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Prínos rezortu
SÚGK pri sp,racovaní

[528:061.14 (437.6) ] :912 (084.42) (437.6)
J1EHKO,
a vydaní

Atlasu

SSR
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, č. 2, s.
31-35
Atlas Slov8lIlskej socialistickej
republiky
(SSR] vyšiel
v roku 1981 v spol uvyda'Va telstve Sloveruskej akademie.
v'led a Slovensikého
úradu
geodézie
'a kartografie
[SÚGKj. Zhodnotenie
prekonanla
zlo,žHostla
náročnosti prác zostavitelských,
kartografických,
polygrafických a ,knihárskych,
ale' ,aj materiálno-technického
zabezpečenia,
vplyvu na ekonomiku
podniku a pod.

.Zl.

BKJl811 BellOMCTBa CyrK
ATJlaca CCP

npH

o6pa6oTKe

reo,n;eaHqeCKHH H KapTorpaqmqeCKHH
No 2, crp. 31-35

06aop,

H

H3118HHH

28, 1982,

ATJIaC CCP 6bIJI Ha,n;aH B 1981 r B COTpYllHHqeCTBe
CAH H CyrK.
O~eHKa nYTeH npeo,n;OJleHHH CJIOlKHOCTH
Ir rpe6oBaTeJIbHOCTH pa60T cocTaBHTeJlbCKHX,KapTorpaqmqeCKHX, nOJIHrpapnqecKHx H nepenJIeTHbIX, a TaKlKe MaTepHaJIbHO-TeXHnqeCKOrO o6eCneqeHHH, BJIHHHHHHa 9KOHOMHKYnpe,n;npHHTHH H T. n.

528.331.2:528.111
BSM,
528.331.2:528.111
BOHM,

J.

Zákonitosti
chyb v kombinované
síti
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 2, s.
35-40, 1 obr., 4 tab., lit. 3
Odlišné
zákony
pru působení
úhlových
a délkových
chyb v kombinované
síti. Vliv tvaru sítě a poměru
přesností
obou kategorií
na výsledky vyrovnání
kombinace. Podíl každé kategorie
chyb v opravách
druhé
kategorie,
v Jwdnotě aposteriomí
jednotkové
střední
chyby,
ve zbylých
chybách
vyrovnaných
veličin
a
v souřadnicových
chybách
urcovaných
bodů. Výsledky
spojení
obou meto:!. Dedukce
pro praxi.
Vysvětlení
případu
větších středních
ellps chyb z kombinace
než
ze' separátního
vyrovnání
trilaterace.

OTJIHqaIO~HeCH aaKOHbI ,n;JIH BJIHHHHll:OIIlH6oK B HaMepeHHH yr JIOB H paccToHHHH B KOM6HHHpoBaHHoH ceTH.
BJlHHHHe KOHpHrYP~HH ceTH H OTHOIIleHHHTOqHOCTeH
o6eHx KaTeropHH Ha peaYJIbTaTbI ypaBHHBaHHH KOM6HHa~HH. .ZlOJIHKaJK,n;OHKaTeropHH· OIIlH6oK B nonpaBKax
,n;pyroH KaTeropHH, B aHaqeHHH anOCTepHopHOH cpellHeH
KBa,n;paTHqeCKOHoum6KH B e,n;HHH~e Beca, B OCTaTO'lHbIX
OIIlH6Kax ypaBHeHHbIX BeJlHqHH H B OIIlH6Kax KOOPllHHal" onpe,n;eJIeHHbIX B nYHKTe. PeaYJlbTaTbI coe,n;HHeHHH
060HX MeTo,n;OB.BbIBO,n;bI ,n;JIH npaKTHKH. 06'hJICHeHHe
CJIyqaH 60JIbIIlHX 9JIJIHnCOB OIIlH6oK, nOJlyqeHHbIX Ha
KOM6HH~HH qeM npH cenapaTHoM ypaBHHBaHHH TpHJIaTepa~HH.

528.48:520.62
<I>J1ErP, JI.

528.48:520.62
FLEGR, j.
Elektromagnetický

H.

3aKOHOMepHOCTHOIIlH6oK B KOM6HHHpoBaHHoH ceTH
reo,n;eaHqeCKHH H KapTOrpapHqecKHH 06aop, 28, 1982,
No 2, CTp. 35-40, 1 pHC., 4 Ta6., JIHT. 3

hledač

kabelů

a kovových

potrubí

METAX
Geodetický
a kartogr,a.fický
obzor, 28, 1982, Č. 2, s.
41-44, 4 obr., lit. 2
Popis a teohnické
parametry
soupravy
elektromagnetického hledače
kabelů a kovových potrubí METAX.

SJleKTpOM8rHHTHbIH HCKaTeJlb Ka6eJIeH H MeTaJlHqeCKHX
Tpy6onpoBo,n;oB METAKC
reo,n;eaHqeCKHH H KapTOrpapH'IecKHH 06aop, 28, 1982,
No 2, crp. 41-44, 4 pHC., JIHT. 2
OnHcaHHe Ir Texml:qeCKHe napaMeTpbI KOMnJIeKTa 9JIeKC
rpOM8rHHTHOrO HCKaTeJIH Ka6eJIeH H ·MeTaJl'HqeCKHXTPyí5onpoBD,n;oB MET AKC

528.92:778.14
3.

BPBEUKH,
528.92:778.14
VRBECKÝ, Z.
MikrograHe
v kartografii
Geodetický
iI kariogr,aUcký
obzor, 28, 1982, Č. 2, s.
44-51, 5 obr., 1 schéma, 1 tab., Ut. 9
Problematika
reprodukce
jemných
čárových
předloh,
podmínky
využívání
mikrografie
v kartografické
tvorbě a reprodukci
a zvláštnosti
zpracování
kartografické
předlohy
pomocí mikrosnímku.
Na praktických
zkouškácll kartometrické
přesnosti
reprodukce
je posuzována vhodnost
apllkace
této technologie
a upozo,rňuje se
na aktivní využívání mikrografie
v :!alších technických
oborech.

MHKporpa~HH

B KapTorpapHH

reo,n;eaHqeCKHH H KapTOrpapHqecKHH 06aop, 28, 1982,
No 2, crp. 44-51, 5 pHC., 1 cxeMa, 1 Ta6., JIHT. 9
IIp06J1eMaTHKa penpo,n;y~HH
TOHKOJIHHeHHbIXopHrHHaJIOB, YCJIOBHHnpHMeHeHHH MHKporpapHH Ii KapTorpapH\lecKOM TBOpqOCTBeH penpo,n;~HH
H oc06eHHOCTH 06pa60TKH KapTOrpapH'IecKoro opHrHHaJIa· c HCnOJIbaOBaHHeM
MHKpocHHMKa. Ha npaKTHqeCKHX npoBepKax
KaproM8rpHqeCKOH TaqHOCTH peni:lO,n;YK~HH06cYJK,n;aeTcHnpHrOllHOCTb npHMeHeHlIH 9TOH TeXHOJIOrHH I! 06pa~aeTCJI
BHHMaHHe Ha aKTHBHOe HCnOJlbaOBaHHe MHKporpapHH
B ,n;aJIbHeHIIlHXTeXHHqeCKHXOTpaCJlHX.

681.321:528
EYXAP, II.
681.321:528

KapMaHHble
B reo,n;e3HH

KaJIKYJlHTOPbI H npHMep

HX npHMeHeHHJI

BUCHAR, P.

reo,n;eaHqeCKHH H KapTOrpapHqecKKH

Kapesní kalkulátory
8 příklad jejich použití v geodézii
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 2, příloha na pokraoo~ání,
1 obr., 2 tab., lit. 10
Popis
výpočetních
možností
kapesních
kalkulátorfl,
funkce jednotlivých
tlačítek
a logika výpočtfl. Programovatelné
kalkulátory
a jejich specifické
možnosti.

OnHcaHHe BblqHCJIHTeJIbHbIX B03MOlKHOCTeHKapM8HHbIX
KaJIKYJlHTOpOB,PYH~HH OT,n;eJIbHblXKHonOK H JIorHKa
BblqHCJIeHHH. IIporpaMMHpyeMble
KaJIKYJIHTOpbI H HX
Cn~HpHqeCKHe BoaMOlKHOCTH.

06aop, 28, 1982,
No 2, npHJIOlKeHHe c npo,n;OJIlKeHHeM, 1 pHC., 2 ,Ta6.,
JIHT. 10
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LENKO, D.
Beitrag des Ressorts des Slowakiseben
Amtes fňr Geodiisie nnd KRrtographie bei der Bearheitnng
nnd Heransgabe des Atlasses von SSR
Geodetický a kartografický
o,bzo·r, 28, 1982, Nr. 2, Selte
31-35
Der Atlas der Slowaklschen
sozlallstlschen
Republik
[SSR] erschlen lm J6ihre 1981 als gemelnsame Herausgabe der Slowaklschen
Akademie der Wlsseschaften
und des Slowak~schen Amtes flIr Geod!isle und Kartographle. Dle Bewertung
der Bew!iltlgung VOD Kompllzlerthelt uud Anspruchvolllgkelt
der redaktlonellen,
kartographlschen,
polygr.aphlschen
nnd Buchblnderarbelten und auch der materlell-technlschen
Slcherstellung, und des Elnflusses auf dle Betrlebsokonomle
u.
dg!.

528.331.2:528.111
BOHM, J.

528.331.2:528.111
BOHM, J.
Gesetzlichkeiten
der Febler
in einem l<ombinierten
Netz
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 2, Selte
35-40, 1 Abb., 4 Tab., 3 LIt.
Dle abwelbenden
Gesetze filr dle Wlnkel und L!ingenfeMerwlrkung
ln elnem komblr.lerten
Netz. Der Elnfluss der Netzgestalt
und des VerM.ltnlsses
belder
Kategorlen auf dle Ausglelchungsergebnlsse
der Komblnatlon. Der Antell je der Fehlerkategorlc
ln der Verbesserungen der zwelten Kategorie, im Werte des aposterloren Elnheltsmlttelfehlers,
ln den Koordlnatenfehlern
der berechneten
Punkte. Dle Deduktlon filr dle Praxls
und dle ErkIarung elnes Falles grosserer Mlttelfehlerelllpsen aus der Komblnation als BUS der separaten Trlla tera tionsa usglelch ung.

Error Laws in a Combined Network
Geo:!etický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 2, pp.
35-40, 1 ng., 4 tab., 3 ref.
Dlfferent laws for Influence of errors in angles and
lengths ln comblned network. Influence of the shape
of network and the ratlo of er1'ors oí both categorles
on results of the combinatlon
a:!justment.
ProporUon
or every category of errors ln observatlon correctlons
of other category, ln the 'value af aposterlorl
r.m.s.,
ln resldual errors of adjusted quantlttes, and ln coordlnate errors nf ca,lculated polnt. Results oí connec'tlng
both methods.
Deductlons
for practlce.
Explanatlon
<Dfthe case of the larger elllpses of r.m.s. due to co,rnblnatlon than those ones due to separate
adjustment
of trllateratlon.

528.48:520.62
F'LEGR, J.

528.48:520.62
FLEGR, J.
Elektromagnetiseber
Kabel_ nnd Metailrohrleitnngssu'
cher METAX
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 2, Selte
41-44, 4 Abb., 2 Lľt.
Dle Beschrelbung
un:! dle technlschen
Parameter
der
Garnitur des elektromagnetlschen
Kabel- und MetalIrohrleltungssucher
METAX.

528.92:778.14
VRBĚCKY, Z.

The METAX EIeetromagnetic
Deteetur of Cables aud
Metallie Pipelines
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, No. 2, pp.
41-44, 4 flg., 2 ref.
Descrlptlon and teohnlcal parameters
of the assembly
of METAX electromagnetlc
detector of cables and metallle plpellnes.

:028.92:778.14
VRBĚCKY, Z.

Mikrograpbie in der Kartographie
Geodetický a kartograffl.cký obzor, 28, 1982, Nr. 2, Selte
44-51, 5 Abb., 1 Schema,. 1 Tab., 9 Lit.
Dle Pl'obleme der Reproduktlon der Felnllnlenvorlagen,
dle Bedlngungen
der Ausnutzung der Mlkrographle
ln
der kartographlschen
Gestaltung und ln der Reproduktlon und dle Besonderhelten
der Bearbeitung der kartographlschen
Vorlage mittels elner Mlkroaufnahme.
Dle
Zweckmasslgkelt
der Appllkatlon
dleser Technologie
wlrd nach der praktlschen
Priifungen der kartometrl. schen Reproduktlonsgenaulgkelt
beurtellt und es wlrd
auf dle aktlve Ausnutzung der Mlkrographle
ln weiteren technlsohen Berelchen hlngewlesen.

Mierography in Cartography
Geo:!etlcký a kart'Oograflcký obzor, 28, 1982, No. 2, pp.
44-51, 5 flg., 1 chart, 1 tab., 9 ref.
Problems of repr01uctlon
or flne I1near orlglnals, condltlons of uslng mlcl'ography ln the cartographlc
productlon and reproduction,
and pecularltles
of processlng the cartographlc
orlglnals by help of mlcrophotography. Convenlenoe of appllcatlon of the metho:!
Is judged on practical testlng the cartometrlc
accurac,y of reproduction.
The attentlon Is caJled to the actlve' use of mlcrography
ln further technlcal branches.

681.321:528
BUCHAR, P.

681.321:528
BUCHAR, P.
Taschenreehner
nnd ein Beispiel ihrer Anwendnng
der Geodiisie
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 2,
lage ZUl' Fortsetzung, 1 Abb., 2 Tab., 9 Lit.
Dle Beschrelbung
der Berechnungsmogllchkelten
Taschenrechner,
dle Funktlonen
elnzelner Taster
dle Berechnungsloglk.
Pl'ogrammlerbare
Rechner
Ihre spezlflschen
Mogllchkelten.
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LENKO, D.
Contribntlon of the Braneb of SÚGK to Elaborating and
Edltlng tbe Atlas of tbe SSR
Geodetický a kartogl'8f1Gký obzor, 28, 1982, No. 2, pp.
31-35
The Atlas of the Slovak ooclallst re.publlk [SSR) was
Issued ln 1981 ln edl:torlal cooper,a tlon Doftha Slovak
Academy of Sclloo'ces and the Slovak Offlce for Geodesy anJd Cartography
[SÚGK). Evaluat!ng of gettlng
over the ,complexlty ·and partlcularlty
of complUng,
cartogl'aphlc,
p,olygl'8,phlc, and book-bindlng work, as
weU as the materl'al-technlcal
assurance, Influenca on
eoconomy etc.

in
Belder
und
und

Poeket Caleulators
and an Example of Their Use ln
Geodesy
Geoode,tľcký a kartoograflcký
obw,r, 28, 1982, No. 2,
appendlx to be conUnued, 1 flg., 2 tab., 10 ref.
Descriptlon
of computatlonal
posslbllltles
of pocket
oalcu1lators, the functlon of Indlvldual
keys, and the
logic of computatlons.
Programmable
calculators
and
thelr speclflc posslbllitles.

