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Úkoly geodetické služby SSSR
vycházející z výsledků XAIV. sjezdu KSS~

XXIV. sjezd Komunistické strany Sovětského sva-
zu byl velkou ideově-politickou událostí v životě
naší strany a země, v rozvoji světového komunis-
tického hnutí.
Ve zprávě o činnosti ústředního výboru a ve

Směrnicích k pětiletému plánu rozvoje národního
hospodářství SSSR na léta 1971-1975 a též v jiných
sjezdových materiálech jsou zobecněny zkušenosti
ekonomického a kulturního rozvoje SSSR za minulé
období, provedena hluboká analýza procesi\. světo-
vého dění, všestranně opodstatněna ekonomická,
sociální a mezinárodní politika KSSS, předloženy
další perspektivní úkoly komunistické výstavby.
V těchto dokumentech jsou twrčím zpi\.sobem

rozpracovávány leninské ideje o využití výhod so-
cialismu v ekonomické výstavbě v zájmech stále
plnějšího uspokojování potřeb pracujících.
9. pětiletý plán bude vážnou etapou ve výstavbě

materiálně technické základny komunismu, vý-
znamným krokem vpřed na cestě ke komunismu.
Hlavní úkol pětiletého plánu sestává v tom, že

zajistí podstatné zvýšení materiální a kulturní
úrovně života lidu na základě vysokého tempa roz-
voje socialistické výroby, zvýšení její efektivnosti,
vědeckotechnického pokroku a zrychlování rostu
produktivity práce.
Reálnost 9. pětiletého plánu je podmiňována strikt-

ním přehledem možností, kterými disponuje naše
země ve sféře ekonomického rozvoje; plněním
požadavki\. ekonomických zákoni\..
Každodenní aktivní činností strany celé země

při plnění 9. pětiletého plánu je zajiŠťováno další
upevňování mohutnosti naší vlasti, přiblíží se do-
končení výstavby materiálně technické základny
komunismu, bude se napomáhat formování komu-
nistických společenských vztahi\., vzdělávání nové-
ho člověka.
Topografové, geodeti a kartografové Sovětského

svazu, jakož i všechen sovětský lid se zapojili do
všelidového socialistického soutěžení za včasné
splnění plánu 8. pětiletky. Splnění plánu minulé
pětiletky a plánu na rok 1970 hlásily závody, kar-
tografické továrny a organizace Hlavní správy
předsednictvu XXIV. sjezdu KSSS.
Ve srovnání s léty 1961-1965 objem topografic-

ko-geodetických prací se zVýšil 1,5 krát, mapovací
práce velkých měřítek se zvýšily 2,5 krát.
ProduktivIta práce v topograficko-geodetické vý-

robě během pětiletky se zvýšila o 33,5 %.
Tyto úspěchy byly možné jen díky z,avedení no-

vých kapacit a výměně starého zařízení za nové,
dokonalejší. Jenom v roce 1970 na pořizování no-
vého zařízení bylo vynaloženo 2,2 krát více pro-
středki\. než v roce 1967.
Za minulé pětileté období ekonomická efektiv-

nost ze zavedení nové /techniky a technologie
představovala 5,3 mil. rubli\., což značně převyšuje
čísla předcházející pět1letky.
. Značně se zvýšila kultura výroby. Zlepšily se
pracovní podmínky a kultura bydlení pracovníkfi
naší služby.

Ilja Andrejevič Kutuzov,
náčelník Hlavní správy geodézíe

a kartografie
pi'i Radě ministrů SSSR, Moskva

Během posledních třech let bylo dáno do použí-
vání 18,8 tis. m2 výrobních ploch a 103 tis. m2

obytné plochy.
Ve srovnání s léty 1961-1965 produkce karto-

grafické výroby se zvýšila o 47,3 %. Produktivita
práce v kartografických továrnách za celou pěti-
letku se zvýšila o 40,8 %.
Zvýšila se výroba školních map, a to 2 krát, škol-

ních atlasi\. 1,5 krát. Značně se zlepšilo zásobování
škol a obyvatelstva školními mapami a atlasy.
Zvýšiléi se výroba příručních map více než 1,8-

krát, příručních atlasi\. 2,2 krát, turistických map
1,3 krát.
Za minulé pětileté období byla vytvořena mnohá

velká kartografická díla, taková jako: atlas světa,
atlas rozvoje národního hospodářství a kultury,
historicko-zeměpisný atlas V. 1. Lenina, atlas Kuby
a řada dalších děl.
Kartografický pri\.mysl za posledních pět let do-

stal nové kompletní vybavení (zařízení), které do-
volilo zmechanizovat řadu namáhavých a málo
produktivních procesi\..
Za minulé období byla vykonána velká práce

v otázkách perspektivního plánování. V současné
době jsou zpracovány technicko-ekonomické úda-
je o rozvoji topograficko-geodetické a kartografic-
ké Výroby, které do značné míry vYbavily GUGK
znalostmi o perspektivách a směrech rozvoje naší
výroby pro splnění cíli\. směrnic XXIV. sjeZdu KSSS
a 9. pětiletého plánu.
Takové jsou v krátkosti hlavní výsledky splnění

