se činnost brigád socialistické
práce.

Cinnost brigád socialistické práce byla praktic-
ky obnovena ve všech orgánech a organizacích

,resortu CÚCK. Bylo uzavřeno 451 kolektivních a
268 Individuálních socialistických závazků. Z 33

přihlášených brigád socialistické práce tich 25 již
titul získalo.

Na počest 50. výročí založeníKSC vstoupilo do
soutěže o titul brigády socialistické práce v roce
1971 celkem dalších 51 kolektivů.

ROZDO;pracovní iniciativy a výsledky aktivů na-
značu;í, že v geodézžt a kartografžt nastupují nové
vyšší formy socialistické práce. Nový přístup v geo-
dézžž a kartografžt se pro;evu;e konkrétností, sou-
těžením "brigád - kolektivů socialistické práce",
soutěžemi o ne;lepšího zlepšovatele v orgánech a
organizacích CÚCK. Sdruženým socialistickým zá-
vazkem několika orgánů a organizací geodézie a
kartografie se sledu;e za;žštění úkolů spojených
s využíváním automatizace výpočetních a zobrazo-
vacích prací na úseku tvorby a údržby map vel-
kých měřítek. Podkladem pro uzavíraní konkrét-
ních socialistických závazků jsou plánované úko-
ly na rok 1971 a plány racionalizačních opatření.

Socialistické závazky jsou uzavřeny ze;ména na
překročení úkolů státního plánu, snižování vlast-
ních nákladů, rozšíření služeb obyvatelstvu, zkra-
cování lhůt pro poskytování služeb obyvatelstvu,
ze;ména geometrických plánů potřebných ;ako
podklady pro bytovou výstavbu, zavádění raciona-
lizačních opatření, pomoc národním výborům při
za;žšťování voleb, na pořízení geometrických plá-
nů pro úpravy obcí, budování inžen!Jrských sítí,
výstavbu hřišť a sportovních zařízení pro akci Z
a další. Socialistický závazek výrobního útvaru
Inženýrské geodézie, n. p., Brno, na pomoc Socia-
listickému svazu mládeže v Bmě, spočívající v za-
měření staveniště pro výstavbu Domu pionýrů
J. Hybeše, byl ;iž úspěšně splněn.

Na návrh předsedy CÚCK a se souhlasem před.-
sedntctva ústředního výboru odborového svazu pra-
covníků státních orgánů, peněžnictví a zahranič-
ního obchodu bylo zlděleno čestné uznání vlády
CSR a ČROSza rozvoj socialistického soutěžení,
iniciativy pracu;ících a za celkově ne;lepší výsled-
ky hospodaření v resortu CÚCK Oblastnímu ústavu
geodézie v Bmě.

V resortu Slovenské správy geodézie a kartogra-
fie se rozvo; pracovní iniciativy chápe jako výraz
socialistického uvědomění a aktivního posto;e k po-
třebám společnosti, k plnění plánovaných tíkolů.

1971/109
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Za další rozvol pracovní iniciativy
v geodézU a kartografu

Stupeň ;e;ího rozvo;e nelze však posuzovat len
z hlediska ekonomického přínosu, ale ;e;í neod-
aělitelnou součástí ;e i úroveň politickovýchov-
ného působení.

Možnost uplatňovat iniciativu, vědomí ;eJí uži-
tečnosti a skutečného přínosu pro společnost Je
prostředkem, který vytváří a posiluJe společen-
skou aktivitu a angažovanost. Tento výchovný vliv
iniciativy je neméně důležitý, Jako její bezpro-
střední ekonomický přínos.

Na počest 50. výročí založení KSČ je pracovní
iniciativa v resortu Slovenské správy geodézie a
kartografie zaměřena zeJména na:

1. včasné a důsledné prosazování a uplatňování
stranických a vládních usnesení,

2. dochvilné a odborné prosazování celoresortních
záměrů a cílů, za účelem splnění všech ročních
úkolů resortu,

3. splnění závazných ročních úkolů,

4. důsledné plnění a uplatňování racionalizačních
opatření,

5. důsledné využívání pracovního času a upevňo-
vání pracovní disciplíny.
SSGK orientuJe rozvoj pracovní iniciativy zejmé-

na na tyto tFi úseky:

- na rozvoJ závazkového hnutí s dalším prohlou-
bením a zkvalitněním socialistického soutěžení,

- na podporu hnutí "Každý po socialisticky" a

na širokou politickou a kulturně-osvětovou
kampaň, v JeJímž rámci se uskuteční aktuální
akce.

V resortu SSGK organizování a rozvíjení socia-
listického soutěžení na počest 50. výročí vzniku
KSČ organicky navazuJe na socialistické soutěže-
ní k 25. výročí osvobození. Výsledky dosažené
v rozvoji socialistického soutěžení v roce 1970 dá-
vají reálné pFedpoklady k tomu, že pracovníci re-
sortu SSGK čestně splní i závazky přijaté na po-
čest 50. výročí KSČ.

Jako projev ocenění dobrých hospodářských vý-
sledků a rozvoje praqovní iniciativy udělily SSGK
a OV SOZ pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu v dubnu t. r. n. p. lnží-
nierska geodézia, Bratislava, titul "Podnik 25. vý-
ročí osvobození". Kladně se hodnotí zejména ta
skutečnost, že v podniku na široké základně roz-
vinuli hnutí "Každý po socialisticky". Pří závazko
vém hnutí obnovili činnost 22 brigád socia~istické
práce. Zaktivizovali činnost závodních poboček
CSVTS, které rozvíjeJí technickoekonomickou pro-
pagandu a pomáhaJí organizovat zlepšovatelské
hnutí a zavádění mechanizace a automatizace do
praxe. Ekonomický přínos. rozvoje pracovní inicia-
tivy v podniku na počest 25. výročí osvobození
představuJe hodnotu 2 260 000 Kčs ..

V návaznosti na úspěšný průběh socialistického
soutěžení v roce 1970, zhodnocení .Jeho přínosu a
výsledků obrátila se SSGK výzvou na všechny
techniky, pracovníky, organizátory výroby a eko-
nomické pracovníky resortu, aby ve spolupráci se
svým hospodářským vedením, se stranickou a od-
borovou organizací se účinně zapoJili do rozvoje
pracovní iniciativy a socialistického soutěžení na

počest 50. výročí založení KSČ. V souladu stím
vyhlásila SSGK v dohodě s OV SOZ soutěž o získá-
ní titulu "Podnik - ústav 50. výročí založení KSČ".

V zásadách rozvoJe pracovní iniciativy, které
jsou zakotveny v kolektivních smlouvách, jsoU zá-
roveň určeny podmínky vnitropodnikové soutěže.
Je zajištěno pravidelné sledování, hodnocení a oce-
ňování výsledků socialistického soutěžení. Vyhod-
nocovat se budou nejlepší pracovníci a ne;lepší
kolektivy. Závody a střediska geodézie budou sou-
těžit o putovní standarty ředitelů podniků - ústa-
vů a podnikových výborů ROH. U jednotlivců a ko-
lektivů se zaměří především na maximální inicia·
tivu a angažovanost při přípravě, sestavení a
plnění úkoZů 5. pětiletého plánu, při plnění úkoW
vyplývajících z prováděcího -ročního plánu, při
realizaci racionalizačních opatření, při dalším
upevňování pracovní a technologické disciplíny a
při odkrývání rezerv na všech úsecích.

V podmínkách resortu SSGK se věnuje pozor-
nost rozvoJi hnutí "Každý po socialisticky". Dosa-

f vadní průběh tohoto hnutí v Oblastním ústavu
geodézie v Bratislavě a n. p. lnžinierska geodézia
Bratislava, ověřil jeho přínos a jeho velké moti-
vační faktory. Jsou reálné předpoklady, že se hnu-
tí rozšíří i v dalších organizacích resortu. V hnutí
"Každý po socialisticky" Jde o pro;ev uvědomělé-
ho jednání a uvědomělou činnost Jednotlivců a ko-
lektivů, kteří vyjadřují své odhodlání dosáhnout
lepších pracovních výsledků, řešit výrobní problé-
my, zlepšovat přípravu výroby a kulturu práce, své-
pomocně řešit některé důležité úkoly a akce, po-
máhat slabším jednotlivcům a kolektivům.
Hlavním obsahem hnutí "Každý po socialisticky"

v podmínkách resortu SSGK Je:

políticko-ideologicktl výchova pracujících, kte·
rá povede ke konsolidaci myšlení lidí, k pozi-
tivnímu a angažovanému postOji pracovníků
k politice KSČ,

podněcování a využívání schopností, iniciativy
a talentu pracovníků pří vypracovávání opti-
málního a progresívního plánu, při jeho plnění
a překračování,

cílevědomé a plánovité realizování opatření
komplexní socialistické racionalizace Jako roz-
hodUJícího nástroje zvyšování efektivnosti říze-
ní, práce a výroby.

Dosavadní průběh a výsledky rozvoJe pracovní
iniciativy a socialistického soutěžení na počest
50. výročí založení KSČ ukazu;í, že pracovníci re-
sortu SSGK svou svědomitou prací a plněním ná·
ročných úkolů chtějí čestně oslavit toto významné
;ubileum a tak přispět ke konsolidaci resortu
SSGK.

Český úřad geodetický a kartografický a Slo·
venská správa geodézie a kartografie budou i na-
dále vytvářet vhodné podmínky pro další rozvoj
pracovní iniciativy a pro splnění všech socialistic-
kých závazků, které představují velké materiální
a morálně politické hodnoty. Pracující v orgánech
a organizacích obou resortů rozvoJem pracovní
iniciativy k plnění a překračování plánovaných
úkoZů zajistí lepší uspokojování potřeb ostatních
odvětví našeho národního hospodářství a přispěJí
tím k celkové hospodářské a politické konsolidaci
v našem státě.
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Určení prvků vnitřní a vnější
orientace fototheodolitu
z fotografií hvězdného nebe

Základní vztah z kterého je možno vyjít při určová-
ní prvků vnitřní a vnější orientace, je dán vztahem
mezi vzdálenostmi obrazů hvězd na fotografické desce
a úhlovými vzdálenostmi těchto hvězd.

Tento článek navazuje na [1]. Klade si za úkol vy-
vodit takové matematické vztahy a měřický postup,
aby bylo dosaženo přesnosti žádané ve fotogramme.
trii. Zatím co v [1] byla formulace matematických
vztahů uvážena spíše podle astrometrických zvyklostí
a aplikována na komoru o ohniskové vzdálenosti·
75 cm, je v tomto článku odvozen základní vztah ob-
dobný vztahům, užívaným ve fotogrammetrii a je
použito fotokomory o malé ohniskové vzdálenosti.
Dosažená přesnost v [1] 'je hluboce pod požadavky
fotogrammetrie. V tomto článku je předložen způsob
dosahující přesnosti laboratorních fotogrammetrických
metod. Fotogrammetrické zkreslení není určováno.

O některých předllostech při použití fotografií hvězd-
ného nebe oproti metodám laboratorním je možno se
zmínit již nyIÚ: úhlové vzdálenosti mezi hvězdami jsou
známé; hvězdy jsou rovnoměrně rozloženy na desce;
obrazy jsou velmi výrazné a kruhové o poloměru asi
30 ,um; fotokomoru není nutno urovnávat a při
použití komor pro sledování UDZ je použito téhož
měřického materiálu jako při vlastním měření na
družice, nemluvě o tom, že komoru není třeba přenášet.

V následujícím jsou nejprve odvozeny základní
vztahy v systému obzornikových souřadnic. Výsled-
kem je zjištěná poloha hlavního bodu OC (dx, dy)
konstanta komory (I), úhel pootočení ve vlastní rovině
(,,)aurčení směru osy záběru v systému obzorníkových
souřadnic (aoo, zoo). Obdobné práce viz např. [2,3] aj.

Ing. Josef Kabelál, CSc.,
Observatoi' astronomie

a geofyziky ČVUT v Praze

Postup je zcela obdobný i při použití rovníkového
souřadnicového systému. Prostorové souřadnice vstup.
ní pupily nebyly zjišťovány. V praktické části je teorie
aplikována na určení prvků fototheodolitu Zeiss. Může
jí být však také použito i pro komory jiných typů.
Vliv fotogrammetrického zkreslení objektivu není
uvážen.

Nejprve je nutno sestavit rovnice pro transformaci
směrů; viz [4]. Na obr. 1 jsou body X, Y, Z průsečíky
os pravoúhlého systému s jednotkovou kouli. Osa Z
směřuje k zenitu, rovina X, Y leží v rovině obzorniku,
osa X směřuje k jihu a osa Y k východu. Další systém
X, f, Z je rovnoběžný s osami systému zobrazovacího
prostoru X, g, ž, kde osa x - obr. 2 - spojuje vertikál·
ní a osa ti horizontální rámové značky fototheodolitu
a osa ž je kolmá k fotografické desce (v obr. 2 označena
jako I). Počátky systému X, Y, Z i systému X, f, Ž
jsou totožné a leží v 1. hlavním bodě objektivu. Po-
čátek systému x, g, ž je v oe. Systémy X, Y, Z a
X; f, Z - viz obr. 1 - jsou vzájemně svázány úhly
natočení: - aoo kolem osy Z, zoo kolem osy Y' a x
kolem osy Z.Úhly aoo, Zoe jsou obzorrnKové souřadni-
ce (azimut a zenitová vzdálenost) hlavního bodu 00.
Pro libovolný směr S o obzornikových souřadnicích
a a z platí

sin (1 sin e = sin z sin (aoe - a)

sin (1 'cose = - cos z sin Zoe+
+ sin z cos Zoe cos (aoe - a) (1)

cos (1 = cos z cos zoe+
+ sin z sin Zoe cos (aoe - a),

kde e, (1 jsou sférické souřadnice směru S v systé:qm
X, Y,Ž, viz obr. 1.

cos á = sin (1 cos (e - x)

cos P = sin (1 sin (e - ,,)

Obr. 2 ukazuje systémy X, Y,Z a x, ti, ž, o kterých
platí X II x, f II g, Z = ž.
Je vhodné připomenout, že osa g je natočena o úhel x
od horizontály.

- x/I = X/Z = cos a/cos r
- ti/I = Y/ž = cos P/cos y.

.} (3)
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S pomocí rov. (I) a (2) nabývá rovnice (3) tvaru

x/I = tg (J'x cos u + tg (Jy sinu

Y/f = tg (Jy cos U - tg (J'x sin u,

cos z sin Zoe - sin z cos Zoe cos (a - aoe) 1
cos z cos Zoe + sin z sin Zoe cos (a - aoe)

sin z sin (a - aoe) f
cos z cos Zoe + sin z sin Zoe cos (a - aoe)

Nechť x', y' jsou pravoúhlé souřadnice libovolného
bodu, získané při proměřování desky a x()c, Yóc pravo-
úhlé souřadnice oe. Pak

- I I Y = y' -yoc·x =x -xoc

Zavedeme'

xoc = Xo + dx Y'oc= Yo + dy, (6)
takže

x = ~-dx Y = TJ -dy, } (7)
kde ~= x' -xo '1'1 = y' -Yo'

} (8)

kde xo, Yo, fo a Uo jsou přibližné známé hodnoty hleda-
ných prvků. Výrazy (7) a (8) dosadíme do (4) a získáme

~-dx
fo + dl = tg (J'x cos (uo -I- du) +

+ tg (J'p sin (uo + dx)

TJ - dyT;+ df = tg (J'p cos (uo + dx) -

- tg (J',c sin (uo + dx).

Ve výrazech tg (Jx a tg (J'p jsou neznámými aoe a Zoe, viz
rov. (5).

aoe = ao + da

Zoe ~~ Zo + dz,
} (10)

kde ao, Zo jsou přibližně hodnoty aoe, Zoe a výrazy
tg (J'x a tg (J'p rozveďme do Taylorova rozvoje s uváže-
ním pouze prvních členů. Pak je

_ a tg (J'i I a tg (J'i I
tg (Ji = tg Oj + -----I da +----1 dz, (II)a aoe ,o a Zoe ,o

kde j = x, y. Derivace a také tg ai v rov. (II) se určí
z rov. (5), do kterých je nutno po zderivovánÍ dosadit
přibližně známé hodnoty ao a ZOo Je důležité připo-
menout, že přibližná poloha oe o souř'adnicÍch ~ = TJ =
= O,nebo Xo a Yo, nemusí být totožná s obrazem bodu,
jehož souradnice na sféře jsou ao a zo0 Proto také není
třeba, aby se v blízkosti oe nacházel obraz
nějaké hvězdy.

Z rov. (II) a (9) dostaneme po úpravě rovnice oprav

aii dx + bii dy + Cji df + dii dx +
+ eii da + Iii dz + lIi = Vii' *)

*) Zavedením opravného členu z fotogrammetrického
zkreslení do rov. (6), bylo by možno použít upravené
rov. (12) i pro určení distorsního koeficientu. Z velikosti.
oprav Vii rov. (12), se dá usuzovat, že vliv distorse na
polohu okrajových hvězd bude maximálně několik
málo Itm.
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kde j = x, y; i = 1,2, ... n, kde n je počet použitých
hvězd a dx, dy, ... dz neznámé. Význam koeficientů
aii' bii' ... Iii a absolutního členu lii je následující:

d'lli = -cos2 O''IIOi (cos "o tg o"'i + sin "o tg o'l/i)

e"'i = cos2 O''''oi {sin"o tg o'lli [cotg (ao - ai) -
- tg (j'lli sin zo] - cos "o tg (j'lli cos zo' (1 +
+ tg Zo tg i1"'i)}

e'lli = cos2 O''IIoi{sin"o tg (j'lli cos Zo (1 + tg o"'i tg zo) +
+ cos "o tg (j'lli [cotg (ao - a) - tgi'l''IIi sin zo]}

~i
O''''oi = arctg T;; 1]i

O''IIoi = arctg T'

t [
COS Zi sin Zo - sin Zi cos Zo cos (ai - ao) ]

11",. = arc g ------~---------
, cos Zi cos Zo + sin Zi.sin Zo cos (ai - ao)

_ t [ sin Zi sin (ai - ao) ]
0'1/' = arc g ---------------- ,
t cos ~i cos Zo + sin Zi sin Zo cos (ai - ao)

kde aj, Zi jsou rovníkové souřadnice i-té hvězdy a
ao, Zo přibližné hodnoty aoe, Zoe· Hodnoty Zi a Zo jsou
opraveny o vliv refrakce.