Geodetický či kartografický obzor
ročník 28/70, číslo 2/1982
31

Prínos rezortu SÚGK pri spracovaní
a vydaní Atlasu SSR

Ing. Daniel Lenko.
námestnik predsedu Slovenského
úradu geodézie a kartografie

Koncom roku 1980 vyšiel v spoluvydavateIstve Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK) Atlas Slovenskej socialistickej republiky (SSR). Niektoré základné údaje
o Atlase SSR ako je formát, tlačový náklad, rozsah,
obsah, spracovatelia a pod., obsahujú práce [1, 2, 3,4].
V priebehu spracovávania a postupného vydávania
jednotlivých kapitol Atlasu SSR bolo takmer 10 rozhlasových a televíznych relácií, približne 50 príspevkov
v dennej tlači, a to v týždenníkoch, mesačníkoch,
v odborných časopisoch domácich aj zahraničných.
Mnohé príspevky boli informatívneho rázu. ale vyskytli sa aj hodnotiace články, z ktorých pozoruhodnejšie sú napr. od :Cuboša Kríža: Pýcha vedy i národa
(Pravda 20. marca 1981), od Ing. Kamila Prochádzku:
Atlas zcela neobyčejný (Technický magazín, 1981,
Č. 5) a od Ing. Milice Janekovej-Cibulkovej:
Atlas,
ktorý sa nenosí do školy (Slovensko, 1982, Č. 1).
O atlase SSR boli referáty na 5. kartografickej konferencii v Banskej Bystrici 1978 a na 6. kartografickej
konferencii v Janských Koupelích 1981. Hodnoteniu
Atlasu SSR sa venuje dvojdňová konferenciá "Atlas
SSR - základné vedecké dielo pre rozvoj vedy a národné hospodárstvo SSR", ktorú organizuje v Smoleniciach Slovenská geografická spoločnosť pri SAV
a Slovenská geodeticko-kartografická spoločnosť pri
SÚV ČSVTS.
Výtlačky kapitol Atlasu SSR sa prezentovali na
výstave v Havane pri príležitosti 11. konferencie
geodetických a kartografických služieb socialistických
štátov, na X. vedeckotechnickej konferencii Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA) a na kongrese
Medzinárodnej geografickej únie (IGU) v Japonsku.
Všeobecných informácií o Atlase SSR je teda v odbornej verejnosti už dosť. S prihliadnutím na skutočnosť, že z finančných nákladov na spracovanie a vy~
danie Atlasu SSR až tromi štvrtinami celých nákladov
sa podieIal rezort SÚGK, zhrnieme niektoré poznatky
o účasti geodézie a kartografie na tomto diele.
2. Organizačné

predpoklady

Základným predpokladom, aby spojenie rozsiahleho
vedeckého, tvorivého a spracovateIského potenciálu
sústredeného v Geografickom ústave (GÚ) SAV
a v n. p. Slovenská kartografia (SK) vyústilo do konkrétnej realizácie vo forme Atlasll SSR bolo podpísanie
Dohody o spoluvydavateIstve medzi SAV a SÚGK.
Dohodu podpísali predseda SAV akademik V. Hajko
a pred!';eda SÚGK Ing. O. Michalko, dňa 25. januára
1971. Dohoda riešila zásadné rozdelenie úloh pre obidvoch spoluvydavateIov v tom, že SAV prostredníctvom GÚ zabezpečí spracovanie ideového a obsahového
zamerania diela ako celku a SÚGK prostredníctvom
Sl( zabezpečí redakčné, kartografické, polygrafické,

knihárske spracovanie a expedíciu, vrátane prieskumu
trhu. Pravda, rámcové vymedzenie povinností obidvoch spoluvydavateIov si pri realizácii vynútilo
určité modifikácie.
Na zabezpečenie tvorby a vydania Atlasu SSR
vymenovalo Predsedníctvo SAV a predseda SÚGK
Redakčnú
radu Atlasu SSR. V zložení redakčnej
rady sa zachoval približne princíp parity čo do počtu
aj čo do funkčnej úrovne: predsedom bol riaditeI
GÚ SAV, podpredsedom námestník predsedu SÚGK,
tajomníkom :t>racovníkGÚ S:\ V, hlavným redaktorom
pracovník SUGK (tohoto SUGK plne uvo:rnil v prospech výrobného podniku SK). Ďalšími členmi redakčnej rady zo strany SAV (spolu 10) boli vedúci tematických skupín, prevažne z pracovníkov GÚ SAV
a vysokých škol a zo strany SÚGK (spolu 7) boli
zodpovední a technickí redaktori, prevažne z SK
a SÚGK. Členom redakčnej rady bol tiež zástupca
Federálneho ministerstva národnej obrany (FMNO)
a Ministerstva výstavby a techniky (MVT) SSR.
Keď nevysveUujeme úlohy a povinnosti redakčnej
rady treba aspoň spomenúť, že v prvom období jej
činnosti sa museli obojstranne prekonávať roznorodé
názory na rovnaký problém. Tieto vyplývali hlavne
z toho, že na jednej strane svoje názory uplatňovali
pracovníci z vedeckej oblasti, ktorým poznaiky
z techniky a technológie ďalšieho spracovania neboli
blízke, a na druhe strane to boli odborníci z oblasti
technickej, prísne racionálni a striktní v požiadavkách
na termíny a na kvalitu práce.
Pomocným orgánom redakčnej rady bola v Ý k on n á
rada, ktorá riešila problémy priamo vo výrobnom
podniku. Jej operatívne rozhodovanie malo vefký
vplyv na hospodárnosť prác, najma vo fáze kartografického a kartolitografického spracovania. Z počtu
12 členov výkonnej rady bolo 7 z rezortu SÚGK,
prevažne priamo z podniku SK. Vo výkonnej rade sa
kryštalizovali najoptimálnejšie východiská riešenia
zladenia požiadaviek autorských predstáv formou
technického zabezpečenia v kartografickom a polygrafickom výrobnom procese. Výkonná rada dávala jednotiacu smernicu pre kartografické vyjadrenie obsahovej zložky jednotlivých máp, tlačových hárkov,
kapitol a celého diela.
Spolu 8 tematických redaktorova 4 technickí redaktori z pracovníkov SK zabezpečovali redakčné spracovanie a kartografické stvárnenie a riešili technologické otázky. Svoje miesto mal tiež podnikový grafik,
ktorý neustále spolupracoval s redaktormi.
Výtvarná stránka atlasu sa zabezpečovala prostredníctvom Slovenského fondu výtvarných umení. Reali.
zovanie predstavy výtvarníka v spracovaní atlasu ako
celku malo podstatný vplyv na estetické stvárnenie
atlasu, ktoré sa vysoko hodnotí, avšak pomerne oneskorené zásahy výtvarníka niekedy mali dopad aj na
ekonomickú stránku.
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Osobitne významnou skutočnosťou, která sa stala
v podstate hybnou silou, stimulom a príkazom na
spracovanie a vydanie Atlasu SSR, bolo uznesenie
vlády SSR č. 362 z 8. 10. 1975 v ktorom sa konštatovalo, že vydanie Atlasu SSR zodpovedá potrebám
a záujmom socialistickej spoločnosti a ako súborné
mapové dielo bude cenným prínosom pre kultúru, vedu
a techniku. Vláda SSR uložila viacerým ministrom
vytvoriť predpoklady pre úzku spoluprácu nimi riadených rezortov spracovatel'om atlasu. Predsedníctvo
vlády SSR každoročne prerokúvalo správy o stave
prác na atlase, ktoré predkladal predseda SÚGK spolu
s predsedom SAV. Vláda uložila ministrovi výstavby
a techniky SSR oponentsky posúdiť návrh na vydl!>nie
atlasu a spracovatel'om zohradniť pripomienky uvedené
v komplexnom stanovisku MYT SSR. V tomto období - roku 1976 - kedy už práce nl!>atlase boli rozbehnuté, ústredné orgány podali celkom 68 pripomienok
z ktorých niektoré malitiež vplyv na zmenu koncepcie
atlasu.
Toto, aj keď čiastočné spomalepie prác, prinieslo
nečakanú výhodu spracovateTom v tom, že atlas sa
stal odrazu vlastným záujmom každého rezortu, čo
malo vel'ký význam hlavne v etape schvaTovania, ale
aj pri materiálno-technickom zabezpečovaní. Aj touto
cestou sa podarilo docieliť vysokú úroveň tak obsahovej, ako aj interpretačnej stránky Atlasu SSR.
Vláda SSR určila termín vydania Atlasu SSR na
koniec roka 1980 a tento termín sa zásluhou nemalého
úsilia obidvoch spoluvydavateTov a spracovatel'ských
organizácií aj dodržal. Výrobný proces predpokladal
postupné spracovanie 15. kapitol tak, že sa spracujú
v roku 1977 2 kapitoly, roku 19784 kapitoly, roku 1979
5 kapitol a roku 1980 zostávajúce 4 kapitoly. Spoločenský záujem bol dať čím skor do užívania už spracované kapitoly, čo sa aj realizovalo. Takto bol zostavený
dlhoročný harmonogram spracovania a vydávania
atlasu podl'a kapitol. Výrobný proces si vynútil vyhotoviť podrobný vnútropodnikový
harmonogram
pracovných etáp na spracovanie kapitol a to až podTa
tlačových hárkov. Plnenie takéhoto harmonogramu sa
pravidelne kontrolovalo.

Projektová dokumentácia Atlasu SSR sa vyhotovovala
v rokoch 1970-1973 (pozri [1]). Na základe koncepcie
atlasu, vyjadrenej v ideovom projekte, ktorý z hl'adiska
tematického obsahu vypracoval GÚ SAV, a ktorý bol
poslaný 70 inštitúciám na posúdenie (z nich 29 malo
prípomienky), ďalšiu projektovú dokumentáciu a podkladové materiály k nej zabezpečili organizácie SÚGK,
najma Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK). V spracovateTskom procese sa využili
najma tieto výskumné správy VÚGK: "Štúdie pre
vytvorenie Atlasu SSR" (1971), "Štúdie o podkladových mapách pre Atlas SSR" (1971), "Projektová
dokumentácia Atlasu SSR - úvodný projekt" (1972),
"Projektová dokumentácia Atlasu SSR - technický
projekt" (1973), "Výskum úvodných máp Atlasu
SSR" (1973), "Výskum riešenia vybraných redakčných
problémov mapy zemepisnej polohy a politickej mapy
Strednej Európy pri tvorbe Atlasu SSR" (1974),

"Výskum interpretácie dynamiky na mapách Atlasu
SSR" (1975), "Jednotný postup kartografického a polygrafického spracovania máp a diagramov Atlasu
SSR" (1975).
Úlohy, ktoré riešili problematiku znázorňovania
obsahu ako i realizačných prostriedkov vo výrobnom
spracovatel'skom cykle boli oporou redakčnej a zostavitel'skej práce. Osobitne sa spracovala výskumná správa na Katedre mapovania a pozemkových úprav
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave o kartografickej projekcii SSR a sveta, zaručujúcejoptimálnu
presnosť matematického podkladu. V tomto zobrac
zení sa vyhotovili aj podkladové mapy, a to 24 variant
v 9. mierkach od 1 :500000 až po 1 : 6000000 s obsahom fyzickogeografických prvkov a hraníc administratívnych celkov so stavom v roku 1970 (pozri [2, 3]).
Takto sa zabezpečilo, aby v procese kartografického
a polygrafického spracovania celého diela sa zachovala
lokalizačná presnosť, názornosť a súlad odborného
obsahu s podkladovou mapou v kapitole aj v celom
atlase navzájom. To vyžadovalo zvoliť a "vynájsť"
najvhodnejšie vyjadrovacie prostriedky pre znázornenie odborného obsahu a správnosť volených prvkov
podkladových máp.
Na overenie vhodnosti podkladového polohopisu
a zaplnenosti mapy sa vytlačili vzorové hárky a spracovali sa viaceré mapové ukážky.
Realizačné projektovanie, najma redakčné plány
a technicko-kalkulačné listy podrobne určovali podmienky spracovania a výroby, nadvazujúce etapy,
časové kalkulácie, boli podkladmi na uzatváranie
dodávatel'sko-odberatel'ských vzťahov a spresňovali
finančné kalkulácie. Vyhotovovali sa až po získaní
autorských originálov, čo určitým sposobom ovplyvňovalo aj plánovanie prác, najma finančnú stránku.

Od roku 1974 postupne až do roku 1978 dodávalo
161 autorov svoje originály na ďalšie spracovanie do

SK.

Pracovníci SK museli po prevzatí autorských orgiinálov, z ktorých každý bol poznačený osobitným "rukopisom" autora, preukázať, že sú schopní zabezpečiť
tvorivé redakčno-zostavitel'ské, kartografické, polygrafické a výtvarné spracovanie atlasu tak, aby sa
dopracoval a adekvátnym sposobom realizoval zámer
autorov, aby sa integrované vedecké informácie umocnili kartografickými metódami a stvárnili do mapy tak,
aby boli zrozumitel'né a všestranne použitel'né a aby
sa dosiahla odborná a technická úroveň diela s vysokými parametrami.
Osobitnými kartografickými prostriedkami, ako sú
písmo, konvencionálne značky, farebný variant, zrozumitel'nosť, mierka mapy atď. sa znázorňovalo množstvo roznorodých prvkov a javov v ich statike a dynamike. Pritom sa musela dodržať celkove správna interpretácia dynamiky pri syntetizácii a pri dodržaní
požiadaviek výtvarníka tak, aby sa zachovala jednota
celého diela ako zo stránky grafickej tak aj z hl'adiska
farebného a estetického ladenia. Náročnosť prác spočívala aj v zjednotení vyjadrovacích prvkov z pohradu
celého atlasu, vo vhodnej generalizácii obsahu, v uplatnení čitateTnosti, v zlučovaní analytických máp
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s príbuznou tematikou do syntetických máp, čo-bolo
sťažené dlhým obdobím postupného odovzdávania
autorských originálov na jednej strane a termínmi
vydávania jednotlivých kapitol na druhej strane.
Aby sa dosiahla a zachovala jednotnosť znázorňovaných javov a ich vzťahov v jednotlivých kapitolách
i v celom atlase navzájom, vyhotovili sa v podniku
viaceré pomocky: vzorník písma, vzory druh ov rastrov, vzory riešenia grafických a slovných vysvetliviek,
vzorník farieb ale aj vzory vazby volných i viazaných
hárkov.
Vyhotovili sa napr. zásady o spracovaní autorských
originálov, podla ktorých autorské originály mali
v maximálnej miere zodpovedať parametrom zostaviterských originálov. Nedodržaním týchto zásad sa rozšírili povinnosti redaktorova zostavitelov ale aj kartografov v SK. Po dodaní autorských originálov sa predovšetkým určila vhodná mierka mapy z hladiska
významu zobrazovanej tematiky a to tak, aby prípadná zaplnenosť zobrazenia neznižovala kvalitu čítania
mapy, ale aby ani malá početnosť zobrazených javov
nevyvolávala dojem prázdnoty. Otázka hospodárnosti
žiadala zvyšovať počet syntetických máp na úkor
analytických a to stupňovalo nároky na prácu redaktorov, zostavitelov a kartografovo Dodržiavanie správnosti lokalizácie značiek a diagramov odborného obsahu pri tvorbe mapy, ale aj pri ·tlači, _patrilo medzi
prirodzené požiadavky na vysokú kvalitu prác. Vorba
správnej velkosti, čitaternosti a názornosti vyjadrovacích prostriedkov s ohTadom na vyváženosť obsahu
a zaplnenosť mapy, ako aj vhodná generalizácia
obsahu vyžadovala umenie a cit kartografovo Medzi
požiadavky výtvarníka patrilo tiež grafické riešenie
vstupných strán, typy písma, usporiadanie nadpisov
strán, použitie charakteristických farieb pre jednotlivé
kapitoly a vonkajšia úprava atlasu v plnej vazbe aj
v škaturovom prevedení.
Zvládnutie diela si vyžiadalo aj inovácie v technickej
a technologickej oblasti. Uplatnili sa výsledky výskumu, ktoré riešili parametre redakčno-zostaviterských,
kartolitografických a polygrafických prác. Využívali
sa podané zlepšovacie návrhy ako n8J>r. Slaná V. Gartner, K.: Príprava vydavateTských originál ov
výplňou symbolických rastrov, Čanigová, L. Margolien, B.: Vyhotovenie pracovných kópií rastrov
s natáčaním a Návrh na vyhotovenie linkových, mriežkových a bodových rastrov, Hájek, M. a kol.: Digitálne stanovenie farebných tónov na mapách. Realizovanie uvedených zlepšovacích návrhov malo aj nemalé
ekonomické prínosy. V podmienkach podniku sa
uplatňovala nová technológia zlúpovania emulzievyužívala sa fotosadzba v popise a čiastočrie i v použí,
vaní značiek. Mnohostranne
sa začala používať
rastrová technika, najma pri riešení a zobrazovaní
dynamických javov z viacero časových a vecných
hradísk.
.
Na vyhotovenie vydavaterského originálu tieňovaného reliéfu sa vyhotovil nový originál mapy a uplatnilo sa ručné tieňovanie a fotomechanické tieňovanie
a tvarovanie na termoplastickú fóliu.
Aj polygrafické práce boli náročné na zvládnutie
technológie. Tlač 10 OOO-ového nákladu prebiehala
prakticky 4 roky. Pritom sa musel dodržať žiadúci
farby, bezchybná sútlač jednotlivých prvkov a mnoho