8. pětiletého plánu.
V současné době Hlavní správa geodézie a kar-

tografie řídíce se Směrnicemi XXIV. sjezdu KSSS
a Směrnicemi pětiletého plánu rozvoje národního
hospodářství SSSR na léta 1971-1975 ukončila roz-
pracování plánu 9. pětiletky.
Tímto plánem je předpokládán další rost objemi\.

topograficko-geodetické Výroby přibližně o 30 %,
přičemž do značné míry ri\.stem· topografického
mapování velkých měřítek.
V současné pětiletce se značně zvýší práce na

, obnově starého mapování, 4,2 krát ve srovnání s do-
sud pro vedeným.
Jsou to velké úkoly a budou se muset řešit zvý-

šením produktivity práce, zaváděním nové techni-
ky a technologie, použitím nových zpi\.sobi\. orga-
nizace práce.
Pro cíle zvýšení kapacity topograficko-geodetic-

ké výroby během· této pětiletky se počítá postavit
110 tis. m2 výrobních ploch. Pro vybavení nových
a rekonstruovaných budov se prostředky na poří-
zení nového zařízení zvyšují 1,8 krát.
Celkový přírostek topograficko-geodetické vý~

roby během pětiletky představuje 55 %.
V di\.sledku technického zdokonalení topogra-

ficko-geodetickévýroby se má produktivita práce
zVýšit o 40 % ve srovnání s předcházející pětilet-
kou.

1971/265



Geodetický a kartografický ob7or
266 ročník 17/59, číslo 11/1971

Kutuzov I. A.: Úkoly geodetické služby SSSR
vycházející z výsledku XXIV. sjezdu KSSS

Plánuje se další zlepšení životní úrovně našich
pracovníků. Během této pětiletky se počítá s pře-
dáním do používání 110 tis. ml obytné plochy,
s rozšířením výstavby mateřských škol, jeslí, pio-
nýrských táborů a rekreačních zařízení.
V kartografickém průmyslu v současné pětiletce

mají být objemy realizované produkce zvýšeny ve
srovnání s minulou pětiletkou více než 1,4 krát
a z,isk se má zvýšit více než 1,6 krát.
Hlavní pozornost bude věnována vydávání škol-

ních map a atlasů, až do úplného uspokojení potřeb
obyvatel země během dvou až tří let.
V této pětiletce vzroste vydávání školních map

skoro 2krát, školních atlasfi asi l,5krát; vydá-
vání příručních map se zvýší o 24 % a příručních
atlasů více než o 700/rl. Zvláštní pozornost bude
věnována vytváření nových typů turistických map
a schémat, kde celkový náklad má vzrůst l,9krát.
Řešení vytyčených úloh před kartografickým

průmyslem pfijde cestou růstu produktivity práce,
výstavby nových kartografických továren a rekon-
strukcí starých, cestou Jejich vybaVJení nejnověj-
ším polygrafickým zařízením.
Plánuje se, že v období let 1972-1973 bude

v kartografických továrnách plně vyměněno vše-
<;hno opotřebované pqlygrafické zařízení.
; Výsledky minulé . pětiletky a úkoly, které jsou
postaveny, jsou grandiózní. Už bylo mnohé uděláno,
ale ještě zbývá mnohé udělat.
. Hlavní úkoly rozvoje národního hospodářství
SSSR na léta 1971.-:.1975 vysvětlené ve Směrnicích
XXIV.sjezdu KSSS předpokládají zvýšení tempa vě-
deckotechnického pokroku a zajištění uskutečně-
ní jednotné technické politiky ve směrech:
'- širokého využití možností, které· nám dává vě-

deckotechnická revoluce pro zrychlení rozvoje
výrobních sil;'
vytvoření a zavedení principiálně nových pro-
s.tredkfi; materiálfi 'a' technologiCkýCh' procesfi,
převyšuj!cí svými technicko-ekonomickými pa-
rametryne}lepší domácí a světové parametry;
celkového zlepšení kvality produkce ve všech
odvět.vích národního hospodářství;

""-'rychléno zvýšení technické úrovně parku tech-
nického zařízení a též výměny a modernizací