Neznámé dx, dy, ... dz v rov. (12) se určí vyrovná-
ním podle zprostředkujících pozorování z podmínky
n
~ (v~. + v~.) = min. a jejich dosazení do rov. (8)
i=1' ,

a (10) končí zadanou úlohu.

Pro ověření vzorců teoretické části byly určeny
prvky vnitřní a vnější orientace fototheodolitu Zeiss
(r. výroby 1914) s ohniskovou vzdáleností 192 mm.

Průměr objektivu Ortoprótar je 12 mm a rozměry
zorného pole.540 + 360• Byly použity panchromatické
desky o citlivosti 22 DIN a o rozměrech 13 X 18 cm.
Fototheodolit - obr. 3 - je upevněn na speciálním
podstavci a před objektivem se nachází kruhová uzá-
věrka s dvěma výřezy, která se otá.Čív rovině .rovno-
běžné s rovinou fotografické desky. K uzávěrce je při-
pojeno kontaktové kolečko pro registraci okamžiků
exposice.

Před fotografováním je třeba splnit následující
podmínky justace: střední kontakt na kontaktovém
kolečku musí odpovídat takové poloze osy výřezu,
v které tato osa leží s osou záběru fototheodolitu ve
stejné rovině. Pro tento účel je nutno jemným šroub-
kem pomalu otáčet clonou a posunout kontakt. Totož-
nost os se ověřuje pomocí theodolitu.

Rychlost otáčení uzávěrky při měření je lot.j8sec.
Přesnost určeného času je ±5 msec. Aby byla vylou-
čena chyba z nesprávné justace, mění se 1X během
fotografování směr rotace. V našem případě jsme po-
užili 13 hvězd do 4 hvězdné velikosti. K zjištění sním-
kových souřadnic x', y' jsme použili proměřovacího
přístroje KOMES. Byly proměřeny vždy4 exponované
obrazy každé hvězdy při jednom smyslu otáčení uzá-
věrky a 4 souměrné obrazy při opačném smyslu otáčení
uzávěrky. Každý proměřovaný bod byl pointován
4 X . Ze všeho zaveden aritmetický průměr. Čas expo-
sice byl rovněž roven aritmetickému průměru z těchto
8mi časů exposic a byl pro všechny hvězdy stejný.
Čas exposic byl registrován na tiskací chronograf a
jeho korekce na místní hvězdný čas byla zjištěna z příj-
mu časových radiosignálů. Pro vyfotografování rámo-
vých značek postačí exposice 2 minut. Exposice. byla
provedena v noci ze 7. na 8. 4. 1967 na Ob!3ervatoři
astronomie a geofysiky v Praze. Teplota byla 6,50 C
a tlak 732,2 mm Hg. Byly zavedeny opravy z chodu
a korekce chronometru, šířky kontaktů, denní aberace
a refrakce. Výsledné hodnoty jsou:

dx = 0,125 mm± 0,026 mm

dy = -0,014 mm ± 0,024 mm

dl = -0,042 mm ± 0,004 mm

f'= 191,958 mm ± 0,004 mm

d" = -5'26" ± 18"

da = 7'18" ± 30"

dz = -12'40" ± 28".

Střední jednotková kvadratická chyba mo = ±3,87",
což odpovídá hodnotě ±3,6 pm pro bod oe.
Poznamejme ještě, že podobně, jako zde byTopoužito'

souřadnicového systému obzorníkového; je mOžno po-
užít zcela analogicky ..systému rovníkových' souřadnic.
Prvky 1 a dy užitého fototheodolitu Zeiss (r. výroby

1914) byly určeny v dřívějších letech v ústavu foto-
grammetrie ČVUT v Praze metodou FinsterwalderQ·
vou a Gruberovou a získány tyto hodnoty:
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dy = +0,005 mm ±0,045 mm,

I =191,949 nim ±0,013 mm,

resp. dy = -0,001 mm ±0,047 mm,

I = 191,952 mm ±0,014 mm,

a liší se od výsledků tohoto článku o

I L1dyj = 0,019 mm,
IAdyl = 0,013 mm,

(AI) = 0,009 mm,
(AI) = 0,006 mm.

Lektoroval: Ing. Bohumil Hanák,
VTOPÚ Dobruška
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Československá vědeckotechnická společnost - Čs. vý-
bor geodetický a kartografický a Mezinárodní komitét
pro fotogrammetrii v architektuře (ICOMOS-ISP) pořá-
dají v Brně ve dnech 28. 6.-2. 7. 1971 Mezinárodní sym-
posium o zaměřování památek. Toto symposium téma-
ticky a organizačně navazuje na I. geodetické sympo-
sium o zaměřování památek, které se konalo v Praze
v r. 1968. O letošní setkání projevuje zájem mnoho do-
mácích i zahraničních odborníkí'l, předpokládaná účast
je 200-250 osob. Až dosud je přihlášeno 16 referátí'l
z ČSSR a 11 z ciziny. Na pořadu symposia jsou tři
aktuální témata: fotogrammetrie v památkové péči, za-
měřování podzemních prostor a zaměřování lidové archi-
tektury. Ke každému tematickému celku budou uspořá-
dány dvě exkurze: Objem měřicko-dokumentačních prací
představuje značnou část památkové péče jako celku.
Při provádění následných prací' (rekonstrukce, opravy
apod.) zasahují do tohoto procesu nejrí'lznější stavební
organizace, umělecká řemesla aj. Jejich činnost pak do
značné míry závisí od správně a poctivě vyhotovené mě-
řické dokumentace.

Ing. František Řiháček,
sekretář přípravného výboru

Určení rektifikačních hodnot
velkých strojních zařízení
na základě geodetických a optických
měřicích metod

Rozvoj strojírenského průmyslu přinesl spolu se
zvětšováním rozměrů strojních výrobků a zařízení
a zmenšováním rozměrových tolerancí i nové po-
žadavky na měření geometrických vztahů. Tyto po-
žadavky vedou k rOZŠiřování nebo nahražování
mechanických měřicích metod optickými, elektro-
nickými a často i geodetickými metodami. Mecha-
nické měřicí pomůcky jako napjatý drát, strojnické
pravítko, tušírovaCÍ deska aj. se nahrazují optic-
kou záměrnou přímkou a rovinou, vytvořenou da-
lekohledem a kolimátorem nebo autokolimátorem,
používají se optické hrano ly a zrcadla a v řadě
případů se uplatňuje i geodetická technika upra-
vená pro měření velkých rozměrů ve strojírenství.
Používá se upravený theodolit a nivelační přístroj,
speciální měřítka a cílové značky apod. S tímto
pronikáním geodetických přístrojů a pomůcek, kte-
ré je možno považovat za všeobecné, nedrží krok
využívání dalších prostředků a další techniky, kte-
rou geodézie užívá. Je to zejména používání sou-
řadnicových soustav, analytické řešení prostoro-
Vých vztahů, používání prostorových mikrosítí, vy-
rovnávacího počtu a statistických metod. Tyto pro-
středky ve spojení s použitím samočinných počí-
tačů značně rozšiřují možnosti geodetických me-
tod, přinášejí další možnosti zejména na úseku

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

rektifikace strojních zařízení. Prostorové vztahy
je možné určovat v libovolných souřadnicových
soustavách, je možné využívat transformace těch-
to soustava určovat odchylky od výrobního tvaru
v libovolném směru stejně jako rektifikační hod-
noty. Je také možné účinně zapojovat nadbytečně
měřené veličiny, věrohodně odhadovat přesnost
měření a posuzovat riziko nesprávných Výsledků a
rozhodnutí. Mechanické a možno uvést i výraz tra-
diční metody strojnického měření vyhovují velmi
dobře do rozměru přibližně 5 metrů. Tímto roz-
měrem končí prakticky užití tuhých měřidel a
u větších rozměrů dochází k prudkému snížení
přesnosti.

Z praxe i odborné literatury posledních let jsou
známé jednotlivé případy použití geodetických me-
tod při výstavbě a konstrukci velkých zařízení uni-
kátního charakteru jako jsou např. zařízení pro
jaderný výzkum. Zde došlo k soustředění značných
materiálních i finančních prostředků, takže bylo
možné používat unikátní přístroje a pomůcky a
došlo k spolupráci vynikajících odborníků. Dosa-
žené Výsledky pak byly samozřejmě vesměs vyni-
kající. Ovšem význam geodetických metod v tomto
úseku je zejména v tom, že jsou všeobecně použi-
telné, nevyžadují mimořádných prostředků a lze
je používat, jak ukazují dále uvedené příklady pů-
vodních prací autora tohoto článku, zcela běžně.
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Prostorové mikrosítě, používané ve strojírenství,
nazývané také dílenskými sítěmi nebo dílenskou
triangulací, jsou stejně jako mikrosítě používané
ve stavebnictví obdobou geodetických sítí, jak je
známe z vyměřování zemského povrchu. Jejich roz-
měr se pohybuje obvykle v mezích 5 až 50 m, vý-
jimečně i více. Tato miniaturizace rozměrů ve
srovnání s geodetickými sítěmi přináší řadu pro-
blémů. Zejména je třeba řešit úpravu přístrojů a
pomůcek v souvislosti s realizací abstraktních geo-
metrických prvků (bodu, roviny, přímky apod.)
s přiměřenou přesností a v souvislosti se zkráce-
ním délky záměr. Tvary mikrosítí se přizpůsobují
nejen tvaru zařízení, které se kontroluje nebo rek-
tifikuje, ale i metodě, která se používá k určení
polohy geometrických prvků těchto zařízení. Zá-
kladními metodami při tomto měření jsou metoda
záměrné přímky nebo roviny a metoda protínání,
a to bez rozdílu mezi vizuálním pozorováním a
fotogrammetrií. Mikrosítě lze pak rozdělit podle
toho na

1. mikrosítě záměrných rovin,
2. mikrosítě pro protínání.

2.1 Mikrosítě záměrných rovin

Používá-li se metoda záměrné roviny, tvoří mi-
kro sítě obvykle soustavu rovnoběžek nebo pravo-
úhelníků. Rovnoběžnost i pravoúhlost je nejčastěji
jen přibližná, neboť u geodetických metod je vhod-
nější realizovat tyto vlastnosti jen přibližně a mě-
římé prvky nebo lépe výsledky o vliv přibližnosti
opravovat. Realizace těchto vlastností s tolerance-
mi, přiměřenými požadované přesnosti, je u geo-
detických metod obtížná. Naproti tomu u opticko-
mechanických systémů, v nichž jsou strany reali-
zovánv vodicími lištami, po nichž se posunuje
upravený theodolit, se tyto vlastnosti realizují
přesně. '

Nejjednodušší mikrosítí záměrných rovin je sou-
stava dvou navzájem rovnoběžných rovin, která je
výhodná u všech zařízení pravoúhelníkového tva-
ru. Typickými případy použití těchto mikrosítí jsou
kontrolní měření a rektifikace jeřábových drah a
rotačníCh pecí.

2.2 Mikrosítě pro protínání

Tvar mikrosítí pro protínání je ovlivněn nejprve
tvarem a přístupností měřeného zařízení. Používají
se tedy mikrosítě plošné nebo obvodové. O počtu
bodů mikrosítě rozhoduje požadavek určit polohu
všech měřených bodů s požadovanou přesností a
s nezávislou kontrolou. Tím je omezen v obou smě-
rech průsekový úhel na určovaných bodech a po-
čet určovacích záměr. Použité geometrické obrazce
mohou být velmi různé, trojúhelníky a čtyřúhelní-
ky nebo pravidelné mnohoúhelníky u plošných sítí,
jednoduché nebo dvojité štíhlé trojúhelníky u ob-
vodových sítí. Mikrosítě pro protínání se používají
nejčastěji pro kontrolu tvaru křivých ploch. Za
nejjednodušší mikrosíť lze považovat také dvojitou
základnu pro protínání vpřed, jak se používá ze-
jména pro určení vlícovacích bodů při blízké foto-
grammetrii.
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3. VYu žit í pro s t O r O v Ý c h s O u řad nic o-
V Ý c h s O u s ta v a j e ji c h t r a ns for m a-
ce

Možnost využívat prostorové souřadnicové sou-
stavy a jejich transformace představuje velkou vý-
hodu těchto metod, neboť požadavky na způsob
vyjádření plochy 'jsou rozdílné. Strojírenská výroba
a montáž vyžaduje jednoduchou matematickou de-
finici např. podmínkami rovnoběžnosti, kolmosti,
vodo~ovnosti přímosti apod. nebo rovnicí plochy
nebo sousta~y čar apod. Soustavy, které tuto jed-
noduchou definici umožňují, se nazývají konstrukč-
ní. Naproti tomu měřicí metody vyžadují jiné vlast-
nosti, neboť při měření se využívá tíže, čímž je
dán směr jedné osy. Tyto tzv. měřicí soustavy jsou
proto omezeny touto podmínkou. Transformace
souřadnicových soustav pak umožňuje, aby zaří-
zení nebo konstrukce, které se proměřují, měly
zcela libovolnóu polohu. Bývá to samozřejmě po-
loha, která je výhodná pro montáž nebo V které
zařízení pracuje. Transformace se používá tím způ-
sobem, že poloha všech měřených bodů se převede
ze soustavy měřicí do konstrukční a v této sou-
stavě se pak počítají rozměrové a tvarové odchylky
nebo rektifikační hodnoty bez polohového omeze-
ní. Použití samočinných počitačů pak umožňuje ře-
šit i velmi složité a rozsáhlé výpočty ta:hoto druhu.
Tímto postupem lze např. určit tvarové odchylky
křivé plochy ve směru normály nebo ve směru te-
cen k hlavním řezům a současně rektifikační hod-
noty, které je třeba nastavit na rektifikační zaří-
zení. Dále je možné kontrolovat totéž zařízení
v různých polohách, např. ve výrobní nebo mon-
tážní poloze v továrně a v poloze funkční po mon-
táži na stanovišti. Vzhledem k tomu, že strojíren-
ské konstrukce jsou tvarově jednoznačné, používá
se podobnostní transformace s případnou změnou
délkového modulu. Způsob výpočtu transformač-
ních konstant se řídí účelem práce. Jestliže ]e po-
loha konstrukční soustavy vzhledem ke konstruk-
ci neměnná, použije se jednoznačný způsob vý-
počtu z minimálního počtu identických bodů. Je-li
třeba určit optimální polohu konstrukční soustavy
vzhledem ke konstrukci, je možné použít větší po-
čet identických bodů a konstanty vypočíst vyrov-
náním. Nejvýhodnější je pak ten postup, při němž
se vypočtou odchylky na základě jednoznačné
transformace z minima identických bodů.a tva-
rová kritéria se zlepší další transformací, při níž'
se souřadnicové osy konstrukční soustavy obvykle
jen pootočí a to tak, aby součet čtverců odchylek
byl minimální. Tímto postupem lze podstatně zlep-
šit účinnost měřené konstrukce, zejména u zrcadel
nebo zlepšit mechanické vlastnosti, např. u rotač-
ních zařízení, hřídelů apod.

Pro výpočet prostorové podobnostní transforma-
ce je vhodný postup prof. Rlnnera (GeodlHische
Programme 1m Rechenzentrum Graz. Mitteilungen
der geodatischen Institute der Technischen Hoch-
schule in Graz. Folge 7. Graz 1967).

Metodiku měření mikrosítí, které jsou základem
geodetických metod ve strOjírenství, významně
ovlivňuje několik skutečností. Nejprve je to mož-
nost přesného měření vodorovných 1 svislých úhlů
i s přístroji a cllovými zařízeními, vyráběnými sé-
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Obr. 1: Cílová tyčinka výměnné soupravy Zeiss fena
k theodolitu Theo 010

riově. Lze tedy mikrosítě určovat co do tvaru bez
zvláštních obtíží. Tak např. instrumentáriem Zeiss
Jena, theodolitem Theo 010 a cílovými tyčinkami
s kuželovým zakončením (obr. 1), se v pracích
Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického v Praze dosahuje při měření ve
dvou skupinách v mikrosítích o rozměrech 3 až
10 m stř. chyby vodorovného úhlu průměrně ± 1,5
až 2". To odpovídá příčnému posunu ± 0,03 až
0,1 mm, což postačuje pro běžné aplikace. Zavede-
ním celého postupu zpřesňujících opatření, zejmé-
na použitím oprav z odchylek součástí zařízení pro
nucené dostředění, lze tuto přesnost zvýšít až
dvojnásobně.

Druhou důležitou okolností jsou obtíže délkové-
ho měření. Dosažení obdobné přesnosti při délko-
vém měření vyžaduje zvláštní pomůcky, pokud
ovšem se nepoužije postupu, při němž se mikrosH
určuje s požadovanou přesností jen tvarově a roz-
měr se odvozuje z délkového měření výrobku nebo
konstrukce strojnickými pomLlckami. Obtíže délko-
vého měření v mikrosítích odstraňují pomůcky,
vyráběné vývojovou dílnou Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického
v Praze. Je to v první řadě přesné pásmo s pře-
stavnými měřítky (čs. patent č. 132942 autora to-
hoto článku [obr. 2 J ] a čtecí zařízení, lupa
nebo mikroskop, osazené na stejném zařízení pro
nucené dostředění jako u použitého instrumentá-
ria. Výhodou tohoto pásma je zejména zprostřed-
kované milimetrové dělení v celém rozsahu pásma
a exaktní komparační oprava každého milimetro-
vého dílku. S čtecím zařízením s mikroskopem
Meopta Praha s mikrometrickým okulárem (obr. 3 ]

o nejmenslm dílku 0,005 mm se dosahuje stř. chy-
by 0,03 až 0,1 mm na délku pásma, 10 až 20 m.
Ocelové pásmo se při tom napíná závažími pomocí
kladky, měří se v uzavřených objektech, teplota
pásma se určuje příložným nebo odporovým teplo-
měrem. Pro čtení prostým okem se používají pře-
stavná měřítka se skosenou hranou. Při použití
invarového pásma lze předpokládat dosažení pod-
statně vyšší přesnosti.

