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Kouveul!n( amplituda jako nové kritérium periodické
chyby Umbovéhoděleni.

Clánek doporučuje, aby sé u perlo'dické chyby Umbové-
modělení nahradila dosavadní klasická šestiparametrová
forma jejího vyjádření jednoparametrovým kritériem,
které pl'~stavuje konvenční amplituda. Fázové parame-

/ try dosavadní funkce vyjadřující chybu jso.u vel1ce ne-
jisté ft m!mcká část zkoušky je pracná.
1966, Geodetický a kartografický obzor, sv. 12, Č. 1,
str. 3-6

Elektrofotografie a elektrostatický tisk.

Princip ekonomických zpil.sobO.rozmnožování založených
na elektrofctogrftfU ft elektrostatickém tisku. Některé
současně vyráběné typy přístrcjl), Možnost.jejich využiti
při rozmnožování a tisku v geodézU ft kartografU.
1966, Geodetický a kartograffcký obzor, sv. 12, Č. 1,
str. 7-13

Návrh nomogramu k výpočtu souřadnic Jednotlivých pře-
letil. [jednotliVých~nebo několika .bodil.dráhy) umělých
družic Záplě přímo na· stanici pro fotografické sledováni
družic. Nomogram je ře!en s využiUm efemerid EPHE-
MERIS7 "zpracovaných Astrophyslcal Observatory.
1986, Geodetický a kartografický obzor, sv. 12, Č. 1,
str. 13-'-16

CllUlosf geodetov pri moutOi v61covacej trati.

Spolupráce geodetfi při montAti strojního zařízení s\,o,
jltéválcovftcí trati tenkých plechfi ve Východosloven·
ských felezárnách. Popis strojn1ho zařízení a jeho chod.
VytS'čení.a....zajištěn1 os a přesných výllkovýéhbodil..Vy·
rovnání zařízení. Pozorování svislých posunO a défor-
maci. Kontrola provedení montáže.
1986, Geodetický a kartografický obzQf" sv. 12, Č. 1,
str. 17.•..•20
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dějovice b. r.

Be~che~ A .
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(No. ~/64) et231-257 (No. 7J Praha 1965.
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Frlč, J. a Kupka, F.
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Geodetické systémy - závazné názvy a zkratky. (= Se-
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(27416)
Horák, L.
Přechodnice 2lelezničniho oblouku. Tabulky hodnot pro
. projektováni a vytyčeni. Praha 1965.

• (21269)"
IBM
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IBM1620 Praxis Nr. 25. In der Geodllsle und 1m Strassen-
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IBM Form 80025J B. m. b. r.

I I a v s k ý, P.
Analytické fotogrammetricKé metOdy určovania obje-
)IlOV. Aut,: ..... Sutti. (.= Závarečn.á zpráV_I;!výskum-
nej úlohy č. 02.12/d) (... Katedra bánského meračstva
a geofysiky Banickej fakulty VŠT KQšice.) Košice 1964.

. [26826}
J Ira, J.
Samočinný koordinátograf. Ús. PATSP 110660.

(26 970)
J u l' d a, K.
ElektroniCké meranie v .geo~Zii. Aut.: A. Suchánek,
Martin Šovan.. (= Slovenská vysoká škola technická,
Fakulta stavebná - Dočasné vysokoškolské učebnlc~.)
Bratislava 1964.

K I a u b é 1', T.
Dalek'ohled pro přístroje se samočInnOu horlzontací
záměrné· přímky. es. PATSP '1.09142.

Kunsber.ger, I.·
Ověření vhodnosti nivelačního stroje KONI 007 llro
opakované nivelace způsobem· současné .observace se

\ strojem lJbelovým. (= Výzk. zpráva GTů 11/65). Praha
1965. .

Ku t, K.
Kl1č smluvených značek pro účelové mapy· velkých mě-
mek, vyhotovených jako llodklad projektu komunikace
sestávený na podkladě Smluvených značekTHM 196!.
Praha 1965.

-Kut, K.
Pókynyk prbvátlěnl klasifikace l~teck?ch snlll).kť1 pro
účelovou .mapu 1: 1000 (Podk~ad projektu silnice)
Praha 1965: ._
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roě: 12 (54) ěíslo 1 (1966) t

Rokem 1966 zahajujeme čtvrtý pMletý plán roZ-
voje českosloÍJensk~ho národního hospodářství. Ko-
munistická strana Ceskoslovenska připravuje svuj
XIII. sjezd v součinosti s pracujícími a na základi!
krttzck~ho rozboru výsledku a zkušeností z uplynu-
lého období. Jsme účastni diskuse k ruzným pro-
bli?mum pFíp7'avya ovi!řování nového modelu na-
šeho národního hospodářství a experimentálního
ovi!řování principl1 nov~ soustavy plá11ovit~ho ří-
zení a příprav prq její zavedení v resortu tJSGK.

Redakce časopisu chce v tomto roce přispi!t na
stránkách odborného časopisu vzájemnou vými!noll
názoru, zkušeností a připomínek k řešení hlavních
otázek rozvoje geod~zie a kartografie, k prosazo-
vání nových příStupu k technologickým a ekono-
mickým problémum· i k řízení a organizaci geode-
tických, fotogrammetrických, kartografíckýchaf.
prací. Budeme více a vy1talézavi!ji vi!novat pozor-
nost zejména problematice vnitřního života a ože-
havým problémům geodetické a kartografick~ pra-
xe, zdokonalovat pohotov~ informace o naléhavých
otázkách z ústavů a geodetických pracovišt, lépe
vysvětlovat obsah a smysl úkolU, které na nás če-
kají. Ovšem i sebelépe sestaveni? plány a úmysly
fešti! věc nevyřeší. Úspěch zaručí aktivní spolupráce
odpovMných prapovníku, specialistů, znalcu výroby
a praxe a účast čtenářů, jajich náměty, protpomínky
a podněty, zasílan~ redakci k zlepšení -obsahu n(l-
šeho časopisu. Nová soustava nemuže zustat jen
u slovníkových hesel, éhce přemýšlivé hlavy. Záleží .
na nás všech, abychom promysleli, jak pomužeme
k splnění cílů a plánu rozvoje. geodéz.ie a kartogra-
fie, jak to nejl~pe zařídíme v našich podmínkách,
jak vysvětlíme iJšem spolupracovníkum úkoly a per-
spektivy, které na nás čekají. '"

Redakce bude uveřejňovat hlavní články. pří-
spěvky a náměty, které tvoří kostru nejdůležitějších
otázek v geod~ztt a kartografU. ZajBtění konkr~t·
ních úkolU -mohou však zaručit jedině detailní pro-
myšleni na ústavech av geodetických pracovi§tích,
všudé tam: kde je tým pracovníku, schopný myslet
na úrovni vyspělých. socialistických zeměměřičiL.
Tam, kde jsou lid~, kteří dokáží zvládnout slg-
žitý mechanismus a organizaci geodetických a kar-
tografických prací moderními zpusoby; ltd~, kteří

nečekají, až dostanou přesný příkaz shora, kteří se
nebudou před každým rozhodnutím ptát, aby ne-
naraztlt; lidé, kteří nebudou shazovat odpovědnost
ze sebe proto, že "oni mi to schváltlt". Aktivní a
tvurčí zkušenosti pomohou ke zformování leště lep-
ších podmínek v geodéztt a kartografU, leckdek li-
kvidaci starých metod, starého myšlení a návyků,
a upraví cestu k dalším náročným úkolum, kter~
na nás čekatí.

V současné době le upřesňován návrh čtvrtého
pětiletého plánu Ostřední správy geodézie a karto-
grafie na Mta 1966-1970. který vychází ze základ-
ních směru a cílu čs. národního hospodářství. Pře-
vaha úkolU OSGK vyplývá z poslání zajišťovat po-
třeby socialtsttck~ společnt;Jsti zejm~na pokud 1de
o dlouhodobé geodetické a kartografické práce a
výrobky, sloužící všem odv/Uvím národního hospo-
dářství. JSou to zejména práce v geodetickgch zá-
kladech, mapování, evidence nemovitostí a údržba
mapových a písemných operátu. Dále je třeba za-
jišťovat zejména práce inženýrské geodézie, ediční
činnost v ob()ru map pro hospodářskou výstavbu,
školy a veřejnost a měřtck~ práce pro socialistické
organizace a obyvatelstvo. Rozsah a vývoj těchto
prací je velmi úzce spojen s perspektivním vývojem
jedn,otlivýclj odvětví; přesnost stanoveni jejich roz-
sahu a náplně závisí na vyjasněnosti perspektivy,
zejména investiční výstavby jednotlilJých odvětví
národního hospodářství. Požadavky na tyto práce
budou proto dále postupně zpřesňovány, pFičemž
naší snahou bude zajištění všech odůvodněných po-
žadavků národního hospodářství i dalších úkolU,
vyplývajícíc,h z potřeb socialistické společnosti.

Významným úko4tm je evidence nemovitostí,
kterou zatištují zejména střediska geodézie. Její
důležitost v příštích letech je zdurazněna tím, že
kromě evidence skutečného užívání půdy eviduji
orgány ÚSGK od 1. dubna 1964 též vlastnické vtta-
hy k nemovitostem a jejich omezeni ..[zákon o evt-
denct nemovitostí č. 22/1964 Sb.]. Cílem je soulad
písemn~ho a mapov~ho elaborátu se skutečností,
pruběžn~ vyšetřování a zaměřováni nově nastalých
změn a lejich provádění v operátech evtdence nemo·
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Geodetický a kartografický obzor,
2 rpi!. 1~ (5,4) i!íslo1 (1966)'

. '1 :50000 {na Slove~sku'sžlntční mapy}. Údržba zá-
kladnl mapy nabývá na dulf!žUostt zejména ve
,vztahu k územně 'technickým podkladům perspek-
tivní ,koncepce investiční výstavby' a povinnosti,
Ústřední správy geodézie a kartografie poskytovat'
a zpřes'ňovat mapové podklady pro rozpracování a
'-údržbu těchto materiálii. . '

V oboru karťografie te tvorba a vydávání 'map
Fí~ena studiemt základnl uydavatelské tematiky
kartografické' tvorby, které se postllpně zpřes'ňují
formou celpstátních tUulovýchedičních pli:1nu na
jednotlivá léta. Zv'ýšená' pozornost bude věnována '
aktualizovaným a opakovanýmvyďá'nim 'map ze
základního 'souboru' pro hospodářskqu výstavbu.
Celkový rozsah prací se bude zvyš01Ját zejména' na
úseku map s tematickým obsahem, přičemž nadále
budou zpracovávány v prvé řadě výsledky celostát-
ních opatř.ení k zajištění vodniho režimu (vodohos-
podářské mapy), mapy komplexního průzkumu půd,
. inventarizace. chmelnic, luk a pastvin .apod., geo-
logiCké ageofyzi.kální rnápy, silniční mapy apod .

.významnou skupinou geodetických a kartogra- DosauadnimQPY pro výuku ve škol'á'ch budo,u po-
fických prar::í je, teclmiC1í:ohospodářské mapování, stupně nahrazovány jednotnou soustavou školních
provád~né v,měřítku i :500V"l':2000 a 1:1000. Toto ,kartografických pomůcek, která bude tvořit u,ce-
zákiadnímapové dílo znázorní lJŠecl1ny výU:lQmn~ UmýsyStém nástěnných a příručních map a atlasu
polohopts,né i výškopisné p7'vkykrajiny pro' vše-' zpracovaných na podkladě vědecké spolupráce kar- '
stranné potřeby hospoddrskéhO I:0zvoje a poskytne: ,tografickýoh a pedagogiclcýchvýzkumných praco-
podklady pro evidenci nemovitosti. Vzhledem višť. Mapy pro potreby veřejnosti' budou uspokOjo-
k rozsahu prací technickohospodářského mapováni, vat další požadavky cJbyvatelstva na, zvýšení kva-
bUde třéba věnovat zvýšenou pozornost racionální lity a druhr;JVosti publikací - automap, turistických
organiZaci pra.ct ke ',zkrácení dlol/.hodobých výrob- map"atlasu, poWických a plastických m(lp a gl6bll.
ních cykla. V topogfafickém mapování !;JUdOUdo- Pro~iroký' okruh uživatelii v národním ....hospodář- ,
kon,čovány zbývající práce. Bude dbáno na zkvalit- stvLviideCkém životě i veřejnosti bude ve 4. čtvrt-
n~ní, ú(jr.žbu:a obnovu geodetických základu; tyto letí 1966 vydán Národní atlas CSSR, který ,bude
. prác.e Ducte pl'ovádět nově zFízený Kartografický kartografickou interpretací 'současné hóspodářské,
'11, geodetický fond v Bratislavě a jeho. pobočka polttické i kulturní úrovně Ceskoslovenské socia-
v Praze, o ll!j.tchŽ zfízení informujeme na§e čtenáře lístickérepubliky.

na str. 28 našeho ta~PPisu.· " V iniciativní pomoci; při zajišťování hlavnfcn
. nai§lm duležitým' úkolem, na kter'ý je třeba 'úkolii a směru čs. geod.ézie akartografie je též

'klást zťJ'yšený duraz, je nezbytnost (Ldržby a l'e,am- hlavní dl působenJ a' činnosti Odborného· časopisu
b,ulace d()savqdního mapového fondu .. Tento tiťol Geodetický a kartograftcký obzor. Jestliže pracov-
. jli! přechodem od zvýšené druhovosti mapových děl níkum vědeckovýzkurnné zdlcl4dny a praxe budoll
k jeJich· intenz?vnímu využívání a zachování ve sta· ijverejněné články pomůckou přije;ich práci, bude
vu ·odpovídajíC!íin současnosti. Krami?' reaml)ulace . ,to dokladem, že hlavní úkol .odborného zeměm~-
map. ,velkých měřltek, Je to zejména" údržba topo- Fického čtlsopisu byl splněn' -a to je naším cílem
, grafické, mapy '1: 10 000 a základní mapy CSSR i přáním.

vitostí: V' roce 1966 bude v každém okrese u dvou
obcí zkušebně zavedeni;. komplexní evidence nemo-
vitostí (tj. včetně evid~nce vlastnických vztahů)
tak, aby zkušenosti. mohly být vyuŽity pro syste-
matické zakládání komplexní evidence. nemovitostí,
které bude postupně probíhat od roku 1967. Sou-
časně ,bude dále, pokračovat kartografické a poly- .
grafické zpracování map evidence nemovitostí
v souvislém. zobrazení. '

Dalším rozsáhlým úkolem je inženýrska geodé-
zie, a to vyhotovování polohopisných i výškopis-
ných mapových podkladů: velkýchme'řítek, spoje-
ných, s dokumentací tnžĚmyrských sítí, s pro vádě-
, ním' občanské, bytové a průmyslové investiční vy-
stavby, s vjJstavbou dálnJc a komunikací, se sledo-
, váníin' panelových staveb,' deformaci 'a pds/!.nu,
': ijmováním kubatur, plocJ:z apo.d. Význam a rozsalz
těchto prací poroste jednak v souvislosti s plánova-
ným tempem výstavby, a dále se zavád.~ním pl'Vkll
nové soustavy Nzeni; ,

1966/2



bu.4~me pokládat za'přiměřenějšíkri~éri~m pro perio~.
'.dickol.l chyb.uIimbového dělení než je ·funkce '(I).
PředStavuje a,l:>soluťníhodnotu konv:~nění extrémní
chyby, jaká vzhledem k uvedené nejistoté může ně~dy . .', '2' 4' 6' .. ' . . S +' .A' S + B S: C', , ' ' a to 'pro .p "7. • ~' "pro co=,' ,. + .
nastat ve směru měřeném .při ,jedn~ polo'ie lin).pu' . ..' . .
'(<p, /p'+U~OO). Pro další úvahy zjednodušni~ ryehozí aprox =~; .
,funkci. (I) substit~cemi A =2A, li .~4B, (j ='= 60 na ,Prť? n~ovo:t iě~b:~oS,oučtůjsou nút'né.pod~ínky ,
:~v~r. '. . . '

L1=;=,asin.2(/p+·A.)+bsin4(qJ+:B)'+ :. 'pnx .pn'·, :SIn --- =·SIn ~~. = O)+c8~n6(ťP.+(?>' "(3), ,.,2 2,

• ,px, . . pn :..t- O
smT = sm '2~ ~' "

p=4;6 '.
n - 2,'3-":

,kd~ ~IOIn~k n~ pra~é ,str:tně so~čtov'éhc! vzorc~ má
neurčitou hodnotu e/e~Abychom uičili hodnotu souč-

J.•im:boyý klad (týká' sepnllího směru) ,ve 'l'lkupině. tu; dosadfqle nejprve .Z ~ n/n do',součtového vzorce
s'pořadím 11 je ' 'a'dos~a,nenie' .

': ,,' . I·SQo \ ' '
,/p = (11,-1) --;:" = 1. .,.n.

. n'

:KUčel'a; 'K;:. KPnvenqnfamp.lftuqa '1ako nové krltéi'tuni
periodick'é chyby 'Ilmb~1!ého.dlJrenf

Konvenční' ampl.ituda ' . ...., ' ,
jak9' nO!Vékritérium periodické cl?yby
Iimb,ovéhQ dělení I. ' ,

. FáZOVé. "p~ra'metry ..4, B,O U:rčované harmónickáu
'. , ·analýzou. podle fuÍJ.kce
! ' . . . .

, . ,.1'~a~ín {2!p + A) +'b'ein (4:/p+ B)-+ (siri:(6/p +0"
, .' " :' . , ': (I)''.. .. . .. ~ .... . . ..... . : . . ,

'kter~ ):llá '"Vyjadřovat periodickou chybu limb9vého
ď d~lení" mívají nepřiměřer;tě nízkou, přesnci~t (např.
:podl'e Heuve1inkovy 'metody vY9házejí jejich střediií
'chyby ve velikosti, 10°:až ,1000 I' více), R~álnóst, tvaru.
·zobrazel).é fiin:kce a, její' využitelnost pró .určování·
korekcís'e tím stává ilusL, Rellitivně' mnohem :př«:lsněji

, "i'ze st'i-novit- a.mplituqové·paratuetry á,b,;c;jejicp.(
.. kvadratický součet; kterému dámC"název kónven'čmi

a1r!'plituda,

ď • ,~al:>9.ratorní zkouška, při' které se sléd~Je' přímé
,nrčení ~mplitudy k bei vyšetř.ování' .v~ličin'a,' h, C,
. záléží,V zariJ.ěře,ní 8 směrů y n pravidelně po. kruhu
,'rozložených' skupinách: ·.Pro'. kon~rétní přeástavu, si
, ~yslenie: z.á.pis uspořádaJ:lÝ v' řádkách po~le, smědl
Si ve sloupdch podle skupin.Vodvroví:Ié 8IhěrJ'~vp9čtu
8 j"s.oupi.a:videlhě ,rqzl<lženy v:polouza,vienémi:'lTel'-
valu < 0,180°). V prviíí sImpiriě čtené míst~ nali:tnbu
u~měru, s pořadím O' je " " "

. .: . 180?', . '
/p = (o' -I) -'-'-;0' =1.,.;$.'

, '" 8 ,".'
'.

$eodeti~ký ,a kitttografický obzor
.rDi!. 12' (54 )i!isIo 1/196.6, .~

, Ini.,dr:. Ka.rel' Kulera, CSc.~

, Výzk~mnÝ ustav ge~'detl~ký, tqpografidc:ý a kartografický .
" 'Praha

J.., : sin 2(ťS 4- Ar +vl~oo1 +. '1'
" , . "[ . '. , l80° ]
,+ bsin.~, ,($:,+,.8>+ 11 -n" "+
, ~ c ~in'6.f(S.+'c),+ 11 'l~QQ J, J (5)

, '1800' . ", " .

S . ,-8-n-Io'~ :-,(8 +n)], :,

11, = L..~. ,

'Řádkbvť so~četch;bLt."pro směr sp~řad,tm ft vy"
poč~m'e:podie3krát llplatněnéhbvzo~ceI). "

~(n:I) xl

Je zřéjmé"že'prvnI podmínka je splněna pro všúhny
tři hodnoty p.lJruha však není splněna. v pHp~dech.. '. . . .' .... ..

. p1t, , ' ( " n + I,. )
SII1T· smplw+ 2n-n

,: P:ll;'j'
SIn --.t?l.

\ .,. .
':I;'odí~'der~vací' Čit.atéle 'a·,jmenova.t~lepodlep, který
jeó~eC~ě.:. :'" ': : ~.,' "
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Gé"odetfckt a kartografickf obzor
;4 roě. 12 (54) ělslo 1/1986

Ku15era,K.: Konven15nt amplituda .lako.n<Jv~ krltbtu'm
periodické chyby ltmbov~ho d~enf

( n+l). pn (' n+l) n. ( n+l) pn00+-._- nSIn-'-~ cos p 00.+-·'- ..-. n + --Sin P OJ..+ --- n cos -,-h 2 . h 2 -' h 2
. \

n pn
-cos-2n 2n

2
bude mítpr-o.p = 4 a n = 2 velikost ~L1. = 2 sin 400,

. 1
S

pro p = 6 a n = 3 velikost ~L1. = 3 sin 600. To zna·
.1 -

mená, ženepřihližíme.li k' náhodným případ'Ům
kn len. . y , ! y-

00=4 '6 přI n = 2, 3, Je rá.dkovy .součet vzdy

a u všech směrů nulový jen pro n > 3: Za obdobné
podmínky 8 >3 je vždy nulový také sloupcový součet. .

~LI •.
1

, Z takto Získané nulovosti obou součt'Ů plyne, že
při ryrovnávání libovolného počtu n > '3 po kruhu
pravidelně rozmístěných úplných skupin, u osnov
předsta.vovaných libovólným počtem 8> 3 pravidelně

v interval~ (0,8 8 1 180°) rozložených vodorov.

ných směrů, jsou -odchylky o V pw:Ístatě limbovými
chybami LI, které vyrovnáním nejsou nijak defor·
movány. Nesmí být ovšem narušeny jinými s'yste.
matickými chybami. '

'Zajímejme se nyní o to, při jaké hodnotě. n
je možno z řádkové SUUlyčtverc'Ů 02 vyziskat amplitudu

. /c, kterou se dá globáltiě charakterizovat limbová funkce
(1). Především musíme zařídit, aby tato suma nehyla
závislá na parametrech A, B, O, tj. také na úhlech
A: B, o, o kterých jsme již poznamenali, že je lze určo:/
vat jen s velikou nepřesnosti. Rovnici (5) pišme jako
trojčleIi .

LI.= a sin (11 n 1 360° + aJ +
+ b ~ (11 n 1 7200~ p) +

(
11-1 )+ csin-

n
-1080°,+Y ,

(X = (1-1 3600 + 2A,
8

P = (1-1 720<~w,
8

, . 1
Y = (1- 10800 +60;

8

11 :- 1... n.

U čtverce každého z počtu 11 trojčlenů přihlédněme
nejprve jen ke kvadrat'Ům jeho člen'Ů. Ůleny si před-
stavme uspořádané sloupcově. Ve shodě s naším zá·
měrem je IUitné, aby číslo n bylo sudé, což umožňuje;

aby ve slou:pcimohlo být zast~upeno .; dvojic člen'Ů

's Uhly lišícími se o lichý násobek,. 900• O součtu kvad·

rá.tů takových dvou 'členů jedné dvojice pak např.
v prvním sloupci platí

a2sin2(U+ (X)+ a2cos2(U + (X)= a2.'
Při intervalu x 2) mezi pořadím těch směrových sku.
pin, které obsahují členy jedné takové dvojice, platí
podle dřívější podmínky pro první sloupec .

360° . ,
[{11+x-I) --'-{11 •.•.•• 1)] -- = (2/C-l).900;k = 1,2. n .

a pro všechny tři sloupce
'\·.IJ '

4x= n(2k -1); 8x' = n'(2k' -1);
12:1:" = n"(2k" -1).

Pro minimální hodnoty x = x' = x" = 1 vycházejí
minimální celistvé počty

n:- 4(při~ = 1);n"=8 (při k' =1), n"= 4 (při k" =2).
Největší číslo n' = 8 je pro počet skupin směrodatné.
Zavedeme je i pro ostatní dva počty n = n" = 8,
s. pak bude x = x" = 2. Dvojice členů budou tedy
v každém sloupci 4 a součet kvadrátů všech člen'Ův'Ů-
becbude

pro jeden směr.

Pro doplnění tohoto součtu na součet úplných čtverců
L1.2 jednotlivých trojčlem1z pravé strany rovnice' (6)
musíme ještě vyšetřit součty dvojnásobných součinů,
nebo jednodušeji součinitelů u 2ab, 200 a 2ac., To pro·
vedeme až po dosazení n. = 8 do soustavy rovnic (6):

LIl = a sin (X + bsinp + csihy,
.12 =-= a sin (45~+ (X) + b cos P + c cos (45° + 1'),
Lla= a cos (X -b sin{3 - c cosI',
.1, = a cos (450 + (X) ~ b cos P + c sin (450 + 1')'
LIfr = -a sin (X + b sin {3 - csin y,
.1. = -a sin (45°+ tX) + b cos P - ccos (45° + y),
.17 = -a CostX - b sinp + c cosI',
Ll8 = -a cos (45° + (X)- b cos P - csin 450 + 1').

Vid~e, že u členu 2ab bude součinitel nulový, neboť
se navzájem ruší. součiny f((X).d({3), a to v řádkách
1 a 5,2 a 6,3 a 7, 4 a 8. Stejně je tomu u členu 2ec.
U členu 2ac je součinitel

2 {-(cos (Xcos.y - sin tXsin y) +
+ Isin (450 + (X)cos (450+ y) +
+ cos (45° +(X)sin (450 + y)]} -

={ --eos((X + y) + sin [900 +((X + y)]} = O,

s. je tedy rovněž nulový. Ůástečný součet (7) je proto
i úplným součtem čtverc'ŮLl2pro jeden směr. Při 8 smě-
rech je vzorec pro hledanou amplitudu

k =V' [.1.1] •
48
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K~erQ) K... KonuenlJnt amplituda. la·konovl krUlrtllJ7l
p~'todtck~ chyby ltmbovlho. dblení

Geodetlekt a" kartORnlflckt .aIwIr
roě. 12 (54) čislo 11-196& 5

Jelikož máme místo Hmbových chyb .1 k dispozici
odchylky o, musíme v souladu' se zákonem roZlučo-
vání chyb tento vzorec psát ve t.varu

k = V [00] --: [vv]
48 '

kde" jsou nahodilé měřické chyby. Kdybychom totiž
zkoušeli limbus, který periodickou chybu vůbec nemá,
bylo by [00] = [vv] a podle (9) by správně vyšlo
k = a.· Kdybychom zkoušeli nOlmální' limbus při
ideálně bezchybném měření, bylo by [vv] = a, a tudíž
[00] = [.1.1]. V tomto případě bychom určili konvenční
amplitudu exaktně.