"morálně zestárlých strojfi a agregátů;
I

~ zlepšením kpnstrukce strojů,. přístrojů a dru-
. hých výrobkfi;
"'- použití progresívních technologií, lepšího a eko-

nomičtějšího využívání surovin a materiálů.
Vévšech těchto sroěr~ch stojí velké úkoly pře~

vědci a výrobními pracovníky topograffcko-geode-
tické a kartografické služby Hlavní správy geodé-
ziea kartografie.
Vědeckotechnická revoluce procházející a po-

kračující v různých odvětvích fyziky, chemie, ra-
dioelektroniky, automatizace a telemechanizace,
matematice a výpočetní technice ve značném stupni
změnila obsah současné geodézie, leteckého mapo-
vání 1fotogrammetrie) a kartografie, zajistila roz-
pracování a zavedení principiálně nových metod
a prostředků výroby topograficko-geodetických
a kartografickýcnprací.
Za dříve používané pracné metody měření vzdá-

leností pomocí pásem a drátfi přišly: nejnovější
světelné dálkoměry, dovolující v krátké době s vy-
sOkou a zcela pro praxi 'vyhovujíCí přesností měřit
desítky kilometri\ trigonometrických a polygono-

vých stran; velmi přesné rádiové dálkoměry zaJls-
ťující měření vzdáleností do stovky kilometrů při
budování radiogeodetických sítí a zakládání mapo-
vání; metody kosmické triangulace zajišťující budo-
vání sítí se stranami řádově počítanými do tisíce
kilometrů.
Pro současnou geodézH není prakticky neřešitel-

ných úkolů na zemi a plně řešitelnými se staly
úkoly měření vzdáleností na Měsíc, až do vytvoření
výchozího základu na jeho povrchu. Geodetická
věda sehrála vážnou roli v současném pětiletém
plánu při provádění fundamentálních výzkumfi Mě-
síce a planet Sluneční soustavy.
Úspěchy v rozpracování přístrojů autonomní

orientace mají už v této pětiletce pakticky zajistit
zavedení gyroteodolitů do denní praxe, ze začátku
při zakládání opěrných sítí a potom i zavádění
nových polárních metod určování souřadnic ve spo-
jení s rádiovými a světelnými dálkoměry. Taková
díla ve značné míře zvýší produktivitu práce a sníží
náklady na polní geodetické práce.
Široké využití nejmodernějších samočinných po-

čítačů zajistí vyrovnání geodetických sítí libovolné
velikosti a v do.bě uspokojující současné požadav-
ky. Společně se stereo komparátory a dalšími ste-
reofotogrammetrickými přístroji zajistí samočinné
počítače úplné zavedení analytických metod foto-
triangulace, určeného v konečném cíli k dalšímu
snížení nákladů na vytvoření topografických map.
Nevyčerpatelné možností jsou ve využití poznat-

kfi současné chemie a zvláště ve využití plastic-
kých materiálfi. Použití nedeformujících se filmi\
a lepších druhů fotografických papírů mají zajistit
možnost plnějšího pOl.j,ž1tíinformačních údajfi, ulo-
žených ve snímku a též využití i velmi vysoké
přesnosti současných stereofotogrammetrických
přístrojů, které nejsou ještě ani zdaleka vyčerpány.
Umělé hm(:lty kromě veLmi známého použití pro

ry·U najdou velké použití i ve vytváření rfizných
typů školních map a atlasfi, propagačních map, ve
vytváření nových druhů kartografické produkce
a její kvalitní zpracování.
Mnohé úspěchy současné radioelektroniky, fyzi-

k)' a chemie už našly požití v topograficko-geo-
detické a kartografické výrobě, ale toto použití je
zátím jen částečné, neúplné a možnosti výše uve-
dených odvětví několikrát převyšují to, co použí-
váme v současné praxi. .
Úkol vědcfi a praktikfi spočívá v tom, aby co

nejdříve byly rozpracovány a zavedeny úspěchy
současné radioelektroniky" a chemie, automatiky a
výpočetní techniky do topograficko-geodetické a
kartografické výroby, směleji ustupovat od staré-
ho, přežitého, milo produktivního, vyměnit moder-
nějším, vysoce efektivním a ekonomicky efektivním.
Zrychlení temp vědeckotechnického pokroku

záleží, jak je uvedeno ve Směrnicích XXIV. sjezdu
KSSS, na vytvoření principiálně nových přístrojfi
a zavedení progresívních technologických procesů.
V tomto směru naši vědci v poslední době rozpra-
covali mnohé originální přístroje a zařízení, kde
základní z těchto nových zařízení jsou používány
v domácím prfimyslu a v nejbližší době budou vy-
ráběny sériově.
V této pětiletce se plánuje zavedení do výroby

