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DANIELOVA, E.
Príspevok
k vyrovnaníu
nameraných
údaj ov
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1978, Č. 7, s. 181-184,
lit. 5
Súčasná problematika
teórie vyrovnania.
Povodné riešenie
problému,
ako vyrovnať sprostredkujúce
merania
so systémom podmienok
aj v singulárnej
situácii
(napr. závislosť
podmienok
a multikolinearita
v matici rovníc oprávl.
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a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 7, s. 192-196,
4
zabývá využitím
počítače
[ptevedením
grafické
početní)
v zájmu urychlení
metody obloukových
Teorie metody a výpočeni postup pro sestaveni
programu
na počitači
MINSK 22.
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621.376.2:625.78

M.

Nové možnosti
využití
elektromagnetických
hledačů
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 7, s. 196-2:0,
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(KOHTPOJlbHbIX

1'eoJle3UqeCKRŘ

li

10

No

opr.

Článek se zabývá
uplatněn:m
elektromagnetických
hledačů v bě.žné geodetické
praxi. Napt. pti vytyčeni nivelety,
prodlouzení
ptímky, mětení mocnosti
překážky
a krátkých
nepřistupných
vzdáleností,
vytyčení
rovnobězky
s daným
směrem a dalšich.
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528.489:656.21
rpoMAIT.KA,

<l> llErp,

ypaBHHnaHHJI

li

MaTepuaJlaM

nOJlOJKeHRIO 16-18

HOBhle

K npoOJleMaTHKe

noMeTO.a

06cepBa-ropllH.

TO'IHOCTb,

621.376.2 : 625.76

CTaTbJl

TRna,

B ITpare,

IJ;eHTpa

onpeJleJleHHblX

no

FLEGR, ).

,llAHI1EJ10BA,

paaHoro

reOJleaU'H

nOKaablBaeT,

TY-JKe

1976,

7

reOMCTpUqeCKHŘ

CTaHIJ;RŘ,

MeTOJlOB

1971

22,

JIHT.

MeTOlla
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CTaTbJl

Geodetický
2 obr., lit.
Článek se
úlohy na
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a odladění
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528.2 : 629.783
KARSKÝ, G., KOSTELECKÝ, j.
jak se shoduji výsledky
družicových
metod?
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 7, s.188-192,
1 obr., 5 tab., lit. 7
JSou srovnávány
tti družicové
metody
různého
typu pro
určování
geocentrických
poloh
jednotlivých
bodů:
geometrická
metoda VÚGTK, dynamická
GSFC a kombinovaná
metoda
SAD. Porovnání
poloh 5 stanic
určených
z pozo·
rování
v programu
ISAGEX 1971 alespoň
dvěma z techto
metod ukazuje,
že mohou dát asi ste'jnou ptesnost
v poloze, rovnou 16-18 ffi.

cnYTHHKoBblX

KapTOrpa$RqecKllŘ

188-192,

JlOJKeHRŘ

Il.

KOCTEllEl.l;IH1,

reoJleaHqeCKRH

528.3
KUKUČA, j.
Súčasné
problémy
budovanía
polohových
síetí
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1978, Č. 7, s. 184-188,
lit. 57
Článok
sa zabýva
vedeckými,
technickými
a ekonomickými
aspektami
pri
budovaní
polohových
geodetických
sietí z hradiska
vysokých
požadaviek
na parametre
pres·
nosti polohových
súradníc
bodov v teréne.

528.489 : 656.21
HROMADKA, F.
Směrové opravy
metodou
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528.142
DANIELDVÁ, E.
Beitrag zur Ausgleichung
gemessener
Daten
Geodet:cký
a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 7,
Se;te 181-184, Lit. 5
Gegenwlirtige
Problematik
der
Ausgleichungstheorie.
Ursprilngliche
Losung
des Problems
wie vermittelnde
Beobachtungen
mit dem System von Bedingungen
auch in
singularer
Situation
auszugleichen
[z. B. Abhling'gke.t
der
Multikolinearitlit
in der
Matrix
der
Verbesserungsgleichungen.

o6aop,

TOqKR

apeHRJl

TeXHHqeCKHe

CTporux

nJlaHOBblX

1976,

57

,llJlJl COa,llaHHJl cHTyačl,HOHHbIX

TOqHOCrn

22,

li
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reOJle3RqecKHX

Tpe60BaHHŘ

KOOpJlHHUT

TOqeK
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Ha
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528.3
KUKUČA, j.
Gegenwlirtlge

Probleme

des

Aufbaues

von

Lagenetzen

Geodeťcký
a kartog~afický
obzor, 22, 1976, Nr. 7,
Se.te 184 -168, Lit. 57
D-e Behandlung
befaBt sich mit wissenschaftlichen,
technischen
und okonomischen
Aspektem
beim Aufbau
geodlitischer
Lagenetze
aus dem Gesicht'punkt
ho her Anfo-derungen
an dle Genauigkeil3parameter
der Lagekoo;dinaten von GeMuden
lm Gelande.

528.2 : 629.783
KARSKÝ, G., KOSTELECKÝ, J.
Wle stlmmen
dle Ergebnlsse
der Sate1l1tenmethoden
iibereln?
Geodetický
a kartografický
obwr,
22, 1976, Nr. 7,
Seile 188-192, 1 Abb., 5 Tab., Lil. 7
ES werden
drel
SateUilenmethoden
verschiedenen
Typs
fUr die Bestimmung
der geo"entrischen
Lagen einzelner
Punkte
verglichen:
die geometrische
Methode des FIGTK,
die dynamlsche
Methode GSFC und dle kombinierte
Methodl' SAO. Ein Vergleich
der aus der Beobachtung
im Programm
ISAGEX 1971 bestimmten
Lagen van 5 Sta'tionen
mlndestens
mittels
zwei von diesen
Methoden
ze'gt,
dali
sil' ungeHihr
eine gleiche
Lagegenauigkeit
geben konnen,
die 16-18 m betragt.

528.489 : 656.21
HROMÁDKA, F.
Dlreetlon
Correetlons
of Rallway
curves
by a SlmpIlfled
Method
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 7, pp. 192-196,
2 lig., 4 ref.
The artyole deaIswith
application
of computer
(by trans·
forming a graphic
solution to a computationaI
one) aiming
to speed up compilation
and testing
of the program
on
computer
MINSK 22.

621.376.2 : 625.78
FLEGR, J.
New Posslbllltles
Geodetický

of Eleetromagnetle

a kartografický

Searchlng

Instruments

obzor, 22, 1978, No. 7, pp. 198-200,

LO lig.

528.489 : 656.21
HROMÁDKA, F.
Rlehtungskorrektlonen
verelnfachter
Methode

van

EIsenbahnbiigen

APplication
of electromagnetic
underground
detail searchmg instruments
in everyday
survey
practice,
e.g. setting
out of the road grade lines, extention
of a line, determination
of thlckness
of obstacles
.and of short
inasccessible dinstances,
setting
out of paraUeI
lines, etc.

mlttels

Geodetický
a kartografický
obwr,
22, 1976, Nr. 7,
Seite 192-196, 2 Abb., Lit. 4
Die Abhandlung
befallt slch mit der Anwendung
der Rechl'nanlage
[Oberfiihrung
der graphischen
Anlage auf die
rechnerische)
im Interesse
einer Beschleunigung
der Methode
der Bogenkoordinaten.
Theorie
der Methode
und
Rechenablauf
liir die Erarbeitung
und Auspriifung
(Abstimmung)
des Programms
auf der Rechenanlage
MINSK 22.

621.376:2 : 625.78
FLEGR, J.
Neue Anwedungsmiigllchkelten
elektromagnetlseher
Sucher
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 7,
Seite 196-200, 10 Abb.
Die Abhandlung befallt sich mit der Geltendmachung
elektromagnetischer
Sucher in der Iaufigen
geodatischen
p:axis.
Z. B. bel der Absteckung
der NiveHette,
Veranderung
einer
Geraden,
Messung der Machtigkeit
eines Hindernisses
und
kurzer
unzuganglicher
Entfernungen,
Ab'ij:eckung
einl'r
ParaleUen
mit gegebener
Richtung
und anderem.

528.142
DANIELOVÁ, E.
Contrlbution
to Adjustment
of Measured
Data
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 7, pp. 181-184,
5 ref.
present
problems
of the adjustment
theory.
Original solution
of adjustment
of intermedlate
observations
with
a singular
system
of conditions
(e.g.
dependance
of
conditions
and multicorrelation
in the matrlx of observation equations).

528.3
KUKUČA, J.
Present
Problems
of Buildlng up ceodetlc
Networks
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 7, pp. 184-188,
57 ref.
Scientific,
technicaI
and economic aspects
of building
geodetic
networks
with. respect
to the high demands
accuracy
of planimetric
coordinates
of fixed points.

up
on

528.2 : 629.783
KARSKÝ, G., KOSTELECKÝ, J.
What Is the Agreement
between
the Results
af Satellite
Methads
Geodetický a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 7, pp. 188-192,
1 fig., 5 tab., 7 ref.
Three satellite
methods
of different
type for determina·
tion of geocentrlc
positions
o: single polnts are compared:
geometrie
method of the Research
Institute
of Geodesy in
prague,
dynam,c
method GSFC and combined
method SAO.
Comparison
of positions
of 5 stations
determlned
from
observations
in the ISAGEX 1971 Program,
using at Ieast
two of these methods,
shows, that aU the methods
can
reach about the same accuracy
in position of 16-18 m.

528.142
DANIELOVÁ, E.
conlrlbutlon
a la compensatlon des données mesurées
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No 7,
pages 181-184, 5 bibliographies
probléme
actuel dl' Ia théorie
dl' Ia compensation.
Solution orlginal
du probléme
dl' la compensation
du levé
intermédiairB' avec 1'e systeme des conditions
meme dans
une siluation'
slnguliére
(par exemple dépendance
des condtwns
et Ia multicolinéarilé
dans l'équation
dl' matrice
les relations
ďobservation).

528.3
KUKliČA, J.
problěmes
aetuels

de ľédlflcatlon

des réseaux

de sltuatlon

Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No 7,
pages 184-188, 57 biblioplaphles
L'article
traite
les aspects
scientifiques,
techniques
et
économiques
pendant
l'édification
des réseaux géodésiques
dl' situation,
du point dl' vue exigib.l.tés
concernant
le paramétre
dl' precision
des coordonées
dl' situation
de points
dans le terrain.

528.2': 629.783
KARSKÝ, G., KOSTELECKÝ, J.
Comment
s'aeordent
les résuHats
des méthodes
satel1ltalres?
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No 7,
pages 188-192, 1 mustration,
5 planches,
7 bibliographles
Pour déterminer
les situations
géocl'ntriques
dl' polnts
particuliers
11 existe
trois
méthodes
sateUitaires
diffécentes: Ja méthode géométrique
dl' I'lmtitut
dl' recherches
[VÚGTK), Ja méthode'dynamique
GSFC et la méthode
combinée SAO. La comparaison
dl' la sHustion
des cinq stations
déterminées
dl' l'observation,
effectuée
dans
le
aodre
du programme
lSAGEX 1971, au moins
par
deux
dl' ces méthode,
montre
qu'elles
sont en mesure
dl' présen tel' presque
la méme
précision
dl' situation
égale
á lti-18 m.

528.489 : 656.21
HROMÁDKA, F.
correct:ons
dl' dlreclion
des courbes
de chemln
de fer
par méthode
simpllflée
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No 7,
pages 192-196, 2 il1ustralions,
4 bibliographies
Larticle
s'occupe
dl' l'exploitation
dl' l'ordlnateur
[conversion
du probléme
graphique
en probléme
numériqul')
dans
ľintérét
dl' l'accélération
dl' la méthode
des coordonnées
curvilinéaires.
Théorie
dl' la méthode
et procedé dl' calcul pour la composition
et test du programme
sur ordinateur
MINSK 22.

621.376.2 : 625.78
FLEGR, J.
Nouvelles
posslbllltés
ďexploltatlon
des chereheurs
électromagnéliques
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No 7,
pages 196-200, 10 mustrations
L'article
traile
l'exloitation
des chercheurs
électromagnétiques dans la pratique
gé'odésique
courante.
Par exemple
pour Ie jalonnement
dl' ,Ia droite
dl' projet,
Ie prolongement de Ia droite,
le levé dl' la puissance
des obstacles
et des distances
courtes
inaccessibles,
Ie jalonnement
dl' la parallél"
avec direction
donnée
etc.
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Príspevok k vyrovnaniu nameraných

Katedra

údaj ov

Úvod
Požiadavok praxe - z nameraných hodnot čo najrýchlejšie získať výsledky použiteTné v ďalšej práci možno dnes, vďaka počítačom, realizovať lepšie ako
v minulosti; údaje resp. úlohu treba však vhodne pripraviť. Pri riešení úloh rozneho charakteru stretávame
sa vermi často s čiastkovou úlohou: nájsť riešenie lineárneho konzistentného
systému m rovníc s n
neznámymi (napr. riešenie systému normálnych rovníc). Takýto systém pre počítač vhodne zapisujeme
maticovým
sposobom; aj riešenie systému dostávame potom v maticovom zápise - pravda, za predpokladu, že existuje inverzná matica k matici daného
systému. Problém vyrovnania može viesť aj k situácii,
že matica normálnych rovníc nie je invertovaterná. Až
.vroku 1951 definoval švédsky geodet A. B je r h am m ar
pojem zovšeobecnenej g-inverzie (anglicky "generalized inverse") pre Iubovornú obdlžnikovú maticu typu
m X n (symbolicky ju zapisujeme A",.•• - má m
riadkov a n stlpcov, pričom m sa nemusí rovnať
n). Dovtedy sa vedeli počítať iba inverzné matice
k štvorcovým maticiam (m = n), pričom tieto museli
byť ešte aj regulárne, t.j. také, že ich determinant
(zapisujeme det A) je nenulové číslo.

Pomocné pojmy
Uvažujme
neznámymi:

systém

m lineárnych

rovníc

s n

matematiky

Ema Danielovi,
a deskrlptívnej geometrie,
Stroj. fakulta SVŠT

Riešiť takýto lineárny systém znamená nájsť x••.1
tak, aby po dosadení naspať do systému (1) smedostali
správne rovnosti. Nie každý systém možno riešiť;
podra toho, či má alebo nemá riešenie, nazývame ho
konzistentným alebo nekonzistentným.
Nech systém (1) je konzistentný, nech m = n a det
A*- O. Potom existuje jediné riešenie x••.1 = A;Ib ••.I,
kde A;I je inverzná matica k matici A•• a vyhovuje
rovnostiam A.,A;I = I•• a A;IA., = I•• (I je jednotková
matica, ktorá má v hlavnej diagonále jednotky a ostatné elementy nulové].
Nech m = na det A = O. Potom matica A••nie je
zrejme regulárna a neexistuje k nej jediná inverzná
matica A;I. Vtedy nemožeme pri riešení systému (1)
postupovať ako doteraz.
Uvažujme teda všeobecný prípad systému (1): m
sa nemusí rovnať n. Ak nájdeme riešenie tohoto
systému, potom bude zrejme vyriešený aj prípad skor
uvedený, t. j. prípad m = n, det A = O. Podmienkou
konzistencie systému (1) je, aby vektor bm. 1 bollineárnou kombináciou stlpcov matice systému Am.•• (tzv.
Frobeniusova veta, uvádzaná v algebre). Jeho riešenie
(teraz už nie jediné) móžeme získať pomocou zovšeobecnenej g-inverzie A;.m k matici Am •••, čo zapisujeme
X•••1 = A;;'.mbm.I'
Matica A;.m
splňuje podmienku
Am.••A;.mAm.••= Am.••(definícia A. Bjerhammara).
V prípade, že systém nie je konzistentný, nemožem.e
nájsť jeho (exaktné) riešenie, ale napr. metódou naJmenších štvorcov (MNŠ) mažeme nájsť tzv. MNŠriešenie, ktoré vyžaduje poznať špeciálny druh g-inverzie A;;'.mk matici A'Ir'i ,.
Prípad nepriameho merania parametrov so systémom
podmienok mažeme chápať ako prípad nepriameho meraniá jediného vektorového parametra so systémom
podmienok, čo symbolicky možno napísať takto:

(Y ••.1, Fm ••• {3••.I\ Gk •••{3••.1 =

~11' au,

Am.•• =

... aI••

J

.

1

\

a"'I' am2,

•••

je matica systému

am ••

(!k.I' ~y)

(2)

. kde Y••.1 je n-rozmerná náhodná premenná, ktorej
realizáciou sú namerané n-tice reálnych čísel
(3••.1 je n-rozmerný vektorový parameter, ktorého
odhad hradáme
Fm.••je matica plánu, ktorá je známa
Gk.••{3••.1 = gk.I sú rovnice podmienok, zapísané
maticove ako systém
~y
je kovariančná matica náhodnej premennej
Y••.1 a je známa; pritom pre strednú hodnotu
náhodnej premene Y••.1 platí E( Y••.1) =

= Fm •••{3••.I·

{~: \j
bmI=

.

..
bm

je stlpcový vektor, ktorého zložky sú
pravé strany rovníc systému (1).

kde E( Y ••.1) je vektor stredných hodnat náhodného
vektora Y n.1 tzn. vektor výsledkov bezchybného me·
rania.
Ďalej si uvedieme niektoré potrebné definície nových
pojmov, resp. pojmov už spomenutých, ktoré sa využívajú pri výpočte najlepšieho (v zmysle minimálnej
variancie) nevychýleného lineárneho odhadu vektorového parametra {3n.1 V prípade známej kovariančnej
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••

~

aiixixi

=

X'

Ax, kde aii sú reálne čísla, pričom

i,j=1

indexy i, j nadobúdajú hodnoty 1, 2, ... na tvoria maticu A". Vektor
je transponovaný (teda
riadkový) vektor k vektoru x••.I'
Kvadratická forma f(xl, '" xn) = x' Ax sa nazýva
pozitívne
definítnou,
ak pre každú nenulovú
n-ticu reálnych čísel (al, ... an) je číslo f(al' ... an)
kladné;
vtedy aj matica kvadratickej formy A sa
nazýva pozitívne definítnou.
Kvadratická forma f(xl' '" xn) = x' Ax se nazýva
pozitívne
semidefinítnou,
ak pre každú nenulovú n-ticu reálnychčísel (al, ... an) jef(al, ... an) nezáporné,
přičom existujú nenulové n-tice reálnych
čísel (bl' ... bn), pre ktoré je f(bl, ... bn) nulové číslo;
vtedy aj matica kvadratickej formy A sa nazýva pozitívne semidefinítnou.
2. Majme sústavu
k n-rozmerných
vektotov
al, ... iik• Hovoríme, že sú lineárne nezávislé práve
vtedy, keď pre ne platí: clal
c2a2
Ckak = O
a CI = c2 = ... = Ck = O.
Hovoríme, že sústava má hodnosť h < k, ak medzi
vektormi al, ... ak existuje práve h lineárne nezávislých vektorov, t. j. každá skupina h
1 vektorov
z danej sústavy je už skupinou lineárne závislých
vektorov. Ak h
1 vektorov je lineárne závislých,
potom móžeme vždy jeden z nich vyjadriť ako lineárnu kombináciu zvyšných h vektorov.
Matica Am ••• má hodnosť h < min (m, n) práve vtedy, keď má h lineárne nezávislých riadkov resp.
stipcov.
Lineárny riestor vytvorený stipcami matice Am •••
a ich lineárnymi kombináciami sa nazýva stipcovým
priestorom
matice A a označujeme ho.A'(A).
3. Pod skalárnym súčinom dvoch n-rozmerných

x~...

+

+ ... +
+

+

vektorov x, y rozumieme reálné číslo (x, y)

k

nW 1eraných

vYlovnaniu

1

+

E(L'Y
d) = p'{3 pre (3 splňujúce podmienky G{3 =
= --g. Všetky lineárne parametrické funkcie p'{3 sú
odhadnuterné vzhradom na model (2), keď hodnosť
matice utvorenej z matíc Fa G je h (~)

= n, kde "n" je

počet neznámych parametrov, t. j. keď {3je n-rozmerný
vektor.
Odhad L'Y
d vzhradom na model (2) se nazýva
najlepší lineárny nevychýlený odhad (najlepší v zmysle
minimálnej variancie) parametrickej funkcie p'{3, ak
platí súčasne:
a) E(L'Y
d) = p'{3 za podmienky G{3= --g
b) 0'2(L'Y
d) je minimálna v triede lineárnych
nevychýlených odhadov p'{3.
6. Model (2) nazveme regulárnym, ak platí: h(~y) =
= n, h( Fm•n) = n < m, h(Gk•n) = k < n a k < n <

+

+
+

<m

+ k.

V prípade, že niektorá podmienka nie je splnená,
hovoríme o singulárnom
modeli.
Model (2) sa dá tiež úspornejšie zapísať takto:

Riešenie problému
Nebudeme odhadovať priamo vektor parametrov (3,
ale jeho lineárnu funkciu p'{3,a to pomocou štatistiky
f(Y) - lineárnej v Y - ktorá má byť nevychýleným
odhadom parametrickej funkcie p' (3s minimálnou disperziou:

Vypočítame najprv strednú hdnotu tejto štatistiky
E(f(Y)

=

+

E(L~Y - L;g) = L~F{3
(L~F
L;G) {3

+ L;G{3 =

+

(4)

a pretože žiadame, aby odhad bol nevychýlený, musí
platiť

••

= ~ XiYi =

.=1
= x'y. Skalárnysúčin vektoraso sebou samým (x,x)

=

••

(L~F

= ~ xf = x'x je vždy nezáporné číslo a normu vektora.
.=1

x možnodefinovať takto: [Ixll= V(x, X) = Vx'x.
Norma vektora X vzhradom na pozitívne definítnu
maticu N je číslo l[xllN= Vx' Nx.
Seminorma vektora x vzhradom na pozitívne semidefinítnu maticu N je číslo IlxllN = Vx'Nx.
4. "Minimum
N-norm" riešenie konzistentného
systému Ax = b je také riešenie x = A;;;(N).b, ktoré má
minimálnu normu vzhradom na pozitívne definítnu
maticu N; matica, ktorá vytvára "minimum N-norm"
riešenie, sa označuje A;;;(N)a nazýva sa "minimum
N-norm" g.inverziou matice A.
Ak matica N je pozitívne semidefinítna, potom
A;;;(N)sa nazýva "minimum N-seminorm" g-inverzia
matice A.
5. Lineárna funkcia p'{3

Príspe7Jolc

úda;ov

matice ~y, resp. v tom prípade, keď ~y= 0'2H, kde
H je známa matica a 0'2je neznámy parameter.
1. Kvadratická
forma
v n premenných Xl'
x2, ••• X •• je mnohočlen tvaru f(xl' x2' •••
X •• )
=
=

E.:

+ L;G) (3 = p'{3
F'L1

+

<=> L~F
L;G
G'L2 = P

+

= p' resp.
(6)

Odhad bude teda nevychýlený, ak platí (6); táto
podmienka však hovorí, že vektor p patrí do lineárneho priestoru.A'(F', G') - zapisujeme p e.A'( F', G').
Ak teda budeme predpokladať, že p e.A'(F', G'), po.
tom vieme, že odhad f(Y) bude nevychýlený. Našou
úlohou je teda nájsť vektory LI' L2.
Prepíšeme (6) do tvaru
(F', G') (~:)

=p

Riešením tejto maticovej rovnice - ktorá je konzistentná,akovyplýva z predpokladu(p e.A'(F', G'))je

••

= ~ Pi{3i sa nazýva nevy-

.=1
chý lene odhadnuterná vzhradom na daný model (2),
ak existuje lineárna funkcia L'Y
d taká, že platí

+
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dáme ten, ktorý má minimálnu disperziu. Preto si
najprv túto disperziu vypočítame a potom budeme
hfadať podmienky, za ktorých bude minimálna.
(J2(f(Y)) = (J2[L~Y-

11411l:y

(9)

kde:
. na seml'd e fin'ltnu matlCu (~y
O)
d om
O O;
o

r

FF'

FG')- = (CI C2)
GG'
Ca C4

+ C2GD)
(15)
+ C GD
D = [F'CIF + G'CaF + F'C2G + G'C G]CI = (~y + FF')-l + (~y + FF')-l FG'[GG' -GF'(~y
+ FF')-l FG'];GF'(~y +
+ FF')-l
C2 = - (~y + F F')-l FG'[GG' - G F' (~y +
+ FF')-l FG'];
Ca=C;
C = [GG' - GF'(~y + FF')-l FG];
R) = (CIFD
(S
CaFD

Vypočítajme si ešte seminormu vektora (~:) vzhfa-

II(~:) 11(;y~) = (~: (;y ~)(~:)

+
GF'

Po dosadení (14) do vzťahu (13) a po príslušných
úpravách dostávame:

L;g] = (J2(L~Y)=

= L~ ~yLI =

~y

(

=

= L~ ~yLI = IILlli~y

4

4

4

Porovnaním (9) a (10) zistíme, že disperzia odhadovej
štatistiky je

Keď zhrnieme naše úvahy, máme pre odhadovú štatistiku požadovaných vlastností tento výsledok:
•
f(Y)
= LI'y -

L'2g = (LI', L'2) (Y
_ g) =

Minimalizovať disperziu odhadovej štatistiky teda
znamená vlastne minimalizovať normu neznámeho

(LI)

vektora

L

2

vzhfadom na maticu

(~(
O

O)
O·

Ak sa vrátime do vzťahu (8), stačí nám v ňom zamem0ť g-lnverzlU (F' , G') o

. .
za "mlmmum

o

(~y
O

O)

0-

seminorm" g-inverziu tej istej matice (F', G'), teda

(L~, L;)

=

p'

N ašou ďalšou úlohou

= (F'.• G');;;(~y

o

r

F', G');;;(;

f ~)

r

(12)

bude nájsť maticu (:)

=

g)

platiť nasledujúci vzťah:

FF'
(~(+
G F'

FG')-(F)IGG'
G

,
,
(F, G )

+

+

Na základe teórie g-inverzných matíc musí pre maticu
(~)

Najlepší (v zmysle minimálnej variancie) lineárny
nevychýlený odhad lineárnej funk<,iep' tJ je teda daný
vzťahmi (15) a (16) za predpokladov, že pe .K( F', G')
a že matica ~{
FF' je regulárna a matica GG' je
symetrická. Tieto predpoklady budú splnené, ak hodnosť kovariančnej matice k(~y) = n, hodnosť matice
plánu k( Fm•n) = 8 < min(m, n) a počet podmienok je
menší ako počet neznámych parametrov, ktorý zase
neprevyšuje súčet počtu meraní a počtu podmienok
[k < n < m
k].
Kovariančná matica odhadu ~p je

pričom matice
hom (15).