. Předpokládejme nahodilou střední chybu ml
směru změřeného. v jedné skupině. Pii 8členné osnově
měřené Vn = 8skupinách, (které nesmí mít klady
rozložené po celém půlkruhu) je

m - V-[_VV_]_
. 1- 7(8-1)

. k = V [00]- 7(8 -:-I)mf
. 48

K určení přesnosti amplitudy k využijeme rovněž chy.
. by ml' která je také střední chybou jedné odchylky .1:
Z (8) je parciální derivace

střední chyba konvenční amplitudy k.
Střednfchybu ml určíme samostatnou laboratorní

zkouškou, která záleží ve změření nejlépe téže pěti-
členné osnovy směrů v 8 skupinách, avšak s limbem
obměňovaným jen po 0,60 (0,6\1).Mikrometrový klad
i zde zůstává stejný. Tuto střEfldníchybu nezjišťujeme
jen pro účel sledovaný vzorcem (11) a (12). Dá se jí
podle [I] posoudit vedle chyby v cílení a čtení také
nahodilá chyba limbového dělení a stabilita polohy
.některých theodolitových o~. U důležitějších měřeni
konaných s větší váhou pozorování, u kterých se vliv
periodické chyby dělení a systematické mikrometrové
chyby prakticky eliminuje, je střední chyba ml směro-
datnou jednotkovou chybou a pravým parametrem
přesnosti užitého theodolitu, kdežto velikost arrplitudy
k je spíše ukazatelem dokonalosti dělicího procesu
a způsobu montáže pro výrobce a později také ukaza-
telem pro úroveň ÚdťžbY.,Jinak si zachovává amplitu-
da k význam pro měření konaná s malým počtem
opakování.

ZbýVá otázka, kolik směrů j~ vhodné volit k počtu
n = 8 skupin. Z přirozené snahy, aby se při zkoušce
dělení uplatňovala všechna užitá místa jen jednou,
plyne požadavek nesoudělnosti čísel n, 8. Z možnosti
8 = 5, 7, 9 ... volíme číslo nejmenší 8 = 5, aby zkouš-
ka proběhla co nejrychleji. Aby pak systematické chy-
by mikroskopového mikrometru nezkreslily výsledek,
ponecháme mikrometrový klad po dobu celého měř'eni
nezměněný. ,

Smllr ! Skupina I Prllmllr
1 li 3 " /) 6 7 8

\ 1

1 OQco 00 00 00 00 00 I 00 00
2 80 82 80 80 82 86 82 82
3 22 24 09 16 12 17 15 20
4 106 109 ., 97 102 102 108 113 JIO
5 103 107 96 97 102 . 108 104 100

___ 'o
i

I
,

L 311 322 282 295 298 319 314 312 306,6
----_.- ----_._-

1 i 99,1 96,9 104,9 102;3 101,7 97,5 98,5 98,9 100,0
'2 79,1 78,9 84;9 82,3 83,7 ,83,5 80,5 80,9 81,7
3 I 21,1 20,9 13,9 '18,3 13,7 14,5 1~,5 18,9 16,9
4 05,1 05,9 ' 01,9 04,3 03,7 05,5 11,5 08,9 05,8
5 I 102,1 103,9 100,9 9--9,3 103,7 105,5 102,5 98,9 102,1

I 306;5
,

L 306,5 306,5 306,5 306,5 306,5 306,5 306,5 306,5
-.J-..

Odchylkro
ď

L

1 +0,9 '+3,1 -4,9 -2,3 -1,7 +2,5 +1,5 +1,1 '~ +2
2 +2,6 +2,8 -3,2 -0,6 -2,0 -1,8 +1,2 +0,8 -2
3 -4,2 -4,0 +3,0 ~1,4 +3,2 +2,4 ,+3,4 -2,0 +4
4 +0,7 I -0,1 +3,9 +1,5 +2,1 +0,3 -5,7 -3,1 -4
5

1-
0,0 -1,8 +1,2 +ť,8 -1,6 -3,4 -0,4 +3,2 O

- -_.-

L O O O O O O O O O ',*

[00] = 264,60

1966/5



,Geodetickt ~kartogr8fický Óbzor.
6· .rol!. ·12 (54) ěíslo 1/1966

". K';Čera,' K.: KonvfUlčn.1 pmpl/tuďa' tako nO"t? krit~rlu,m
. . perlo~lc~é chyby UmliolJéhodele~1

, Jako p:íkladpfedvedemE;lurčen.i konveI?-črtí B.J}1pli•.. kt~rý:před~tlivuj~ rovnice (1). Poz~rovacípro~::tm ;;.
, tudy k theodolituZeiss-TheoOlO, Č. 103552. ,Z~ušební. tím~všelÍl ,vzrostl. Podle zkušeností svyšetřování~
, osnova 1,2, 3, 4, 5 měla velikosť O, 39g99C82°o/S0 00 17, '. dělených 'krůhů se však.s třemi členy Fourrierovy řady ..
.1200006, 16000,02: Útená místa(~e dV~>u'polo~ dale~ ,zcela 'v:ysta9í.
kohledu) :usměru i při 8 skup,inách 1Jyla '

CeskQslovenská '~ocíalistická i;epublik~ iwla' 11<1 '
X. kongre:su.Mězinarodní fotogrammetrické společ-,
nosU .(MFS)pověřénav'ed~nilll j.ejí IV. komise -:. o.

V '., Mapqván~. zemskéhO povrchu' z . leteckých sníIIl;k~.
" k = ,264,60 :-7.4:2,02 .028 ± 04500 I?rQ období 1964~68. ·Se souhlasem výboru MFS'a'
, , " 4.5' !:. " ve smyslu 'odst 12 .c 1 prozatímníéhsměrnié, pro

. . . . . . p~áce. komisí ,MFS' a 'rezáluce IV.,.l. z·X. kongresů'
získanou pódlenové metody. Střédrií,clíyba ml '~ 2,000' M,FS bude uspořádáno v~ dnech 29.8 ......:..:3.9.1966 \,

. sesam~3ta~nou zkoušk,ou ·nevy~etř.ovála. Je rekori- 'v ,Praze: Mezinál,"odní fbtogI:ari:lIIletrické:sympOsli.lm.
, strů9vána~) z puplikace [,2].' , , . ' .',

Na prograrriil symposia, budou referáty a disktis.e'
na náslecJ;l1jí,cí témata: ' . . '

750527,, . HJ J,ri(Johm~tÍnoH.: I)le KrelRtei1ungsfeJ:tlcr.ihreEigenschliftel) ,
2750402" , unrl' ih~e Reriicl!sichtigu,ng, hei Prl\zisionRwinkelmpssungen.
175 05 0.8" , ,rirmú8SUtig,S~~fOrmati~uen. ~a{'I ~eiss ,Jena,seš, )3;, str. 58 at,

3750392."-' ,[2:1:~,dáDiek, J,~'I:abor"torni ikollšky theodQlitu Zeiss Theo OlO.
..~eod,a!'art:!lbZo~.,l959,č.9,lltr.170.-l78. , " , .

"Redukované skupinové 'prJl:tiJ,ěry (jejich vteřinové
koncovky) jsou v'horní části tab. 1 ,orientované směry "L~ktorovai: pr.of.inž. dr; Jo'sef.Bohm, Dr. si., ,FS ČVUT,

, (se sp:Jlečnýin součtem) jsou ve střednfčásti a odchyl. praha " ' ,
kyo ve spaaní čá;;ti. " . . ' ,

O zkOušeném exempláři theodolitu byly ,v článku
· (2] .uveřejněny parametry,'z 'dvdjího .vyšetřování
'Heuvelin~ovou metod,ou= ď ' , '

,a1 ~ 2,2 ± 0,5CC a2' ~ '3,4' ± 0,6°c
b1 '--·0,9 ±,O,4 b2= 0,7 ± 0,5, .
c1';= 0;1 ± 0,5' c2 ~ 0,5'± 0,6.,

Z nich podle (2) vypoČtené hOďrioty:konvenČní aIllPli.',
tudykl,= 2,4co, k2 =;o3,5CC jsou. y. dobrém souladu
8 přilIlO určenou hodno~ou

1
II
I
'II

. o. 05 01,
200,0360,
100,0528,
~OO04 07>

,25, 05: 22, , 5005 1'5,
2250397; 2500396,
"1250508" 1500504,'
3250388, '3500390: ď

Mezinárodní f()tograOlm~trié:ké sympo~i~ni
v Praze y r~'1966

, .

'; 1. Zhu'$tění podrobneho bodového, P?le :7netfJdam,.i
V článk~ se' doporučuje, aby ,~'Í1peri.()dické·ehyby , 'aerot'hangulace.·
· limb?vé~?-o dělení,nahradila .dosavadní kla~ioká, šesti~:, 2. Ma'po~líní zaStávěných Q.zeTTiíjotogrammetricky- '
p:1ram~tÍ"ová forma (1) jejího vyjádření jednopa:ra-' nU metodami' " , : ":, : "
imtrovým kritériem, které 'představuj'e ,kOlivenčnÍ', 3. Mapnv,ání' pol~hopiS~ pomo~l dif~rencÚlníéh "
amplituda. (2). D,lvodem. ke změně je: je<;lnaUveliká opřekreslovaču ' ,...': , ... , '
· nej~3tota,s kterou se 'v'ždy, určují fá'Z,ové.parametry' , 4. Přesnost ,a ,'hospodárnost t'otogrammetrických,'
A,B, C' funkc~ (1), j~ďnakpracnost měř'ické 'l5~sti . . dn.etod pří mapovaní ve velkých 'měřUkach . . '
z~ou3ky; a také p:>měrná, slóžitostpřislušné analýzy. !?FťJllžift 'su;e.r5i;'~koÚhlé ťeehiziky ,pro, fofogram.
Pracno3t I11a;'ení,s'e týká jeho objemu; který musí být' metrické, tnapoVání 'v rozv~;'ovych' zemích ,
'větší j~,:inlk v;zhledem k značnému počtu lše~ti) ne~: 6., 'vyh~tovenf mapových pocikladu pro inZen.Yrsk~
,známých, je~mk proto, ~e je Illetoda založena na I1l~.' protekty. .'. :,,'
řenÍ:úh:lu( 45°} a ne ha měření sD:).ěrů.. , ,

,K)nvenční amplit~da,' k' sez}sk'áziněření 8> 3, ' V, :průběhu 'symposIa budou uspořádány odbqrné
,pravidelně po půlkruhu rozložený~h siněrů,ato v n ~ '~X:~Jlize .a,výsOt~va apÍikací fotogrammetrie, v ,růz-
= 8 skupinách při pravidelně rozložených 'kladech.' . ný'Ch', techníckých a.,vědnfchobo.rech v_ČSSR.:
:Uved~né' ~im:mzov'ání čísel 8, n,je: podmínkoll.nové . ,.V. rámci tohoto' symposi~ b~de'ú.sk~tÚněha roV:
metody a jé výhodiié; ábyčísla 8, n' byla nesoudělná. , .něž .s~hůz~~ 'výb~r\l IV.: ~omise,~ ďo~iso'va~eli ,jed-:.
Je také nutné, abYFlé mikrometrová čtení vjed,notli. ' l1otl~vych c~~rrskych ~zeml k pro]e~naní p,rogI'amu.
, t.. k "h ' ě :'1 'Z t'V h't ~ d' kl dO'.'· mezlllárodmch :zkousek ·pro obdobI ,1966-68. " '.vycu s1Jpm'1c nem m a .. a ec o pre p,G a u JSou. " "IV .". "," • • ' ••• ,;' .'

sm~rov~ odchylky o,které se formálně' podle pravidel' , , k ~ucasti na ~ymp01'lU JSOU z~ány ,I dalšI, státy?
'vyrovnávacího počtu získají,' v: podstatě 'llmbovými okter~ d?sud: ne)so~ ,cleny~~zlil:i~~dní fotograp1-
h b . A •• k: . d 'f,' ' ",,' ,.,' . metr.lcke, spolecnostl. Pozvamk, l;lcasti symposia
c 'Y 'tmí ~' m]~" ne e ormova~yn.n , .vyro,vnamm., 'bylozasiállo, do tém'ěř: oSl1).ď~sáti' zemí celého světa'
K,?~;en~m .~mplltuda fcse. pak .zIska ze. vzofce (!1)-, a 'všem česRoslovenským 'fotogrammetričkýmpra-
. a 'Je]1 str~dll1 chyb aj ze vzorce (12). Bylo by I, 'mozné .covjštím;' " ,
,upravit metodů pro:širši goniómetrický pQlynom, než. 'p" d" 'b"~ě'.v~ • f ' .' v •• <, : ' ' , , ' ." ',o ,ro TI JSI lil or.mace o symposIU llvere]n.m,e .
, , ' ", " . ": v příštích 'číslech našeho ČaSOpiSU. ' : " '

.' , . ' ,

O) m. ={1- (m: -' m: i+~:;ri2.~r ~ (~;4'~:~~' + 2.0·>f!'2. ";,'
.= d: 2'OC,o. " " , ' " ..~

: , Přípravný vYb.or : ,
, Mez~národníh'o f6iógrarn.metrického. symposi.~
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le~ek.' T., KltmeJ, 'M.:· ElektrofcJtógraf~e a (llektrostattck!1
tisk' " ,

Elektrofotografie ':
a elektros~atický tisk

v" p,osledních letech se odborná technická Htera-
,tura rozšířila o ro~,sáhlou tématiku eiektrofotogra-,
fie a elektrostatick!'iho tisku, uváděnýcIi nejčastěji
pod názvy xerograf~e, El~ktrofa'xi Elfasol apod.

, V.zhledem k tom.u, že v ,rněf:iícl'dubnu 196,5 byla
v' Pr~ze uspořádána anglickou firmou Rank Xerox"
výstavka s, předváděním několika typu xerografic-
kých přís,tr.ojů, ciiceme 'J krátkosti vysvětlit princip
těchto 'přístrojů, uvést některéso,~časně yyráběné
typy a upozornit na jejich ,možnosti' při Toz~n9žo-
, vání, a tisku. ' ' '.

Xerografií s,e'Ozrli:j.čujen9vározmnožovací tech-
nika, kťerá vyu'žívá ~chopnosti některých polovodi~
výcn látek (např.selénu, k'ysl~čníku zinečpatého,
síry, antI'acenu, 'antrachinonu a jeHch derivátu a
podobně)' udržet ve· tmě elektrostatický náboj v' du-
sled ku 'zvýš~né vodivosti; podmíněné" pusobenÍIů
svě'Ua ,{tzv. sEÚektivní vybití rovii.o~ěrně nabité fo;
topolovodivé' vrstvy na b,gv'ětlených místech). Xl du-
sledku těchto elektrostatických a fotoelektrických ,
jevu, vznikne: na vrstv~ ľatentní, (skrytý) xerogra-' '
fický obraz ve formě zachovaných elektrostat1ck,ých ", '
náboj~ pod nepri'tsvitl'l.ý'rnl místy předlohy, tzn,; že
mezi' osvětlenými a neosv,ětlenymi místy vznikne'
určitý poterici~lní róúlíl.,. ' ','

'K vyvolání takového JatEmtního obrazu se po-.
užívá, směsi' pigmentqvané', termoplastické prys'ky'
řice ,(nebo p.ry.skyřice'rozpustÍié v některychorga·
nických rozpust1dlech) s hrubozniějšímnosičem.·
,Toto složeni 'umožnuJe využít tzv.' triboelektrického
efektu pro přen.os prášku' na opaČně .nabi'tá inísta'
latentního xerografického oprazuna vrstvě fotopo-
lovodlče~

Elektro~ťatfcky ~drŽovimá pryskyřlce na xe,ro-
grafIcké deoce může býtpřene..>ena na jinou pod·
ložktÍ (papír; hllníková fólie" plastlckáhmota jako
je PE,' PVC apod.) ,a podle 'typu p:ryskyřÍce mi nI ď

. fixová~a bu'ď tepleni nebo rozpustidleln 'organlc-
ké.ho pův.odu (např. tri<:hlorethy leneni, meéhy le11-
r:hloridem apod,). V jiném přtpadě může' být elek-
trostaticky udr,žovaný vyvolávací práše~ ,fixován
,podobným zp&sobem př'ímo na' vrstv.ě fotopolovO,-'
diče. Provedenou· fixací je ukončen, proces xero-
graf1ckéhoLrozmriožov'ání, které d9.\lolujé připravit
citlivou desku nebo válec, citlivý papiri tiskovou'
'desku. .

1. Xerografic~ý (elektrul\tatický) nk (,tzv. pravá
xero'grafie')

, ! ',. , "
Jako }otopolbvodivéfuD materiálu využíVá čistého
amorfního 'selénu ,(v poslední době 1 organických'
po'lovodičůJ, naneseného ,na tv,rdé podložce (např,
sklo, hliník, zrnek q tlbilšťce 1-1,5 mm), jejíž' ma·
teriál má spec1tický odpor 'menší než je) spec1fiéký
odpor"foto,polovodivé v'rstv.y; 'a ,to, až do minimální:' . " ,,'. . - " ,

"niJa~o';'i~ Ježek.!;Vojel'lská ak,ademle A. Zápotockého.
,lni. Milan Kllmeš. ;Ústav.;eodézie a kartografie. Brno

hodnóty 105 O/cm. Podložká má tedy vyšší vodi~
, yost: c:ož 'umožňi.tje védení vroiú:l.u směrem k .zemi. '
Vrstvička fotopdlovOdivého selénu' (') tlouŠťce 50 až
100.,um je nánesena jednostr&nně napařováním ve
vakuu. ' " . ' , '

Pracovní pootup xerograÍi~'::naselé'noVé v~stv'ě'
(Válci) probíhá; v těchto fázích, {viz schéma na
obr. 1.}: " .... , .'

A) habíjení '- senzibil1zace' desky [válCeJ" elek-
'trostati~kým nábojem, ,

B)osv1t ,(expobce) ..,- vznik .~tentního elektrogl'~l;;:
: fické.ho. obraZu;" '. .~

, ",-,

C) vyvolání/

D] zh,otovení 'kQPl~ (přenos pr'áŠkovlrého~brazu
. Tla péÍpír.l1ebo· jinou podloŽku) a fixace tutvr ..,
,Zení, u$ú'HeníJ kopie. '

r.'. ~:-:~7:::-:~7;t:-:~7:;;'7~7"tt:-::~-:lt
++t· •.•. .j. oj. J- +++ t ,j. .•

'+~ .•.+t~+t1"tt-l;+"
.•.+',+.t +f +++ •• ++ T +
.•.•..•..• ++ "".•.•. .to. ++ ++
.•.• + .• ,'++ ++ t"t"'''''''''++++++++++,,++ .•.+.
+.J.-f,+++++"'+++-1"+T

. ~+++++++++++++
,.•.••.• ++-+ •• +.+ .• + ++
++++"'++~+++1" ••

.•.'.+'t,++++++++.+++
++,+++.++l+'t-+-+ .•.++
.•. .f+++ .•..•.••.• ++'40+++

.•::::: ::::: :1}:':::!~f.! t.:; f:!.rf:~
.•.•.•..•. .•..•..•. -++

+++.+
.+~-:t

•+ .• + •.•.• +, ••++++~ "\
.•.•++++++++++
••.•..• ++ ••+++++
•• + .• ++ .• +-+-++ .•

•• +
+++,; .••.• +++

.•..•••• + .•.• 1'+++++
++++.++++++.;." + ••• '

't+++.+ .•.•
.++ •..•..•.~.•+'+++
+++++"'''++.+++++- .•.++-+- •.•..••.•..•.
++++++++++.+

D "
1 :'\,

Obr. 1.: Schéma pracovnl'hopostúpu' Xerogra!ickéhd '
, kopírování

(A - n'~bíje~(B -expozice;'C .. vyvolávání, D- pfeijosJ
.' . .
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. GeodeUcltf a kartqraflcltf ŇlOI'
8 rd. 12 (54) ClIlo 1/1$88

fe!lek, '., 'KltmeJ; M;:· Blektrofotografte .aelekt'1'ostatlc1a{j
tisk

\

Nabfje.n1 polovodivé vrstvy ,xero-
grafické desky
Zcitl1vění (nabití, elektrizace) selénové vrstvy elek-
trostatickým nábojem se obvykle provádí ionizací
polovodiče koronovým výbojem z bodové (jehlové]
elektrody nebo elektrody vytvořené několika drát-
ky, které jsou zapojeny v zateuměném nebo ochran-
ným zp1Ísobem osvětleném prostoru po dobu 1--C.60
sec. na zdroj \(ysOkého napětí (až 25000 V]. Selé-
nová vrstva může získat jak záporný, tak kladný
~lektrostatický náboj, což umožňuje volbu repro-
Qukčního způsobu buď negativ-pozitiv nebo pOZitiv-
pozitiv. .-

Selénová vrstva xerografické desky tak získá
prllměrnou hodnotu elektrostatického povrchového
náboje 700 V, jejíž fotografické vlastnosti lze shr-
nout do těchto údajů: .

citlivost se podle normy GOST 2817-50 udává
15-16 jednotkami, zatímco podle normy ASA
20 iednotkaml, tedy hodnotou nižší;
selénové vrstvy pracují velmi tvrdě s rozlišovací
schopností 250 čar/cm a maximálním zčernáním
při normálníexpozict:
přirozenou a spektrální citlivost lze zvýšit pří-
měsí síry a teluru až do rozmezí 3000-7000 A
s maximem 'okolo 4700 A stejně jako pro Roent-
genovo záření; to umožňuje m. j. i hospodárné
uplatnění xerografických vrstev v rentgenogra-
fU:

- životnost selánová vrstvy je udávána násobkem
její použitelnosti pro kopírování; číslo opako-
vaného použití selénovt\ vrstvy se pohybuje od
200-1000.

Osvit (expozi.ce]
Nabitou xerografickou desku lze exponovat buď od-
raženým světlem v reprodukčním aparátu, nebo
prosvětlením přes negativ či poz1t1vve zvětšovacím,
případně v kopírovacím zařízení. Po expozici se
zachová náboj pouze na místech neosvětlených,
protože z osvětlených míst je odveden vodivou
uzemněnou podložkou. Na neosvětlených místech
xerografické desky vznikne latentní elektrostatic-
ký obraz, vytvořený zbylým potenciálem eléktro-
statického náboje.

Obr. 2.; Zmi!na potenctálu selénové vrstvy xerografické
desky

Při senzibilizaci desky se citlivá selénová vrst-
va nabije (obr. 2) na určitý počáteční potenciál
(A), který se za určitých podmínek na desce může
uchovat až po dobu 24 hodin. Obvykle však ještě
před osvětlením docháZí k určitému poklesu získa-
ného potenciálu lúsek AB]. Bod B odpovídá počút-

, \
ku expozice xerografické desky. Hodnota poterí-
ciálu' selénové vrstvy se na osvětlených místech
snižuje úměrně s intenzitou dopadajícího světla, až
do určité bezvýznamné minimální hodnoty (G).
Měnícím se potenciálem latentního elektrostatic-
kého obrazu od hodnoty maximální až po jeho hod-
notu blízkou nule je dána možnost reprodukce
všech detailů dané předlohy.

~ři práci se selénovými vrstvami ve fotorepro-
dukčním aparátu se doba expozice pohybuje v mi-
nutách, při kopírování v kontaktu se snižuje na
vteřiny. Oba způsoby expozice vedou ke vzniku la-
. tentního elektrostatického obrazu, jehož zviditel-
nění se provádí následným vyvoláním.

Vyvolá/ní

Spočívá v nanesení barevného prášku (tzv. práš-
kové vývojky), který byl předem nabit opačným
elektrostatickým nábojem než je náboj latenln.ho
obrazu. Vyvolání je velmi důležitá operace, poně-
vadž na něm závisí jakost elektrofotografické,ho
obrazu.

Při vyvolávání mo.že být použito několika způ-
soM nabíjení barevných prášků, stejně Jako růz-
ných postupů jejich nanášení na vyvolávanou
desku.

Nejznámější zpi1soby vyvolávání jsou:
a] kaskádový,
b] práškovým oblakem,
c] vyvolávání tekutými vývojkami apod.

a) V praxi nejužívanější je způsob kaskádového
vyvolávání, který využívá triboelektrického efektu
mezi pigmentem obarvenou thermoplastickou prys-
kyřicí o velikosti zrnek 0,2-20 [J-m(tzv. barevný
prášek] s hrubozrnějším práškem (tzv. nosičem)
o velikosti částeček 200-300 [J-m.Kaskádovým pře-
sypáváním vyvolávacího prášku dochází třením
k nabíjení barevného prášku opačným nábojem,
než je náboj elektrostatického obrazu a k nabíjení
nosiče nábojem souhlasným s elektrostatickým
článkem, čímž je zaručen dokonalý přechod barev-
ného prášku na xerografickou desku. Barevný prá-
šek a nosič musí být volný tak, aQYse v triboelek-
trické řadě nacházely na opačných stranách a aby
se' barevný prášek (tzv. aktivní prášek] nabíjel
pH oddělování od nosiče.

K vyvolání se může použít prášku z kopálové
pryskyřice, pečetního vosku, asfaltu, kalafuny, sazí,
uhlí a dalších syntetických nebo přírodních prys-
kyřic. Ve funkci nosiče mohou být použity skleněná
kuličky, písek apod.

Při vyvolávání kaskádovým způsobem se dosti
často projeví i nedostatek elektrofotografického
způsobu, tzv. krajový efekt. Spočívá v tOlp., že na
plošných místech je barevný prášek intenzívněji
uložen na okrajích ploch, než v centrálních mís-
tech, kde je naprášení minimální. To bylo příčinou,
že elektrofotografie se používala hlavně pro re-
produkci. čarových originálů. Okrajový efekt se
podařilo již odstranit doplněním vyvolávacího za-
řízení pomocnou elektrodou, čímž bylo umožněno
kvalitní vyvolávání 1 polotónových obrazů a větších
ploch.

b) Vyvolávání práškovým oblakem umožňuje
lepší průběžnou kontr"olu této operace. Práškový
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oblak j~', vytvořen vyvolávacím (p~revným r p~áš:'
kem, kté'rý se vžene podtlakem dOkomol'Y 's"expo-
novanou, xerografickou deskóu. Nabiti částl;lčék v.y-'
volávacího prášKu proběhrie při'vířívém pohYbu dla-
'fiagmy, vířící vyvolávácí·.prá~~k v()~lak. :PřI styku
s nabitýmI: kuličkall1i nosIče získávají částecl1:Y yy-
volávacího prášku, rozptýleného, do práškóvéh6
bbÍaku, , buď kladný. nebo záporný náboj. Nabitý'
práškový óblák vytváří nad qeskou elektrodu,IÚ,e-
rá spolu S l1abÚýml ploškami desky způSobí usazo-
váni částeček prášku na desce. .' .

c.) Pqužívánf tekutých vývojek ,je založenQ.pa.
tzv. ei,e}{trokinetickém Jevu (&lektl'ofotqze) 'meil
prá~kem 'Susperidovaný11iv tekutém: lsol.á:tóruď·a,po.
nóřenou deskou. .. '. . . . : .

Jédnou z podstatných výhod ele:ktrofotografíé
je' mpžn6st bezprostředního získi\ván:I'po:z!itlvní.hó Ob,.~
obrazu a pozitivního ,originálu bez negativního pro-
cesu. To' předpokládá, aby se, vyv!J-Iávacíprášek
n,abil' opačným nábojem;' neť· Je náb'Oj latentního

· elektrostatického obrazu. Protože v praxi. přichází
v úvahu I vyhotovení pozitivní 'kopie, je třeba' ~ hO t o ven.! ko p l:e
upozotnit na možnosti n.egativního· způsobu vyvo-
lávání ele~trófo.t6grafi~kého(jbÍ'a;ZUi· ..