Postupy vyrovnání mikrosítí metodou nejmenších
čtverců jsou známé. Pro současné vyrovnání úhlfl
a délek je vhodný postup, vycházející z vyrovnání
centrálního systému, známý z trilaterace, používa-
jící grafický způsob určení koeficientLl přetvoře-
ných rovnic závislosti. Poměr vah úhlLl a délek se
určí na základě zkušenosti z jiných měření nebo
na základě zkušebního měření.

V případech, kdy rozměr mikrosítě je méně dú-
ležitý, je možné použít přibližný způsob vyrovnání
délek. Metodou nejmenších čtverců se vyrovnají
pouze úhly nebo směry a délky se vyrovnají po-
užitím poměru měřených a vypočtených délek.

5. U r Č n v á n í výš e k a v z tah ů ves v i s I é
ravině

Způsob určování relativních Výšek nebo převýše-
ní je obvykle dán způsobem určování polohy ve
vodorovné rovině. Použije-li se metoda záměrných
rovin, určují se relativní výšky měřených bodl!
obvykle optickou nivelací, nezávisle na mikrosíti.
Pokud by bylo účelné určovat relativní výšky sou-
časně s příčnými odchylkami, určí se výška hori-
zontu theodolitu vodorovnou záměrou na nivelační
měřítko, postavené na pevném výškovém bodě, kte-

Obr. 2: Přesné pásmo s přestavným měřítkem,
použité s čtecím mikroskopem
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rý zajišťuje pro měřené zařízení nebo konstrukci
horizont relativních výšek.

Použije·li se metoda protínání, určují se obvykle
relativní výšky měřených bodů současně čtením
výškového úhlu, takže je třeba určovat výšku hori-
zontu theodolitu. Použije se stejný postup jako na-
hoře. "

Obě metody, trigonometrické měření i optická
nivelace jsou dostatečně známé, při užití k uvede-
ným účelům vyžadují jen malé úpravy. Jsou to
např. různé úpravy botky nivelačního měřítka;
používá se zejména botka s hrotem.

Méně obvyklým úkonem, o kterém je třeba se
zmínit, je spojení dvou nebo i více mikrosítí, umís-
těných v různých výškových úrovních. Pokud nelze
takové sítě spojit trigonometricky, a to nebývá vý-
jimečný případ, často lze takové sítě spojit jen
svislými otvory, použije se optický provaž ovací pří-
stroj. Výhodný je zejména přístroj se zařízením
pro nucené dostředění, takže jej lze zaměňovat za
theodolit. Tuto výhodu má většina optických pro-
važovačů. Např. přístrojem Zeiss Jena PZL dosáhl
autor tohoto článku spojení bodů dvou mikrosítí
při převýšení 20 ms mezní chybou menší než
± 0,3 mm. Pro nastavení bodů ve vyšší úrovni do
téže svislice byl použit suport a dostřeď ovací čep
byl opatřen soustřednou záměrnou značkou.

Typickými případy aplikace metod výpočtu rek-
tifikačních hodnot velkých strojních zařízení na
základě geodetických měření jsou ve skupině mi-
krosítí záměrných rovin rektifikace jeřábových
drah a rotačních pecí, ve skupině mikrosítí pro

Obr. 3: Čtecí. mžkroskop v postavení. na vrcholu
mžkrosí.tě (laboratoř VOGTKJ

protínání rektifikace a kontrolní měření parabo·
lických zrcadel a antén pro družicové sdělovací
systémy a meziplanetární lety. V dalším textu jsou
uvedeny jako příklad rektifikace rotačních pecí a
parabolického zrcadla. Problematice početní rek-
tifikace jeřábových drah bude věnován zvláštní
článek v tomto časopise.

6.1 Kontrola geometrie a rektifikace rotačních pecí
Určení geometrických vztahů jednotlivých částí

rotační pece na základě měření chladné pece tvoří
výchozí údaje pro výpočet základních rektifikač-
ních hodnot, které je pak možno déle upřesňovat
měřením geometrických a fyzikálních hodnot za
provozu, zejména měřením ovality prstenců a re-
akce radiálních kladek.

Účelem měření je určit odchylky ve vztazích,
které podmiňují správný chod pece takovým způ-
sobem, aby bylo možné vypočíst rektifikační po-
suny, jejichž nastavením se rotační pec uvede do
správné polohy a tvaru. Základem výpočtu rekti-
fikačních hodnot je tzv. středový trojúhelník (obr.
4), který leží v rovině středové kružnice nosného
prstence bubnu a jehož vrcholy jsou průsečíky Kv
Kp této kružnice s osami radiálních kladek a prů-
sečík S s osou prstence. Každý prstenec vytváří
spolu s párem radiálních kladek středový trojúhel-
ník a vzájemná poloha těchto trojúhelníků určuje
polohu a tvar celé pece. Vzájemná poloha a tvary
středových trojúhelníků se určí měřením prvků,
označených na obr. 4 rámečkem, a příslušným vý-
počtem. Vodorovné prvky se měří v měřicí sousta-
vě, která je dána svislou pozorovací rovinou, při-
bližně rovnoběžnou s podélnou osou pece a odsa-
zenou o takovou hodnotu, aby bylo možno měřit
uvedené vodorovné prvky metodou záměrné rovi-
ny. Výškový měřicí systém je dán výškovou znač-
kou na každém základu, převýšení se měří optic-
kou nivelací: Ostatní prvky se vypočtou tímto po-
stupem: "
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a) poloměry radiálních kladek a prstenců se vy-
počtou pomocí obvĎdů, které se změří metodou
opásání, a zavede se oprava z opotřebení,
bl výšky průsečíků os radiálních kladek s rovi-

nami středových kružnic prstenců se vypočtou
z rozdílu výšek povrchu kladek a poloměrů. Byly-li
měřeny výšky kladek v čelních rovinách, určí se
výšky v rovinách středových kružnic úměrou.

- - - - - - - - - ,- -~- - - - - --
.1hSB
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Obr. 5: Rektžfikace přetvořením středového troj-
úhelníku

cI strany středových trojúhelníků se rovnají sou-
čtu poloměrů kladky a prstence, úhly středových
trojúhelníků se vypočtou kosinovou větou nebo He-
ronovým vzorcem, sklon strany c se určí rozdílem
Výšek průsečíků os kladek s rovinou středového
trojúhelníka.

d) výšky středů s prstenců se vypočtou pomocí
výšek průsečíků Kv Kp os kladek s rovinami stře-
dových kružnic a redukovaných stran středového
trojúhelníka s přihlédnutím k jejich sklonu; reduk-
cí se vyrovná sklon roviny středových trojúhelníků
vzhledem ke svislici.

e) vodorovné vzdálenosti středů prstencfi od po-
zorovací roviny se vypočtou pomocí měřených
vzdáleností kladek a vypočtených stran a úhlů
středových trojúhelníků.

Způsob výpočtu rektifikačních hodnot je dán me-
chanismem rektifikace. V příčné rovině se rotační
pec rektifikuje vodorovným posunem radiálních
kladek. Posun ve vodorovném směru se dosáhne
stejnosměrným posunem kladek, posun ve svislém
směru se dosáhne protlsměrným posunem radiál-
ních kladek. V podélné rovině se rotační pec rek-
tifikuje posunem axiálních kladek. Odchylky ve
sklonu kladek je možno vyrovnat podkládáním lo-
žisek. Vodorovný posun radiálních kladek umož-
ňují dva vodorovné rektifikační šrouby, které pů-
sobí kolmo na osy kladek ve dvou třetinách vzdá-
lenosti mezi středem a čely kladek. Rektifikační
podmínky pak stanoví body, kterými má procházet
podélná osa pece. Ve vodorovném směru to obvyk-
le bývá osa otvoru podávání nebo osa kolejí u vý-
padu a osa ozubeného věnce, který zprostředkuje
pohon pece. Ve svislém směru to obvykle bývá
střed ozubeného věnce a konstrukční sklon pece.
Jestliže není vhodné stanovit všechny rektifikační
podmínky před výpočtem, lze určit jen některé
podmínky a vypočíst předběžné posuny. Po ověření
výsledku lze pak podmínky změnit nebo doplnit.
Tento postup se často opakuje i několikrát.

Rektifikační posuny vosách rektifikačních šrou-
bů mají tři složky:
1. První složku tvoří odchylky podélné osy kla-

dek od správného směru, tj. u kladek rovnoběž-
ných s podélnou osou pece od rovnoběžky s po-
délnou osou, u kladek natočených k podélné ose od
směru natočení. Tyto odchylky se přepočítají do
osy šroubů pomocí úměry.
2. Další složkou je vodorovný posun podélné osy

pece. Tento posun se přímo přenáší na osy rekti-
fikačních šroubů.
3. Třetí složkou je výškový posun podélné osy

pece, který se přepočítá od směru posunu pomocí
přetvořených středových trojúhelníkfi podle obr. 5.
Po~un se určí Pythagorovou větou, pro horní i dol-
ní sroub levé kladky

,ddaSLHi = !J.daSLDi:= Vl~ (,dHLi + hSBi)2
- Vl~ - ,dH2Li

a pro horní i dolní šroub pravé kladky

,ddaSPHi = ,dd3sPDi =Vpl- ,dH2Pi-
- VP~- (,dHPi + ,dhSBi)2

Význam písmen je zřeJmý z obr. 5; použitou sym-
boliku indexů zavedl autor tohoto článku v apli-
kacích podobného charakteru, indexy jsou začáteč-
ními písmeny a pořadovým číslem druhu zařízení
a jeho polohy.
Z uvedeného postupu je zřejmé, že při rektifika-

ci rotačních pecí se pevně stanoví jen měřicí sou-
stava. Konstrukční vztahy nejsou definovány ve
vlastní soustavě, vyjadřují se v měřicí soustavě.
Není tedy třeba transformace, rektifikační posuny
se počítají přímo z rozdílů hodnot odpovídajících
skutečné a konstrukční poloze.

Obr. 6: MikrosU ve tvaru rovnostranného trojúhel-
níka pro rektžfikaci zrcadla

6.2 Kontrola a rektifikace parabolických zrcadel
Parabolická plnostěnná zrcadla mají na rozdíl

od radarových antén ve formě mříží nepom~rně
přísnější tvarové tolerance, takže užití fotogram-
metrie je prakticky vyloučeno. Mechanická doty-
ková metoda, při níž se používá kovová šablona,
otočná kolem osy zrcadla v rovině normálního ře-
zu, má značné nedostatky. Zejména je obtížné ma-
nipulovat s tak rozměrnou šablonou, prl1měr zrca-
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del je asi 30 m, a zajistit její nastavení do správ-
né měřicí polohy.· Velmi vhodná je zde geodetická
metoda pomocí mikrosítě pro protínání vpřed. Vy-
hovuje zejména přesností, takže je možné s přimě-
řeným rizikem zajistit tvarovou toleranci přibližně
±1 mm ve směru normály k ploše zrcadla.
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Obr. 7: Složky chyb ve vodorovné rovině charak-
teristických bodů zrcadla

Pro kontrolu a rektifikaci zrcadla ve výrobní
poloze s osou směřujíci přibližně svisle vzhůru se
použije metoda protínání vpřed z mikrosítě, při-
způsobené použitému theodolitu. Použití theodolitu
Zeiss Theo 010 vyhovuje mikrosíť ve tvaru rovno-
stranného trojúhelníka podle obr. 6. Tato mikrosíť
dovoluje určit polohu všech kontrolovaných bodů
ze všech tří stanovisek. Každý bod je určen ve vo-
dorovné rovině ze dvou základen (ze dvou kombi-
naci), ve svislém směru ze tří záměr. Zvyšovat po-
čet vrcholů miJuosítě není ekonomické, zvýšení
přesnosti neodpovídá zvýšení nákladů, jak bylo
prokázáno rozborem.

Měřicí prostorová soustava se definuje svislým
směrem osy z a přisouzením celistvých souřadnic
x a y některému vrcholu. Konstrukční soustava je
dána rovnicí rotující paraboly kolem osy z kon-
strukční soustavy.

Mikrosíť se určí ve vodorovné rovině měřením
všech tří úhlů i délek a současným vyrovnáním
metodou nejmenších čtverců. Přesnost mikrosítě
lze v této rovině charakterizovat polohovou střední
chybou přibližně ±0,1 mm, neboť vodorovné úhly lze
měřit se střední chybou kolem ± 1" a délky se
střední chybou ± 0,1 mm. Převýšení vrcholů mikro-
sítě se určí nivelací theodolitem vodorovnou zámě-
rou vzhledem k pevné výškové značce. Použije-li
se přesné milimetrové měřítko, lze odhadem ,do-
sáhnout i bez optického mikrometru stř. chyby
menší než ± 0,1 mm (optický mikrometr se k uve-
denému typu theodolitu nevyrábí).

Přesnost v poloze kontrolovaných bodll lze po-
soudit podle složek střední chyby bodu, určeného
s nejmenší přesností. Ve vodorovné rovině to jsou
body, označené na obr. 6 číslem 1. Složky střední
chyby ve vodorovné rovině jsou pro střední chybu
v měřeném úhlu ± 2" znázorněny na obr. 7, stř. po-
lohová chyba je přibližně ± 0,3 mm. Ve svislé ro-
vině je bod určený s nejmenší přesností označen
číslem 3. Jeho střední chyba ve svislém směru je
při střední chybě výškového úhlu ± 3" přibližně
±0,2 mm.

Odchylky kontrolovaných bodů ve směru normá-
ly k ploše paraboloidu a ve směru tečen k hlav-
ním řezllm se určí z rozdílu v poloze kontrolova-
ných bodll jednak v soustavě konstrukční (z rov-
nice rotačního paraboloidu) a jednak v soustavě
měřicí po transformaci do soustavy konstrukční.
Konstrukční soustavu je pak možné ještě optimali-
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zovat natočením osy z tak, aby např. součet čtver-
cll všech odchylek byl minimální.
Plocha zrcadla se pak rektifikuje nastavením vy-

počtených odchylek ve směru normály, odchylky
se přepočtou na otočky rektifikačních šroubů v ro-
zích dílll, z nichž se zrcadlo skládá.
Program pro kontrolu těchto zrcadel se zpra-

cuje spojením a úpravou programll dílčích operací,
které jsou vesměs známé.
Riziko překročení dané tolerance, tj. nesprávné

rektifikace, lze pro uvedenou přesnost kontroly a
za předpokladu rovnoměrného (obdélníkového) roz-
dělení četnosti skutečných odchylek odhadnout
4 % kontrolovaných bodů. Přitom lze předpokládat,
že rozdělení skutečných odchylek bude příznivější.
Přesnost kontroly i rektifikace je možné zvýšit;
lze zvýšit přesnost měření vodorovných úhlll, dále
je možné rektifikovat všechny body a popřípadě
u bodů s odchylkou na hranici tolerance provést
opakovanou kontrolu.

Možnosti uvedených prostředků názorně ukazuje
metodika kontroly a rektifikace jeřábových drah,
l'Otačních pecí a paraboloidických zrcadel. Tato
rozměrná zařízení jsou zvlášť vhodná pro využ1U
geodetických metod pro výpočet rektifikačních
hodnot. U jeřábových drah a rotačních pecí je to
vliv rozměrll, dosahujících sto až několik set met-
rů, popř. i větších rozměrů, u paraboloidických
zrcadel je to důsledek velké tvarové přesnosti, při
průměru zrcadel kolem 30 m se požaduje toleran-
ce ve směru normály ±1 mm. Způsob rektifikace
rotačních pecí a parabolického zrcadla je v závěru
článku uveden. Problematice rektifikace jeřábo-
vých drah početním způsobem bude věnován zvlášt-
ní článek v tomto časopise.
Do redakce došlo 27. 4. 1970

Lektoroval: Ing. Zdeněk Koutný,
lG, 'no p., Brn o

Poznámka: Pokud se v článku používá termínů jako
měřicí metoda, měřicí poloha, měřicí soustava, odpoví-
dají tyto termíny české strojírenské terminologii. V čes-
ké geodetické terminologii je obvyklé užívat termínů:
měřická metoda, měřická soustava, měřická poloha.
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Poznatky Z určovania rozlišovacej
medze teodolitových dalekohfadov

Pri skúšaní geodetických prístrojov vyskytuje sa aj
úloha zisťovania vlastností a výkonnosti ďalekohfadu.
Jednou z charakteristík, podfa ktorej sa posudzujú
tieto faktory, je aj rozlišovacia medza 'lfJ.V oblasti zisťo-
vania 'lfJa posudzovania výkonnosti ďalekohfadu sú
ešte niektoré otvorené problémy. V našom článku
chceme uviesť niektoré skúsenosti so zisťovaním roz-
lišovacej medze a zaoberať sa aj vhodnosťou 'lfJako
charakteristiky výkonnosti ďalekohfadu z hfadiska
skúšok geodetických prístrojov.

Rozlišovacou medzou nazývame minimálny uhol,
ktorý optický systém dokáže ešte rozlíŘiť.Tato veličina
sa používa, najma u výrobných závodov ako kom-
plexná charakteristika optickej výkonnosti, pričom pre
rozne druhy optických systémov sa používajú rozne
druhy normálov-testov na realizovanie minimálneho
uhla.

V literatúre najdeme mnoho prác o zisťovaní 'lfJ
u vofného oka, u objektívov [1], [2], [3]. Určovanie
rozlišovacej medze systému ďalekohfad + oko, ako
ukazuje literatura, sa vykonávalo najviac u binoku-
lárnych ďalekohfadov t.zv. triedrov. Touto tématikou
sa zaoberalo okolo 80 prác a takmer všetky riešili
problematiku súmrakového videnia. Všetky sa však
konali v laboratóriu a pri vefmi nízkych jasoch odpo.
vedajúcich súmrakovému videniu.

Podmienky za akých sa pracuje s geodetickými prí.
stroj mi sa však podstatne líšia od podmienok za akých
sa konali uvedené práce a preto uzávery z nich n,emusia
platiť pre hodnotenie ďalekohfadov, najma pri naj-
častejšie používaných geodetických prístrojoch, teodo-
litoch.