CI' C2, Ca, C4, D sú uvedené za vzťa-

Ak teraz kovariančná matica ~y bude mať tvar
~y = (12H, kde H je známa regulárna matica a (12
neznámy parameter, čo sa často v praxi stáva, potom
pre odhad a jeho kovariančnú maticu bude platit

(~y+G F' FF' GG'
FG')-(F)]-=(R)
G

S
(13)

Teda pre výpočet matice (~)

+

FG')
ma t·lCe (~y G F' FF' GG"

treba poznať g-inverziu

!(Y) =

+
+
+
+

+

~p
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+

= p'[D'{1
F'(H
FF')-l FG'[GG' -GF'(H
FF')-l FG'];G -G'[GG'-GF'(H
FF')-l FG'];G} F'(H
FF')-l Y
D'{-I
F'(H
FF')-l F}) G'[GG'
GF'(H
+ FF')-l FG'];.g
(18)

+
+

Ak uve d'ena matlCa
. ma'otIeto

vlastnosti: 1. matica ~y
FF' je regulárna a 2. matica GG' je symetrická, potom na základe teórie
g-inverzných matíc vieme už určit tuto g-inverziu
pomocou matíc CI' C2, Ca, C4 nasledovne:

p'P

+
+

+
+

+

+

= (12D'{I- G'[GG' - GF'(H
FF')-l FG']; o
oG
F'(H
FF')-l FG'[GG' - GF'(H
FF')-l FG'];oG} F'(H
FF')-l
(19)

+

+

+

+

+
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Danielová,

Vidíme, že vo vzťahu (18) nevystupuje vobec nezná.
my parameter 0'2 a že teda možno aj v prípade nepoznania tohoto parametra určiť najlepší (v Wlysle minimálnej variancie) lineárny nevychýlený odhad
Jeho kovariančná matica však už na 0'2 závisí.

p'p.
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Matrices and its Applications. J. Wiley, New York

1972
Na záver podotknime, že úlohou tohoto príspevku
bolo poukázať na moderný prístup k problematike už
dávno známej, ukázať, že sa už hfadajú aj cesty na
riešenie singulárnej situácie, ktorá sa donedávna
obchádzala. Konečne úlohou príspevku bolo aj upozorniť na výhodnosť maticového zápisu roznych vzťahov.

[4] L. KUBÁČEK: Odhad nepriamo meraných parametrov so systémom podmienok. Acta Metronomica

1973
[5] E. DANIELOV Á: Závěrečná práca postgraduálneho
štúdia z matematickej štatistiky. PFUK, 1975
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Súčasné problémy budovania
polohových sietí

Ing. Ján Kukuča, CSc.,
Výskumný ústav geodézle a kartografie v Bratlslave

Z vedeckých, technických a ekonomických aspektov patrí budovanie polohových sietí medzi najnáročnejšie geodetické práce. Vysoké požiadavky
na parametre presnosti polohových súradníc budov
v teréne, slúžiacich vedeckým i praktickým účelom
obvykle mnohé desaťročia, predpokladajú vedecký
prístup k ich tvorbe. Pre budovanie rozsiahlejšej
siete je charakteristická
i časová náročnosť a znej
vyplývajúce značné náklady. Práce trvajú dlhě roky,
a preto - v záujme maximálnej homogenity pres·
nosti na celom území štátu - technologické postupy majú stabilnejší a dlhodobejší charakter ako
u iných druhov geodetických prác.
Rozvoj vedy, meracej a výpočtovej techniky
v ostatných desaťročiach,
ktorý zásadne ovplyvňuje a podstatne mení metódy geodetických prác
všeobecne, však účinne zasahuje i do budovania
geodetických sietí. Zásluhou odborníkova
vedcov
zo všetkých
vyspelých
štátov sveta dochádza
k zmenám v tradične zaužívaných technológiách
a postupoch týchto prác. Z hfadiska rozvoj a rovinných trigonometrických
sietí sú významně tieto
hlavně faktory: meracie prístroje
(diafkomery),
matematické poznatky a výpočtová technika. Vďaka elektromagnetickým,
elektrooptickým
a laserovým diafkomerom prechádza sa z uhlových sietí
na d I ž k o v é. Rozvoj matematických vied umožňuje nové postupy v matematickom
spracovaní
nameraných výsledkov a principiálne nově postupy
v analýze a hodnotení presnosti určeni a ich parametrov. Podobnú úlohu hrá elektronická výpočtová

technika v oblasti numerického
spracovania
výsledkov. Syntéza spomenutých faktorov umožňuje
budovať, resp. modernizovať geodetické siete exaktnejšfmi metódami než donedávna, vedecky náročnejšie a na kvalitatívne vyššej úrovni, tzn. precíznejšie a racionálnejšie.
Vysoké požiadavky na absolútnu i relatívnu polohovú presnosť bodov, determinované
vedeckými
a praktickými ciefami, sa kladú na základně (astronomicko-geodetické)
siete i na siete nižších rádov. Súčasnýstav
meracej a výpočtovej techniky
spolu s aplikáciou matematických vied ovplyvňuje
metodiku
budovania
polohových
sietí obidvoch
druh ov.
Pre rozvoj základných geodetických sietí je charakteristický
prechod z uhlověho merania na dIžkové, ako d6sledok priaznivejších parametrov presnosti pri meraní dIžok než pri uhlových merani ach. Problém "triangulácia
alebo trilaterácia"
bol riešený viacerými autormi, kým sa došlo k definitívnemu, teoreticky zd6vodneněmu a prakticky
overenému stanovisku.
V [1] bol vykonaný výskum predností t l' i I a t el' á c i e
nezávisle na troch polohových sieťach,
v každej s určením všetkých strán a všetkých
uhl ov. Podfa met6dy najmenších
štvorcov boli
vypracované
rozne kombinácie
obidvoOch metód.
Výsledkom sl! odporúčané kombinácie dIžkových
a uhlových meraní na dosiahnutie
optimálnych
schém. Prednosti trilaterácie
využíva napr. sovietsky systém RDS, ktorý umožňuje budovat po-
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sietí

lohové siete metódou Zem-lietadlo-Zem.
Pozostáva z jednej stanice umiestnenej
v lietadle
a z troch pozemných staníc. Dialkomerom s dosahom 350 km (decimetrové vlny) sa meria dížka
medzi pozemnými stanicami a lietadlom za jeho
letu vo výške od 500 m do 2 km pri rýchlosti do
500 km/ho Po zavedení korekcií a redukcií sa vypočítajú prlslušné
vzdialenosti
(bližšie v [2]).
Uosiahla sa relatívna presnosť 1; 400 000, zodpovedajúca presnosti určenia bod ov astronomicko-geodetickej siete.
Z vedeckého hladiska majú mimoriadny význam
tendencie vytvoriť jednotnú celo s v e t o v ú geodetickú sieť, ktoré presadzuje Medzinárodná geodetická as()ciácia (IAG). Nejednotnost súradnicových
systém ov a heterogénna presnosť v sieti jednotlivých štátov sp6sobená predovšetkým chybami systematického charakteru, komplikujú celý problém.
V posledných rokoch vznikol rad teoretických prác
i praktiCkých úspešných pokusov v oblasti spresnenia klasickej a súčasne i družicovej t r i a n g ul á c i e ich spoločným vyrovnaním. Výsledkom sú
overené homogénne siete. W o 1f rieši v [3] problém eliminácie systematických chýb pri spoločnom
vyrovnaní obidvoch triangulácií v troch etapách.
V prvej etape se vykoná výpočet v každom z obidvoch systémov osobitne, v druhej sa analýzou odhalia a kvantifikujú systematické chyby a pokial
ich prítomnosť je dokázaná a signifikantná, eliminujú sa v tretej etape kombinovaným vyrovnaním
obidvoch systémov súčasne. Ten istý autor v [4] navrhuje metódu na spresnenie výsledkov klasickej
triangulácie údajmi družicových sietí.
Problém, či pre vytvorenie svetovej geodetickej
siete možno okrem družicových pozorovaní použiť
i merania v trigonometrických
a trilateračných sieťach a takisto pozemné výškové merania, rieši aj
Hal m o s v [5] a dochádz& k záV8ru zhodnému
s [31 v otázke eliminácie systematických vplyvov.
R i n n e r v [6] dokazuje, že smery a d1žky v terestrickej
sieti oc1voiené z družicových meraní
a takisto siete vybudované pomocllu družíc m6žu
spresniť klasickú európskú trianguláciu a prispieť
k spresneniu
charakterist'k
štruktúry
jej chýb.
K r a k i w s k Y v [7] uverejňuie
vypracovaný
postup vyrovnania družicovej siete a trilaterácie
v spojení s terestrickými
úd3.jmi podla metódy
najmenších štvorcov. odvodzuje potrebné rovnice
a rieši otázky špeciálnych terestrických a družicových mernni. Aktuálno'>ť otázky spresnenia základných geodetických sietí meraniami na družice Zeme potvrdzuje rad ďalších prác z posledných rokov
od viacerých autorovo
.
Potrebu spresniť národné základné geodetické
siete, eliminovať z nich systematické chyby a vytvoriť jednotný celosvetový homogénny systém naznačujú i ňoteraišie skťísenosti komisie IAG na
prevvrovnnnie
eurÓDsk'}i trigonometrickej
siete.
POdla v/'slpnkov zvereinených
nR XV. valnom
zhromaždpní M~nzinároc1flej g°'1detickei a geofyzikiílnej vnie flUGG] v Grenobli r. 1975 pri výpočte rc,znych variantov spoločného vyrovnania
trigonometrických
sietí zftDlldn€j, severnej a južnej Európy nreiavili sa na okraji siete systemat'cké
chvby v hfJdnotfl IlŽ nk'llo 50 cm.
Pri budovaní polohových geodetických sietí nižších rádov ie z metodického hfadiska takisto ako
u :r.ákladných sietí aktuálny prechod z uhlových
meraní na d1žkové. akrem toho a v súvislosti s problémom práve spomenutým - v ostatnom čase vynoril sa nový názor na postup v budovaní viacetapovej siete, podložený praktickými
skúsenosťami
z budovania
maďarskej
trigono-

metrickej siete po II. svetovej voj ne a opierajúci sa aj o teoretické štúdie. Ide o zmenu zásady "z velkého do malého" na zásadu "z malého
do velkého", spočívajúcu v zmene zákonitosti šírenia a hromadenia
chýb v dlžkových sieťach
oproti sieťam uhlovým. Štúdiu k tomuto problému
uverejnili Gerke
a Pelzer
[8]. Skúmali šírenie chýb v trilateračných
sieťach; odvodili optimálnu d1žku pre jednotlivé elektronické diafkomery, pri ktorej disperzia m2 v jej meraní je minimálna. Na základe štúdia pravidelnej a nepravidelnej konfigurácie plošnej siete s rozličnými parametrami došli k záverom, že z dížkovej siete
nižšieho rádu možno odvodiť uhly a strany siete
vyššieho rádu s presnosťou. dosiahnutelnou priamym
meraním len s vefkými nákladmi. Ďalej z hladiska
teórie chýb nie je potrebné ani účelné priame meranie prvkov v sieťach vyšších rádov a zásada
"z velkého do malého" stráca v d6s1edku technologických zmien svoje odpodstatnenie.
Niektoré
ďalšie podrobnosti uvádza V y k u t i 1 v [9] na str.
344-347.

Postupná preorientácia uhlových sietí na d1žkové do zrlačnej miery vplýva na trend výskumu observačných metód a postupov; no napriek tomu
sa aspoň sporadicky
objavujú práce, vačšinou
€xperimentálneho
charakteru,
zamerané na problematiku merania uhlov. Ich ciefom je redukcia
vplyvu premenlivých systematických chýb sposobených refrakciou. Výskumom týchto chýb pri meraní
uhlov na bodoch astronomicko-geodetickej
siete
ZSSR sa venuje Kr j u k o v v [10]. Rešpektujúc
geografické ro~delenie teploty vzduchu vyšetruje
v priestore trigonometrickej siete teplotný gradient
a jeho vplyv na deformáciu geodetickej siete. Možnosti v~počtu opráv z vodorovnej refrakcie pomocou vertikálneho teplotného gradientu, ktorý sa
vyšetrí pri meraní osnovy smerov na stanovisku prístroia, udává Ta r t a čin s k i j v [11]. Padla neho
možno týmto postupom snížiť vplyv refrakcie na
pol.ovicu, ale vzhladom na vysoké náklady len
v prípade malého počtu smerov. Ten istý autor
v [12] sa zaoberá presnosťou merania uhlov v sieti
2. rádu v rovinných oblastiach a pahorkatin:ch;
matematickoštatistickými
metódami skúma vplyv
náhodných a systematickýcll
chýb, ktoré udáva
strednými chybami 0,51", resp. 0,62" (z vodorovnej
refrakcie) a 0,69" (konštantné systematické chyby).
Dokazuje, že zníženie vplyvu systematických chýb
je principiálne možné.
V ostatných rok ach boli vykonané úspešné pokusy zvládnuť refrakciu fyzikálne, disperznou metódou. a prístrojoch r e f r a k tom e t r o c h referovali sovietski vedci M i c h a i lov
[13] a
P r i 1e p i n [14]. Novú metódu výpočtu koeficientov refrakcie z meraných výškových uhlov uverejn~l Hra d i 1e k [15].
Snaha po dosiahnutí maximálnej presnosti v meraní uhlov orientuje aj v súčasnosti pozornosť na
podmienky a vplvvy s tab i 1i t Y signálov. V testovacej sieti CNIIGAiK v Moskve sa ukázalo [16],
že stredná chyba meraného smerll vplyvom nestabílity signálu dosahuie hodnoty 1,3" až 1,9" v závislosti od výšky signálu a od ďalších faktor ov. Chyba má systematický
charakter,
preto jej vplyv
možno znížiť alebo iu možno úplne eliminovať.
V súvisloSti so zvyšov'lním n:".rokov na presnosť
merania v t r i 1a t e rač n Ý Ch sieťach sa venuie
sústavná pozornosť fyzikálnym metódam merania
d1žok, problémom d1žkových etalánov, kalibrácii
diafkomerov, analýze elementárnych prístrojových
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Kukučia,

chýb ai. Rozvíjajú sa met6dy na zVýšenie presnosti fyzikálnych redukcií, pracuje sa na tvorbe
modelov atmosféry, skúmajú sa vplyvy meterologických podmienok na presnosť merania atď. [17],

vážny problém - riešenie velkých systémov normálnych rovníc. Limitujúcim faktorem je kapacita pamati počítača. Riešením problému sa zaoberá špeciálna študijná skupina IAG "numerický výpočet
ve f k Ý c h trianguláclí".
Prednosti a nevýhody
možných postupov
(využitie vonkajších
pamatí
počítača, vyrovnanie siete po blokoch, využiti a špeciálnych vlastností normálnych rovníc, ako je symetria prvkov matíc, velký počet nulových prvkov
ai.) analyzuje napr. S c h m i t t [46] a opisuje postup použitý pri vyrovnaní siete v NSR. Problémom
zabezpečenia matematickej tuhosti pri spájaní národných sietí sa zaoberajú Dr a c u p a G e r gen.
V [47] poukazujú na skúsenosti v USA a v prípade
jednoetapovej siete za najekonomickejšie
považujú
vyrovnanie maximálne 2000 bodov súčasne, no pripúštajú, že výhodnejšie maže byt rozdelenie na
dva alebo viacej menších blokov a vyrovnanie
podla Helmerta, príp. použitie iných metód. Riešením normálnych
rovníc iteráciou
[konjugované
gradienty) sa zaoberajú A s h k e n a z y a Wo o d
[48]. Vyrovnaniu meraných veličín z najvšeobecnejšieho a univerzálneho hfadiska je venovaný článok
Kubáčka [49]. Zásadne nové prvky v teoreticko-matematickom a ideovom chápání geodetických sietí
a v ich analýze sa objavujú napr. v [50] a [51].

Súčasné

problémy

lJuctovania

polohových

sietí

[18], [19], [20], [21], [22].

Najnovšie pokroky matematiky a hlavne existencia počítačov umožňujú podstatne
zdokonaliť
a spresniť postup výpočtových prác v sieťach budovaných po etapách. Zo série teoretických štúdií
zameraných na vypracovanie metodického postupu v tejto oblasti zasluhuje si pozornosť práca,
ktorú uverejnil
Kubáček
[23]. Vplyvy chýb
pripájacích bodov na súradnice sú predmetom štatistického výskumu v [24].
Súčasný stav matematiky a výpočtovej techniky
nezasahuje len do metodiky budovania geodetických sietí, ale poskytuje i významné, často aj
principiálne nové možnosti analýzy presnosti existujúcich
sietí. Preto tu klasickým
znalostiam
hodnotenia presnosti priblidajú neustále nové poznatky, a to nielen konkrétneho, lokálneho významu, ale aj všeobecného charakteru, s vedeckým
prínosom. Vypracované boli metódy výpočtu presnosti merania
uhlov a dIžok v sieťach [25].
K u č e r a [26] uvádza približné vzorce na výpočet
stredných chýb vyrovnaných výsledkov a na odhad
polohových chýb. Ďalej udáva vzťah medzi strednými chybami na dosiahnutie rovnakej polohovej
presnosti bodov určených dIžkove i smerove. Teóriu kritéria presnosti geodetických sietí raznych
rádov, založenú na transformácii "S", predložil na
13. kongrese FIG B a a r d a [27]. Nelineárnou metódou presnosti
sa zaoberá
A dam c z e w s k i
v [28]. Pomerne značná pozornosť sa venu je štvoruholníkovým sieťam a sieťam s kombinovaným meraním strán a uhlov, prípadne sieťam s meranými
všetkými prvkami. Problém nastoluje napr. [29], &de
sú odvodené vzorce na výpočet presnosti stykových
a ostatných strán vofného reťazca geodetických
štvorcov s meranými dIžkami i uhlami. Vedeckým
i praktickým účelom slúži "Scientifik Network 1970".
Ide o VI. blok európskej triangulácie, vytvorený
z trigonometrických
sietí V. Británie, Severného
Írska, frskej republiky, Francie, Škótska a Nórska pomocou SHORANU. Výsledky štatistickej analýzy oresnosti a pevnosti tohto bloku uverejnií'i
Ashkenazi
a Cross
[30]. S problematikou
vofných trilateračných
sietí sa zaoberá K o st e ck a j a [31]. Podstatné charakteristiky
stochastických vzťahov medzi bodmi geodetickej siete odvodil
Kubáček v [32]. Práca vznikla v rámci úlohy [33],
kde sú numerické výsledky analýzy malej časti JTSK
s aplikáciou o hromadení stredných chýb v sieti
budovanej po etap"í.ch podfa [23], (pozri aj [34],
[35]).

Možnost použiť stredné chyby vyrovnaných prvkov triangulácie a trilaterácie na odhad presnosti
siete s meranými uhlami i dlžkami skúma N o v osel s k a j a v [36]. Kosteckaja skúma a analyzuje
presnosť trilateračných sietí a reťazcov v [37] [38].
Bar tel m e a Me i s s I analyzovali rovinnú dlžkovú sieť na modeli pravidelného tvaru s použitím
eliptických
diferenčných
rovníc a Fourierových
transformácií [39].

Na porovnanie účinnosti roznych vyrovnávacích
postupov z uhlových a dIžkových meraní sa z podnetu IAG vybudovalo viacero testovacích sietí.
Z hladiska rozvoja teórie budovania sietí za najvýznamnejšie možno považovat súčasné pokroky
v ich plánovaní a optimalizácii. Niekolko zásadných a kritických úvah o pojme a význame optimalizácie z všeobecného hfadiska ako 1 v zmysle
matematického chápania problému predniesol A lber d a [52]. Podrobnejšie sa s problematikou
optimálneho plánovania geodetických sietí možno
oboznámiť v [53]. Autori na jednoduchých príkladoch z pretínania študujú rozličné cielové funkcie,
podla ktorých možno optimalizovať
geodetické
siete. Na báze matematickej štatistiky tvoria axiómy
optimálneho plánu a uvádzajú celý rad cielových
funkcí, vychádzajúc z Kiefer-Wolfowitzovej
vety
a jej modifikácií. V československej literatúre sa
s problematikou optimalizácie v modernom ponímaní stretáme po prvý krát v [54]. Autori - Kuháček a P á z ma n - sa opierajú o práce Kiefera,
Wolfowitza, Fedorova a ďalších a po základnej
teoretickej formulácii problému uvádzajú prípady
aplikácie metódy. Výber optimálneho tvaru siete
a optimálnej
presnosti
meraní zabezpečujúcich
udanú presnosť prvkov riešenia aj Pro vor o v
a A f o n i n [55], sledujúc minimum nákladov na
polné práce. Systematický prístup k tvorbe metodiky optimálnych postupov a konkrétne praktické
aplikácie sú v prácach [56], [57].

Z velkého radu prác orientovaných
na vyrovnanie trllateračných
sietí zasluhujú si pozornosť
napr. [40], [41], [42], [43], [44]. Najnovšie sa objavujú práce z vyrovnania trilateračných sietí v trojrozmernom priestore (napr. [45]).
Spájanie geodetickýcl1 sietí do vačších celkov komplikuje vyrovnltvacie postupy a nastoluje
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Riešenie aktuálnych problémov budovanla, obnovy a príp. modernizácie polohových geodetických
sietí a sietí slúžiacich' špeciálnym účelom možno
na základe uvedeného prehladu súčasných výsledkov a tendencií
vývoj a vidieť v preorientácii
z uhlov na dížky a v daslednej matematizácii prinavrhovaní ich štruktúry a pri tvorbe plánov v zmysle optimálnych meracích postupov. _Súčasná a perspektívna výpočtová technika umožní zanechať doterajší viacetapový postup a docielit homogénnu
presnost i v prípadoch velkých sietí. Naznačené
tendencie sa mažu uplatnit pri tvorbe jednotnej
celosvetovej základnej siete i pri budovaní národných sietí a špeciálnych lokálnych sietí.