. Aby vyvolávací' prášek mohl' vyvolávat v'ďsy-
, stému 'negativ-pozitiv, Ínusí tríboelektriiacf získat
stejný náboj J.ílko má zbylý náboj xerografické des~
ky pod ..krytýrrii místyrregativú. Výběrem nosiče a

· vyvolávíl.cího prášku v triboelekti:ickéřadě lze t~to
opačnoutrij:>oelektriza'Ci Zajistit. ZíSká-li vyvolil·
vací prášěk"'a xerografická deska shodnynábtJj,

· navzájem 'se od sebe'odpuzujíéa barévný',prášekse
· usazuj.e .na" exponpvaných ,neutrálních: mrstech
x~rografické de'sky, (obr.' 3J.

,Zxerograflekéiilesky se obraz ~op1rufe":'přenosE:;~"
vY\Tolávacíhoprášku 'na jin0U 'podlOžku:., inapi.'. 'Jla
fólii z plastické hmoty; 'na .papIr, .na ,12Iinl:kový'
kovolistptozhoťovení tiskové desky apod.}.' .
. PilpřÉmosu'se n.afQtoIlDIOvOdivQu,vrstyu,:s vy.,',

volaným elekÚOfoto'grafickým obrazem' pi.'i,IÓŽí,např ..
U~t,paprru.n!:l:IfěmŽ se korpnovýmVýbbjem vytvoří.
elekt).'Osta~Ú;k1; nabbj, ~h'Odnýs: náboj.am obrazu,' :
(tzn. ď1',te~Ouhlasriý s: n:áboj,em .vyv.olávacího ;barev·, "
néhopráš,kul~Částice vyvolávaciho ;P!á~ku se'
Ptit~hují.k P8:píru, a'.př~cház~jl~ na jeho: povrch:
Z' jednohovyvolaněhb obrail1 'ha fotopolovbdlve'

vrstvěmfÍ.~éme ,Získat 5' ob~lsků toťisků:lna papir.i, ..',
. to 'vyžaduje, aby se před se(muťíin P4pír~, s·[ýi·~nc~ '
· senýni'vyvOI4v.aČím, práškem opěti:\0ll elektd~'aé(,,:
· koronovým výbo.jem om'ezil přenos 'vyvoláv&cíhď':
·práŠl:i:u'pquze na nejnutnější mi1bžství, kterěpo~' "
st~č(k: zI$kání kval1tní/topie. ' .. ~

':E-fent>s elektrofdtograÚckéhoobrazú, n~t1sko~. "
: vpuIiUníkQv<>t,l desku, je Obdol:iri,ýjako· pl'enqs ná'
paprr>Rozclll":spočfVá v tom,'~e se: xerografická
des~a ,s,\'yvoláným obrazem předpi'énosemJia Us-
kovou.de$ku~ vs;unedónabijecfho zařízení; a teprve
potom je obrat 'ptenesennahliníkovou tiskovou
.de~kq,:fjxO\fánďteplem., a jlokryt vOdným ~oztok:em
ar~bsk,é IHóvatlny ,'J?o 15mihutov~Q1' sušení' .je· pří~

., prava desky pro tisk na ·malofprmátovém'ofseto-,,:
DrUhý způsob. negativního vyvolávAní ptObihá,' ".éro tiskařské~ strOJi' ukončena. , " ' . . ,'.~'

v zařízení ~e zavede,noli, elektrodolJ,,':které ,je Clodán· ~úi~aný'oQt1skfol:itahk'n'~ 'P'aP,l<e, vy tvořený', ' .
pate'ncitÚ' 'stejn~flO znaménka jako' má,·n.ábo.jelek- .částr,vyv:q-lávaefQQ" 'Prá:šku{ práŠ'ko'VHou" barevno1.t. ' •.',
trofoťografického obrazu. HQtlnota:,po.t~n:c~ál!l' rp.tlSíprysky.ťl<:í:), ,;je .třeba' na ·:povrchu·' papíru, upevnit;,: '.
být stej;ná"jakoho.dnota potenciáll1 naneeXpOll,CHprotóŽe. n'euí .:m:~ctiál\icky do:state,čně odolnf Exis~"
vaných ,míst-eGh, Podlozl{a xerografické,.' d~sky' ' pti-: tdj! .celk~1U' tři' Základní :Způsoby fixace' {ufvríení,,' ,
pojí se k záporné svorcé sť~lěhCl zdroje Pl'0up:u, Ptrusťá'ieriij; ':.'.';' ' , . '. ;' ,
mocná: elektrQda, 'ke kladné,. Búd~~linyn~ dópto~. '" ,o, "

storu, mezi deskou a elektrodou 'vsypán pbl;:l.kvyvo,', " '-", nó!p.řlv.átllm~:'
lávacího'prášku, kladrt~ nabité částice' j$ÓU přlM~ :--+ t!akeiI1("" , ,. , .
hováný k,~~exponovanýin"místi\m,,' obraZU', a vyvo~: ....••'pa.rilmt:·účinl:iéhO.; rozpustidla~·.· , ."
lávají ho' 'n:egaHvně, byla~li xérOg1:afická, d.esk:Ílpř-L .... Te~mOpla$t1.~~á ",PI:yskYříce "~ 'fo.ztaví ti:iplem
elektrizq€l nabita kladně.~~porrrě' ,n~bHé 'částtce- . .freSp. tlakemL hebó: se TO~pUStí've' ~ijj)dném o!fla-:
př!tah!1jL~e k p.omocn!3 'elektrodě' (ob~, ~;:.~r!._ tiic~énl, tozp1.lstidle l.aéeton;' :Sirný ětťlr~·apdd,). TíJ:J}'. -:.' ~" .:'. - ," ..' .," ,:""", '" ..~~' . ., . : ' '.. " : .' '. . .

[J.~[] ...
A'· ," . 'B','n /~,~\'Fr1'~···.11~.L!J' ...

Obr. 3.:'Pozitžvnf a 'negativni ~yvóláváni: 'éleictr.~fr;JtorJ,.a-'
. ' , fickéhO .oqrazu '

{~" - originál., ,B -. kopie J
. ';

. .
;. PQI.j.ŽitJ.p,ů.l:nocné. ělel{trodY dQvOluje regulovat .

ínteI1Zitú:"yvoláván,í, In-ěriítUbovólr'rě' stupeii'Ulpí~' .
'váaí Částic'barevného prášku m~ JednqtIivýc'h ~r!1~ ..
'tecil'OJJrazu, 'apod. ' . . . ..

4,~"'vprdziaiJývolávaciho 'z-ai'ízenf pro .• nedativ,!-f",
. ,'" kopírování' ., .'

(1~xe~pgraf. deska, 2 - zdroj proudu, 3 •.pomocná :elek~,'
tróda)/" .,' ..' ,.
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vytvoří dobře spojený, krytÝ' a mechanicky odoln9
obraz na papíře~

Z pi'edchozí~o. popisu xerografického postupu
vypl9vá, že elektrofotograf1cká aparatura obsahuje
celkem 4 základní části: .
~ nabíjecí zařízení se zdrojem vysOkého napěU (až

do 25000 V),
- kopírovací zařízení (reprodukční /přístroj, zvět-

šovací hlavice, kopírovací rám apod.),
- vyvolávací zařízení,
- fixační (ustalující) zařízení.

~ ... ,'.--,-----.,.~>5
.~
....• .,..

Obr. 5.: Postup vyhotoveni kaple na pf'istrojl ERA 1
(.1 - předloha, 2- předlohový rám •. 3 - reprodukční pří-
stroj, 4 - elektrofotografic'ká deska v k~etě, 5 - nabíje-
cí a vyvolávací' ZařÍZení, 6' - vyvolávací skříňka, 7 - llst
papíru)

V současné době ax1stuje několik státil., jako
SSS~, PJ.R, USA, V. Británie, NSR, Japonsko, Fr',ln-
cie, kde se sériově vyrá!:>! celá řada xerografických
přístrojil. ril.znýCh typil..

Nejjednodušší xerografické pří~troje jsou upra-
vené deskové nebo filmově reprodukční aparáty.
Uvedené přístroje jsou dqplněny nabíjecím, vyvo-
lávacím a utvrzujícím zařízeflím, obvykleumístě-
ným mimo samQtnoukameru. Podstatné pro úpravu
kamery je to, aby nabitá xerografická deska mohla
být zasun\lta v světlotěsné kasp.tě do prostoru, kde
se exponuje. Aby tato podmínka byla zaručena,
předpokládá se bud'úprava zadní stěny kamery pro
zasunování kasety s xerografickou deskou, 'nebo
.konstrukce nabíjecího, vyvolávacího a ustalujícího
zařízení podle formátu kasety reprodukčního apa-
rátu. Některé xerografické soupravy jsou doplněny

, \
lefek, ,., KltmeJ, 'M.: Elektrofotografie! a elektrostatlckg

tisk

reprodukčním zařízením, určenÝ'll'jen pro xerogra-
fické rozmnožováni.

Z uvedeného je zřejmé, že jde o takové typy
přístrojil., ti 'kterých jsou uyažované čtyři hlavní
části víceméně samostatné a lze jich využít pro
rozmnožování z plochých xerografických desek ob-
vykle na jednotlivé listy papíru. Vícebarevné kopie
lze zhotovovat využitím ril.zně zbarvenÝ'ch prášků.

Na výstavkách, veletrzích, ve firemních pro-
spektech apod., se můžeme v současné době setkat
s těmito xerografickými deskovými přístroji:

Pylorys KS ..2 (PLR) - ve formátu 210 X 297
milimetrů. Větší formáty jsou pl'ipravoványpro r.
1966. Po jednOm vyvolání je možno získat až 6 ko-
pií. Fotopolovodivou. vrstvou je selén, na/b~jený zá,.
J10rně z hrotové (jehlo.vé) elektrody. Teplota
uskladnění fotopolovodivé selénové desky nesmí
přesáhnout 81;1°C, relativní vlhkost nesmí překročil:
50 %. Životnost desky je udávána 200násOQným po-
užiUm pro zhotovení kopie. Přístroj má vyvolávací
zařízení pro čárové obrazy, kdy nejsilnější linie
nepřekračúje 11h mm a vyvolávací zařízení pro
plošné a polot6nové obrazy s použitpn pomocné
elektrody. Přenos obrazu lze uskutečnit ve formá-
tu B 4 na hliníkový kovolist, ze kterého lze tisk-
nout na maloformátovém ofsetovém stroji. Cena asi
40000 Kčs. ,

ElektrofotografickÝ' reprodukč{lí přístroj ERA-l
(SSSR) (obr. 5). Pracovní formát 288 X 407 mm.
Fotopolovodivou vrstvou je selén nabitý kladně.
Největší počet získaných kopií z jednoho vyvolání
je 5-8.

Xerox - Processor n, Xerox - Copier, které
vyrábí Rank-Xerox (V. Británie). Pracovní formát
210 X .297 mm. Fotopolovodivou vrstvou je selén
nabíjený kladně z drátkových elektrod. Největší
počet ziskanýchkopií je 5 při jednom vyvolání.
Přenos umó'žňuje zhotovit tiskovou desku pro ma-
loformátový tiskařský stroj. Cas, potřebný pro zho-
tovení kopie je v prfim~ru 25-30 sec.

Xerograf (ČSSR). Formát získané kopie 600 X
X 600 mm, počet koplí získaných při jednom vy-
volání 5 ks.,Fotopolovodivou vrstvou je selén napá-
jen9 kl~dně z drátkových elektrod. Zařízení bylo
vyvinuto jako doplněk k reprodukčnímu aparátu
o formátu kasety 600 X 600 mm. Sér:iová výroba
není dosud zajištěna.

Uvedený typ xerografických přístrojJlpředpo-
klÁdá ruční obslahu, spočívající v upevnění origi-
nálu na předlohový rám, ~sunutí desky do kasety
a do nabíjecího zařízení ,atd. PřístrOje využívají fo·
topólovbdivých materiálií nanesených na rovné
(ploché) .desce, umožňující obvykle jen přenos na
jednotlivé ,archy papíru.

V současné době však existují xerografická za-
řízení, která jsou zkonstruována v podollě xerogra- I

fických tiskařských strojil., kde na sebe jednotlivé
oddělené pochody uvedené u předcházejícího typu
přístroje kontinuálně navazují a jsou automatizo-
vány. Fotopolovodivá vrstva je nanesena na uzem-
něnýpovrch válce, na který 'lze kopírovat potřebné
'negativní i pozitivní originály různých formátíl. Po
běžném zpracování je přenos proveden na obyčejný
rolový papír, který je po konečné fixaci vykopíro-
vaného .obrazu rozřezán V připojené automatické
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řezačce na potřebné formáty. Typ těchto americ-
kých pi'ístrojl1 je obecně označován názvem "Co-
pyflO", jako např.: Copyflo model 1A, Copyflo 12A,
Copyflo 5BC; přístroje Xerox 1824 Standart PNntar,
Xerox 1824 Universal Prlnter, vyráběné anglickou
firmou Rank-Xerox, se hodí pro pořizování xet'0gra-
fických zvětšenin z mikrofilmových pásů 16 a 35 mm
a z mikrofilmových děrných štítků 35 mm do.7 až
28násobnéhozvětšení. Uvedené typy' přístrojů
současně kopírují a reprodukuji z originálních
předloh obrazy. do šířky 60 cm. Jsou konstruovány
pro Jednobarevné kopie. Na obr. č. 6 je uveden po-
slední typ xerografického automatu, vyráběného
firmou Rank Xerox pod -označením Copyflo 5BC.

Technické využiti xerogřaf1cký'Gh automatů ty-
pu Copyflo nejlépe dokumentuje příklad, kdy je
požadováno 5 kopií z 2pOstránkové publikace. Nej-
ekonomičtějším způsobem rozmnožování bude zho-
. ťovení mlkrofilmu a použití přístroje Rank Xerox
Copyflo, kdy po 5násobném projetí strojem získají
se velmi rychle pozadované kopie, v uspořádání pro
knižní Vqzbu. Rychlost xerografického kopírováni
je 1,5 m!min~'Postup je ekonomický i při požadavku
jeciné kopie. Velkou předností filmování a snímko-
vání rŮzných dokumentů je jejich uzpůsobeni
k archivaci v podobě děrných štítků, které šetří' Čas
nutný k. vyhledávání· při opakovaném rozmnožováni
a omezuje skladO\'ací prostory. Uvedené příklady
opravňují k závěru, že xerografický autOmat je vý-
hodný pro rozmnožování dokumentovaných knih,
zpráv. apod., zachycených na mikrofilmech.

Využití mikrosnímkQváni a xerografického
automatu Copyflo pro reprodukci map by naráželo
na nedostatky optlcl}ého systému, který není prav-
. děpodobně korigován a upravován pro požadqvanou
přesnost kartografie. Použití automatu Copyflo by
se tedy omezilo na rozmnožování písemností a
archivových dokumentll, a na rozmnožování z ně-
kterých originálních předloh [topografie, náčrty,
průsvitky, pomocné mapky apod.). Je proto nutné
zvážit, v jakých útvarech by byl tento xerografickÝ,
automat ekonomľcl{y vhodný. Z hlediska unIverzál-
nějšího využití by pro kartogral1cké účely měly

větší význam přístroje prvého typu, jako jsou Xe-
rox-Copler, Xerox·Processor D, Pylorys KS 2, ERA-1
a podobně.

2. Systém Elektrofax .'

Od předcházejícího způsobu se liší pouze tím, že
pro zhotovení konečného obrazu se používá speci-
ální světlo citlivý papír zvaný Elektrofax. Jde v pod- .
statě o papír pokrytý fotopolovodivou vrstvou kys-
ličníku zinečnatého s pryskyřičným pojidlem .

..:""" ..•:...:•..•..•..•..•..•....,
: : :~

-
::;:::;:;: -

Obr. 7.: ScMma pracovního postupu Elektrofax
(A • nabljenl, B • expozice, C - vyvolání, D - fixaCe roz-
m~) .

Přirozena' citlivost čistého kysličníku zineč-
natého ZnO a pryskyřice sě pohybuje v u1trafialové
oblasti spektra v rozmezí 3200-4200 A. PříSadou
senzibilizačních barviv [jako je bengálská červeň,
eosin apod.) 'lzevsak tuto oblast rozšiřit až k spek-
tráloí citlivosti panchromatických vrstev. Kyslič-
ník zinečnatý není jedovatý, ZÍlstává v hotové kopii
atim udržuje bílou barvu papíru a zlepšuje jeho
povrchovou 'pevnost. N!l vrstvu ZnO ·lze bez potíží
psát tužkou a inkoustem; papír se snadno polévá
v polévacích strojích, -hotový elektrofotografický
papír je velmi levný. "
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'.' Tiskový' proces 'systému "Eláktrofax" sestává
, ~;těchto fází (obr. 7): . '

Ai.N a bit í (senzibilizace,' elektrizaCe) elektro- '
f~tografického' papíru zápornÝlTI nábOjem se pro-
vádí pomoci koronového výboje, vytvářejíCího. na
povrchu elektrofotografického pápíru nestabilní ná-
.boj s 'počátečním napětím 3JO-600 V. '

·B. ZařízenÚn pro ÉLX p o z i Ci nabitéhO lt~tu p~.
píru je běžný fo~oreprodukční přístroj. Př.i osvět-
lení .elektrostatický náboj na osvětlených mi~tech
,poklesne a přechází narozllraní mezi papírem a
podložkou. Na neosvětlených místech se vytváří
'latentní elektrofotografickýobraz. K dosažení dob-
rého kontrastu kopie je nutné dosáhnout potenciál- '

,'ního rozdílu mezi osvětlenými a ne()světlenými
místy alespoň 150 V, dávajícího mOžnost latentní'
,elektrostatický obraz dále/zpracova:t , /

C. V Yv 0.1 á n í skrytého elektrof6tografiC-
kého obrazu se provádí zbarveným vyvolávacím
·.práškem, s' tím rOzdílem, že částečky vyvolávacího
"prášku jsou kladně nabity, aby'byly přitaženy zlí,
porně nabitým povrchem kysličníku zinečnatého
v místech kresby .. Nejlepší výsledky při vyvolá,ván(
elektrofotografických papírů dává metQda vyvolání

. pomocí "magnetického kartáče (štětky)".
D .. F 1x a c e práškového Obrazu se provádí

, opět roztavením nebo rozpuštěním částeček prys"
, 'kyřice /vyvolávacího prášku,' přímo na, uvedeném
'elektrofotograflcMm papíře. Tím sevytY~~í stabilní
a odolná kopie. o"

. Podle literárních pramenů lze zjlstit,'žeflrmou
'Harris (USA).. jsou zkonstruovány a vyráběny stro-
je podobné . xerografickým automatům. Copyflo,
ovšem, využívajících sYstému Elektrofax, které
slouží k rozmnožování z mikrof1lmů lnapř. 7' X 7
C6ntimetrů) na rolielektrofotografi.ckého papíru,
kde zhotovená kópie je současně zvětšena do pů-
vodního rozměJ.'u. Tytoa1,ltomatyjsou bud jednoba-
relÍné, nebo vícebarevná, různých konstrukcí. Na
obr~ a 'je uvedeno schéma pěl1barevného xerografi~-
kého !iutornatu uvedeného typu. Na 5barevném

./

L •

't!br.. B.'; 'Schema pětibllrevn.~ho e1ektrofotografickdho,.
c automatu

{l- rqle ,pap1ru, 2. - o],>ryssktlně přístroje,S"~ nabljecl
. je~l'\ot~a •. 4 ·prpjektor {je-uveden . jen jeden z pěti),
,.5: - b~tevné.vyvoláDI, 6a, b,'c,d,e -oarva 1~5, 7, ře-
.~ánl· na archy, B - paplr. 9 - válečky' pro vedeni paplru)
.' I

,~ ..,',"',""'.,",'",,". . ' ď

", - .. ' '.. '" ... '.

',,' ' .
,'.' ,., ,',:.;

Obr. 9.: Schéma zpracování elektrofotogra!ický'dhdesek
Elfasol . . .

automatu lze vytisknout z mikrofilmového podkladu'
7 X 7<cm a:t 2000 kusil pět1barevných 'map za ho- .
dinu.

Na základě těchto údajů je možno předpoklá-
dat, že pro rychlé rozmnožování map bl.!de mólín~
V' budoucnu!> výhodou vynžívat přimé. rozrntložo-'
váni mikropodkladůna elektrofotógraHcký papír.

"

3. Tiskové desky EJfasol·

Využívajf jako fotopolOvodlvé vrstvV. některé. Ó1'$a:·.
ni.cké polovodiče, nanesen.é, na povrchu lenmě ,na~.
zrněného hliníku. ' . .'. ' , ,

Pracovní postup při zhotovení mTedené tiskové'
desky Elfasol spÓČívA v násled,ujJCích operacích
{obr. 9) •
.1. N a h i j Ei ní hl1nikcvé f611es, vtsťvou organic-

.kého }JOlovódiče se provede kbronovým výbojem
těsn'ě před přípraVou tiskov~ deský. Zriamén,ko
elektrostatického. náboje se volí polÍletpM, jakou
předlohu, reprodukujeme. Při pozitIvní předloze, se
nabíjí zápor,ně, při reprodukci hégatfimí předlohy
se nabijí kladn)"m nábojem, abychom v obou'pří-
padech získali ppz1t1vníobraz.

TímtO postupem získáme vrstvu,která ,svo~(
,celkovou citlivostí daleko přesahuje·až. dosud' zná-
mé vrstvy,pro fotomechanické procesy a jejíž' spek-
trální citlivost je omezena pouze pro barvu žlutou..
2. O sv ě tI e ní vrstvy muže, být p'rovec,leno buď

v reprodukčním aparátu nebo' v kopírovacím. ráID~
uhlíkovými lampami, nebo žárovkami NltL'afQt ·3(}0.'
W; deska si, zachóvá nábOj na neosvětlených mi5~'
tech vrstvy.'
:i V y voJ án í se provádi'butr v nůsce;~ebci

zvláště .zkonstruovatl~m. zařízenI: .opačně nab1ttm
vyvolávacím 'prá~kem; kter.ý :U1stává'.vU venl'ele.k'~
trostaÚckých'sil

ď

načneos.''-ětÚlllÝÓb:?Iíst,~n. . '. ,:'ď
. ',~ .
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, .... ·'.4.:>'l'~s~ěpO .vÝvolánt je llrov4dQuak o·re ~ c e·
,o•. 'Iie~ádoud€l{ :(:byb {retuš )vlhkýxn tampbnem, hQu~
. . bou ď nebo' štětcem ... , ','. ," "

.', < .' , •• ' -, ,

":5: po" Í{Ůl'ekCl' se provácII Uxa c e práškového
"oQ~azu, natlskovédesceteplEml. nbi:1a roztaveni
prY,skyřH:e: se,pohy,b1l:Je od ?,{}'7""'-30 sec. při teplotě

, .170'c-1S0°C.: TIm Sp.Vytv~ři pevp.ý,trvanUvf a Odol.
'.' ·.nýobráz,·kterýje schopen přijímat v ofsetovém
· tlská,l'skéni. stroji tiskovou barvu. "
. '"tprótož8'forsanlóký:polovOdič 'byl nanes~n po
.celém 'povrchu 'hUníkové- ftíl1e, je 'třeba provést Od_ Literatura:' . .

.. .V 1's tveá í; aby sen,etisknoucl qlísta stala hydro- (1] ~t::.u7;t~~38,EI:9~~OPhotografle,Angew.:hem1e, 12, čls. 19/20, .'

< fliriími.. á. přijímala při tisku ..vo.du. K odvrstv. bvánJ [2] lež e k, J.: Využitielektrostatickýcha elelítromagn!ltlck,ch" .' si! pro reprodllkci a tisk. VojenskýtopogrdUckýobzor. Č. 1,
·.slOužio'd~~styovačElfasQí 5e Zl.. Nakonzervováním str. 94""'110,1959
, ,·takf() zJ:íotQVene deskvje hUníková fólie př1pravena [3] ~o~otr';~~e~~;'tsKi~s~:3:'l!rČ~~~aii~'sl~.ur~~~~~;tr~6 oi! alld
.".'',k.':-.ti.skU. p.ČJtř't:ilméhoná.Is;ladil. ' . f],M II I I '1 r, H. E.: Dle.Elektrofotcgraflelni.Ofťsetdruck,Druck· .

• > spllJgel f. 5. str. 2-6, 1Y62 ., . .' ..
.'~ '~I:.' ;".dy··.t"se .t1s';'o..vá ·deska··E:I.fasO' I -i\!ceď P'oUŽ·ít. [S) Ně mi r o v s k ý. Ž.: Elektrofotograflja,Knihovnafotoáma-

4' n. Ul "" térCl,výtisk 24. str. 126,Mo~kva1961 . '
....k 1.Otogra ..tic,.Mmu ,p.ren. osuP.l).uze';jednou,·. z.kráceni \. [6] Yo u n 8, Ch., J.:. Elektrofax- metoda přlmé.hoel8'ktrofoto-'. grafického"tisku na l?aPlru, RCAReVieW.XII, čls, IV, str.
· .celého POstll}>upřípraV.y kvalitní' desk,Y .je ekono- 469-483, 195~ .' .' . ., ' .,,' [7] Instrukce o obsluze xerografickéh()stroje Pylorys typ K52
: .,."m,1.cky y~hódIié' proto, že. na ní j lze reprodukovat, 18]Prospekty firmy Rank xerox, v.. Británie -Xerografické
, i zažloi1tlě .staré dokumenty a mapy (deska není 19] J'rřJ~~~~;yfirm? Kalle.Wiesbaden- Biebrir.h,~SR- 'Í!;lektf~
, na :žliltó1,l J:>arvu citlivá). Této vlastnosti lze také fotograflscheDruckplatte.n.Elfasol .
. .'vý\lŽít pro pJ:lím'ou reprodukci barevný- ch předloh. Lektoroval :i nž. Miroslav Mikšov:;ký. tj SGŘ. Praha'

",

.Geqdfltfl;k{a 'kartog~fickt· o1Jz."
'l"lp6.·,1,2(54..1, ě(sJo-l/1968" . , 13'

chceme' zdůraznit, že článek měl upozornit na prin-',
cipy ekonomických. zpl1soM rožmnožování.' zah)~
, ženě ,na elektrofotografU a elektrostatickém tiskU.': .
, Jsme si vědomi toho, že teprve praktickým uplat-
něním při rozmnožování rúzný-ch technických ti vě~'
'deckých dokumentl1 se prověří všechny zde uVe:'
denépřednosti .xerografických technologií a. pJlI.
stroji\ pro účely r4'tprodukce a rozmnb~ování ~ap .