22 nových technologií a 52 nových přístrojfi, z toho
16 přístrojů vyrobených organizacemi GUGK:
Podle předběžných výpočtů v důsledku zavedení

těchto přístrojů a technologií ekonomická' efektiv-
nost během pětiletky bude představovat okolo 25
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mil. rublů. To je skoro 5 krát více než ekonomická
efektivnost vzniklá ze zavedení nové techniky a
technologie v minulé pětiletce.
Zvláštní pozornost bude věnována:

mechanizaci pracných procesů při budování geo-
detických bodů a stabilizaci bodů s cílem odstranit
ruční práci, všeobecnému zavedení analytických
metod zhuštění fotogrammetrických sítí;
úplnému přechodu k metodě rytí při přípravě to-
pografických plánů k vydání (tisku);
širokému zavedení leteckého a rádiového dálko mě-
ru při obnově starého mapování i rádiového dálko-
měru s výškovým přijímacim zařízením při vytvá-
ření výplňkových sítí, využívání velmi přesných
gyroteodolitů při zakládání geodetických bodů.
a kvantových optických světelných dálkoměrů.
v městském mapování a inženýrsko-geodetických
prů.zkumech.
Současně s tím stojí před vědecko-výzkumnými

ústavy velké úkoly při vytváření moderních letec-
kých aparatur způsobilých vytvářet snímky odpo-
vídající dostupným přesnostem stereofogrammet-
rických přístrojů.; volbě i vybavení produktivněj-
ších letadel a vrtulníků.' umožňujících uspokovat
požadavky mapování všech měřítek a zvláště při
vytváření map velkých měřítek; pro zpracování
a zdokonalování metod obnovy topografických map
zpravidla celé řady měřítek; rozpracování efek-
tivnějších metod a prostředků výroby mapování
velkých měřítek a inženýrsko-geodetlckých prací ve
vytváření nových typů map, fotog"afických schémat
a jiných materiálů. v souhlasu s novými požadavky
ze strany objednateliL
Ve Směrnicích XXIV. sjezdu KSSS jsou hlavní

požadavky kladeny na celkové zlepšení kvality
produkce ve všech odvětvích národního hospodář-
ství. Jako celek, topograficko-geodetické podniky
GUGK provádějí více než 90 % prací hodnocených
na "dobře" a "v.ýborně". Např. v roce 1970 topo-
graficko-geodetické práce byly přijaty s hodnoce-
ním "dobře" a "výborně" v 91,2 % z celkového
objemu. Astronomicko-geodetická síť SSSR ve své
velikosti a přesnosti nemá sobě rovných na celém
světě. Výplňková síť trigonometrická a polygo-
nometrická druhého, třetího a čtvrtého řádu vy-
hovuje mapování do měřítek 1:S00.Nemá sobě
rovných v celém světě, co se týče velikosti a přes-
nosti určení, i výšková síť SSSR.
V této pětiletce bude řešena úloha na hledání

metod a prostředků spolehlivosti a trvanlivosti
stabilizace gedetických bodů. a nivelačních zna-
ček. Ztráty bodů. a nivelačních značek jsou zatím
ještě velké a musí se jimi seriózně zabývat geode-
tická veřejnost. Kromě využívání kovových značek
a železobetonových podzemních staveb asi bude
vyžadovat širokou propagandistickou práci mezi
obyvatelstvem, která bude na směrována na vysvě-
lování významu geodetických bodů a potřebu jejich
zachování.
Kartografický průmysl Hlavní správy vyrábí též

velmi kvalitní atlasy a mapy. V průměru naše to-
. várny vydávají produkci s hodnocením "dobře"
a "výborně" z 80-85 %. Vysoké ocenění jak doma,
tak i v zahraničí dostávají sovětská fundamentální
kartografická díla, vyráběná v podobě klasických
atlasů a tematických map. Naším úkolem je věnovat
velkou pozornost vydávání kartografických děl pro
školy a veřejnost.
Další zvýšení technické úrovně topograficko-

geodetické a' kartografické výroby bude prováděno

jenom cestou nových výrobních budov. Existující
výrobní zařízení (budovy) budou rekonstruovány
pro možnost použití současných (nejmodernějších)
technologických procesů a zařízení novou techni-
kou, na místo morálně zestárlých strojil: a přístro-
jů. Této práci bude věnována zvláštn1 pozornost
během prvých let této pětiletky.
V této pětiletce je plánováno široké zavádění

vědeckého ří7.eQípráce (výroby a řízení) s použitím
organizační a výpočetní techniky, což si vyžaduje
novou organizaci výroby a řízení.
Vědecké řízení práce zaujímá vysoké místo v sys-

tému opatření, která zaručují zvýšení efektivnosti
výroby.
V důsledku zavádění opatření. vědeckého řízení

práce jenom v roce 1970 byl získán ekonomický
přínos okolo 750 tis. rublů a snížen počet pracov-
níků o 450 lidí.
V této pětiletce v Hlavní správě bude zavedena

odvětvová automatizační soustava řízení podniki'l,
která dovolí zvýšit produktivitu práce' přibližně
08%.
Vědeckými pracovníky CNIIGAiK bylo vypočteno,