2. Urěovanie 'lfJteodolitových dalekohIadov

Pri ďalekohfadoch geodetických prístrojov- zisťujú
rozlišovaciu medzu jednak

1. závody na výrobu geodetických prístrojov
2. geodeti pri skúmaní teodolitov

Rozlišovacia medza sa pritom zisťuje najčastejšie
pozorovaním čiarových testov. Tieto testy mávajú
vysoký kontrast, bývajú optimálne osvetlené a skúška
sa vykonáva v laboratóriu, takže celé meranie pre-
bieha v ideálnych podmienkach. O skúšaní 'lfJteodolito-
vých ďalekohfadov je v porovnaní s počtom prác
o skúšaní triédrov len vefmi málo publikácií.

Hodnoty'lfJ, ktoré uvádzajú výrobné závody pri do-
dávaných prístrojoch sú u roznych závodov zistené za
roznych laboratorných podmienok a len u niekofkých
exemplárov. Takéto hodnoty slúžia len ako orientačné
a nie sú vhodné pre konkrétne hodnotenie kvality
ďalekohfadu. Preto geodeti pri skúšaní prístrojov

Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

zisťujú niekedy aj rozlišovaciu medzu. V zahranične
literatúre mažeme nájsť výsledky určovania 'lfJu Soko-
lova [4], Bahnerta [5], Halmosa [6]. Ani jeden z týchto
autorov neuvádza čiastkové výsledky skúšok a nerobí
ich rozbor. V poslednej dobe bola publikovaná v NDR
práca Karoviča a Fajnora [7], ktorá uvádza aj štatistic-
ký rozbor materiálu nameraného jedným sposobom.·
U nás boli publikované výsledky merania 'lfJteodolito-
vých ďalekohfadov len v prácach [8], [9]. Skúsenosti
z geodetického výskumu a praxe ukazujú, že je žiadúce
vyhodno.tiť a urobiť rozbor roznych sposobov určova-
nia'lfJ pri prístrojoch určených pre rovnaký druh prác.
V geodetickom výskume nie je ciefom zistiť, či na pro
ďalekohrad triangulačného teodolitu je lepší ako ďale-
kohfad tachymetrického teodolitu, ale zistiť, ktorý
z prístrojov rovnakej typovej skupiny, tj. určených
pre rovnaké práce, je lepší. Podrobnosti o zisťovaní
rozlišovacej medze možno nájsť v [1], [16], [17].

2.1 Rozbor urěovania rozlišovacej medze

Ako sme už uviedli zisťujú výrobcovia aj užívatelia
'lfJv laboratótiu (až na výnimky [6], [7], [8]) a tým na
vermi krátke vzdialenosti. Pre takéto vzdialenosti mu-
sia byť používané testy s malými uhlovými hodnotami.

Toto však má verké nevýhody, najma:

a) Ťažkosti pri výrobe testu

Zhotovovanie takýchto testov je vefmi obťažné a
vačšinou sa nepodarí vyrobiť čiarový test tak, aby
svetlé a tmavé čiary-pruhy boli rovnako široké. Tieto
testy sa vyrábajú fotografickou cestou. Aj keď v origi-
náli vo zvačšenom merítku sú vykreslené obidva druhy
pruhov rovnako široké, predsa pri fotoprocese sa vply-
vom rozptylu svetla zobrazia v pozitíve čiernepruhy
užšie ako medzery medzi nimi. Tento jav možeme po-
zorovať aj prostým okom u testov pre malé hodno-
ty asi do 15".

b) Vplyv kroku testu na určenie rozlišovacej medze

Čiarovými testami sa skúšala rozlišovacia medza aj
u takých prístrojov, na ktoré sú kla;dené nižšie po-
žiadavky ako na ďalekohfady geodetických prístrojov
a u ktorých 'lfJbýva asi 20" až 60". Pretože takéto prí-
stroje majú pomerne nízku rozlišovaciu medzu, potom
krok testu LI = I" nemože podstatne ovplyvniť pres-
nosť určenia 'lfJpri stálej polohe testu a skúšaného pri-
stroja. Pomer medzi krokom testu a rozlišovacou
medzou je u takýchto prístrojov 1 : 20 až I : 60.

Keď sa však ten istý sposob a test použije pre ziste-
nie rozlišovacej medze ďalekohfadov hežných teodoli-
tov, potom krok testu nám podstatne ovplyvní pres-
nosť merania. U týchto prístrojov sa 'lfJpohybuje od
2" do 4" a potom pomer medzi 'lfJa krokom testu LI je
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ovefa nepriaznivejší. Pri kroku LI = I" je to pomer
1 : '2 až 1 : 4 a pri LI = 0,5" pomer 1 : 4 až 1 : 8.

Pri stálej polohe testu a prístroja v čase merania
prebieha vlastné určenie ešte rozlíšenej hodnoty "'P
v skokoch, ktoré sú darié krokom testu. Potom keď
skúmame na pr. 2 ďalekohfady, ktorých rozdiel vo "'P
leží v medziach kroku, nezistíme medzi nimi žiadny
rozdiel, ale rovnaké "'P. Vplyv krol,l:u testu na určenie
rozlišovacej medze pri stálej poiohe prístroja nám
ukážu nasledujúce príklady a úvahy.

S testom, ktorého krok LI = I", preskúšajme zo
vzdialenosti 8 = 10 m dva ďalekohfady, ktorých sku-
točná "'P je: u ďalekohfadu č. 1 "'Pl= 3,2", u ďalekohfadu
č. 2 "'P2 = 3,6". Na uvedenom teste možeme zistiť roz-
lišovaciu medzu len na celé sekundy a preto zistíme, že
obidva ďalekohfady sú rovnaké"'Pl ="'P2 = 4".

Chyba určenia rozlišovacej medze vplyvom kroku
testu je u ďalekohfadu Č. 1 LI'I' = 0,8" a u ďalekohradu
Č. 2 LI", = 0,4". Ačkofvek sme nevzali extrémne prí-
pady 2 ďalekohfadov (3,1" a 3,9") predsa vplyv kroku
testu nám sposobí nepresnosť určenia "'P u ďalekohfadu
Č. 1 a 25 % a u ďalekohfadu Č. 2 o 11 %'

Kvalitatívny rozdiel medzi týmito 2 prístrojmi mo-
žeme dostať a presnosť určeni a zvýšiť buď znížením
kroku, alebo zvačšením vzdialenosti medzi testom a
prístrojom 8. Keď LI znížime na 0,5" potom dostaneme
"'Pl= 3,5" a "'P2 = 4". Chyba vplyvom kroku testu
u prvého ďalekohfadu .1'1' = 0,3" u druhého LI'I' = 0,4"
tj. 9% a 11%' V tomto prípade dostaneme už rozdielne
"'P pre každý ďalekohfad. Tento rozdiel však nezodpo-
vedá ešte skutočnosti.

Vplyv kroku testu spolu s inými, najma psycho-
fysiologickými javmi pri videní sposobuje, že presnosť
určenia"'P uvedeným sposobom nie je vysoká. Okrem
toho je vefmi ťažké na podklade výsledkov získaných
týmto sposobom vykonat kvalitatívne ocenenie ďaleko-
hfadov s podobnými geometrickými charakteristikami.
Toto je sposobené závislosťou "'P na zvačšení r a na
priemere vstupnej pupily ďalekohfadu D. A práve
prístroje jednej typovej skupiny, ktoré najčastejšie
skúšame, majú vefmi podobné Dar.

Vplyv kroku testu mOže takto niekedytakmerzne-
možniť ohodnotenie prístrojov jednej typovej skupiny,
aj keď volíme vzdialenosti testu vačšie ako 10 m. Uká·
žeme si to na príklade určenia "'P na čiarových testoch
u tzv. minutových teodolitov:

1. Zeiss Theo 030 v. Č. 101489
2. Meopta T Ic v. Č. 0409
3. Zeiss Th IV v. Č. 66735

Ďalekohfady týchto prístrojov sme skúšali na chodbe
laboratória Výskumného ústavu jemnej mechaniky a
optiky v Přerove. Použili sme sklenú testovú tabufu
s Foucault-Bigourdanovými testami o hodnotách 4"
až 28" s krokom .1 = I". Keďže test bol vyhotovený
pre vzdialenosť 8 = 10 m, potom rozlišovaciu medzu
"'P zistíme z odmeraných hodnot n podfa známeho
vzťahu

IOn
"'P=--

8

Prístroje sme postavili vedfa seba a hodnoty n sme
u nich určili behom niekofkých sekúnd, takže možeme

povedať, že boli skúšané súčasne. Testovú tabufu sme
stavali na 15, 20 a 25 m. Výsledky merania sme
sostavili do tab. 1.

I
Theo 030

I
Th IV

I
T 1°

Vzdialenosť
I I In 'I' 1

n V' n 'I'

25 10
I

4,0 10 4,0

I
10 4,0

20 8 4,0 8 4,0 8 4,0
15 6 4,0 6 4,0 6 4,0

Z tabufky je vidieť, že sme nezistili žiadne rozdiely
vo "'P u skúšll.l1ých ďalekohfadov. Podfa toho potom
všetky skúšané prístroje by boli rovnaké. Ako vidno
na základe takéhoto určenia rozlišovacej medze nie je
možné kvalitatívne ocenenie skúšaných ďalekohradov.
K tomuto dochádza najma preto, že skúšané ďaleko-
hfady majú podobné geometrické charakteristiky D
a r.Potom ich skutočné hodnoty"'P pre použitý vysoko-
kontrastný test sa líšia len málo a pri kroku testu I"
a malých vzdialenostiach sa rozdiely vo "'P nemožu
prejaviť.

Ačkofvek uvedené prístroje sú z jednej typovej sku-
piny s podobnými geometrickými charakteristikami
ďalekohfadu, predsa z geodetickej praxe je známe, že
tieto ďalekohfady sú kvalitatívne rozdielne.

2.11 Zníženie vplyvu kroku testu na urěenie rozlišova·
cej medze

Vplyv kroku testu na určenie "'P sa dá znížiť, alebo
eliminovať nasledujúcimi sposobmi:

1. Rovnomerným posunovaním testovej tabule,
alebo skúšaného prístroja.

2. Otáčaním testu pri meniacej sa vzdialenosti medzi
strojom a testom.

3. Určovaním rozlišovacej medze na pankratickom
kolimátori.

4. Zvačšovaním vzdialenosti testu od skúšaného
prístroja.

Určovanie"'P prvými tromi sposobmi sa dá vykonať
presnejšie ako predtým pojednávaným spOsobom pri
stálej polohe testu na malé vzdialenosti. Ako typicky
laboratórne možu nám poslúžiť merania vykonané tý-
mito sposobmi na rozbor určenia "'P a preukázať zá-
vislosť "'P na geometrických vlastnostiach ďalekohfadu
Dar.

Túto závislosť budeme rozoberať len na meraniach
vykonaných pomocou otáčania testu a z meraní na
pa:nkratickom kolimátori. Pn'klad na určenie "'P posu-
nom testu, alebo prístroja počas pozorovania sme v li-
teratúre nenašli a nemali sme k dispozícii potrebné
zariadenia, aby sme ho mohli vykonať sami.

Urěovanie na pankratickom kolimátori. Na pan-
kratickom kolimátori Zeiss-3ena vo VÚOJMu Přerov
<lmezisťovali "'P u tých istých minutových teodolitov
ako, v predchádzajúcom príklade.
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Teodolit I "," r I D

T le 3,40 28 40
Theo 030 3,75 26 35
ThIV 3,62 26 35

Podla výsledkov v taburke má najmenšiu "p ďaleko.
hrad teodolitu Meopta T le. O ďalších dvoch móžeme aj
bez štatistického testovania považovať rozlišovaciu
medzu za rovnakú. Toto poradie zodpovedá poradiu
verkosti vstupných pupíl a zvačšení uvedených prístro-
jov a ukazuje na závislosť na týchto geometrických
charakteristikách.

Skutoěná kvalita ďalekohladu v teréne. Keď by sme
brali "p ako merítko kvality, potom poradie uvedených
troch ďalekohradov vóbec nezodpovedá skutočnej
kvalite, aká sa prejaví pri geodetických meraniach.
Z geodetickej praxe je známe, že ďalekohrady skúša-
ných troch teodolitov sú dosť rozdielnej kvality, ale
nie v takom poradí ako udáva horeuvedená taburka.
Eahko sa o tom presvedčíme, keď pri geodetických
meraniach za menej priaznivých podmienok v ovzduší
pozreme ďalekohradmi uvedených teodolitov na latu,
alebo výtyčku vo vačšej vzdialenosti.

Preto sme za stredne obťažných podmienok (jasno,
stredná vibrácia, osvetlenie šikmo z boku) postavili
tesne ve91a seba teodolity Zeiss Theo 030 a Meopta T Ie

a na vzdialenosť asi 150 m tachymetrickú latu a na
vzdialenosť asi 200 m výtyčku a zámerný terč Zeiss.
Keď sme sa tesne po sebe pozreli do ďalekohradov uve-
dených prístrojov na tie isté objekty zistili sme, že
ďalekohradom teodolitu Zeiss Theo 030 vidíme tieto
overa lepšie ako ďalekohradom teodolitu T le.

Oko pozorovate a na základe schopnosti porovnania,
ktorá je oku daná od prírody, vie posúdiť, ktorý obraz
predmetu vidí lepšie. Citlivosť oka v tomto smere je
pomerne vysoká a nie je zhodná s citlivosťou napr.
fotoemulzie. Je zrejmé, že ocenenie ďalekohradu podra
rozlišovacej medze určovanej v laboratórnych pod-
mienkach nezodpovedá skutočnej kvalite, aká sa pre-
javí oku pozorovatera pri meraní v teréne a móže nie-
kedy viesť priamo ku chybným uzáverom.

Okrem toho sme zistili, že rozdiel v kvalite obidvoch
ďalekohradov pri pozorovaní vonku nebol malý. Bol
tak výrazný, že na prvý pohrad bez namáhania zraku
bolo zrejmé, že ďalekohrad teodolitu Theo 030 je lepší
ako ďalekohrad teodolitu T le. Nakoniec treba ale
dodať, že takýto spósob zisťovania kvality ďaleko-
hradu má verkú nevýhodu vtom, že výkonnosť ďaleko-
hradu sa nedá vyjadriť číselne, alebo graficky.

Urěovanie "p na otáěavej testovej tabuli. Dobrýdókaz
o závislosti rozlišovacej medze na geometrických cha-
rakteristikách ďalekohradu móžeme najsť aj v mera-
niach na otáčavej testovej tabuli, ktoré vykonal Bah-
nert [5]. Výsledky jeho laboratórneho určovania roz-
lišovacej medze u sekundových teodolitov uvádzame
v nasledujúcej taburke.

I Theo 010 I Th II I Th 2 I Th 40 I T 2

I

0,60" 10,78"10,80"10,90"\1,28"
31,5 28 27 I 27 24

Závislosť rozlišovacej medze na geometrických cha·
rakteristikách je aj z tejto taburky dobre viditerná.
Pri dobrých laboratórnych podmienkach majú aj ďale-
kohfady s antireílexnou vrstvou rovnakú "p ako ďaleko-
hrady bez tejto vrstvy, so zvačšením len o málo vaščím.
Vplyv geometrických vlastností je tak silný, že ačkor.
vek ďalekohrad teodolitu Freiberger Th 2 má anti-
reílexnú optiku a r = 27 X, predsa jeho rozlišovacia
medza je prakticky rovnaká ako u ďalekohfadu teodo-
litu Zeiss Th II bez antireílexnej optiky so zvačšením
r = 28x.

Prvé 3 spósoby zisťovania "p však nevyhovujú pre
určovanie rozlišovacejmedze vonku v teréne. Dóvody:

I. Posun testu, alebo prístroja by sa musel diať
v smere ich spojnice. Toto by sa dalo prakticky vyko-
nať len v laboratóriu a síce tak, že test, alebo skúšaný
prístroj by sme upevnili na prípravku, ktorý by sa
pohyboval po kolajniciach, alebo rybinách optickej
hlavice.

2. Zmena uhlovej veIkosti testu otáčaním testovej
tabule je výhodná nakolko sa dá vykonať plynule.
No pre zisťovanie rozlišovacej medze vonku sa nehodí.
Pri otáčaní sa menia svetelné pomery na testovej tabuli
a vznikajúce parazitné odrazy vermi rušia meranie a
podstatne zhoršujú jeho spoTahlivosť. Ako sme zistiIi
pri silnejšom slnečnom osvetlení tieto odrazy vóbec
znemožňujú meranie.

2.12 Urěovanie "p zv1iěšením vzdialenosti testu

Vplyv kroku testu v terénnych podmienkach dá sa
znížiť najlepšie zvačšením vzdialenosti testu od skúša-
ného prístroja. Tento spósob sme použili už pri vonku
vykonávaných skúškach ďalekohIadov minutových
teodolitov v roku 1957 [8]. Pritom sme tiež zistili, že
geometrické vlastnosti ďalekohradu nemusia byť mie.
rou jeho kvality. Rozdiely vo "p u skúšaných prístrojov
tu boli výrazné, ačkolvek sme skúšali prístroje jednej
typovej skupiny. Bolo tomu tak preto, že skúšané
prístroje boli velmi rozdielnej kvality. Merali sme na
vzdialenosti 20 až 50 m.

I
T le

I
Ta-Dl

8

I In '" n '"
20 8,5 4,2" I 8,5 4,2"
30 12 4,0 I 12 4,0
40 17 4,2 , 17 4,2
50 20,3 4,1 I 20,5 4,1
40 16 4,0 16 4,0
30 12,5 4,1 12,5 4,1
20 8 4,0 8 4,0

Pozrime sa však, či týmto spósobom a na podobné
vzdialenosti móžeme získať ocenenie výkonnosti tI prí-
strojov jednej typovej skupiny, ktoré sú menej roz-
dielne. Pre tento ciel uvádzame výsledky meraní
z r. 1959, ktoré sme vykonali s dvojicami minutových
teodolitov podobnej výkonnosti. V tab. 4 uvádzame
výsledky určovania "p u ďalekohIadov teodolitov T le
a MOM -Te-D I.
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Merali sme v júni 1959 za jasnej oblohy, vibrácie,
v ranných hodinách, pri teplote +230 C. Ako vidieť
ani pri meraní vonku nemusíme vždy dostať diferenciá-
ciu medzi skúšanými prístrojmi pri vzdialenosti do
50 m a pri uvedených podmienkach.