·.'N9mograrh prC? určováhípoloh·
'" 1:a~~li~~ ~r.uiic.Země ...
cO $28,2?5'62.9·1~:51&,3

. Inf. Jan,Vondrák,
Výzk~l1'lnýťístav geodetický, ~poV;ůický a kartografický, ,

. Praha·

': :.~ě~~,:~bk~,:ítm.1.,·hyly'na '.~E}mí .ČSSR. zřízeny
· d:v~·stalé stamce pro fotografick~ sledování umělých.
· diU;žic Země. ?rd účely těchto stanic je hutné

.: ,j~~kvybrat přelety vhodn,é k sledování, jednak pro
. ' každý vhodný přelet vypočís~()bzorníkové souřadní' e
· :,..j~dnoho: :ne~o něk.olik!L bodft dráhy a.k llimpříslušne
,ča~'průletir.:·,'l'yto výpočty budou zřejmě v b:odoucnu
·féš~ny/.ná~utomatickýcIl počítacích ~'trojích. nicméně

· '.he. přt:dP9lil~q.ltt,}e se vyskytnou případy, kdy bude
,', 'nutnp' po~ťM·;.'.iouřadnlqe jedn,otli~ýchpř~letů přímo
.nll::stanici: l"C?ťQDl,<budeji$tě výhodné řešit tůto otá;t;ku
,.:~órriografioky'~, VČSSJ:t,j$op zatímkd1spozici efeme-
'ri~yq.C?dá vané. S.míth~oniaÍl A~trpphysicaIObserva(ory
· ...v~!iY;náčttJ;iáct dnfdopř.eduve, dvou' formách,
· nazvaných. EJ>HEMERIS6.a EPHEMERIS7. '

':,;:yzhledem'k tomu, 'Že~PHEMElUS7 d~vá přesněji
, :pt;ůch;od Qružice '.i0zhl'l\.I1Ún mezi světlem a stínem

tl~~dse
1lat .. !lub

eUDllCt

. sub ,Sltt
.'nod:e
1~)J).gw

, .. ',; ." perl';'ee.
· '.:: :. 'Ut,:· .: . re~ri"
" .' . ,.::....;..>./ ..,:,' ·,12:~i'iPt.llf64'
:'. ·,'.}7..97" .{J23;'04··. 143.64 ".223268
:,':'~Q2( .6.:.~:t :3f2.~5; .. ·.1:iO;9~ '; ..~24 .. ~68..... " ". . . .,';:' ,.. '.

Země, je nOplogra.m řešen na ~áklltdě těcht.oefemElrid.
Přesto se dá použít i pro EPHE:MERI~6.·Pťo přehlť;ld.
uveďme nejprve stručný P9pis EE'HEMERIS '] [I}..

o ~ •

1•.Popis EPB;EMERlS 7
ť . •

V záhlaví jsou uvedeny základní elel1lenty' drárhy .
družice včetně jejich' denních poruch. Z nich jsou,,'"
pak odvozeny dalŠí údaje,; uvedené 've třech tabul-
kách. První tabulka je nazvána ,IPrllchody perigeem" '
(PERIGEE CRQSSINGS) a 6bsa4uje světový člÍŠ.
průchodu perigeem (U'!'), vzdálenost perigea (PÉRI-'
GEE REV AN), zeměpisnou délku výstupného uzl~'
v:, okamžiku průchodU družice petigeem (NODE.
LONGW) a,údaje týkající se viditelnosti - :východ, "
a, :západ.sl~nce ve dráze družice, a. v; subsatelitních.
p()dmťnkách( ('V průmětu dráhy na povrch. Zem~~ .
Veškeré- údaje jsou tabelovány· pro každý průch()d '.
družice perigeein a odděleny po dI1ec4 do sloupců"
(ta,b. n" . .'. ' ,,' .

Další dvě tabulky (TA:BLE I, II) se týkájí .poúze :
dráhy družice,. T:A.:BLEI obsahuje hodnoty 'argumentu.
c:ieklinace v' rozrnézí.odOo'.do 180° a k nimpřís1ušn6
hodnoty.geodetioM a. geoéentricM šifky (GDLAT,
GCLAT) a ,dé.lkóvého rozdílu (LONGDIF,F). Tabulka
je: pro družici :pra:ktiekyneměnná během času,; neboť·
hodnotY\T' ní obsážen~' závi$í, PQllZe'na sklonudÍ'áhy,·
ktery' je·po~ěrilě·st3.}ý. ŤA~LE .J;! pakuy,áqi pro. :, . . ~'.' :,' . .
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dru!tc Zemi

4odnoty pravé anomálie (TRUA). v rozmezí 0°_180°
č~s, po který družice obíhá z perigea.do daného bodu
dráhy (TIME,COIf:R),tzy. délkový ekvivalent (LO~m
EQUI) a průvódič (RADVEC) .. Bližší vysvětlení, je
třeba pouze k délkovému ekvivalentu: je to úhel,
Q Který se vůči sobě pootočí Země a uzlová čára dráhy
'.družice během jejího průletu příslušným ús\:íkemdráhy.'
Zahrnuje jak vliv otáčení Země, tak pohyb výstupného
~lu dráhy v rektascemi. Tabelovanéhodnotyse mírně
mění s měnicí se 'excentricitou drjlÍy a oběžnou d~bou
družice, jsou proto ,tabelovány po čtrnácti dnech
(tab. 2)1 .

Epooh Bept 12, 196'
long

.reva. gdlat gclat di:\!

Epoch Bept 12, 196'
tlme long

trua corr" egUl radvec

o O. O. O.
1 LOO 0.99 0,15.
2 L 99 2.98 0.29

o O. O. 4644
.2 0.59 0.15 4644
4 1.18 0:30 4644

2. Obecné řešeni nomogramn

ftešeni vy~hází z požadavku, aby nomogram byl použi-
telný pro stanIci o obecných zeměpisných souřadni·
cích a pro libovolnou družici. Potom bude jistě vý-
hodné jej vólit tak, aby pro určitou stanici byla jedna,
část nomogramu neměnná a druhá byla měnitelná
'podle toho o kterou družici se jedná. Pro přeWednost
zavedeme nejprve totO' označení:

,
({J, A zeměpisné souřadnice .
, (b e polární souřadnice vestereografické projekci
P místo ppzorovatele.
N severní pól _
tp .sférická, vzdálenost bodu na Zemi od místa

po~oro.vatele
a azimu.t
. v •. pravá anomálie
i sklon dráhy
n. rektascen ;6' výstupného uzlu dráhy
u argument déklinacé
CI) vzdálenost perigea
R střeqní poloměr Země
H výška družice nad povrchem Země

Při veškerých výpočtech budeme považovat Zemi za
·kouli.

.Takjiž bylo uvedeno, pevná část musí být konstruová·"1. nezávisle na použité družici. Bude tedy obsahovat
zeměpisnou síť (která může být pro přehlednost i vy-

, puš!'ěna kromě délkového děleni n~, obvodu), obraz
místa. pozorovatele, křivky stejnýchsfétických vzdá~.
leností tp a. křivky stejnych azimutů. Pokud považuje.
me Zemi ,za kouli, jsou všechny tyto křivky v prostoru
kružnicemi. Zemi nyní zobrazíme na rovinů ve stereq·
grafické projekci v normální p'oloze, v níž se-všechny
kružnice l~žící na povrohu zobrazí opět jakó kružnice.

. Zemské rovnoběžky-se zobrazí jako kružnice

o poloměru e = 2 R t~ 90°
2

Ipa.poledníkl jako přímky

procházející severním pólem a svírající s nultým po-
ledníkem úhel e == A. Obraz místa pozorovatele je dán

lárními v dni' 2R't 90C;>~p ,po 'soura ~eml ep = g ~ ' Ep = "'p.

Přikročme dále ke konstrukci kružnic stejné sférické
vzdálenosti. Budou to kružnice nesoustředné, jejich
středy však mají tu vlastnost, že leží na obraze poled.
níltu procházejicího bodem P. Vzdálenosti těchto
středů od obrazu severního pólu a poloměry kružnic
jsou dány vzorci •.

_ R [t 90° - (lpp - "I!~+ t 90° - (Ip!, + 1pllť1. - g ----- ---- . g
• . 2. 2 j

..•". R [t 90~ - (lpp -tp) "t- 90° - (lpp + 1p) J'r= g 2----g 2

Míst~ stejných azimutú vytvoří .ve stereografickě pro.
jekcikružnice, jejiohž poloměry js~>u však natolik *

velké, že jejich ~onstrukce kružítkem by byla obtížná.

Můžeme tedy z.voh't jiný postup (obr. 1). l'fo souřadni.
oe bodu 8, což--j.e'Průsečíkkřivky oa.zimutua s ktivkou
o sfériéké vzdálen08ti tp od bodu P, platí vztahy

i sin Ips = sin Ipp cos"",+ cos Ipp sin tp cos a,
• 4 sin tp sin a

S10 (I.f - As) = ----
, cos Ips

, 90o-Ipses= 2.R tg o es = I.s
2

Jednotlivé body kružnice stejných azimut/i pak sestro- .
jíme jako průsečíky kružnic stejných sférických vzdá·
leností s obrazy buď poledníků, nelo rovnoběžek.
Všechny kružnice budou procházet bodem P a jejich
teěny v: bodě P budou s obrazem místniho poledníku
svírat nezkreslené azimuty, neboť stereografická pro·
jekce je konformni zobrazeni. . .

Pokud je nomogram určen pouze pro několik málo
družic, bude výhodné pro každou družici (tj. pro její
průměrný pruvodič, neDÍ-li'její dráha příliš excentrická)
zakreslit výrazně čáru, nad kterou družice prochází
obzorníkem,přípa.dně výškou 10° nad obzorem.
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Následující ta.}mlkaudává, při jakých hodnotách "p

prochází družice ,obzorníkem (výškou 10°): Délka prů.
vodiče je shodně s EPHEMERJS 7 udána v mílích
(1 ~I = 1609,4 m), v rozmezí 4600 MI - 5200 MI se
pohybují obě doposud vypuštěné geodetické družice
ECHO I a ECHO II (tab. 3).

prúvodič lY" lJTlO

4600 30"41' 22'07'
47{)0. 32"41' , 24"01.'
4800 '34'30' 25'44;
4900 36'10' 27'21'
5000 37'42' 28"49'

! 5100 39'08' 30'11'
5200 40'28' 31'29'.

V souladu s počátečními podmínkami obsahuje otáčivá
část pouze elementy dráhy družice, a to pouze ty,
které jsou pokud možno konstantní. Tvoří ji v podstatě
obraz průmětu ~áhy družice na povrch Země s vy.
značenými hodnotami argumentu dekli 1ace (ve stereo· '
grafické projekci je to opět kru~nice). K pra dickému
sestrojení použijeme hodnoty,z TABLE 1. Pro zvolen)\
krok argumentu deklinace - postačí 5° ""7 vyhledáme
hodnoty geodetické šířky a délkového rozdílu a pro
jednotlivé veličiny qJ /vypočteme podle vzorce e =

90°_
= 2'R tg 2 cp vzdálenost bodů na dráze od obrazu

pólu. Pro družice se sklonem dráhy blízkým 90° je
výhodné pro jednotlivé body vypočítat pravoúhlé
souřadnice podle vzorců x = e cos LI)" y= p si 1.1).., kde
LI).. je délkový.;.ozdíl (LONG DIFF) z TABLE I, osa x je
totožná s óbrazem nultého poledníku, osa y je totožná
s obrazem poledníku o zeměpisné délc~)" = 90°. Přitom
je J;lutnémít na. zřeteli, že pro družice se sklonem dráhy
meIišim než 90° je hodnota 4)" vždy záporn4. Středem '
otáčení je obraz severního pólu. Poněva.dž zeměpisná
délka vý.,tupného uzlu'v EPHEMERIS 7 je tabelována
pro čas průchodu družice perigeem, "bylo by nutné
nejprve pro určitou polohu družice vypočíst prav JU

anomálii, k ní vyhledat v TABLE II hodnotu délko·
vého ekvivalentu,'přiěíst ji' k délce výstupného uzlu
a proti takto získané výsledné délce nastavit výstupný
uzel na otáčivé části. Tuto poměrně, složitou práci si
můžeme usnadnit tím,. že otáčivou část doplníme na
obvodě pomocnou stupnicí délkového ekvivalentu
(od vý.stupného uzlu na východ). Nastavíme pak proti
délce výstupného uzlu na. pevné části pravou anomálii
na části otáčivé. Přitbm je nutné si uvědomit,. že
vzhledem k deformaclm dráhy družice a především
vzhledem k změnám oběžné doby se velikost délkového
ekVivalentu mění. Změny ve tvarú dráhy .je zřej mě
možno zanedbat, neboť nedosahují velkých, hodnot.
Systematický vliv však má soustavné zmenšování
oběžné dóby q:ružiee. Napřiklad u ECHA II se oběžná
doba zmenšila od ltonce května do konce října. 1964
,zhrub& o 7 sekund, což se projeví v zeměpisné délce
subsatelitního bodu, v.nejhorším přípa.dě (v = 360°)
jako 0°03. Je zřejmé, že časem by mohla chyba narůst

do sice nepříliš velikých, á.lepřesto nikoliv zanedbatel.
ných veličin. Aby se' tento vliv alespoň poněkud
zmenšil, vyneseme pro pravou anomálii v rozmezí
0° - 180° délkový ekvivalent na východ od výstupné-
ho uzlu, pro .pravou anomálii v rozmezí 180°-360°
'Vyneseme pak délkovýekvivalent odpovídající "do-
plňku anomálie do 3600 na západ od výstupného uzlu.
Maximální chyba v poloze subsatelitního bodu nastane
v tomto případě pro v = 180° a bude poloviční nežli
v prv$ případě.

3•.Způsob vyhledáni polohy

Nežli přistoupíme k vl~tnímu vyhledání polohy, mu-
•.. síme si ujasnit tři podmínky, které každý vhodný

přelet musí'splňovat: '
1. přelet músí být v poměrně blízkém okolí místa

pozorovatele (např. pro ECHO II zhruba do 25°),
2. při přeletu musí být družice osvětlena,
3. v místě pozorovatele musí být noc.

První podmínka je splněna tehdy, prochází-li část
obrazu dráhy družice při nastavení délky výstupného
uzlu VIÍitřní částí kružnice, znamenající pro danou
družici obzorník (příp. výšku 10°). Pro splnění druhé
podmínky je nutné, aby část dráhy vyhovující první
podmínce obsahovala argumenty deklinace ležící za
hodnotou SUNRISE SAT ve smyslu pohybu družice,
avMk nedosahující hodnoty SUNSET SAT. Obdobně
pak třetí podmínka je splněna tehdy, když místo
pozorovatele leží mezi hodnotami argumentu deklinace
SUNSET SUBa. SUNRISE SUB.. Prakticky vyhledá-
me vhodný přelet následovně:

NastaVíme otáčivou část tak, aby dráha družice
procházela bodem P a zároveň vyhovovala třetí pod.
mínce. Jedno ze dvou možných nastaveni bude vyho~
vovat ve. všech případech, neboť hodnoty SUNSET
SŮB a SlJ.NRISE SUB se liší právě o 180°. Potom se
podíváme, je.li splněna druhá. podmínka; když není,
neexistuje vhodný přelet. V případě, kdy oběJ1odmín-
ky jsou splněny, budou vhodné k sledování přelety,
splňujíc(první podmínku, tzn. ty přelety, jejichž délka
výstupného :uzlu se přibližně tovná délce přečtené
proti příslušné pravé anomálii. -- " ,.

Potíže mohou hastat tehdy, pla.tí.li přibližně vzta-

i :'-150' 90° i+t5o ":'90°,

kde /XO' ()o jsou rovníkové souřadnice Slunce. V těchto
případech je totiž družice osvětlena nepřetržitě (ve
sloupcích SAT nejsou žádné údaje), ale přeletJi' nastá~
vají tě8!lě před nebo po východu či západu Slunce.
-Potom bude výhodnější vypočíst čas průletu a porov-
nat jej s časem východu (západu) Slunce.

Pro několik vhodně zvolených bodů dráhy družice
(je,li viditelný průchod rózhraním svčtlo - stín, zvo-
líme tento a další body pak volíme pouze na osvětlené
části dráhy) vypočteIl\6"hodnQty:gr~,y'é_~Il<?~áliepodle
vzorce v = u - w. ~oté nastawme protI pfedem
vybrané délce výstupného uzlu taktq ;;:ypočtenou
pravou anomálii a na:' pevné čá~t( ?dečteíne (v' místě
zvoleného bodu o~ivé ,části) -aiim1t1 ..~..:J.r.éribkou.
vzdálenost 'lj1 subsatel,itního bodu (obr. 2). ~ Í1í.bud ,.
vypočteme podle vzor~~,
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R
costp- R + H

cotg z = -~~. ---
sintp / .

nebo odečteme z nomogramu k tomú účelú sestrojeného
zenitovou vzdálenost. Cas průchodu družice tímto

- hpdem určíme přičtením (je-li O < v < 180°) nebo
odečtením (je-li 180° < v < 360°) časové opr~vy
zTABLE II od času průchoduperigeem~ V případě,
že 180° < v < 360°, je nutno časovou opravu vyhledat
k doplňku pravé anomálie do 360°. Máme-li k dispozici
pouze EPHEMERIS 6"která vychází.z průchodů dru-
žice rovníkepl, pdstupujeme obdobně s tím "ozdílem,
že místo pravé anomálie nastavujeme proti délce
výstupného uzlu dráhy argumentdek'inace. Místo
průchodu družice rozhraním světlo-stín je- určeno
v ~PH:EMERIS 6 velmi nepřesně, 'neboť je ~de pouze
vyznačeno hvězdičkou, nad kterou šířkou je družice
osvětlena (~ířky jsou tabelovány po 10°).

Potřebujeme-li z nějakých důvodt'i zná.t místo
" průchodu družice· rozhraním mezi světlem a stíneIJ;l

přesněji, můžeme si jej poměrně snadno vy'počítat
(obr. 3). Naobi'ázku je písmenem D vyznačena poloha
drq7ice, písmenem S poloh t Slunce na nebeské sféře
a ,úhel"90° + f3 je úhlová vzdálenost subsolárního a
subsatelitního ,bodu v okamžiku· průchodu' družice
zmíněnym rozhraním. Úhel f3 j/edán vzorcem

R .
J f3 =arccos R + H + (1- n + 2r90,

kde e je poloměr Slunce,ndenní paralax~ Slunce a r90
refrakce pti obzoru. Zavedeme· li do vzorce jejich střed-

. :;' iJJ hodnoty, dojdeme k výrazu (zaokrouhleno na celé
~inuty)

. R ď

§ . arccos R+H. + 1°29'.

V případě výpočtu východu či západu Slunce v 8ub~
satelitních podmínkách. platí .

f3 = (! - n+ 1'00 -.:. 52'.

Ve sfér~ckých trojúhelnících OSS a.WS platí vztahy:

cos'Y = cos 60 cos (ao -- O)
sin 'Y sin v - sin ()o
sin 'Y éos v = cos 60 sin (ao - O)
- sin f3 = cos u cos y + sin u sin y (cos i cos v ++ sin i sin v)

a po úpravě:

- sin f3 = cos.u cos 60 cos (ao - Oj +
,,+ sin u [cos i cos 60 sin(ao - Q) + sin i sin (}o]
Tento vztah je možno řešit jednak nomogramem s prů.
svitkou, jednak početně. Zde naznačíme pouze početní
způsob řešení.

Nejprve zavedeme pomocné veličiny maM podle
o \vzorcu
m sin M = cos do cos (ao -..11)

m cos M = cos i cos (}osin (ao - O) + sin i sin(}o,
odkud mUžeme obě veličiny snadno. vypočíst. Přitom
zvolíme m stále kladné a kvadrant veličiny Múrčíme
souhlasně s kvadranty sinu a kosinu. Po dosazení do
původního vzorce dojdeme ke vztahu

--sin (3
sin(M+u)= --

m ,

Je-li m> sin f3, má úloha dvě různá řešení, pro ~ěž
platí

2M + ul+ U2 = 540°
Potom 180°<M + Ul < 2700 pllLtípro' přechod rozhm •

ním světlo-stín .
270° < M + u2 < 360° platí prQpřechod roz- ...

hraním stín-světlo. .
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"'Či~~osťgeodétov
"pti, montáži válcovacej tráti
528.>189 :62,1.944 :

Ini.Štefan Valkovil!,
Východoslovenskéželeziarne, Košk:e

" ,RozvoJ 'ťažkěho priemyslu,rozsah a tempo výstavby'
velkých, priemyslových závodovsi vyžadujú nové po-
Iokrakové me.tódÝ,výstavby otljektov a montáže technolo-
iglckých za):'lade!1í. Ak majú' novobud,ované kapacity a
"h.:h' 'strojné ,zariadenia po spustení pre1TAdzky pracovat
~ppíahlivo li bezporúch, musia byť ieh jednotlivé časti

" trvale, v presnej vzájomnej polohe. Dodržanie pres-
ných vzájomných poléih časU zariadenia je mnohokrát
úkol značne obtiažny, a, preto v, poslednýchrokoch sú
11:týmto prá{)iufi, pozývaní geodeti, ktorí ich riešia geo-

"detickými ItIetódami.
K správne mu vyriešeniua prevedenlu týchto meraní

"sú pottebné okrem doi{onalých vedomostí z geod,ézle
i základné znalosti z da!š!ch oborov, hlavne staveb·
níctva, strojárstva, hutníctvao '

Uv-ed,ieme príklad spolupráce, geodetov ,pr! montáži
strojného záriadenia spojitej paťstolicovej valcolTacej
trati tenkýchplechov {paťstolicového tandemu] v našom
najl(ačšom budovanom hutnom kombináte -vo Výcho-
doslovenských ž€leziarňach. ,
"Je to prvá valcovňa tohto druh~ vCSSR., Také

praéujú v socialistických štátoch len v SSSR a: Polsku.
Je určená na'valcovanle tenkých ocelovýcl:1 ,pásov stu-

',deným pochodom. Projektovú dokumentáciua vačšinu
technOlogického zariadenia te,jtotrati dodal' SSSR. Ge,-
netálliym dodávatelom technologie sú Závody ŠKODA
V Plzni, kto,rý prevádzal' montáž, pod' vedením soviet-
skeho šéfmontéra. '
, , ,Geodeticképrace spojené s montážou tohoto' za-

riadenia, prevádzalo pre generálnehododávatela, tech-
nolqgie meračsk,é oddelenie investo'ra VSŽ' bez pred-
(Íhád~ajúliiCh praktických sktísenosUo Mysllm, že prak·
tické 'poznatky, ktoré, sme nadobudli pri riešellí uve-
d~néhoúkolu, m6žu poslúžH hlavne geodetom pracu-
Jú.cim pri výstavQé priemyslových závodov, no iste budú
. 2í1újlma,ť i ostat~ých gepdetov.

. Vla~tná 'valcovacia trát - pa ťstolicový tandéIl1\ sa skla-
dá z Piatich pracOvných kvartostollc, ktoré sú usporfa-
,dané za sebou: (po 4 mj v smere valcovanla, z pohonov
pracovných valcav stolíc (elektromotory], z, dvoch hre~
beňových stolic, ktoré slúžia na prenos krútiaceho mo-

; ,mentu o'd elektromotoru na pracovnlii valce 1. a 2. sto-
: UC!!, z troch prevO'dový.ch skrlň na zvýšenie otáčok elek-
; tr,omotorov' 30' 4. a $, stolice, zrOívijačky a navíjačky
,svftkov 'li z, ostatných pomoel1ýchzariadení ako sú: za-
',Yážací a odbavova:cí dopravník, zosúvač, sklápač a obra-
:,cá'č>sv\tkov, rovl1ačka pásuj podávacle a prítlačné val·
:ček;y, a pod. Každá' valcovacia stolica sa skladá z dvoch
rámoiT (s~ojanov], z dvochpracovných, aj dvoch ope~'
nyoh valcov, •k nim patriacich ložísk a' zariadení na
Iidržovanie ',nastaveI,1ého, tlaku, opernyeh valeov: Rámy
'sú,ůložehéI1a ,zakl'adových 'doskách,ktoré sú, uchytené
,dQzák~acj,ovei konštrukcie kotevnymi š.roubami.
,,: ,o V~l~O)lacia trat pracuje kontinuálne, t. j. bez pre-
~l.lŠen.ia valcovacieho postupu. Plech zbav~n~ okuji vy-

·mórením prlclládza vo sv1tkoch' reťazovým dopravníkom
, cez sklGpacie ,a btáčaci.e zariadenJe na rozvijačku, kde
: ~a' rozv!ja aťažnymi válčekami zavádza. cez rovnačku
pásu 'ínedzi'praeovné valce 1. stolice, prejde postupne

ó' cez ',yšetkY stolice až do navíjačky, kde sa uchytí. 'Po
riast~ven~, prédpísanych ,technO,logick'ých tlakova tahov
:~a trp,f..urýchli na predpísant1ryehlosť. Pr1tom sa pás
'pP'Stupn,e velkym tlakom' valcov; [až 1800 ton] valclije',n~ $enš11o\ a menšili .hrt1bku á výchádza z 5. stolice vy-
y.al~rivaný 1,1tipolíadovanú ·hrúbku (O,2-I mm).

,Ak máv,alcoyaciíl.trat pracovathospodárnea bez
:porú.eh:WusiabyCvšetky Jej času v správnej vzájomnaj

, 'polohli!.a m,4s1splňóvat predp~sllÍněp()dIJ;llenky. Hlavnou
••••• ',' ~ ·1 '. ., , '.' '0""" I ",!

.' ~ I

podmienkou správneho chodu trati je, 'aby valcovacie
stolice boli v správnej polohe vzhladom k ose valcovan1a
'akesiam stolíc. Táto podmienka je velmi d61ežitá vzhla~
dom na technické parametre, ktoré maju byť dosiahnuté
vprevádzke:, '
vchádzajtlci materiál: ocelový pás za tepla valcovaný

šírka 500...,..1020mm, hrúbka 1,8-4,5 mm
výrobok: šírka pásu 500-1020 mm

hrúbka pásu 0,18-'-1 mm
maximálna l'ýchlosť valcovanilj.: 35 mlsec
maximálny tlak' kovu na valce pti valcovaní: 1800 ton.

Nedodržtinie tejto podmienky by mala za následok ne-
sprAvny chop valcov, nežladúce tlaky v ložiskách, ne-
dodržanie predplsaných parametrov a porUChY v pre-
vádzkeo .

Činnosť geodetov pri montáži tohoto zariadeniti
možno rozdeliť na tieto úlohy:
1. vytýčenie a zaistenie os,' určenie'presných výškO-'

vych bod ov; . ,
20 vyrovnanie, zariadenia do vytýčených os a výško-

vých úrovní;
3. pozoróvanle svislych posunov, a deformácií; ,
4~ kontrola dodržania hlailných podmíenok po ukon- ,

čení mon táže. '

1. Vytýi!enie a zaistenleos a presntl~hvýikovýcb bodov:

Pred zahájením :montážných prác bolo prevedené vytý-
čenie os a lch íaistenie. Najprv bola vytýčená os val-

I
I~.. '" ~
I
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rých miestach vyznačenlm jemných rysiek do ocelo-
vých platničiek zabe~onovaných pevne do základovej
k~nštrukcie. Platničky boli umiestnené tak, aby boli
prIstuptl.é v priebehu montážnych prác i v prevádzke,
pre prlpad porušenla ustavenia stolIc ai prevedenia rek-
tifikácie. Vyhodné je vytýčiť a zaistiť tiež paralelnú os
s osoU valcovania, a to z toho' dovodu, že v priebehu
montáže a tiež i v prevádzke nie je niekedy možné za-
chovat vlditelno~ť po osi valcovania. Takto vytýčené

. osi sú. zakladné .osi valcovacej trati, z ktorýchsa od
~vodzujú a: vytyčujú v -p'tiebehu montáže podrobné o~i
pstatných časU zariadenia (obr. 1).