Kukuta,
sietí
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Jak se shodují výsledky
družicových metod?

Metody družicové geodézie dovolují řešit mnohé úlohy, klasickými způsoby neřešitelné. Jednou z nich je
určení souřadnic bodů, vzájemně velmi vzdálených,
ve společném geocentrickém systému. Takových systémů, postupně zpřesňovaných, byla již určena celá
řada. Všechny jsou formálně definovány stejně: mají
počátek ve hmotném středu (těžišti) Země, osa Z míří
k střednímu pólu OCI definovanému IPMS resp.
BIH, základní rovina XZ je rovnoběžná s rovinou
Greenwichského poledníku, definovaného časovým
systémem lUH a osa Y míří na východ, čímž doplňuje
souřadnicový systém na pravotočivý. Definice jsou
realizovány souborem souřadnic stanic a parametrů
gravitačního pole Země (uvažujeme-li přesně, tedy
též použitými metodami pozorování a zpracování,
konstantami v různých redukčních .vzorcích, negravitačních vlivech atd.), neboť nelze zásadně určit geocentrické souřadnice bez použití údajů o drahách družic, ani oddělit určování drah od určování gravitačních poruch. Prosté porovnání souřadnic identických
stanic v různých systémech ukazuje, že se někdy liší
zřetelně více, než odpovídá přesnosti udávané jednotli.
vými autory. Nebudeme však zde řešit tento problém
v celé naznačené složitosti, jak by snad mohl slibovat
název článku, ale omezíme se na úkol podstatně
skromnější.
Je-li potřeba určit geocentrické souřadnice jednot.

livých nových bodů, neznamená to, že bude proto
vytvářen celý nový geocentrický systém. ale stanice
se zapojí do geocentrického systému již dříve určeného.
Lze k tomu užít různých metod: geometrických,
kdy družice je užita jen jako pohyblivý, vysoký záměrný bod, dynamických,
užívajících v různé míře
informací o prostorové dráze družice a kombinovaných,
spojujících vhodným způsobem myšlenky
obou předcházejících.
Abychom nabyli konkrétní představy o shodě
výsledků těchto metod a jejich variant, porovnáme
polohy několika stanic, poprvé určených z fotografických pozorování družic v programu ISAGEX 1971.
Pozorování komorami AFU 75 a SBG byla ovšem
pro jednotlivé metody a stanice ze společného základního souboru různě vybírána, ale zaručena je identita
poloh, aparatur i postupů základních astrometrických redukcí pro každou stanici. Jsme proto oprávněni srovnávat konečné výsledky.

Pro srovnání užijeme výsledky geometrických
určení VúGTK, dynamických určení Goddard Space
Flight Center (GSFC) a kombinovaných určení Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO). Uvedeme
nejdříve jejich podrobnější popis podle užitých pramenu [1-5].
.
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novány spojením systémů normálních rovnic (s vyloučením elementů drah při jejich řešení). Řešení z r. 1974
(g, [4]) určovalo stanice Riga, Užgorod, Potsdam,
Helwan a Ypenburg z daných stanic Haute Provence,
Zimmerwald, San Fernando a Athény (Řecko) a v dynamické části užívalo 12 společných oblouků. Řešen!
z r. 1975 (h, [5]) zahrnovalo 18 společných oblouků
a určovány byly stanice Riga, Užgorod, Zvenigorod
(SSSR), Ondřej ov 2, Helwan, Ypenburg, Potsdam,
Zimmerwald a Malvern (jak patrno, i některé určené
již v dřívějších pracích SAO). Jako dané byly přijaty
Haute Provence, Nice (Francie), San Fernando, Addis
Abeba, Dionysos a Athény.
Přehled všech použitých řešení, jejich označení pro
následující odkazy a publikací je uveden v tab. 1.

Jednoduchou
geometrickou metodou synchronních rovin byly určeny geocentrické souřadnice stanic
Ondřejov 2, Potsdam
(NDR), Helwan (Egypt),
Early Point (Vel. Británie), Ypenburg (Nizozemí)
a San Vito (Itálie) v systému Standard Earth III
(SE III). Jako výchozí stanice, jejichž polohy byly
v tomto systému dány, se užily Užgorod a Riga
(SSSR), Haute
Provence
(Francie), Zimmerwald
(Švýcarsko), MILlvern (Vel. Británie), San Fernando
(Španělsko) a Dionysos (Řecko). Toto řešení, uveřejněné v [1], bylo později opakováno se zahrnutím dalších
6 synchronních pozorování stanice Helwan se stanicí Addis Abeba (Etiopie). Jak se dalo očekávat,
významným způsobem se změnily jen výsledky pro
stanici Helwan (zde uvedené pod označením ,,+6",
resp. c, d), takže řešení nebylo publikováno. V obou
případech byly polohy stanic vyrovnávány dle zprostředkujících, jednak ve dvou skupinách (Potsdam
Early Point, ostatní), jednak jednotlivě (individuálně).

Označeni

+

+

2.2

Tab. 1 Přehled uvažovaných řešení

Dynamická

řešeni

VÚGTK

a

1974

VÚGTK

b

1974

GSFC

c

VÚGTK

d

VÚGTK

e

GSFC

f

GSFC

g

SAO 1974
SAO 1975

1975

Užívá se numerická integrace pohybových rovnic
.s využitím modelu gravitačního pole Země odvozeného v GSFC a označeného GEM-l a souřadnic daných stanic (laserů a neurčovaných komor, které pozorovaly v programu ISAGEX) v systému GSFC
1973. V řešeni r. 1973 (e, [2]) byly určovány stanice
Ulanbátar
(Mongolsko), Užgorod, Riga, Helwan,
Ondřej ov 2 a Potsdam. Bylo užito
celkem 13 společných oblouků (určeTab. 2 Přehled
ných drah družic) a nejistota poloh
Stanice, fešeni
odhadnuta asi na 20 m v každé
souřadnici. Řešení GSFC 1975 (f, [3])
1I47
Ondřej ov 2
určovalo pouze polohy stanic UlanVÚGTK a
bátar, Helwan, Ondřejov 2 a Potb
sdam, přičemž pro každou stanici
e
GSFC
byly zvoleny zvláštní oblouky, vyf
h
SAO
brané tak, aby rozložení pozorování z určovaných stanic bylo opti1I81 Potsdam
VÚGTK a
mální. Těchto oblouků bylo pro
b
Ondřej ov 2 a Helwl1n po 5, pro Ulane
GSFC
bátar 4, pro Potsdam 3 a přesnost
f
výsledků odhadnuta na 20 m v šířce
g
SAO
h
a délce, a 10 m ve výšce - vztažených k zvolenému geocentrickýmu
1660
Ulanbátar
elipsoidu, což je způsob, jak GSFC
e
GSFC
udává své výsledky (pro srovnání
f
je lze snadno přepočítat na pravoh
SAO
úhlé souřadnice).
1901 Helwan
VÚGTK a

V geometrické části se užívá
dvojstupňového vyrovnání (nejprve
směry jednotlivých spojnic, pak prostorová síť z podmínek komplanarity), v dynamické části jsou pohybové rovnice integrovány analyticky a využitím modelu gravitačního pole a souřadnic daných stanic dle SE III. Obě části byly kombi-

Zpracováni

GSFCSAO

b
c
d
e

f

g
h

1975
1973
--

1975

h

srovnávaných

I

I

Typ fešeni

geometrické
skupinové
geometrické
individuální
geometrické skupinové

Publikace

} [1]

" +6"

} nepubl.
geometrické
individuální" + 6"
dynamické, společné
[2]
oblouky
dýnamické, individuál[3]
ní oblouky
kombinované
[4]
kombinované
[5]

poloh (souřadnice v metrech)
Z

a

4857560 ±10
559
9
604
555
564,9

17
16

3800559 ±29 0882032 ± 17 5028771 ±34
572
64
034
784
32
72
653
010
937
617
1986
887
613,5
2000,0
846,4
596,0
1988,9
865,2

48
102

X

3978463 ±10
455
II
448
440
450,8

-1257449
446
425,3

Y

1051033 ±9
037
8
01I
054
026,1

4099329
360
346,2

I

4708070
7997
8007,8

4,7

9,3

9,5

4728326 ±28 2879689 ±44 3156855 ±34
325
32
686
48
866
37
310
18
656
22
868
22
307
23
650
26
879
28
088
692
7237
299
641
6864
315,2
645,5
859,4
313,2
624,1
862,5

62
69
36
44

3919690,±7
687
6
637,3
651,8

II
8

4,6

8034

Ypenburg
VUGTK a
SAO

b
g
h
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0298843 ±6
844
4
829,2
840,9

5005880 ±6
880
4
913,5
893,8

4,4
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vány na elipsoidické (prakticky geocentrické polární) souřadnice a uvedeny v tab. 4 jako odchylka. v délce
LtL, v šířce LtB a ve výšce LtH; odchylka v poloze
.
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Obr. 1.: Užitá pozorování programu ISAGEX
přípravného období 1970).

Ze všech urěovaných stanic, které byly uvedeny
v odst. 2, jsme vybrali 5 stanic, určených zcela nově
a alespoň dvakrát, metodami různého typu. Jsou
i s výsledky uvedeny v tab. 2, kde ve sloupci a jsou
střední kvadratické odchylky v poloze a přesnosti
udávané u řešení VúGTK jsou formálně středními
chybami. Na obr. 1 je naznačen způsob, jakým byla
pro jednotlivá. řešení vybírána pozorování ze základního souboru. Poznamenejme, že v lit. [2-5] není
uveden podrobný soupis použitých pozorování a že
jsou užívána různá čísla i názvy stanic; my jsme užili
oficiálního číslování z dokumentů akce ISAGEX, ale
pro názvy stanic v tabulkách a textu zvolili kompromis
mezi oficiálním zněním a známějšími českými názvy
některých měst.

VLtL2 + LtB2 + LtH2.

V této tabulce jsou též vyznačena
řešení považovaná za vadná i použitá k odvození "nejlepších" poloh.
V další tab. 5 jsou uvedeny
střední kvadratické odchylky pro
určení souřadnic některou z metod,
považovaných za stejně přesné, definované např. jako (!L =
V(L'O"l)/(n -1),
kde n je počet uvažovaných určení
polohy dané stanice. Střední kvadra-

fiSFC f
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4. Zhodnoceni a závěry

1971 (včetně

Tabulky 2, 4 a 5 nám budou
podkladem k závěrům o přesnosti a
shodě metod pro zapojování družicových stanic do
geocentrického systému. Je zřejmé, že volba určení,
použitých k odvození "nejlepších" poloh (tab. 3) je
do jisté míry subjektivní (což ale neplatí o vylučování
vadných určení, zcela jasně patrných z tab. 2).
Srovnávání poloh způsobem "každá se všemi ostatními" by však vedlo k nepřeWednosti tabulek a nebylo by o nic více oprávněné, než používání složité statistické analýzy tohoto málo početného a dosti různorodného materiálu. S těmito výhradami nechť jsou
přijímány následující závěry, které, jak se zdá, lze
z hodnot tab. 2, 4 a 5 učinit.
4.1 Je-li geometrická konfigurace stanic a pozorovaných poloh družic přízniv;á, je geometrické řešení
přesnější i při malém počtu pozorování, což je
patrné mj. z toho, že dynamické a kombinované
polohy stanic Ondřej ov 2 (GSFC f, SAO hl, Helwan (GSFC f) a Ypenburg (SAO h) z r. 1975 se
zřetelně
přiblížily
geometrickým
výsledkům
VúGTK 1974 (příp. 1975 pro Helwan).

Z hodnot tab. 2 jsme nejprve vyloučili zřejmě
vadné polohy, nápadně se odlišující od ostatních.
Pak byly vypočteny tzv. "nejlepší" polohy stanic
a to prostým průměrováním souřadnic vždy jednoho
určení každého typu, pokud bylo
k disposici. Lze namítnout, že systém dynamických určení GSFC je
Stanice
X
jiný jež řešení SAO a VúGTK
(SE III), takže podobný postup
1147
není oprávněný. Avšak v každém
3978448,6
Ondřej ov 2
případě jsou určované stanice pro
±4,5
všechny metody identické a souřad1181
nice všech stanic i parametry graviPotsdam
3800606,5
tačního pole se vztahují k témuž
10,5
fyzikálnímu tělesu - Zemi. Ostatně,
1660
celý náš rozbor si nečiní nároku na.
Ulanbátar
-1257435,6
teoretickou exaktnost.
10,4
"Nejlepší" polohy srovnávaných
1901
Helwan
4728307,4
stanic, uvedené v tab. 3, jsou pak
4,3
použity k stanovení odchylek jedno.
8034
tlivých řešení. Odchylky Lt, definoYpenburg
3919669,4
vané jako jednotlivé určení minus
17;6
"nejlepší" poloha byly transformo.
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Y

I

Z

a

Utitá
určeni

bJh

1051039,0
±8,1

4857559,6
±2,9

0881987,4
1,4

5028876,1
10,9

15,2

4099353,1
6,9

4708002,4
5,4

13,6

2879640,4
.
9,2

3156864,8
1,6

10,3

0298842,4
1,5

5005886,9
6,9

19,0

±9,7

Jh
Jh
cJh
bh
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stanice

Urěeni

<lL

1147
Ondřej ov 2

a

- 9,5
- 3,6
-26,9
16,7
-13,0
54,2
53,2
11,5
- 3,7
10,7
3,8
19,9
7,9
- 7,8
31,8
29,7
12,0
8,4
158,2
4,9
,. 0,3
-16,9
- 1,0
0,3
-10,7
- 0,2

b
e

f

h

1181
Potsdam

a
b
e

f
g

h

1660
Ulanbátar

e

f

h

1901
Helwan

a
b
c
d
e

f

g

h

8034
Ypenburg

a
b
g

h

*** -

<lB

-

9,2
4,7
34,6
0,4
4,3
-35,8
-38,2
- 2,5
- 1,1
-25,8
1,1
59,7
-10,8
10,7
-28,9
-18,2
- 2,3
10,0
402,6
2,7
- 9,3
- 0,3
-20,5
-18,2
42,4
2.8,:

výsledky

<lH
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dru-

<lP

15,6
8,3
3,2
6,7*
28,9
52,5**
17,9*
- 6,4
14,1*
3,3
123,6**
-105,2
108,8**
-86,9
79,0
79,9**
15,2*
14,7
33,0
-17,5
15,2*
-14,7
73,1**
37,1
2,5
13,6 *
13,5*
- 2,5
52,9
30,9
48,9
34,3
10,6
16,2*
17,1
11,1
44,9 435,2 **
8,5*
- 6,4
10,8
5,4
- 4,2 17,4*
7,3
21,8
5,5
19,0*
j
;•..0,5 ,143,7
l- 5,5 t 19,0*

užité v "nejlepších" polohách
určení považované za vadné

4.2 Při špatné geometrické konfiguraci - jako pro
Potsdam z určení VÚGTK (konfigurace není patrná ze zde uvedených údajů) - je geometrické
určení velmi nejisté.
4.3 Je-li k disposici dostatek pozorování, lze i stanici
velmi vzdálenou od daných určit dynamickými
metodami s dobrou shodou výsledků, jak ukazuje
poloha Ulanbátaru (GSFC f, SAO hl.

stanic lze porovnat s řešením SAO 1975 (h, [5]). Pro
stanici Užgorod je střední kvadratická odchylka v poloze dle [5] rovna ±5,1 m, táž veličina dle [6] je
± 12,9 m a prostorová vzdálenost obou určených poloh je 42,9 m; pro stanici Riga jsou tyto hodnoty
±4,5 m, ±12,7 m a 30,5 m; pro družicovou stanici
Astrosovětu Zvenigorod u Moskvy, která je od daných
stanic nejvzdálenější, máme ±1O,4 m, ±58,0 m
a 151,1 m. Je patrné, že zde dává geometrické řešení
výsledky nejméně spolehlivé (což může být, bez změny
závěrů, ovlivněno i obtížností a menším počtem synchronních pozorování).
Může být zajímavé porovnat přesnost družicových poloh s přesností výsledků pozemních geodetických měření, založených obdobně hlavně na měření
úhlů. Z rozboru astronomickogeodetické sítě SSSR
([7], str. 230) vychází průměrná relativní chyba délky
geodetické čáry mezi koncovými body 200 km řetězce
1 : 315.000 a střední chyba azimutu této čáry ±1,15".
Tomu odpovídá polohová chyba koncového bodu
200 km řetězce ±1,28 m, ovšem na ploše referenčního
elipsoidu. Vypočteme pak polohovou chybu na konci
myšleného řetězce mezi nejbližší danou a určovanou
družicovou stanicí ze dvou předpokladů: že se chyby
v řetězci šíří s druhou odmocninou délky řetězce a přímo úměrně jeho délce (skutečnost bude asi někde mezi
těmito mezemi). Vezmeme-li krajní hodnoty pro námi
uvažované stanice, máme pro "řetězec" MalvernYpenburg (433,6 km prostorové vzdálenosti )polohovou
chybu mezi ±1,9 m a ±2,8 m, zatímco střední
kvadratická odchylka v družicové poloze (tab. 5) je
±26,9 m. Pro "řetězec" Dodaira (Japonsko) - Ulanbátar (2918,8 km) jsou tyto hodnoty ±4,9 m až
±18,9 m a ±19,1 m. Již toto hrubé porovnání ukazuje, že s rostoucí vzdáleností rosté též relativní přesnost
družicových poloh, nadto dávajících informaci o všech
třech souřadnicích a umožňujících definovat globální
geocentrickou souřadnicovou soustavu.
Přesnosti fotografického určení směru rovné ± 1"

4.4 Dynamická metoda však může být velice citlivá
na nevhodnou volbu užitých oblouků, rozložení
pozorování a tím i vlivy systematických chyb jak ukazuje řešení GSFC 1973 e, které se jeví celkově jako nezdařené.

Stanice

1147
Ondřej ov 2
1181
Potsdam
1660
Ulanbátar
1901
Helwan
8034
Ypenburg

4.5 Nezdá se, že by byly patrné (i při podrobnějším
rozboru údajů tab. 4 a 5) systematické rozdíly
nebo výrazné rozdíly v přesnosti určení jednotlivých souřadnic.
4.6 Za splnění příslušných podmínek dávají všechny
tři uvedené typy metod prakticky stejnou přesnost, charakterizovanou při užití fotografických
pozorování střední kvadratickou odchylkou v poloze asi 16-18 m. Údaje o vnitřní přesnosti určení
(viz odst. 2.2 a tab. 2) však nejsou právě spolehlivým kritériem správnosti a přesnosti řešení.
Některé z těchto závěrů lze dále ilustrovat na
výsledcích zpracování částečně odlišného pozorovaoího materiálu v Astro30větu AV SSSR [6]. Z pozorování v programu Velká chorda byly geometrickou
metodou vypočteny v systému SE III předběžné
souřadnice stanic Zvenigorod, Užgorod, Riga, JuŽno.
Sachalinsk (všechny SSSR), Baja (Maďarsko), Helsinki
(Finsko) a Uppsala (Švédsko). Polohy tří z těchto

Průměrné
hodnoty
Střední pro
určení*
VÚGTK
GSFC
SAO
Půltuěně Obyčejně *
-
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n

3
4
2
3
2
2
3
7
2
4

3*
4
5

I

"L

"B

I

"H

"p

±15,2 ± 4,5 ± 5,6 ±16,8
16,5
6,6
6,5
13,6
21,5
20,8
1,6
5,3
27,8
19,2
18,3
8,4
19,1
3,5
15,2
11,1
19,1
15,2
3,5
11,1
17,9
2,5
9,2
15,1
32,2
20,2
15,1
20,1
26,9
7,8
25,7
0,4
32,2
6,2
31,0
6,2
9,4
11,9

9,9
17,2

9,4
11,1

20,4
25,6

8,9
11,2
11,5

13,4
6,5
10,8

8,7
10,1
8,4

18,3
16,4
17,9

pro řešení užitá v "nejlepších" polohách.
pro všechna řešení kromě vadných.
pouze řešení užitá v "nejlepších" polohách,
srovnatelná; n - počet určených stanic.
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by pro vzdálenost družice 1000 km odpovídala přesnost určeni její polohy ve směru kolmém k záměře
asi ±4,8 m. Skutečná přesnost určeni směru bývá
zatím poněkud nižší, asi ± 2" až ± 3" [1] a vzdálenost
poookud větší, ca 1200-1500 km, takže vyjde "základní" přesnost jednoho určení polohy družice
±1l,6 m až ±21,8 m, což dává průllj.ěr ±16,7 m,
shodný se střední kvadratickou odchylkou v poloze
určených družicových stanic 16-18 m (odst. 4.6 a tab.
5). Zdá se, že celý rozsáhlý soubor pozorovaných poloh,
vstupujících přímo nebo nepřímo (přes elementy drah
družic a parametry gravitačního pole Země) do určovaných poloh stanic, se chová jako soubor zatížený
převážně chybami nahodilými, ač je dobře známo, že
jednotlivá měřeni, pozorované přelety nebo dráhy
se někdy odchylují výrazně systematicky. Přesnost
určených poloh stanic je blízká "základní" přesnosti
určeni polohy družice.
Polohy stanic, diskutované v tomto článku, jsou
výsledkem hlavně (na určovaných stanicích výhradně)
fotografických pozorováni družic. Nové pozorovací
metody - dopplerovské měřeni, laserová telemetrie,
metody interferometrické, družicová altimetrie - dávají již "základni" přesnost v prvních jednotkách
metrů a slibují v blízké budoucnosti decimetry (někteří autoři hovoří i o centimetrech). Tím se ještě
zvyšuje význam družicové geodézie pro výzkum i praxi, zvláště podaří-li se zpřesnit též metody určováni
směrů, aby byla k disposici vždy úplná informace
o relativní poloze družice a pozemních stanic. Na
složité problematice všech těchto pozorování, na vývoji přístrojů a metod redukcí i geodetického zpracování se intenzivně pracuje v mnoha zemích.

T.: Tak se shodují výsledky
družicových
metod?
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Lektoroval:

Směrové opravy železničních oblouků
zjednodušenou metodou

Ve snaze urychlit metodu obloukových souřadnic jsem
upravil početní metodu Hallade-Šís~k pro programování na počítači MINSK 22. Program jsem se·
stavil tak, že umožňuje výpočet příčných posunů
Poi Z naměřených vzepětí, při zvoleném poloměru
oblouku, délce přechodnice a zvolené délce tětivy.
Metodá se uplatní zejména v případě většího množství
rekons~ruovaných oblouků. V dalším uvádím rozbor
~této metpdy.

G., Kostelecký,

Dr. Petr Lila, CSc.,
AÚ ČSAV, Ondl'ejov

Ing. Frantiiek Hromádka,
Lesnická fakulta, VŠZ Brno

Teorň metody obloukových souřadnic v tomto
článku nerozvádím, protože je dostatečně známá z od·
borné literatury [1]. Soustředím se zde pouze na vlastni
řešeni. Celé řešení jsem provedl přímo v obrazci
křivosti a uvažoval jsem pouze rozdíly ploch mezi
obrazcem křivosti (vzepětí) starého a nového oblouku.
Je tedy možno psát
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Hromddka, F,;' Sm~rové opravy
z;ednodu§enou metodou

P

= J Li . ds =
. ds

I (K. -

=

Kn) • ds

železničních

=

I (d;.

J d <ps - I d <pn = <pa -

obloukil

_ d;n).
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Určení polohy tížnice obrazce vzepětí
Vzdálenost tížnice G obrazce vzepětí od počáteční
osy y-ové určíme ze statického momentu plochy obrazce vzepětí k ose y.