Theo 030

I

Te-Dl
8

I In '" n '"
20 8 4,0 8 4,0
30 14 4,0 12 4,0
40 15 3,8 15 3,8
50 20 4,0 19 3,8
40 15,5 3,9 15 3,8
30 12,5 4,1 12 4,0
20 8 4,0 8 4,0

V ďalšej tabuIke č. 5 uvádzame výsledky z určova-
vania rozlišovacej medze u druhej dvojice minuto-
vých teodo1itov, ktorú tvorili prístroje Zeiss Theo 030
a ten istý prístroj M0M-Te-DI.
Merali sme v septembri 1959 v ranných hodinách pri

stredne zamračenej oblohe, pri vefmi dobrej viditeI-
nosti a pri teplote + 170

• Tu už sa výsledné hodnoty
rozlišovacej medze líšia. Pre ďalekohfad teodolitu Theo
030 dostaneme 1fJs = 3, 97/1a pre ďalekohrad Te-DI
1fJs = 3,92/1.Rozdiel je však tak nepatrný, že nemažeme
hovoriť o rozdiele v kvalite.
Dobrý príklad mOžemenajsť aj v zahraničnej litera-

túre u Halmosa [6]. Tento skúšal vonku pri dobrých
podmienkach rozlišovaciu schopnosť u ďalekohfadov
minutových teodolitov Wild TI, Zeiss Theo 030 a
M0M.Te-Dl. Uvádza takéto výsledné hodnoty me·
rania (tab. 6).

Teodolit I '" I r

Wild TI
I

2,07" 27
The 030 2,09 26
Te-Dl 2,14 25

Aj keď chybuje podrobný popis a dielčie výsledky,
predsa z výslednej tabuIky vidíme, že rozlišovacia
medza sa u skúšaných prístrojov líši len v stotinách
sekundy. Tieto nie sú reálne, najma keď autor uvádza
presnosť uvedených meraní strednou chybou ±0,3/1
až ±0,4/1.
V našom aj Halmosovom príklade sú rozdiely tak

nepatrné, že ich oko nemaže ani postrehnúť. Nemažeme
ich pokladať za reálne a za podklad pre klasifikáciu.
Vyjadrovať rozlišovaciu medzu na 2 desetinné miesta
- zvádza k tomu, že nereálne posledné miesto pokla-
dáme za reálny obraz kvality. Vidíme, že pti dobrých
podmienkach ani pri meraní vonku u prístrojov jednej
typovej skupiny neumožní rozlišovacia medza výraznú
diferenciáciu kvality.
Poznámka. Aby sme móhli správne oceniť výsledky

dosiahnuté určovaním rozlišovacej medze pomocou
zvačšovania vzdialenosti testu treba si uvedomiť, že
vplyv kroku testu tu len znižujeme. Preto hodnoty 1fJ

určujeme aj naďalej v skokoch. Náhodilé chyby sa tu
potom neprejavujú takým spasobom, ako pri meraní
v geodézii.Keď použijeme test na vzdialenosť,prektorú
bol zostrojený (10 m) potom rozlišovaciu ~edzu urču·

jeme v skokoch h, ktorých veIkosť je rovnaká ako krok
testu 11.

Keď zvacsuJeme vzdialenosť testu potom vefkosť
skoku klesá v závislosti na vzdialenosti 8 testu od
prístroja

11
h=---

8

To znamená, že čím je test vzdialenejší, tým menej
je zistená hodnota zaťažená vplyvom kroku testu.
To ale tiež znamená, že hodnoty rozlišovacej medze
zistené na raznych vzdialenostiach nie sú rovnako
presné a spofahlivé a preto počítať ich stredné chyby
podfa aritmetického priemeru nie je teoreticky celkom
správne.

Rozbor experimentálnych materiálov nám ukázal,
že rozlišovacia medza ako sa doteraz u ďalekohfadov
teodolitov zisťuje nám odzrkadfuje hlavne geometrické
charakteristiky ďalekohfadu. Je tomu tak preto, že pri
optimálnych podmienkach v laboratóriu pri cielení, na
kontrastné, dobre osvetlené testy nemaže sa plne preja-
viť kvalita zobrazenia. Za takýchto podmienok maže.
me aj s ďalekohfadmi, ktoré sú menej kvalitné, ale
majú prevahu v geometrických vlastnostiach, rozlíšiť
malé hodnoty 1fJ. Tieto podmienky sa však podstatne
líšia od podmienok za akých sa meria s teodolitmi
v meračskej praxi, najma pri prácach masového cha-
rakteru. Potom pri hodnotení viacerých prístrojov
podfa rozlišovacej medze mažeme niekedy dostať aj
opačné poradie ocenenia, než aké dostaneme pri po-
zorovaní laty, alebo výtyčky v teréne.
Závislosť takto zistenej hodnoty rozlišovacej medze

na geometrických vlastnostiach ďalekohradu má ešte aj
ďafší nežiadúci dasledok pri konkrétnom skúšaní prí-
strojov a to, že sťažuje a niekedy aj znemožňuje kvali-
tatívne hodnotenie skúšaných ďalekohradov. Pri skú-
m.aní výkonnosti ďalekohfadov geodetických prístro-
jov sú daležité skúšky prístrojov jednej typovej sku·
piny. Pri zisťovaní rozlišovacej medze jednej typovej
skupiny dostaneme však vefmi podobné hodnoty 1fJ,

takže poradie ocenenia nie je dosť preukazné a výrazné
a často sú rozdiely vo 1fJ 'menšie, ako vlastná presnosť
určenia. Pritóm však ani pri meraní vonku za dobrých
podmienok a na vzdialenosť pod 100 m nie je zistl;má
rozlišovacia medza vhodnou charakteristikou kvality
ďalekohfadu u prístrojov jednej typovej skupiny.

, (lit. - str. 134)
Do redakcie došlo 26. 7. 1910.

Lektoroval: Ing. Jil'í Streibl, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

N I. MODRINSKIJ JUBILANTEM
Dne 15. dubna 1971 se konala na MIlGAiK v Moskvě
oslava 70 let života a 40 let pedagogické činnosti
prof. N. 1. Modrinského, 'doktora věd. Oceňujeme
jubilantovy znalosti českého jazyka a literatury,
na jejíž propagaci v SSSR vynakládá trvalé úsilí.
Přejeme proto prof. Modrinskému pevné zdraví
a úspěchy v další pedagogické i vědecké činnosti.

Ing. V. Sachunský,
vedoucí redakce GaKO
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Systémová analýza současné činnosti
středisek geodézie

Byly vyhotoveny podrobné postupové diagramy
jednotlivých činností SG (obr. č. 2), které zobra-
zují pohyb jednak operátů EN (písemných i mapo-
vých) a jednak veškerých písemných dokladů (ob-
jednávky, faktury apod.) jak na vlastním středis-
ku, tak i mimo něj. Technika zpracování byla zvo-
lena tak, že pro každou činnost, kterou SG vyko-
nává, byl sestaven samostatný diagram, který lze
rozdělit na dvě části, a to grafickou část a popis-
nou část. Grafická část je· rozdělena do několika
(4-11) sloupců znázorňujících osobu nebo organi-
zaci, která je nositelem té které činnosti. V popis-
né části je každá činnost slovně popsána a tam, kde
to bylo možné, je uveden i časový údaj určující
délku trvání popisované činnosti v minutách, ho-
dinách nebo dnech. Jednotlivé detailně rozebrané
čínnosti jsou v postupových diagramech znázor-
něny čtverci, jež jsou propojeny postupně tak, jak
za sebou jdoucí pracovní činnosti na sebe nava-
zují. Polohou čtverce v určitém sloupci je označena
osoba nebo organizace, která jmenovanou činnost
vykonává.

Postupové diagramy jsou sestaveny pro všechny
druhy prací, které SG vykonává. Byl proveden
rozbor:
1. pracovního postupu při vyhotovování kopií,
2. pracovního postupu při získání parcely do

vlastnictví,
3. pracovního postupu při zpracování geometric-

kého plánu,
4. postupu při sumarizaci,
5. "pracovního postupu při vyhotovení výpisu z EN,
6. pracovního postupu při identifikaci,
7. pracovního postupu při zakládání EN podle do-

cházejících listin - I. etapa,
8. pracovního postupu při komplexním zakládání

EN - II. etapa,
9. pracovního postupu při komplexní a běžné

údržbě EN.
Tyto rozbory pracovních postupů zobrazené kom-

binací grafického vyjádření s písemným popisem,
velmi vhodně doplňují a detailizují některé bloky
(skupiny bloků) v předcházející části článku po-
psaného řídícího a informačního systému činnosti
SG. Postupové diagramy takto sestavené a zpraco-
vané (obsahující i časové údaje) budou pomůckou
pro další analytické prácé, které se budou týkat
činnosti SG v souvislosti s prováděním experimeo-
tálních ověřovacích zkoušek při sběru a přenosu
dat pro zapojení EN do ISGK a v souvislosti s ově-
řováním možnosti únosného rozšíření registru EN.

Casové údaje uvedené u jednotlivých činností
jsou získány jako průměr časových pozorování
provedených buď v rámci rajónu nebo skupiny EN.
U sumarizačních prací jsou časové údaje nahra-
zeny termíny dokončení jednotlivých fází práce.

Ing. Jaroslav Michal,
Výzkumný ústav geodetický, topografický,

. a kartografický, Praha

4. Analýza ostatních aspektií diíležitých
pro činnost SG

Nezbytnou součástí komplexní systémové analý-
zy je mimo rozboru řídícího a informačního systé-
mu a rozboru pracovních postupů vyjádřených po-
stupovými diagramy i analýza ostatních skuteč-
ností, které buď zásadně nebo alespoň velmi silně
ovlivňují činnost SG.

Pro získání přehledu o rozloze a rozdělení okre-
su Pardubice, pro který SG pracuje, bylo nutno
upravit přehlednou mapu okresu Pardubice v mě-
řítku 1: 200000. Tato mapka byla doplněna hra-
nicí, jež rozděluje okres na dva pracovní rajóny.
Součástí mapky jsou komplexní údaje o velikosti
okresu (v ha) a řada dalších údajů z úhrnných hod-
not druhů pozemků (ÚHDPJ jak pro celý okres
souhrnně, tak i rozděleně na jednotlivé rajóny.

Pro sledované středisko byl zpracován rozbor
pracovní činnosti. Pramenem údajů pro tento roz-
bor bylo střediskové výkaznictví za rok 1969.

K lepší orientaci uvnitř střediska byly vyhotove-
ny dva půdorysné plánky SG v měřítku 1: 200.
První plánek obsahuje označení a účel, k jakému
ta která místnost slouží, s plošnou výměrou míst-
nosti. Na druhém plánku jsou uvedena jména za-
městnanců v jednotlivých místnostech a jejich
pracovní zařazení.

Další skutečností, kterou bylo nutno sledovat,
bylo zjištění počtu a struktury informací, které SG
v určitém období bylo nuceno poskytnout.

Posledním úkolem analýzy, kterým se předchá-
zející sledované skutečnosti doplňují, je shromáž-
dění všech formulářů a tiskopisů používaných na
SG. Byl vyhotoven seznam těchto formulářů a shro-
mážděno po jednom exempláři od každého tiskopisu.

Nyní k některým analyzovaným skutečnostem, jež
jsou podrobně popsány a dokumentovány v [6]:
aj Okres Pardubice nepatří rozlohou mezi nej-

větší (890 km2 J a s počtem obcí 135 patří mezi
okresy se středním počtem obcí. Parcel je 126
tisíc a 26 tisíc domů. Okres je velmi vhodně roz-
dělen na dva územní rajóny s pracovním ozna-
čením "rajón Pardubice" a "rajón Přelouč". Oba
rajóny jsou co do velikosti stejné, jen počet obcí
je u rajónu Přelouč větší a naopak počet par-
cel je větší u rajónu Pardubice.

bJ Rozbor pracovní činnosti SG Pardubice ukázal
některé charakteristické rysy stávajícího sy-
stému řízení a organizace střediska. Bylo pro-
vedeno rozdělení pracovníků podle funkčního
zařazení, rozdělení střediska podle jednotlivých
pracovních náplní i s uvedením všech dru-
hů prací a rozbor časového fondu, který
ukázal na velký podíl ztrátových časů (25 % J.

c J Rozbor týkající se informací poskytovaných ve-
řejnosti byl proveden ve skuptně EN ze čtyř po-
zorování 14. 4., 28.4., 26. 5. a 2(). 5. 1970, a to
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v nejfrekventovanějším období od 7.00 do 11.00
hodin. Rozbor byl zpracován ve formě chrono-
logického záznamu, kde je zvlášť vyznačen do-
taz učiněný telefonem a zvlášť dotaz osobní.
Proti časovému údaji je uveden druh žádané
informace.

dl Při prfizkumu zjištěný počet 85 používaných
formulářfi na SG je velmi vysoký a nabádá
k uvážlivějšímu rozšiřování agendy středisek
a s tím spojeným rfistem formulářfi.

Souhrimé závěry z výsledkfi analytické práce
možno rozdělit do čtyř skupin podle použitých
podkladfi:

Sepsaní objednávky s žadatelem, zápis zakázky do zakázkové
knihy. S min.

Vyhledání mapy. 10 min.
Vyhledání geometrického plánu. 1S min.-2 hod.

Sestavení faktury. 15-30 min.
Kontrola kopie geometrického plánu.

a 1 závěry vyplývající ze studia graficky zobraze-
ného systému činnosti SG,

b 1 závěry vyplývající z analýzy postupových dia-
gramfi,

c 1 závěry z výsledkfi rozboru organizace SG, struk-
tury náplně práce SG a dalšíCh skutečností,

dl závěry z výsledkfi rozboru četnosti a druhu in-
formaci veřejnosti.

Závěry ze skupin a lib 1 vycházejí z aplikací me-
tod systémové analýzy na obecný systém činnosti
SG, kdežto výsledky analytické práce skupin cla
dl využívají konkrétních rozborfi a statistických
pozorování na určitém středisku.
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objednávka identifikace
určení vlastníka nebo dotaz
na vlastníka
omyl
informace o čísle listiny
identifikace na počkání
dodání listin k listu vlastnictví
vydání identifikace
potvrzení na půjčku
vydání výpisu z listu vlastnictví
objednávka výpisu
dotaz na koupi či zaměř. parcely
žádost o zapsání do listu vlastnictví
žádost o vystavení listu vlastnictví
dotaz na hotovou identifikaci
výpis na počkání
dotaz na hotový výpis
dotaz na ůřední hodiny
dotaz na náležitosti k zapsání do listu
vlastnictví

L261

Systémová analýza zjistila tyto charakteristické
rysy současného systému řízení i:nformací SG.
1. Práce na střediscích je složitá a ruznorodá,

takže použitelnost jednotlivých pracovníku
musí být vícestranná - odtud nutnost potřeby
kvalifikovaných pracovníku na SG, Jak grafický
model systému činnosti SG ukazuje, prolíná se
řada operací jednoho druhu práce s řadou ope-
rací z jiného druhu činnosti. Koordinace činností
i výsledku práce je namáhavá a vyžaduje jed-
nak od vedoucího SG, tak i od vedoucích rajónu
vysoké organizační schopnosti a široký tech-
nický rozhled. Sladěnost jednotlivých složek
systému je v současné době dobrá jen uvnitř sy-
stému. Vztahy a sladěnost s okolím systému
mají nedostatky projevující se ve spolupráci
s jinými orgány a organizacemi (nedodržování
zákonných a technických norem).

2. Získávání geodetických údajů je spojeno s vel-
kým počtem ztrátových času při cestách na
polní měřické práce a zpět.

3. Analýza postupových diagramu ukázala četné
prolínání různých operací a mnohokráte se opa-
kující styk písemného nebo grafického operátu
s jedním a týmž pracovníkem. Postupové dia-
gramy podrobně rozpracovávají zobrazené ope-
race v blokovém schématu činnosti SG. Z gra-
fického vyjádření jednotlivých rozboru pracov-
ních postupu je zřejmé, že rezervy, které je
možno zavedením výpočetní techniky využIt ve
vnitřním okruhu činnosti SG budou rázu kapa-
citního i organizačního a že pujde hlavně o vy-
tvoření vhodných podmínek pro sběr a přípravu
dat, jež budou zpracovány počItačem.

4. Podle situačních plánku místností střediska je
rozmístění jednotliVých pracovníku správné,
neboť zaměstnanci SG pracující buď v jednom
územním rajónu nebo ve skupině EN, anebo

I celkem
I
I 16

9
13

Čas spotřebovaný
k vyřízení
informaci

(v mínutách)

I
telefo-

celkem nem

I:: II 1~
15 1
13 I II
1 I ~-

22 ! -
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2

7 I

Průměrný čas
poti'ebn,ý
k vYřízení

jedné ínformace
(v minutách)

I telefo'osobně nem

4 I 3

v dokumentaci, praCUjí společně nebo v soused-
ní místnosti. Takovéto obsazení kanceláří za-
jišťuje vedoucím pracovníkum operativní říze-
ní přidělených pracovníku, jejich kontrolu a ne-
formální každodenní přímý styk na pracovišti.
Velikost místností je úměrná a odpovídá počtu
pracovníku \ jednotlivých kancelářích. Před-
ností je soustředění d04umentace, což vede
k racionalizaci styku s občany a zástupci orga-
nizací.