I Vytýčenie je v podstata jednoduché, lebo ide o zá-
kladné geOdetické úloay': vytýčenie prlamok, kolmic,
rovnobežiek, presné meranie dlŽok. Okol sťažuje však tá
okolnost, Žil základová kónštrukcia je. v horizontálnom
a hlavne/ vertikálnom smare členitá, čo robl problémy
pri výkone meranla (stavania teodoUtu na vyvýšených
stanovlskti,ch, teodolit sa nedá postaviť v prlesečlku os,
strmost zámer a pod.), a pritom treba vytýčenie pre-
vlesf vysokoupresnosťou, potrebnou li dodržanil,ll dovo-
lených odchýlok vo vyrovnaní. (

Dovolené odchýlky predpisuje sovietska dokumen-
tácia vniektorých prlpadoch až ±. 0,1 mm. K tomu je
potrebné uhly ,vytyčovát spresnostou ± 2000 a dlžky
merat s presnosťou .vyjadrenou pomernou chybou
1 : 15000. Na .presnosf vytýčenia vplýVá hlavne ce1'l-
trácia teodoUtu li zaclelenle. Tomu treba venovat Ina:j-
vačšiu pozornost Použlval1 sme .teod()Ht s optický m

_céntrovanlm dokladne preskúšaným, pričom centrova-
nie . bolo robené vždy v tej iSWj polohe prlstroja. *)
Cielili sme na ostré ocelové lhly. Prl kontrolovanl rov-
nobežnosti paralelneJ osI použUi'sme I trOjpodstavcovií
súpravll.

Pre presné výškové zaistenfe sme zo základných
bodov stavby urč1li velmi pre!mou nlveláclou,8 výško·
vých bodciv, ktoré sme vhodne' rozmiestn1li astab1l1-
zovali na prtstupných mlestach kllncovýml nivelačnýml
značkami z nehrdzavejúcej ocele v základovej konštruk-
cU. Tleto body potom slúž1l1aj na pozorovanle sadanla.
Pre hrubšiuorientáciu pri montážI vY,iPačUl sme nafar-
Qenou člarou n~ základe výškov\ú úroveň ± 0,00.

2. Vyrovnanie zariadenia

V PFlebehu montáže. geodetspolupracuje prl smerovom
YYJovnávanl a ustavovanl častí zariiidenla do vytýčených
'05 (v horizontálnej a vertikálnej rovine) a predplsa-
ných poloh a výškových úrovni. .

Montáž začlna uh>vnávaním záklp.dových doslek do
správnej polohy (smerove a výškojlEl): Smerové vyrovna·
nle slne prevádz!'li odmeriavan1m'z vytýčených os. Do-
volená odchýlka ~vyrovnania je ± 3 mm. Výškové urov-
nanle sme r~b1li nlveláclou.Oovolená odchýlka tohoto
vyrovnan1!l je ± 0,1 mm. Preto sme prl meranl p,ouží-
vali pfesný nivelačný pr1stroj (Ni 004). Invarovú nive-
lačnú latu sm:estavali v rohoch základových doslek.
Výhodné by tu .bolo použitie hydrostatickej nlvelácle.·
Pre túto met6du sme nemali prlstroje. .

Po uloženi, rámov na ;l:ákladové dosky bol0 pre-
vádzané lch vyrovnanle do osI v:alcovania a do horlzon-
tálny'ch os~valcovacjch stolIc, ako ajpreskúšanie vert1-
kálnych os stol1c, t. j. kolmosti oporných.st1en (oklen)
rámov k horizontálnej rovlne (obr. 2).; !

Vyrovnanie stoUc do osi vaIcovania sme robIli tým
i spOsoboin, že styková plocha spojenia dvoch rámov
každej stolice bola postupne ustavovaná do vytýčenej
osi valcovania. Tento postup dostatočne vyhovuje vzhfa-
dóm na dovolenú odchýlku vyrovna:nia ± 1 mm.

Vyrovnanie do horlzontálnych os valcovaclch stoHc
sme prevádzali metódou zámernej priamky tak, že mi-
krometrlckým odpichom s presnosťou na stotiny mili·
.metra sme odmeriavali vzdialenostl d. oporných stien
rámdv (na vnútornej a vonkajšej strane opornej steny)
od zámerných prlamok vedených vytýčenýml osami
sto"llc pomocou teodolitu. Mikrometrlcký odpich bol prl-
--_o !

'/
*) Uvedeným postupom je možné teodol1t dostredit

spresnostou asI 0,2, mm.

kladaný k oporným stenám tak, aqy bol vhorizontálnej
polohe a kolmo k OSi. Na ulahčenle splnenia tejtopod:
mienky bol· v spolupráci s montážnou organiz-áciou zho·
tovený držiak (stojanokJ, ktorým sa pomocou stáleho
magnetu UMAG upevňoval mlkrometrický od plch k opor-
ným stenám ,rámu v správnej polohe. Teodolit bol oR-
ticky dostreďovaný nad os tak, že staMv bol prlbližne
.v rovnakej výške a ďalekohlad v l.polohe v smere osi.
.Teodollt treba dokltldne horizontovat, pri cielen1 na
značky (na oslach)použlvať ostré ocelové lhly: Dovo-
lená odchllkavo vyrovnan1 do 051 stolice je ± O,;L m~.

PreskúŠanie vert1kálnych os stollc - Kolmosti
oklen rámov k horlzontálnej 051 valcovanla sme robili
tým lstým sposobom, len vzdialenosti pporných stien
oklen rámov od vertikálnych rovin vl!denych osami sto-
líc boli merané v dolnej {dl i hornej (h) časti rámov
(8 hodnot). Vertikálne' roviny boli vytyčované v dvoch
polohách ďalekohladu. 'Aj tu boli dodržiavané 'lšetky
podmlenky ako pri predchfidzajúcom vyrovnani. Zvlášt
Je doležltá horlzontácla teodolitu. Ak rozdlel meraných
vzdialenost1d fr' h ni.e je vličšl ako 0,08 mm, tak kol-
most okien je dodržaná.

Keďže tolerancle šlrky (svetlosti) oklen s a opra·
covanle oporných stien sú vačšle (až 0,2 mm) ako do-
volené odchýlky vo vyrovnan1; je potrebné. najst tak-
zvané "nulové body" oporných st1en a v týchto merat
vzdialenosti od zámernej priamky (d a hl a premerat
šlrku oklen -(s). K najdenlu "nUlových bodov" bolo po-
užité zabrúsené pravltko, ktoré sa svislo prikladalo
k opořnýHl stenáJil a Johan~novýml ~ierkami (tzv.
špionkaml) boli vymedzené mi estét nulových' bodov. Tie-
to boli vhodným sposbbom (dulčikom) vyznačené v opor-
tlej stene. Svetlosť okien bola meraná tým istým mlkro-
m,trickým odplchom s tou istOu presnosťou(O,Ol mm).

Po tomto vyrovnaní previedll sme metodou velmI
presnej nivelácie výškové zamerania (v relat1vnych' hod-
notách)dosedaclch plOch púzdier ložlsk' oporných val·
cov (v najdených nulových bodoch) a presné výškové

,vytýčenie rOVIny valcovanla (+ 1000). Tle.to výškové,
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Obr. 3a.: Pahlad na valcovaciu traf od vstupnej
a ovlť<dacej časU

hodnoty sú potrebně pri osadzovani púzdier ložisk val-
cov. Dovolené odcp.ýlky prevýšenia: medzi dosedacimi
plochami. jednej stolice ± 0,2 mm, medzi dosedacími
plochami susedných stolic ± 0,4 mm, to je presnosť
asi 1: 10 000. S takou istou presnosťou bola vytýčená
aj rovina valcovania.

V ďalšom priebehu montáže sme sa zúčastnili pri
smerovom a výškovom vyrovnani pohonov valcovacich
s1:olíc (generátorov a meničov typu Ward-Leonard), hre-
beňových stoHc a prevodoviek, vstupnej a výstupnej
častí tratí (rozvíjacie a navíjacie zariadenie svitkov).
Meranie sme prevádzali tiež metódou zámernej priamky.
Vycházdali sme opať zo zaistených základných os, z kto-
rých sme vytýčili a zaistili· pomocné osi. Vzdialenosti
od zámerných priamok sme merali s presnosťou na
0,1 mm. Dovolené odchýlky v smerovom vyrovnaní tých-
to časU sú asi v rozmedzi ± 0,5-1 mm.

Výškové vyrovnanie sme robili metodou velmi pres-
nej nivelácie. U hrebeňových stolíc ·a prevodoviek a tlež
u rozvíjačky a navIjačky sme nivelačnú latu stavali
priamo na valcové plochy hriadelov, pri urovnávaní
púzdier ložísk stojanov generátorov a meničov (Ward-
Leonardj sme latu stavali na ocerovú guličku známeho
priemeru, ktorá sa ustálila na najnižšom bode parabo-
lickej plochy púzdra. Dovolená odchýlka výškového
urovnania je ± 0,1-0,2 mm.

3. Pozorovanie svislých posun ov a deformáci(

Vzhradom na vysokú presnosť vytýčenia á vyrovnania
zariadenia je potrebné v priebehu montáže i po jei
ukončení a tiež v prevád21ke pozorovať, ako sa chová
základová konštrukcia. V dasledku priťažovania základo-
vej konštrukcie váhou montovaného zariadena (váha
jednej stolice - 2 rámy je asi 160 'ton) a po spustení
valcovacej trati do chodu v dasledku dynamických účtn-
kov (vysoký tlak na valce, rázy, rýchlosť valcovania)
maže dajsť k nerovnomernému sadaniu základovej kon-
štrukcie, a tým aj k porušeniu presného osadenia jed-
notlivých častí zariadenia. V takomto prípade je po-
trebné znovu previesť vyrovnanie valcovacích sto líc.

K úspešnému meraniu posunov a l;l:dnsiahnutiu spo-
fahlivých výsledkov merania je potrebné toto dobre
pripraviť. Podla úsekovej normy ÚN73 1805 má byť vy-
pracovaný na pozorovanie posunov projekt s potrebný-
mi náležitosťami. Spomíname to tu preto, že v danolI'
pripade tento ·projekt nebol, k dokonalej príprave ne-
bolo už času, bolo treba improvizovať, a tak sme sa do-
pustili viacerých chýb a merarrie nemalo potrebnú spo-
rahlivosť. .

V návrhu pozorovania je treba -rozvrhnúť pevné vý-
chodzie a zaisťovacie ako aj pozorované body. Pozoro-
vané body treba umiestniť tak, aby čo najlepšie zachytil1
pri~beh namáhania základovej konštrukcie a dobre vy-
stihli prípadné posuny, aby boli snadno prístupné pn
meraní. V priebehu montáže im hrozí mechanické po-
škodenie, a preto je potrebné previesť ich ochranu

(šachtičky s poklopami). Pevné vychodzie a zaisťova-
cie body rozvrhnúť tak, aby v dasledku stavebnej čin-
nosti neboli zničené a aby bola zaručená ich stabilita.
Treba zvolit .vačší počet týchto bodov (najmenej 3) a
vhodný sp6sob ich stabilizácie. V doterajšej praxi sa
nám najlepšie osvedčila stabillzácia vrtanými sondamI
priemeru asi 400 mm s ponechanIm pažnice, ktoré sa
vyplnia betonom, do ktorého sa v hornej častí zabetonuje
kllncová nivelačná značka z nehrdzavejúceho materiálu
(mosadz, hliník, nehrdzavejúca ocel). Pažnica sa opatrl
poklopom. Body sa chránia železnými ohrádkami.

V návrhu sa stanoví tlež harmonogram merania.
V našom prípade základné meraníe bolo prevedeně po
ukončení stavebných prác, predzahájením montáže (zá-
klad bez priťaženia). Ďalšie meranie bolo prevádzane
v priebehu montáže po jednotlivých stupňoch priťaže-
nia: po osadení rámov, lozísk\ pred spustením zariadentb.
do chodu. Za prevádzkyt sa meranie prevádza poča"
oprav zariadenia, prIpadne rektifikácie valcovacich sto-
lic - keď trať nie je li chode.

Pozorovali sme len sV'islě posuny - sadanie zákla-
davej kanštrukcie. Meranie sme robili metódou .:velmi
presnej nivelácie s použitím nivelačného prístroja vy-
sokej presnostl Zeiss Ni 004 a invarových lát s polcen-
timetrovým delenim. Pre orientáciu uvádzame, že rela-
tívne poklesy základu boli určeně a presnosťou ± 0,2
milimetra.

4. Kontrola prevedenla montále

Po ukončenI montáže strajného zariadenia a pred jeh'D
spustením do chodu (komplexně skúšky) treba previesf
prekontrolovanie vzájomných osových vzťahov strojných
častí, najma prekontrolovať hlavnú osovú podmienku
valcovacej trati.

Obr. 3 b.: Pohlad na valcovaciu traf od výstupnej a ovlá-
dacej části

Kým vyroV'nanie zariadenia do vytý'čených os patrl
do montážnych prác a je teda povinnosťou montážnej
organizácie, kontrolné meranie je náplňou investorskel
dozorčej činnosti pri preberani montážnych prác. Preto
je toto merariie vermi d61ežitě. Kontroluje sa hlavne
správnosť zoradenia valcovacích sto líc v osi valcovania,
ustavenie valcovacích stolíc do horizontálnych a verti-
kálnych os a predpísanej výškovej úrovne. Ďalej sa
kontroluje návaznosť ostatných častí trati (pohony, pre-
vody, vstupná' a výstupná časť). Vačšie odchýlky od
správnej polohy než dovoluje dokumentácia je potrebné
odstrániť.

Kontrolné meranie vyrovnania do os bolo pre-
vádzané tiež metódou zámernej priamky. výšková kon-
trola metódou vermi presnej nivelácie. Vychádzalo sa
tiež zo z.(listených os a výškových bod ov. K tejto kon-
trole ešte totko, že by sa malo stať podmienkou, aby
k začatiu komplexných skúšok podobných zariadeni bolo
doložené aj vyjadrenie geodeta.
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A-k11,.užholo. vPred;ch~!1zaJQc.oIIl .'.póukázané, lšl0 o.' ná·
.' r.očn~. úkoL! ehosplnén'ié.,...aodrža ť',potrebnú presnost
,a. dovolené .Odcllýlky. sta~ovené projektovou dokumentá·
clQU' bolo, možQ.é lE!npoužit~m,geodetiCkýchu1etód.
,Úkol· bol staženýešté' tým, ~že. m.erílnl~, bolo p·revádzané
za, podmienok sdruženéjmon~Me.' {prellnaniestav~b-
nýcha. montážnycn Ptác),k~tf 'všadelYOlvel,ký rucnr
i>rliOOvali IUdIa, pohyllOyaUSa mechanizmy. Bolo treba
'byť 8tále v pozornosti,h-lavne u geodetiekýehprístro~,
.jova hIavne dbat.!ta. bezpečnosťpráee, aby nedošlo
. k 'úrazu. K merimiutolo treba pristupovatvermi zad-
.povedne;z.v6W najVý!l9dnejšlpost!ip, .pp:Užiltatpresné
geMetJpke. prístroje (ZelSS The.o ,010, Ni 004J a POlTlpť;-
·k.y ,a' ďtt~tÓdophWvllt . presný1tll <!otykovýmJ, p\érad)arrti
.tmrltrometribkýůdptch; ind.ikátory r JohansonollenlietkY,
.' zabI'úsen1:!pra,vítkaa.pOd ..}.. . " ., •. ..'
.. . Vzhra1ilom naunikátnosťzariadenia bolo treba dobre
Sa.zoznámiť S' jeho dokumentáclOu,' s praéovným 'CfiQdom

.':.a 'podmienkaml. V mnohých .ptípadoehbolil .treba 'ne- ' ,
;, .Jasné ~ležltostl !Conzultoírať so sovietskym šéfmonté-
. ]'om \'l ...maxlmálnespolupf<leovat .~ mOntážnikml,Táto
.spolupráca boladobrá, ČO lsta tlež pr:ispelo I$:splnetliu
daného úkolu. ..' '. .

'Ni komplexnýcfl'sk1Íškačh neyyskytll sa žiadne _po·
ru«;:hy,ďktůré> by vyplývali z nesprávneipolohy niektoreJ
~astl, z nepresn.ého vyrovl)..ania.Aj doterajš! chod ťratl
,a .. dosanovaAé '.výsledky převállzky to len potvrdzuJú.
\A v,tomto je ten naj:vač~ek-Q.nQmický l1činok tejto geo-
ueuckBj súcinnostl·pri mOIltá~i. Pevné· zaisten,ie os bude

ď. '. v)'užité ,tiež v budúcich,obdobiachpri opravách .valeo-
:', v.acei· trati pre rektifikác1u'!alcovaclch. stoHc. " .'

. , .Získilné ':poznatky' uplatňujeme aešte' uplatníme 'pri
~ýstavbe ,dalších valcovaclch~ratl VSŽ (širokopásová
valcovňá. za tepla,sPQJitáštyrsto!icová váleovacia trať,
'za stúdena} ..

'Pij ~tohotQ prtpadu te:da vldlet,že možnosUšpe-
llll'ílnej 'geodězie sÚJ:leobroeůzené,Zálež~ len na g~oqe-
.'tó,ch; aby .. leh vepell sp~ávne uplatriH.\i .práxiprl. rle-
.,š~nl najnároCnejšlchúkolov,' a lYro tvorive ďa1fllroz-
'. ýijaU tento obór.'A o: to .musf. ;íslkaŽ,déI1lU návietkÝC1l
:tísekocl1:nášhd ,národnéhohospodárstva, .
i"~ ':,' ':',.',. '.. .. '. " ď / ....: ••

... Lelitote.vahinL '·UroslavHerda. CSc..UGKPr.aha
, -,. ,,".':'; .. ' " , -'".' .. " ." ,,'.' .' •.. -.. ,.. ~ .... -~. '--";' "'.

Adapt"ce,~tereC)mlkromet-~~:., ',' .,.,.ď"
.pr,'~..~ěřé~ísplžt<Yidja;po~i~i~~ ' .

i,

, '. " , - ..'--. .." ', .. -'. '.'.', ,:, .'; .
'Ůplatnění fotogramIIlétiickychtn~tod :př~·'ma.ii(lV6.";
nI vell~ýétlměř.1tekpi'tn'áší .ss~póU·. Cělou .. řadu ,
nevyřeŠen9ch. techni'ckÝ.ctl pr01Jléniii:.,. Jedním
z těch drůbnějších bylů inj. I zjištění stážky 'aia- ,
poz1nvt1 .. I<aM9 ústav. sl .pomábal· jinak::někl;le.po-
užív~li 'kproměřen1 snímku stereoko'tnparáť~r.ů,
připadněpra'voúh'1ého'koor4inátografu; jinaer, ff. to'bylo unašeho ústavu, pyló ~ouž1tci. skl~něné .pr~-.
vítko,které patří dO ll.říSluŠI:iÍlství:Z.eissova: steI!ag-
;plánigrafu. . . . .' . .. .

. . S ohledam ,ha toto·ce1kel1l ..pritfiitlynl vybaveni .
jsme s,e. museU spokojit s ..přesnoStí měřePlna
± 0,05 mm. Tatopřesnóst sice40sťačuje prQ vý-
počet"a nastavení změAY .ohpiskovi!' vzdálimosti'
na fotogrammetrick9mvybodnocovaCím stroji,' ále
papr'osta nám nerniife utc říci o diferenční srážc::ej
která Je jedním z diiležitých kritérií kvality lete!=-
kého~ě~ického Il1,aterláIu~. '. .' ;:ď ~' ,

.: '; , •. Zptisoby proměředí Snlmkií:Mst.ere()~OJl1p'a"
,'. :#0.', k,.o.M.e...!!l.'.,ie. 'Sťl',,16 tV9~d...rék:.N.,!l~?g, I'.dm, ,.1 .. ',' i. .'.'.•...' Mtoru. i' kootdinátografu jsou. Pl'~cné Jl~i:t19~avé; ~
':j . d "Při tempu, sďiakýmse:majítechr;l.řckohesp.ůdářske: .:. :e.IJm: '~inf3. rBá:últJhSi pt)uze je nořešeiÚ M+ u· ..../ mapy vyhodnoc,ovat; .se zdál teÍltoďzpfisQb~náČně
:"~·,270'1~})táha.drtl~ice'seV'~mt9připadě dotýká tečn.~ . pomalý. Napadlomne~, fě.by. se .dalo využít .nepo .
• ,·róihra.m.mezi světleUl;a. stÚ1eÚ1.· ... ' " .I u~ivanéhQ stereomikrOIIletru,kterYvlastní .každý
':ý'pMpfL<iěi'kdj je Irf,<~inf3 nemá \Úohá. žád.néřeěe~tí$tavjakó 'součást zrcadlov.ého sJereoskopu~ je-o
:'áliř~ieej~tedyď(jsV'ětleIl3stálé. ;:" '. .. " i hó~ děleníje.právě·O,Ql mm; '. .

Je' pochopitelné, ~že;pro pou~~ti )J,om<>gr.amupo. Adaptác~ stereoioiktometru 'jaV1elmi.,jedJ:!.9dlF
·stačí znátpouZéZ~ elemimtY,dráhy á·jejich chá. Rovná skIífka jsou nahrazeJ;li!:.·raWén.ky: ye.
por\lchY, 'nemáme-li ti diSpozici některou ze zmíněných tva,tu pismEme L, ná 'nIchž lsou přip~vQ.ěrnl.skl:fčka

.·.EPHEMERIS, VzdáletiQstl. perlge.áizeměpiSnou délku' s 'měřicími značkami. Na.·sklič1m 'jsou znaťKY diTo"

.: ,:vystupnéhoUJlu;. Č~8 . prt'ichodu drll,Žiceperigeern,. jího dr~n.u: Jednak oj- pl'O rámovéznaČky Wiidci· ':'
.". ja.koitzávis}ost·OOsú'aprůvodiěena· prllóveanomáIii je 'výchk.omor li', Q ..pro rámové ,značky Z~isso\lýclí
·."~t6nipříp~dě·nutnéZe ~a.klaallJchelE}zn~ntŮd,r~hYVy·' koIllor.Při ~aJiZaci· bylyvtilké.p"otíŽe s yyrytim
"l>očÍ$t. .. .. . . ".' . . '. .zmu::ek.Nenašel senikdp,k«:l."ob):' j:es dostat.eč11911
',. .~~rpograms několi:ká'~Í!tlými úpta~mi S8 již ,'pl'espos~í vyryl, a proto byly zhotov~J;iYfotor!'lpro.
;:;p,0nŽÍ.va.:na. J)O·Pecný.ápIněse. o$v~ěil, např. pří duk:~nícestou. ," '. : . . .
··.. k.~#tl'0Ie:~éIllerid. p~čítaných A'6 ČSA-V. '. , . . StereÓmikr6m~trje po str~ná~h:opatřen ma·';. '::.'ď~y.: " .'. ľýniistavěcímt'šrouby,. umožňujféíl1iltia~taitení po- '
,~I;.1to.r~t,u~!l<:. • ..' . . .,.... .' '" ;... mucky do:požadovan.ě vý.škynadptacovni'podlož- ,.,
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:,Lekt.t-Qyal:: il)ž.Jai1·Il"~$é,k;:Vt)<íT){ Praha násobným .zvětŠenHn ..••.Tákto .. fldiilRtovail1~. mllá9-
, ., . ,".. ' ., ... ,' . '. . metrem' lia- sdosťatečnou iisto'to,U proměřoval

pa.zná~kďaa!1torjl.'~' ,', .<" , ' ',d~apozitIVYO'VZdálenristl.ráInQvýcnZ1i~t:ek 15' a.ž
:.• , 'V"~Ov'ět5fěpUl:lIIl~acllljUUlltlltist8nt'itPP.i'ČeskoM nabljud~nila: I.!:}.cm, .." p. řed a..•..Poíhěř ..e.n-,1'.m.tis,·~.tJYt. póJ;liii.ok., a .kOI~~
'" ;:rMil~k\i~/~9ťl4),"~1 ,'čl~De)tďďv, A, l;!Q:rolllikov:."ťrlbot·,C!ljá. vy- . 'Ii' ě é' í t>
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" 1.%lí:: ..V::,)\,,' )3Qt,Qtilik.ov·, teM, ~r~řicIWzp*s~. '!tč<lyánl. efem&l'ld. ...:. . '1' ." '\1<8 ':M' .. k' ' .. ',.,,' '",.r.k"'B' '....
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Patnáctileté výroči založení středni
prt'lmyslové tkoly zeměměřické v Praze
V letošním školním roce 1965/66 je tomu patnáct roků,
kdy se poprvé otevřely dveře dvou tříd zeměměřického
oddělení stavební průmyslové školy na Smíchově, které
za rok vytvořily předpoklad k založení samostatné vyšší
zeměměřické školy, nyní střední průmyslové školy ze-
měměřické. Dnes snad již nikdo nepochybuje, že zřízení
středních škol zeměměřického oboru bylo odůvodněné
a naRejvýše nutné, měla-li soustředěná zeměměřická
služpa zvládnout úkoly, které pro ni vyplývaly ze socia-
Usace vesnice,- budování velkých technických staveb,
mapování v malých i velkých měřítkách, z jednotné
evidence pozemků, nyní z evidence nemovitostí. vývoj
událostí nesporně prokázal, že byla správně a prozíravě
předpokládána nebývalá potřeba středně technických
kádrů.

Nemalý počet absolventů opustil během 15 roků
školu, aby se podílel na jmenovaných technických dí-
lech. Statistika uvádí, že na denní čtyřleté škole a na
dvouletém abiturientském kursu. pro absolventy jede·
náctiletek, nyní dvanáctiletek, tvoří tyto řady 1 282
absolventů. Připočteme-li k uvedenému číslu absolventy
dvouleté zeměměřické školy, která byla po jednom běhu
zrušena, obdržíme úctyhodné číslo 1312. Počet absol·
ventů dálkového studia zvyšuje celkový počet na 1713.
Z celkového počtu přísluší ženám plnych 41 %.

Mocné zastoupení žen v obtížném zeměměřickém
povolání je opravdu obdivuhodné, neboť povolání geode-
ta v terénu je nebezpečné a po všech stránkách vy-
čerpávající. Vyžaduje člověka sportovního ducha, nele-
kajícího se fyzické námal}Y, odolného, otužilého a vzdo·
rujícího rozmarům počasí a přírody. Přechodná, často
se střídající a přitom skromná ubytování, někdy i velmi
nepo·hodlná, nouzová, vyžadují člOVěka dobré nervové
kondice. I umění jednat s lidmi, ať už se stranami nebo
figuranty patří spíše do sféry povolání muže. Neméně
namáhavá je i duševní práce, kterou musí být pracovník
plně zaujat po celou pracovní dobu, má-li dosáhnout
uspokojujícího výsledku. Organizace práce je pak dal-
ším článk/ilm pracovní náplně, která si žádá - další du-
ševní vypětí. Polní měřické práce vyžadují od vdané
ženy, starající se o domácnost a pečující o děti, aby
se od rodiny vzdalovala na delší dobu. J..enzájem a lás-
ka k povolání mohou překonat všechny tyto obtíže.

Nezájem chlapců o zeměměřické povolání vyplývá
možná z neznalosti náplně geodetických prací. Bylo by
třeba, aby jak ÚSGK, tak i škola více propagovala
zeměměřické povolání. Proto je nutné spolupracovat se
ZDŠ a SVVŠ v těch oblastech, odkud je potřeba získat
kvalifikované technické kádry; formou besed, pohovorů,
přednáškami, doplněnými fotografiemi a odbornými fil-
my, nebo pořádáním exkurzí a praktických cvičení v jed-
noduchých geodetických pracích přesvědčovat žáky
o možnostech uplatnění v geodézii a kartografii. SPŠ
by mohla organizovat zakládání topografických kroužků
na ZDŠ, které by vedli vybraní žáci. Podobnou účinnou
propagandu jsme již před lety prováděli na pražských
školách s dobrými výsledky.