ďalších požiadaviek. To vyžadovalo kvalitné kartografické spracovanie, kvalitný papier, tlačové farby, ale
aj dosledné práce v litografii, v kopírni-montáži tlačových podkladov aj pri vlastnej tlači. Takto polygrafické práce prekonali nielen kvalitatívnu ale ja kvantitatívnu zaťažovaciu skúšku, lebo tlač atlasových diel
kladie oveTa vačšie nároky na zvládnutie patričnej
technológie1) .
V súlade s vypracovanými zásadami pre schvarovaciu činnosť konečné schvalovanie nátlačkov a signálnych výtlačkov kapitol aj atlasu ako celku patrilo
spoluvydavaterom po prebehnutí vyjadrovania a návrhov autorov, vedúcich tematických skupín, zainteresovaných rezortov, osobitnej komisie a po odporúčaní redakčnej rady. Návrh predkladal hlavný redaktor Atlasu SSR a riaditer SK. Zvládnutie rozsiahlych prác na atlase, ktoré prebiehali prakticky od roku
1971 do 1981 resp. do 1982, vyžadovalo si zapojiť
takmer všetkých pracovníkov SK.
Vedenie podniku SK operatívne dotovalo pracovníkmi Ótvar hlavného redaktora, pričom osobu hlavného
redaktora uvolnil SÚGK z radov vlastných pracovníkov. V podniku sa plm'niu úloh organizačne prisposobili alebo vytvorili aj ďaJšiepotrebné útvary, redakcie,
pracoviská.
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Operatívne sa riešili kritické miesta v spracovaní,
akými boli v počiatočnom období redakčno-zostavitelské práce, neskor práce v astralónovej kopírni, kde bolo
potrebné prechodne zaviesť tri pracovné zmeny.
Vo výrobnom procese sa zaviedol osobitný systém
revízií a osobitné schvaTovacie pokračovanie v rámci
ktorého sa znova prichádzalo do styku s autormi, vedúcimi tematických skupín, štátnymi orgánmi podla
príslušnosti spracovanej tematiky. Pri tomto významnú pomoc poskytlo najma FMNO, Ministerstvo vnútra
a MVT.
Osobitne účinné boli operatívne opatrenia podniku
na zvládnutie prác v termínoch, ak boli oneskarene
predložené autorské originály, ak boli vačšie zásahy
v procese schvalovania a pod. Tu preukázali svoj dobrý
vzťah predovšetkým komplexné racionalizačné brigády, ale aj ostatní pracovníci zúčastnení na prácach
na atlase.
Práce na atlase v SK priniesli vela pozitívnych
poznatkov a kladov tak pre vedenie ako aj pre jednotlivých pracovníkov v podniku a znamenajú kvalitatívny skok vo vývoji SK a v schopnostiach jej pracovníkov. Vedenie podniku pre to pripravilo dobrú tvorivú
atmosféru. Pracovníci mali mimoriadny záujem o prácu na atlase. Často sami prejavovali záujem o spracovanie určitých tematík, ku ktorým mali osobný vzťah.
Prácu na atlase považovali tiež za určité osobné
ohodnotenie ich kvality a prejavenú doveru, uspokoje
nie ich prestíže pracovať na atlase a niektorí považoval
za degradáciu, ak boli preložení na iný druh práce.
Chceli kolektívne vytvoriť kvalitné dielo a toto sa im aj
podarilo.
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Všetka činnosť technická a technologická sa prejavuje
aj v ekonomickej oblasti. Už pri zaradení úlohy vydať
Atlas SSR v rámci edičného plánu SÚGK v podmienkach SK bolo potrebné si uvedomiť, že táto skutočnosť prechodne ovplyvní uspokojovanie požiadaviek
socialistických organizácií na mapy pre hospodársku
výstavbu a požiadavky škol a verejnosti na učebné
pomocky, politickovýchovné mapy, turistické mapy,
orientačné plány, atlasy a pod. Bolo preto potrebné
vykonať rozdelenie úloh vecnej náplne plánu na
ostatné organizácie rezortu, ale aj čiastočne obmedziť
. vydávanie spomenutých druhov máp s tým, že omeška.
nie sa dobehne v 7. paťročnici.
Dopredu sa zvážila náročnosť prác na atlase, vplyv
prác na rast produktivity práce, na rast nákladov, na
zvyšovanie normatívu zásob a na ostatné ekonomické
ukazovatele. Tieto preukázali, že ťarcha finančných
nákladov na atlas je pre podnik príliš verká, že spracovanie je pre podnik z hradiska efektívnosti neatraktívne a podnik nie je scllopný sám si vyriešiť
svoju ekonomiku. Zabezpečením pomoci ostatnými
organizáciami rezortu sa určili také ukazovatele pre
podnik SK, aby sa neohrozila jeho ekonomická stabilita. Takto sa spracovanie a vydanie atlasu stalo vlastne
záležitosťou celorezortnou. Konkrétny dopad na rast
produktivity práce v SK potvrdzujú aj tieto údaje:
v rokoch 1972 až 1974 bol medziročný rast produktivi.
ty práce 3,3 % až 5,3 %, v rokoch 1975 až 1977 to bol
pokles od -1,23 % až po -3,25 %. Produktivita práce začala stúpať až po roku 1978, kedy už gros re·
dakčno-zostaviterských a kartografických prác bolo
splnené a kedy už aj organizácia práce v podniku bola
dokonalejšia, podriadená splneniu hlavnej úlohy.
Podobný odraz sa javí aj v trende rastu výkonov
podniku ako celku.
Za takýchto podmienok bolo len prirodzenou povinnosťou riadiaceho orgánu a vedúcich pracovníkov
podniku, neustále sledovať otázku efektívnosti a hos.
podárnosti všetkej práce. Preto bolo potrebné trvať
na včasnom dodávaní autorských originálov v žiadúcom vyhotovení, na splnení jednotlivých fáz harmono.
gramu, na skorom vyriešení otázok vo výkonnej rade,
na včasnom riešení výtvarnej stránky, na rýchlom
priebehu schvarovacieho pokračovania a pod., lebo
akékorvek omeškanie ktoréhokorvek článku malo za
následok prepracovanie, porušenie nadvaznosti, stratu
časových a materiálových nákladov.
Tvorba tak rozsiahleho diela, ako je atlas, je permanentný tvorivý proces, ktorý si tak po obsahovej, ako
aj po kartografickej a polygrafickej stránke vyžadoval
určité zásahy do stvárnenia aj grafického riešenia.
Tento proces na jednej strane skvalitňoval obsahovú
a kartografickú úroveň diela, ale na druhej strane
spomaroval výrobný proces a zvyšoval výrobné
náklady.
Po prvý raz v našej praxi sa stretli a spolupracovali
na takom rozsiahlom a náročnom diele odborníci
dvoch roznorodých oblastí vedy a techniky, ktorí mali
rozdielne predstavy o povinnostiach voči druhej strane. Postupné, najma osobné kontakty medzi vedúcimi
tematických skupín a tematickými redaktormi umož.

nili vzájomné pochopenie sa a rešpektovanie požiadaviek, až prešli do vzornej spolupráce v štádiu dokončovania prác na atlase.
SÚGK vytvoril relatívne dobré podmienky výrobnému podniku pre práce na atlase a prt; plnenie aj
ostatných úloh plánu. Priebežne riešil závažné problémy a urýchlene rozhodoval o zásadných otázkach.
Vydal nový sadzobník autorských odmien, vyriešil
otázky cenové, zabezpečil devízové prostriedky na
dovoz materiálu a špeciálnych pomocok, na získanie
stroj ov a pod. Bez vyriešenia aj týchto otázok by
nebolo možné dospieť k tak kvalitnému výsledku,
akým Atlas SSR je .
V súvislosti s postupným dokončovaním atlasu sa
vyriešilo aj archivovanie výsledných elaborátov jednotlivých spracovaterských etáp: autorské originály sú
uložené v GÚ SAV, zostaviterské a vydavaterské originály sú uložené v Ústrednej dokumentácii Geodetické.
ho ústavu, n. p. v Bratislave, tlačové poklady sú ulo·
žené v Technickej dokumentácii Správy geodézie
a kartografie v Bratislave.
Reprodukčné právo k atlasu má SAV pokiar ide
o obsahovú stránku a SÚGK pokiar ide o topografický
podklad a stvárnenie atlasu vo všetkých zložkách.
Vazba a distribúcia atlasu pokračuje aj v prvom polroku 1982. Po skončení sa vykoná celé zhodnotenie
hospodárenia s finančnými prostriedkami a vykoná
sa maje~kové usporiadanie.

Atlas SSR je výsledkom trvalej dobrej spolupráce
organizácií SAV a SÚGK a ich jednotlivých pracovníkov. rch spoločným úsilím sa podarilo integrované
vedecké informácie získané vo vedeckej sfére spracovať
a vyjadriť kartografickými metódami tak, že sa
dosiahla odborná a technická úroveň diela s vysokými
parametrami a takto sa v socialistickej spoločnosti aj
dokumentovala účelnosť vhodného spojenia vedeckého,
tvorivého a spracovaterského potenciálu.
Atlas SSR je zdrojom vedeckých poznatkov a bohatých informácií, ktoré sú potrebné v roznych odboroch
vedy a spoločenskej praxe. Mapy v atlase obsiahnuté
sa využijú v riadiacej sfére pri činnosti prognostickej,
plánovacej, projekčnej, ale aj v oblasti vedeckej,
technickej a pedagogickej na všetkých úrovniach.
Atlas plní doležitú výchovno-vzdelávaciu funkciu
v okruhu najširšej verejnosti a propaguje prednosti
nášho spoločenského zriadenia. Aj týmto činom sa
naplnil program XV. zjazdu KSČ, ktorý poukázal na
potrebu všestranného využitia výsledkov vedy a techniky vo všetkých oblastiach nášho spoločenského
a hospodárskeho života.
Skúsenosti, ktoré získali riadiaci a výkonní pracovníci v rezorte pri spracovaní Atlasu SSR sa budú naďalej
zveraďovať na prospech ďalšieho rozvoj a československej kartografickej tvorby.
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Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.'
FSv ČVUT v Praze

V kombinované síti se měří úhly i délky. Obě kategorie
představují zcela různorodé veličiny, jejichž chyby
se tvoří, hromadí a uplatňují v. síti podle odlišných
fyzikálních a matematických zákonů. Jejich vzájemná
integrace nebo kompenzace při vyrovnání sítě je velmi
složitá. Kromě tvaru sítě se silně uplatňuje i apriorní
stanovení vah, tj. poměru přesností obou kategorií.
Vliv těchto faktorů není dosud zcela objasněn. Praxe
se pozastavuje zejména nad případy, kdy připojení
triangulace k trilateraci zvětšilo elipsy středních chyb.
[2], [3]. Nechybí hlasy, které zavrhují triangulaci,
jakoby tato výsledky zhoršovala ..Předložená práce je
pokusem aspoň částečně osvětlit zákonitosti společného působení obou kategorií chyb.

méně odvozované obecné dedukce. Bude proto i zde
použita.
Uvedené zásady velmi zjednoduší určení vah, jehož
základem by měly být apriorní hodnoty standardů
Pw

=

O'~ : O'~

= konst., Ps =c= O'~ : O'~m = konst.,
qs = ~m : ~ ,

(2)

·kde 0'0 je bezrozměrný střední jednotkový standard
(pro P = I). Každá kategorie má nyní jedinou společnou hodnotu váhy v celé síti. Obvykle se volí
0'0

= O'w, Pw

qs
V případě O'w =
q = 0,25, atd.

O'km

= I,
=

q

Ps

=

bude q

=P =

O'~ : O'~m'

(3)

O'~m : O'~

= I, pro

O'w

=2

O'km

platí

2. Základní vztahy v obecném trojúhelníku
2.1 Měrné

jednotky

a váhy

Pro teoretické úvahy je užitečné provést určité sjednocení měrných jednotek obou kategorií zavedením
relativních úhlových chyb (v md.)a relativních (kilometrových) délkových chyb:
Si

= Swi : e,

ei

= Ssi : 8i,

O'~

= E(S2),

O'~m = E(e2~

Vzájemné ovlivňování obou kategorií chyb posoudíme
podle toho, jakým podílem každá přispívá na výsledné
chyby veličin ve vyrovnané kombinované síti, a to
v závislosti na tvaru sítě a na apriorním poměru přesností úhlů a délek. Omezíme se na tři nejdůležitější
veličiny.

(I
V těchto jednotkách budou vyjádřeny i empirické
střední chyby a standardy (m, 0'), odchylky podmínkových rovnic (U) a relativní opravy z vyrovnání
(vw : e = v, Vs : 8 = w). Poměr O'w : O'krY! vyjadřuje poměr relativních přesností obou veličin a při O'w = O'km
mluvíme o jejich stejné relativní přesnosti. Praxe
oprávněně uplatňuje předpoklad stejné přesnosti
všech měřených úhlů se standardem O'w. Při určování
vah se obvykle volí zjednodušující předpoklad, že
střední chyba v měřené délce je jí přibližně úměrná:
O'i • O'km.8i (se zanedbáním adiční složky). V tomto
případě patří relativní délkové chyby ei do společného
základního souboru s parametrem O'kr'" Tato aproximace neovlivní znatelně výsledky vyrovnání a ještě

1. Aposteriorní jednotková střední chyba mM daná
rovnicemi

kde n' je počet nadbytečných měřených veličin (stupňů volnosti) a střední variance plyne z rozdělení pravděpodobností veličiny m~.
2. Zbylé skutečné chyby úhlů a délek ve vyrovnané
síti

3. Střední souřadnicové chyby mx, mv určovaného
bodu (poloosy střední elipsy chyb).
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P2

®

~

®

..

~
P,

S2 •

Y

P,

(x,y)
y

~(X-.-y)

Y

S2 •

P'(x,y)

Y

S2

Obr. 1

Jako model sítě zvolíme obecný trojúhelník s umís.
těním osy Y do strany 82(obr. 1), s výchozím bodem Pl
a určovaným P3 (x, y). Vliv tvaru trojúhelníka bude
numericky zkoumán na 4 typech:

A : Trojúhelník

rovnostranný,

COi=co='r60°,

Rovnice pro (jx, (jy se odvodí také obecným řešením
algoritmu. Pozorujeme silnou závislost zbylé úhlové
chyby é~ na původní chybě éi a souřadnicové chyby Sy
na tvaru trojúhelníka.

8i =

=8.

B : C01= 60°, co2 = SO°, C03= 40°, 82 : 83 • 1,5

C : C01= 120°, co2 = 43°, C03= 17°, 81 : 83 • 3

D : Jako typ C ale s nestejnými váhami délek podle
středních chyb (j = (5
8km) mm/km; zde ql = 0,62,
q2 = 0,74, q3 = 1,80.

+

V našem případě nedojde k vyrovnání. Podle kosinové
věty odvodíme úhel col z měřených stran a označíme
jeho hodnotu y. Střední chyba (jy bude funkcí středních
(ne relativních) chyb (ji délek 8i :
1
22 . 2 {(cosy.82-83)2(j~
sm y

Typ C byl zvolen jako velmi nepříznivý tvar. Pro
porovnání budou přehledně uvedeny také postup
a výsledky separátního vyrovnání triangulace a trio
laterace.
2.3 Triangulace
VI

+ v + + U = O,
E(U2)

-31

V, =

U

'

,

=

3(j~

2 _

[

mo

=

E[vv]

= -Sl

U

V3

2

-

E(m~)

]

-

S3'

Vi =

Sx=82·S1,

3 (2si
,

-

col

2

-

+

Si+!) ,

2 2 2

(jX=382·(j())

-

82)2

(jn

=

U~ (v úhlové míře)

= Uf, (v délkové míře)
= Uc (v délkové míře)

= cos COi: 8i,

= konst.

+

a)

VI

S = sin COi: 8i
(pro určitý trojúhelník)

+

v2

+

+ Ua = O,

v3.

Při označení cotg COi= 0i:
e3

+

03é~ =

02é~ -

+

(202

+

(j; =8~,(j~{qS3

03)S2 -

+:

e3

=

U~ : e

Ub

=

Uf, : 8183

O,
Uc

= U~ : 8283

Ua

+ ~
+

(02

{(03 203)

(O~ + 0203

02)é1

S3}

+

(6)

po zavedení symboliky

Ci

éu =

na

éx

Při použití relativních oprava

Chybu ve výchozím azimutu nebudeme uvažovat,
protože nemění tvar ani rozměr trojúhelníka. Stranu
82 = Y odvodíme z měřené délky 83 (s relativní chybou
e3): 82 = 83sin (co2
v2) : sin (C03 v3).

+

+

co2 co3- IS0°
81 sin C03- 83 sin COl
82 sin co3- 83 sin co2

(j~

Si-l

(COSy.83

2.5.1 Tři odchylkové rovnice zvolíme ve tvaru

1

Si = Si -

+

+ 8I(jI +

Pozorujeme silnou závislost souřadnicové chyby
tvaru trojúhelníka.

1 U2
3
'

_

vv -

=

S2 -

8283

b) -ClV1

c) -C2V2

+ O~)}

+ C + SW -SW
3V3

+ C + SW

1

3V3

2-

3

SW3

+U

b

=

Uc

=
=

O,

(7)
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== ~ (C~

[qcc.2]

+ biK + CiKc)

Vi(W.J = qi(a;Ka

2.5.2 Numerické hodnoty relativizovaných odchylek U
jsou produktem skutečných chyb:
-(el

+e +e

Ub

=

Clel -

C3f!3 -

Sel

Uc

=

C2f!2 -

C3f!3 -

Sel

+ Se3
+ Se3

3. Skutečné a středni souřadnicové chyby v bodě

E(Ua)

=

O

,

E(Ub)

=

O

,

E(Uc)

=

O (10)

3)

2

P3(X, y)

Nulové střední hodnoty platí při nulové korelaci mezi
měřenými veličinami. Táž chyba se v délkových odchylkách různě uplatňuje podle tvaru trojúhelníka.
Podíl každé kategorie lépe vynikane v rovnicích pro
variance odchylek:
E(U~)

3(T~

E(m)

= (Ci

E(U~)

= (C~

=
E(UaUc) =
E(UbUc) =

E(UaUb)

(C3 -

CI) (T~

(C3 -

C2) (T~
C~(T~

(T~

Qx

=

2qs : (3qs

= [qcc]

(T~

QjJ

=

qs(qs

=
=
=

[qab]

(T~

[qac]

(T~

+ S2(T~m

[qbc.l]

= ~ (2C~ -

+

ClC3

ClC2

C~)

+

[qbc] (T~ (II)

2qS2

+ ClC3 + C2C3) +

qS2

Rovnostranný trojúhelník
Metoda

Trian.
TriI.
Gkm
=

O

=

0.5GOJ
GOJ
2 GOJ
OCJ

I

qOJ

qs

I

q3
1

1
1
1.
1
1
.