<Pil •

Dostaneme tak směrovou čáru rozdílů vzepětí, vyjádřenou řadou čísel.
l'

= <p. -

<Pil

=

kde M. je statický moment plochy obrazce vzepětí,
F. je celková plocha starého obrazce vzepětí,
g. je rameno statického momentu. Je to vlastně
vzdálenost tížnice G od osy Y (viz. obr. 1).

~Li.

Pro hledané posuny pak platí vztah

Pai

=

2

Pai

I (<p. =

2

J

<Pil) • ds,
l' .

Dále

ds

3. Výpočetní postup pro sestavení a odladění programu
na počítači MINSK 22
Teorie metody vychází z myšlenky, že nejjednodušší řešení obdržíme na základě výpočtu statického
momentu plochy obrazce vzepětí [3]. Postupuje se
tím způsobem, že se nejdříve vyhledá poloha tížnice
G (obr. 1) plochy obrazce vzepětí, které jsme měřili
na dílčích bodech P vyšetřova,.ného oblouku. Nová
vzepětí je nutno vypočítat tak, aby jejich obrazec
byl rovnoplochý s obrazcem změřených vzepětí a aby
měl s ním společnou tižnici. Tím je vyhověno podmín.
ce, aby tečny obou oblouků (starého a nového) byly
společné, aby byl zachován původní středový úhel
a posuny u konce oblouků byly nulové.
Poloha tížnice G .se určuje z rovnosti statických
momentů obou obrazců vzepětí a to k ose Y, kde se
nachází počátek.
Příčné posuny Pa pak dostaneme jako dvojnásobky postupných dvojnásobních součtů rozdílů změřených a navržených vzepětí.

kde Lil je délka úseku oblouku
~ délky tětivy,
Vi je naměřené vzepětí ve starém oblouku,
Pi je pořadové číslo jednotlivých bodů P oblouku,
které je nutno násobit deseti, abychom dostali gv
v metrech.

Provedeme tak, že nejprve určíme polohu přechodnice a kružnice oblouku. Za tím účelem vypočteme vzepětí Vak V kružnici oblouku

t2

Vak

= sr'

(5)

kde je t délka tětivy (t = 20 m).
Je nutno však splnit podmínku, že
v mezích pořadových čísel Pi

Vak

počítáme pouze

ZO:::; ...< KO
10 - P, = 10 '
kde ZO a KO je staničení těchto hlavních bodů.
Výše uvedené meze platí pouze v případě, že řídící
čára (vnější kolejnice) oblouku byla dělena po deseti
metrech. Délku la kružnice oblouku bez přechodnic
vypočteme podle vzorce
la
-2

500. ~

= ----v

Vi

metrec

h

.

Vak

Pomocí

~ určíme polohu ZP a KP obou přechodnic.

Potom určíme staničení ZP, ZO, KO, KP

'KP

,

I

I

I

1-

o-;

kde lp je délka přechodnice v metrech.
Nyní provedeme vlastní výpočet vzepětí Vap a v~J/
v krajních přechodnicích. Nejprve stanovíme inter·
val,. ve kterém se nachází 8i

!p

ZP
"'TO.~

zo

8i

~W'

Pak následuje výpočet 8i a výpočet vzepětí vap v prvé
krajní přechodnici podle vzorců
'
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Hromádka,

Vlastní
vZorce

si pro

druhou

,

v;"

vzepětí

ve druhé

10 p"

=_KP Vok,

= -l- .s,.

VOJ)

P

~Vo

Není-li splněna tato
opravit o hodnotu

společné

krajní

tečny,

= ~v,.

podmínka,

je nutno

~v,-~vn
ne

=

,

vzepětí

(10)

< < KP
= ne = 10 .

ZP
10

= Vo

Utvoříme rozdHstarých

+ ó.

a nových vzepětí

~A '+l.5

=

.

.

Musí být splněna podmínka

Při nesplnění

této

= O.

podmínky

provedeme

vyrovná.ní

~A,]

N
I

- počet bodů
- počet řádků, v zápisníku
bodu

ne-1

+ (1.
[~LI,] = o.

LI; = A,

Podmínka

druhý postupný

~~Ai
~~A"

= ~~Ai-l
=

o.

identifikátorů

=

10

ZO

+ 0,5

=

M4 -mez

=-10

M5 -mez

=10+

M6

="10+

T

-

10

KO
KO

KP

-mez

-

číslo pfíel.

ZP
-+
05
10
'

M3 -mez

R

vyjadřuje

ZO

M2 -mez=-

0,5
0,5

ve kterých se počítá

Vop, Vok,

v';"

,.(m) poloměr oblouku; LP - lp (m) délko.
přechodnice;
t (m)tětiva; P - pomoCná proměnná.;

Vok -

(14)

vzepětí;

L2 -

; -

poloviční

délka

navržené kružnice oblouku bez přechodnice; ZP ZP - začátek přechodnice; ZO - ZO - začátek
oblouku; KO - KO - konec oblouku; LP2 -lpf2;
KP - KP - konec přechodnice;
SV M - ~vo;
P2 - pomocná proměnná; D - ó, (1; SDI - ~A první postupný součet; SD - Ai; V I - měřené
vzepětí (cm); POS - pole Poi; DELTA - pole A,;
PSI - pole [~A]; PS2 - pole [~~A]; PV - pole
p,. V,; V - pole V; VM - pole Vop a v;";
4.2 vývojový

(1=---,

Dále provedeme

.

55,0 cm.

Seznam

VOK -

součtu

~A '+0.1 + A i+l

[~A,]

podle

SVI-~v,;
VI - pomocná proměnná; SPVI - ~ P' . v,;
Pl - pomocná proměnná; GV - g~ ro.meno statického momentu;

[A,] = o.
k prvému postupnému

mu. ~

4.1

intervaly,

přičemž musí být splněna podmínka., !e

Přistoupíme

se provede

4. Sestaveni programu na poěitaěi MINSK 22
s překladaěem TAM 22

Opravené vzepětí je dáno vzorcem

"'0

posunů

oblouků
mgtodou

Přičemž musí být splněna podmínka

Ml -mez
Nyní, mají-li být zachovány
musí platit, že

železničních
z;ednodušenou

Výše uvedený výpočetní postup byl odvozen pro se·
stavení a odladění programu na počítači MlNSK 22.

10'

8, a výpočet

ó

příčných

~A,

< !:::;; KP.
=Si_

opravy

Poi = 2.~~A,

Pak určíme interval, ve kterém se nachází
přechodnici

si

výpočet

Vok

P .

Provedeme výpočet
. krajní přechodnici

Směrovi§

= -l-' 8,.

vOP

KO
10

F.:

diagram

Vývojový diagram byl zapsán v jazyce ALGOL
60 pro překladač TAM 22 pro počítač MINSK 22
(obr. 2).

(15)

součet

+ ~Ai_o.&,

4.3 Funkce

programu

Program
umožňuje
výpočet příčných
posunů
z naměřených vzepětí, při zvoleném poloměru oblouku,
délce přechodnice a zvolené délce tětivy.
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Program je sestaven pro počítač MIN8K 22,
u něhož se předpokládá startstopní Úprava snímače
a doplnění zvláštních modifikačních instrukcí. Zdrójový program byl zapsán v jazyku ALGOL 60 a přeložen překladačem TAM 22.
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Ve výstupních údajích se natiskne poloměr oblouku R, délka oblouku, staniční počátku přechodnice
ZP, začátku oblouku za, konce oblouku KO a konce
přechodnice KP. Dále se vytiskne číslo bodu a u každého bodu naměřené vzepětí, navržená vzepětí a příčné
posuny, a to v cm.

Tato metoda umožňuje provésti velmi rychle
rekonstrukci žel. oblouků deformovaných provozem
dráhy nebo vytyčení nového oblouku a to s požadovanou přesností. Vyšel jsem z metody Hallade-Šístek, metodu jsem však upravil a zjednodušil tak,
aby byla vhodná pro samočinný počítač. Program je
vhodný pro řešení jednoduchých oblouků, které nej.
častěji přicházejí v úvahu v praxi.

F.: Sm~rové

opravy železničních obloukl1
z;ednodušenou metodou
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Nové možnosti využiti
elektromagnetických hledačů

Jednou z možností zvýšení efektivnosti geodetických prací je dokonalé využití měřící techniky,
a to jak po stránce technické, tak i po stránce
organizační a ekonomické. Pokud se týká elektromagnetických hledači'! podzemních vedení, nutno
přiznat, že po všech stránkách jejich využiti existují ještě velké rezervy, což je pozi'!statkem již překonaného názoru chápat obor vyhledávání a zaměřování podzemních objekti'! pouze jako okrajovou disciplínu ostatních geodetických prací. S povděkem nutno přijmout, že metodika vyhledávání
podzemních vedení již našla své místo ve vysokoškolských učebnicrch, třebaže prozatím v rozsahu jediné kapitoly, což ovšem pro výchovu odborných kádrů zdaleka nestačí. Z četnosti prací
spojených s vyhledáváním
podzemních objektů
v geodézii 'a z počtu pracovníki'! přicházejících
s touto problematikou do styku vyplývá poznatek,
že současná odborná literatura zabývající se vyhledáváním a zaměřováním podzemních objekti'!
včetně resortní Příručky pro vyhledávání a zaměřování podzemních vedení nemi'!že po stránce kvalitativní ani kvantitativní ,uspokojit potřeby geodetické praxe a bylo by pro blízkou budoucnost
vhodné uvažovat o vydání samostatné
a široce
dostupné publikace v jakékoli podobě.
Pokud se týká problematiky
elektromagnetických hledači'!, je obecně známé jejich použití při
vyhledávání podzemních kovových vedeni. Mnohem méně je však. známa skutečnost, že pomocí
elektromagnetických
hledači'! je možné s úspěchem

řešit i některé geodetické úlohy, což mnohdy geodetické práce velmi zjednodušší a zrychlí. V aplikacích vytyčení nivelety, prodloužení přímky, měření mocnosti překážky, a krátkých vzdáleností,
vytyčení rovnoběžky s daným směrem a dalších,
je třeba zvláště zdi'!raznit snadné překonávání nepri'!chodných a nepri'!hledných překážek.
Většina popisovaných aplikací využívá magnetického pole rámové antény generátoru a standardní vybavení
soupravy
elektromagnetického
hledače, takže všechny. úkony jsou snadno proveditelné. Uvedené pracovní postupy zaručují pro
všechny druhy běžných geodetických měření dostatečně přesné výsledky, nelze však pominout
vliv individuality měřiče uplatňující se zde Více,
než při ostatních pracích s elektromagnetickým
hledačem.
2. Prodloužení pfímky
Jedním z příkladi'! použití elektromagnetického
hledače při geodetických měřeních je prodloužení
přímky přes nepri'!chodnou a zároveň nepri'!hlednou překážku, napříkléld zed. Postup měření je
patrný z obrázku 1. Nejprve se umístí generátor na
známou část přímky tak, aby rámová anténa byla
ve společné svislé rovině s prodlužovanou přímkou. Pak se provede pomocí přijímače soupravy
vyhledání nejbližšího bodu A přímky na opačné
straně překážky. Protože v daném připadě využíváme horizontální složku magnetického pole svislé
části závitu rámové antény, je třeba nastavit hledací Cívku přijímače tak, aby osa cívky svírala
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Vytyčování jednotlivých bodů vodorovné roviny se
provádí hledací cívkou příjímače. Poloha hledaci
cívky je s,tejná jako v předešlém případě, to jest
osa cívky svírá s vodící tyčí úhel 90°. Bod vodorovné roviny je nutné vytyčovat vždy dvakrát. Pro
druhé měření je třeba hledací cívku o 180° otočit,
abychom vyloučili chybu přístroje. Střed spojnice
obou takto vyhledaných minimálních hodnot přijímaného signálu je bodem vodorovné roviny.
(Obr. 3).

s vodící tyčí úhel 90° a při hledání byla pokud
možno rovnoběžná s rovinou závitu rámové antény. Při postupu podél naznačené překážky se bod
přímky projeví ostrým minimem signálu. Potom se
generátor přemístí na vyhledaný bod A a hledací
civka přijímače se umístí podle obr. lb na známou
část přímky ve vzdálenosti několika metrů od
bodu A. Poté se provede nastavení rámové antény
generátoru do směru přímky, a to tím zpfisobem,
že čelo rámové antény, to jest její vzdálenější svislá část směrem od generátoru, se umístí nad bodem A. Pomocník potom natáčí celý generátor po
kruhovém oblouku o středu A tak dlouho, až měřič 2fjistí minimum intenzity přijímaného signálu.
Tehdy prochází svislá rovina rámové antény prodlužovanou přímkou. Potom je již možné vytyčit
další bod B prodlužované přímky. Smysl přenesení
generátoru na bod A pi'ímky je ten, že měřič má
v tomto případě možnost vidět polohu rámové
antény a tedy i směr vytyčované přímky a snáze
dodržuje podmínku rovnoběžnosti přímky a osy
hledací cívky, což je zvlášť dfiležité při větší vzdálenosti mezi rámovou anténou a hledací cívkou.
Úlohu prodloužení přímky je možno s úspěchem
uplatnit při zaměi'ování základních plánfizávodfi,
při proměřování, vnitřních
prostorfi budov (při
zaměřování památkových objektfi nebo při pořizování podkladfi pro rekonstrůkci),
při provádění
doměřování při THM a podobně. Popsaným zpfisobem je možno měřickou přímku prodloužit s použitím standardni rámové antény nejvýše o 20 až
25 metrfi, při chybě ve směru menši než ± '2 Cm na
10 metrfi délky.
3. Vytyčení nivelety
DalM možností využití elektromagnetického
hledače je vytyčení vodorovné roviny. Postup měření
je velice jednoduchý a svým principem připomíná
obdobu laserové rotační nivelační hlavice. l)Jejprve je nutno rámovou anténu generátoru pomocí
libely urovnat do vodorovné roviny podle obr. 2.

~- --

Popsaného zpfisobu přenesení nivelety je vhodné
použít všude tam, kde není hospodárné pro překážky nebo členitost měřeného objektu použít jiného obvyklého zpfisobu měření. Vzdálenost přenesení bodu vodorovné roviny je určena dosahem
rámové antény. V případě nutnosti je však možné
přenést generátor na další stanovisko a postupovat
v jakýchsi pořadech.
Při zkušebním měření bylo dosaženo na vzdálenost 8 metrfi od rámové antény prfiměrné odchylky
menší než ±O,5 cm od vodorovné roviny.

Magnetického pole rámové antény generátoru
elektromagnetického
hledače lze použít k měření
vzdálenosti mezi rámovou anténou a hledací cívkou přijímače. Protože dlouhé vlny dobře procházejí překážkami, je možné soupravy elektromagnetického hledače použÍot ik měření mocností překážek, například
zdiva, případně měřit krátké
vzdálenosti tam, kde tyto překážky znemožňují
měření vzdálenosti jinými zpfisoby. Protože jde
o měřeni v přímém dosahu rámové antény generátoru, nebudou tyto vzdálenosti příliš dlouhé.' Budou však závislé na výkonu použitého generátoru
a na velikosti rámové antény. Tak například pomocí generátoru
elektromagnetického
hledače
Elmag 3 W vybaveného standardní rámovou antén.ou, lze s 'dobroupřesností
měřit délky asi 6 metrů, orientačně pak s rostouci chybou až do 12 až
15 metrfi. S .použitím pokusné rámové antény
o rozměrech 1 X 1 metrmfiže
však dobrý měřič
měřit délky s uspokojivým výsledkem až do' 30
metrfi. Protože silo křivky magnetického pole rámové antény jsou eliptické, jsou i minima signálu
mnohém ostřejší, než je tomu při měření hloubky
uložení relativně nekonečného podzemniho vedení~ Také zpfisob měření vzdáleností bude poněkud
ol:llišný. V zásadě je vhodné používat při měření
délek dvou alternativ polohy hledací civky, a to
buď cívky, jejíž osa svírá s rovinou rámové antény
úhel 45°, nebo cívky, jejíž osa svirá s rovinou rámové antény úhel 90° (obr. 4). Prvé alternativy
je všeobecně vhodné používat pro měřeni většich
svislých délek. Pro měi'enívšech krátkých a vodorovných délek je vhodnější volit druhý zpfisobměření; Postup měřeni je zřejmý z obrázku Č. 5. Generátor se umistí tak, aby čelo rámové antény tvořilopočátek
měřené délky d. Hledaci cívkou se na
kolmiciprocházejici
koncovým bodem měřené
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lený počet úsekil. konstatní délky s, například po
10 cm. Měření jednotlivých
hodnot je patrné
z obrázku 6. Generátor soupravy se staví tak, aby
mezi pril.sečíkem přímek základny a čelem rámové
antény byla vždy přesná celistvá vzdálenost s, nebo
její násobek. Tak například
při prvním měření bude čelo rámové antény ve vzdálenosti s,
rozestup obou minimálních hodnot měřeného signálu bude Zl, při druhém měření bude vzdálenost
nost čela rámové antény 2s rozestup minimálních
hodnot signálu bude 12,atd. Protože príril.stky hodnot Zl, 12,13 ... ln jsou lineární, pohybují se minima
signálu po stranách rovnostranného trojúhelníka o
základně 1.

.~

vzdálenosti najdou jedním z popsaných zpil.sobil.
obě minima signálu. Označfme je jako body A
a B, jejich vzájemnou vzdálenost písmenem 1. Dosazením změřené délky 1 do příslušného vzorce se
vypočte měřená délka d.

Pro příril.stek vzdálenosti

I1l

mťl.žeme tedy psát,

že

Z pril.měrného polovičního příril.stku

Ltl

2

a kon·

stantní délky úseku si mil.žeme vypočíst velikost
úhlu I) ze vztahu
Obecné znění vzorce pro výpočet délky d má tvar

tg 11

d=l.kl±k2

= 0,5 Ltl
8

kde kl a k2 jsou konstanty rámové antény pro
určitou velikost úhlu O, který svírá osa hledací clvky s rovinou rámové antény.

Výška rovnoramenného trojúhelníka
ně 1 a vrcholovém úhlu 11 bude
d'

Přesné vzorce Je vhodné empiricky odvodit pro
každý přístroj jednotlivě. Tak například pro soupravu elektroD\llgnetlckého
hledače Elmag 3 W,
výrobní číslo 7410, s níž byla konána popisovaná
měření, platf při velikosti úhlu o
45° vzorec

=

d' o základ-

2
1:
. tg"

=

d = 1. 1,755
pro úhel o

+ 10

cm

= 90° je
d = 1. 0,702 - 14,3 cm
(3)

Odvození vzorce je nejlépe provést na základě
skutečných měřených hodnot. Za tím účelem je
vhodné předem vytyčit základnu ze dvou vzájemně
kolmých přímek. Na jedné z přímek se měří minima signálu, druhá přímka, po které se pohybuje
generátor soupravy, Je rozdělena na předem zvo-

Protože vrchol tohoto rovnoramenného trojúhelníka leží mimo čelo rámové antény generátoru, je
nutno k vypočtené vzdálenosti ď přičíst (příp. odečíst) tuto konstantní vzdálenost ·k2, kterou vypočítáme ze vztahu
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Vzorec pro výpočet měřené délky d bude

+ k2

d = d'

dosazením

ce

za d' obdržíme

výsledný

tvar vzor-

(1)

=

d

±

1. kl

k2

Pro rychlé odečítání měřených vzdálenosti
vhodné sestrojit nomogramy podle obr. 7 a 8.
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bavením elektromagnetického
hledače. Postup vytyčení rovnoběžky s daným směrem je patrný
z obr. 9. Daný směr je realizován pomocí dlouhého
vodiče, který je vzdáleným koncem uzemněn. Bližší konec vodiče je připojen k jedné výstupní svorce generátoru,
druhá výstupní svorka je v blízkosti generátoru uzemněna. Zpětné vedení v tomto případě nahrazuje zem.
K indikaci singálu je vhodné použit cívky s dlouhým feritovým jádrem. V okamžiku kdy je osa
hledací cívky rovnoběžná s daným směrem, vykazuje přijímač ostré minimum intenzity přijímaného signálu. K realizaci tohoto úkolu by však bylo
vhodné používat k tomuto účelu konstrukčně
zvlášť upravené hledací cívky, uzpůsobené k upevnění do stativové podložky, nebo zhotovené jako
zvláštní příslušenství k teodol1tu .
Elektromagnetické
určování rovnoběžek by přicházelo v úvahu při vytyčování čtvercových nebo
obdélníkových mikrositi v opticky nepřehledných
lokalitách a podobně.

-sr·

45

7lllr"
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o přesnosti měření délek pomocí elektromagnetických hledačů je možno uvést, že do vzdáleností menších než 3 metry plně nahrazuje měření
pásmem a lze tedy popsanou metodu za udané
podmínky
doporučit
k používání i průměrným
technikům. Měření delších vzdáleností je vhodné
svěřit pracovníkům, kteří mají v měření s elektromagnetickým hledačem potřebnou praxi a profesionální cit.
Na přesnost měření nemá vliv změna frekvence
signálu ani změna výkonu ,generátoru. Při měření
větších délek je však vhodné využit plného výkonu
generátoru pro zlepšení ostrosti minima.

Za všechny obdobné případY uvažujme následující příklad: Je třeba na stávajícl situaci zaměřit
sklepy z dřívější zástavby, jejichž poloha nesouhlasí se situací nynější zástavby. Zde je vhodné
použit elektromagnetického
hledače k promítnuti
polohopisné situace skrytých prostorťl. na zemský
povrch. Pracovní postup není náročný a spočívá
v tom, že postupně každou ze stěn měřeného
objektu signalizujeme
podle obr. 10 vertikální
smyčkou z izolovaného vodiče. Oba konce smyčky
se připojí k výstupním svorkám generátoru elektromagnetického
hledače. Ke zhotovení smyčky
je nejlépe použit ohebného lanka typu LaU a jeho
připevnění na stěnu objektu provést plátěnou technickou lepící páskou nebo leukoplasti. Poloha stěny se hledá stejným zpťl.sobem, jako poloha podzemních vedeni. Postupně za sebou se polohopisně

Vytyčení přímky rovnoběžné s daným směrem
patří k nejjednodušším
úlohám, je však jedinou
úlohou, kterou nelze provést se standardním
vy-
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lokalizují směry všech stěn, průsečíky jednotlivých
směrů udávají polohu rohů hledané místnosti. JdeU o zaměření objektu menších rozměrO, postačí
k signalizaci jednotlivých stěn v mnoha případech
1 standardní
rámová anténa. Signalizovat je možné vždycky pouze jedinou stěnu, nelze smyčku
obtočit kolem celé místnosti. Smyčka by se v takovém případě chovala jako rámová anténa na
plocho a výsledky měření by pak byly značně
rozdílné od skutečnosti.

,,, ~ožnosti uplatnění popsaných metod měření
'.UvEldené příklady využití elektromagnetických
hleďačů lze aplikovat prakticky všude v terénu
i v urbanisovaných
oblastech kromě vnitřních
pro'storO b,udov panelové výstavby. Ocelové armování panelO, zárubně a jiné kovové objekty jsou překižkou prOchodu elektrol1'langetických
polí*) a
úspěch měření tohoto druhu nelze předem odhadnout, ale .ani přEldem vyloučit. Menší úspěch elektrClmagnétických metod měření je možno očekávat
i V blízkosti zdrojO silných mangetických
polí,

například trakčních
mačních stanic.

vedení,

měníren

a transfor-

Úkolem příspěvku bylo poodhaUt technické rezervy a poukázat na netradiční způsoby využití
elektromagnetických
hledačO, až na jednu výjimku
vybavených standardním příslušenstvím. Jistě by se
našlo více možností uplatnění této měřící techniky
a další nové možnosti by vyvstaly v případě rozšíření dodávaného příslušenství, jako například velké
rámové antény, hledací dvojcívky v diferenciálním
zapojení a podobně. Další, mnohem větší rezervy
by bylo možné hledat v samotném zpOsobu využívání elektromagnetických
hledačů, v organizaci
práce a technické připravenosti pracovníkO. Úvaha
na toto téma, vycházející z dlouhodobých zkušeností, by byla velmi zajímavá a pro mnoho pracovníkO v tomto oboru poučná, překročila by tématický rámec tohoto příspěvku, a to tím spíše, že
v podstatě nejde o nic nového, pouze o souhrn podložených srovnání a čísel.