Z hlediska vyučovacího procesu je třeba konstato-
vat, že dívky svým přirozenýin instinktem k pečlivosti
dosahují zpravidla lepších studijních výsledků než
chlapci, zejména v grafickém projevu, který má být
u každého technika prvořadý.

Prostředí, ve kterém až dosud nová zemp.měřická
generace vyrůstala, nebylo do loňskéhp roku právě nej-
příznivější. Stará budova, bývalý klášter ve Štupartské
ulici, dosavadnI sídlo školy, nevyhovovala. po všech
stránkách. Postrádala kabinety, byla tmavá a příliš
vzdálená od terénu, k:le se prováděla praktická cvičení.

Budova v Hrdlořezích, kterou obýváme od loňského
školního roku' spolu s devítiletkou, poskytuje vyučování
našeho oboru nesmírné výhody. Je posazena ve volném
terénu tak, že se praktická cvičení mohou konat v bez-
prostřední její blízkosti. Odpadá při geodetickém cvičení
zdlouhavý transport žáků ze středu mp.sta na periferii
a odpadá tím i značné riziko úrazu žáků při převozu.
Získali jsem ideální podmínky pro vybudování cvičného
prostoru, o který jsme usilovali již několik let. Budova

je moderní, má široké schodiště, šatny, prostorné světlé
učebny a tělocvičnu, kterou jsme v pražské budově
neměli. Podlaha všech učeben je pokryta gumou. Žáci
se v šatnách přezouvají, což zaručuje naprostou čistotu.
K čistotě přispívá i ústřední topení. Estetičnost prostře-
dr zvyšuje nový nábytek, kterým byla celá škola vyba-
vena. V budově je i samostatná lékařská ordinace, která
umožňuje občasné lékařské prohlídky žáků bez přeru-
šení vyučování. K budově náleží i zahrada a prostorné
hřiště a cvičiště s běžeckou dráhou. Naše radost z novp.-
ho prostředí by byla ještě větší, kdybychom mohli ve
škole umístit i fotogramme-trický kabinet s bohatými sbír-
kami, který zatím musel být ponechán v původních
mrstno~tech na Starém Městě. Nemalé provozní nesnáze
nám působí, že nemáme dosud zařízen školský rozhla:>
a provedeny některé stavební úpravy.

Excen'trické položení budovy na okraji města má
ovšem také nevýhodu. Ve větší míře doc.hází k ranním
pozdním příchodům do školy, Dvojnásobné, někdy i troj-
násobné přestupování žáků na pražských dopravních
prostředcích vyžaduje si jedné až jedné a půl hodiny
k dopravě do školy. Žáci dojíždějící vlakem nebo auto-
busem z okolí Prahy musí na cestu do školy počítat
ještě s většími časovými ztrátami, které se ovšem citel-
ně odrážejí v jejich režimu dne. Dopravní kalamity
ještě znásobují tyto časové ztráty. -

Geodetické sbírky v hodnotě půl milionu korun jsou
rozděleny do dvou místností. Úhloměrné a -nivelační
přístroje jsou umístěny v kovových skříních v kabinetě,
který vznikl rozpůlením učebny. Druhé poloviny učebny
íe ponejvíce používáno jako posluchárny při geodetic-
kém cvičení, a to pro jednu polovinu žáků třídy. Žáci
každé třídy tvoří při geodetickém cvičení dvě skupiny.
Každá skupina je samostatně vedena jedním učitelem.

Stojany, latě, výtyčky, skicovací stolky, slunečníky
apod. jsou uschovány v prostorné suché místnosti v pod-
zemí a rozděleny v příhradách podle 1Íruhů. Větší pros-
tor a příhrady umožují přehled a rychlou přípravu mě-
řických pomůcek pro praktická cvičení. Geodetická tří-
členná služba, vytvořená ze žáků každé třídy na celý
školní rok, zvládne hravě připravit měřické pomůcky
pro 6 až 12 pracovních skupin během 10 až 15minutové
přestávky. Na chodbě před kamnetem měřických sbírek
jsou z latěk vybudovány klece, do nichž vkládají členo-
vé služby' podle pokynů učitele potřebné měřické po-
můcky pro jednotlivé skupiny. Každé skupině je přidě-
lena jedna klec, Pracovní skupiny jsou rychle odbavo-
vány a nástup do práce je tímto postupem podstatně
zkrácen. O přestávkách bývá ve sbírkách neobyčejně
rušno, neboť až tři třídy přejímají nebo odevzdávají vy-
půjčené pomůcky.

Pro výuku geodézie budujeme samostatnou učebnu,
ve .které jsme již zřídili zadní projekci. Geodetickému
počtářství vyučujeme ve zvláštní učebně, ktetá j~ vy-
bavena ručními i elektrickými počítacími stroji a bo-
hatou sbírkou početních tabulek, používaných v praxi.
Rozsáhlá světlá rýsovna dovolí nám podstatně zlepšit
výuku grafického projevIL U posluchárny fyziky se
zřizuje kabinet fyzikálních a chemických sbírek.
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.,:·výu\l:~· naadbornéi škole je třeba oper~tlvně při-
" ";Zp"tísobovátn,ejen praxi,alé, lnolfÝrn t~C~J;lickým Odvět-
'víin a vadnlm 'Qborum, Je 'proto ~řebaUčeQ:ni oSnovy a
:tematické' p~áriyďpodle potřeby tuě.n,it a. doplňovat V du-
" cliu, novycb ,poznatkfi.Nelzé . však řici,ževšecÍIny do-
~tiadni"zásahY<dOQsnov byly vždy šťastné;' ROz$íi'eríím
.Iffičtu výuČoy.ac.fch:tí.ci,dln'v orgij.nlzf.\cÍ a ekonOrnli fdříve
, 2.hod. nynf4hód: týdně] a .závedenimno~ho předmětu
9llČans,ké' 'výchavy byI 'ócfiuzel) '.:počet" hocHn v techniG-
,kérir·lúesleni·:f:cles~r,iptiVni, geometri~}mat!Jmatice.a'
, ,zeměměi'ickém: 'rýsollálii. ,Technické !(reslen~ 'pokládáme
z~,n(;)jdůieži~j~í" teéhniaký 'předinětv prvrií:qt ročníku.'
'Pllstuje v mfaqém;studl;mtovt prostorovouď:p~edstaviVos.t,
,učí: hoteclW:icky ,přemýšlét a je, .nu~no.u přípravou pro
, vy-ulm' fotogra,ip.metríe. Sní~enípočtu -vYUčováCích, no"
díti' ,v mateníatice, av zeměině1'ick.ém rýsování, znamená
'té~, krok ';z;pj!ľ've I.'yucovácim, ,procesú:·Nóvý předmět
o, mllp-ov4ní, nahra~uiícf ,dOl>aV~l(iní'mě,řfcké _předpiSY a
topografii',llenÍÍ ,rO\1ně~ d()ipvl1ri 'př!liš velkýtll počtem
'hodi'ri. pbsaha 'rozsah ma,p'ování, není ještě ustálen.
ÚS,GK'v.ydlÍ.la'prozatímní směrnice 'otechniclrohospodář-
ském mapování s několika doplňkY.' Definitivní vydání
S!ll~m'iceb\lde, Z1j.a.čně-pozniěněno. Není. plloto zaHni'
uČéOnice, učební lá'tka se diktUje a zbývá, velmi málo
'Času na, procviČování a ppakovánFučebni látky, na kte-

< ''ctí"bY m~QbÝ't:'V tQmtq předmětu zejména pamatováno.
P~lednf'zniěny bsnovpřinesly však vytvofením no-

v.éhopřed!l1:ěi,u' "",,:,p.raktil;ké ge6detiCké ť:vičenr~zkva"
, Utněnivyui;O\ia.h1.'v obQru geOděziea rotogrammeťrie;
Podle. dřívěišíciIbSnovby 10 na geodézii ve vš.ech roční~

" cítl1' Po.čitAQo s šesti 'hOdinállili' týdně včetně c.vičení,
. pNčemžse "cVieHo' pouze v .podzimníah ,a jarních
měsících. Nyní 'bila geod!ézie 'rqzdělenadb dvou před-
'mětů ,po1;tyř.ech hoqúrá'ch ',ve 'všech ti'ídác.h čtyřllltéhO
stud.ia: a poše-stíhoďináCh v, ahit~rients,kých kursech.
, ,ZP?acóVání'vfsledká geodtltlckýchc,vičenf se ,dříve
'uklildalo , žáklÍlll: 'jakq 'domácí úkoly. Výsledky nebyly
·vltlh.é:' záci h:emě,lipraktlcké 2;kušfmosti a ,každá práce
se protahovata,i na ,dobu někoUka měslců. V novém
př,edmětu Zpracovávají žáci naměřené hodnoty v,zinthím

'období poj ',dozorem, učitele ,ptíqlO ve škole . .odborné
, .znalqsti žák,(i'.~e 'podstatně zvýšily a .&raflck~,úprava
: '8e ~epoměrJ!ě,: ,z!epšill'l"" ' . ,',
'" "Do prai{tlckétW ~vičeni je zahrnuto i cViGenína
, vyhodnoo01;'acíGfr fotogrammetrických ,pl.'íl>trojích:,,(24110-
, ,dln)~ KlasUlkaci ,leteckýóh:, snímků je vyhrazeno Osm
vyu'čqvacích.. ·hOdin. 'Se zř,etelem k V,yužití absolventů
·při . teehnickohospodářSkěin ma.pování je ve větší' IJ;líře
,než dQpos~ 'l'ainl:j.továnoď i1á 'pctdrobnémapo'Vánía kres-
lení polníchn!1črlů; C~lorOčIlÍ, dnč!. gElodetická evľčení
jsou v každém, ročníku, na konci školnlhoroku oboha-
'.cena Gčtrrní.ctídennť, souvislá cvičenI.

, ,;';: Měřick~p~alC~žáků' se ve v~i;~ch rQčnlcíchrozšiřu-
je o, č,e'tné ,m~l'ické, IJtigády, ,při nichž pra~ují,vybrarié '
'rnětickě,skUj:lillY téměř samostatn'ě. Měři'cké' brigády
mají neoby.čejný výchovný význam. Nutíúčastn1k,ý ,k sa-
mostatné. práci, VZbuzují u' nich odpovědnost, ,a,.,í pOc;it
,radQsti.zdobřě vykouané práce, které je-využito \7 prak~'
tio!té!D, ~ivotě, Nemalouflěrou.k roz~ířenl,praktic!Cých

; Vě.Qomostí pl'ispivaji i-prazdninové.měřické brigády.
, vý~lec;lky rri:aturltnlchodborný-ch' praC;í spblu s vý-

,:' sledky rrtě,řilf}<..ý.chbrigád'zD.amenaj( zJ;lll'čnou,pomoc od-
, borným:,:podltikům:. Z řady ·těcht6praCí vyj-ímám namát-
. '~o,vě ien"Il!!,ktě'ré: polohopisně a výšltQp;isné zaměření
,prilhoni<:kéh'O parku, zaměření ka,nalizač,ní s:ítě ,Českého

'B'řóau, zaměření portálu a :klehbY',kbstél,~ v: Ces; Brodě,
pp.lóhop.is'né, a' vý'škOpisné ~aměřehl nradiště Přistoupím;
'vy'týčep:t 'uliční, o?y nÉi tetf\é; četnéměř'tcké ,prace-pro , '
'cihelny', vyt~čenÍď značek,p'ro 'C\ltčíér:hav~echsparta-
kládácha:po<L ", ' " ',"

, • ď :P,ro,sp~chovi3,v9sIedh .Si:ud'erit4 ma,}í vposre\ini době
'šes'tt.tpnOlitendentt Vědomosti absGNentů, devítíletek'
:jsóu ·n'1:v'a'lné."Záci .se neUJilějí iJčit a. pracovat. s· knihou;

, .'nejsou pftľi:1(zvyklí ,nadOlÍJ.lÍcí: ~koly: Př&'ball ná 'odbor~
ntiu školučinf 1iin: znač'né ďbťíZe. 'Mnohýstudept přlis
vešketouS snahu' '1Jedosa.huje ,ani. pruměrné:ho studijního
vý.siedku',ď,pře,sta~e na, devHnetc.e st·údova,ls v-yzuamená-
nim. ,Snažíme"se "p(e.konat všechny h:esůá~e, 'ustanolhu-
leple ~labš.!m :,'Mk(lm",lloffiahatele~, zři?ujem~' l:ioučo\rBci
'krouž.Ry' a ,Qp:akl;lj,:~é" ča~tělr,.;probr~riliU'·'látk~. Pře.s

veškeré snahy jSOlt;'prospěchové výsledky pop.statn~ niž-
ší než v předchózích, 'letech. '

Ještě ,větš! ro~díľ v prospěchu' sl'l I?rojevuje u' ab)3ol-
ventů dvanáctiletek. PosluCbač.i. ab'iturientských kursťi
patřili n,a naší škole vždy k nejlepším st!1den~ům. Byly
třídy, ve kterých .-studovalo, dvanáct až šestnáct stu-"
dentů s vyznamenáním. V poslední době; 'kdy SE!otevře-
ly dokořán dveře vysokých' škol, přicházejí, na naši
školu nestudijnItypy 'se špatnými návyky a, pochybeno~
pracovní ntoráikOlj;' , , '

V letošním. školnimr:oce muse-lo v prvpím abitu-
rientském kursu během roku opustit 'škqlu šest 'studentfi'
pto naprostý nezájem o studiuni Na ,konci roku pro-
padli tři studentiz'několika' předmětů a' '5edm z jedno~
ho ,předmětu. Ostatní sice prospěli; ale až na několik
výUmek jen s podprůměrným prospěchem. Celoroční
prospě,ch6vá bilarr,ce je ,žalostná. Z 35 studehtů absolvo- ,
valo 'první roČnfkí!5. V budoucnu mtlsime yyvíjet větší' ,
propagaci naš,eho studia na dvanáctiletkjí.ch, abychom
měli lepší možnost výběru.

Studium pÚ, zaměstriání, které' v· miniilých, letech
dosáhlo' počtem posluchaČÓ. maxima,,: prodělalo' 'běhelll
svého trvání 'někoHk změn. Původrtľ, externí' studium,
,které lJylO v.elmi, nár.oěné~bylo na.l;lraženo dálkOVým'
, studiem s povinnými konzultacemi n~bove,černím sťu-
diem. ,Studium hylo rozděleno na pětileté a na tříleté
pro <ll:!itU,l'ientystřednich vzdělávaciCh ška:l.. K9P'zultace ,
'se konaly' jednou za čtrnáct dnů v rozsahu š'estl vy-
učovacích 'hodin, KrQměkom:ultac! sé konala: během
školního roku tři praktická cvičení po šesti vyučovacích
hodinách. Večetnístudium, které' vyžaduje povinnou
návštěvu;vyučovánL'v odpolednícb nebo večern,ích ho-
dináclJ. třikrát V, týdnu, proběhto u nás pouze :)ednou.

• Povaha zeměihěřického,povolání v jarních' a pqdzimníGh
měsících, znem~,Movalallosluchačům doc..Ilátku, d~ školy ..

V' příštích 'letech se pravděpodobně ,již nepřihlásí
na studium t:irl;ldepsanýpočet posluchačů; aby mohiy
být otevřeny třídý Mlko\Tého stud~a, s povinnymi kOn-
,zultacenÚ. ,a. proto ředitelství škól}! pbčilá ;se založel}ím
dálkového studia'bez po:vinriých konzultací. Při tomto

~studiU!ie konll;běhElmsemestru pouze jedna celodennl;
popřipadě ,dvoUdenní' konzultac.e: Ze, všech předmětů.
'Během semestru Jsou' pouze ukládány píSe'mné koťitroln~
testy, které, mají posluchače pF-imět k soustav)lé studijní
prác i.Stu'dl umsemB$tru ~lt.ončuje posluchač pros~ ěcho-
vými ,zkouškalI).i ze všech předmětů. V letošním školním'
roce 'otevřeme' čtyři tř1dy bez, 'povinný,éll konzultaci
a šElst tříd s kontultacemL ' '

Průml!írnýprospěch 'na stUdiu pi!i?;aměstnání se
pob.yhuje pO'd průměreJA" přestož!J mezI', posluchači je
celá řada vynikajících studentů a praktiků.~ětšina
studentů je,' ,pilná ,a svědomitá. Le~ší'ch stutiijních' vý~
sledků 'nedosahují' proto, že se'na svém pracevištf
zpravidla nedostanO~.k odborné Práci., Jsou" zaval,eni
karícél,ál'skými ,pracemi, které jim' te'chnické , studium
rteusnadnLStudují pra~ně a i1morně z kl1ih;a skript
bez jaké,hokoUv praktickeho záklaQu. V takovych: při-
padecli je ,koncepce stu!iia při zaměstnání pochybená"
l1e~oť d!ilkové studium bylo především zřízenO pro prak-
Uky, kteříSi' inají na' škole pouze doplrtit teoretické
znalosti;'

OdJiorné stuiii~ní jak' na denní škole; tak i na
studiu při ,zaměstnání je nynízna~pě ul/;\hčeno. Stu-
,denti mají k\lstudiu' potřebné odborné učebnice, na,
jejichž sestavellí pracDvall odborní učitelé p.0 dobu de·
seti let-Odpadá l1m9rné diktov4ní a velká časová ztráta.
Získa(lé doby' se 'využívá k procvičování a opakoválÚ
prObrané látky'. vyučovacl, p,roees se pOdstatně zJwallt-
ně!. , V tisku j~,posle~ni učeb'niCe 'z mapování, která
pravděpodobně vyjde ještě do koncekalendál.'ního, roku.
'kulturní ~'sp6rtovnl mimošR:qlnížlvor, se ,zdárně

vyVijí. v rámCi GSM. ,Četné plaketya sportoynícE!hy
jsOu, toho dokladell}. HUdební kroužek, letos teprve za-
ložený, se již pře(lMavil na dvou zdařilých vystoupeních.
Hra v šachy má na naší škole, svou tradici a I vysokou
úrove'ň. Návštěvy divadl'll a Koncertů patří U nás k' běž-
ným potl'ebám. života mladého člověka. Rozs.áhlá žá-
. kov,ská knIhovna stává se dostaveníčkem stálého okruhu
čtenářů. Zájem o' knihu, hudbu a zpěv neuvěřitelně
~zrostl:zás,lubou ,učitelů :češtiny a'hudby. Uči,tel.hud;Qy,
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· 'kteJ táké OrganiZ~(rl ii:Qn~~rty'pro naši ~ládeži' bo- ní~ási:t zasedá!lf" věnované dU:ú.,'próri KOPllckéI:tÓ,'vy-
· ·huže1 již nebude na n~šetil ústavě,'vyučovat., ':' .. '. stoupili prof. dr. VI. KosU, Di'. Sc••,lvšzfr!iha,J>ztkade-·

.' Poměr, meZi' učitelským:sborÉhti, stuďent.y ·aabsoh· mik prof. G. ,Obrejanu (řéditelpůd~znalecké sekce
venty 'školy zďáse, být dobrý." Ly~řské" zajezdy '0. poló;" OstředIÚho. výz~umného·. ústavu.' z~IiJ.ědělskéM V .Buku-

· letních prázdninách a putovri1 :'t~borYo letn:íchprázdni~ I r'ešrn a. doc~inž, 1; Semotán,:CSc;. {CVOT). ','
~ách poskytUjí dostatek piíileŽí1;osti:blížepóznat starosti, . . V' .'prac()vníčá3ťř ziqedání.byly ~. referátecl.1.:čs. pti-
problé!Uy a. i pOllahy:žákU. 'ChVile"SpOlečni,P prožité ,na d,oznald hůdnoceny so~boTně zpraCované výsledky príí-:
.výll'1tech v.ytvá"řej'í .,mezi uČHaJetI).'a: žákem : kamarádský zkumu a vý.zkurriu půd :prodt!kčních oblastí. Refeiáty
vztah; ~ů~távají ·V my5i'íéh' žáků'i po ab$olvoVáníškoly' zab.rani~ních· odborrií),{fi Ufl1ožňuj,í. kOllfrontacina~eho
a· rádi na ně vzpOminají. ' . . . . é' .. , . . . . syst mu mapování pUd a jehOtiwi'etick:ýi::h: základů

,Absolventi 'školY .neopomenotl' žádně přfležitosUs metodami používanými v ·zahraničÍ .::..v soi:ia!istickýeh
k návštěvě školy, DopisUji Si ďs učiteli, ,sJ.ělUJí jhu ,sv,é· i kapíla:iistii::kýcl1 ze,mlch. . " - ...
'pozhÍltky, 'zkušeností' a '( bolesti ajsou n.eustále vestY-ku .... '. ' . ." .
se školou. Pořádají schůzky', .'lia, ,které . zvou své ťřfdn!. 'prof.dr~ .Vl. Kosil! Dr. se., f.VŠZ:Praha) podal pře·
Vzniká tak mezi škQlou'a praxí 'neustálý vřelý "vztah, hled dosavadních výsleokfi' k.omplexn~h('},v.ýzkumu. pHd.
· který přinášf prospěch, o.běmaštra'nám; Každoročním: Na.ll€j Ila~azuje reierát ln::l. J.. Damašky (ÚVÚRV, Pra-
.' d9stave.níčkem absolyéntfi ,bývá ples školy,' na' který ha ),který roz€blráproblema tiku sůulJ.orného. řešení
I s~ všichni upřiIiJ.ně těsí, celý rok. . .' zúrodňoVacích opatření, .která je' základem plného vy-

.. RozvOj.a prostře(lí 'skoly·úzce souvisí, Š .osobností užití ,elaborátůKPP. Problematice diagnostiky pu'd';CSSR
uči'~HL Budi2 ..zde vzpomelJ.utb.vynikajíc.fch ..Učitelů dr •.. a srovn,ání pojetí jednotlivýchptldníéh' typ'ů (.a n#~ích
Adolfa Pls,cMho,' Češt.i{l.á~e,inž~ Jos,eIa Hogra, matema'::: jednotek) se z-áhraničními systémy a' s poje tím :v ókol-
tika' a 'deskripUváře, a, odborníku .ínž; Julia' Mlkuiy . n~ch_státechjf;l.·. v,ěnúván referát dr. J. Něinf;lčka, GSc:;,
· a i11Ž:An10nlha Kovaříěka; kteří: v~nova.l,i 'pildťlvání školy (UVURV P.raha}.· Qoc: ínž. VI. Ju~ča tVŠZ P,rllha }přea-
nejlepší léta svého života,' á ktéi'l dneS)iž.l1ližijl,8ude- . nesl poznatkyo. hydromorfních .a nivilích půdách.: lnž.
m,e-li .~yehovávat 'a. odborně' učít na~VmíáQež v duchu '}. Hraško.; csc., (liP Bratisl!,!va) sezÚámil'.l<onferencl
·z~~řel}<ch~bI6lgu, ,~·spln~J.lle·n:ejlépesvě ,llkoty, nebot s genezi a kultu+n~m oV~ivněním pilq Zitfolél1o ostrova
je'jlch ,životnfm plerrt .byla 'vžGlydQbiáá poetivápráce as .p~ognos~u.?a~šlho v~vo}e V ,souvislosti s propono-.

" pro školu, výchltvu' a vyukt1 ze1ně'IUěřick!ého dorostu. vanyml' opatremnll. Druha nárGdohospodá,řsky, Yýzna.m,.
'úCitelsky slDor se' .sruiŽí, ;aby, absQl.venÚ .byli prd • ně, O~la3tl.- Východo~lovén~~é niZiině - věnoval svůj

· praxi :všestranně' připraveni' ~.. abY. . s.e stali ,platnými' př~pevek mž: Z. BM~l1a. CSc..••(~P Bra~islava.)- .D no-
· členy "sociaUstic~é ;spo.JečnostL Sle(j.aje:. jejíclt upla',ně-' v.ých 'p,GZnat~Jch'.ve.vy~kumu.)llovýc~ mmer~,ll. ,humu'
ní V' praxi,' raduje se .z' jejlchúspěchů.·a znalostí. Jak .. SU",hydr.ologlckých .".la.~tností.. ~ vodn'laoref~m.?pM 'a
.se z~měrsboru dařl .jak'· v .'Qbol'u vyučovacím, tak. i vý- . fYZ.lk.al~llChvlastn~stl Jednot1Jvy~h, piJď?~I.chtYp'llref~J:'o_..

: cl101mém, který jeneméně důležitý, mohou posoudit vaIJ mz. VI. Sírov,y, Cyc"i dr. Fr. ~iJSP.lSI!.~"c" ,iuž. Q. "
zaměstnavateIB".Byli.bý<;hom neSmírně rádí, kdy',yse Glet, GSc" dr; ,Z. Facek, GSc,,{vŠl,chnl ~VURV Pr~ha')_.;·
'styk podniků s naší ,$kolou tv touHo oboru' ještě víée výz~amnfpřlspěvek, kpQznánílIlechamsmu, lá.tk'Óvé8.
· zintenzívnil. , .. ' , .,' energ~ti.cké přeměny organických Játek 'pl'ijejjch' humi-.

ď, 5.třední prumysl~vl škola 'zeměměř!cká v Praze má ;', fikaci 'I>řednesl. dr. B." t;lo.V~k,Qr.Sc..(OVORVPraha~.
dqbré materi'álnl 'p,ředpoklad,y pro' rO:l:$áhlý. rozvoj. vy- : ", . Pl'Qblema~ikoumapování půd v zahraničí se :<:ab.ývali·,

· učova.cího ivýi::ho~ného,p'rócel;U ·vbudoúchll. Zeměmě- .hástéi NDR·, Belgie, MLR aPLR.· .. ..
" řick~ . veř~jno~t ~uže byt vfištěna" ~eďvedenf ,školy' '. . O S'tavu příprav'k provedeni sO\lstavného' pruzkumu •
s uČltelskym sborem Imi;l'e rozvHet své úsill've výchově . "od'. "d' 'N .,.. .':.'". . .' -
mlady'ch ·ze.mevm""iclri>chkád ú'ž I·.·· 'k'l k" pu na, zemi DR podal zpravuprof.dr.",.Ehwald,vlce .. "",.• " , r li; e'sp ni u o y tere ·'·d··t· ě 'ké Ak d' -dvi'ký 'h' "'d' d" 1mu zeměměřická sitlžb 'kl' d' ". .., • pre~l ep.. n mse . aem,e zeme'!l s .c , ·v". a ře Ire

. ' a ,u . a a.;. ".' .'. Půdoznaleckého ústavu· v .Eoers'waide. rato rozSáhlá
" .. . . '... : ~n,!t! .Zdeněk M.ašln . .akce' .m:á. nahradH podk:ady získané .lJonitáCI.pM, kte-':.

rji jsou považovány za jednQ~traJlné. Na půdn~chlrllr-':'
· Druhá' mezinárollni' piiilOZllllléck6 koitfei'e1Ice ,'pách .mo 000, .budou. zoorazenyiwmplelCní, iÚapovaně'
v Praie. '. " '. . ".. iEldnotky ,......tzv .. pfidnÍ f.ormy: Není .do,!ud táj1š'těna, ot<\z-'.
-7--....;....,...--...,..,;..--..;..---'--,;.-..;.,.,-.;...-...,.. ....•-....;....:...ka qrganlzovaného záváděpí'výsledkfi.ťdo praxe: v. MLR
, V~.dnec~20.-:-2~,"zář(1965 Sekúii~a V Pr'aze'mezlná; se provádí ,détailhí map:lVáiJI zemědělských' závOdu' od, .
'rOdní pú~oz,Ralecká' kqnferénce,' svollmá' u" ~říle~nOsi:l 'i'. 19.6l,..J~k' i.Ivádldr .. L. G.erei; feditel5tátfIlho.'kÓlltrof •.