GOJ = O
=

OCJ

O
OCJ

Qx : s~

0.67
2

0.67

----------

O .
O--------_. __
0.25
1
4
OCJ

0.28
0.50
0.62
0.67

I

QjJ: s:

+

q3

Poznámka. U typu D má strana
přesnost než u typu C.

O
2
8.

+

1)

=

+ 3)

(q~

+

1) : (q~

+

3)

Hodnoty Qx : ~ a QjJ : 8~ jsou sestaveny v tab. č. 1
pro různé typy trojúhelníka i různou volbu vah (poměrů přesností úhlů a délek). U rovnostranného trojúhelníka jsou také řešeny teoretické limity vah. K takovým
v praxi nedojde, ale osvětluje se tím mechanismus MNČ
pro případy, kdy normálně přesná kategorie (qI = 1)
se spojí se značně přesnější kategorií (qn ~ O) anebo
se značně nepřesnější (qn ~ 00). Příslušné dedukce
platí i pro obecný trojúhelník.

Obecný trojúhelník
Typ

I!

B

1

Metoda
I

Trian.

qOJ

qs

Qx : s~

1

q3

0.67

0.18
0.50
1.54

Komb.
C

D

větší apriorní

1982/37

QjJ: s~

1.63

+

q3

--

TriI.

O

0.33
1

1) : (3qs

: (q~

Reciproké váhy qs patří k volbě (To = (TOJ,qOJ = 1 a reciproké váhy úhlů q~ k volbě (To = (Tkm, q; = 1. Tento
postup neumožní separovat vliv úhlových od délkových chyb na souřadnice (x, y); toto bude provedeno
až v kap. 5. V separované triangulaci platí (To = (TOJ,
V trilateraci (To = (TOkm'

-~--~---~-~-- -----

1
1

+

+ 1) = 2q~

(13)

2.5.3 Přetvořené podmínkové rovnice (7) mají zdánlivě
jednoduchou stavbu. Silná vazba délkových rovnic
však vede ke složitým redukcím v algoritmu:

= {- (Ci +

Hodnoty reciprokých vah snadno určíme při řešení
algoritmu. Pro rovnostranný trojúhelník v kombinované síti platí

(T~

Podíl každé kategorie závisí na tvaru trojúhelníka
a převaha vlivu jedné kategorie nad druhou se podle
toho může střídavě měnit.

[qbb.l]

Souřadnice bodu P3(x, y) se odvozují z vyrovnaných
veličin. Platí

= [qaa]
+ 2S2(T%m = [qbb]

+ C~) (T~
+ ~) (T~ + 2S2(T%m

[qbc.l]2:

Obecné vyjádření různých funkcí vyrovnaných veličin
v obecném trojúhelníku je takto velmi složité a nepřehledné. Bylo proto odvozováno jen pro rovnostranný trojúhelník. Získané dedukce však prakticky
platí i pro obecný tvar, což ověřila numerická řešení
algoritmů pro každý typ i různě volené hodnoty reciprokých vah q délek.

takže průměrná relativní chyba v rozměru vyrovnané
sítě je průměr původních relativních délkových chyb.

=

2qS2-

: [qbb.l]

dá součty oprava zbylých skutečných chyb

Ua

+ C2C3 +~) +

(8)

b

1
1
1

Trian.
TriI.
Komb.

1

Trian.
TriI.
Komb.

1

1

1

1

3.32

0.25
1
4

0.31
0.48
0.59

0.15
0.43
1.46

0.67
30.70
0.61

10.24
1
0.60

+

q3

1
1

0.67
21.68
0.61

10.24
0.74
0.43

+

q3

1
1

1
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Výsledky v tab. č. 1 vedou k těmto dedukcím:
1. Střední podélná odchylka (Jy v kombinované síti
je především závislá na přesnosti měřených délek.
2. Nepříznivý tvar trojúhelníka neovlivňuje v triangulaci střední příčnou odchylku (J", ale velmi zvyšuje
podélnou odchylku (Jy. U trilaterace je tomu naopak.
Spojení obou metod zcela odstraní uvedené jejich
slabiny a dá praktickou nezávislost obou odchylek
na tvaru trojúhelníka. Dále vede k zaokrouhlení a ke
zmenšení středních elips chyb z jednotlivých metod.
3. Velmi přesná trilaterace (ei - O, q. - O) zachová skutečný tvar i rozměr sítě. Připojení méně přesné
triangulace tento výsledek neohrozí (Wi - O, Vi - Ci)'
Velmi přesná triangulace (Ci - O, q(JJ- O) zachová
tvar trojúhelníka. Připojená trilaterace pouze ovlivní
celkový rozměr průměrnou relativní chybou délek
e* = [e] : 3, (J~m = 0,57 (Jkm4. Jestliže k normálně přesné kategorii připojíme
i velmi nekvalitní druhou kategorii, nezhorší se výsledky vyrovnání, naopak - byť i nepatrně - se
výsledky zlepší.
Všechny uvedené dedukce jsou však vázány podmínkou, že poměr reálných přesností obou kategorií je správně
vyjádřen i poměrem vah
q(JJ: q.

+

qs

= 0,25;
=

q.

= 4;

W2

=

VI

0,08 Ua
VI

0,14Ua

-

+ 0,74Ub

-

-

0,41Uc,

0,52Uc

+ O,llUb

-

0,02Uo

0,79Uc

Pro úhlové opravy podíl Ua nepatrně osciluje kolem
-0,33Ua
a podíl Ub, Uc klesá s klesající přesností
délek (kombinace se blíží triangulaci). U délkových

Typ

I

I q(JJ qs

Tri.

B

C

--nI

1

2

=:3 Ua +

[pvv]

_

[pww]

-

(3q

3(3 q

+ ~3UbUc,

8

+
(15)

2

+ 1)2

8q

(Ub

2

2

+ Uc -

UbUc),

2

+ lY (Ub + Uc -

UbUc)'

+O

2 =

n'

=

3 a E(m~)

= (J~.

Podíl jednotlivých kategorií oprav je sestaven
v tab. 2 opět pro různé typy trojúhelníka a různé
váhy. Připomeneme ještě, že podmínku [pvv] = min.
může splnit jen separátně vyrovnaná triangulace
a [pww] = min. jen trilaterace (v našem případě
[pww] = O). V kombinaci budou mít uvedené součty
obecně větší hodnoty, což plyne z nutného přizpůsobe.
ní oprav jedné kategorie také chybám kategorie druhé.
Vliv této vzájemné konfrontace můžeme sledovat
v tabulce. Zvětšené součty čtverců oprav jsou však
kompensovány větším počtem nadbytečných veličin,
takže vždy platí E(m~) = (J~.
Při studiu tabulky je nutno pamatovat, že jsme
zvolili (J~ = (J~ a (J~m = q(J~. Pozorujeme, že určitá
kategorie měření s klesající svou přesností stále méně

I.
I

E[pvv)

I
a'w

E[pww)

I

E(m;)

a'o

=

=

a;

a'w

1
1
1
1
1
O

O
0.25
1
4
1

3 a'w
1.65a~
1.12
1.01

+ 1.96al.",

+ 0.04
0.38

(16)

I při stále přesnosti obou metod jsou v různých případech hodnoty odchylek náhodné a tím i veličiny
[pvv], [pww], mOl které oscilují kolem svých středních
hodnot. Proto čtverce a součiny odchylek nahradíme
jejich variancemi E(U;), E(UaUb), atd. a tyto pomocí
rovnic (ll) vyjádříme variancemi měřených veličin
(J~, (J~m' Dostaneme tak obecně

i

1

Tril.
A

m + U:J3U; + Ut2UaUb

+

UllU~
U22
U13UaUc

kde ull = [POl.Ol.](JJ'
UI2 = 2 [POl.{J](JJ'
atd. Podobně vyjádříme i [pww], příp. i [vv], [ww]. Pro rovnostranný
trojúhelník platí

Platí 01

= 60°, 80°, 40°):

B(Wi

= -0,35Ua

+ 0,43Ub

=

= Al(J~ + Bl(J~m = 01(J~,
E[pww] = A2(J~ +B2(J~m = 02b~

+

= -0,34 Ua

+ 0,36Ub

[pvv]

E[pvv]

Ve vyrovnané síti je každá oprava funkcí všech odchylek
Vi(Wi) = OI.iUa (J;Ub
YiUC
(14)

W2

+

= (J~ : (J~m

4. Podíl úhlových a délkových chyb na aposteriornf
středuf jednotkové chybě

Příklady v trojúhelníku

oprav je podíl Ua malý a klesá s rostoucí přesností
délek. U empirické střední jednotkové variance
m~ = {[pvv]
[pWW]} : 3 můžeme pomocí rovnic (14)
vyjádřit odděleně jednotlivé její složky odchylkami,
např.

=3
a'o
= 2.14a;
1.50
1.15

0.49a~
0.38
0.14
O

1.12
0.43
2

+ 1.98a~m

a'w
= 0.86a;
1.50
1.85
2

O.71a~
0.50
0.38
O

+ 1.14a~m
0.50
0.16
1

+ 1.19a~m

1 0,25
1 1
1 4

1.72a~+

1.58a~m

1.23
1.01

0.35
0.04

1.58
1.18

0.35
0.16

1.07
0.42

= 0,89a;
1.42
1.82

0.53
0.39

0.47
0.15

1 1

1.71

0.14

1.85

0.17

0.98

l.l5

0.63

0.37

1 1

1.63

0.18

1.81

0.20

0.99

l.l9

0.61

0.39

= 2.11a;

0.40a~

+ 1.47a~m
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Typ

-A

I

I qw

Metoda

: I
II
i I
I
I

TriI.

4
I

°

-0.14
-0.25
-0.31

-0.28
-0.35
-0.34

-1.19

-0.18

-0.03
-0.14
-0.26

+0.60
+0.26
+0.09

-0.33
-0.08
-0.01
-3.27
-0.02
-3.27
-0.04

-0.26
-0.18
-0.07
-1.07
-0.09
-1.07
-0.09

I 1

1
1

+0.61

-0.44

-0.17

+4.34
+0.10

I

I
I

+0.60

-0.43

-0.18

+4,34
+0.13

I

Vyjádříme-li v rovnici (14) odchylky U jako lineární
funkce skutečných chyb podle rovnic (10), dostaneme
každou opravu v nebo w jako lineární funkci skutečných chyb všech měřených veličin v síti. To platí i pro
zbylé skutečné chyby ci = Ci - Vi' ei = ei - Wi'
V kombinované síti lze odvodit přijatelné obecné
vzorce pro rovnostranný trojúhelník
3q

1 {
+
1 q(

2Ci

+ cotg 600(2ei

-

-

eJ = 3q ~ 1 {cotg 60

0

l+q
+ --q-

ei

Ck)

ei -

2ci

(

Ci -

+

ek)}
ci -

-

Ck)

+

+ ei + ek}

Pozorujeme, že hodnota určité zbylé chyby nejvíce
závisí na původní chybě a na chybě protilehlé veličiny
druhé kategorie. Také znaménka koeficientů jsou
u obou souhlasná. Takto např. chybně naměřený menší
úhel i kratší protilehlá strana znamenají nepříznivý
případ - obě chyby "solidárně bojují s MNČ o za·
chování svých hodnot". Obě dedukce platí - jak se
ukáže - různou měrou i pro obecný trojúhelník.
Numerické vyjádření pro různé typy a váhy omezíme na zbylé chyby 8~ = 8", : S2 a e~ = 8y : S2' které
tvoří sledované souřadnicové chyby v bodě Pa:

+ [le], E(8~)2 = [hh] + [ll] O"%m
= o"~{[q",hh] + [q.ll]} =
= o"~Q",: s~,
Q", = smqwhh] + [q.ll]}

c~ = [h8]

O"~

°

°

I
4

I

°

+1.37

5. Zbylé skutečné chyby ve vyrovanné síti

,

°

-0.58

-0.33
-0.14
-0.04

ovlivňuje opravy druhé kategorie a zvyšuje svůj
podíl v hodnotě E(m~). Podíl délkových chyb na
[pvv] je vždy menší než chyb úhlových. Větší podíl
na E[pww] platí až pro q > 0,25. Změna rovnostranného trojúhelníka na typ B prakticky podíly nezměnila.
K mírnému zvětšení podílu [pvv] na účet [pww] došlo
až u značně deformovaného typu C. Rozlišení vah délek
prakticky podíly nezměnilo.

Ci =

I

-0.58

+0.66
+0.29
+0.09

°

°

+0.31
+0.48
+0.60

I
I

I
I

I

TriI.
Komb.
TriI.
Komb.

°

-0.14
-0.25
-0.31

°

I

I I 0.25

Komb.

D

°

I

ea

I

+1.l5

+0.29
+0.50
+0.62

0.25

e2

-0.33

I

I

O

-0.33

+0.67

el

'a

'2

'i

I~--~
° °

Trian.
TriI.
Komb.

B

I

q.

=

0": : 8~

(19)

-0.33
-0,14
-0.04

°

°

I
I

i

[qsll]

[qwhh1

0.67

Q",: s~

0.67
2

°

°

2

°

I

0.12
0.38
0.57

0.16
0.12
0.05

0.28
0.50
0.62

I
I

°

3.32

°

3.32

I

0.18
0.37
0.54

0.13
0.1I
0.05

0.31
0.48
0.59

I

0.59

30.70
0.02
21.68
0.03

30.70
0.61
21.68
0.61

I

0.58

°

Podobně
e~

= [re]

+ [te],
Qv

E(e~)2

= smq",rr]

= o"~ : s~ = ~Qv : sL

+ [q.tt]}

(20)

Takto se podařilo vyjádřit separovaně vliv každé kategorie chyb na střední souřadnicové chyby. Výsledky
jsou sestaveny v tab. č. 3 a č. 4.
Tab. č. 3 osvětluje vznik příčné odchylky 8",.
V triangulaci tato nezávisí na tvaru trojúhelníka.
Součty koeficientů u úhlových nebo délkových chyb
jsou rovny nule. Mají-li chyby určité kategorie stejnou
hodnotu i znaménko, anulují se vyrovnáním. S klesající přesností délek se zmenšuje podíl jejich chyb a zvyšuje podíl úhlových chyb i hodnota C",. Při volbě
0"0 = O"km
by to platilo opačně. Rozlišení vah délek
zůstalo bez vlivu. Spojení obou metod redukovalo
zejména původní značné hodnoty 8", u trilaterace
i tamější vliv tvaru. trojúhelníka. Mírné zvětšení Q",
nastalo až u velmi nepříznivého tvaru C.
V tab. č. 4 je patrný vznik· podélné odchylky 8v'
Součty koeficientů u úhlových chyb jsou rovny nule,
u délkových jedné. Tyto jsou vesměs kladné, pokud
není tvar příliš deformován. Malé hodnoty [q",rr]
svědčí o malém vlivu triangulace na 8y v kombinované
síti. Potvrzuje se silná redukce triangulačních velkých
hodnot 8v i vlivu tvaru trojúhelníka jejím spojením
s trilaterací.

6. Střední elipsy chyb. Antagonismus úhlových a dél·
kových chyb
.
Provedené rozbory vedou k závěru, že při kombinaci
triangulace s trilaterací se ruší dřívější slabší tuhost
triangulace v rozměru a trilaterace v orientaci sítě
a rovněž i vliv tvaru trojúhelníka. Střední elipsy chyb
se zaokrouhlují a zmenšují. Podmínkou je ovšem zavedení správných vah, odpovídajících poměru přesností
obou kategorií.
Uvedená vzájemná kompensace chyb úhlových
a délkových plyne z jejich různých, možno říci protichůdných zákonů vzniku, hromadění i působení na
výsledky měření a vyrovnání. U téže spojnice dvou
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A

I
!

Metoda

I

Trian.
TriI.

qw

qs

I

I

q3
I

I

B

O

D

Trian.
Trii.
Komb.
Trian.
TriI.
Komb.
Trian.
TriI.
Komb.

e2
+0.58

'3

e1

e2

~0.58

e3

I

I

[qw"r]

0.67

I

[q/ll

q3
I

Qy :

85

0.67 + q3
I

-

---

Komb.