že jenom. v důsledku zdokonalení organizace práce
v závodech a zlepšením techniky normování je
možné získat více než 14procentní zvýšení pro-
duktivity práce. .
Nemenší rezervy jsou založeny ve zvýšení vě-

deckotechnické úrovně norem a jejich vlivu na
zlepšení kvality produkce. CNIIGAiK je základní
orga.nizacípro rozpracovávání norem pro všechny
druhy geodetických a fotogrammetrických přístro-
jů. Při masovosti výroby norem v zemi je možné
získat značný efekt v dÍlsledku snížení ceny pří-,
strojů, organizaci jejich oprav, uspokojování a vy-
užívání. Velmi vážný úkol spočívá v unifikaci a
standardizaci vyráběné techniky, uzlů a dnů pří-
strojů, jejich technologickým vybavením, typizací
technologií a výroby, .zajištění při výrobě jednot-
ných uzlů a částí, úplnou jejich zaměnitelností
v procesu jejich využívání.
Neméně vážnou je otázka standardizace typů vy-

dávaných map a atlasů. Dokonce předběžné pro-
počty v CNIIGAiK ukázaly, že je možné snížit velký
počet. typu písma, sjednotit formáty většiny atlasů.
a školních map, nejracionálněji využívat přitom
tiskového zařízení.
Zvláštní pozornost, v tomto smyslu, vyžadUjí

rů.zné propagandistické, příruční, turistické a te-
matické mapy a atlasy.
Ve Směrnicích XXIV. sjezdu KSSS je požadováno

všestranně rozvíjet základní a užitý výzkum a rych-
leji zavádět jeho výsledky do národního hospodář-
ství.
Před domácí geodézií a kartografií stojí úkoly:

provedení vědeckých prací v kosmu s cílem poznat
přírodní zdroje, zeměpisných výzkumů a řešení
jiných úloh pomocí družic, automatických aříze-
ných aparatur a též pokračování základních vě-
deckých výzkumů Měsíce a planet Sluneční sousta-
vy; V zajištění topograficko-geodetických údajů a
kartografických materiálů prováděných výzkumů
v oblasti geologie a geofyziky pro zjištění záko.
nitostí rozmístění nerostného bohatství, zvýšení
efektivnosti metod jejich vyhledávání a těžby;
účasti v rozvoji vědeckých prací v oceánologii, ze-
měpise pro rozpracování problematiky širšího a'
racionálnějšího využívání přírodních zdrojfi, tím se
rozumí i zdrojů moře a oceánů; rozpracování'v~
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deckých základll ochrany a přeměny přírody pro
cne zlepšení přirozeného prostředí, obklopujícího
člověka, a lepšího využívání přírodních zdrojll.
V těchto směrech je zvláště významná role součas-
né kartografie, která shromáždila za minulá léta
obrovské materiály ze studia naší planety, syste-
matizovala je a dala jim nejpříhodnější formu při
maximální integraci informací na nevelkých lis-
tech map.
Úspěšnému splnění plánu minulé pětiletky a

ročních plánll ve značné míře odpovídá socialistic-
ké soutěžení rozšířené v podnicích a organizacích
Hlavní správy.
V d1ls1edku úspěšného splnění nového pětiletého

plánu topografové, geodeti a kartografové přispí-
vají ke společnému dílu topograflcko-geodetické-
ho a kartografického zajištění země.
Nedávno se ve vaší zemi konal XIV. sjezd KSC,

který vytyčil velké úkoly pro rozvoj národního
hospodářství CSSR, v jehož výsledcích budou v ne-
poslední míře hrát značnou úlohu geodetické a
kartografické materiály pro zajištění národního
hospodářství.
Využívajíce zákonll socialistického soužití, geo-

detické služby socialistických zemí, mezi nimiž jsou
i služby našich zemí, se pravidelně počínaje rokem

1952 scházejí na konferencích, kde se shrnují vý-
sledky rozvoje topograficko-geodetických a karto-
grafických prací a nejlepších výzkumll v těchto
oblastech v každé ze zúčastněných zemí, vyměňují
si zkušenosti z prací a vytvářejí perspektivy další-
ho rozvoje.
V souhlase s výsledky těchto konferencí se pro-

vádějí vědeckotechnická sympozia, porady a spo-
lečné práce.
Nyní mllžeme s jistotou prohlásit, že v oblasti

geodézie, topografie a kartografie naše země stojí
na jedné dostatečně vysoké úrovni rozvoje, což
bylo umožněno v d1ls1edku společného úsilí geode-
tických služeb socialistických zemí.
Dovolte, vážení soudruzi, předat vám mnoho po-