-. stého ,výročí na~ozeaí; pro~: i{rž; J. Kope~kého.. 8yllt' ního a zklfšebního. ústavuzElmědéJského;' jSQu' jeh.6vý~ ..
u'Spuřá-dána ,pod z6!ltltou mmister'stva, zeměctělstv['" les_sledky'; ÍlŠestrarrn~ využÍ'vány, zejména' pi'ířešeníme- .

'. nlIlO. a vodilího hospodářstilí á l)linisteistl-aŠkol;tvl a.lioračnlch 'opatfen! a HTOP. Charakterístické jeďse sta-
·kultury. Organiza.ci a lildbOrnou. náplň' 7:ajištovai sektor .. vování mimo 7:,ákladnl.půdní nHipy 'celé l'ady ·kařtogr&:.
pudť?zllfllstvI Ustředníha výzkun:Jůeho ,(Istavu ,rostll1J.né .m~ Vla?tn~H,i na.yr:hovaných opat~ení {v měř. 1:10000.): ;
vý,roby v Praze zil spol.l;lút:asti katédry, pi'I'doznillství Vy- "J;'roL ~r: S" ~Owa1I1íski, Vl'lcto\JcíI,ratedry' půc!.0znalstV!VS·Z
· soké školy zen;J.ědělskě v:Pra.ze. KonfeiEil1ce se zúčast- . ve Vratlslavl, .podal přehled o pl'ováděnem. mapováni
nUo ,ce,kem 14;5 odbor.n,lkfi,:z tQhoďi2 za ~a.hraničí (NDR, . pUd v· Pl.R, V.ďStJUC~~liédoo,ě jsou vZpt~co~ávÉlny mate-
~,2, 'R.:iR -,. 1; ,MIIR- :~, PLR- 2 'BLR ~ 1 'Belgie rlály bOl;uta.čm~la31flkace ve' fprme .pudne agroI,Jortlic~ :

· __ 1). ,;' . . . .,' '. :. '. , . '. ,. . '" l,<ých map' (1:5000 a ~:25QOO) agene;~ických,. map'
Prof. Kopecký si z1sil:al. u'Lnán:! jak~ ~ýinačný:odbor- 1.25000. .', ..,

ník .v otázkách. půdqí fyziky .a, pedologIckých' základů . V9zl1amný refer.át' o, maptlv.ánlpfid .v BJlIglip.l'8dn~sl ;'"
hydr0!lleliora-:nl techniky •. SQU~asně ,je: však· zakladate-prof, dr;' R.'Tavernier, ředitel"ťis~avu· pro mapování.
lem naší pedokartogiaľle, tradičně' .zameřeaé napo-Púd v Gen~u: Mapovij:nl půd ,sr Belgil' (od. r. ',1947), .
třeby zemědělské výroby. A právě vtomtQoboru do(':jakož .Iv daJ:šíi::h kapItaiistických. zemJch záp,adnl Ev~
sáhla naše piid!:lznal-ecká vě~a' 'vposledn~ch)etecliď .znač- ď ·t('}py·s inten?ívni ·zemědělskqu vYt.Clbou,.je char&kteri-;
ných úspěchů při I:jlriěnl úkol.u· koinpl~~nlho: prfiikulnu,.· zováno při měřítku l;m OOOiH.iIl!:OU· d\'lf/li!nJstl' [2 sOhdy
půd .. Odoorná část koo,fer6Jncése:prqto, 2aml'jřila na pI'o~, vTtan~,n.a 1 ha) .. Tiskem jsClI.!.vydávany pMul mapy
blematiku mapování půd a, y uikérri :spojení š 'nířešlúll~ , ,v měř. 1:20 OOp po tgpografickýcl} sekcíchsprfivbdnl
úkoiy 'základn ho ·v~zkumu., Druhá . Ihezíná:rOdnlkohf~ zprávou;. ·!)la 'mapě )SOUZQb:rl:t?ény pudUí série; určéné
rence předvedla namezinár\lQnÍJ:ll,foru' ,v,ý'Sledký,'ilska:- . tex:turou" vnitřní. dren~~í' pudy agene,tii::kýni v~vojem
né za šest let, které ůply,n.ůlY:aa. prvé mézlnáródriI.ktm-' . pl'Ofílu.;.P.fid)Ú 'mapy' nalézájLvšestranné využití při i'ec "
ferenc~, projed~ávají'cl' náv~hy' metoqiť:~ých zá;>ad ·t~h- ;. ~ellÍ .všech. ótázek a8rahQmick~cn. ekoriomic;kých (·sta-.
dy· př prll ~ova-n.eho.k.omplE!?(njh'oppu:zkurnu'·,půd. .'.' veon ch: ..,..,. .' '.", .
Na zv8sedáníkonferea:ce (vednecli· 'zq:,j-2t,eáří:') bylo, ,.,ReferátyostátnfclLZl;1hrlUii'čnfcQ, h'o~t~. se" tý'kaiy:

předlo2',eno 24.referátd, z}Jhó 'I1..Eahtau\č:fllmi úča'stnJ- ," speciálnlch próblémů jednQtllvých :~émľ - p,fsčWých ~o' .
ky.· Zaha}o~ací pro)lilvyprednesli.proL.· dr .. V,. Novák; . varváňových·,plld'IWQf. dr. ri 'Stéfanovlts; zeml!d.· uni-' .
Dr. 'Sc., IV~Z,Brno J'.~ s. 'W. N1če~, ;fE1ditel"Správy. ~ý;; .. :ve.rs!Ul pjdjlJj;. MI,R), .~~todjíQvání' písčitých půd: NOR '"
lI;k-um~ých ustavfi zemedelský<:h l?~!.~ZLVij: V.sl~.vnost- . {dr.· R. (:;'. G~tke•. Ostav' ,apllkolTa!;leho •. pu.dO~lllstv.1 "

, . i : ...• -.' .'. .• ';.....' .' .' , ;'" ~~. .:" - '. ;:~".' .•.....• ..
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v Grelfswa.ldu) a změn při zltuitumoo[ !ledých lesn[ch kých metod při ře!leni \1koh'l. geologického prOzkumu
'pQd BLR ldr. ICh. 1'rašllev, OSlav pudoznalstvf a agro- a dobýváni užitkových nerostfi a' S tim spojený-
techniky V Mfii}. mi mapov8c[mi pracemi, včet:ně využlváni map, je

21. zái'l odpoledne byllza~ranlční účastníci konfe- spojovacím oborem, který organicky souvisi s teor1l
rence podrobně seznámtlni v OVURI1V Ruzyni s meto- a praxí geologie, důlního měřictvi, geodézie, karto-
dikou mapollání půd l:t>:>R a byly jim demonstrovány graf1e, ale i s ekonomií. Základ geometrie nerostných
výsledné' mapové eiaboráty KPP (v měř. 1:10000 a ložis'ek jako samostatného vědniho oboru položili na
1:50000) I přehledové. mapy půd CSSR a agronomicky začátku našeho stoleti V. I.. Baumann,P. M. Leontovskij
diHežitych vlastnosti. V diSkusích k těmto materlálfim a P. K. Sobolevskij .. V dalších letech byl úspěšný rozvoj
se dostalo plného ocenění našemu systému mapováni, geometrie ne~ostných ložisek urychlen mohutným roz-
náplni map a kartogramií, topografickýmpodkladiíIlÍ machem I;áňského průmyslu a racionalizací důlního
i formě. vysledných e.aoorátů čistopisně vyhotovovaných provozu, především v SSSR a v posledn[ době. také
ústavy geodézle a kartografie. Byl vyslovován jen podiv v NDR, PLR, MLR, ČSSR i v řadě kapitalistických států,

á mezi nimi na prvém místě v USA. Seminář doku men-
nad tim, že výsledky nákladné práce la to mapy i zpr - toval slibný rozvoj geometrie nerostných ložisek v ze-
vy) nejsou - mimo připravované zkušební vydání okre- mích s podm[nkami socialistického h,ospodářství.
su Hradec Králové - pUblikovány tiskem, jak tomu je
téměř ve všech zemích. - Bylo předneseno 21 referátů, 6 vědeckých sdělení

, a 7 obsáhlejších diskusn[ch příspěvků., Po úvodu I. B.
Nedílnou součástí druhé půdoznalecké konference Parmy, csc., který objasnil vý~oj oboru v zemich

byla čtyřdenní exkurze na území Cech ve dnech 22. až SOCialistické soustavy za. posledních 10 let, následovaly
25. záři. Se zahraničními delegáty byly diskutovány referáty, jež lze rozdělit do tří skupin. P r,v á zahrnuje
otázky pojeti jednotlivých půdních typů a nižších jedno- příspěvky, jejichž autoři se zabývali rozvojem vědecké
tek ve srovnání se zahraničními systémy; Čs. půdoznal- základny oboru, jako např. obsahem a strukturou učeb-
ci měli možnost konfrontovat své názory s názory vý- ního předmětu "geometrie nerostných ložisek" (prof.
značných odbOrnfkfi, což pfedstavuje velkou pomoc roz- 1. N. Ušako-v, DrSc., SSSR), evidencí znečištění a vý-
voji teoretických základií mapování pud i rozvoji zá- rubnosti při hlubinném dobývání rudných ložisek (prof.
kladníh'o výzkumu. Na exkurzi bylo připraveno 12 půd- A. A. Kazakovskij, DrSc., SSSR), definicí a předmětem
'ních profilů s popisnými) a'nalytičkÝllli údaji, a 98 mo-' geometrie nerostných ložisek (doc.' F. 1. Geraslmenko,
nalitu (na' pracovišti v Tupadlech] všech významněj- ti CSc., SSSR), věcnou správnosti, vnější formou, struktu-
!l[ch pil.dnlch jednotek, s uvedením ekVivalentnlho pojeti r0U. a uspořádáním dokumentace ložiska (pral. K. Neu-
v německé, sovětské, francouzské, l1-nglické literatuře a bert, NDR), možnostmi jednosnímkové fotogrammetrlcké
v nové americké klasifikaci, činící 'si nárok na světový metody při pořizování dokumentace ložisek a jejími
referentní systém. K exkurzi bylý dále vydány prfivodce přednostmi před metodami klasickými (prof. Z. Ko-
exkurzí a přehledová půdní mapa CSSR 1:2 mil. s na- walczyk, PLR), návrhem na zjednodušení klasifikace
.vázáním na oko ln! státy, s chaiakterlstikou přírodních dislokací, založeném na geometrIckém základě (prof.
podmínek jednotlivých půdníchtypfi á j. asociaci. Na K. Neset, ČSSR), výhodnostfa pOtřebou 'plnějš[ho vy-
exkurzi byla velmi živá diSkuse k jednotlivým demon- užití metod matematiky ff desarlptlvní g..eometrie při
strovaným objektfim. S uspokoj!IDím. bylo konstatOVáno, řešení závažných p~oblému geo~etrle nerostných, ložl-
že m~zlnárodní spolupráce, rozvíjející se na tomto poli sek (prof. Q. Hajkr, CSc., ČSSR), vyvozením vztahů a
v posledním desítiletl, nese své plod,. V dlskustch se rovnic k využiti diferenciální geometrie pro určeni
neobjevily podstatné protiklady, jak tomu oyw ještě tvaru a objemu nerostnéh{) ložiska [doc. ;1. Kašpar,
nedávno: Diskuse ukázaly, že základy,_ na kterých spo- ČSSR}, principem vektorovliho promítání v n-rozměr-
čívá mapování piíd ČSSR, jsou správné a v souladu se ném prostoru a jeho apllkacem~, např. při znázorňování
SOUčélsnými názory na svět.ě. kovnatosti polymetallckého 10žJska nebo při zjišťování

Velkou pozornost vzbudila během exkurzepředve- rozložení bilančních úseků polymetal!cké žíly (doc.
dená aparatura, pro dálkové měření teploty a vlhkosti, K. Renčičár, ČSSR).
s použitím, IIiodern[ób prvkfi ,sdělovaCÍ techniky. Ke d l' u né s k u P I n ě patří referáty z přechodné
Vtsledky' konference plně potvrzuji správnost sou- oblasti mezi teoretickým a aplikovaným výzkumem.

časného zaměření půdoznaleckého výzkumu na, sou- Mezi nimi zaujaly pozornost zvláště otázky použití
stavný průzkum půd ČSSR, ato jak z hlediska potřeb prostorových modeltl v hornictví a objasnění paten-
zemědělské praxe, tak I dalšího, vývoje základního vý- tovaných ideových návrhů na mechanizaci a automati-
zkumu. Současně přispěly k utužení mezinárodní spo- zad pořizování těchto modelií [prof. M. O<Hanicki -
lupráce a výměny informací mezi zúčastněnými ,státy. Poczobutt, PLR), dále nová metoda určováni polohy
Zvýšenou pozornost v mezinárodní spolupráci je třeba ztracených vrtií .-pomocí torzních magnetických H-váh
věnovat otázkám využívání výsledkií prúzkumu půd [doc. L. Kovanič, CSc., ČSSR), objasnění konstrukce,
v .zemědělské praxi, jehož neúplné řešení je záležitostí funkce "a zobrazovací přesnosti nového univerzální~o
všech států. K dalšímu rozvfjení piídoznalecké vědy přístroje pro mechanické sestrojení ná:z.orných, přede-
v ČSSR je třeba dosáhnout konsolidace organizační vším perspektivních a anaglyl1ckých prostorových
struktury výzkumu soustředěním ká,drú v celostátním útvarů (dr. H. Routschek, NDR), dále, charakteristika
ú.stavu. ' technickoekonomi!ťkých otázek bodového měřlckého pole

Možno konstatovat, že konference své poslání splnl- v geometrII nerostných ložisek, vyvozená z výsledků
la a přinesla náměty pro další práclnašich i zahranlč- p.1vodního výzkumu (inž. J. Mošna, CSc., ČSSR) a ko-
ních odborníků. nečně objasnění a zdiívodnění účelnosti a nutnosti vy-

, O O užívat plně a pohotově nejnovější poznatky z oboru
Dr. lan Němeček, CSc., V RV Praha geometrie nerostných ložisek při geologlckopulzkumné

činnosti [inž. M. Ielínek, inž. K. Lefan, ČSSR).
O tématech, metodách a výsledcích aplikovaného

výzkumu a jejich realizaci byly předneseny ostatní re-
feráty, které lze zahrnout do tře t í charakteristické
skupiny. Patří k nim předevšíIIi 3 kolektivní referáty
o využití a přednostech výpočtů na děrnoštítkových
strojích a samočihných počítačích při hodnocení zásob
uhelných ložisek (do(l. M. Dopita, CSc., inž. J. Polan,
inž. I. Doboš, ČSSR), o způsobu znázorňování slojí o vel-
kém úklonu v účelně voleném sou'boru dokumentil.,
sestávajícího z půdorysných map, nárysné 'mapy, úklon-
né mapy a příčných řezů (dr. I. Slembab, dr. K. Wy-
cislo, PLR), o zpúsobech zobrazování vrás a skoku
v důlněgeologické praxi [Inž. H. SlWek, inž. A. Koch,
inž. E. Puchala, PLR). Další referáty pojednávaly o pří-

t kladech. možnostech a potřebě širšího uplatnění geo-

Mezinárodnf vi!deckf seminář o geometrii
nerostnfch ložisek

V době od 28. 9. do 1.·10. 1965 se konal ve Stárém
Smokovci Ifiezlnárodní seminář o nových metodách geo-
metrie nerostných ložisek, jehož pořadatelem byla
Ústřední rada eSVTS a Ústav pro výzkum rud v Praze.
,Semináře se zú.čaStnllo přes 140 vědeckých a odborn)ch
pracovn[ků, z nicbž 32 bylo ze spřátelených zemí.

Seminář umožnil účastníkům výměnu nových teore-
tiCkých poznatků a aplikačn[ch zkušeností z poměrně
mladého vědního oboru, kterým je geollletrie' nerost-
ných ložisek. Protože se zabývá studiem geometrických
'vztahů charakterizUjících,ložiska, uplatněním geometric-
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metrIe nerostných ložisek při dobýváni magnezitovfch
ložisek (inž. J. Herel, CSSR), o konkrétnim uplatněni
a přednostech metod Keometrle llerostnfch ložisek při
prostorovém vyhodnoceni ložiska rud (Inž. L. Augusta,
CSSR) o zobrazováni ložisek podzemnich vod, jako

• specifického typu nerostn9ch ložisek (prom. geolog
F. HercoK. CSSRI, o nov~ch možnostech uplatněni ste-
reofotoi(rammetrického vyhodnocováni v neometrll ne-
rostnfch ložisek (dr. O. Konrád! CSc., MLR).

Seminář účelně doplnila výstava důlněm!!řické, geo-
metrické a geologické dokumentace, kterou ve spolu-
práci uspořádaly resort hutního průmyslu a rudnfch
dolů, sektory paliv, geologický průzkum a vysoké školy.
Byla Instalována ve Vlastivědném museu .ve Spišské
Nové Vsi.

'Seminář byl nejen bilanci práce vykonané na úseku
geometrie nerostnfch ložisek během poslednich let
v socia11stických zemich, ale vytyčil i dalši směry
rozvoje tohoto oboru. Bylo usneseno, že o tématech a
závěrech semináře uspořádají účastníci přednášky
v projektových organizacich ft výrobnlch podnfcich,
předevšiIri na dnech nové techniky. Započatá meziná-
rodní spolupráce bude dále rozvíjena v rámci orga-
nizace Mezinárodni hornický kongres, která má Sídlo
ve .Varšavě. Z diskuse vyplynula také potřeba užši
spolupráce vědeckovýzkumných a projektovfch ,praco-,'
višf při komplexním výzkumu typizace a standardizace
účelovfch map v ČSSR. PřIprav a a organiz.ace semináře
byla vzorná a svědčila o dobré práci přípravného vf-
'boru, zvláště pracovniků Ústavu pro výzkum rud
v Praze. Koláčný

Z geodetického kalendáře
A

(leden, dnor, březen)

9. ledna 1911 - před 55 letý se narodil v obci Suchá
nad Parnou u Trnavy iož. Pavol Ilavský, profesor
báňského měřictví na Vysoké škole technické v Ko-
šicích. (Zemřel 15. ledna 1965 v Košicích).

10. ledna 1951 - před 15 lety zemřel v Telči iož. dr.
techo. Jaroslav P8ntofUi!ek, profesor nižši a vyšši
geodézie na CVUT v Praze, člen Ceské -akademie
věd a uměni aj. vědrckfch institucí. Svou vědeckou
praci dosáhl uzn'án! u nás I v cizině, kde se často
uplatňovál na m{lzinárodnlch sjezdech a jednáních.
(Narodil se 25. března 1875 v Telči). .

13. ledna: 1561 - před 405' lety se narodil v Drahotuších
u Hranic na M()ravě Shnoo Podolský z PodolI, zem-
ský měřič a autor "Knlžky o měrách zemských",
kterou napsal r. 1617, tiskem vydal r. 1683 Samuel
Globic z Bučina. (Zemřel v srpnu 1617).

16. ledna 1906 - před 60 lety se narodil v Plznl iož. dr.
. tec ho. Adolf. Fiker, profesor fotogrammetrle na VOj.
akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brni!.
Jeho záSluhou je mj. vybudováni vzomé fotogram-
metrické laboratofe na VAAZ v Brně. (Zemřel 8.
dubna 1959 v Brn!!).

18. ledna 1906 - před ,60 lety zemřel V Praze Phdr. Karel
Frutillek Kořistka, prvn! rektor 'utrakvistlckého
polytechnického ústavu: v Praze, řádný profesor nIžší
a vyšš[ geodézie, organizátor vysokého >!íkolstvi
tec.hnlckého v bfvalém Rakou$u, klasik bypsome-
trlckého a orografického směru V geod,ézli. (Naro-
dil se 7_ února 1825 v Březové na Moravě).

30; 'ledna 1881 - před 85 lety se narodil v Praze io!.
Staoislav Veverka, emerltn[ vedouc[ hraničního od-..
dělení v minlsterstvú vnitra. Se 5vfmi spolupracov!
n[ky vytvořil hraniční elaborát, zachycující .státní
hraniční čáry vpodrobnfch mapách a popisech.
(Zemřel 27. června 1948 v Praze).

5. února 1916 - před 50 lety se narodil ve Ckyni (okres
Prachatice) iož:' dr. techo. Fraotillek Brol, CSc.,
ředitel Výzkumného dstavu geodetického, topogra-
fického a' kartografického v Praze, člen vědeckého '
kolegia. asti'ononíljl, geofyziky, geodézie a meteoro-
10gieČSAV, přadseda.geodetlcké sekce Čs. národ-
nlbo komltétu geodetického a geofyzikálního, atd.

5. února 1916 - před 50 lety'se narod1,l ve Volyni iDI.
dr. tecb; Ladislav J. Lokel, pracovn!k na úseku geo-
detické astronomie v byv. GTU v Praze. Jeho čin-
nost publicistická a přednášková byla z oboru geo-
detické astronomIe. Známá je publikace "Základy
geodetické astronomie." Zasloužil se o ,záložení a
vybudování observatoře na Pecném. (Zemřel 15. 115-
topadu 1957 v Praze).

15. dnora 1861 - před 105 lety se narodil ve Fleurier
ve Svfcarech Ed. Charles Guillame, ředitel Bureau
Intematlonal des poid5 eť tnesures v Sěvres u Pa-
řlže. Roku 1920 obdržel Nobelovu cenu za objev
Invaru. (Zemřel 13. května 1918 v Sěvres).

23. dnora 1756 - před 210 lety se narodil v Chomutovi!
v Č. Fraotiiek Josef Gerstoer, zakladatel a prvniře-
ditel KráJ. českéhostavovského technického učUiště
v Praze v I. 1806-1832. (Zemřel 25. července 1832
v Mladějově U Jičina.)

13. března 1906 - před 60 lety se nar'ldll v Srbech,
okres Slanf, iož. dr. techn. Václav Elzolc, autor
mnoha publlkaci - log. tabulek, jako Sintagos 10,
Kotangema, GeJma, Sexa 8 a Centi. V r. 1964 nákl.
Cs. akademie věd' vyšly "Goniometrle Tables" v šestl-
jazyčném vydáni.

17. března 1846 - před 120 lety zemřel v Královci
F. W. 8e8sel, německf a3tronom a geodet. V letech
1832-1836 provedl stupňové měřéI].i ve Vfchodním
Prusku a měřeni přlpojll na stupňové měření v Rus-
ku. [Narodil se 22. července 1784 v Minde-
nu ve westfálském kraji).

22. března 1866 - před 100 lety. se narodil v' Praze
inž. dr.tech. h. c. Josef Petřik, profe~or a rektor
CVUT v Praze, vfznamnf organizátor zeměměřlc-
kého studi,a a zářnf př[kiad vysokošk()lského peda-
goga. (Zemřel 16. května 1944 v Pl'I8ze).

26. března 1836 - před 130 lety se narodil v Křižové
(dl'. Krucemburk) na Ceskom{)ravské vysočině
Frantliek Zrzavý, trigonometr v trlangulační kan-
celáři ve Vídni. Může se zařadit mezi geodety
Fr. Horského a J. Marka, kteří proslavili jméno čes-
kých zeměměřičfi ve siužbách / bývalého katastru.
(Zemřel 20. října 1889 ve Vídni).

1756 - před 210 lety se narodil v Zagorlcl v Kraňsku
Jiři Vega, slovinec, rak, vyšlíl důstojnik, významný
matematik, který sestavil deset1m[stné logaritmy
čísel a funkci goniometrických vé spise "Thesaurus
logarlthmorum completus", 'náležejíc[m mezi základ-
nl díla logaritmická. (Zemřel v záři 1802 ve VídnI.)

[nf. Jaroslav- Pudr

PIlin ěinnosti Komise pro geodézii a kartografii
pfi ústřední radě CSVTSna rok 1966

Komise pro. geodézli a kartografU stanovila
pro činnost v roce 1966 tvto hlavní cíle:
- spolupracovat na koncepci a řešeni plánu

rozvoj6 vědy a techniky v letech 1966-1970 se
zvláštmm zřetelem na rozšířeni mechanizace a
autoňlatizace, .
- rozšiřovat aplikace geodézie v jednotlivých

odvětvích národního hospodářství se zvláštním zře-
telem na prfimysl, stavebnictví a dopravu.
- využívat v širším měřítku výsledkfi kartogra-

fických praci pro vědecké, kulturní, technické a
hospodářské účely,
- podílet se n" dalším zvyšování technické

úrovně a kvality geodetických a kartografických
prací. K tomu .účelu pečovat o zvyšování odborné
'kvalifikace a o maximální využíváni vědeckých,
technických a ekonomických informací a spolupra-
covat při propagaci, I

podporovat hnuti vynálezcfi a zlepšovatelfi,
- prohlubova(a dále rozšiřovat spolupráci s 'vě-
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II. sjezdCSVTSprojed~4'v bf.eznu 1Ě~tošnlho roku
úpravy dosavadních stanov tak, aby. odpovídaly zdo- .
konalené. sousta\iě řízení nárOdníM hospodářství y'

azvyšimé. úloze spOlečenských orgal1izél,cí. V navr- '
hu stano'v se prohlubuje' péče všeGh 'org&nfi ČSVTS
o uspokojování odborných :z;ájmfičlelifi a :p6moé při
jejich p~ác1.R9vněžse ·klade ~o\ největší dfiraz na'
odbornou činnost všech .~loŽek od z&vOdních pobo- .
,čekaž po ústřední.výbory Sekcí a ústřední komise.' .
Pracovníci geodéziea. kartografie ,mohou za spu,:
časného organizačního zaoleněij:i v. ČSVTS uplatnit
své speciámí:z;ájmy,jedq.ak v závodních pObočkách,
jednak v kOmisích při Krajských radách, v městské
'komisi v prlize; veslovenské.komlsl a ďv ústřeďní
komisi. při OstfednLradě C$VTSa,jeliCh odbo,rných
. skupinách. Základním organlzačn~1n, -článkem jsou
závodní p()bočk'y, které sjednoc'ují.tec,hniky, vědec-
k.éa v,ýzkumnépracovníky,ekonomy, /vynálezce,
'zlepšqvatele •a nov~tory, dělníky a ,pracovní,ky
ktvfirčí, práci při urychloviíní rozvoje soci.alistlc-
kých ·vÝl.'Oj:mích.s11.využíviíním vědy'" a technikY'.
ČSVTS Vytváří podmínky 'pro širokou účast pracu'"'
jídích, na 'ťiséku vědeckotechnického' rozvoje a usi-
lule o VY'tižíváníllový~h poznatkfi' organizováním
vědeckot~chnickýclistykfi dpma i v' zahraničí. .SpP-
Iu:pracuje S příslušnými orgány přiřašení materiál-
ních ,a 'společenských otázek technické inteligence
a. nositelů p,okrokových ,vý;robních zpfisObfi a hájí
výsledky. jejich tvfirčí práce.

upravené. stallovy'pají' mólnost ustavbvat :zá-
'.vptlní pobočky i 'na'ŤE;!chpracovištích, 'kde je měně·
Jiež,10čl,enfi. VtěCl'J.fopřípa,<iec,h je v čele závodní·
póoočky volený dfivěrník.Záre~í proto jen na zájmu
~ íniciativě pracovníM stře(hše~ geodězie a dalších .
samostatných útva~fi, 'pfl.sobícíéb v okresních m,ěs-.
,tech :neoo jinýCb.stllediscích, mimo sidlo ústavu;
podniku nebo závo~uik 'ustavení samostatnýchzá-
vodni-ch poboček ,ČSVTS v dohodě s odborovými or~
gariizacemi. Ne,ní \lfibeQúčelné.~ aui to' neOdpov~dá
novým zásadáII,l řl~:ení,. aby'po,:UnU ČSVTSbyl1
, nap!.'. tedhničtí práCovnícistřetlisékgeodé~ie orga- '
nlzovánl "na dálku" v'závodhích pobočkách. v sí-
dlech ústal'fi geodéite.V' mnoha,okresních městech
praciJ.jí geodet1 {'u Hných organizací. V rámci od:
borných 'komisí moho~ i tito. členové jiných ~ávod-
.ních poboČék ČSVTS uplatňovat 'své odborné zájmy
'v závQdníchpóbóčMcbustavenýchu středisekgeo-
aézie.',Na třetí .celostátní k6nf~enci, geodetfi, ko-,
-Dané v roce, J.961.v Brl1ě se účastníci QsnesU pata-
dovatvytvořét1í samostatné sekce v rámci ČSVTS.
jedním. Z' důležltýcllPřťldpoklaafi. %Jr/)činnost 'sa~ .
·n'lostátná sek,ce JeaktNrií z~pojerH geodetfi a kar-
tograftllll;ľ celém:".územístátti v závodních ·poboč-
káchvco největšfm počtu. '.