'1

I
I
I
I

°

°

0.25
I
4
I

~0.08
~0.14
~0.18

q3
I

+0.20

I
I
I

0.25
I
4

~0.08
~0.08
~0.05

I

q3
I
I

+0.73

°
I

I
I
I

q3
qi
qi

°

°

+0.16
+0.29
+0.36

°

+0.78

°

~0.08
--0.14
~0.18

°

°

+0.14
+0.25
+0.31
+0.33

°

+0.71
+0.50
+0.38
+0.33

~0.99

°

°

°

I

1.63

q.
I

0.04
0.07
0.11

0.11
0.36
1.35

10.24

q3
I
0.55

10,24 + q3
I
0.60

q3
0.74
0.40

10,24
0.74
0.43

°

~0.02
+0.73
~0.03

+0.16
+ 1.81
+0.14

~0.07
~0.14
~0.20

+0.29
+0.35
+0.34

+0.58
+0.43
+0.37

+0.44

I
+0.60

+0.13
+0.22
+0.29

~2.54
~0.14

~0.04

0.05

~2.54
--0.12

bodů působí obojí měřické chyby V diametrálním
směru. Totéž platí pro chyby centrační. Zcela odlišné
je i působení téhož mikroklimatu na každou kategorň
chyb. U trilaterace rozhoduje nepřesnost V určení
průměrné teploty podél záměry pro fyzikální redukci.
V triangulaci rozhoduje o zakřivení. záměry horizontální teplotní gradient v příčném směru. Totéž mikroklima může znehodnotit úhel bez ovlivnění délky
a naopak. Také může působit protichůdné chyby.
Tím lze vysvětlit značné místní rozpory, jaké nalézáme
v přesných lokálních sítích, mezi úhly odvozenými
z trilaterace a přímo měřenými a naopak. Vede to ke
značnějším opravám a k větší hodnotě aposteriorní
jednotkové střední chyby proti apriorní.
Větší střední elipsy chyb z vyrovnání kombinace
proti separátnímu vyrovnání trilaterace nebo triangulace může nastat ze dvou důvodů:
1. Nesprávné určení vah. Podcenění přesnosti jedné
kategorie přiblíží výsledky separátnímu vyrovnání
druhé kategorie, jejíž relativní přesnost je pak menší
než domnělá.
2. Celkově nízký odhad obou standardů (Jw i (Jkm
pomocí apriorních empirických středních chyb mw,
mkm'
Nejspolehlivěji je získáme separátním vyrovnáním každé metody. I tak jsou to náhodné veličiny se
širším intervelem spolehlivosti u trilaterace, kde bývá
menší počet stupňů volnosti. Obvykle větší hodnota
aposteriorní mo (v síti S - Praha o 62 %) však svědčí
o tom, že ani mw, mkrn ze separátních vyrovnání ne·
vystihují plnou měrou působení různých faktorů zejména mikroklimatu. Uveďme dva příklady.

10.24
+0.47

I
+0.58

~0.06

,

0.03

0.14
0.38
1.35
0.33

O.IE
0.50
1.54
0.33

°

0.04
0.12
0.19

I

+0.16
+0.22
+0.26
+1.81

°

+0.14
+0.25
+0.31
+0.33

1.63 + q3
I
0.15
0.43
1.46

+ q3

2. Teplejší vrstva, nepodchycená do výpočtu průměrné teploty podél záměry, chybně zkrátí všechny
procházející redukované délky aniž se to znatelněji
projeví v uzávěru trilaterace. Odvozené úhly však budou pochybeny.
Konfrontace obou zcela různorodých kategorií měření takto odhaluje jejich utajené chyby a vede ke
vzájemné kompensaci i když je to provázeno větší
hodnotou aposteriorní jednotkové střední chyby.
Jako nejspolehlivější odhad reálných přesností obou
metod zvolíme

za předpokladu dostatečného počtu stupňů volnosti
při separátních vyrovnáních. Střední elipsy chyb
z vyrovnání kombinace - i když větší než z trilaterace - dají nejspolehlivější obraz o reálné přesnost
v poloze určovaných bodů.

[I] BOHM, J., RADOUCH, V.: Vyrovnávací počet,
Praha, 1978.
[2] CIMBÁLNÍK, M.: K přesnosti lokální sítě Praha,
GaKO 1976/11.

[3] RINNER, K.: Bericht uber Laser ~ uud Mikrowellenmessungen im Testnetz Steiermark, Graz,

1. Leží-li celý trojúhelník v teplotním poli s přibližně
stejným gradientem, deformuje se každý úhel jinou
refrakční chybou (podle azimutů stran). V uzávěru
trojúhelníka se však tyto chyby neprojeví přičemž
změní poměry odvozených délek.
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Elektromagnetický hledač kabelů
a kovových potrubí METAX

Počátky konstrukce
elektromagnetického
hledače
METAX spadají do začátku roku 1979. Tehdy se výzkumný ,ústav geodetický, topografický a kartografický (VUGTK) v Praze ujal nesnadného úkolu zabezpečit pro resort výrobu a další vývoj elektronických
zařízení pro lokalisaci podzemních objektů a to nejen
v potřebném množství, ale především na patřičné
technické a kvalitativní úrovni. Vývoji nového elektromagnetického hledače podzemních vedení předcházela
schůzka zástupců národních podniků Geodézie s odborníky VÚGTK. Názory a připomínky zástupců
jednotlivých podniků k různým konstrukcím v resortu
používaných elektromagnetických hledačů byly uváženy a podrobně vyhodnoceny. Závěry vyplývající
z tohoto hodnocení se pak staly hlavním podkladem
pro konstrukci elektromagnetického hledače nového
typu, kde byla hlavní pozornost věnována řešení mecha.
nické části soupravy a výběru vhodných napájecích
zdrojů. Díky úsilí většiny pracovníků Oborového
vývojového střediska VÚGTK mohl být elektromagnetický hledač METAX uveden počátkem roku 1980
do provozu a v průběhu roku řádně odzkoušen.
Zkušební testy pro následné oponentní řízení byly
provedeny s. Jiřím Krudencem, pracovníkem provozu

speciálních prací n. p. Geodézie Pardubice na pracovišti
v Hradci Králové, kde byl prototyp soupravy METAX
porovnáván se soupravou Ferrolux firmy Seba Dynatronic. Prototyp METAX byl oproti soupravě
Ferrolux poněkud v nevýhodě, neboť souprava Ferrolux byla vybavena zhruba o 5 W výkonnějším generátorem FLS 64-20. Výsledky porovnávacích měření je
možno považovat pro prototypovou soupravu METAX
za příznivé, neboť s. Krudenc v oponentním posudku
uvádí, že ve výkonnosti obou souprav nebylo shledáno
patrného rozdílu.
V soupravě nového elektromagnetického hledače
METAX je uplatněno několik novinek, které mají
za cíl zkvalitnit výsledky měření. Patří sem především
zavedení obvodu zvýrazněného minima optické indikace signálu přijímače, optická indikace okamžitého
stavu zdrojů, kterou je vybaven jak přijímač, tak
i vysílač soupravy a další.
Výkonově i vybavením je souprava METAX řazena
do vyšší třídy plně přenosných universálních zařízení
tohoto druhu.
2. Popis soupravy
Souprava elektromagnetického hledače
vedení METAX (obr. 1) je univerzální
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přesné zjišťování polohy a hloubky uložení všech
podzemních vedení, vyrobených z elektricky vodivých
materiálů. Souprava je určena především pro práce
v inženýrské geodézii, kde je jí možno využít také
pro řešení některých geodetických úloh, například
k přenášení nivelety, k prodlužování měřické přímky,
k měření krátkých neprostupných vzdálencstí a po.
dobně. Souprava METAX najde jistě velmi dobré
uplatnění i v dalších odvětvích národního hospodářství, kupříkladu v energetice, stavebnictví, v resortu
dopravy, spojů, v geologickém průzkumu a jinde.
Soupravu elektromagnetického hledače tvoří dvě
základní jednotky. První z nich, přijímač METAX
P 80, slouží jako měřič intenzity střídavého magnetického pole hledaného vedení. Druhou jednotkou je
generátor tónové frekvence, který je určen k napájení
hledaného vedení vlastním signálem prostřednictvím
přímé, galvanické, nebo induktivní vazby.
Z tvaru a zakřivení magnetických siločar hledaného
vedení vyplývá použitelnost soupravy ještě pro vyhledávání vedení uložených v hloubce 7 až 8 metrů pod
povrchem, což je dáno tím, že přesnost ve stanovení
polohy hledaného.vedení klesá přibližně s druhou odmocninou hloubky jeho uložení. Dosah soupravy co
do vzdálenosti je při galvanickém připojení generátoru pracujícího do uzavřené smyčky několik kilometrů.
Při bezkontaktním připojení generátoru dosah sou·
pravy závisí na mnoha faktorech, z nichž je nutno na
prvém místě uvažovat vodivost mezi hledaným vedením a okolní zeminou, dále pak počet a odlehlost
sov.běžných vedení, zdroj~ rušivých magnetických po~í
nacházejících se v blízkém okolí hledaného vedení
a další.
Souprava METAX pracuje v obvyklých kmitočtových pásmech 1,1 a 10 kHz ,přičemž vysokofrekvenční
signál 10 kHz je amplitudově modulován. Přijímač
soupravy je rozšířen o další kmitočtové pásmo pro
přímý odposlech brumu elektrovodných systémů.

2.1 Přijímač

METAX· P 80

Uspořádání přijímače METAX·P.80 s~eduje klasickou
a osvědčenou koncepci (obr. 2). Elektronická část
přijímače je umístěna společně se zdroji ve skřínce
z chromátovaného ocelového plechu, jejíž horní víko
slouží jako ovládací panel přijímače.

MIN.

\@J t
MIN.

.

MAX.

rtg. cillivosli

indikátoru

Elektronicky je přijímač METAX konstruován jako
měřič intenzity střídavého magnetického pole o kmitočtu 1,1 a 10 kHz s možností širokopásmového příjmu
v dolní části akustického spektra. Přijímač je vybaven
zdvojenou indikací signálu, akustickou, přenášenou
sluchátky a optickou, realizovanou ručkovým měřícím
přístrojem. Volba a ovládání jednotlivých funkcí přijímače se provádí pomocí čtyř ovládacích prvků.
Podle obr. 2 odleva je to regulátor hlasitosti spojený
s hlavním vypínačem, vedle něho je umístěn potencio.
metr plynulé regulace citlivosti optického indikátoru.
Další v pořadí je přepínač volby funkcí měřícího přístroje s polohami "Ubat" tj. kontrola napětí zdroje,
"SIGNÁL", znamená běžnou optickou indikaci intenzity přijímaného signálu a "MIN", což značí optickou
indikaci přijímaného signálu se zvýrazněním minima
signálu. Čtvrtým ovládacím prvkem v pořadí je přepí~
nač pracovních kmitočtových pásem 10 kHz, 1,1 kHz
a 50 Hz. Levý konektor, umístěný v horní části ovládacího panelu je určen k připojení šňůry sluchátek,
konektor v pravém horním rohu slouží k připojení
kabelu hledací cívky.
Z vlastností přijímače METAX P 80 zasluhuje pod.
robnější popis optické indikace sfgnálu s obvodem zvý.
razněného minima. Při nastavení. přepínače funkcí
optického indikátoru do polohy "SIGNÁL" je možno
sledovat opťicky' intenzitu přijímaného signálu způ.
sobem v praxi obvyklým. Žádaná velik;ost výchylky
ručky indikátoru se upraví pomocí knoflíku potenciometru plynulé regulace citlivosti indikátoru. V praxi
se mnohokrát za směnu vyskytuje případ, kdy mini.
mum signálu na ručkovém ukazateli bývá mělké
a mnohdy i dosti široké, čímž se vytrácí hlavní předIiost optického ukazatele před sluchátky, která by
měla spočívat především ve vyšší přesnosti udání
polohy minima. Tato situace je v přijímači METAX
:P 80 řešena zařazením obvodu zvýrazněného minima,
kdy nastavením přepínače funkcí optického indikátoru
do polohy "MIN" dochází k úplnému potlačení zbytkového signálu (obr. 3) a vhodnou manipulací poten.
ciometrem plynulé regulace citlivosti indikátoru lze
nastavit ostré minimum v libovolné šíři. Tím jsou
splněny podmínky pro kvalitní vyhodnocení špatně
čitelného minima nebo minima slabého signálu, což
má příznivý vliv nejen na kvalitu měření, ale i na dosah
soupravy. K tomu zbývá dodat, že obvodem zvýraz.
něného minima je vybaven jako jediný pouze přijímač
METAXP 80.
Za zmínku stojí rovněž obvod světelné signalizace
přijímače METAX P 80. Zapnutí přístroje a jeho chod
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je signalizován rozsvícením kontrolní světelné diody,
umístěné na ovládacím panelu přijímače pod znakem
výrobce. Kontrolní světelná dioda je spojena s obvodem signalizace okamžitého stavu baterií, takže měřič
nemusí při každém užití přístroje napětí zdroje kon.
trolovat. Poklesne-li napětí zdroje pod stanovenou
hodnotu, je na tuto okolnost měřič upozorněn přerušovaným světlem kontrolní světelné diody. Signalizace
je nastavena tak, aby měřič mohl pracovat ještě
několik směn a měl tedy dost času na obstarání čerstvých zdroj u a jejich výměnu. K napájení přijímače
slouží dvě ploché baterie po 4,5 V, které vydrží zá.
sobovat přijímač el. energií několik měsícu.
Jako příslušenství k přijímači METAX P 80 je
dodávána hledací cívka HC.2 a vynikající sluchátka
TESLA ARF 300, která podtrhují dobré vlastnosti
přijímače METAX P 80.

Generátor METAX G 15 (na obr. 4) je zdrojem pomocného signálu pro napájení hledaného vedení.
Pro určování přesné polohy podzemních vedení, pruzkumové práce a řešení geodetických úloh je nepostradatelnou částí soupravy. Z generátoru je možno odebírat
buď sinusový signál o kmitočtu 1,1 kHz, nebo signál
kmitočtu 10 kHz amplitudově modulovaný frekvencí
1,1 kHz. Každý z obou signálu mUže být odebírán
buď jako celistvý, nepřerušovaný tón, nebo v obdélníkových pulsech o střídě 1 : 2. Hledaný vodič mUže
být napájen pomocným signálem buď přímo z výstupních svorek generátoru (galvanické připojení), nebo
prostřednictvím vysílací rámové antény zpusobem
známým pod názvem induktivní připojení. Pro optimální přizpusobení vnitřního odporu generátoru odporu galvanicky připojeného vedení je výstupní
impedance generátoru volitelná v deseti stupních.
Pro připojení vysílací rámové antény je v ovládacím
panelu generátoru zabudován konektor se stálou výstupní impedancí, takže lze rámovou anténu připojit
k vysílači kdykoli bez nebezpečí poškození bez ohledu
na to, v jaké poloze je právě nastaven přepínač výstupní impedance.
K modernímu vybavení generátoru patří i další
automatické a signalizační obvody, které urychlují

a zkvalitňují měření. Patří sem měřící obvod optimálního přizpusobení výstupní impedance generátoru,
elektronická pojistka chránící výkonový stupeň při
zkratu na výstupních svorkách a další. Zde je třeba
uvést i funkce světelné signalizace generátoru. Kontrolní žárovka, umístěná na ovládacím panelu gene.
rátoru v blízkosti měřícího přístroje, zastává několik
funkcí. Kontrola je součástí signalizačního obvodu,
který po uvedení generátoru do provozu signalizuje
jednak chod generátoru, jednak okamžitý stav vestavěné akumulátorové baterie. Je-li baterie vybita natolik, že zbývá zhruba posledních 30 minut provozu
odpovídajícímu plnému výkonu generátoru, je na tuto
skutečnost obsluha generátoru upozorněna přerušovaným světlem kontrolní žárovky. Generátor METAX
G 15 je vybaven vestavěnou baterií deseti niklokad.
miových akumulátorových článku typu NKDU 10
o výsledném napětí 12 V. Baterie je umístěna v uzavřeném pouzdře z houževnatého polystyrénu, které
chrání generátor před poškozením v případě náhodného úniku elektrolytu. Samotný zdroj je nenáročný
na údržbu a jeho životnost by měla při pru.rněrném
provozu a údržbě odpovídat životnosti generátoru.
Dobíjení akumulátorové baterie obstarává vestavěné
nabíjecí zařízení a provádí se při vypnutém generátoru.
Síťovou šňuru, která je příslušenstvím generátoru,
je nutno zasunout do příslušné přívodky umístěné na
ovládacím panelu generátoru a poté obvyklým způsobem připojit na síť. Po zasunutí vidlice síťové šňůry
do zásuvky se rozsvítí kontrolní žárovka, která v tomto
případě signalizuje chod nabíjecího zařízení. Nabíjecí
doba se pohybuje kolem 15 hodin, nabíjecí proud je
možno sledovat na měřícím přístroji generátoru po
nastavení přepínače funkcí měřícího příst-r:oje do příslušné polohy.
Generátor včetně zdrojů a nabíjecího zařízení je
zabudován do skřínky z chromátovaného ocelového
plechu, jejíž vnější stěny jsou opatřeny dvěma vrstvami odolného epoxidového emailu. Horní víko skříně
generátoru tvoří ovládací panel a je kryto hliníkovým
štítkem s popiskami ovládacích prvku. Na jedné
z kratších bočních stěn je umístěna kleština pro
upevnění vysílací rámové antény, která spolu s připojovacím kablíkem, síťovou šňurou pro nabíjení
a nosným popruhem tvoří příslušenství generátoru.