zdravil od všech topograf1l, geodetll a kartograf1l
Sovětského svazu a popřát vám dalších tvllrčích
úspěchll v budování socialismu ve vaší zemi.
Topografové, geodeti a kartografové Sovětského

svazu přiloží všechny svoje síly k zajištění spolu-
práce mezi našimi zeměmi a upevnění celého so-
cialistického tábora.
Ať se rozvíjí a sílí rok od roku družba sovět-

ského a československého lidu.
Pl'eloiil: Ing. VI!,dimír Kosek,

VUGTK v Praze

Analytická aerotriangulace v SSSR
a perspektivy jejího rozvoje

Analytické metody aerotriangulace zaujaly
v současné době v naší zemi (SSSR) vedoucí místo
v pracích, zabývajících se zhušťováním sítě pev-
ných bodll a našly širokou oblast svého použití. Za
posledních pět let se jen v resortu GUGK objem
prací provedených analytickými metodami prosto-
rové aerotriangulace zvýšil skoro pětkrát. Jednot-
livé výrobní složky přešly zcela na fotogrammetric-
ké zhušťování těmito metodami.
Analytická prostorová aerotriangulace zabezpe-

čuje nezbytnými údaji a s požadovanou přesností
stereofotogrammetrické mapování středních a vel-
kých měřítek, řešení velkého množství inženýr-
ských úloh pro mnohá odvětví národního hos-
podářství.
Prostorová analytická aerotriangulace se použí-

vá při prllzkumu železnic, pro připojení bodll geo-
fyzikálně určených pro vytvoření polohopisných
a výškopisn~ch základll při vyhotovování geolo-
gických map, pro vytvoření digitálních modelll te-
rénu. Výše uvedeného se používá pro výpočet ku-
batur při zemních pracích, určení produktivity
práce při povrchové těžbě nerostného bohatství,
pro optimální strojové projektování tras atd.
Pro řešení mnohých úloh zemědělského hospo-

dářství, hospodářskotechnických úprav pozemkll,

vyžadUjících určení rovinných souřadnic bodll, se
úspěšně používá polohopisné analytické aerotrian-
gulaoo.
Efektivnost analytických metod je v podstatě ur-

čována možností použití řídkých geodetických zá-
kladll, možností provádět aerotriangulaci podle le-
teckých snímkll menších měřítek, než je zadané
měřítko mapování. Jak je známo, hospodárnost
metody se zvyšuje S rllstem poměru měřítka letec-
kého mapování k měřítku vyhotovované mapy.
Jestliže při polohopisném a výškopisném zhušťo-
vání pomocí aerotriangulace pro mapování v mě-
řítku 1 : 25 000 a 1: 10 000 tento poměr není větší
než 2 (hlavně pro přísné požadavky na přesnost
určení výšek), to potom při rozvoji rovinné aero-
triangulace v místech s řídkými základy je tento
poměr povolen značně vyšší, 4-5krát. Při stereo-
fotogrammetrickém mapování terénu s intervalem
vrstevnic 1 m, prostorová analytická aerotriangu-
lace vycházející z leteckých snímkll měřítka
1 ; 12000-1 ; 14000, zajišťuje určení Výšek se
střední kvadratickou chybou ± 14 cm (při pod-
mínce zabezpečení řad výškovými pevnými body
po každých 3-4 základnách). .
Rllznorodost sféry použití analytických metod

přivedla k současnému rozpracování několika smě-
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ru. V současné době vedle vytvořených programl1,
realizujících přesnou klasickou metodu současné-
ho sestrojení a vyrovnání bezprostředně měřených
veličin, se v naší remi dostalo širokého rozšíření
variantám přibližných metod prostorové a rovinné
aerotriangulace. Technologie těchto přibližných
metod je založena na vícestupňové transformaci
měřených souřadnic (paralax) bodů. ElemElntár-
ním prvkem v těchto sestavách je stereomodel.
Technologické zvláštnosti každé varianty jsou ur-
čovány druhem modelu používaným pro formová-
ní sítě. Jsou rozpracovány algoritmy a programy,
založené na použití jak závislých, tak i částečně
závislých a nezávislých modelů.
V souvislosti s těmito dvěma základními směry

jsou vedeny i teoretické práce. Výzkumy v oblasti
rozpracování způsobu společného přesného vy-
rovnání jsou zaměřeny především na bledání nej-
efektivnějších metod řešení velkých soustav vyrov-
nání a cest zrychlení procesu jejich konvergence.