5. Ze čtyř pozorovacích dnu byla sestavena pře-
hledná tabulka (tab. Č. 1) osmnácti vyskytují-
cích se informací, která ukazuje četnost podáva-
ných informací v pruběhu sledovaného dopoled-
ne, jejicli strukturu a dobu trvání jednotlivých
druhů informací. Informace pro veřejnost mají
charakter opakovaných dotazu na stejný druh
operátu EN. Z analýzy časových snímku částí
pracovních dnu věnovaných informacím veřej-
nosti lze usuzovat na to, že v současné činnosti
SG při jejich vyřizování je pracovní čas zaměst-
nancu velmi tříštěn a nemohou se věnovat sy-
stematicky jednomu druhu práce. Počet telefo-
nicky vyřizovaných informací ve sledované dny
činil v průběhu sledované části pracovního dne
jen nepatrný zlomek, asi lito časového zane-
prázdnění pracovníku. Z celkové sumy času
395 minut, jehož bylo zapotřebí k vyřízení 95
informací, bylo vyčerpáno 51 minut k vyřízení
17 informací pomocí telefonu. Z následující ta-
bulky vyplývá, že nejdelší průměrná spotřeba
času byla při zpracování informací, které se tý-
kaly identifikace a výpisu z listu vlastnictví na
počkání (16 minut). Nejkratší doba k vyřízení
byla při omylech (1 minuta). Frekvence infor-
mací byla největší u žádostí o identifikaci
(16X) a při žádostech o určení vlastqíka či do-
tazu na vlastníka (9X). Nejméně dotazu bylo
na úřední hodinysti'ediska a dotazu na hotový
výpis (po 1).
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Z uvedených závěrů systémové analýzy je možno
usuzovat na to, že dosavadní systém činnosti stře-
disek lze v podstatě převzít a využít při zavádění
automatizace a ISGK. Zaváděním automatizace
a ISGK vznikne řada dalších specifických úkolů,
jednak rázu technického a jednak rázu organizač-
ního. Proto je nezbytně nutné provádět systémovou
analýzu činnosti SG průběžně, prakticky souběžně
s postupným zaváděním automatizace a vyjadřovat
tak odraz osvojování a využívání automatizace na
činnosti SG.
Dá se předpokládat, že analytická práce bude

nástrojem komplexní socialistické racionalizace
za předpokladu, že dokáže spojit socialistické zá-
sady řízení a organizace s výpočetní technikou
a přístupy typickými pro systémové myšlení.
Jediný zásadní způsob jak komplexně racionali-

zovat práci na SG, a to hlavně v oboru EN, je převe-
dení systému EN na samočinný počítač. Zavedením
počítače se dosáhne snížení rozsahu administra-
tivních prací, zjednodušení organizace v rozsahu
celého území i v ,rámci jednotlivých středisek
a povede to k podstatně větším výkonům při ne-
změněných kapacitách. Spolu se zaváděním počí-
tače v oboru EN v celé šíři to předpokládá řešit
metodiku provádění všech měřických, konstrukč-
ních i legislativních postupů. Počítač zjednoduší
opakující se rutinní práce, a to zejména operace
týkající se opisů a výpisů z EN, omezí se manipu-
lace s písemnými operáty, které jsou na SG vedeny
ve velkoformátových sestavách. S využitím po čí-

tače lze EN využívat jak ve formě kompletního
vyhotovení, které by bylo stále po ruce, tak i ve
formě výpisu sestaveného libovolně podle potřeby.
Zavedení nové výpočetní a mikrofilmové techniky
do činnosti "SG povede ke snížení požadavků na"
pracovní prostory, neboť dojde ke změnám kva-
litativního charakteru hlavně v dokumentaci pí-
semných a později i mapových operátů. V řadě pří-
padů bude omezeno i osobní jednání a návštěvy
stran na SG. Písemný styk s uživateli EN se rovněž
značně omezí, neboť dojde v dalších cyklech za-
vádění automatizace a ISGK k přímému napojení
uživatelů a organizací na koncové zařízení.
Do redakce došlo 30. 11. 1970

Lektoroval: Ing. Karel MaxmiliánČÚGK
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Úvahy o centricitě theodolitu Ing. Dr. Karel Kuěera, CSc.,
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Úvaha se týká případů, kdy záleží na vysokém stupni
identity v poloze osy alhidádya v poloze určitého bodu
centra ční hlavice zapuštěné do observačního pilíře,
tedy např. při aplikaci geodézie ve strojírenství nebo
v laboratorním zkušebnictví. U hlavice přitom před-
pokládejme, že je toho typu, který má podle obr. 1 tři
vodorovné přímkové drážky PA, PB, Pc pro stavěcí
šrouby nebo hroty podkladních desek; které svírají
úhly 1200 a směřují do jednoho bodu S. Zatím předpo-
kládáme exaktní přímkovost drážek.
Kružnice k hrotů o poloměru r a se středem S protíná

drážky v bodech A, B, C. I když budou hroty pravidel-
ně rozložené a osazeny v těchto. bodech, může být osa
alhidády v některém neznámém bodu, který si mysleme
na kružnici ko s poloměrem e. Předpokládejme dále, že
jeden z hrotů je vychýlen tak, že zaujímá polohu A
místo A, a vyšetřme vliv malé odchylky LI na polohu
alhidády. Rozlišujme v rovině obrazu dvě roviny n, n'.
Rovinu n se souřadnicovým systémem x, y považujme
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Nestabilní rovina n' se systémem x', y' se s rovinou n
nejprve shoduje a v ní mějme drážky s rovnicemi

PA = x' = O, I
PB = x' = y' cotg 330° = -y'V3,
Pc = x' = y' cotg 210° = y'V3.

K tomu, aby hrot A i oba hroty B,Ospočinuly v dráž.
kách, je třeba transformovat rovinu n' translací a rota·
cí. Potřebné transformační rovnice jsou

x' = qx - py + m ,

y' =px+qy+n,
1 = p2 + q2,

s prvky translace m, n a s prvky rotace P = sin ex,
q = cos ex.
Transformované rovnice (2) drážek jsou po úpravě

PA = xq - yp + m = O, I
PB = x(q + pV3) + y(qV3 - p) + m + nV3 = O,
Pc == x(q-pV3) -y(qV3 + p) + m-nV3 = O.

(3)

Tyto rovnice musí být splňovány souřadnicemi (1)
hrotů, z čehož plynou vztahy

A) qLl - rp + m = O , I
B) 2rp + m + n V3 = O ,
O) 2rp + m - nV3 = O .

Z posledních dvou rovnic je zřejmé, že n = O, a z roz-
dílu prvních dvou je pak 3rp - qLl = O. Řeším'é-1i
tuto rovnici spolu s dřívější rovnicí p2 + q2 = 1,
dostaneme

p = LI(9r2 + Ll2)-1/2 ~ LI/3r,

q = 3r(9r2 + Ll2)-1/2 ~ 1 .

a kromě toho je při malé velikosti úhlu

ex = arcsin p ~ LI/3r .

Vyšetřili jsme tedy, že odchylkou LIv poloze hrotu A
se přemístila osa alhidády do některého bodu kružnice
k1 (téhož poloměru Ojako u ko) se středem Sl[-2L1/3,0].
Myslíme.li si na kružnici ko čtyři charakteristické polo-
hy 1, 2, 3, 4 alhidádové osy s bodem 1 na ose x, budou
na kružnici k1 tyto body pootočeny o úhel ex. Pro část
poloh v širším okolí bodu 3' na k1 se tedy excentricita
alhidádové osy vzhledem k bodu S zvětšila.

Postačí-li pro danou měřickou úlohu (např. pro sle-
dování změn směrů v čase), aby excentricita alhidádové

osy zůstávala neměnná, nesmí se, jak známo, pro určitý
hrot drážky při opakovaném stavění přístroje zamě-
ňovat. Žádá.li si však úloha, aby na stanovisku vyrov-
nané směry skutečně vycházely z bodu S, je nutno
observační program rozdělit na 3 stejné díly (při počtu
směrových skupin dělitelném třemi). První díl obser-
vace se pak provede při hrotu A v drážce PA, druhý
při A, PB a třetí při A, Pc. Pozičně odpovídá na obraze
prvnímu dílu kružnice k1 se středem Sl' druhému dílu
k2 (S2) a třetímu k3 (S3)' Všechny sdružené body Kv
K2, K3 těchto tří kružnic (např. tři body označené čís-
lem 3) leží na paprscích vycházejících z bodu S, které
mezi sebou svírají úhel 120°. Mimoto platí K1S = ,
= K2S = K3S = (}.
Pro dostředění směrů na nějaký vnější bod P,

změřených na jednotlivých třech stanoviskách K.
bychom potřebovali znát vzdálenosti bodů K~ od
přímky SP. Tyto vzdálenosti jsou

1. (}sin"

2. (}sin(" + 120°) = (}sin(60° - ,,) =
= (}sin ,,(sin 60° cotg" - cos 60°) ,

3. (}sin(" + 240°) = -(} sin(60° + ,,)=
. _ (}sin ,,(-sin 60° cotg" - cos 60°),

- (}sin ,,(1 - 2 cos 60°) = O

a mají nulový součet. Excentricity alhidádové osy
vzhledem k bodu S se tedy tímto postupem obecně
eliminují1). Je zřejmé, že stejně se eliminují i při
odchylce LIv poloze hrotu B.

Zbývá ještě podotknout, že přesnou definicí bodu S
není průsečík hmotných drážek, nýbrž bod, který by
vznikl protínáním zpět z bodů A, B, O a ze dvou úhlů
velikosti 120°.

Dokonalá přímkovost drážek může mít význam jen
tehdy, když při jedné měřické úloze dochází ke střídání
theodolitů popř. podkladních desek, nebo k záměně
theodolitu za terče při nucené centraci. V obou přípa-
dech však jen tehdy, kdyby se tyto záměny ještě vyzna-
čovaly změnami poloměrů r kružnic procházejících
příslušnými hroty. U nepřímkových nebo poškozených
drážek by za takových okolností došlo k neidentitě
jednotlivých center S.

Jiným řešením hlavice je, jak známo, systém použí-
vající bodu (A), drážky (PB) a vodorovné plošky, na
které se třetí hrot O neúčastní centrování. Analogic-
kým řešením lze dokázat, že bod S3 je totožný s bodem
S, a že body Sl' S2 jsou bodově souměrné vzhledem
k bodu S. Přesto však neleží body K1, K2, K3 na jedné
kružnici opsané ze středu S a k eliminaci zde nejsou
podmínky.

Lektoroval: Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
geodetická laboratoř FSv ČVUT v Praze

') Obdobný způsob eliminace doporučuje také dr.
V. Krumphanzl (Speciální geodézie I, 1956, str. 38)
u optických dostřeďovačů montovaných v pevné části
theodolitové trojnožky.
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RACIONALIZACE V GEOOÉZII
A KARTOGRAFII

Olhodobéracionalizačné opatrenia
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave

V zmysle dokumentov straníckych a štátnych
orgánov o komplexnej socialistickej ,raci?nalizác!i
a vo vedomí, že racionalizácia sa vztahuje a moz-
no ju uplatniť na každú fudskú prácu, vypracoval
aj Oblastný ústav geodězie v Bratislave po d6klad-
nej analýze svojej činnosti a činnosti stredísk geo~
dězie (SG) krátkodobě a dlhodobě racionalizačne'
opatrenia.

Ciefom týchto opatrení je predovšetkým naj-
účelnejšia organizácia prác a dochvífne plnenie
úloh pri sústavnom zvyšovaní efektívnosti a ~v~-
lity prác za najširšieho uplatňovania mechamza-
cie a najma automatizácie. V záujme úspešněho
plnenia tohto ciefa bude vedenie ústavu zameria-
vať politickú a odbornú výchovu svojich pracov-
níkov na všetkých organizačných stupňoch a upev-
ňovať autoritu vedúcich pracovníkov pri súčasnom
upevňovaní pracovnej a technologickej disciplíny.

2. Metodické a organizačné zabezpečenie vypra-
covaniB rBcionalizBčných opatrení .

Vypracovaniu racionalizačných opatrení veno:
val ústav náležitú pozornost Bola ustanovena
hlavná racionalizačná komisia a
3 r a c i o n a I i z a č n ě k o m i s i e. Na každom
stredisku geodězie bol vytvorený 3-5 č len n Ý
r a c i o n a I i z a č nýt e a m za účasti zástupcov
organizácií ROH a VTS. Racionalizačná komisia a
teamy vypracovali racionalizačné opatrenia nezá-
visle na sebe, aby bola v nich čo najšir~ie up lat-
nená vlastná iniciatíva a vlastní konkretne pod-
mienky.

Racionalizačně opatrenia vypracovaně racio-
nalizačnými komisiami a teamami zhodnotila hlav-
ná racionalizačná komisia a vypracovala racionali-
začně opatrenia ústavu. Pre zovšeobecnenie a vy-
užitie dlhodobých racionalizačných opatrení všet-
kými organizačnými útvarmi a strediEkami geodě-
zie bol vyhotovený z racionalizačných opatrení
ústavu a stredísk geodězie výpis, ktorý bol zasla-
ný na vedomie s odporúčaním, aby ich racionali-
začné teamy preštudovali a prípadne doplnili,
resp. vylepšili vlastně dlhodobě racionalizačně
opatrenia. Vedenie ústavu pritom vychádzalo z pre-
svedčenia a skutočnosti, že všetky SG majú rov-
nakú pracovnú náplň a úlohy, pretů m6žu účelne
aplikovať na svoje podmienky a tak využiť nie-
ktorě racionalizačné opatrenia ústavu a ostat-
ných SG.

3. Hlavný obsah dlhodobých racionalizačných opa-
trenl ústavu

Dlhodobé racionalizačné opatrenia ústavu sú
zhrnutě v podstate do piatich úsekov:
a) úsek o r g a n i z a č n ý,
b) úsek per s o n á lny a k á d r o v ý,
c) úsek tec hni c k Ý a tec h n o log i c k ý,
d) úsek ek o n o m i c k ý,
e) úsek i n š p e k t orá t u, d o k u m e n t a č n e j

a mapovej sl,užby.
Na úseku o r g a n i z a č n o m bude hlavná
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Ing. Ladislav Šinka,
nám. riaditera OÚG v Bratislave

pozornosť zameraná na to, aby organizačná štruk-
túra nebola hamovkou pre úspešně a efektívne
plnenie úloh, ale naopak napomáhala tomuto cie-
fu. Bude sa preto sústavne sledovať a vyhodnoco-
vať organizačně usporiadanie ústavu a stredísk
geodězie s osobitným zretefom na nově úlohy a
nově pracovně metódy v súvislosti s intenzívnej-
ším zavádzaním automatizácie do geodetických
prác. Zabezpečí sa príprava a vybudovanie auto-
matizačných stredísk v jednotlivých krajoch.

Na úseku per s o n á I n o m a kádrovom sa
bude ústav usilovať o stabilizáciu, najúčelnejšie
rozmiestnenie kádrov a zvyšovanie odbornej kva-
lifikácie pracovníkovo V záujme toho vedenie ústa-
vu vypracuje plán optimálneho počtu pracovníkov
pre jednotlivě organizačné útvary a SG tak, a_b~
tieto počty boli v súlade s úlohami 5 RP a ďalse~
perspektívnej činnosti. Zároveň sa bude sledovat
postupně vylepšovanie zloženia kádrov čo do od-
bornej kvalifikácie, aby sa dosiahlo žiadúcej
skladby. Na SG, kde sa sústavne pociťuje nedosta-
tok odbornekvalifikovaných pracovníkov, okrem
platovej preferencie sa budú poskytovať bezúroč-
ně p6žičky pri družstevnej bytovej výstavbe a
ústavně štipendiá pre poslucháčov vysokých šk61,
ktorí sa zaviažu potom dohodnutú dobu pracovať
na SG. Budú sa ďalej vytvárať podmienky štúdia
popri zamestnaní vrátane postgraduálneho štúdia,
najma v súvislosti s automatizáciou geodetických
a kartografických prác. Konečne sa vypracuje plán
ústavných školení, inštruktáží a odborných kurzov
na obdobie r. 1971-1975.

Na úseku tec hni c k o mat ech n o I 0-
g i c k o m bude hlavná pozornosť venovaná pre-
chodu na širšie uplatňovanie mechanizácie a auto-
matizácie pri spracúvaní výsledkov pofných me-
račských a konštrukčno-výpočtových prác, ako aj
písomných operátova sumarizačných prác samo-
činnými počítačmi a automatickými prístrojmi.
Aby vstupně údaje boli kvalitně a jednotně, vy-
pracuje sa podrobný ústavný technologický postup
novej metódy číselněho zameriavania zmien, aka
i na vyhotovovanie geometrických plánov a men-
ších geodetických prác s príslušnými vzormi a vy-
svetlivkami.

Za účelom zvyšovania technickej úrovne a
kvality prác, upevňovania 'technologickej disciplí-
ny a jednotnosti výkladu technických predpisov
budú sa na SG organizovať tematické technologic-
kě inštruktáže, tematické previerky a periodickě
kontroly. Raz za dva roky na každom SG sa vy-
koná komplexná previerka.

Na úseku e k o n o m i c k o m dlhodobé ra-
cionalizačné opatrenia majú zabezpečiť investičnú
výstavbu prevádzkových budov SG, strojové vyba-
venie automatizačných stredísk dierovačmi a pre-
skúšačmi, ďalšie vybavenie SG modernými geode-
tickými prístrojmi, pom6ckami a kvalitným mate-
riálom a znižovanie zásob základného materiálu.
Za účelom maximálnej hospodárnosti pri nákupe
základných prostriedkov a PPS vypracujú sa nor-
my komplexněho vybaveni a SG týmito prostried-
karrii. Zabezpečí sa postupný prechod na automa-
tické spracúvanie r6znych evidencií. .

Na úseku činnosti i n š p e k t orá t u, d o k u-
m e n t a č n e jam a p o v e j s I u ž b y p6jde
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najma O sprísnenie nárokov na kvalitu prebera-
ných prác technickohospodárskeho mapovania a
reambulácie máp v JTSK, o prehíbenie spolupráce
s inými organizáciami v rámci vykonávania koor-
dinačnej činnosti za účelom zvyšovania formálnej
a obsahovej úrovne nimi vY'konávanych geodetic-
kých prác a doslednejšieho plnenia ohlasovacej
povinnosti aodovzdávania výsledkov prác do tech-
nických dokumentácií ústavu. V mapovej službe sa
zabezpečí sústavné skvalitňovanie služieb a pre
zvýšenie odberu máp verejnosťou vypracuje sa
účinný propagačno-informačný systém s využitím
aj odbornej tlače.

4. Hlavný obsah dlhodobých racionalizačných
oplltrení SG

Za účelom informovanosti čitatelov obmedzím
sa len na priebežný výpočet niektorých opatrení:

intenzívne a plné využívanie pracovného času,
dosledná delba práce podla odbornej kvalifi-
kácie a schopností pracovníkov za účelom zvy-
šovania produktivity a kvality prác,
zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov orga-
nizovaním ZŠP a tematických inštruktáží v zim-
ných mesiacoch,
pred odchodom na porné práce preskúšanie
znalosti smerníc a technologických postupov,
prehlbenie kontrolnej činnosti, najma v teréne,

skracovanie lehot na vybavenie objednávok na
vyhotovovanie geometrických plánov až na
2 mesiace,
prehíbenie socialistickej súťaže,
zvyšovanie účasti pracujúcich na riadení,
skvalitnenie a ochrana mapového fondu a pí-
somných operátov,
hospodárnosť na každom úseku (motorové vo-
zidlá, cestovné náklady, palivo, energie, te-
lefón a pod.),
sústavné zlepšovanie pracovného prostredia.