Přijímač

MATAX P 80:

kmitočtová pásma

10 kHz AM, 1,1
kHz sin, 50 Hz sin
akustická
optická s možností
zvýr. minima
2 ploché baterie
po 4,5 V
225 X 100 X 158
mm

hmotnost se zdroji
příslušenství
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1,8 kg
hledací cívka HC.2
s kabelem
sluchátka
nosný popruh
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druh signálu
výstupní výkon .
impedance výstupu

max. rozmezí teplot okolí
rozměry
. . . . . . .

10 kHz AM, 1,1
kHz sin.
tón nebo impuls
15W
1, 2, 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500 a
10000hmů
12 V, lOxNKDU
10
cca 5 hod TÓN,
15 hod IMP.
-40° až +40° C
358 X 143 X 230
mm

hmotnost včetně zdrojů .
příslušenství
.....

9,5 kg
vysílací rámová
anténa VA.2 s kab
s kablíkem
síťová šňůra
nosný popruh

Celá souprava je umístěna ve vkusné transportní
bedně. K soupravě je dodáván podrobný návod k obsluze, jehož součástí jsou i nomogramy pro měření
krátkých vzdáleností.

První průzkum, provedený u majitelů nových elektromagnetických hledačů METAX dává naději, že nový
hledač bude mít vedle dobrých výkonových parametrů
i potřebnou trvanlivost. Zde je však třeba varovat
před přílišným optimismem a upozornit znovu na
obecně známá a praxí mnohokrát ověřená fakta, že
poruchovost měřící techniky (myšleno obecně) je
v přímém vztahu k odborné připravenosti kádrů
a mít dobrý měřící přístroj znamená tedy jen poloviční
cestu k úspěchu. Nicméně výsledky dosahované novým
elektromagnetickým hledačem METAX naznačují,
že tato souprava má budoucnost a dobré předpoklady
k tomu, aby se stejným úspěchem jaké má dnes například souprava odporového hledače EOM, pomáhala
řešit naléhavé technické problémy u nás i v zahraničí.
LITERATURA:
[I] KRUDENC,
J.: Elektromagnetický
hledač pod.
zemních vedení METAX (oponentní posudek)
říjen 1980
[2] Výrobní dokumentace a návod k obsluze METAX
Do redakce došlo: 26. 10. 1981
Lektoroval:
Jii'i Krudenc,
Geodézie, n. p., Pardubice

Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapováni a kartografie, FSv ČVUT v Praze

Současný rozvoj nejrozmanitějších vědních oboru
přináší i narůstající požadavky na rychlou reprodukci
grafických informací určitého tématického okruhu.
Kartograf se v této fázi uplatňuje především při vlastním obsahovém a grafickém zpracování příslušného
tématu a vytváří nejprve kartografické originály
a v průběhu přípravy reprodukčních prací i originály
sestavitelské. Ani kartografické ani sestavitelské ori.
ginály samy o sobě nemohou poskytovat potřebný
užitek, protože jsou dostupné pouze jejich tvůrci
nebo maximálně úzkému okruhu odbomých pracovníků. Teprve rozmnožením uvedených originálů vhodným reprodukčním postupem vznikají mapy s tématickým zaměřením, které jsou využívány širokým
okruhem uživatelů.
Klasické technologie polygrafického zpracování
různých druhů tématických map, používající reprodukční fotografii, montáž, kopírovací techniky i tech.
niky tiskové, zaručují sice vysokou kvalitu tisku, jsou
však časově, materiálově i personálně náročné a stáva-

jící polygrafické provozy nemohou uspokojit svojí
kapacitou potřeby jednotlivých odvětví národního
hospodářství.
Aby bylo možno zajistit zvýšenou potřebu a zájem
o široký sortiment tématických map, které obsahují
údaje z oblasti plánování, statistiky, zemědělství,
energetiky, investiční výstavby, lesního i vodního
hospodářství, těžby surovin, dopravy, lázeňství, ochrany životního prostředí, kultury, tělovýchovy aj.,
používá se, vedle klasických polygrafických technologií
při jejich tisku i řada moderních kopírovacích a rozmnožovacích technik. Tyto vytvořily nový samostatný
technologický obor - reprografii.
Jednou z repro·
grafických technik je i mikrografie, která využívá
k miniaturizaci záznamu předlohy vhodné mikrografické médium a pro zpětnou reprodukci příslušné předlohy pracovní postupy fotografické, elektrografické,
diazografické i tiskové. V posledním desetiletí se
v rámci reprografie prosadila i mikrografie jako vý·
razný racionalizační činitel v oblasti šíření vědeckotechnických informací, ve strojírenství i správě.
Nesetkává se však, přes svoje nesporné přednosti,

1982/44

Geodetický a kartografickt obzor
ročník 28/70, číslo 2/1982
4S

vždy s plným pochcpením a její komplexní uplatnění
vyžaduje intenzivní působení na myšlení lidí, překonání psychologických zábran i změnu dlouhodobých
pracovních návyků zvláště u starších pracovníků.

při hodnocení originální předlohy se sleduje:
- obsahová úplnost předlohy
- grafická kvalita zaznamenané informace
- kontrast
- druh a formát podložky a grafického obrazu
- tloušťka čar a velikost písma
- tónová skladba nebo barevnost předlohy.

2. Charakteristika mikrografie
Při uplatňování a zavádění mikrozáznamů nebo
mikrografických pracovních postupů do nových odvětví odborné činnosti je důležité v prvé řadě posoudit, zda aplikací této technologie nedojde v průběhu
mikrografického zpracování k deformaci nebo dokonce
kc ztrátě originální informace. Teprve pak je možno
uvažovat o jejím využívání i o tom, jaký bude mít
racionalizační přínos. Ten není zanedbatelný především
v těch oborech, v nichž nově vytvářené mikrozáznamy
nejsou uloženy pouze jako archivní materiál, nýbrž
jsou aktivně využívány a slouží jako podklad, doplněk nebo dokonce součást nově vznikající informace.
Při posuzování kvality tvorby nových mikrozáznamů
je nutné aplikovat systémový přístup a hodnotit jednak vlastní originální předlohu, která je určena
k převodu do mikroformy, jednak navrhnout opti.
mální technologii mikrografického zpracování se zřemlem na nejširší možnosti následného využívání
eikro snímku.

Iposouzl'n;
a obsahové

stanovl'ní

mpřítka

zml'nŠl'ní a vl'likosti
obrazového
poll'

stanovl'ni

Podle výsledků předcházejícího hodnocení se navrhne pro následné mikrografické zpracování:
- optimální faktor zmenšení
- velikost obrazového pole
- mikrografické médium pro originální mikro.
záznam
- mikrografické médium pro kopírování nebo duplikaci originálního mikrozáznamu
- způsob snímkování
- technologie· chemického zpracování
- optimální finální produkt mikrografického zpracování.
V žádném případě nelze očekávat, že mikrografickým
zpracováním předlohy se výraznou měrou zlepší zá.
znam originální informace. Hodnocení originálních
předloh a příprava ke snímkování je názorně zpracována ve schématu č. 1.

.••hodnosti
úplnosti

mpřítka

I

stanovl'ní

zml'nšl'ní
a vl'1 ikost i
obrazového
pOIl'
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První pokusy Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze v letech
1972-1974, směřující k převedení obsahu map velkých měřítek do mikroforem, byly u nás na svou
dobu značně revoluční. V této době byla též vypracována koncepce uplatnění mikrografie v rezortu geodézie a kartografie a byla navržena vhodná aplikační
oblast pro mikrosnímkování. První záměr, který byl
již uskutečněn, bylo převedení obsažného operátu
map a písemností pozemkového katastru do mikroforem na 35 mm široký mikrografický film. Tímto
převodem bylo dosaženo dvojího efektu - redukce
značných archivních prostor a ochrana historicky cenného mapového díla, které mohlo být uloženo v dislokovaných deponiích, jeho obsah však může být trvale
využíván. Současně byly miniaturizovány i další části
majetkoprávní agendy.
Mikrosnímkování mapových fondů se svojí povahou
odlišuje od běžného mikrosnímkování vědeckotechnických informací. Problém spočívá v tom, že kartografické předlohy, reprodukované krokovou mikrografickou kamerou, bývají zpracovány na podložkách
různé kvality - průsvitných i neprůsvitných, rozmě·
rově stálých i vykazujících srážku, bílých i zažloutlých
a jsou převážně pérové s četnými detaily, kterými
se tyto předlohy výrazně odlišují od běžně snímkovaných předloh dokumentačních, vědeckotechnických
či projektových výkresů. K těmto odlišnostem patří
zejména:
- nejmenší tloušťka čáry, použitá při kresbě kartografického originálu
- nejmenší velikost zobrazované smluvené značky
nebo popisu
- velikost formátu mikrosnímkované předlohy.
Zmíněné odlišné prvky kartografických předloh se
mohou uplatňovat buď jednotlivě nebo všechny současně. Ve všech případech zvyšují nároky na mikrografické zpracování příslušné předlohy. Je zřejmé, že
zhotovení kvalitního záznamu předlohy formátu A 1
na mikrografickém médiu bude při stejně velkém
obrazovém poli mikrosnímku mnohem náročnější než
mikrosnímkování předlohy, zpracované na rozměrově
menší podložce, např. A 2 nobo A 3, obsahující však
stejně velké grafické znaky nebo popis. Pro mikrosnímkování menších originálních předloh lze volit i úměrně
menší faktory zmenšení než u formátu A 1, což umožňuje mikrosnímkování menších a jemnějších záznamů.
V neposlední řadě je třeba hodnotit celý proces
tvorby a využívání mikrozáznamu kartografického
díla i s hlediska čistě ekonomického. Z tohoto pohledu nabízí mikrografie maximální úspornost času,
potřebného pro zpracování větších souborů, i materiálu, neboť jeden svitek 35 mm širokého mikrografického
filmu, dlouhý 30,5 m, může obsahovat až 600 mikrosnímků mapových originálů.

Kvalita i užitná hodnota jednotlivých mikrosnímků
nebo jejich ucelených souborů není závislá pouzp na
optickomechanických
vlastnostech mikrografických
kamer, vlastnostech mikrografického materiálu a opti.

malizaci jeho zpracování, ale v prvé řadě na kvalitě
originální předlohy, u které je třeba posuzovat kontrast čárového prvku, tloušťku čáry a její hranovou
ostrost, opacitu nebo transparenci podložky i tónovou
nebo barevnou skladbu plošných areálů. Hodnocené
předlohy mohou mít různou kvalitu i proto, že byly
vyhotoveny různými pracovními postupy, ke kterým
náleží - ruční příprava, strojové zpracování, fotografický proces a tisk. K předlohám zpracovaným:
- ručně patří zejména mapové listy, jejichž kresba
je vytažena tuší a tiskové podklady, zhotovené
negativní rytinou
- strojem, náleží pozitivní kresba, ale hlavně negativní rytina, která je výsledkem automatizovaného zpracování kresby automatickým kreslícím
stolem
- fotomechanicky se řadí pozitivní i negativní
kresba, zpracovaná na černobílém fotografickém
materiálu
- tiskem jednobarevným, ale i vícebarevným náleží již hotové tisky mapových listů.
Hodnotí-li se předlohy, obsahující pouze čárové
prvky, posuzuje se vedle kontrastu kresby ještě tloušťka čar a šířka mezer především proto, zda zmenšením
nedojde k deformaci informace. Užitím nevhodného
faktoru zmenšení by mohlo nastat spojení čar a obsah
informace by byl znehodnocen. Obtížnější hodnocení
je u těch originálů, které obsahují jak prvky čárové
tak i alfabetické a alfanumerické. Užitím mezního
faktoru zmenšení mohou být lehce zaměněny některé
znaky jako např. ,,3" za ,,8", ,,9" za ,,0", "B" za ,,8",
,,0" za ,,0", "a" za ,,0" ap. V případech, kdy toto
nebezpečí nastává, je lépe zvolit - podle možnosti snímkování dané předlohy menším faktorem zmenšení
nebo použít, je-li k dispozici - mikrografický film
s vyšší rozlišovací schopností.
Barevná skladba předlohy ovlivňuje bezprostředně
druhy černobílých mikrografických materiálů. V současné době jsou vyráběny mikrografické filmy s citlivou vrstvou nesenzibilizovanou, ortochromatickou
a panchromatickou, které jsou schopny zaznamenat
jen omezený rozsah světelného záření. Panchromatická
citlivá vrstva je ze všech nejdokonalejší, protože může
reagovat téměř s celým spektrálním rozsahem viditel.
ného záření. Pouze podání červené barvy je v této
panchromatické vrstvě mírně potlačeno.
Za určitých podmínek lze formou mikrozáznamu
zpracovat i tužkovou kresbu, jestliže je tato vyhotovena tuhou nižší tvrdosti. Kontrast tužkového zákresu
může dosahovat hodnot 1 : 2 až 1 : 3.
Sledováním všech kriterií a jejich vzájemnou vazbou je možno zajistit u mikrozáznamu jeho úplnost
a tudíž i dokonalou čitelnost ve čtecím či čtecím zvětšovacím přístroji. Mikrosnímky, zhotovené z předloh
s vysokým kontrastem, mají nejlepší předpoklad pro
všestranné využití a zachovávají dobrou jakost kresby
i na zpětných zvětšeninách, pořízených z mikrosnímků.
3.2 llaktory
zmenšení
pole mikrosnímku

a velikost

obrazového

U nás užívané mikrografické systémy - Jednotný
mikrografický systém (EMS) i Diferencovaný mikrografický systém (DMS) vycházejí ze skutečnosti, že
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pro převážnou většinu technických zpráv i výkresové
dokumentace se užívají podložky rozměrové řady
papíru A, u které jsou délky stran obdélníka a, b ve
vzájemném funkčním vztahu, vyjádřeném výrazem
b

ochranná
zabarvená
vrstva

= a Vi

a ntiha lační vrstva

Při zobrazení tohoto pravoúhelníka na svitkovém
mikrografickém médiu šíře 35 mm vznikne základní
velikost obrazového pole mikrozáznamu, které má
rozměry 28 X 40 mm.
Ze vztahů mezi velikostí originální předlohy, určené
pro mikrosnímkování a velikostí obrazového pole
jsou určeny velikosti jednotlivých faktorů zmenšení,
eventuelně pro zpětný převod mikrosnímku do čitelného tvaru i faktory zvětšení. Základní faktor zmenšení
je stanoven pro zobrazení originální předlohy, zpracované ve velikosti formátu A 4 na celou plochu obrazového pole 35 mm širokého svitkového mikrografického filmu. Obrazové pole mikrozáznamu, rozšířené
o popisovou část se nazývá pole expoziční a u zmíněného mikrografického filmu šíře 35 mm má rozměry
32 X 45 mm.
K převedení originálních předloh do mikroforem se
tudíž používá následující řada faktorů zmenšení:
Formát předlohy
Faktor zmenšení

A4 A3 A2 A 1 AO
7,4 10,5 14,8 21 29,7

2

X

AO

42

Uvedené faktory zmenšení jsou sice stanoveny
i v ČSN a jejich dodržování je důležité především
pro optimální využívání čtecích a čtecích zvětšovacích
přístrojů i pro dobrou návaznost na optické výstupy
samočinných počítačů - v zařízeních COM. U mikrografických krokových kamer s možností plynulého
měnění faktoru zmenšení v celém pracovním rozsahu
kamery mohou však být použity i jiné faktory zmenšení, zvláště v oblasti kartografie, jejichž aplikací se
lépe využije plocha obrazového pole mikrosnímku
pro zobrazení originální předlohy a omezí se ztráta
informací na 1. a 2. generaci mikrozáznamu.
Ke zhotovení mikrozáznamů na mikrofiších s novými druhy citlivých vrstev o vysoké rozlišovací schopnosti se mohou využít i podstatně větší faktory zmenšení - 90, 150 nebo 210. Tyto mikrografické materiály
nebyly zatím ověřovány pro zpracování mikrosnímků
v oblasti kartografické tvorby a reprodukce.
3.3 Mi~rografická
znamu

média

a kvalita

mikrozá-

Mikrografickým médiem se nazývá nosič informací
s mikrozáznamy, obsahujícími danou informaci v takovém měřítku zmenšení, že ji lze prohlížet nebo číst
pouze pomocí optického zařízení, čtecího přístroje.
Uživatel si proto musí osvojit odlišnou metodu práce
s takto poskytovanou grafickou nebo alfanumerickou
informací, neboť ji nelze bezprostředně doplňovat
vlastními postřehy nebo poznámkami.
Obecně lze členit mikrografická média na svitková
a listová. Ke svitkovým formám patří mikrografické
filmy různých šířek (16 mm, 35 mm, 70 mm, 105 mm)
i různých délek (30 bm, 50 bm), k listovým médiím
mikrofiše, mikrokarty, mikroštítky, ultrafiše a montované matriční mikrofiše.