V posledních létech byly zkoumány různé va-
rianty řešení úlohy sestrojení a vyrovnání foto-
grammetrických sítí na základě podmínky koli-
neárnosti [2]. Současně s rozborem způsobu spo-
lečného určení a vyrovnání prvků vnější orientace
všech snímků a souřadnic bodů terénu, byly stu-
dovány rl1zné způsoby skupinového vyrovnání,
jako například:
a) určení a vyrovnání jen prvků vnější orienta-

ce a potom souřadnic bodů terénu,
b) určení a vyrovnání jen souřadnic středů pro-

jekce a souřadnic bodů terénu,
c) vyrovnání úhlových prvků orientace snímků,

potom souřadnic bodů terénu nebo souřadnic stře-
dů projekce a jiné varianty.

Bylo dohodnuto, že seskupování neznámých
usnadňuje řešení úlohy, protože snižuje počet spo-
lečně určovaných parametrů. V dl1sledku próvede-
ného výzkumu jsou rozpracována praktická dopo-
ručení optimálních podmínek realizace každé va-
rianty a určeny sféry jejich použití [2].
Hledání cest ke snírení počtu neznámých a sní-

žení vynaloženého času na zpracování, přivedl
i k druhému způsobu řešení cestou dosažení stan-
dardní střuktury nenulových koeficientů matice
normálních rovnic transformací libovolného počtu
bodů v rámci stereoskopických dvojic k šesti stan-
dardním. Idea je založena na měření skupiny spo-
lečných bodů na snímcích v standardních oblas-
tech a nahrazením skupin bodů jejich těžištěm.
Výzkumy této metody bylo určeno, že transfor-

mace spojené s výpočty těžišť prostorových sou-
řadnic bodů modelů, jejich přenášením na snímek,
vnáší chyby, které jsou o dva řády nižší než chyby
v měření souřadnic. S ohledem na existující kore-
lace, optimální vzdálenost mezi body jedné sku-
piny se rovná 15mm [5].
Pro danou variantu vyrovnání je objem výpočtů

přímo úměrný počtu neznámých n a ne n3, jak je
tomu u obyčejné varianty.
Sestavení algoritml1, založených na realizaci

podmínky kolinearity, zahrnuje široký okruh otá-
zek, od jejichž úspěšného vyřešení záleží úspěch
a efektivnost použité metody. Jednou z těchto otá-
zek, nad kterými pracují mnozí fotogrammetři
a které jsou stejně důležité pro všechny směry
rozvoje analytických metod, je rozpracování sou-
stav kontroly výchozích údajů a spolehlivost se-
stro jení sítí.

Zkušenosti z využití řady programl1 ukázaly, že
kontrola kvality informace prováděná pouze
v bloku předběžného zpracování měřené informa-
ce je nedostatečná. Při budování sítí na základě
podmínky kolinearity, je možné jako doplňkové
kontroly využít podmínky protnutí identických
paprsků v jednom bodě [4]. U přibližných metod
je možnost kontroly kvality měření cestou rozboru
zbytkových příčných paralax po provedení vzá-
jemné orientace, podle souřadnic společných bodů
měřených v rl1zných stereoskopických dvojicích,
kontrolou kvality pevných bodů atd., tj. v každé
etapě řešení úlohy je možné provádět kontrolu.
Ovšem proces vyloučení hrubých chyb jak v přes-
ných, tak i přibližných metodách je spojen s vel-
kými těžkostmi. Spolehlivost kontroly je těsně
spojená s počtem změřených nadbytečných údajů.
Při malém počtu nadbytečných sestrojení přesný-
mi metodami nemusí vždy největší nesrovnalosti
odpovídat největším chybám [4].
Jedním ze způsobů zvýšení jak spolehlivosti se-

stav, tak i získání nadbytečných měřených údajů
při společném vyrovnávání je zvětšení příčného
překrytu do 60 %. Prakticky, ale ne všech přípa-
dech, bude toto opatření ekonomicky zdl1vodněné.
V tomto směru v přibližných způsobech, majících
lepší podmínky, mohou být dosaženy příznivější
relace mezi nadbytečnými a nezbytnými údaji, pro-
tože jsou zpravidla řešeny soustavy rovnic nevyso-
kého stupně (obyčejně v mezích od 5 do 11 ne-
známých), a sestrojení modelů, jejichž spojení se
účastní velké množství bodů (15-18 bodů na se-
strojení modelu, 5-6 bodů na spojení).
Zároveň automatické vyloučení bodu s hrubými

chybami v souřadnicích, bez uvážení jeho funkce
a vlivu na váhy určovaných parametrů, nemusí
vést k žádanému výsledku a snížit spolehlivost se-
strojení článku i sítě jako celku. Výzkumy bylo
prokázáno [3], že snížení váhy jednoho z prvků
vzájemné orientace více než o 22 % nutně vede
k deformaci sítě. Při rozpracování systémů kon-
troly výchozích údajů a strojového vyřazení hru-
bých výsledků bereme tyto faktory v úvahu.
Rozbor rl1zných přibližných analytických způso-