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY
SOUTĚŽENI

ASpCIAL.ISTICK~HO

Ing. Jlff Pecka,
Český úfad geodetický a kartografický

Roz.voj social~stické iniciativy pracujících
v rčesortu.čUGK n..,j>očest XV. sjezdu
KS

Provolání ÚV KSČ, vládyCSSR, ÚRO a ÚV.SSM "Novými
pracovními úspěchy vstříc XV. sjezdu KSČ" nalezlo širokou odezvu v resortu ČÚGK."Provolání" bylo rozpracováno na resortní úrovni v ČÚGK do "Základní orientace
rozvoje iniciativy na počest XV. sjezdu KSČ" i na krajských úwvních v jednotlivých podnicíchr~sortu
do konkrétních úkolů, které byly podkladem pro uzavírání závazků.
Základni politické direktivy pro období do XV. sjezdu
KSČ a prvního roku 6. 5LP byly projednány na celoresortním stranickém aktivu dne 5. 1L 1975, který ideově
a názorově sjednotil komunisty a vedoucí hospodářské
pracovniky na plnění stěžejních úkolů resortu pro potřeby národního hospodái'stvi a rozvoje společnosti. Tyto
direktivy byly konkretizovány
pro podmínky krajů na
politickohospodářských'
aktivech, které
se konaly ve
všech krajích. Aktivy byly dalším novým impulsem pro
rozvoj iniciativy.
V bi'zenu 1976 byl uspoi'ádán spolu s ČVOS celoresortní aktiv komplexnich racionalizačních
brigád (dále KRB),
který zhodnotil dosavadni práci KRB a stanovil další směry rozvoje jejich činnosti v návaznosti na ostatní formy

iniciativy pracujicich
a realizaci úkolů rozvoje vědy
a techniky.
Závazky na počest XV. sjezdu KSČ byly uzavírány zejména na tyto hlavni úkoly:
- splnění plánovaných úkolů podniku na rok 1975, zejména odstranění (i ve zkr!Íceném termínu] nesouladů evidence nemovitostí se skutečností,
- zkracováni termínů poskytování služeb obyvatelstvu
a socialistickým
organizacim, zkracováni výrobních
cyklů,
- úspora pohonných hmot a materiálů, zejména plastických f6lií z dovozu z kapitalistických států,
- zavádění nových technologických
postupů, výrobních
prostředků, zlepšováni projektové přípravy a kvality
geodetických a kartografických prací,
- zvyšování kvalifikace, politicko-výchovná
a veřejněprospěšná čInnost, včetně realizace volebních programů.
Na i:ióčest XV. sjezdu KSČ bylo uzavi'eno celkem 3808
závazků, z toho 2946 individuálních,
833 kolektivních
a29 sdružených. Celkový přínos splněných závazků na
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počest xv. sjezdu činil 7049,6 tis. Kčs, z toho 3778,1 tis.
korun v roce 1975 a· 3271,5 tis. Kčs v 1. čtvrtleti 1976.

(včetně jejich vnější úpravy a vzhledu)
rodním výborllm).

Byly též uzavřeny závazky na období celého roku 1976
a jsou podkladem pro celopodnikové závazky, kterými
se podniky přihlásily do soutěže o putovní Rudý prapor
předsedy CÚGK a předsednictva CVOS a o titul "Podnik
XV. sjezdu KSC".

činnost KRB nadále zkvalitňovat ve smyslu resoluce
z celoresortního
aktivu KRB z března t. r., zejména
prohloubit a zdokonalit výměnu výsledkii KRB mezi
podniky a formy zabezpečení realizace vyřešených
úkolii; práci KRB orientovat na závažně komplexní
úkoly vyplývající .z programu KSR, které přinesou
vysoký ekonomický
efekt;
rozvíjet činnos~ KRB
v oblasti racionaliz.8ce vnitropodnikového řízení a čin':
nost KRB, řešících komplexní technologie geodetických
a kartografických
prací s ohledem na mezipodnikove
a meziodvětvové
vztahy (zejm. viiči zemědělským
orgániim a organizacím).

Z významných splněných
du KSC uvádíme:

závazkii na počest XV. sjez-

ve všech krajích CSR byl splněn nejdiiležitější úkol
resortu CÚGK v 5. pětiletce - uvedení evidence nemovitosti do souladu se skutečnosti,
sdružené socialistické závazky, uzavírané na střediscích geodézie spolu s MěstNV, odborem výstavby ONV,
s bdborem zemědělství KNV a dalšími orgány, zlepšily úroveň služeb soc. organIzacím a obyvatelstvu,
zejména pak stavebníkiim
rodinných
domkii; další
sdružené závazky uzavírané např. mezi podniky Geodézie a výpočetním střediskem Geodetického ústavu,
n. p., Praha, nebo s Podnikem výpočetní techniky pomohly ke zlepšení kooperačních vztahii např. při techc
nicko-hospodářském
mapování nebo při převodu operátu evidence nemovitosti na samočinný počítač,

a na poU-tic-

zlepšit řízení vynálezeckého a zlepšovateiského hnuti
v podnicích, zejména zabezpečit kvalifikované
plánovité řízení tvorby a využívaní vynálezii a zlepšovaclch návrhii; ve spolupráci s ROH, SSM a CVTS vypracovat a realizovat program rozvoje tvorby a realizace
vynálezii a ZN, navazující na program KSR a na
stanovené směry iniciativy pracujících.

příprava a vytvoření podmínek pro experimentalní
ověřování racionálního systému evidence nemovitosti
v souvislosti s budovánlm informačnlho systému geodézie a kartografie a podnikových evidencí pozemkii
(PEP) zejména pro řízení zemědělské velkovýroby a
pro plné využiti zemědělského piidního fondu,
úspora materiáhl, zejména plastických fOlH z dovozu
z kapitalistických
státu, úpnavami technologU kartografických a reprodukčních prací bez snlžení kvality tisku map,
.
kvalitní a iniciativní zabezpečování úkolii v investiční výstavbě (např. elektrárna
Chvaletice, Tatra Kopřivnice, pražské metro).
Rozvoj iniciativy pracujících na počest XV. sjezdu KSC
ukázal stupeň aktivity a iniciativy pracujících v resortu
CÚGK a současně prověřil i úroveň řízení iniciativy
v jednotlivých podnicích. Ukazuje se, že v podnicích,
kde je rozvoj iniciativy dlouhodobě na vysoké úrovni,
byl i výraznější vzriist iniciativy na počest XV. sjezdu
KSC.
S rozvojem vědy a techniky a v souvislosti s novými
úkoly resortu zejm. v evidenci nemovitosti nabývá na
diiležitosti vzájemná spolupráce jak mezi podniky resortú, tak i s pracovištimimoresortními
při řešení komplexních otázek. I rozvoj iniciativy, činnost BSP, zejména pak činnost KRB je třeba povýšit na novou kvalitu
a diisledně využívat již Jinde známých řeš':!ní a progresivních postupii. První kroky ke společnému řešení
styčných problémii učinily Geodézie, n. p., C. BUdějovice,
Plzeň, Liberec a Pardubice a dále se ZVýšil počet KRB
složených z pracovníkii několika organizací (popř.orgánii) resortu ČÚGKi mimoresortních.
V souladu s realizací rozpracovaných zavěrii XV. sjezdu KSC by bylo žádoucí posilovat i účinnost všech forem
iniciativy pracujících, zejména
zaměřovat iniciativu pracujících na společensky nejdiiležitější a na nejobtížnější úkoly roku 1976 podle
pořadí úkolii vyplynu vších z rozpracovaní
zavěrii
XV. sjezdu KSC; k tomu zdokonalovat všechny lxistující formy iniciativy a hledat nové formy a účelně
stanovenými zásadami pro hodnocení soc. soutěžení
napomáhat
jejímu dalšímu zejména kvalitativnímu
rozvoji; k tomu využít lépe forem morálnlho oceňovánI, popularizovat
nejlepšI jednotlivce a kolektivy
a rozšiřovat jejich zkušenosti,
rozvoj iniciativy řídit v navaznosti
na zpracovánI
a plněni ročních prováděcích plánu, aby závazky byly
konkrétni, kontrolovatelné
a zaměřené zejména na plnění a překračování závazných úkolll, příp. na rychlé
osvojování si výsledkll vědy a techniky, dále na zvyšování kvality geodetických
a kartografiokých
prací

Vyhodnocení celo resortní socialistické
soutěže v resortu ČÚGK za rok 1975
Resort Ceského úřadu geodetického 8 kartografického
úspěšně splnil úkoly roku 1975 a 5. pětiletky, přitom
nemalou úlohu sehrál i rozvoj· iniciativy pracujících.
Hodnota splněných závazkii v resortu CÚGK za rok 1975
dosáhla výše 21,8 mil. Kčs a hodnota závazkii uzavřených na počátku roku 1975 byla tak překročena o 32%;
proti roku 1974 se zvýšil přínos splněných závazkň
052 %.
V resortu CÚGK bylo v roce 1975 zapojeno do socialistické soutěže celkem 88 % pracovníkii,
do soutěže
o titul kolektiv (brigáda) socialistické práce bylo zapojeno celkem 203 kolektivii,z
toho 88 byl udělen titul
(I. stupně 69, II. stupně 19 kolektiviim) a 115 kolekth
vii o titul soutěžI. Komplexních racionalizačních
brigád
pracovalo v priiběhu roku 1975 celkem 77, ekonomický
přínos jejich činnosti činil 4204 tis. Kčs a pomohly tak
vý~namně plněni programu komplexní socialistiCké ta·
cionalizace.
V celoresortní soutěži o Cestnou standartu předsedy
CÚGK a předsednictva CVOS pracovníkii státních organii,
peněžnictvi a zahraničního obchodu za rok 1975, do které
se přihlásilo všech 9 výrobních podnikii resortu, byl
jako nejlepši vyhodnocen národni podnik Geodézie Plzeň
a byla mu propiijčena Cestná standarta. Rozvoj inicia·
tivy pracujících zaznamenal v roce 1975 v n. p., Geodézie Plzeň výrazný vzestup proti minulým létiim. Podnik
pohotově zareagoval na červencové
plenární
zasedání
ÚV KSC vyhlášením socialistického
zavazku na dřívější
splnění úkolii roku 1975 a přijeti progresivního
planu
6. pětiletky. Závazek byl splněn a na základě rozvoje
socialistického soutěžení a závazkového hnuti na počest
XV. sjezdu KSC byl přijat nejprogresívnější
plán na rok
1976 ze všech podnikii Geodézie.
V roce 1975 bylo zapojeno v sócialistické soutěž~9~ %
pracovníkii podniku, počet brigád socialistic~ě. práce
s titulem se zvýšil na4
BSP a dafších 18 kolektivii
o titul soutě'žLVýrazný rozvoj nastal v technické tviirčí
iniciativě pracujicích,
ve vynálezeckém
a zlepšovatel-
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skěm hnuU a zejména v <!innostl komplexn~ch racionalizačních brigád. V prl1běhu roku 1975 pracovalo v podniku celkem 18 KRB, v nichž bylo zapojeno celkem 84
pracovníkl1, roční očekávaný ekonomický přínos 11 vyřešených úkoll1 je 580 tis. Kčs. Pracovníci Střediska geodézie Tachov dosáhli díky úspěšné spolupráci s pracovním aktivem poradního orgánu rady ONV při zajišťování
souladu evidence nemovitosU se skutečnosti
rozšíření
orné pl1dy v okrese asi o 1200 ha. Soutěž na zvýšení
počtu vyhotovených geometrických plánl1 pomohla k tomu, že nevyřízené zakázky na geometrické plě.ny je podnik schopen zvládnout ve společensky únosné Ihl1tě asi
1,6 měsíce, což je lh/Ha nejkratší
ze všech podniků
Geodézie. V rámci soutěže národních výborů odpracOvali pracující podniku v roce 1975 6425 brigádnických hodin.
Na druhém místě v celoresortní
soutěži za rok 1975
byl vyhodnocen národní podnik Geodézie Pardubice a bylo mu uděleno Cestné uznáni.
V socialistické soutěži bylo zapojeno 92 % praeovníků
podniku, počet brigád socialistické
práce vzrostl na
8 BSP a dalších 18 kolektivů o titul soutěžI. V průběhu
roku pracovalo 14 komplexních racionalizačních
brigád
a ekonomický přínos jejich činnosti byl 518 tis. Kčs. Podnik dosáhl snížení počtu nevyřlzených zakázek na geometrické plány, zbývající nevyřízené zakázky je možno
zvládnout v lhůtě asi 1,8 měsíce. Velká pozornost byla
věnována zvyšování politické
a odborné kvalifikace
pracovníků a závazkovému hnut! v rámci akce Z a pomoci národním výborům.
Oba podniky nepřekročily plán nákladů ani normativ
skladových zásob, což jsou kritéria celoresortní
soutěže, která mnohé podniky nesplnily.
Dlouhodobé Výsledky v plnění úkolů hospodářského
plánu a rozvoji iniciativy
pracujících
resortu
CÚGK
v roce 1975 a předchozích
letech 5. 'pětiletky ocenila
i vláda CSSR a ÚRO udělením 2 titult'l "Podnik 30. výročí
osvobození Ceskoslovenska
Sovětskou armádou"; 6 kolektivů resortu bylo oceněno "Cestným uznáním k 30. výročí osvobození
Ceskoslovenska
Sovětskou armádou"
a 17 jednotlivců čestným odznakem "Vltěz socialistické
soutěže 1975".
Titul "Podnik 30. vtroi!1 onobozenl
Ceskoslovenska
Soviitskou arm6dou" byl VZhledem k dlouhodobým výsledkům v politicko-hospodářské,
ideově-výchovné a odborářské práci udělen n. p., Geodézie Opava a n. p., Geod6zie Ceskě Budiijovice.
.
Oba podniky dosahovaly v minulém období pěkných
výsledkl1 v plnění hospodářských
plánů a socialistické
soutěži, Geodézie, n. p., Opava získala Cestnou standartu
v roce 1972 a v roce, 1974, j'l držitelem
titulu
"Podnik VIII. všeodborového sjezdu" a "Podnik 30. výročí SNP"; Geodézie, n. p., Ceské Budějovice získala
Cestnou standartu v roce 1973; v roce 1972 Cestnéuznáni a je držitelem
titulu "Podnik VIII. všeodborového
sjezdu".

Siroký rozmach iniciativy
ho soutěžení v organizacích
předpoklady
pro realizaci
CÚGK v 6. plHiletce.

pracujících a socialistickéresortu CÚGK dává dobré
náročných
úkolů resortu

INICl/1TIVY

A SOCIALISTICKBHO
souTBleNI

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým úřadem geodetickým a kartografickým a Českou vědeckotechnickou společností - společností geodézie a kartografie

Ceský úřad geodetický a kartografický
[dále C1úGK)
a Ceská vědeckotechnická
společnost - společnost geodézie a kartografie
[dále CVTS-GK) zhodnotily dohodu
o vzájemné spolupráci uzavřenou dne 22. ledna 1970
a konstatují,
že se velmi dobře osvědčila. Dosavadní
spolupráce byla prospěšná a užitečná pro obě strany
a přináší podněty k rozšíření dohody v duchu uplatňování usnesení vlády CSR č. 90 z roku 1971 ke 'Zprávě
o vztahu státních a hospodářských
orgánů k Ceské vědeckotechnické
společnosti a na usnesení vlády CSSR
č. 21 z roku 1973 o poslání Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti a o jejím vztahu ke státním a hospodářským orgánům, zákona Č. 46/1971 Sb., o geodézii
a kartografii a rezoluce OV K'SC z května 1974 k posílení úlohy vědeckotechnického
rozvoje při zvyšování
efektivnosti
československého
národního
hospodářstvl.
Ve snaze zajistit další rozvoj geodetické a kartografické vědy a praxe a další prohloubení spolupráce mezi
geodety
a kartografy
různých organizací a resortfi
v CSR a CSSR i mezi geodety a kartografy různých zemí,
navazují obě organi7!ace na dosavadní dobrou a oboustranně prospěšnou spolupráci a uzavírají tuto dohodu:
I.
CI.

CI.

CI.

CI.
ČI.

ČI.

V souvislosti s rozvojem iniciativy na počest XV. sjez·
du KSC dosáhly oba podniky nejvýraznějšího
vzrůstu
této iniciativy za období do konce 1. čtvrtleU letošního
roku.

u příležitosti převzetí titulu "Podnik 30. výročí osvobození Ceskoslovenska
Sovětskou armádou"
vyhlásily
oba podniky uzavření dalších socialistických
závazkl1,
např. Geodézie, n. p., Opava uzavřela závazek na provedení geodetických a kartografických
prací v dobrovolsměnách, v hodnotě 50 tis. Kčs při výstavbě Památníku
ostravsk~ operace, Geodézie, n. p., Ceské Budějovice zvýšila celopodnikový závazek o 120 tis. Kčs na zabezpečení vyšších úkolů pro potřeby Jihočeského kraje.

PRACOVNl

ČI.

CI.
CI.

CI.
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1.

C1úGKprojednává s CVTS-GK prognózy, technicko-ekonomické koncepce a hlavní směry vědeckotechnického
a ekonomického rozvoje odvětví
geodézie a kartografie v CSR a CSSR.
2.CúGK
spolupracuje s CVTS-GK při vypracová'll
plánu tématických úkolů pro zlepšovartele a vynálezce a při hodnocení jejich řešenI.
3. ĎÚGK umo'žňuje ČVTS-GK v časopise Geodetický
a kartografický
obzor publikovat a informovat
členy CVTS-GK o činnosti svých orgánl1 a od·
borných akcích; jmenuje na návrh CVTS-GK jejího zástupce do redakční rady časopisu.
4. CIÚGKzasílá CVTS-GK ZpravodajCOGK.
5. ČÚGK pomáhá při výběru osvědčených pracov~
níků resortu CÚGK do funkcí v CVTS-GK a
umožňuje jim výkon funkce a plné rozvinuti jejich činnosti.
6. CÚGK zařazuje na návrh ředitelfi organizaci
OÚGK do plánu zahraničních
styků cesty pra·
covníkfi ,resortu CÚGK - delegátů CVTS-GK na
kongresy, konference, sympozia apod. pořádané
mezinárodními nevládními organizacemi" v nichž
CVTS-GK spolu se SVTS-SKGS 'Zastupují CSSR,
a na akce pořádané VTS-GK ZSS; zajišťuje pasovou přípravu těchto pracovníků a podle možnosti zajišťuje úhradu cestovních výdajů.
7. ČÚGK poskytuje exponáty na výstavy a propagační akce v CSR, CSSR f v zahraničí pořádané
VTS-GK ZSS a v rámci mezinárodních
nevládních organizací, v nichž CVTS-GK a SVTS-SGKS
zastupují CSSR.
8. ŮÚGK uvolňuje pracovníky pro přípravu, a účast
na vybraných odborných akcích CVTS [CSVTS).
9. aÚGK se podUí na úhradě nákladů spojených
spořádáním
vědeckotechnickýcj.1akcí
j,{onaných
v zájmu CÚGK.
10. ČÚGK podporuje rozšiřování členské základny
CVTS.
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II.

CI. 11.

CI. 12.

CI. 13.

CI. 14.

CI. 15.
CI. 16.

CI. 17.

CI. 18.

CVTS-GK organizuje
kongresy, konference,
sympozia, semináře
a odborné kursy s vědeckotechnickou tématikou
v oboru geodézie
a kartografie s cnem pomáhat
při zavádění výsledků
vědeckotechnického
rozvoje do praxe a nových
metod řízení a organizace geodetických
a kartografických
prací.
O závěrech
z akcí CVTS-GK informuje
CúGK
a poskytuje
tak člÚGK náměty pro využití při
řídící činnosti.
CVTS-GK organizuje odborné diskuse ke speciálním a obě strany zajímajícím
otázkám a projelinává s CÚGK kolektivní stanovisko svých členů
působících
v různých organizacích
a resortech
k zásadním otázkám rozvoje geodézie a kartografie.
CVTS-GK využívá všech forem technické
propagace ke zveřejňování
úspěšných
výsledků vědeckotechnickěho
rozvoje v geodézii a kartografii.
CVTS-GK organizuje
odborné exkurze.
CVTS-GK předává
informace
získané
z akGi
VTS-GK ZSS a z činnosti v mezinárodních
nevládních organizacích
(Mezinárodní
federaci zeměměřičů
- FW, Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti
- ISP a Mezinárodní kartografické asociaci - ICA) CÚGK s doporučením
k využiti a stanoviska
CúGK uplatňuje
při své činnosti v těchto organizacích.
CVTS-GK pomáhá při řízení rozvoje socialistické iniciativy pracovníků,
při organizování
KRB
pro řešení úkolů komplexní socialistické
racionalizace a úkolů VZH.
CVTS-GK koordinuje
pořádání
krajských
akcí
a informuje
o nich C;ÚGK.

CI. 19.

CVTS-GK svou
odbornou
činností
pomáhá
v plnění úkolů státního p~ánu a při řešení a realizaci úkolů technického
rozvoje.

ČI. 20.

CVTS-GK předkládá
návrhy na .obsazení zahraničních akcí členy CVTS-GK - pracovníky
resortu CÚGK do 15. září předchozího roku CIúGK
pro přípravu
rámcového
celoročního
plánu za·
hraničních
cest OOGK. CVTS-GK dále navrhuje
ředitelům organizací CIÚGKjmenovitou účast zástupců CVTS-GK na zahraničních
akcích pro pi'ípravu čtvrtletních
plánů zahraničních
styků resortu CoOGK nejpozději
dva měsíce před začátkem čtvrtletí,
v němž má být výjezd uskutečněn.

CI. 21.

Dohoda o vzájemné spolupráci
se týká
hlavních směrů činnosti:
inženýrská
geodézie
- kartografie
- fotogrammetrie
- evidence nemovitostí
geodetické
základy
automatizace,
ekonomika geodézie a kartografie
mapování.

CI. 22.

Obě smluvní strany spolupracují
při organizaci
studijních stáží a výměně geodetťi a kartografu,
pořádaných
v rámci vědeckotechnické
spolu·
práce ZSS po linii služební i po linii VTS-GK.
CÚGK a CVTS-GK spolu projednají roční plán republikových
a celostátních
vědeckotechnických
akcí jimi pořádaných
a určí svého oficiálního
zástupce
a svťij podn na přípravě
a průběhu
akcí pořádaných
druhou smluvní stranou.
Obě smluvní strany se zavazují, že zajistí účast
představitelů
na jednání svých orgánů při Projednávání
otázek
zajímajících
druhou stranu.
Orgány ĎÚGK a CVTS-GK uzavřou obdobné dohody o spolupráci
na úrovni krajů.

III.

CI. 23.

ČI. 24.

CI. 25.

těchto

obzor
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CI. 26.

Obě strany se zavazují,
i organizace
s obsahem

že seznámí své orgány
této dohody.

CI. 27.

Dohoda může být změněna, doplněna nebo zrušena po vzájemné dohodě. Jakékoliv změny a doplňky se stávají nedílnou součástí této dohody,
jsou-li podepsány zástupci smluvních stran. Jed
nostranné
odstoupení
od dohody je možné, jen
oznámí-li jedna smluvní strana druhé své rozhodnutí písemně. Výpovědní lhůta je jeden rok.

ČI. 28.

Dohoda
zároveň

CI. 29.

Dohoda byla vyhotovena
ve dvou
které mají stejnou platnost.

V Praze

dne 3. června

IV.

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu;
se ruší dohoda ze dne 22. ledna 1970.
exemplářích,

1976

Za CVTS-GK:
Ing. Mikšovský,
předseda

Za CÚGK:
CSc., v. r.

Ing. Koubek v. r.