vrstva
emulzní

polyesterová

podložka

pro aplikace mikrografie v kartografii se jeví jako
nejvhodnější svitkové mikrografické rumy, mikroštítky
a mikrofiše typu A 6J2v úpravě, která v citlivé vrstvě
maximálně omezuje rozptyl světelných paprsků a kte.
rá díky vyšší rozlišovací schopnosti zachovává lépe
hranovou ostrost čárového prvku. Řez mikrografickým
médiem tohoto typu je znázorněn na obrázku č. 1.
Dosahované výsledky však nejsou závislé pouze na
kvalitě citlivé mikrografické vrstvy, ale ve značné míře
i na technologii fotochemického zpracování. Schopnost
speciálních citlivých vrstev mikrografických médií
rozlišit velmi jemný obrazový záznam, jehož minimální
rozměr dosahuje pouze 2,5 /-lm vytváří podmínky pro
použití mikrografie v kartografii, neboť je možno
využít větší faktory zmenšení, potřebné pro tvorbu
mikrczáznamu rozměrově větší kartografické předlohy
a spolu se standardizací fotochemického zpracování
vytvořit mikrosnímky takové kvality, že na zpětné
zvětšenině mikrosnímku se neprojeví značná miniaturizace původní předlohy.
Základním předpokladem kvalitního mikrozáznamu
čárové kartografické předlohy je, aby optická hustota
neosvitnuté citlivé vrstvy mikrografického média se
blížila k hodnotě D = O, ale v žádném případě nepřesahovala hodnotu D = 0,2 a optická hustota pozadí
na negativním mikrosnímku se pohybovala v intervalu
D = (0,8; 1,2).
Splnění této základní podmínky je mimořádně nezbytné právě v oblasti aplikace mikrografie na kvalitní
kartografické originály, které obsahují jemnou pozitivní, někdy však negativní, čárovou kresbu. Zvláště
optická hustota pozadí na negativním mikrosnímku
nesmí vybočit z uvedeného intervalu do vyšších hodnot, protože při vyšší hustotě pozadí, vzniklé přeexpozicí, by docházelo ke ztrátě jemných čárových
prvků a k zúžení čar tlustých - obr. č. 2.
Podle ověřovacích zkoušek, uveřejněných firmou
ORWO - NDR, je pro mikrozáznam jemných čárových prvků optimální hustota pozadí D = 1,0 při
současném zpracování mikrografické citlivé vrstvy
se strmostí G = 2,0.
Obdobná problematika byla řešena rovněž v rámci
výzkumného úkolu P-18-121-002-04. Na negativním
mikrozáznamu byly měřeny optické hustoty čárových
prvků o různé tloušťce spolu s hustotou pozadí a vý-,
sledky měření byly vyjádř'eny sloupcovými diagramy
ze kterých je zřejmé, že při hustotě pozadí D = 1,2
jsou téměř shodné podmínky pro zpětnou reprodukci
čar různé tloušťky, obr. č. 3.
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I I
Při mikrografickém záznamu ča:r o malé tloušťce
je nezbytné kontrolovat i obsahovou úplnost mikrosnímku a jeho zpětnou reprodukovatelnost.
Ke kontrole kvality mikrografického záznamu čárových prvků se podle ČSN 01 3820 používá zkušební
měrka ča:r,která umožňuje stanovit nejmenší tloušťku
kvalitně zaznamenané čáry a její zpětnou :reprodukovatelnost v rozsahu 0,02 až 0,38 mm, obr. č. 4. Podle
téže normy je stanovena i kontrolní měrka písma,
která je složena se šestnácti osmiúhelníkových obrazců - prvků písma, pomocí které se stanoví nejmenší
velikost čitelného písma nebo číselného záznamu,
ob:r. č. 5.
U mikrozáznamů kartografických předloh je nezbytné, stejně jako u polygrafického zpracování,
požadovat většinou i kartometrickou přesnost zobrazení. Při použití malých faktorů zmenšení obrazu je
možno stanovit deformaci zob:razované předlohy odečítacím mikroskopem přímo na mikrosnímku. Věrohodnější obraz o deformaci originálu v průběhu celého
mikrografického zpracování dává teprve porovnání
kartometrických
vlastností zpětné zvětšeniny, na
které se projeví nedostatky použitého mikrografického
zobrazení.
4. Dosažené výsledky
Během reprodukčního zpracování kartografického originálu mapy dochází z ř'ady nejrůznějších příčin k drobným místním deformacím obrazu mapy. Velikost deformací na zpětné zvětšenině mikrosnímku nepřekročí
několik desetin milimetru. Ověřování přesnosti zvětšenin mikrosnímků bylo uskutečněno jednak pomocí
odečítacího přístroje Codimat jednak pomocí odečíta.
cího přístroje Digipos. Pravoúhlé rovinné souřadnice
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grafická kroková kamera Zeiss Dokumator DA 5,
vyvolávací automat Meolab, zvětšovací přístroj Zeiss
Dokumator DR 2 a další drobné příslušenství. Kamera
ani zvětšovací přístroj nemají zařízení pro jemné
nastavení měřítka. U zmíněné mapy sloužící potřebám
závodníků v orientačním běhu není vyžadována vyšší
přesnost, než jakou bylo možno tímto vybavením
dosáhnout, neboť při určování vzdálenosti 250 m
kartometrickým odečtením z mapy v měřítku 1 :15000
vznikne vlivem nepřesnosti měřítka zobrazení odchylka 1,5 m. Je to hodnota, kterou prakticky nemůže
závodník svými kartometrickými pomůckami zjistit
a která neovlivňuje užitnou hodnotu tématické mapy.
Nesrovnatelně lepších výsledků bylo dosaženo při
aplikaci mikrografického převodu jednoho mapového
listu mapy velkého měřítka mikrografickou krokovou
kamerou SMA O,opatřenou zařízením pro velmi jemný
posun kamerového vozíku při použití mikrografických
svitkových filmů s vysokou rozlišovací schopností.
Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny přehledně
v tabulkách č. 1. Zmíněná kamera umožňuje svou konstrukcí a ovládacím systémem pořízení mikrosnímku,
ale zároveň i jeho zpětnou zvětšeninu s použitím téhož
optického členu pro zmenšení i zpětné zvětšení a vylučuje zcela jeho vliv na reprodukční proces. Rozdělení
četnosti odchylek uspořádaných podle jejich velikosti
na různých mikrografických médiích i na rozdílný
reprodukční materiál potvrzuje jejich nahodilé rozdě.
lení. Přitom 83 % zjištěných souřadnicových odchylek
z celkového počtu 1672 nepřesáhlo hodnotu 0,1 mm.

byly odečítány vždy v libovolně zvolené souřadnicové
soustavě a pomocí identických bodů převedeny
Helmertovou transformací do jedné zobrazovací souřadnicové soustavy, ve které byly vyhodnoceny odchylky. Identické body, použité pro transformaci,
byly polohově určeny se středními souřadnicovými
chybami mJ: a mu a střední polohovou chybou vodečtení mp na pozitivním obraze mapy orientačního,běhu,
zpracovávané v rámci diplomového úkolu. Vypočtené
chyby dosáhly hodnot
mJ:

= 0,08 mm

my

= 0,08 mm

mp

Aplikace' mikrografie byla na našem mikrografickém
pracovišti zaměřena i na jiné oblasti tvorby map
a plánů, u kterých se dosud užívají většinou pouze
různé technologie kopírování a na které nejsou kladeny
vysoké kartometrické požadavky. Z této činnosti je
třeba upozornit zvláště na alternativní řešení přípravy

= 0,12 mm

Na kartografickém originále a mikrografické zvětšenÍně bylo sledováno celkem 69 podrobných bodů. Vypočtené hodnoty středních kvadratických odchylek
zobrazení těchto podrobných bodů jsou
ma",

= 0,14 mm

mvu

= 0,12 mm

mv

= 0,20 mm.

Helmertovou podobnostní transformací byly při ztotožňování zvolených souřadnicových soustav na kartografickém originálu a na pozitivní zvětšenině mikrosnímku eliminovány též chyby, vzniklé nesprávným
nastavením zvětšení obrazu polohopisu. Porovnáním
délek mezi vybranými dvojicemi podrobných· bodů,
pro jejichž výpočet byly použity kartometricky zjištěné souřadnice, byla určena i nepřesnost nastavení
požadovaného měřítka. U mapy, zpracované pro
orientační běh byla vypočtena nepřesnost nastavení
měřítka. Činí 0,64 %. Nepřesné nastavení měřítka je
ovlivněno především použitým přístrojovým vybavením, které v naší mikrografické laboratoři tvoří mikro-
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odc.hyl~k mpzi

souřaclnlct'mi

1: 1000 a na zpětné

zvětšt'nlně

Počet
odchylek

y

125
100
75
107
50
25

O

na

originálu

1: 1000.

mo
75

O
0.00
0,05

75
50

X
0.06
0.10

0.16
0,20

O

0.21 0.26 nad
0.25 0.30 0.30

122
67

25

O

O

O

0,21
0,25

0,26
0.30

nad
0)0

2
1
0.06 0,11 0,16 0,21
0,10 0.15 0,20 0.25

0.26
0,30

nad
0.30

O

O

Velikost
0,00
odch.v mm 0,05

0.06
0.10

0,11
0,15

Počet
odchylek
125
100
75
122
50
25

O
Velikost
odc.h.v mm
3.Kamera

0.00
0,05

125
100
75
50
25

O

Velikost
odch. v mm

4.Kanera

1
O
a.21 0.25 nad
0,25 0.30 0.30

0.06
0.10

SMA O, film

Mikrat

200,

zv.?tšen o

123
9
0.00
0.05

0.16
0.20

SMA O. film

Kodak

3
2
2
0.21 Q26 nad
0.25 0.30 0.30
AHU,

zvětšeno

Počet
odchylek

75

Velikost
odc.h. v mm

O

COrtE'CtostQt
Počet
odchylť'k
125
100
75
X 50
25

104
2

O

0.00
Velikost
odch. v mm 0.05
na

112

0.21
0.25

O

2

0.26 nad
0,30 0.30

OR'Iy'O FU 5

X
66

25

O

71

Počpt
odchylek
125
100

125
100

50

125
100
75
113
50
25
O
Velikost
0,00
odc.h,vrrm 0,05

X

Počet
odChjlek

Y

Codimatem

125

Počet
odchylek

Y

od~čtených

Počet
odchylek

Velikost
odch.v mm

Y

bodů

0,00
0.05

21
0,06 0,11
0.10 0.15

4

4

0,16 0,21
0.20 0,25

O

O

0,26 nad
0,30 Q30

75
50
25

76

63

VPlikost
0,00 0.06
odch. v mm 0.05 0,10
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projektových podkladů pro Základní komunikační
systém Praha, pokusy o uplatnění mikrozáznamu ve
výkresové dokumentaci Pražských vodáren a Pražských vodních toků a kanalizací i spolupráci s odborem
výstavby NVP. Zajímavá je i studie uplatnění mikrografiť;)v oblasti tvorby projektových podkladů pro
stanice a trasy pražského metra, ve které je zpracována
i návaznost na jednoduchou techniku vícebarevného
kopírování.
Dosavadní poznatky a zkušenosti ukazují, že v blízké
budoucnosti bude možno aplikovat mikrografické
zpracování i na technologii vícebarevného tisku map
při zachování všech dosavadních nároků, které se
vyžadují při polygrafickém zpracování zmíněných
kartografických děl, a že se VÝrazně uplatní i její
racionalizační přínos v řadě dalších projektových činností jako aktivního, a nikoliv pouze archivního,
záznamového prostředku s dopadem na rychlost
zpracování a snížení spotřeby materiálu.
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5. Metody určování objemu zemních prací.
Uvedeny jsou postupy výpočtů objemů, optimalizace
při projektování zemních prací a vytyčování zemních
prací.
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V II. dílu kolektivní práce význačných odborníků v inženýrské geodézii v Polské lidové republice W.
Prószinskiho, J. Sliwky, M. Žaka, A. Žurowskiho,
J. Gocala, W. Janusze, K. Kamiňské-Czyžové a J.
Martusewicze jsou zpracována zbylá témata (recenze
1. dílu byla uveřejněna v č. 9/1980) inženýrskogeodetické problematiky:
1. Geodetické práce pro regulaci řek.
Obsahuje zásady projektování, systémy regulace, používané oblouky a zásady vytyčování regulace.
2. Geodetické práce na vodohospodářských
stavbách.
Obsahuje popis prací při projektování,
vytyčování
a měření posunů na stavbách jezů, přehrad a vodních
elektráren.
3. Geodetické práce na železnici.
V této kapitole je podrobně zpracována problematika
vytyčování železniční koleje, dokumentace skutečného
stavu a rekonstrukcí.
4. Vytyčování mostU.
Obsahuje zásady pro budování vytyčovacích
robné vytyčování a kontrolní měření.

sítí, pod-

6. Geodetické práce při stavbě výškových průmyslových
objektů.
Uvedeny jsou práce pro vytyčování, kontrolu
měření
deformací komínů, chladicích věží, sil atd. s uvážením
vlivu teploty a větru.

a

7. Geodetické práce pro stavbu, montáž a provoz rotačních
pecí.
V této kapitole jsou uvedeny zejména geometrické
podmínky pro správnou funkci rotačních pecí, práce při
montáži a postupy kontroly geometrie.
8. Vytyčování a měření jeřábových drah.
Tato kapitola obsahuje komplexní zpracování této
specializace, opět podmínky správné funkce z hlediska
geometrie, práce při montáži a způsoby určování od·
chylek jeřábových drah.
9. Geodetické práce pro sta'!Jbu a provoz lodí.
Tyto specializace, pro nás nevýznamná, je v PLR velm
rozvinuta a obsah této kapitoly to plně potvrzuje.
10. Základy analýz pěesnosti vytyčovacích prací.
V této teoretické kapitole jsou zpracovány obvykle
používané charakteristiky
přesnosti a jejich užití při
vytyčování z hlediska vytyč ovacích metod.
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Také II. díl uvedené kolektivní práce je stejně zdaři·
lým dílem jako I. díl a oba tyto svazky lze vzhledem
k rozsahu a způsobu zpracování (dohromady 1240 stran)
označit za nejpodrobnější kompendium inženýrské
geodézie ve světovém měřítku.
Ing. Miroslav

Herda"CSc.,
VUGTK

ČSN 01 0222. Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledkú pozorování.-1979.
(083.74)311.1

:338.991

Touto normou se u nás zavádí s účinností od 1. 1. 1980
norma RVHP ST SEV 545-77. Norma předepisuje
testování odlehlosti výsledků pozorování náhodné veli.
činy. Metody a kritéria použité v normě předpokládají
nOl'mální rozdělení měřené veličiny.
Nejdúležitější testy odlehlosti výsledků pozorování
uvedené v normě lze rozdělit podle toho, je-li známa
směrodatná odchylka základního souboru a či nikoli.
Další varianty vznikají pro známou nebo neznámou
střední hodnotu základního souboru.
Jiný test umožňuje posoudit absolutní hodnotu odchylky od prúměru. Je uvedeno i kritérium pro hodnocení odlehlosti výsledků pozorování z více výběrú.
Postupy uvedené v normě se zakládají na výpočtu
testové charakteristiky,
která se porovnává s kritickou
hodnotou, tabelovanou v závislosti na rozsahu výběru n
a zvolené hladině významnosti a.
Uspořádání tabulek je přehledné, krok argumentu n,
resp. a je zvolen pro širokou škálu praktických úloh. Jsou
uvedeny příklady použití z technické praxe; příklad 7 se
dotýká geodézie, i když není pro ni typický.
V každém případě je použití normy v geodetické praxi
možné. U výběrú malého rozsahu však uživatel musí
velmi citlivě interpretovat výsledky testování. Právě
v těchto případech by aplikace statistických testů bez
uvážení skutečných podmínek měření (resp. jejich změny) a bez přihlédnutí k technickému stavu a paramet·
rům přesnosti použitých přístrojú mohla vést k rozporu
s praktickými zkušenostmi.
Ing. l11iroslav Hampacher, CSc.,
Ing. Vladimír Vorel, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Vědeckotechnické
semináře
při příležitosti XXXVII. mezinárodního
technického veletrhu v Plovdivu (BLR)
061.3(497.2)

:[528.48.624]

Při příležitosti XXXVII. mezinárodního technického
veletrhu v Plovdivu, konaného vednech 26. 9. až 5. 10.
1981, uspořádal Ústřední výbor vědeckotechnických
společností BLR spolu se Státním komitétem pro vědu
a technický pokrok BLR vědeckotechnické semináře
v deseti odvětvích včetně geodézie. Na geodetickém
semináři dne 28. 9. 1981 byly předneseny tyto referáty:

Zafirov (BLR): Univerzální mapovací digitální systém
Novak, Klušin (SSSR): Základní směry rozvoje geodetickgch prací vysoké přesnosti při stavbě zvlášť přesných
zařízení
Češankov (BLR): Laserové systémy pro kontrolu svislosti
výško_vých staveb
Herda (CSSR): Automatizované
zpracování
evidence
podzemních vedení a zařízení VÚGTK
Sehnalek (Rakousko) : Nové elektronické
tachymetry
Opton
Errath (NSR): Nové modely přístrojů pro vyhledávání
podzemních vedení.
O přednesené referáty byl projeven zejména se strany
pracovníků Geoplanprojektu Plovdiv, kde byl seminář
uspořádán, i se strany účastníků z BLR a ze zahraničí,
velký zájem. Předmětem diskuse byla zejména problematika digitální evidence podzemních vedení, neboť
v BLR je evidence na dobré úrovni a většina velkých
měst má technickou mapu se zákrese!fi podzemních
vedení. O systém digitální evidence VUGTK byl projeven zájem i z jiné oblasti, a to na veletržním symposiu
pro automatizaci. správních činností, kde byl tento
referát rovněž přednesen.
Ing. Miroslav