5. Záver

Dlhodobé racionalizačné opatrenia ústavU a SG
sú a budú -podrobne rozpracúvané príslušnými
zodpovednými pracovníkmi a pri každom opatrenf
je stanovený aj t e r m í n s p lne n i a. Vedenie
ústavu bude im venovať sústavnú pozornosť a
plnenie a účinnosť pravidelne kontrolovať a vy-
hodnocovať. Je len samozrejmé, že racionalizačné
opatrenia sa budú neustále doplňovať a vylepšo-

- vať v súlade so zmenenými podmienkamia nový-
mi úlohami. Vedenie ústavu je presvedčené, že do-
sledným a najma kvalitným realizovaním prijatých
dlhodobých racionalizačných opatrení dosiahne sa
v plnení úloh a na všetkých úsekoch činnosti ústa-
vu podstatné zlepšenie, zhospodárnenie a zvýšenie
kvality prác už v prvých rokoch paťročnice.

Úkoly komplexní socialistické
racionalizace v Kartografii n. p. Praha

V souladu se závěry pléna ÚV KSČ z ledna 1970
a s usnesením vlády č. 107 ze dne 29. dubna 1970
a rozpracováním těchto dokumentů pro podmínky
resortu Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického byly v r. 1970 rozpracovány v obou karto-
grafických podnicích, tj. v n. p. Kartografie Praha
a v n. p. Kartografické nakladatelství Praha, plány
krátkodobých a dlouhodobých racionalizačních
opatření.
Krátkodobá racionalizační opatření, která byla

vytýčena na období r. 1970-1971, byla zaměřena
zejména na

odstranění dlouhodobé rozpracovanosti karto-
grafických děl využitím volných kapacit resort-
ních i mimoresortních podniků
využití nových materiálů a technologií ve vý-
robním procesu
vyšší využívání strojů a zařízení
propracování systému technické kontroly
zlepšení vnitropodnikové organizace
problematiku racionálnější tvorby a vydávání
map
zlepšení funkce Kartografické informační služ-
by
výchovu pracovníků.
Celkem bylo v n. p. Kartografie Praha zahrnuto

do plánu krátkodobých racionalizačních opatření
14 racionalizačních úkolů, z nichž převážná část
byla splněna již koncem r. 1970. Realizací těchto
opatření došlo ke zkrácení výrobního cyklu u 10
listů mapy Prahy 1: 1000 (obnova rytinou) a u tří
školních nástěnných map z Jednotné soustavy
školních kartografických pomůcek, a k zajištění
vydání 3 map pro turistiku a sport před termínem.

Ing.MiroslavMikšovský, CSc.,
Kartografie, n. p., Praha

V důsledku snížení poruchovosti ofsetových strojů
a zlepšení organizace práce ~e podařilo zvýšit ve
2. pololetí 1970 využívání strojů oproti 1. pololetí
o 6,7 % a zlepšit a stabilizovat některé výrobní
postupy. Ekonomický efekt splněných racionalizač-
ních úkolů se v r. 1970 projevil zvýšením objemu
hrubé výroby podniku o 207000,- Kčs a snížením
vlastních nákladů o 16 000, -Kčs, přičemž řada
opatření, plněných ke konci r. 1970, se ekonomicky
projeví v r. 1971.
V n. p. Kartografické nakladatelství Praha bylo

v r. 1970 splněno 5 racionalizačních úkolů, jejichž
ekonomický efekt se odrazil v úspoře vlastních
nákladů ve výši 133000,- Kčs. K nejvýznamnějším
ze splněných úkolů patřilo navržení nového způ-
sobu zpracování obsahu podkladové mapy Prahy
a jejího okolí v měřítku 1 : 10000 a využívání foto-
grafické techniky pro evideční údržbu Státní mapy
1 : 5000 - odvozené pro území hl. m. Prahy.
Po sloučení obou kartografických podniků a

vzniku nového n. p. Kartografie Praha jako nakla-
datelského a vydavatelského podniku, k němuž do-
šlo k 1. lednu 1971, bylo po zhodnocení stavu plně-
ní úkolů komplexní socialistické racionalizace
v r. 1970 přikročeno k sestavení programu racio-
nalizace pro r. 1971. Pro sestavení programu byly
použity plány krátkodobých i dlouhodobých racio-
nalizačních opatření obou bývalých podniků a vy-
brány úkoly, u nichž je zabezpečena realizace a
předpokládáno docílení ekonomického efektu. Při
sestavení programu byla zvážena i současná eko-
nomická situace podniku, zejména množství pro-
středků pro investiční výstavbu, a program racio-
nalizace byl postaven jako reálný a minimalistický.
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Program racionalizace n. p. Kartografie Praha
pro r. 1971 obsahuje tyto úkoly:

zavést používání předsensibilizovaných tisko-
vých desek Ozasol P4 pro tisk středních ná-
kladů a zajistit vyzkoušení trimetalických tis-
kových desek z n. p. Severografie Liberec a
předsensibilizovaných desek od fmy Ozalid na
plastické podložce,

rozšířit používání fólií Vuprint pro reprodukční
otisky namísto tisku na křídový papír s cílem
zjednodušit výrobní proces a tím snížit výrobní
náklady,

stabilizovat fotografické a kopírovací postupy
zavedením šedých a rastrových klínů s cílem
zajistit zvýšení kvality fotografických a kopis-
tických prací,

rozšířit používání suchých obtisků tuzemské vý-
roby (Transotyp, Propisot) s cílem zvýšit pro-
duktivitu práce a snížit nákladv na dovoz,

rozšířit využívání polyethylentereftalátových fó-
lií pro kartografické práce a zavést kopírování
na tyto fólie s cílem snížit náklady na dovoz
fólií z PVC,

unifikovat používání sloupávacího filmu ve
všech provozec~,

doplnit a vydat v rámci standardizace mapo-
vých značek a rastrů nový vzorník a zajistit vy-
hotovení matric a kopií originálních rastrů pro
provozy,

dále snížit poruchovost strojů a zlepšit organi-
zaci výroby s cílem dosáhnout u velkých ofse-
tových strojů směnnost nejméně 1,78 a u nátis-
kových lisů Zetakont nejméně 1,85,

zvýšit směnnost u sázecího stroje N-7,

zajistit zvýšení kapacity fotosazby nákupem 1
až 2 nových titulkových fotosázecích přístrojů,

snížit strojový čas potřebný pro satináž zlepše-
ním skladovacích podmínek a přípravy papíru
oproti r. 1970 nejméně o 5 %,
zvýšit výrobní kapacitu pro tisk map pro hos-
podářskou výstavbu zavedením jednobarevného
rychloběžného ofsetového stroje středního for-
mátu namísto tisku na nátiskových lisech,

zajistit preventivní údržbu, mazání a čištění
strojů mimo pracovní dobu, periodickou údržbu
strojů a jejich opravy v době dovolené osádky
strojů s cílem snížit prostoje a dosáhnout zvý-
šení výroby o 1 %,
vypracovat a zavést účinný systém kontrol
v průběhu celého výrobního procesu s cílem
snížit čas potřebný pro kor,ektury (zejména po
nátisku) a zabránit vzniku zmetků v konečné
fázi výroby,

předepisovat čárové prvky map ve standardních
barevných odstínech a pro větší zakázky objed-
návat barvy požadovaného odstínu přímo u vý-
robce, popř. zajistit namíchání barvy pro celý
náklad v provozní laboratoři s cílem zajistit
zVý'š~níkvality tisku,

vypracovat a zavést účinný systém evidenční
údržby zejména pro mapy v měřítku 1: 50 000
a pro mapy z území hl. m. Prahy a dalších vel-
kých měst,

vypracovat projekt zavádění efektivní výpočetní
a organizační techniky pro zajišťování řídících
a administrativních prací s cílem mechanizovat
tyto práce, zlepšit řízení a snížit náklady,

docílit snížení počtu pracovních dnů zameška-
ných pro nemoc a úraz nejméně o 0,5 % roč-
ního fondu pracovní doby oproti r. 1970,

- snížit ztrátové časy o 0,5 % ročního fondu pra-
covní doby oproti r. 1970,

- vytvořit pracovní rezervy pro úzkoprofilové
pracovní činnosti v polygrafickém provozu,

vypracovat plán činnosti závodní školy práce a
vytvořit z předních odborně kvalifikovaných
pracovníků podniku stálou skupinu učitelů,

přeškolit dalších 7-8 pracovníků kartografic-
kého provozu na rytinu,

vytvořit kádrový a pracovní systém odborné vý-
chovné péče a vývojové praxe pro všechny pra-
covníky přijímané do podniků v r. 1971,

zavést systematickou péči o další zvyšování po-
litické a odborné úrovně vedoucích hospodář-
ských pracovníků a o vytváření a politický a
odborný růst kádrových rezerv,

v souvislosti s úkoly pětiletého plánu zajistit
výchovu potřebného počtu kartografických .kres-
ličů buď formou znovuzřízení učebního poměru
nebo formou kursu.
Z uvedeného přehledu racionalizačních úkolů

n. p. Kartografie Praha vyplývá, že převážná vět-
šina opatření je zaměřena na zajištění vyššího
plnění výrobních úkolů a na snižování vlastních
nákladů. Zásadní význam mají ta opatření, která
umožní zvyšovat kvalitu práce nebo jsou zaměře-
na na předcházení... vzniku zmetků ve výrobě.

Základním předpokladem pro realizaci progra-
mu komplexní socialistické racionalizace jej eho
rozpracování na jednotlivá pracoviště. V tomto
směru chceme docílit ve spolupráci se stranickou
a odborovou organizací a se závodní pobočkou
ČVTS, aby celopodniková racionalizační opatření
se stala základem pro realizační plány racionali-
zace na provozech a v oddílech. Při rozpracování
opatření v organizačních jednotkách podniku počí-
táme s rozvinutím iniciativy pracujících a s další-
·mi náměty a postupným doplňováním programu
zejména o opatření krátkodobého charakteru, jimiž
bude možno operativně řešit problematiku praco-
višť a dále přispívat ke zvyšování produktivity
práce v celém podniku.
Cílem racionalizace je zvýšit celkový efekt naší

práce. Proto je třeba, aby racionalizace pronikla
nejen do oblasti výroby, ale i do ekonomiky, do
řídící činnosti a do kádrové a personální práce.
Nutným předpokladem pro rozvoj racionalizačního
hnutí je vytvořit v podniku informační systém,
který by vyvolával podněty k návrhům racionali-
začních opatření. Na tomto úseku se může roz-
hodujícím způsobem uplatnit závodní pobočka
ČVTS seznamováním pracovníků se zkušenostmi
získanými v jiných podnicích a ve styku se za-
hraničím.
Rozhodujícím předpokladem pro rozvoj socia-

listické racionalizace na podniku je podchycení
iniciativy pracujících a udržování jejich aktivity
jak při plnění, tak i při rozpracování a návrzích
nových racionalizačních úkolů. Zde je třeba vhod-
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ně využít hmotných stimulů jak u řídících pracov-
níků, tak i u pracovníků výrobních. Náměty pro
racionalizaci je možno - pokud to vyhoví před-
pisům - projednávat a odměňovat i jako zlepšo-
vací návrhy.
Rozvoj racionalizace na podniku je možno účel.-

ně usměrňovat vypisováním tématických úkolů za-
měřených na řešení a odstraňování obtíží ve vý-
robě, na úsporu materiálu, zvyšování produktivity
práce apod.
K podpoře rozvoje racionalizace je třeba využí-

vat vhodné formy její propagace v podniku. Je ne-
zbytné o dosažených výsledcích i o nedostatcích
pravidelně informovat kolektiv 'pracovníků a zku-
šenosti získané z kontrol plnění racionalizačních
úkolů aplikovat při dalším řízení racionalizačního
hnutí.
Realizace programu komplexní socialistické ra-

cionalizace, vytýčeného pro r. 1971, může společně
s dalšími formami rozvoje iniciativy pracujících
přispět rozhodujícím způsobem k plnění nároč-
ných výrobních úkolů podniku i k jeho celkové
politické a ekonomické konsolidaci.

Odpověď aktivu k rozvoji pracovní
iniciativy a aktivity v resortu
ČÚGK ze dne 6.11.1970

Pracovníci n. p. Inženýrské geodézie v Praze stojí před
závažnými úkoly roku 1971 a celé pětiletky. Charakteris-
tickým rysem hospodářského plánu podniku je další roz-
šíření a objemové zvýšení geodetických a kartografic-
kých prací při snížení stavu pracovníků proti skuteč-
nosti roku 1970. Návrh plánu na léta 1971-1975 před-
pokládá objemový nárůst geodetických a kartografic-
kých prací o 23,7 o/Q. Tyto přírůstky je možno zabezpečit
jedině růstem produktivity práce. Proto je v podniku
věnována velká pozornost zpracování, projednávání a
uskutečií.ování programu k o m p I ex n í s o c i a I i s -
ti c k é l' a c i o n a I i z a c e, jenž se odráží ve všech
částech hospodářského plánu. V minulém roce byl zpra-
cován program komplexní socialistické racionalizace a \
doplněn racionalizačními studiemi podle jednotlivých
oborů činnosti. Na zpracování těchto materiálu se podí-
lela řada předních pracovníků podniku a závodů, kteří
pracovali s mimořádnou aktivitou a iniciativou. V další
etapě šlo o to, aby všichni pracovníci podniku znali
podrobně své úkoly, aby znali cesty vedoucí k odhale-
ní rezerv a aby znali racionalizační úkoly podniku a
postavili se za jejich splnění.
Úzkou spoluprací hospodářského vedení se stranický-

mi a odborovými organizacemi byla nastoupena cesta
k získání pracovních kolektivů i jednotlivců pro zapoje-
ní do aktivní a iniciativní práce na nových úkolech.
Nástupem k tomu bylo uspořádání závodových konfe-
rencí ROH v měsíci prosinci za účasti předních pracov-
níkii podniku a funkc(onářii podnikového výboru ROH.
Jednání konferencí se neslo v duchu "Prohlášení účast-
níkii aktivu k rozvoji pracovní iniciativy a aktivity v re-
sortu ČOGK ze dne 6. 11. 1970". V· další etapě následo-
valo projednávání konkrétních úkolů hospodářského
plánu na rok 1971, hodnocení výsledkii hospodaření
v roce 1970, hodnocení kolektivních smluv r. 1970, pro-
jednávání kolektivních smluv na rok 1971 a programu
komplexní socialistické racionalizace podniku. Tato akce
byla spojena s přípravou celo podnikové konference, kte-
rá měla za úkol shrnout dosavadní zkušenosti, upozornit
na řešení problémii, které brání rychlejší cestě vpřed
a sjednotit se na společném úsilí k zabez'pečení všech
úkolů.

Ve dnech 18. a 19. března byla uspořádána celopod-
niková konference ROH spojp.ná s technicko-ekonomic-
kou konferencí o racionalizaci. Jednání se zúčastnilo
157 pracovníku podniku a 20 hostů z ČOGK a ostatních
organizací resortu a odborových funkcionářů z Odbo-
rového svazu pracovníkii státních orgánů, peněžnictví a
zahraničního obchodu. Mezi pra'covníky podniku byli
straničtí a odboroví funkcionáři, nejlepší pracovníci, ve-
doucí pracovníci všech stupňů a delegáti ROH.
Činorodé jednání konference probíhalo v prvním dnu

společně, druhý den v komisích pro projednávání racio-
nalizačních opatření z oboru mapování, automatizace a
fotogrammetrie, inženýrské geodézie, Imrtografie a re-
produkce. Druhý den proběhlo i vlastní odborářské jed-
nání k práci odborových organizací podniku.
Přítomnost předsedy ČOGK s. Ing. Koubka, místopřed-

sedy výboru Odborového svazu pracovníků státních or-
gánů, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Krejčího,
ředitele n. p. 1. G. Brno s. Ing. S. Jaroše, ředitele VOGTK
Praha s. Ing. Sachunského a ostatních hostll z organi-
zací resortu i z n. p. I. G. Bratislava významnou měrou
podpcřilo zdal' jednání celé konference. Konference po-
tvrdila, Že pracovníci n. p. I. G. Praha se aktivně a ini-
ciativně stavějí za náročné úkoly, že pochopili svoji
úlohu v dalším ozdrav~ní československ(' ekonomiky, že
prohlášení účastníků aktivu k rozvoji pracovní iniciativy
a aktivity resortu ČOGK JSOU schopni uvádět v život.
Svědčí o tom pečlivá příprava účastníkii konference,
která se projevila nebývalou, velmi podnětnou diskusí,
svědčí o tom shrnutí rozvoje socialistického soutěžení,
hnutí BSP a zlepšovatelského hnutí do celopodnikového
socialistického závazku za zvýšení objemového ukazate-
le plánu r. 1971 o 600 tisíc Kčs a za plnění kvalitativ-
ních ukazatelů a i uzavření sdruženého socialistického
závazku k zabezpečení prací při automatickém zpraco-
vání technicko-hospodářských map. Svědčí o tom i cesta
účinné spolupráce závodních poboček ČVTS k pomoci
zabezpečení rozhodujících racionalizačních úkolťl, svěd-
čí o tom usnesení odborářských funkcionářfl k práci
ROH v podniku, prohlášení účastníků konference a do-
pis ÚV KSČ, v němž Se pracující n. p. I. G. Praha kon-
k.rétními činy stavějí za politiku naší strany.