CVTS-GK

předseda

Seminár "Moderné kartografické
pom8cky a materiály"

Dynamický rozvoj vedy a techniky u nás a rovnako
Ich aplikačná forma vo výrobných procesoch si vyžaduje
účelné a racionálnejšie
využltie stroj ov a materlálov.
Zachytit
tento pohyb znamená
systematicky
sledovat
Informácie
a správne uplatňovať
racionalizačné
prvky
vo vlastnej
výrobe. V takomto
smere sa konal dňa
16. marca 1976 v zasadacej
miestnosti
n. p. Geodézla
v Bratislave seminár na tému "M o d é r n é k a r t o g r af i c k é P o mOc k y a mat e r i á ly".
Na seminári sa
zúčastnilo
52 účastníkov
z rOznych organlzáClí
a škOl
z celej CSSR, ktoré sa zaoberajú kartografiou.
Usporiadatelom tohto seminára
z poverenla· Odbornej skupiny
pre kartografiu
Slovenskej geodetickej
a kartografickej
spoločnosti
SVTS bola Závadná pobočka SVTS pri n. p.
Slovenská kartografia
v spolupráci
s vedením podniku.
Vedeckotechnická
revolúcia
zasahuje
do všetkých
oblastí nášho života nevynímajúc
ani kartografiu
i kartografickú
polygrafiu.
Kartografické
výrobné
podniky
v CSSR však doteraz nevyužívali v plnej miere najnovšie
moderné technol6gie,
zariadenia,
materiály
a pomOcky.
Vedeckotechnickej
spoločnosti,
najmll jej závadným pobočkám sa naskytá možnost upravit tento stav a to úzkou
spoluprácou
medzi rezortmi, zdOvodňovaním
a prinášaním najnovších informácií. Jednou 'Z foriem ako informovat o stave materiál ov a pomOcok medzi rOznymi organizáciami
je aj forma seminára,
kde zástupcovi a najrOznejších inštitúclí majú možnost vymieňať si svoje poznatky a navzájom sa informovat.
Takéto poslanie mal
aj menovaný seminár.
V otváracom
prejave
Ing. Mikuláš
Far k a š spomenu I, že výrobky spracované
novými met6dami z moderných materiálov
musia zodpovedat
súčasnému
stavu
vedy a techniky.
Tieto požiadavky
neobišli ani oblast
kartografie,
ktorá má svoje prekrytové
oblasti s inými
odbormi a kartograf
na riešenle niektorých
problémov
potrebuje informácieajz
Iných oblastí.
Na seminári odzneli štyri referáty, ktorých prednášatelia z rOznych hladísk obsiahli tématiku materiálov, zariadení, technol6gie
a pomOcok. Referáty prednesené
na
seminári, ako aj diskusné príspevky a uznesenia za seminára budú publ1kovanév
zborníku prednášok
a daně
k dispozícii všetkým účastníkom.
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Jednotlivé prednášky
sa zaoberali nasledovnými
témarni:
- doc. Ing. Milan Háj e k, CSc. a kol.: Kresličské a kartografické technológie,
- doc. Ing. Vladimír K r a u s, CSc.: Světový trend výkých a kartoreprodukčních
materiáli'J.,
Jaroslav Bud k a:
Přehled kreslicích
kartografických a kartoreprodukčních
materiálll,
Ing. Ludvík
P o zní č e k: Moderné reprografické
techniky a materiály v súčasnej kartoreprodukčnej
praxi.
V diskusii k predneseným referátom postup ne vystúpili: doe. Ing. M. Háj e k, CSc., J. Bud k a, Ing. A. K e1e m e n a zaujali svoje stanovisko k jednotlivým prednáškam, resp. bližšie objasnili niektoré otázky.
Záverom sa konštatovalo, že prednášky podali ucelený
a výstižný pohlad k nastolenej problematike. Prednášatelia poukázali, že v procese kartograf1ckej výroby je
potrebné preisť na kresbu na fólie vyrábané na báze po1yest~ru (PET) a v reprodukčnom
spracovaní používať
progresivne fotomateriály
s podložkou na PET-fóllách.
V kartolitografickom
procese odporúča sa zaviest nútený diernokolikový
licovaci systém a použivat samolepiace diazofólie na lepenie popisu a značiek. Pri spracovaní plošných a rastrovaných
p16ch použivať rezacie
a leptacie sťahovacie vrstvy.
V reprodukčnom
spracovaní je potrebné pracovat vo
vyvolávacich strojoch na filmy na regenerovanie striebra z emulzi{ a prejst
na predsenzibilované
jednoa dvojúčelové platne. V tlači máp je nutné používat
kvalitné ofsetové papiere a stabmzované tlačové farby.
Bohatý sortiment, ktorý sa na trhu nachádza je prevažne dovážaný. Preto je potrebné venovat maximálnu
pozornost hospodáreniu
s týmito prostriedkami,
jeho
správnemu výberu a účelnému využívaniu. Ďalej je žiadúce využit všetky prostriedky na zaistenie informovanosti, preklenúť
určitú konzervaUvnosť
v zavádzaní
nových technológií, zlepšiť spoluprácu
pri realizovaní
výskumev v rámci CÚGK, SÚGK a FMNO; dosiahnut,
aby naše podniky vyrábali materiály pre kartograf1ckú
činnost z hladiska požadovaných, najmll. kvalltaUvnych
parametrov.

ně rozebirá pozemkové poměry IV. etapy, a na část speciálni, ve které se zabývá hospodářskotechnickými
závadami v uspořádání pozemki'J., druhy pozemkových úprav,
legislativou a zpi'J.sobyjejich provádění.
Ve všeobecné části děli autor IV. etapu na dvě časová
obdobL Obdobi let 1800-1918, ve kterém základní změny v pozemkových pomě'rech phnesl rok 1848 (zrušeni poddanstvf)
a rok 1883 [vydání řišského
zákona
o scelováni hospodářských
pozemki'J.). Druhé období let
1918-1948 zasAhlo do pozemkových poměri'J. vydAním
zákoni'J. o pozemkových reformách a dekreti'J. o konfiskaci zemědělského nepřátelského
majetku a osídlení zemědělské pil.dy. Uvedené změny měly veliký přímý vliv
na pozemkové úpravy.
Provádění pozemkových úprav je ve speciální části
zařazeno do tři časových úseki'J.. Do r. 1883 dobrovolné scelovAni pozemki'J.,1883-1918 úřední scelování v době
Rakouska-Uherska
a od roku 1918 pozemkové úpravy
v CSR. Podrobně autor rozebirA zAvady v pozemkové
jržbě, které ovlivňovaly provádění pozemkových úprav
všech tří časových úsekii. Dále pojednává o ri'J.zných
druzích pozemkových úprav a podrobně vysvětluje přislušné pojmy.
Dobrovolné (neúřední) scelovAní je podrobně vysvětleno na přikladu obce Záhlinice na Moravě, které bylo
provedeno jako první v našich historických
zemich.
Zvláštni kllpitola je věnovAna legislativě v oboru pozemkových úprav od r. 1883 do r. 1948 a poUžim, které vydání zákoni'J. o scelová:ni pozemkii předcházely. Podrobně je pojednáno po stránce techni,cké i administrativní o prováděni pozemkových úprav po 'vydání těchto zákonŮ. Posledni kapitola se týká činnosti úřadi'J. pro ag-'
rArni operace a hodnoU výsledky provedených komasacL
P:ráce Ing. Němčenka je doplněllJa bohatým obrazovým
materiAlem, přehlednými tabulkami a grafy, které vhodně osvětluji text jednotlivých kapitol, a seznamem použitých archivnich materiAli'J.a literatury.
Dějiny pozemkových úprav IV dovršuji tak historii této
discipliny, která dosud nebyla souborně a v takovém
rozsahu zpracována. Najdou uplatněni nejen na škole
mezi studenty, ale budou zdrojem poučení také pro pracovniky praxe.

Odporúča sa, aby za účelom urýchlenia technického
pokroku v kartogra.fii a kartografickej
polygra.fii sa
zamerala pozornost na racionalizáciu
procesu riadenia,
rozvoj a inovačných procesov ako i zlepšenie využitia
jestvujúcich výrobných prostriedkov
v redakčno-zostavitelskom, kartograficko-polygrafickom
spracovatelskom
procese, v reprodukčnom spracovaní i tlači máp.
Seminár a na ňom prednesené infor'mácie boll podnetom k tomu, aby sa systematickejšie
venovalo ús1lie na
prekonávanie
prekážok
pri zavádzani novej techniky
v kartografii a kartografickej polygrafii.
Silvia Seitzová, p. g.
Slovenská kartogra/ia,
n. p.,
Bratislava

Doc. Ing. ,. Němeček,

tVUT

Dvě zajfmavé sovětské učebnice
SIMBIREV, B. P.: Teorija figury Zemli (Teorie tvaru
Země) Moskva, Nedra, 1975, 431 s., 94 obr., 44 tab.,
čet. lit. (Kčs 16,50)

PODOBED, V. V., NESTEROV, V. V.: Obličaja astrometri·
la (Obecná astrometrie)
Moskva, Nauka, 1975, 551 'l.,
179 obr., 30 tab., lit. 30 (Kčs 18,00)
N~MCENKO,N:. Dějiny pozemkových 6prav IV
(Skriptum, Vydavatelstvl CVUT Praha, 1976)j

Autor podobně jako v předchozich pracich (Dějiny pozem1{ových úprav II. a III.) děli účelně také tuto etapu pozemkových úprav na dvě části. Na část všeob.cnou, ve které provádi stručnou rekapitulaci
pozemkových poměri'J.III. pertodizfiční et,apy (raabisace)
a podlOb-

Tyto dvě vysokoškolské učebnice vyšly v SSSR prakticky současně a má smysl o nich také společně pojednat, nebot obě dokumentují proces integrace vědnich
obori'J., zaměfených na komplexní přístup ke zkoumanému objektu.
Teorie
učebnici
cializace
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tvaru Země B. P. Simbireva
je teoretickou
pro posluchače astronomic'ko-geodetické
spea mi'J.že být užita i aspiranty
a vědeckými
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pracovníky v dané tematice. Autor se neomezil jen na
otázky fyzikální teorie tvaru Země a využití gravimetrických údajii, ale zařadil do knihy i některé otázky
kosmické a teoretické geodézie (ač jsou k nim zvláštní
. přednášky), neboť, jak praví v předmluvě, je toho názoru, že "komplexní výklad problému určení tvaru Země
bude prospěšný."
Po historickém úvodu, velice přístupně
osvětlujícím
vývoj problematiky,
možno říci "od Pythagora
po
planetodézii", následuje několik tradičních kapitol z teorie gravitačního potenciálu (kap. 1., II.), sférických funkcí (III.) a· tíhového potenciálu Země (IV., V.), dále výklad o poruchovém potenciálu (VI.), tíhavých anomáliích
a 'O jejich využití v geodézii a geofyzice
(VIL).
Zde je např_ ukázána souvislost Bouguerový,ch anomálií s hloubkou Mohorovičičovy diskontinuity (umožňující zkoumat některé detaily plochy Moho) i se stavem
kompenzace v některých oblastech Země (Krym, Sikandinávie) a z toho vyplývajícími tektonickými jevy - zemětřeseními a recentními pohyby.
Dále jsou vysvětleny problémy určení poruchového
potenciálu Zeměl, výšek kvazigeoidu a tížnicových odchylek (VIII.). Kapitola IX. o využití regionálního gravimetrického měření při riizných výpočtech v trigonometrické a výškové síti obsahuje mj. definice výškových
systémii, určení vztahu geoidu a kvazigeoidu, interpolaci astronomicko-geodetických
tíroicových odchylek a stať
o zdrojích chyb při astronomicko-gravimetrické
nivelaci. Z chybových úvah vychází i následující X. kapitola
o projektování gravimetrických
měření pro různé účely: určení tížnicových odchylek, redukci geometrické
nivelace a budování astronomicko-geodetických
síti.
Kapitoly XI. a XII. jsou věnovány dynamickým metodám kosmické geodézie. První se zabývá teorií pohybu
umělé družice Země v poruchovém gravitačním poli,
druhá praktickými metodami určování parametrů tohoto
pole a obecného zemského elipsoidu. Kapitola o zkoumání vnějšího gravitačního
pole Země (XliI.) hodnotí
přesnost gravimetrického
určení (vlivy vzdálených zón,
nespojitost
gravimetrického
mapování)
a spojuje je
s metodami družicovými. Poslední XIV. kapitola je věnována teorii gravimetrické prospekce.
Učebnice jako celek je psána zpiisobem co nejpřístupnějším (pokud to látka umožňuje), autor hledí zdiiraznit jak fyzikální smysl vykládané problematiky, tak
účel zvolených postupů odvozováni. Chybějící věcný rejstřík a nepříliš účelné uspořádání literatury podle kapitol (což vede k opakovaným citacím) jsou jen drobnými nedostatky publikace.
Druhá kniha, Obecná astronomie
V. V. Podoběda
a V. V. Nestěrova je úvodní učebnicí pro studenty astronomie na univerzitách, určenou k předmětu studovanému před volbou užší specializace. Z toho plyne přehlednost výkladu, někdy pouze kvalitativního,
přibližného,
a pro nás zajímavá šíře probírané látky.
Autoři definují astrometrii jako vědu určující inerciální souřadnicovou soustavu v prostoru a systém základních astronomických konstant. K tomu se využívá určování souřadnic nebeských těles a široce pojatého studia rotace Země. Zdiirazňují se tedy otázky teorie a interpretace pozorování, neboť astrometrie nemá být pouhou pozorovatelskou disciplinou. V souladu s tím jsou také jednotlivé přístroje a metody vykládány vždy v kontextu
s řešenými problémy.
Po definici předmětu astrometrie a historickém úvodu je ve 2. kapitole podána Woolardova teorie vlivu rotace Země na změny ekvatoreálního
souřadnicového
systému a v jediné 3. kapitole velice stručně popsány
metody fundamentální
meridiánní astrometrie
i astrometrie fotografické. Následující kap. 4 je věnována hvě-zdným katalogiim,
fundamentálnímu
systému souřadnic
a problematice přechodu k systému inerciálnímu. Je zde
též podána elementární teorie radiointerferometru
s dlouhou základnou (o jehož významu pro geodézii se zmiňuje též Šimbirev),
. Některé další kapitoly mohou být pro geodety zvláště
zajímavé. Kap. 5 je přehledem metod určování tvaru
Země a zahrnuje geodetickou astronomii i družicovou
geodézii, kap. 6 je obdobně věnována astrometrii a zkou-

mání tv,aru Měsíce. V následující kapitole se autoři vracejí k teorii rotace Země a doplňují ji úvahami o vlivech pružnosti zemského tělesa, slapii a geofyzikálních
procesů, vedoucích k vzniku vnucených kmitii. Další
dvě kapitoly, které by snad mohly být spojeny, se zabýv,ají přístroji a metodami pro sledování změn šířky
a kolísání pólu (8) a pro určování času a nepravidelností rotace Země (9). Prvá z nich zahl'nuje informaci
o výsledc1ch z dopplerovských pozorování družic, druhá
o fotografickém
zenitteleskopu,
astrolábech
(včetně
zmínky o clrkumzenitálu)
a o formování škály atomového času.
Interpretaci spektra kolísání pólu a nepravidelností zemské rotace je věnována velmi diiležitá předposlední kapitol-a učebnice. Obsahuje koncepci spektrální analyzy
těchto empirických funkcí, výklad možností detekce jednotlivých kmitočtii a pod jedním zorným úhlem osvětluje řadu jevii, do nedávna interpretovaných
odděleně.
Jsou to Chandlerova perioda, sekulární pohyb pólu (podle paleomagnetických,
paleontologických
a paleoklimatických i astronomických dat), pohyb kontinentii, sekulární změny a krátkodobé fluktuace rychlosti zemské rotace. Závěrečná kap. 10 je věnována systému astronomických konstant, charakterizujíc1ch
Zemi, její pohyby
i sluneční soustavu jako celek a definujícich souřadnicový systém v prostoru.
Obecná astronomie je "více" učebnicí než kniha Šimbirevova. Nezabíhá do podrobností, mnohé vykládá jen
popisně, rovněž seznam literatury je nanejvýš stručný.
Jistým nedostatkem je, že četná jména jsou uvedena jen
v přepisu azbuky, bez původní podoby v l'8tince.
Obě uvedené knihy lze doporučit našim geodetiim, dnešním studentiim i dřívějším absolventiim, neboť v naši
literatuře, jak se zdá, knihy s podobným komplexním
přístupem nemáme. Teorija figury Zemli bude užitečná
těm, kdo se věnují podrobnějšímu studiu této problematiky, Obščaja astrometrija
těm, kdo chtějí nabýt
celkové představy
o současném
pojetí dynamických
vztahii Země a okolního vesmíru a o zpiisobech jejich
zkoumáni. Je ovšem třeba mít na paměti, že jde o učebnice, které nemohou obsahovat ani všechny detaily, ani
nejnovější výsledky.

BUCHA, V.: Geomagnetické pole a jeho přínos k objasnění vývoje Země. Cesta k vědění 24, Academia, Praha 1975, pp. 368 [Fig. 164), cena 30 Kčs.

Kniha vyntkajícílllO odborníka v oboru geomagnetis:mu
Ing. Václava Buchy, DrSc., čI. kOll-esp. CSAV, ředitele
Geofyzikálního
ústavu
CSAV, vyplňuje
další mEllZartl
v české odlbomé geofyzi1kální literatuře. Je rozčleněna
dlo 12 kapitol.
Po úvodu týkajícÍllil1 se souhrnných poznatkii a současného stavu výZlkumu goomagneticikého pole pojednává 'autor v kap. 2 o I'Iozložení vnitřního geomaignetického pole a o jeho mapQlVání a zmiňuje se také o zpllsobech pozorování vnějšího g~omagnetickéoo
pole. Sekulárni :zlIIlěny geomagnetického
pole na základě přímých pozorování jsou télmatem kap. 3. Dalšf kap. 4 podwbně ro:rebílrá čJenění geomagnetického
pole a jeho
změny a přeChází v kap. 5 na analytické vyjádřeni geomagnetického
,pole a jeho sekulární variace. Jak vidíme, obsahuje těchto 5 kiapitol h1lavní poznatky o geomagneticlkém poU a o jeho změnáoh a dále popřSují
metody používané ke stuJdiu jeho rozložení a pi'ináší
hypotézy o jeho vzniku.
Základy nepřímých metod vý'zkumu geomagnetickéoo
pole jSlOu shrnuty v kap. 6. Kap. 7 přiJnáší popis podrobných metod a přfstI'lojii pro vyšetřování magnetických minerálll ft hornilll o jejichž magnetický'ch vlastJlIostech palk pojednává kap. 8. Do.Ieždtým otázkám archeomagnetického vý~kumu a jeho výsledkllm, zejména
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4. srplla 1901 - před 75 lety se v Nové Vsi u Běna území ČSSR, je věnována kap. 9. Nejnovější výsledky z oboru paloomagnetlckých
výzikumli jsou předmělohradu narodil RNDr. Emil Buchar, DrSc, člen korestem k,ap. 10. V kap. 11 piled,kládá autor některé úvahy
pondent ČSAV, profesor geodetické astronomie na ČVUT
v Praze, nositel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.
o meohanismu vzniku a udržování geomagnetickéhJO
Výborný pedagog, tvůrce nových astronomických přístropole. V kap. 12 je zd,lirazněn přínos a význam paleojů. Jeho originální řešení úloh družicové geodézie jsou
magnetických výzkumli PJ.'Obližší poznání horizontáluznávána nejen u nás, ale i v zahraničí. Je členem řady
nich rpohy'bli zemské kliry a pl'Ocesli v zemském nitru.
mezinárodních vědeckých institucí.
Z obsahu kap. 6-12 je zřejmé, že autor věnoval zvláštní pozornost novým paleomagnetickým a archeomagne15. srpna 1916 - před 60 lety se narodil v Horním
tický1m metodám umožňul'ícím studium fluktuací a Ln- Borku okr. Benešov doc. Ing. FrantUek Steiner, vedoucí
versí gooanagnetického pole v dávné minulosti i jejich
katedry geodézie a pozemkových úprav na stavební faarpUkacím. TytI() kapitoly zahrnují četl!lé nové pOlZn!atky kultě ČVUT v Praze. Své bohaté zkušenosti, l{teré získal
zjištěné zvláště v posledních letech v Ge'ofyzikálním
jako výkonný i vedoucí pracovník Agroprojektu, plně
ústavu ČSAV v Praze.
uplatnil v pedagogické práci. Je spoluautorem řady skript
a učebnic pro posluchače vysokých škol směru geodézie
Kniha ukazuje, že úsilí o obj'asnění vzniku a dlouhoa kartografie a melioračního a lesnického oboru.
dobého vývoje Země, utváření jejíhlO povrchu a mechanismu procesli v zemslkém nitru přitahovalo po staletí
1. září 1896 - před 80 lety bylo ve šk. r. 1896/97 zaházájem odborník li. Dřívější piledstavy o neměnnosti zemjeno na polytechnickém ústavu v Praze samostatné vyského magnetismu byly však již dávno překonány zjišsokoikolské studium zeměmi!řictvf, zřízením dvoulEtých
těním varIací v il'Ozložení pole a vyšetřenimputování
učebnich testů [geodetických, kursťi), výnosem min. kulmagnetických p6hl doprovázeného dokonce stříd'avým
tury a vyučování ze dne 22. února 1896 čís. 13501 ex
výskytem obou polarit. Stále početnější údaje o změ1895.
nách geomagnetiokého
,pole uchované
v horninách
3. září 1951 - před 25 lety zemřel ve Škvorci
umožňují dnes stanovit nejen nové zákonitosti v jeho
Ing. Josef Křovák, min. rada, zakladatel triang. kanceláprojevu, nýbrž slouží také ke zjišťování přesunli ikontiře min. financí. Význačný český geodet, tvůrce jednotnénenHl. a jejich části po zemském 'polVrchu i jejich dávho zobrazení [JTSK] čs. mapových děl. Jeho literární
ného uSlpořádání, poskytují rpodlklady k objasnění l'nzečinnost, oceňovaná i v zahraničí, byla bohatá. [Narodil
stupování mořského dna a výstlllpu magmaltu podél určise 12. října 1884 v Pečkách].
tých z6n, k zanořování ·dinJapod kontinentální
blO1kyi ;kur·
11. 'září 1816 - před 160 lety se narodil ve Výmaru
čování rychlosti těchto pohybů. Nejnovější poznatky obsaCarl Zeiss, zakladatel světoznámého mechanického a opžené v knize naznačují možné souvlsllosti mezi změtického závodu v Jeně, ze kterého vznikl současný VEB
nami goomagnetické'oo po,le a výskytem dob ledových
Car I Zeiss Jena. Má zásluhu o rozvoj geodetické a fotodoprovázených výrazným cchlazením, např. v Evropě.
grammetrické přístrojové techniky. [Zemřel 3. prosince
Z kolísání intenzity geomagmetického pole v určitých
1888 v Jeně].
obdobích a jeho občasného
zmenšování narušujícího
23. září 1901 - před 75 lety na 73. shromáždění přístínící účinek proti škodlivému záření bude možno vyrodovědců a lékařů přednesl Dr. Pulfrich referát o stevozovat závěry o možných důsledcích na zpomal1ování
reokomparátoru, novém přístroji konstruovaném v Zeisči zrychlOViání rozvoje života na zemském povrchu. Sousových závodech. Jeho uvedením do praxe byla zahájena
časné aplikace výsledkli paleomagnetického
výzkumu
éra stereofotogrammetrie.
se neomezují pouze na řešení rady dliležitých geo1556 - před 420 lety se narodil ve Warleywoodu v Anglii
logic.kých a geodetických úkolů, nýbrž poskytují klíč
Benry Briggs, profesor geometrie v Oxfordu. Tvůrce de'k poznání dynamiky Země. ~řispívají tak k vysvětlení
kadických logaritmů, uvedl logaritmy ve spojení s deciprocesů, které utvářely naši planetu, k využiti nových
mální soustavou. Dlouhá léta sloužily tabulky dekadiczdoojti energie ze Země i k posouzení možnýoh katakých logaritmů jako početní pomťi.cka. (Zemřel 26. ledstrofických dějů v některých ohrožených oblastech na
na 1630 v Oxfordu].
zemském povrchu.
1961 - před 15 lety se stali prvními nositeli Itádu práce
Kniha poskytuje četné nové informace o současném
z našeho oboru prof. Ing. Pavel Potužák, DrSc., a prof.
stavu geomagnetických
výzkumů v CSSR i ve světě,
Ing. Dr. Josef Trnka.
z nichž mnohé mají podstatný význam nejen vědecký, nýbrž i praktický. Bude zajisté cennou pl'iručlrou
~ak pro posluchače geofyziky i oborů příbuzných, tak
1 pDOodborníky.
Kni:hu lze každému vřele doporučit.
Dl'. Tan Pícha, CSc.,
Geofyzikální
ústav tSAV

PŘEHLED ZEM~M~ŘICK~
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

Z geodetického kalendáře
(červenec,srpen,zářij
10. července 1851 - před 125 lety zemřel v Paříži ve
věku 62 let L. J. Daguerre, jeden z vynálezcťi fotografie.
Se svým spolupracovníkem J. N. Niépcem zhotovil první
trvalé fotografické snímky, tzv. daguerrotypie. Tyto fotografie byly vyhotoveny na stříbrných, nebo postříbřených destičkách a vyznačovaly se velmi jemnou kresbou.