Herda, CSc.,
VÚGTK

Pracovní porada k tématu S "Metody a
přístroje
pro automatizaci
inženýrsko-geodetických
prací" mezinárodní
vědeckotechnické
spolupráce geodetických
služeb socialistických zemí, Jerevan SSSR,
19. až 24. října 1981

Podle plánu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických zemí byla geodetic.
kou službou SSSR organizována k tématu 5 pracovní
porada zástupcú geodetických služeb, na níž jako novinka byli pozváni k přednesení odborných referátů
z oblasti inženýrské geodézie i zástupci vědeckotechnických společností socialistických zemí. Porady se
zúčastnili delegáti a zástupci vědeckotechnických společpostí z SSSR, BLR, MLR, NDR, RSR, PLR, Kuby
a CSSR., Pracovní poradu řídil prof. Ing. dr. B. Ney,
ředitel Ustavu geodézie a kartografie ve Varšavě a vedoucí delegace země, koordinující téma 5. Přednesení
odborných referátů zástupců vědeckotechnických společností byl věnován jeden den zasedání, které řídil
prof. doktor technických věd I. T. Antipov, ředitel
VědeckQvýzkumného ústavu užité geodézie v Novosibirsku. Zasedání organizoval Arménský státní ústav
inženýrskogeodetických prúzkumů a mapování v J erevan.u v čele s ředitelem A. R. Eraklijevičem.
Z významnějších přínosú mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v období od předcházející porady
v r. 1979 ve Varšavě lze uvést instrukci pro vytyčování
staveb (PLR), instrukci pro geodetické zabezpečení
investiční výstavby
(PLR), technologii kontrolních
měření stavebních objektú (NDR) a algoritmus automatické tvorby velkóměřítkových map (NDR). Z významnějších úkolú pro další období lze uvést zpracování
katalogú technických předpisů a měřící a vyhodnocovací
techniky, používané geodetickými službami v oblasti
inženýrské geodézie, zpracování technologie tvorby map
podzemních vedení, technologie automatizované evidence podzemních vedení, technologie geodetického
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zajištění montáže zařízení metalurgického průmyslu,
zařízení pro výrobu cementu a konstrukci jaderných
elektráren a zpracování desetijazyčného terminologického sloyníku inženýrské geodézie na _základě české
verze VUGTK (koordinátorem úkolu je CSSR).
Delegáti geodetických služeb a zástupci vědeckotechnických společností pí-ednesli tyto referáty:
1. Detrekbi, A. (MLR): Zásady modelování inženýrskogeodetických měření deformací.
2. Herda, M. (ČSSR): Vytyčování svislic při stavbě
hlavního výrobního bloku jaderných elektráren.
3. Herda, M. (ČSSR): Strojní automatické zpracování evidence podzemních vedení
a zařízení.
4. Lang, H. (NDR)':
Informace o vývoji nové geodetické měřicí a vyhodnocovací techniky a stav příprav
k jejímu používání (elektronický automatický tachymetr
RECOTA, stolní programovatelný kalkulátor Robotron
PKR/K rOOÓ~),
5. Milev, G. (BLR):'
'Met09,y ~ přístrojE1 pro ~yty,
čováhí ~,' ~ontrolu přesnosti
vfš~ových a. liiiioyých objek,
tu.,·,··
6. Muller, G, (NDR):
Problémy a~to~atizovaného
řízéní $tavebních strojť\.
7. Ney, B. (PLR):
tDendéncev: oblasti zdokonalování ipž~~ýrskóprJimyslové geod~zie.·.
. .'
.
8. Novák, Z. (ČSSR): fcíu*ití moderní teqhniky při
,:,ytyčOcvárl,f(v: zastoupen,í au_
torapfednesl M. Herda).'
9. Skalický, J. (CSSR): Rozvoj a perflpektivy železnič,
I}í geodézie a kartografie v
CSSR'
10. Staněk, V. (ČSSR): Optimalizace geodetických sítí
v inženýrské geodézii.
11. Ursea, V, (RSR):
Přesnost určení bodů geodetic,
kých montážních sítí.
Zajímavá byla informace význačného "geodeta prof.
R. A. Movsesjana, rektora Vysoké technické školy
v Jerevanu, o nově, vyvinutých geodetických přístrojích
s výhodnými parametry,
a to v oblasti světelnÝ,ch
a rádiových dálkoměrů a přístrojů pro hydrostatickou
nivelaci.,
Na_ závěr tohoto zasedání byl promítnut odborný
film CSSR "Geodetické m~tody v metru", který doprovodil výkladem F. Šilar (CSSR).
Z výsledků vědeckotechnické spolupráce a z úkolů
pro přiští pětiletku je zřejmý význam inženýrské geodézie v socialistických zemích i její vysoká úroveň a odborné referáty jsou dokladem prohlubující se specializace a teoretizace jednotlivých inženýrskogeodetických
aplikací. Pozvání zástupců vědeckotechnických společností socialistických zemí z popudu delegace SSSR mělo
příznivý ohlas u účastníků zasedání a bylo doporučeno
po~vat zástupce i na přiští pracovní poradu v r. 1982
v CSSR. Organizace zasedání byla velmi dobrá a pracovníci Arménského institutu přijali účastníky s tradiční
srdečností a pohostinností své země.
Ing. Miroslav

Herda,_OSe.,
VUGTK

Oprava textu
V GaKO č. 12/1981 na str. 318 v recenzi CSN 011300 Zá·
konné měřicí jednotky, v pravém sloupci v 8. řádku
shora je umylem vysazena jednotka rD<vinného úhlu
,.•sekunda" místo "vteřina''. Prosíme čtenáře, aby si text
laskavě opravili na správné znění. '
,

Zasloužilý učitel Prof. Ing. Vladislav
Hojovec, CSc. - doktorem věd
Dne 26. března 1981 obhájil prof. Ing. Vladislav Rojovec, CSc., doktorskou disertační práci na téma "Metodika nových kartografických zobrazení a jejich optimalizace. " Na návrh stálé komise pro obhajoby doktorských
disertačních prací v oboru geodézie, byla mu dne
25. června 1981 Vědeckou radou ČVUT v Praze, udělena
hodnost doktora fyzikálně-matematických
věd (DrSc.).
Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc., je dlouholetým
pedagogickým pracovníkem a v současné době vedoucím
katedry mapování a kartografie. Pro svoji politickou
angažovanost, byl v předchQzím období pověřen funkcí
proděkana fakulty stavební CVUT pro politicko-výchovnou práci. Vzorná pedagogická činnost a zejména snaha
O modernizaci pedagogického procesu byly v r. 1978
oceněny udělením titulu "Zasloužilý učitel".
Vědecká činnost prof. Ing. V; Hojcívce, DrSc., je
zaměřena na otázky teoretické geodézie, matematické
kartograf).e a automatizace v oboru geodézie a kartografie. Nemalá publikační činnost se týká řešení těchto
problémů z teoretického i praktického hb'ldiska a samozřejrp.ě té.l zpracov!ÍonÍučebních textů. JečlEmem Vědeckého, koLegia astronomie, geofyziky, geodéZie a meteorologie v CSAV, Vědecké rady fakulty stavební a předse<l0u komise pro obh~joby kandidátských disertačních
prací z (lboru kartografie.
K dosažení nejvyšší vědecké hodnosti srdečně blahopřejeme a přejeme prof. Ing. Vladislavu Hojovcovi,
:P.rS~., v jeho pedagogické a vědecké činnosti další
úspěchy.

I. setkání absolventů oboru geodézie a
kartografie na V UT v Brně
Qdborná skupina geodezie a kartografie při pobočce
CSVTS na fakultě stavební Vysokého učení technického
v Brně uspořádá v listopadu 1982 na fakultě stavební
dvoudenní (pátek-sobota)
I. setkání absolventů studia
oboru geodézie a kartogra{ie z let 1974 až 1982, které srdečně zve k účasti.
Cílem setkání je obnovení odborných styků s mateřskou, fakultou a katedrou geodézie, získání informací
o vývoji studia geodézie a kartografie a společenské
setkání bývalých spolužáků a učitelů. Nejvíce prostoru
však bude věnováno odborným referátům absolventů.
Akce je pořádána bez vložného.
Závaznou přihlášku k účasti popř. se stručnou anotací
zamýšleného referátu, popř. sdělení adres dalších býv.
spolužáků zašlete na adresu jednatele odborné skupiny:
Ing. Alexej Vitula, katedra
geodézie FAST-VUT,
662 37 Brno, Barvičova 85, nejpozději do 15. dubna
1982.
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Vyhodnocení nejlepších pracovníků
resortu ČÚGK v roce 1981
331. S i (LI" 1 9 Sl": I;, 2S : o: 1 .14 (4:1 i .11.2)]

Tak jako každý rok, proběhla
dne 29. října 1981 v Ústředním klubu školství
a vědy ROH v Praze slavnostní
konference
nejlepších
pracovníkll
resortu
ČÚGK. V čestném
předsednictvu
zasedali
soudruzi:
Ing. František
Koubek,
předseda
ČOGK, Ing. Milan Kudela, vedoucí
odboru v X.
oddělení
Ov KSČ, Josef Boháč, tajemník
ČVOS státních
orgánů,
peněžnictví
a zahraničního
obchodu,
Ing. Hynek
Kahl, náměstek
předsedy
ČÚGK, František
Franta.
ředitel kádrového
a personálního
odboru ČÚGK, Ing. Pavel
Měchura, pi'edseda
ZO KSČ ČÚGK.

S hlavním
projevem
k vyznamenaným
pracovníkLllll
vystoupil
Ing. František
KOllbek, klerý
vysoko
ocenil
dosažené
výsledky
práce
a aktivitu
nejlepších
pracovníků při plnění náročných
úkolů plánu r. 1981 a prosazování
jednotlivých
prvků
Souboru
opatření
ke zdokonalování
plánovitého
říezní
národního
hospodái'ství
do
praxe v organizacích
resortu
ČOGK. S pozdravnými
projevy vystoupili
i soudruzi
Ing. Kudela, Boháč a Ing. Kohl,
kteří
poděkovali
vyznamenaným
pracovníkům
jménem
svým i jménem
příslušných
stranických,
odborových
a
hospodářských
orgánů
za obětavou
a příkladnou
práci
pro socialismus.
Za vyznamenané
pracovníky
resortu
poděkoval
Ing.
Jiří Hrouda
z Geodézie,
n. p., Praha,
za projeveno u dúvěru a přihlíbil,
že nejlepší
pracovníci
budou nadále stát
v čele všeho snažení
za další rozvoj naší socialistické
společnosti.
Vyznamenání
"Nejlepší
rok 1981 obdrželi:
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Z Ceského úřadu geodetického

a kartografického:

SS

PŘEHiED ČASOPISŮ

Vítězslav Š m í d, vedoucí odborný referent
Z Geodetické a kartografické správy pro Středo český kraj
a pro hlavní město Prahu:
Jarmila S toč e s o v á, odborná referentka
Z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického:
Ing. Jan Při byl, CSc., vědecký pracovník
Z Geodetického útvavu, n. p., Praha:
Ing. Václav P e t e r k a, vedoucí oddílu'
Z Kartografie, n. p., Praha:
Ing. Aleš Ha šek, hlavní redaktor a náměstek ředitele
Z Geodézie, n. p., Praha
Ing. Jiří Hro u d a, vedoucí provozu
Jaroslava Ma r k o v á, geodet
Věra LeI pne r o v á, samostatný geodet
Z Geodézie', n. p., Ceské Budějovice:
Ing. Bohumila S t a š k o v á, vedoucí referent
František N o v á ,k, řidič
Z Geodézie, n. p., Plzeň:
Ing. Karel S c hoř í k, zástupce ved SG
Marie K u ž v a r t o v á, vedoucí oddělení
Z Geodézie, n. p., Liberec:
Ing. Josef L a šek, vedoucí provozu
Ing. Doubravka S vít k o v á, vedoucí SG
Lubomír Fen c I, vedoucí oddílu
Z Geodézie, n. p., Pardubice:
Ing. František S t e k 1 ý, vedoucí SG
Jarmila Z ď á r s k á, samostatný geodet
Z Geodézie, n. p., Brno:
Antonín K o d Ý t e k, vedoucí geodet
Helena S t o k I á s k o v á, technik
Emil Šer á k, samostatný geodet
Z Geodézie, n. p., Opava:
Ing. Rudolf Č a n č í k, náměstek ředitele
Ing. Petr Z 1 ž k a, vedoucí SG
Všem vyznamenaným srdeč·ně blahopřejeme k vysokému
ocenění jejich práce.

Děk,an Stavební fakulty ČVUT v Praze vYhlašuje konkurs
na mista aspirantil. z oboru 11-50-9 geodézle; interního:
technická geodézie, externích: 1. budování geodetických
sítí současnými postupy a technikou, 2. pozemko~é
úpravy, 3. technická geodézie, 4. fotogrammetrie.
Zádosti o přijetí do aspirantury s přesným uvedením
adresy zaměstnavatele
se podávají na odd. pro vědu
a výzkum Stavební fakulty ČVUT, ThákuI'tOva 7, 16629
Praha 6, nejpozději do 31. března 1982 na formulářích,
které jsou na uvedeném oddělení k dispozici.

Dzžkžewžcz. T.: Organizace

geodetických prací spojených
se stavbou základní geodetické sítě na území Iráku,
s.3-5.
Lžpert, C.: XIV. kongres Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti (ISPj, s. 6-8.
LyszkOlVžCZ, A.: Všeobecné principy spojení družicových
dopplerovských a klasických geodetických sHí, s. 8
až 11.
Chalecki
I.: Chyba automatického nivelačního přístroje
nazýv~ná "úklon dalekohledu", s. 11-14.
Bernasik, I.: Výběr optimálních snímkil. pro fotogrammetrické určení odklonil. od svislic.e, s. 14-17.
Mucha, A. Szczechowski, B.: Fotogrammetrické
měření vodních vln na hydrotechnických
modelech, s. 18
až3 20.
Nžebylskž, I.: Geodetické měřicí systémy N-P
a N-T
na nakloněných rovinách, s. 21-24.
Kurylowicz,
T.: Úvahy týkajíci se praktického použití nových technických instrukcí, s. 27-28.
Kuczera, K.: Modelové určení nákladil. při realizačních
měřeních, s. 37-40.

A.: 40. jubileum vědecké a didaktické práce
prof. Czeslawa Kamely, '5. 39-41.
Baran, W;: Rozvoj a úspěchy fakulty geodézie, kartografie a pozemkových úprav Zemědělské technické akademie v Olštýně v letech 1960-1980, s. 41-43.
Sikorski,
K.: 20 let fakulty geodézia, kartografie a pozemkových úprav Zemědělské technické
akademie
v Olštýně, s. 44-45.
Nowak, A. -+t' Rusak, B.: Absolventi fakulty geodézie, kartografie a pozemkových úprav Zemědělské technické
akademie v Olštýně, s. 46-49.
Salžk, K.: O nutnosti provádění a zdokonalování geodetických výzkumil. změn břehil. Baltu, s. 49-53.
Lato§, St.: Nové projekty signalizace a stabilizace bodů
základních geodetických sítí, s. 59-62.
Chalecki, I.: Vliv výrobních tolerancí objektivu dalekohledu na chyby měření s použitím nivelačního přístroje s automatickou horizontací, s. 62-64.
Galach, H.: Možnosti klasifikace
rastrových let.eckých
snímků; :s. 65468.
'
Gatdzicki,
I.: Problémy rozvoje kartografické informatiky v Pblsku, s. 75-76.

Makowski,

Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
proděkan pro obor geodézie a.kartografie
FSv ČVUT

V přípravě pro příští GaKO jsou:
KOLÁŘ V.: 10 let činnosti národních
V GaKO Č. 6/1981 v hUdce "Přehled zeměměřických čascpisil.", 3. str. obálky, Przegl'ld geodezYJny; Č. 3/80, nejsou omylem uvedeny poslední 2 řádky pravého sloup'ce' s textem: Janusz, W.: PravLdelný uzavřený pořad vzepětí - způsoby výpočtu a rozbor přesnosti, s. 119-124.
Prosíme čtenáře, aby si chybějicí řádky doplnili.
Děkujeme

ďézi~

,

podniků Geo-

,

PRIJ,CHÁZKA,. J.: Vytyčování polární metodon s vy~yčovacím ramenem
PRAZAK, J.: Technické normy NDR pro mapy velkých měřítek
.
SOUČEK, Z.: Evidence nemovitostí - zdroj informací o nemovitostech
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