Ing. František Novotný

Prohlášení účastníků technicko-ekonomické konference
n. p. I. G., Praha, ve dnech 18. a 19. 3. 1971

Rok 1971, ve kterém slavíme 50. výročí založení KSČ
a ve .kterém je svoláván XIV. sjezd KSČ, znamená nástup
strany a celé naší společnosti k dalšímu vítězství po-
krokových idejí marxisrnu-looinismu, k dalšímu vzestupu
hospodářství i socialistické kultury, a tím i k dalšímu
vzestupu materiální a kulturní úrovně našeho lidu.
V návaznosti na lednové a prosincové zasedání pléna

ústředního výboru KSČ a opatření ČOGK jsme rozpraco-
vali v našem podniku hospodářský plán sp.olu s progra-
mem komplexní sociallstické racionalizace pro období
r. 1971-1975. Oba tyto dokumenty ve své realizaci zna-
menají uskutečňování politiky mobilizar:e rezerv, politi-
ky racionalizace, jež je prostředkem k dalšímu zlepšení
práce geodézie a kartografie.
Zabezpečování rustu množství i kvality práce vzestu-

pem produktivity bude možno splnit jen tehdy, když
všichni pracovníci podniku budou aktivně, iniciativně a
cílevědomě přistupovat k plnění hospodářského plánu
ve smyslu opatření vyplývajících z programu socialistic-
ké racionalizace podniku.
Rozsah úkolů vyžaduje především upevnit systém ří-

zení komplexní socialistické racionalizace jako trvalé
činnosti, která má charakter procesu. V tomto směru
budeme prosazovat a podporovat:
1. Socialistické vedení pracujících k intenzifikaci vý-

roby jako celku, ke zvýšení rentability geodetických
a kartografických prací a k jejich celospolečenské
efektivnosti.

2. Rozvoj socialistiokého uvědomění pracujících, 'k po-
chopehí společenského významu komplexní socialis-
tic'ké racionalizace, kdy jde o proces zlepšování jak
pracovních, tak i životních podmínek.
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3. Boj proti různým falešným názorům o racionalizaci,
které snižují její celospolečenský význam a pochy-
bují o jejím kladném výsledku.

4. Vypracování a uskuteči'lOvání vhodných forem syste-
matického školení pracujíCích v jednotlivých oborech
pro výrobní a hospodářsko-technické pracovníky.

5. Od vedoucích pracovníků požadujeme, aby organizo-
vali a zabezpečovali:
a) socialistic'kou soutěž za splnění úkolů racionali-

zace Ik zabezpečování úkolů plánu 1971;
b) spolupráci s resortním výzkumným pracovištěm

při uskutečňování projekti'1 uplatňujících nejnověj-
ší výsledky technického rozvoje;

c) doplňování racionalizačních opatření závodů, pro-
vozů a oddílů v návaznosti na hlavní směry kom-
plexní racionalizace odvětví geodézie a podniku
podle poznatků a zkušeností jak z této konference
1 dalších akcí, které budou k otázkám racionalizil-
ce organizovány;

d) vymezení přímé odpovědnosti za realizaci racio-
nalizačních opatření a termínů jejich praktické
realizace;

6. Zabezpečovat a rO;lvíjet širší spolupráci s ostatními
organizacemi resortu, zejména s n. p. lG - Brno a
Bratislava, při řešení racionalizace správy a řízení a
racionalizace výroby.

7. V rámci podniku organizovat spolupráci závodních
poboček VTS. K výměně a předávání získaných zku-
šeností doporučujeme uspořádat seminární jednání na
téma:
a) Automatizace geodetických a kartografických prací
b) Uplatnění metod z letecké a pozemní foiogram-

metrie
c) Racionalizace polních prací
d) Geodetické práce v prtlmyslu a stavebnictví
e) Kartografická tvorba a pracovní kartografické

metody
f) Převod map S-42 do S-JTSK

8. Hlavní iniciativa v programu racionalizace přísluší ve-
doucí síle naší společnosti - KSČ, která je politic-
kým a organizačním činitelem, od něhož se odvíjí boj
za racionalizaci v celém národním hospodářství. vý-
znamná úloha při uskutečňování racionalizačních opa-
tření přísluší Revolučnímu odborovému hnutí a Vě-
deckotechnické společnosti.
B~deme proto aktivně li iniciativně napomáhat závod-
mm stranickým organizacím KSČ, závodním organiza-
cím, ROH. ~ záyodnírn pobočkám VTS při rozvíjení ma-
sove ~ohtlCk.e a organizá1orské práce ve prospěch
splněm úkolu programu komplexní socialistické ra-
cionalizace podniku a splnění náročných úkolů hos-
podářského plánu.

V dňoc.h 1.-3. VI. 1971 poriada SVTS v spolupráci
s Geodetickou kanceláriou ČSD 'V Bratislave a Závod-
nou p.obočkou SVTS pri Geodetickej kancelárii ČSD
v Bratlslave technický seminár na tému

"Aktuálne problémy železničnej geodézie"

spojený s výstavou. Seminár bude prebiehať vo veI/kej
p.rednáškovej sieni Správy Východnej dráhy ČSD v Bra-
tlslave na Klemensovej ul. č. 10.
Na se~in~ri odznejú nasledujúce prednášky:

Automáhzácla prác geodetických kancelárif dráh
Ing. S. K á dne l'

2elezničná evidencia nemovitostí (na der. štítkoch)
Ing. J. S k a I i c k Ý

Výhybky novej zjedn,.tenej sústavy - Ing. W. G r e š í k
Mezdné odchýlky pri vytyčovaní železníc - Ing. F.
Š i I a r, CSc.

Meranie tunelových profilov súpravou C:SD-FST-l -
Ing. V. V y 'h n á n e k
Prípadným záujemcom ,i nezúčastneným na seminári

maže sa zaslat na zvláštnu objednávku zborník z tejto
akcie.
In for m á c i ,e podá ZP SVTS pri Geodetickej ,kan-

celárii ČSD v Bratislave, Klemensova č. 10, telefOn žel.:
920/5441; mestský Bratislava 174, kl. 5441.

Z činnosti ČVTS ve Východočeském kraji

Krajský výbor ČVTS pro geodézii a kartografii ve VČ
kraji zajistil, že byly v měsíci březnu 1971 ve všech
závodních pobočkách ČVTS uspořádány výroční členské
schtlze za podpory a v součinnosti stranických orgánů,
orgántl ROH a hospodářského vedení závodu - ústavl'i,
s ohledem na vlastní podmínky a potřeby rozvoje čin-
nosti v jednotlivých závodních pobočkách.
Tak u Oblastního ústavu geodézie v Bmě, pracoviště

pro VČ kraj v Pardubicích byla uspořádána výroční
členská schůze ZP dne 23. března 1971. Dopolední jed-
l. O'koly prováděcího národohospodářského plánu na
střediscích geodézie, odpolední jednání bylo s následují-
cím programem:
1. Okoly prováděcího národohospodářského plánu na

rok 1971 a perspektivy technického rozvoje na léta
1971-1975.

2. Zpráva o činnosti ZP ČVTS.
3. Volba návrhové komise.
4. Zpráva revizní komise.
5. Diskuse.
6. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 1971, so-

cialistického závazku k 50. výročí založení KSČ.
S úkoly prováděcího nátodohospodářského plánu na

rok 1971 a s perspektivami technického rozvoje na léta
1971-1975 velmi výstižně seznámil přltomné hlavní geo-
det pro VČ kraj s. Ing. Boh. Adamec.
Předseda ZP s. Ing. František Steklý se ve své zprávě

o činnosti zmínil o tom, že členové ZP ČVTS ve spolu-
práci s vedením na svých pracovištích nejen splnili, ale
i překročili plánované úkoly. Zúčastňují se práce v ZV
ROH, KSČ, SČSP a ČVTS. Přispěli k dobrému průběhu
prací na sčítání lidu, na každém pracovišti jsou lektoři
nových metod zaměřování změn. Všichni členové jsou
zapojeni do soutěže k 25. výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou a k 50. výročí založení KSČ. Větši-
na členů se zúčastní svými návrhy a podněty komplex-
ní socialistické racionalizace. V poslední době byly na
OOG zaslány dva návrhy na racionalizační opatření. By-
la navázána spolupráce s VOGTK. Byl vyzkoušen příruč-
ní dálkoměr, za což naše ZP obdržela Kčs 450.-':.
Zpráva revizní komise byla schválena.
V diskusi vystoupil jménem KR ČVTS předseda KV

pro geodézii a kartografii Ing. Dr. Miroslav Bajtalon.
Seznámil přítomné se závěry konsolidačního procesu a
opatřeními pro zabezpečení nového období činnosti
ČVTS. S. Ing. Mil. Vitoul, předseda OS - EN při Ov
ČVTS pro geodézii a kartografii sdělil, že OOG v Brně
podpoří každou akci ZP, bude-li zkvalitněna práce a ře-
šeny problémy OOG. Po diskusi byl schválen plán čin-
nosti a rozpočet na rok 1971. Byl vyhlášen socialistic-
ký závazek k 50. výročí založení KSČ:
1. Ke zdárnému plnění svých úkolů potřebuje ČVTS co

nejširší kolektiv spolupracovníků. Naléhavým úkolem
je získání členské základny. Na všech pracovištích
budeme působit na schopné pracovníky, aby vstoupili
do řad ČVTS.

2. Všichni členové ČVTS se aktivně zapojí do programu
racionalizačních opatření na svých pracovištích, po-
mohou plnit úkoly a zúčastní se přínosem dalších
náměttl.

3. Členové ČVTS budou iniciátory a propagátory nových
metod zaměřování změn. Budou pomáhat ostatním
pracovníkům, aby se tato metoda vžila v době co nej-
kratší. Za tím účelem bude v roce 1971 na každém
pracovišti uspořádáno jednodenní praktické školení.
V měsíCi květnu 1971 uspořádáme exkurzi do výpo-
četního střediska v Praze a ověříme si další možnosti
práce na CORAGRAPHU.
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4. Budeme sledovat činnost jiných ZP ČVTS a OS ČVTS.
Podle potřeby a zájmu Členo. budeme vysílat na jejich
akce delegáty, kteří by přenášeli zkušenosti do naší
ZP. Navážeme družbu se ZP kraje jihomoravského a
Severomoravského.

5. Prohloubíme spolupráci s Výzkumným ústavem geo-
detickým, topografickým a kartografickým v Praze:
a] vyzkoušením prototypo. nových přístrojo., pomo.cek

a metod v praxi,
b] podáváním odborných posudko. a připomínek,
c] podáváním návrhi'1 na nové výzkumné úkoly.

6. Budeme prosazovat požadavek, aby nové technolo-
gické postupy a návrhy směrnic byly před vyhláše-
ním platnosti zasílány k připomínkcvému řízení na
ZP ČVTS.

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie a kartografie na ČVUT v Praze

Dne 5. 4. 1971 byla proslovena VI. přednáška cyklu vě-
declkých přednášek v oboru geodézie a Jkartografie. jejím
autorem byl Ing. Jan Vondrák, vědecký pracovník vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
gráfického. Nazval ji "Určování efemeridového času a
elemento. dráhy Měsíce metodou stejných výšek".

V úvodní části byl autorem podán historický přehled
vyšetřování sekulárního zrychlení střední délky Měsíce.
Tato sekulární, jakož i nepravidelná fluktuace ve střed-
ních délkách nejen Měsíce, ale i Sluncp, Merkura a Ve-
nuše, byly vysvětleny Spencer-jonesem. Clemencem by-
la později odvozena kvadratická oprava střední délky
Měsíce. Čas, který je nezávisle proměnnou v pohybo-
vých rovnicích Slunce, planet a Měsíce, byl nazván ča-
sem efemeridovým.

Přednáška byla převážně věnována, měřickému a výpo-
četnímu postupu, který byl autorem přednášky zcela po..
vodně rozpracován na Geodetické observatoři na Pec-
ném. Metodou stejných výšek je určena jednak zenitová
vzdálenost almukantaratu z měření na hvězdy, jednak
zenitová vzdálenost Měsíce z pozorovaných časo. pro.cho-
dO.. Z rozdílu zenitových vzdáleností jsou odvozeny ko-
rekce l1T atomového času na efemeridový, vzájemný
chod k, opravy dráhových elemento. Měsíce a jeho sou·
řadnic, poloměru Měsíce, opravy souřadnic použitých
hvězd aj. Střední chyba korekce l1T byla ± 1,5 sec a
chodu ± 21.10-9• V ostatních veličinách jsou střední chy-
by někoHk šedesátinných vteřin. Autorem bylo poukázá-
no na značnou korelaci mezi některými výsledky.

V diskusní části, vedené Prof. Dr. E. Bucharem, DrSc ..
bylo upozorněno na řadu skutečností. Bylo doporučeno,
aby se na měření za angažovaly jiné observatoře, pokud
možno v zeměpisných polohách značně se lišících od
polohy Geodetické observatoře na Pecném. Zavedení ele-
mento. dráhy Měsíce jako dalších neznámých do vyrov-
nání je nutné chápat jako uvedení nového zpo.sobu jejich
určení. Zásluha je v poukázání na tuto možnost a"V ma-
tema'tickém rozpracování. jejich numerická platnost je
spiše ilustrativní. Autorem přednášky byly dále v dis-
kusi pohotově vysvětleny zaváděné opravy, jakož i jiné
detaily předvedeného postupu. Prof. E. Bucharem byla
v závěru uvedena možnost určení efemeridového času
pomocí umělých družic Země. . losef Kabeláč

Směr gecdézie a kartografie stavební fakulty ČVUT
pořádá v cyklu vědeckých přednášek z oboru geodézie

ve školním roce 1970-71 přednášku
URčovANI POLOHY A Vý.SKY BODU.

PRQSTOROVÝM D€LKOVÝM PROTINANIM
Přednášku prosloví ing. Bořivoj Delong, CSc., v pondělí
7.. června 1971 v 16 hodin v posluchárně G 3 v budově

fakulty stavební, Praha 1, Husova. 5, 2. patro

B. Budínský - B. Kepr: Základy diferenciální geome-
trie s technickými aplikacemi. Vydalo SNTL - Naklada-
telství technické literatury, Praha 1970, vydání 2, 344 s.,
118obr., cena váz. výtisku Kčs 41.-.

Kniha je věnována základům klasické elementární di-
ferenciální. geometrie křivek a ploch v obyčejném me-
trickém euklidovském trojrozměrném prostoru. Při vý-
kladu je použito vektorového počtu a při zkoumání
vlastností ploch také počtu tensorového, které umož-
ňují velmi přehledný a stručný záznam.

Vektorový počet je vyložen v úvodní kapitole a to
v roesahu, potřebném pro výklad v dalších kapitolách.
Kapitola první je věnována teorii křivek. je zde defino-
vána křivka, její délka a tečna, oskulační rovina, 1. a 2.
křivost křivky a Frenetovy vzorce. Dále jsou studovány
oskulační .kružnice a některé do.ležité druhy křivek
(křivky spádové, evolventy a evoluty a obalové křivky
jednoparametrické soustavy křivek v rovině]. Kapitola
je uzavřena vyjádřenim křivky v rovinných souřadnicích.

Kapitola druhá je věnována plochám. Úvodem jsou
vysvětleny základní pojmy a je vyložen základ tensoro·
vého počtu. Po těchto úvodních paragrafech následuje
studium 1. a 2. formy plochy, některých zobrazení plo-
chy na plochu, odvozuje se věta Meusnierova a Wein-
gartenovy rovnice. Dále se definují asymptotické a hlav-
ní křivky a odvozuji se jejich základní vlastnosti. Za-
vádí se pojem absolutní derivace vektorového pole plo-
chy a zkoumají se její vlastnosti. Závěrem kapitoly je
studována geodetická křivost křivek na ploše a je de-
finována geodetická křivka.

Ve třeti kapitole jsou ukázány některé aplikace dife-
renciální geometrie. je proveden rozbor mechaniky
hmotného bodu, pohyb bodu volného a vázaného na
křivku i plochu. Z inženýrského hlediska jsou zajímavé
paragrafy této kapitoly, pojednávajici o některých plo-
chách, užívaných ve stavební praxi a o problematice
některých kartografických zobrazení a kartografických
sítí.

Kniha je určena absolvento.m technického studia na
vysoké škole, pracovníko.m výzkumu a studentům, kteří
se dostávají do styku s problematikou křivek a ploch.
Teorie je vyložena systematicky a do.kladně a je použit
matematický aparát, odpovídajíci znalostem matematiky
absolventa vysoké školy technického směru. Výhodou
knihy je soustavné užití vektorového a tensorového
počtu. Čtenáři se tak dostává do rukou kniha nejen
teoreticky fundovaná, ale i moderně pojatá, umožňující
v řadě technických a inženýrských disciplín navazovat
na moderně zpracovanou světovou literaturu.

. Vl. Radouch
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Výběr pro Vás

T. Gál - J. Rfižlčka

Elementární funkce v teorii a praxi
Kniha je úvodem do teorie elementárních funkcí s dfirazem na aplikaci. Obsa-
huje úvod do teorie, základní pojmy, výklad ri'lzných druhfi funkcí a zpfisobu
Jejich vyjádření; ve druhé části aplikace,' zejména výpočet hodnoty funkce pro
danou hodnotu nezávisle proměnné, výpočet· funkčních hodnot ze sousedních
hodnot funkce (interpolace funkcí) a řešení rovnic. Značné množství cvičení
a obrázki'l doplňuje a usnadňuje výklad.
428 stran, 182 obrázky, 76 tabulek, váz. 22 Kčs

Experimentální pružnost
Podává přehled základních vztahfi teorie pružnosti, pojednává o jednotlivých
metodách experimentální pružnosti, o tenzometrii, stereometrické metodě, foto-
elasticimetrii a jiných metodách. Zabývá se experimentálním ověřováním sta-
vebních konstrukcí měřením.
272 strany, 219 obrázkfi, 14 tabulek, váz. 23 Kčs

D. K. Faddějev - V. N. Faddějevová

Numerické metody lineární algebry
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(Teoretická knižnice inženýra)
Uvádí do lineární algebry nad tělesem reálných a komplexních čísel, probírá
finitní a iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, úplný a částečný
problém vlastních čísel a univerzálních algoritmfi.
684 strany, 35 obrázkfi, 89 tabulek, váz. 46,50 Kčs

R. Piska - V. Medek

Deskriptivní geometrie II.
Druhý díl dvousvazkové celostátní učebnice deskriptivní geometrie pro vysoké
školy technické. Obsahuje výklad geometrie čar a ploch.
316 stran, 315 obrázkfi, váz. 22 Kčs
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