528.517:528.414=82

VúGTK 15937

KISLUCHIN, V. V. - ŠAŠKOV, V. A.
Iz opyta primenleniJa lIVetodal'nomera SM-3 v uslovijach
perelll8i!ennoj mestnosti. [Použiti světelného dálkoměru
SM-3 v členitém terénu,.]
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Geod. 1 Kartogr. (Moskva), 50, 1974, č. 9, s. 24-26,
1 obr., 2 tab., lít. 4.
Autoři naV'rh'ltjí metodi'ku současného měření úhlti
délek v p:olygonizaci I. řádu a teodolitových pořade,ch,
uvádějí vypočtenou přesnost délkorvých měření, zhodnocení výsledků 'a efektivnosti použití světelného dálkolllJěru SM-3 při vytyčování polygonometrických a. taodoli'toVých pořadů v členitém terénu.
vI
528.517.8:528.531-523.8= 20

v:úGTK 37704

SCHOLDSTROM,R.
AGA Geodimeter 700. (Geodimetr AGA 700.)
ReL: Mezinár. kurs o laser. technice v geod. Stockholm 1973. 8 s., 3 obr.
Jsou objasněny principy činnosti laserového elektronického re,g,istračního tachymetru AGA 700 ve spojení
s Geodatem 700. Informace o Výpočetních programech
pro kontrolu a další zpllacování výsledkti měření registrovaných automaticky na děrné pásce.
Sch
528.517.8:[528.48:624.19](494) =30

VÚGTK 37703

GERBER, P.
Projektierung
nnd geodlitischer Einsatz
dar Laserdistanzmessung
im Durehschlagsnetz
Gotthard-Basislinie. (Projektování a geodetické nasazení lasero'vého
měření délek ve vytyčovacť síti pro ražení gotthardského tunelu.)
Ref. z: Mez'inár. kurs o laser. techn!ice v geod. Stockholm 1973. 17 s., 5 obr., Ut. 9.
Projektování v~yčovací sítě nově plánovaného gotthardského tunelu dlouhého asi 50 km z hlediska možnosti nasazení laserovýoh dálkoměrů. JSOlUpodány chybové teore'tické úVlahy pro optimalizaci geometrické sítě, předloženy návrh sítě 'a výsledky předběžných výpočtů pro posouzení projekt'ovaných měření v roce 1972,
při nichž bylo použito laserového geodimetru AGA-6BL.
Je konstatováno, že vytyčovací tunelová sít mtite mít
velmi protáhlý tVrar s malým počtem bodti díky lase,rovým dálkoměrlim.
Sch
528.541:621.375.826= 20

VÚGTK 37712

SCHOLDSTROM,R.
AGA Geoplan 300. (AGA Geoplan 300.)
Ref. z: Mezinár. kurs o laser. technice v geod. Stockholm, 1973. 13 s., 6 obr.
Objasněn prinetip ťinnosti laserového nivelačního přístroje f:irmy AGA zvaného Geoplan AGA 300. Z vlastního nivelačního přístroje je 'vyzařován rotující laserový paprsek vytvářející vodorovnou rov'inu. Na nivelační lati je přimontován ručně posuvný lasemVý indikMOl.' se stupnicí udáva.jící přímo Výšku bodu. Přístroj
má dosah do 250 m a přesnost ± 2 mm/60 m a váží
8 kg.
Sch
528.541.82-187.3=82

VÚGTK 17951

PISKUNOV, M. Je.
Issledovanije toi!nosti vizirovanija na ltriehi raznoj formy. (Studium přesnost!i cílení nla rysky různého tvaiI'JU.)
lzv. vuzov, Geod. Korofotosj., 1974, č. 3, s. 35-41, 3 obr,.
3 tab., lit. 6.
K 7Jabezpeooní požadované přesnosti většiny inženýrskogeodetických prací je nutno potlačit co možná nejvíce jeden ze zdrojů chyb, a sice' chybu v cílení. Autor
popisuje plět typli nivel,ačních latí s různými ryskami,
předkládá výsledky studia vlivu tVlaru rysek a vzájemné polohy obrazu rysek, na IlJěž je cíleno a klínových
dvojnití v zorném poli dalekohledu nivelačního pří~~~
b
681.3.05:528.59-503.55:528.4= 82
BOJKO,A. V. - MITEL'MAN, Je. Ja.
GERCENOVA,K. N.
O eifrovom kartirovanii.
(O číslicovém
zobr'azovánf. )

VÚGTK 37202

[digitálním]

Ref. z: Konf., o tvorbě
8 S., 1 ta~.

map vel. měř., Budapest 1973,

V SSSR se užívá k digitálnímu zobrazo~ání samočinných počitačli a koordrinátografli s upnaveným programem. Digitálního zobraiZování se užívá při řešení těchto
úloh: tvorba map velkých měřitek sídel včetně pod7J8mních zařízení; obnova topografických a speciálních
map ve'lkých měřítek; projektování železnic, silnic, kanálli a plynovodli; proj 8'ktování průmyslových závodti,
sídel a letišt; Zjištování objemti vytěžených hmot u odkrytých lomů; sestavování tematických map. Přesnost
měření i jeho technologie a programy jednotliVých úloh
jsou v j:azyce "ALGOL-60" pro automatický koordinátograf "Kartimat-5". Předběžný rozpočet CNIIGa:iK vyprracovaný k technologii potvrzuje podstatné snížení
nákladli.
PK
912.43(084.3-11):347.235.11(439)=30

VúGTK 37180

SZABO,B.
Die Hodenvermessun,gsgrundkarten
und die Liegenschaftsfiihrung.
(Základní pozemkové mapy a údržba
e'vidence nemovitostí.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973.
14 s. Soub. text v ruš.
Měřítková řada zákl,adních map je u stravebních ploch
11>1000neoo 1: 2000, u pozemkových tratí 1: 2000 nebo
1 : 4000; přechodIlJě zůstávají v užívání ještě měř. 1: 720
až 1: 2880. Práce spojené s údržbou EN prováděly tři
organizace. Od r. 1950 se sloučily organizace zeměměřické a or81aniizacekatastru v jednu, počítá se, že se
sloučí i třetí organizace pozemkové knihy. Nová jednotná údlržba EN musí být dokončena do roku 1980
a tím bude odstraněna pozemková kniha a kart'astr daIlJě pozemkové. Nové základní mapy budou podkladem
pro technické projektování a. výstavbu a současně pro
údržbu EN.
PK
912.43(084.3-11):347.235.11:528.44(439) =30
JOO, J.
VÚGTK37175
Die Lage und WeiterentwickIungsrichtung
der Hodenvermessunlgsgrundkarten in Ungarn. (Stav a další smělI"
rozvoje pozemkových základních map v Maďarsku.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973,
14 s., 3 obr., lit. '5. Soub. text v ruš.
Zařízení a SOUIčasnýstav systému katastrálních
map;
staré k'atastrální mapy pokrývají plochu celé země;
obnova sta['ýc'h map a nové měření pokračuje úspěšně.
Měření pro tvorbu map ve velkých lllJěřftkách je finančně zajištěno; v lé,tech 1961-1965 bylo vynaloženo
cca 120 mH. forintli, v létech 1966-1970 cca 240 mU.
forintů, v létech 1971-1975 cca 460 mil. fonntli, v létech 1976--1980 bude věnováno cca 700 m11. fol'intů. Při novém měření se používá převážně fotogrrammetrických metod. Těchto podkladli bude využito k moderni~aci top. map měř. 1: 10000 a menších.
PK
528.7 FOTOGRAMMETRIE
[528.7+528.42(084.3-11)]:528.714.1 = 82 VúGTK 15937
OSIPUK, Je. S.
Ob ispol'zovanii materialov aerofotos'jemki, vypolnennoj v oblai!nnju pogodu, dlja stereoskopiěeskoj risovkJi
rel'jefa pri sozdanii planov v m.asitabe 1: 2000. (VyužiU materiálů leteckého mapování, provedeného za
obIačného počasí, pro stereoskopic,kou kresbu terénu
přri. vyhotovování map .v měřítku 1: 2000.)
Geod. i Kartogr.
4 tab.

(Moskva), 50, 1974, č. 9, s. 36-40,

V SiOuv'islost'is rozvojem meUroI1ačních zásahů roste
poti'eba topografických map v měř. 1: 5000 a 1: 2000
s vrstevnicemi o Výškovém rozdílu 0,5 m. Autor předkládá výsledky pokusli o využití lete'ckého I11iapování
pro konstrukci map v měř. 1: 2000. Rozebírá zvlášt-
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nosti zp.racování leteckých snímkň poř[zených za oblačněho počasi, doporučuje zpňsoby provádění tohoto mapováni a zpňsoby zpraoován[ snímkň při sesta~ování
map velkých měřítek.
Ra
528.71(203):912.43(084.3-11)( 439) = 30
VÚGTK 37181
BENE, A.
LuftbUdaufnahmen-Probleme der grossmasstiibigen Kar'tenbersteIlung in Ungarn. (Problém letec'kého snímkováni při tvorbě map ve velkých měřítkách v Maďalrsku.)

Ret. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budap'Bst 1973.
18 s., 4 tab.
Soub. text v ruš.
Letecké snlmkování pro mapy velkých měřítek provádí v Madarsku civilní služba sama čtyřmi letadly
a jedním vrtulníkem, jedno je z CSSR, typ let8ldl a
L 41O-F. Snímací komory, jim'iž je maďarská služba vybav'ena, plně vyhovují svými parametry. KWlliM leteckých snímkň se přezkušuje z hledis~a kvality fotografie a rozměrové stálosti. V dnešní době je možnó
tvorbu všech map zajistit fotogl1ammetrickými postupy.
1

PK

26

528.721.15(0084.3-11)(439) = 30
VÚGTK 37 196
FAVÁRY, J.
Erfahrungen beziiglic'h Herstellung von Luftbildpliinen
grossen Masstabes. (Zkušen1osti při vyhotovo,vání fotoplánň velkých měřitek.)
ReL z: Konf. o tvorbě métp vel. měř., Budlllpest 1973,
8 s. Soub. text v ruš.
Vyhotovování fotoplánu mClv Maďalrsku tradici již z let
1929. V souč,asné době bylo p'OIUŽitojednosnímkoe,ré
fotogrammetrie jednak při aktualizaci map katastrCllnich v měř. 1: 2880, jednak při vyhotovování map
v měř. 1: 4000 a dokonce pro vyho,tovován[ map v měř.
1: 1000 pro město Szombathely. Používá sezCIsady, že
"jeden list ma,py je z jednoho snímku", oo,ž dávCl nejlepší Výsledky. Snímací komora je RC-5a, případně
RC-8, osa snímku a osa listu jsou té,měř totožné, pevné
body jsou sign:alizovClny; dosaženCl přesnost - střední
polohová chyba ± 0,19 do ± 0,40 mm, kontrolní měření provedené v přírodě v 98 % nepřekročila odchylku 45 cm.
PK

528.721.15.008=82

VÚGTK15937

GALKIN, A. Je.
O toěnosti transformir'ovanija aerosnimkov po zoznam
pri optiěeskom mOilltaže fotoplanov. (Přesnost transformace letBtckých měi'ických snímků po vrstvClch při
oprtické montClži fotoplánň.)
Geod. i Kartogr. (MoskVla), 50, 1974, Č. 9, s. 40-45,
2 obr., 3 lit.
Jenaer Rdsch, 19, 1974, Č. 3, s. 170-172, 5 ob['., lit. 2.
V so,učasné době je silná tendence používat fotolgl.18m- TeoTetické zdňvodnění
přesnosti
optickome'chianické
metrické metody nejen v topografi!i, ale i p,ro ř'adu
transformace leteckých měřických snfmkň po wstvClch
,dalších úkolň. Použití v dalš[ch odvětvích si ,ale vyna f-ototransformátorech,
uvedení vzorcň pro určení
ŽIllduje velkOlUvarlabilitu dispozice snímku. Tato tennezbytné přesnosti nařízení úhlu sklonu kazety fototransformCltoru pi1i rňzných transformačních
koeHdence si vyžádala potřebu dotvoření měřicí stereoikamery SMK 5.5/0808 tak, aby vyhovo\n8J!,anejuniv'erzálcientBtch, ale i změny velikosti tohoto koeficientu
nějš[m požadavkňm.
R'a
a de,centrace negativu při přechodu k další vrstvě. Na
základě velkého množství prací doporučují se technologické postup'Y pm získání fotoplánň měřitki8 1 : 2000
528.711.11.089.6:528.735.2=82
VÚGTK 15937
optickou montáží při transformaci leteckých snímků po
ANTlPOV, I. T. - GONCAROVA. P.
vrstvách s velkým koeficientem zvětšeni.
vI
Fotogrammetriěeskaja
ocenka vlijllillija d1storsii ob'jektiva aemfotoapparata.
(Fotogrammetrické posouzení vli528.721.2:528.45:711.5(439) = 30
VÚGTK 37 195
vu distorze obje'ktivu leteckého fotoa:palrátu.)
Geod. i KI8l1Íogr. (Moskva), 50, 197i, č. 9, s. 30-36,
BENGERNO, J.
4 obr., 2 tab.
Lage- nnd Hohenmiissige Ve'rmessung von stiidtischen
BaufliiCheD mit stereophotogrammetrischer
Methodie.
Autoři objasňují experimentální
určování očekávaného vlivu distorze objektivu fotoaparátu
na přesnos,t
(Polohové ,a výškové měření městských stavebních ploch
prostorové
fototriangulace
a výsledky ,dalšího fotostereofotogrlammetrickoq metodou.)
grr'ammetrického zpracování leteckých snímkň. Odli'Vlod- Ref. z: Konf. o tVlolrběmap vel. měř., Budapest 1973.
ňují nClvrh na proměřovaný po,lygon určený pro kal:i15 s. Soub. text v ruš.
braci fotogoofi'ckých přístrojň pOlUžíre;ných v letecMaďarskCl ~artograf'ie prokClzala, že mliže pro národní
kém mapovClní, vychází-li se z geometrického schématu
hospodářství
zajistit přesné mapy velkých měřítek
zpětného fotogrammetrického
p'flotínání.
Ra
a jejich soul,ad se skutečno,stí. Předpisy pro přesnost
urcují při fotogvammetircké
metodě 'U mapy měř.
528.721.126:912.43(084.3-11](438) = 30
VúGTK 37179
1 : 1000 příputné odchylky v délce u podrobných polohových bodň. I. řCldu u dé,lky do 50 m odchylku
BOHONOS, B.
± 30 cm, do 100 ± 35 cm; u bodň II. řádu odchylku
Perspektiven der Anwe,ndung der Orthophotographie
± 45 cm, resp. ± 50 cm. Při výškovém měření je maxizur Herstellung
nnd Aktualisierung
von grossmaslsmální plřípustná odchylka merz'i mapou a měřením u po,stiibigen Karten. (Perspektivy využití ortofotogmfie pro
drobných bodli I. řádu 5 cm a u II. řádu 30 cm na
tvorbu a aktualizaci map velkých měřítek.)
mapě v mě'ř. 1: 1000. Technologie vyžad!uje dobré plClReL z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973.
nování, připravil, signalizaci, identif'ik,aci, klasifikac:i,
19 s. Soub. text v ruš.
vyhiOldnocení a kontrolu provedené práce. Technologii
Stoupající požadavky národn[ho hospodářství na přesje třeba dále rozvíje1t a zle·pšovat.
PK
né mapové podklady v měř. 1: 500 - 1: 5000 vyzadují nové teehnologie k tvorbě a údržbě map velkých
528.721.22:55= 30
VÚGTK 38 114
měřítek. Metod je několik; jedIl!ou z nich je zhotoVování ortofotomaip; jejich předností je, že kromě čsPREUSS, H. D.
rových prvkň poskytují fotograf:ický obraz pokryvu kraNumedsch-Photogrammetrische
Messung geologischer
j'iny. Momost využívClní ortogl'afotechl1Jiky pro zhotoTrennfliichen. (Numericko-fotogrammetrické
zaměřovávovClní map velkých měřítek v Polsku je rozsáhlá; poní geologických vrstvových ploch. J
užívCl se leteckých snímkň z. vrtulníkň v měř. 1: 5000;
Bayer. Akad. der Wiss., Reihe C, Č. 201, Miinchen 1974,
vyhodnocení se provCldí na Orthophotu B - fy Zeiss;
100 s., 45 obr., lit. 75.
dosaženCl střední chyba při vyhodnocení na kontrolMechani:ka hornin a pohoří, která zkoumá a vědecky
ních bodech je m = ± 0,15-0,33 mm v měřítku 1: 1000.
popisuje chovClní spojení hornin při umělých stavbCIch
PK
528.711.11=30
VÚGTK 16488
VOSS, G.
Oas Aufn8.hme-~ystem Stereomesskammer SMK 5.5/0808
des VEB Carl Zeiss Jena. (Snímací systém - měficí
stereo~meoo
SMK 5.5/0808 firmy oarl Z8'iss J ena.)
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ve skalách, je součástí geomechaniky. PI'Iakt'ic'kým po~trm
mechaniky homin je stavba hornin. Podstatné
informace pro vyhodnocení přfrodníc'h podmínek se
získáVlají z analýzy geologických vstev. Práce se zabývá otázkou využití terestrické
stereofotogrammetrie
pro geologické účely.
Ra
528.721.221.2:528.425.1:681.3.05:528.59-503.55
= 30
WINKLER, P.
VúGTK 37 182
Ph'otograD1IDl8trische HerstellUDg von d:igitlll1enGelindemodelIe
fiir
automatische
KartienIng.
[Fotogrtammetrické zhotovování dig:itálních modeli!. koojiny pro
autOiDllitické zobrazování.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budarpest 1973.
18 s., 3 obr.
Rychlý te'chnlcký rozvoj vede k zvětšeným kvantitativním a kVlal11lati:vnímnáI'lokfim na tvorbu map. Ukončení přípravy
expert mentálního
analytického
fotogrammet:rického vyhodnocení pro městské území. Fotogrwnmet:rické vyhodnocení
provedeno na digitálním
modelu městského území v rro'ZSillhu30 ha. CHem experimentu bylo najít technologtclrou možnost společného
vyu~tí fotogrammetrie,
výpočetní techniky a automatizace kresby. Získiané zkušenosti to UlIUožňují.
PK
528.722.6:528.735.4=30
VÚGTK 16488
STAROSCZIK, H.
Der weltereotwi"kelte
Stereometrograph
F des VEB
Carl ZeÍSS Jena. [Dále vyvinutý Stereometrograf F filrmy Carl Zeiss Jema.)
Jenae,r Rdsch, 19, 1974, Č. 3, s. 163-169, 3 obr.
Další vývoj fotogrammetrického
vyhodnocovaclho přístroje Ste<reometrograf typu F je ch8lrakterizován zvěrtšením rozsahu konstanty komory na 85 mm - 310 mm
a rozsahu základové komponenty až do ± 20 mm. Stereometrograf je svým vybavením určen p,ro aeroltTtangulacl s nezávislými páry snímki!., pro aerotriangulac'i
s přeS!azením obrazfi ra pro čistě analytickou aerotrrlangulaci. Přístroj vyhovuje všem požadavki!.m na moderní stereovyhodnocovací
přístroj pro grafické i číselné vyhodnocení měřlckých snímki!..
Ra,
528.722.6:528.721.22[084.3-11)=30
VúGTK 16488
NAGY, J.
Die Einsatzmfigliehkeiteo
des Stereometrorgraphen bei
der Herstellung grossmasstiblicher
Ka'rten. [Mo~nosti
nasazení Sterometrografu pro zhotovování map velkých
měřítek.)
Jenaer Rdsch, 19, 1974, Č. 3, s. 192-195, 4 obr., lit. 3.
Uveřejněný článek referuje o nové technologii, při které je Stereorrne1trograf využíván jako untverzální přístroj. Podstata předloženého postupu je okolnost, že
tento příSl1:rojmi!.že pili jediném nastaveni modelu s vysokou přesností určovat souřadnice a souč,asně i provádět
gloofické detailní
vyhodnocení.
Vývody jsou
osvětleny na příkladě snímku města v měřítku 1: 1000.