. ,\' .•..• ; , ;.", " ,: c, ;

Ústčedhí; komise pro geOdézU a kart,agra,fU přf
Ústřední radě ČSVTS dopotučuje proto všem' '~le-
nůma dalším technickým pra.covníkfim trvalepra-

:.. e) 'Mechani~iu:e výpol!b\a 'dokumentace " ~tijícírrivokresilích"iněšter;:h a Jiných místech niimo,
" ..' . " " , ústav, :podnik, nebo závód, aby. v' dohodě s, odboro~
.. ; Vy,i.lŽití,sa,moČinných počítačtl v geodetic~é výnit organizacemi zváŽiÍ1 'klady a nedOstatky ny;

vý,poč~ťnipraxi ..~ .séminářKrajsM Komise' v .Ko- .f1ějŠího•organizačního zapojení [lia ,závodní poboč- :
šiCích 'ti I. ,čtvrtietí, 11366VK0Šicích: : ,.", ky: v jiném m~stě,a'podlemožnosti ustanovení. sa- .
.. :Mikrodo~umentace - seminář Kl'ajské 'kotnise, " tRostatné závodní pobočky v- místě sv.ého trvalého
v 'Praze ve II. čtV'rtletí 1966 v Praze. . ' , ' pusoOerií. i kdyŽ 'soustava komisi ,geodézie & karto-

". .', .' ,', .' .... '. " , . graf!epřL.radácn CSVTS'.umóŽňuje p~imé sp'oje,ní'
,'f),RjJzš1feni aktivity vm.ézinárlÍdní~h·organiz8cícb. se, zá~MIlílÍ1i. 'Pobóč~ami' a' jeJich s~upinami př~
; ': .. ...;.:V Me~lliárodnl fotogr~mmetflt.ké společnosti, řeŠfil,níodbornýéh' pro,bl~m,l1, přece nemají· komise'

. - v. Me:z:ln~r'oilní kartografi,cké,' ~S~ď~~~GL ", ' všet;:h'úa',pr~~!i:a .pOvinn?sti:',vodle·,stanovjakO YO-,

, de6kot~chnickýlIii spole,čri~stm( sOélalistický~h,'stá--
tfi a sméZin~rodními,orgarilÚi.Cemi. ".'
. NejdůieŽitějŠí ..úkoly.' Ostředníkcmlse. Sl()venské,
·koniise' a ně~ter,ých .&:rajskýchk/;lmisť,· '..

~) ..~o~~ra:inmetrické mapovánť, ve '~elkéD1 měfltku

Mezinárodní fotógrainmetric:ké .symposttun; pořá-
dané Ústřední komisí (Odpornou skup mou pro faťo-
grammeirii) ve spb:l~pdici ',s ÚSGK, slovenskou
komisíasevšenli Krajskýnil komisemi ve dnech
· 29. 8.-3. 9. 1966 v Praze; hlavllí akce roku 1966;
'., ,Využití fotogrammetrie v, mlstních tr~tlcb pro
tí-čelové m~py .a .pr~ ,jednotný~elézniční, pláil,-
seminář; který plánuje Kra:jsRákómise v Košících .
za~{;asti ZP v Prešově n~I. čtvrtletí 1966. .
" Fotogrammetrfcké dny ..J. cyklus přednášek

· plánovan,ýněktei'ými krajskými. komlsemi. '

bl, Rl)ziífení'inžénýr~kě geod;ězi8 V'CSSR, .
. Fotogrammetr'ie ve-stavební ,a prfimyslovépra~

,xi':"" seminář, připravovanýSlovenskol.l komisí pro
Keodézii a kél:l'tografii na kč,tV,i'tleti 1966,v Brati-
sla"iě.' ,: .' ' , .' .
. ,Úloha g~odeta "investiční výstavbě - semi-

·nář'Krajskékomisě: V Českých, BudějovlCíc~ v Ii.
ctvrtletí 196t3a Městsl{ékomlse v, PraL.e ve lIl. nepo, 'IV. ;čbrrtlBt{1966;' . '. .

.' " . , :'Měřimí. deformaci. .staveb -konferenc'e' pláno-
vaná KrajskoU kO:q1isí v' Ostravě' na .říien ·19~6.

. V pstravě. ' ,
,,: Mapován! podzemníCh rozvodfi a 'vybudování ka-
",tástrn inženýrských sltí ve .městech,seminá.ř plá~
novariý Krajskou: komisí v. Košicích na II.' čtvrtletí
, 1966 v Prešovl:íriebo v KošlCfCh. . . "
. (nženýrskésítě :'-·seminář. Odborné skupiny pro

,inženy,rskou geodéziive IV. čtvrtletí v Presově
neQo v Praze.' -, .

c) Tematická kal'to~:rafie

Tematické mapovaní tíze·mí.ČSSR, - :;eminář
. Odborné',skupiny pro ~artografii V.E! IV. čtvrtietí.
",1966 'v:Praze,. . .', .' .
· ".Kartogr.afieká terminologie - seminář Odborné
skupiny. pro kartogl"afi1 ve IV. čtvrtleH v Praze

',; nel?o v BrIiě." '

'. d) Zlepšeni techiličké firovněakvality pra~i' ilá
, maltch pracovištich . . .'
,,'. :' " .'.,

'.: Evidence nemovitostí a 'provádění geOlrietric.
, kych. plá,ntl ,- seminář Krajské :komisI:!,v Ostravě,'
. v.1. čtvrtletí' v Ostravě. " .'> NO'rá techni15a v geod~tickÝc:hměřen~ch' a vý".
:póčlech-" seminář' Krajské' kOmise v ,:Bratislavě
ve III. čtvrtletí 1966; ", .
· •.•Aktiv pracovníkfi ,z malých: Pr:acovišt - poM":
daný Krajskou ko~isi v KoŠiC.ích v P:rešo'Vě-v I.
čtvrtletí. " ,', ,- '._

IV. Bursa te<;hnlc~ých zlepšení ~ ZP u ÚGK
Brno. '," , ", ,! ,
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Korttisla pre' geo~éziu'a kBertogra,fiu pri~R.cSVTŠ Stte~
doslovenského kraj~.Ústav ;geodéile a karlQgraf1e v',Žl~
line 'a' Dom. ,techn.il{y.v žillne ,uspofiádaÍt v dňochií..at.
15. ·n. l!l65 V .p~kndmprostredí Ž1l1nSk~hp•.,Domul;)d-
borov niekolko pOdujatí pod ústredným, Mslom ď•• qeo~~
zia - mapa ""-'spoločnosť". ',' . "

Predovšetkým to bol seminát o použití špllClálnej.·
Krajská rada CSVTS - Kq.mise pto geodézli a karto- geodézie v praxi. którý, sa uskutoEnlldňa .li •. 11; 1965.
grafU, závocl;ni pobočka CSVTS avedeni OstlÍvugéódězie Na ňoni odzneli tyto pr~dn~y:' .'.. . ," .
a kartogl'afié v i'ardubicích uspořádaly' Dny nové tech- . doc. lnž .. O. ndre)' Mi c hal č ák, CSc.;..··.Použ.itie' .g'eode-niky dne '13, října t. r.na téma ,,~výšerií tec.hnické
t1rovně středisek geodézie" a dne. 14'. řljna t, r. "o zVý-' tlckých metód pfi' t110hácť stavebnej'a prlémysei~j.
šeni eJektlvnosti' technickohospodářskéb,o map·ováníprax.e;
fotogrammetrickoumetOdou.". .' . ď Inž. Eugen. A dl e r. CSc:; Fotogrametriav stavebně) :
, Okolem prvého dn'é bylo informovat široký kolektiv' "
pracovníků ze střecjisek ozk.ušenostech· s' využívái1.(m a priemyselnej. praxi, . ,
nové techniky: u dobrých. pracovišt ÚGK.' Pa·rdubfce ini . .Juraj Š o 1c•. CSc;; Meranle, deforrriácH stožllú:ov

. i o dObrých zkušenostech z ostatních t1stavl1. Byly před- priz~ťaŽovacích skíiškach., . .... , ..
neseny tyto referáty: .'. . ", inž. Ján Ku k uč a. CSc.: Aplikágla teóri'e·Chýb 'v špe-
Mechanizace prací při' I1držbě písemného operátu EN . . .
VyužitUete.ckých:·snimkl1 pro údrži?u map, EN ciálnej geodě,zii. '
Využi'Ugeodetl<'Kých metod pro t1držbu map Ji;NHodn~tn~pl'ednášky p·oukáz.állna možnosti riešenia
Pokrokové kartogr.afické a reprodukční metody rozličnýchšpe~iálnych -2' hladlska gebdéiie n~t~Pic~
Spolupráce středisek geodéziea oddílů THM kých _ 1110hgeodetickými 'alebo fotbgramétrický.lni Iríé- '.'
, Výsiedk~ jednání .byly shrnuty· lio těchto z~l1ěrl1:' . .. .'

1. Problematiku. kresličských prací na stře'dlscí~h geo- tMami a tlež iÍi~ktoréaspe.kty. Yyh()dnocovaniag~Oďe·
4ézie řeš(t na základě dobrých zkušeností pracovnlkfi tických p',ác~niíročn~ch navys6kl1 presnosf. Počeť úě.ast- "
kartografického' oddílu s rytlm na ovrstvenouf6lii; níkov semípára (104) zo vš~t,kýcli krafov sVedči,jedn~k
,těchto' z~ušénpsťí použivaipro m,apbvépodklady'jpro o· dobreJ':'·propag.ác.'U.. tejto akCie-. 'ale :.úež o.·.štrok.,om'
'základní ,plány závodu. ',' .'

2. V souvislostj s tím, usilovat o pQužív'ání, fotoSazby a záujme o qvedenú problematiku. Na škodúdobrej, veci.
vylepQvání popisu ze sloupávadch filmu. však\bolo,že uspor:ia'aatelia tak nan\\sti'li program. že

'3. Protože mapy souvislého zobrazení'budou ještě dlou- po prednáškach zostalo velmi tnáločasú na. hlbšie· ro-
ho sloužit .i jako mapy velkého měi'ítka, je. nutno . zobratie probl.erri~tiky vdiskusii.' : ' ....
i.Irycnlene upřesnit technolog!!. vyhotovení těchto map. ' .
a to přétlevši~ ve fázi přípravy. mapových.podkladů Ďalším ý.spéšným podujatím bolavýst:ava geodetic-
pro' kartografic.ké zpracování.', prohloubit '.znalosti kej a mapovej tvorby;inštalovaná vo vý'stavnýchpriesto.·
pracovníků v kartQgraíii ó těchto mapácha·vYřešit· roch 'Domu 'Odborovv dňoch 11.-15. 11. 1965, Výstava
'otázkjl využití. map souvi~lého zObriizeníl1 .měřÚkll oboznámila>náv:šte'Vn. ikov .s.· p.oslahím,., ~·pla.t.rie..ntin· a.1:5000 nebO 1:10 000: . . ' . ,

4. Zkušenosti s mechimlckou: I1držboU písemných operá. v značnejmiere aj výsledkaJniprácegeódeto~.a to·
tl1 . eVidende nemo~itostína,stř~dlscichgeodézie v oboré práC typi-ckýclLi špeci.álnych.. Výstiva _: $vojou
V HradCi Králové 'a v Náchodě rozŠířit. na QStatnf náplňou' vŽ:ilina"Ojedinélá..-. bolil po.d.l.a.' vyJadr.en.ia
středis~a ve.' Východočeskěm krajI. V oddělení· tech-' \ . .
"n\ckého .rozvpje sledovat I1roveň;inec;:hanizac.e prací návšteirníkov.inštalovaná .v,eím! vkusne.NašH v riej .zdroj
pozemkového katastru v osťatníc.hstátiú:h, ' poučenÍa jednak odborníci-geodetí.géodeti z inenŠícb'

5. VŠl.lde tam; kde jsou pr9 to vhodné pqdmínky, vy-p'rac()visk, ktorí majú menej .príléiitósÚ prisť do bez-
.. užívat leteckých snímků i pro zhuštěni. sítě pévných pr'ostrednéhq :stykú' s novými prístrojmi i novou tech-
. 'bodů pozemkové III:apy využíváním .přil'ozené stabili- nikou, aJ'·odbo.rnít:.Liných technickýc.hoboro.Ý. ktorI mall
z&ce·podle. noVé ·koncepce bodového pole' inž .. dr.
Války~' ri:ložrrosť sa"oboinámit sošpeciálnyiní iulohami. ktoré'

možno dat. ~\Ís~c. hom riešiť geodetom.I širo.ká verej-
Druhý den byly .. přednesl:ln,y tyto referátý: '. ., Ilosť -; pod~a YYjad.rEi~ia.návšlevníkov"- si prišla, na
Zkušenost! z fotoyammetrickéhCi výhodnoceni míst- svoje." Záujemovýstavu' vhodne . ilustruje" prieme'rná
ních tratí . ' " ď, ' náv§tevuosť;,'ktorá< bola okrl1h1E!500. návštevi1íkov denna,
Možnosti využltl analytické allrotl'1angulac;:e přiTHM ,.",' .

Po bohaté .diskusi byly ptijaty' závěry'. V tom, že přesnost Objektívne '1iodIiotiác,splnUa výstavasvoj ..l1čel· stope~: .
fotogrammetrls nečiní již' velkých pOtíží;. pokud jde centne.
o provádění a organizaci praci,. bylo 'by vhodné. aby . . .'.. ..'
byly předloženy zkušenosti ..a. návrhy z ·.pracovišt pí- Ned.elitelnousúčastQU uvederi}řcb·podÍljati:'bolo pri!-
semně OSQK. Přáli bychomst,'aby nejnovějš[ zÍl:uše.míetaniá:kratkYCh 'Po.pulárne'-nauči1ýcha propi;lgačnýcb'
nos ti nejen' z' ústavfi OSGK. alel '~ vý:z;kl,únnýc.hpraco- . ,fi1mbvs geodeticR:Ou tematikou. Na ,týchto bula iiávštev·
'višt. 'órzY':doplnUy" dosavadní techIiologieprací; pře- nosť _ 1nap.ri.ek,· pOmer,RlJ~alel propagáci! -' had' i:ič~:
d.evšímna. t1seku THM. ", kávanli! dobrá. '... '.

Prvého dne' se zl1častnilq 126 pracovnJkfi, druběho dne . Dívajúcsa ~a uvedené podujatia z a;,pektu ;'prV'ej
91. Byli přltomni i hosté z Krajské. správy ka:tastru' vil.ěše.j. či "ve'lkorys.ejŠej", akc'le '.',min.ský.ch.g~odetov ..8.

: v lipSku (NDR). Během Dnů nové t.ěébniky'se uskuteč- ,
nUa výst/lvka některých mištt:h' i.~liich zl'Elpš.bvacích vlaiác 'teda .{ menšle nedostatky. v organ1z'ácl'i' i vlast-' .
návrM' a té~hl}1ckých pomOcek, ktsJ;"é 'bylyyystavovány nom, prE!vedení,trsba hodnotit Sé~inát,. výstaVu i prs- "

. na 3. burze tecl!nických zlepšénív Brně. Při této pří- mietllniefilmol1·ki!ld~e.as uznaním.·-Tre,basi tiež' priaf.
ležitosti se· konala i porada vecjouc.ioh, pracovníkl1 timh- aby Žili~čaniá neostali len ,u téjt~' akcie. álaaby ~od-
niokého rozvoje. Pro účastníky DNT ,by.lo 'připraveno .na· .
závěr. společné . posez~ní , v. hotelu Grand. Věřime •• že nikU - akcí sa u,kázálo, beztlbáv 9 vÝsledO'k - iďalšle;
jednání, .které proběhlo" při ,Dnech ~ově techniky,při- ,C,. ,' •.. .', ..,., " ", ".':' ,.,., .

nese l1ča:stníkl1m náiněty. do další prác~ na: jejich pra- " . In.!.. DrahoSlav Makov~tk, "
covištích. . •. .. ·inž. d~. Bajťalon ." .' .vsD·~iÚ~a ,'. :.- ';,

" '. .' \ .. ' "

lané orgány sekcI. 'Bude-li významu a poslání geo(lé- . , OE O D'~ ZI A
zle a kartogra.fie v ČSSR odpovldat iaktivitačleno.
QSVTS, pak nebude zábran ~ustallenl sa,mostatné
sekce v r.ámcl ČSVTS.

Z l!innásti Komiso pro' geodézU a .k1irtagl'.filve 'Výcho-
dól!ollkém kraji
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Geodetioký a kartografický obzor
28 roč. 12' (54) čislo 1/1988

I
Edičnfpl6n Ústřednf spr6vy geodézie a kartografie
v obora školnfch kartografických děl na rok 1966

V roce 1966 vydá Ústřední správa geodézie a karto-
grafie pro potřebu našich škol celkem 32 tituh1
v tiskovém nákladu 552 600 výtiskii. Zeměpisné a
dějepisné atlasy budou vydány v nákladu 475 500
výtiskii, škol ni nástěnné mapy v nákladu ,38500
souborii, příruční mapa v nákladu 20000výtiski\,
glóbusy v nákladu 6000 výtiski\ a v nákladu 12600
výlisku budou vydány plastické mapy.

V pri\běhu roku 1966 je plánováno vydání
těchto a t 1a s o v Ý c h děl:

Malý zeměpisný atlas světa v českém a slovenském
znění,

Skolní zeměpisný atlas světa v českém a sloven-
skémznění, '

Školní atlas 'čs. dějin v českém a slovenském znění

V oboru. školních ·nástěnných map
v roc~ 1966 budou vydány čtyři nové mapy:
Obecně zeměpisná mapa Střední Evropy v měřítku

1 : 1 250 000 v českém a slovenském znění,
Obecně zeměpisná mapa Španělska a Portugalska
• v měřítku 1: 1 250 000 v českém a slovenském

znění, ,
Historická mapa Starověké ~ecko v českém a slo-

venském znění a • ,
Geologická mapa ČSSR v měř1tku 1 : 500 000 v čes-

kém a slovenském znění.

Z o p a k o van Ý c h vyd á n í bude uskuteč-
něno vydání těchto nástěnných map:
, Zemské polokoule v měřítku 1 : 20 000 000 v' českém

a slovenském znění, '
Fyzická mapa Sev. Ameriky v měřítku 1 : 6000000

v českém a slovenském znění,
Fyzická mapa Jižní Ameriky'v měřitku 1: 6 000 000

v českém a slovenském zI).ění,

Hospodářská mapa Afriky v měřitku 1: 6 000 000
v českém znění, '

Hospodářská mapa-' Jižni Ameriky v měřitku
1 : 6 000 000 v českém znění,

'Historická mapa "První světová válka" v měřítku
1 : 3 500 000 v českém a slovenském zněni,

Historická mapa ,,Evr~pa po Vídeňském kongresu"
v měřítku 1: 3 500 000 ve slovenském zněni.
Dále bude vydána při l' U čni map a Jižui

Ameriky v měřítku 1: 45 000{l00 a žák o V s k Ý
g 1ó b u s v měřitku 1: 70 000 000.

V/oboru p 1as t i c k Ý ch map je plánováno
vydání těchto map:
Nástěnná plastická mapa ČSSR v měřHku 1 : 500000

v českém a slovenském znění"
Nástěnná mapa Evropy v měřítku 1 : 4 000 000'1' čes-

kém znění a
tři plastické mapy geomorfologických tvarii.

Kvalitativní vzestup ediční činnosti a druho-
vosti vydávaných kartografickfch děl je v roce
1966 zajišťován zejména vydáním Obecně země-
pisné mapy Střední Evropy v měřítku 1: 1250 000
a vydáním Obecně zeměpisné mapy Španělska a
Portugalska v měřítku 1: 1 250 000. Obě tyto ná-
stěnné mapy budou vydány v rámci připravované
Jednotné soustavy škólních kartografických pomi\-
cek, jejíž postupná realizace je podle lJerspe~tiv-
ního plánu základní vydavatelské tématiky pr~d-
pokládána v priiběhu let 1966-1970.
Na zpracování a vydání uvedených školnich

kartografických pomůcek se budou v roce 1966
podílet oba kartografické ústavy - Kartografický
a reprodukční ústav v Praze a Kartografický a re-
produkční ústav v Bratislavě.

Distribuci školních atlasů zajišťuje n. p.Kniha
prostřednictvím krajských středisesk pro zásobo-
váni škol ve všech krajských městech. Distribuci
ostatních školních kartografických děl ,zajišťuje
n. po'Učební pomůcky Praha a n. p. Učebni pomiic-
ky Banská Bystrica.

Odd~lení edičního plánu a odbytu OSGK

S d li 1 I) n ( "Ostl'edn( správy geodézle a kartografie

zflzeni 'Kartograflokého a geodetického fondU (Kartgeofoodu)
(čj. 013-033-10576/1965; určeno všem ústavo.m ÚSGK a pro geodetické složky v J1ných resortech)

MiniStr vnitra zřidll dnem 1. ledna 1966 celostátni v odvětví geodézie a kartografle a archivni úschova ~
rozpočtovou' organizaci s názvem operátťi;

f) jiné úkoly obdobné povahy, zejména zvláštnl úkoly,
vyplývajlci z mezinárodnl spolupráce' na úseku geo·
dézie a kartQgrafie, uložené Ústředni správou geo-
dézie a kartograIle.

Kartografický a geodetický fond (Kartgeofond))

se sídlem v Bratislavě a pobočkou v PraZe a vydal podle
§ 6 odst. 3 vládniho nařízeni Č. 1/1954 Sb. ve znění § 4
vlát!nlho nařízeni Č. 10/1958 Sb. jejI statut.
Kartografic.ký a geodetický fond (Kartgeofond) -jepod-

řizen Ústřední správě geodézie a kartografie a do jeho
po.sobnosti náleží: '

a) budování, údržba a dokumentace astronomicko-
geodetické sitě;

b) budOVání, doplňováni a údržba trigonometrické sitě
a celostátní dokumentace triangulačnich údajů;

c) budování, údržba a dokumentace gravimetrické sítě;
d) budováni, doplňováni, lldržba a dokumentace stát-

nlc.h nivelačních sítí; - ~
e} vedeni celostátni mapové a llstinné dokumentace

Geodetický a topografický ústav v Praze a Geodetický
ústav v Bratislavě podle uvedeného rozhodnuti ministra
vnitra zanikají dnem 31. prosince 1965. Do jejich práva
závazkil vstupuje Kartgeofond, 'který přejímá majetek
jimi spravovaný s výji~kou aktiva' pasiv, jež podle po-
kyno. Ústředni správy převezmou v souvislosti s ptevádě-
nými úkoly Ústav geodézie a kartografie v Praze a Ostav
geodézie a kartografie v Bratislavě. Na tyto ústavy geo-
dézie a kartografie přecházi ze zanikajlcích ústavo. ze-
jména dokončení úkolu topografického mapováni. Na
Ústav ,geodézie a kartografie v Praze přechází též údržba
fotogrammetrických strojo. v rozs.ahu vykonávaném do-
sud Geodetickým a topografickým ústavem v Praze.
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Dokonalá
interpretace

a nejvyšší pracovní produktivita pomocí interpreto-
skopu z Jeny. Univerzální pozorovací přístroj pro ne-
stříhané filmy do: šíře 32 cm a stereodvojice se snímky
ve formátu 30 x 30 cm. Bezstupňová možnost. variace
zvětšení mezi 2x a 15x. K obrazové, Interpretaci pro
geologické, archeologické. topografické a jiné účely,
jakož i k prohlídce snímků, jejich výběru a 'pracovnf
přípravě pro vyhodnocení na velkých univerzálnfch
strojfch.

Dotazy řiďte na:
VEB Carl Zeiss JENA. zastoupení pro ČSSR.
Praha 6 - Bubeneč, Dr. Z. Wintra 10.

VES Carl Zeiss JENA



Pojednává o rozboru přesnosti proužkových planimetrl1 a návrhu hranolo-
vého planlmetru, o vnější orientaci leteckých snímkl1, rozboru přesnosti
vytyčení bodťl. obloukl1, o vyrovnání a polohově přesnosti bodli oboustran-
ně polohově a směrově připOjeného polygonového pořadu pomocí statis-
tické metody a o redujl:čním tyčovém délkoměru.
Vědeckýmpracovnlkl1m v oborU geodézie, kartografle a geotfyzlky, lnžený-
rl1m zeměměřlčil.m a posluchaČlim fakult příslušných oborťl.
Brož. asi 15,50 Kčs

•.• a další tfl knUky 'pro vás

H. J. Bar t s ch

Nejdl1ležttější. def1nica, věty a vzorce z algebry, geometrie a vyšší mat~
matlkyse zřetelem k potřebám technické praxe.

580 "stran, 326 obrázki'i, váz. 27,50 Kčs, 2. opravené vydání

Knlžka podává nejnutnější základy diferenciálnlho počtu s přihlédnutím
k praktickým aplikacím. Po úvodních kapitolách, kde zdůrazňuje hlavně
počitání s nerovnostmi, prolJírápojem funkce, jejl spojitost a limitu, pra-
vidla pro derivování, diferenciál, funkce Inverzní (včetně funkcí cyklo-
metrických), funkce složené, větu Rollerovu a větu o přlrl1stku funkce
(o střednl hodnotě), průběh funkcí a maxima a minima. Výklad končí
funkcí exponenciální a logaritmickou. Knížka obsahuje přes 90 propočí-
taných příkladi'I a 180 cvičení s Výsledky.

196 stran, 58 obrázků, brož. 10 Kčs

Pojednává o geometrických výpočtech na kouli, souřadnicových sousta-
vách apod., potřebných pro kartograf[i, uvádí základní údaje o mapách,
rl1zné druhy zobrazovacích metod, základy kartometrie a někte'ré další
speciálnější partie, jako plastické mapy, základy sférické astronomie apod.

288 stran, 115 obrázků, hrož. 8,30 Kčs, 3. vydáni

Uvedené knížky dostanete ve všech knihkupectvlch
nebo přímo ve Středisku technické literatury v Praze 1, Spálená 51

Vydává
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