Ra
528.722.65.089.6=82
VúGTK 15937
RUDYJ, R. M.
Justirovka kard8lDOVuoiversaI'nyClh stereofotogrammetril!eskich pri_ov
po dannym, polul!ennym analit1/!eskim
metodam. [Rektifikrace kardanfi univerzálních
stereofotogrammetr!J.ckých' přístroji!. na základě dat získaných
analyticky. )
Geod. i Kartogr. [MoskvaJ, 50, 1974, Č. 9, s. 45-49,
2 obr., 3 tab., Nt. 3.
Autor zkoumá metodiku určení zbytkových chyb v osO'vých sySl1:émechkardani!. analogových přístrojfi pro mechJanic'ké proHnání. PrvOll:níchy'by kard:anťl ox, Oy, a. Oz
se wrčují z rovnic oprav sesta'vených srovnánim změřenýCih souřadnic
s jejich teoretickými
hodnotJa.m'i;
opravy chyb v po~ooe kardanfi se určují pomocí indikátori!.. V závěru jsou uvedeny výsl~ky prověření uve-

deného postupu určení rektif1kace kardanfi stereoprojektoru SPR-3M s použitím počítače "Razd,an-2".
vI.
528.725=82
VÚGTK 17951
AGAPOV, S. V.
Geometrii!esklije osobennosti
snimkov,
polu/!ajemyeh
kamerami 50 /ítomym zatvorom. [Geometrické zvláštnosU snímki!. získáVlaných kamerami se štěrbinovou
uzávěrkou. )
Izv. vuzov, Geod. Aerofotosj., 1974, Č. 3, s. 73-77.
Snímky z kiamer se štěrbinovou uzáVlěrkou míVlaji
zkreslenou centrální projekci. Zkreslení vznikaji v dfisledku toho, že se expozice neuskutečňuje
okamžitě
ja~o při ~tí
centrální uzávěrky, ale trvá tak dlouho, než projde štěriJJlna uzávěrky obraz snímku. Za
tUlto dobu se však ~amera posune o nějakou dráhu
v prostoru. AutOlr se zabývá otázkami vlivu posunu
obrazu vťlči filmu na geometrické vlastnOSti snímkfi
při fotografování terénu leteckými kamerami se štěrbinovými uzávěrkami.
Ra
528.73:528.45[084.3-11)(439)=30
VÚGTK 37178
GEBRY, J.
Photogrammetrische
Punktverdiehtung
zur Kartierung
inoerer Stadtgebiete in grossen MaBstliben. [Fotogrammetrické zhuštováni bodfi pro zobrazováni vnitřních
částí měst ve velkých měřltkách.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973.
6 s., 1 obr., 1 tab. Soub. text v IrUš.
V Maďarsku se provádí zobrazování měst a městských
sídel v měř. 1: 1000, méně v měř. 1: 2000, převážně
ve fotogrammetrických
provozHch po předchozím fotogrammetrickém
zhuŠltění bodi!. pomoei 8.terotrtangulace. Není nutné, aby VHCOVdCí body polohové a výškové byly totožné. Používá se WiIdovy komory RC-8,
f= 152. mm, fm'mát ODl"aZU23 X23 cm. AerotrlanguIace
je prováděna na autografu A-7 fy WiId. Zhuštěni bodťl
je podle programu "praktické přísné bloko~é vyrovnání"; výpočet se provádí na belgickém elektronickém
počítači "Gier". Na podkladě seznamu souřadic bOldi!.
uspořádanrch
podle listu map se provede vyhQdnocení mapových listfi.
PK
528.73:681.3.06[439) =30
VúGTK 37177
MOLNAR, L.
Vbersicht der photogrammetrisehen
Reehenverfahren
in Ungarn. [Přehled fotogl'ammetrických
výpočetních
postupi!. v Maďarsku.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 19<73.
10 s. Soub. text v ruš.
Výzkum fotogmmmetrických
výpočetních postupu ve
spojení s moderní výpočetní technikou začal v Maďarsku v r. 1964. V provoze jsou používány programy
pro bIokové vyro,vnánl. Přibližné blokové vyrovnání na
aUltografu A-7. Program "pl"aktického přisnéhro blokového vyrovnání" se skládá z pěti dHčich programu. Postulp a program je v experimentálním stadiu; analytická aerotriangulraee. PoHže s vyloučenim systematických
chyb. Další plány do budoucnosti.
PK
528.735:528=945.11
VÚGTK 9133
ALPAR, G.
A légiháromsziigelés geodéziai analtigiája. (Geodetická
anal6gia aerotriangulácie.)
Geod. és kartogr., 25, 1973, Č. 6, s. 417-420, 3 obr.,
lit. 5.
Pri a8lr-otriangulácii sú priestorové súradnice nových
bodov uI'čené pomocou priestorových zvl1zkov IÚčov.
Ako geodetickú anal6giu aerotri~ngulácie možno označit takú priestorovú uhlovú [smerovú) siet, pri ktorej
určenie smeru medzl dvoma súsednými stanoviskami
prístroja
nie je mOŽÍ1é. Stete geodetickej anal6gle
aerotriangul4cie
so strednou uhlovou chybou meoonila
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± 18" sú rovIllocenné s takou siefou aerotriangulácie
podobnej tval'ovej geometrie, kde stredná váhová jednotková
chyba
memnia
snímkových
súradníc
p,ri
150mm konštant komory ± 0,005 mm.
Hi
528.735.2:912.43(084.3-11) (430.2) = 30

VÚGTK 37 176

KER, H. G.
Anwendung der analytischen Aerotriangulation
bei der
Herstellung groSma6stiibiger
Karten. (Užití analytické
'aerotriangulace
při zhotovování map ve-lkých měříte'k.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973.
9 s., lit. 5.
vývoj aerOltr'iangulace v NDR od a.'. 1960 do r. 1973.
Rozvoj postupu analytické ,aerotriangulace
p'ro tvorbu
velkoměfttkových
map. Teorie byla mate,matic,ky formulována. Výpočetní program se skládal z dílčích, progra.mfi: analytické trtangulace
v řadách, blokové vyIl'ovnání souřádnic x, y, blokové vyrovnání souřadnic z,
výpočet paprskových posunfi. Poznání a odstranění hrubých chyb. Tento program prováděný na samočinném
počítači BESM-6 přináší zIllačné úspory nákladfi.
PK
52B.9 KARTOGRAFIE

528.9:338.23= 84
VÚGTK 22249
CIESIELSKI, J.
Zagadnieni automatyzacji
opracowaií kartograficznych.
(Pl'oblém alllJuomaitiza-ce~aI'ltografLc!ký'ch'!lěll.)
IIlifoTllna1tor,19, 1974, Č. 2, s. 14-31, Ut. 40.

ZEMĚMĚŘlCKÉ

LITBRATURY
ročník 26

že digi'táLní :zJobrazOIVa'CÍ
:systém b'Ulde efektivně využi,t,
a.ž zo'hr,a:zené a číselné ~nf.or-ma'cebudou ,tV'ořiJtjedn'otu.

PK
528.927:655.3.026 = 82
VIÚGTK17 951
SELIVANOV, Ju. P.
Perspektivy primenenija avtotipnoj kolorimetrii v karto·
gram.
(Perspekltivy
využití autotyp,Qivé !koiIJol'imetrie
v k,artogr-afii.)
InlZJv.vuzov, Geo'd.· Aerofouosj., 1974, Č. 3, s 123-126,
i obr., Ht. 7.
Výlklad teorettckých zákl.aldů autotypových k'OIlol1imelvrfi
a
Zlpůsoby změny barvy 'v ,alU!totypových sO'lwatdntcích 'pomocí 'přístrojů Zk'Oil1lstr-uo",aných
v mo:slklevlSikém
,polygraficlkém 'in.sti'ůU!tu,,rozbor možllmstí8luto,ty'pové kClllo,rimetrlles přÍlkl,atdy upl'atnění v k,art'Ogr,afiia pClllygrafH pro zvýšení ,telchni,ok,ol8k,o!llomi,cké
efektivnosti ba,revné rep:I'lodudukce.
vI
528.93.009(084.31J = 82
VÚGTK 15 937
GUŠČINA, A. G.
O propagandistickom
soderžanii turistických schem.
(Prolpag'ační obsah tUll1).stic,kýchmap.)
Geod. i K.al'togr. (Moskva), 50, 1974, Č. 9, s. 56-59.

Turistioké mapy patří k jedněm z nejmasověji 'používaných d,r-u:hů map 'z oblasti ,k,ar-togra,folcké reprodukce.
Autor ,pouk,azuje na zdařilé ,pI'lop,agačnísérie, ,turtsUckých
map zachycujících
"LeI1~n:ská mísÍ'li Silb~ře" a "A'kadeVýznam modern.ích úspěchů elektron.iky 'při flClII'IIDolvánímické měsiteč,ko - Novosibirské vědecké centr'um".
tvářnostli mod,el'ní Ika,rtJOgrafie. Výsllledky výzkumu automatizace ,kaI'ltogr,aifliJokýchpI'Iocesů a ,použití nový,ch ,a
lepších organiza'čníich fmem. Stalv ,k,a:rt'og,I'Ia.fiClké
'au1'o528.94(084.3-11):338.23( 437) =30
VÚGTK 37187
maltizace v'e světě (,teoretický výzJmm, shromažďování
GRUNDSATZE
karbogl'laf,ickýdl mfol'mací, logi,cko-matema'tické systémy zpracováníkllirt,ograifiiakýClh
infol'IDwcí). Souča.sný
Grundsatze liir die Bildung grossmasstiibiger Themakarstavk,ar,tografi.dké 'automI8iÍlÍ2la'cev Polsku.
ten in der CSSR und ihre sukzessive Automatisation.
(Zásady P'I'IOtvorbu t8lm8JtIi'ckýchma,p vellký'ch měříltek
v ČSSR a jeljild1pm~tupIlá wu'tomatizra'ce.]
Ref. z: KOlllf.o t'Vor'bě map vel. měř., Buda,pest 1973.11 s.
528.913(084.3-16) =30
VÚGTK 11 200 SoU'b. text v ruš.
HAACK, E.
T8IIl1Ja,ůtclké
m!llpy netvoří SOluVlislécellostátní ma:po!vé díLo
Redaktionsprinzipen
bei der Bearbeitung
der BliiHer
a j'S1ouvkOlI11ip8I00:IlJci
jl8dnortli'výclhmilniS'tell'Ste,v,která je
der Weltkarte 1;2500 ODD. (P,l1i'I1lcLpy
ireda~čn! práce pi'li zpra'clOvá'v,alía ak'tuaiLíJzujív'8směs [lIa ppd.'kllBděTHM po2lpl'aJcovávání 11stfi mlBlpysvět,a v měř. 1:2500000.)
dle ná'lnodfi a srr1ěrmíc v)'délJIlý'ch geodetiClkou službou.
VormessungsN~chnik, 22, 'č. 8, s. 283-286.
Jsou to: Teahni.Dké mapy měst v měř. 1:250, 1:500,
1:1000; Základní mwpy závodfi ,a mapy sídlišf v měř.
Poznánlky 'O mezináll'oidní spoluprlí:ci expe:r-tfi geodetic1:500, 1:250, 1:1000. Jednlotllý že:Iezniční 'plán (ik'omplex
,kých služeb 'soci'alisti-akých Istátů p,řl ko'Ordmaci redakční
map podlle WrilSlbr.
F:Mn z r. 1965]. Základní Il1J8IPyp,ro
č1Jrun,ostd
při vyhotO'Vlován'íIffil/iPYsvět'a 'v měř. 1:2500000.
geolo'g.tcký pn1zkum v měř. 1:1000, 1:2000, 1:5000. ZáPl.\ehledzáklad'ní'ch
redaikčních dokumentů. 'Regioná'lní
k!lladní dmní mapy 'v měř. 1:500, 1:5000 (SBzn. jedno znapokyny ,pro redwkci. Rleda.l~čníplány - ro,zbo'r výchozích
č'ek důl. malp.) Záklladmí ma,py ,komple~u lesního hosipoa dodatkový,oh 'pod'k'ladů, geog'l'aficlké oowrakteriisti'ky,
PK
technolog.ie, pl.\e-d'běŽTIý
rozpo,čet ,č8lSových ,a f'Lnan:Č'llích dá,ření 'v měř. 1:5000 a 1:10000.
nákll/idfi, ,rozvržen! IrooakČ'llílho plánu. Red~kční IpTilnciIPy během sestavi'teil,slkého ,a 'vydav8ltel'Slkéhloproce:~u. Re528.94:551.510.4:111.4(439) = 30
VOGTK 37 186
dialkčnI prá,ce při údr~bě - d()ld,a'ťkya o'pravy.
DOMOKOS, M.
Aiifschluss und Kartierung
der Luftschmutzstellen
in
Stadtgebieten.
(ObjaS1I1ění,a znázornění míst zneči~těné528.91/.92(084.3-11):338.23=30
V,oGTK 37 183
ho Q1vz'dušív městslkěm území.)
HANKE, P.
Re,f. z: K'OInf.!Q tvorbě map ",el. měď., Budapest 1973., Hs.,
Ein neues Verlahren zur teiIautomatisiertenHerstellung
1 ,o'br., Soub. text v rušt.
grofSma6stiibiger
Karten.
(Nový postup při částečn.ě
Dnes nej,palčivější otázkou lidských ži'Vobních podmíne,k
<lIutoma'HzD'Vl8né
't'VOl1běmwp veLký,ch Iměřítelk.)
je regu:I,ace záslahů do přírodmího živ'Oltního prostředí.
Ref. z: K'OInf.10tVOl1běmap Vl8'l.měř., Bud,alpest 1973. 7 s.
Znalos:t sltálýc.h 'kompone:ntatmosféll1LDkých nečistot jest
Soub. text v ,ruš.
důležitá
především
pro plánování
nových o,by-tných
V souč'élSD.édobě lze pomocí 'čtyřmís,tnýc:h čísel zn'a'čí- čtv,rtí.pů:sobení zjištěný'ch 'zdI'loljůznečišťování bylozlmu.Š81I10've IV. oIkrese Buda'pešti zavedenÍim n.ových ~ůsoclioh 'OIpel1B.oce
(ČZO) Il.\ešit t}"to úkoly:/a)
zobl'azování,
bů ,k,al'uo>groa1í'i,ckého
znázornění. Mapa by,la vyhotOlVena
b) vý,P()loot,c )akvuwlizaoe, d) přístrtOlje. Mnooostranné
v měř. 1:2000 ze ZáJk'l'adní městs,ké mapy. Obsah mapy
mOŽTIostdpoužiti ,po'stUlpu pi'Lcházejí k 'vyjádření předeÍ'Voi'í důle'žité p'rvtky, ,kiooré ovlivňují kl~mlB,tické poměry.
vším v ,pružném vYUlžití'infor-mací, ,ta:kže mohou Ibýt 'zpraPopsán je 'te'oooOllogický postup tvorby ,pomůckou pOlSkyoOlVányrů1Jné úlohy 'Worby map, doplňování map, ,po přítujíd 'inf'Orma,ce pl10 ochranu prostředí při n'O'Vévýstavpadě úd'~by a 'překreslení ID'8ip.Ti'eb8lŽeprovádění ~resPK
by pro zhorovení mapy je skUltečností, budiž zdůMlZJI1ěno, bě.
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PŘEHLED ZEMEMĚŘICKÝCH

ČASOPISŮ
Geodezija i kartografija

č. 1/76

Údernické tempo ....,...prvé dny nové pětiletky, s. 1-3
Deník všesvazové socialistické
soutětže, s. 4-6.
Dan i r č e v a, V. A.: Moje zkušenosti z práce na sestavování originálů topografické mapy, s. 6-10.
Výzva k vynálezcům,
zlepšovateJům,
pracujícím,
vě'
deckým pracovníkům a technikům topograficko-geodetické a kartografické výroby.
K o v tun,
N. T. Mu rad u II a jev, N.: O použití
schematu markovského náhodného cyklického procesu
při modelování výrobních procesů, s. 12-16.
Pro vor o v, K. L. - A fen i n, K. F.: Některé otázky
optimálního projektování
geodetické
sítě, s. 16-20.
S uch o run k o v, V. G.: Využití rozpětí při odhadu
přesnosti mnohonásobného
stejně přesného měření,
s.20-22.
Roj e v, Iu. D. - Pan k o v, I. G. - S ma g i n, Iu.
Ie.: O novém způsobu barometrické nivelace při komplexních výškových měřeních radiovými dálkoměry,
s. 22-25.
T r e v o g o, I. S. Šev č u k, P. M.: Otázky přesnosti délkových měření světelným dálkoměrem EOK
2000, s. 26-27.
K o t o v, V. V.: Polygonometricl,é
pořady - protínání
s neměřenými stranami, s. 28-33.
K u z n e c o v, G. I. F i c h m a n, A. 1.: Srovnání
optického a opticko-strunového způsobu měření záměrných přímek, s. 33-36.
F o k i n, Ie. 1.: K otázce inventarizace
inženýrských
podzemních sítí, s. 36-39.
Ber e š č a k a, T. V.: Zkouška současného obnovování
map měřítkové řady, s. 40-46.
Ne čaj ev, A. P.: Zkouška dešifrování průmyslových
raj6nů, s. 46-48.
K o n s t a n t i n o v, R. S.: K otázce zobrazení pobřežní
části moře, vystavené účinku přílivu na topografických mapách, s. 48-51.
Na r a jev a, M. K.
Ne p o k Ion o v, B. V. S e I i van o v, A. S.: Mapování povrchu Venuše z vypuštěných aparátů sovětských meziplanetárních
stanic
"VENUŠE-9" a "VENUŠE-lO", s. 51-57.
K u I i nič e v a, L. V.: Vyšetřování analytického výrazll
pro radiální distorzi objektivu "Uran-16", s. 57-81.
K a v r a j s k i j, A. V.: O kvantitativním hodnocení deformací ortodrom v konformních zobrazeních, s. 61-63.
K a b u z a n, V. M. - P o s tni k o v, A. V.: Z historie
domácí [ruské) kartografie XIX. stol., s. 67-70.
S a I j a jev, S. A.: Zahraniční vědeckotechnická
literatura z geodézie a kartografie, s. 64-67.
8. mezinárodní kartografická
konference, Moskva, SSSR,
3.-10. srpna 1976, s. 73--79.
Seminář z mapování inženýrských komunikací; s. 72-73.
Z kolegia Ústřední správy geodézie a kartografie [GUGK)
při Sovětu ministrů SSSR a z presidia ÚV ROH - s,vazu
pracujících geologicko-prl\zkumných
prací, s. 70-71.

Vermessungstechnik,

Č.

1/76

A I ber t, K. H.: Několik zásad a zkušeností z plánování a řízení vědy ve sféře působnosti Správy geodézie
a kartografie, s. 2-5.
S t a n g e, L.: Budoucí úkoly planetární geodézie, s. 6
až 9.

Elstner,
C. - Harnisch,
G. - Steinberg,
I.:
K vývoji a významu mezinárodních referenčních tíhových systémů, s. 10-12.
S tep han,
K. - S c h r ti der,
C.:
Iednotný systém
mikrofilmování pro kartografické účely, s. 13-29.
P o h len z, E.: Generalizace mořských map, s. 29-31.

PrzegIlld geodezyjny,

Č.

1;"76

Lip e r t, C.: Úkoly svazu polských geodetů v oblasti
společenské činnosti vzhledem k uzávěrům 7. sjezdu
PZPR, s. 1-3.
Ty m o w s k i, S. I.: Velký den geodetl'l v kraji Bialystok, s. 3-5.

H o P f e r, A.: Problematika
hospodářskotechnických
úprav v Polsku, s. 5-9.
K a m i IÍ s k i, M.:
Hodnocení podmínek bezpečnosti
práce a hygieny v geodetických a kartografických pod·
nicích, s. 10-11.
O d I a nic k i . P o c z o b u t t ,M .: Problémy meziorganizační komise pro bibliografii a vědeckotechnické
informace pro geodézii, s. 11-13.
K o w a I e w s k a, I.: Některé problémy geodetických
měření deformací při výstavbě velkých průmyslových
závodů, s. 14.
F i u t o w s k i, A .: Postavení a význam geodetické dokumentace při studiu ochrany ovzduší, s. 15-16.
I a r o s z o w i c z, I.: Analyticko-grafický způsob určování prvků uloženi hornin, s. 16-17.
B u t o w t t, I. - K a c z y IÍ s k i, R. - S z c z ech o ws k i, B.: Zavádění metod fotogrammetrie
v gdaňském OPGK, 26-27.
K a pro w s k i, W.: Obecný atlas světa, PPWK, s. 28 až
30.

Rad e c k i, I.: Metoda určování oběžného času Borové Gory, s. 31.
No w o s i e I s k i, A.: Některé přístroje pro určování
bodů na leteckých snímcích pomocí kamer a způsob
jejich testování, s. 31-32.

Geodézia és Kartogrália,

č. 5/1975

K a r s a y, F. Bar a n y i, I.: Projekce se zdůrazněným středem, str. 313-327
Á dám,
I. F e j e s, 1.: Nové dopplerovské
pn]lmače a jejich použití v geodézii, str. 327-334
G a I s z a n, P.: Vyrovnání astronomicko-geodetické
sítě
Mongolské lidové republiky, str. 334-335
O r b á n, A.: Zkoužky stability přístrojových stativů, str.
335-338
Pap p - V á r y, Á.: Zhotovování tematických map pomocí počítačů, str. 339-345
Hr e n k 6, P.: Po stopách
starých
výškových
údajů
o vrcholech Tater; str. 345-358
P I i h á I, K.: Mapování jeskyně Aggtelek provedené IOsefem Sartorym, str. 359-364
B e n d e f y, L.: Mapa oblastí Somogy a Baranya vyhotovená v r. 1740, str. 365-368
P é t e r, Gy.: Zjednodušení prací při evidenci nemovitostí, str. 368-374
D é k á n y, S. G r e n c s é r, M.: Vliv rozvoje holografie na perspektivní. rozvoj fotogrammetrického
vyhodnocování a: banky dat, str. 374-378

Geodezija, kartografija,

zemeustrojstvo

č. 6/75

P o I ev c e ,v, V.: 50 let 'sovětského časopisu Geodezija
i 'k,a,rtogIM-fija:IS. 3-5.
Najde:nov,
Ch.: O budování místní tlriangul,ace, s. 6-9.
Milev,
G. - Vandev,
D.: Stabilita bodů ve Ispeciálních měř.ických sHích, 's. 9-14.
Han k e, P.: MOlžnosti použHí fotogrammetrte a elektro:nic1kého Ztpracování dat k obnově katastrální'oh plánů,
s. 14-17.
K ,ot a I, M. - S o u č ek, ;1;.: .Mechanizace a au~omatiz'ace e'v1d8lncenemovitostí v CSSR, s. 21-24.
Ne n o va, M. - Di m o k o v, D.: Podmíniky a mo,z,nosL!
použItí redukčního tachymetru DAHLTA 5 vynášecím
stolem KARTI 250 při tvolrbě katastrálních
plánů obcí, S. 24-26.
Češ ank oy, L. - Dr vod e Is k a, J.: Parametry ryse,k
stupnic komdlná,toglJafu KM-64, s. 26-30.
Ta š e va, L.: Ba,revné provedení tOlp'o-gmfickýoh map
v8J~kých měříteik, s. 30-31.
M i I ev, G.: MeZinárodní symposium o sledování deformací geodeUckými metodami, 's. 32.

>...

Auoomobil se stává nejvyhledávanějším
a nejpoužívanějším
dopravním prostředkem dl~ešní doby a v budoucnu je třeba počítat s jeho dalším rozšířením.
Postupné vylučování 7.ávad subjektivním způsobem bude v budoucnu nutno opustit, protože vede k neúměrně velké spoti'ebě náhradních dílů i pracovního času.
Novinka SNTL
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Jaroslav Bedroš, dipl. techn.

(1)
~

Diagnostika

osobních automobilů

Ověřování bezpečného

a hospodárného

provozu

Jednotlivé kontroly jsou seřazeny do návazného sledu a v příslušných
kapitolťich je
podrobně vysvětlena jejich teoretická podstata a metodika řešení s uvedenim typických
představitelil současně vyráběných diagnostických přístrojů. Pozornost je věnována jak
otázkám organizace a ekonomiky těchto provozil, tak i problematice spojené s jejich
výstavbou.
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Použití metody CPM při sestavování
technologického
projektu
modelu
diagnostické linky
Postup diagnostických a kontrolních úkonů při ověřování technického stavu automobili'!
Mytí podvozku a karosérie osobních automobilil
Technologický pi'tdorys diagnostické linky
Kontrola podvozku akarosérie
automobilu
Kontrola bezpečnostních pásil
Kontrola technického stavu kol
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola tlumičil pérování a pérovací soustavy
Kontrola účinku brzd a hrzdové soustavy
Kontrola vyvážení kol a odrušení elektrických zdrojů
Kontrola signální soustavy automobilu
Kontrola hlavních světlometil
Kohtrola geometrie řízení automobilu
Kontrola rychloměru
Kontr-ola pohybových vlastností automobilu
Kontrola motoru (motortest)
Studie technologických
projektů diagnostických
pracovišť a středisek'
Ekoncmická efektivnost servisně diagnostických provozil
Dop·oručené ČSN

Kniha je určena všem pracovníkilm s vysokoškolským i středoškolským
vzděláním v autoservisech a opravnách,_pracovníkllm
technického
rozvoje, racionalizace,
investiční
výstavby. Vhodná pomilcka pro výuku na učňovských školách, středních prilmyslových
školách, závodních školách práce a v autoškolách.
320 stran, 329 obrázki'l, 4 tabulky, váz. 31 Kčs.
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Ing. Jiří Košek-Miloslav

Údržba,
opravy a seřizován.
411, 416.417. 411.414
.

Z
Vl

3utomobUu

Ridičilm a majiteliim vozil Moskvič, opravářům a pracovníkům
488 stran, 344 obrázkil, 29 tabulek, váz. 35 Kčs.

O

Vlastislav

co

MOSKVIČ 408.
servisních

stanic:.

Šlehofer:

Údriba

.">...
>

Beran:

a opr3vy vaxu Trabant

600 :I 60 I

(Knižnice motoristy)

Obsahuje všechny pokyny pro údržbářské a opravářské práce na vozech Trabant v rozsahu běžných a středních oprav. Řidičilm, opravářům a údržbářilm v servisech a opravnách.
2. vydání. 336 stran, 242 obrázkil, 19 tabulek, váz. 23 Kčs.
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Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu SNTL - Nakladatelství
technické
113 02 Praha 1, SpálenJ 51.

výtisků Bedroš: Diagnostika
výtiskil Košek MOSKVIČ

výtiskil SIehofer:

osobních

literatury,

odbytové odd.,

automobilů

Beran: Údržba, opravy a seřizování
408, 412, 426, 427, 433, 434
Údržba a opravy vozů Trabant

automobilů

600 a 601