bů prostorové aerotriangulace ukázal, že faktory
mající vliv na zvýšení přesnosti určení polohopis-
ných bodů jsou odlišné od faktorů, zajišťujících
zvýšení přesnosti získaných Výšek [3]. Tato sku-
tečnost nutí k rozpracování algoritmů zajišťují-
cích v závislosti na požadavcích mapování zvýšení
přesnosti buď rovinných souřadnic nebo výšek
bodů.
Studium přibližných metod umožnilo určit, že

deformace v podstatě vznikají v procesu sestrojení
volných fotogrammetrických sítí v dl1sledku sní-
žení váhy určovaných parametrů, špatnou podmíně-
ností soustav rovnic, neúplným využíváním vazeb
nebo realizací nepřesných závislosti. Při spojení
nezávislfch modelů omezeným počtem společných
bodů (např. třemi), v případě výpočtu sedmi pa-
rametrů připojení jednoho modelu k druhému,
vzhledem k malému nadbytku výchozích údajů,
špatné podmíněnosti matic (zvláště, když společné
body jsou rozmístěny na jedné přímce a na stej-
ných výškách), vznikají značné deformace.
Ve velkém počtu případl1 s nejmenšími váhami

jsou určovány parametry azimutálního rozevření
a podélného sklonu modell1, což se vysvětluje ne-
velkými rozměry zón trojitého překrytu snímků
a nepodařeným sestavením projektů.
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V etapě absolutní orientace se při řídkém geode-
tickém základu pokřivení síU a značné deformace
vylučují jen částečně. Proto při vypracování při-
bližných způsobů se velká pozornost věnuje rozbo-
ru kvality a spolehlivosti sestrojení elementárních
článků a jejich spojení. V nových variantách pro-
gramů se pro snížení vlivu výše uvedených faktorů
předběžně, před spojením modelů pomocí souřad-
nic společných bodů,. počítá s výpočtem podmín-
kových prvků vnější orientace, transformováním
podle nich souřadnic snímků, což zajišťuje správ-
nou orientaci modelů v prostoru.
Porovnání různých variant přibližných sestav

ukázalo, že nejmenší deformace volných síti, nej-
úplnější evidence všech 'spojení, je prováděno v sí-
tích založených na spojení závislých modelů. V tom-
to případě je zaznamenávána i největší koncentra-
ce záporných korelací chyb prostorových souřad-
nic ve srovnání s jinými řešeními.
V současné době se v naší zemi využívá velké

množství různých programů analytické aerotrian-
gulace, které realizují různá technologická řešení
a mající různé technické charakteristiky. Zpravid-
la každý program má svoje zvláštnosti v záznamu
a kompletování informace (1). S cílem rozšíření
sféry použití programů, odstranění technických
omezení v jejich charakteristikách je u nás prová-
děna standardizace základních bloků programů
analytické aerotriangulace a výchozích údajů. Stan-
dardizace výchozích údajů je tím činí upotřebitel-
nými pro jejich využití v libovolném programu.
Standardizace bloků a podbloků programů zajišťu-
je možnost kompletace různých variant programů,
vyhovujících libovolným technologickým řešením,
vytváří podmínky pro následující modernizaci.

Libovolný program prostorové aerotriangulace
má tyto základní bloky:
1. blok pro vstup a předběžné zpracování vý-
chozích údajů,

2. blok sestrojení fotogrammetrické sítě (v rám-
ci celého území nebo řady),

3. blok geodetické orientace, systematizace úda-
jů, kompletace katalogu a tisku.

Pro rozšíření sféry použití programů má blok
předběžného zpracování údajů zajišťovat možnost:
a) matematického zpracování při provádění mě-

ření na libovolném typu stereokomparátoru
nebo monokomparátoru,

b) vstupu informace do počítače zaznamenané,
a to jak na děrném šUtku v dvojkově desít-
kovém kódu, tak i na papírové děrné pásce,

c) neomezovat množství bodů v rámci stereo"
dvojice (1?"četněbodů společných) a dovolo-
vat libovolný pořádek záznamů výsledků mě-
ření souřadnic bodů (značek, křížků),

d) vylučovat chybné výsledky na základě prl-
mých i nepřímých údajů, nahrazovat je údaji
opakovaných měření, což má potom zvláště
velký význam pro automatický záznam mě-
řených veličin.

Pro zvýšení přesnosti fotogrammetrických se-
strojení má blok předběžného zpracování měřených
veličin vnášet tyto opravy:
a) z porušení kolmosti os každého vozíku mě-

řického přístroje,
b) z různého měřítka stupnic a systematické

deformace (lineární i nelineární - v závis-
losti na počtu značek) a též nahodilé, při
mapování s leteckou komorou s mřížkou,

c) z distorse leteckého objekUvu, klínovitosti
světelného filtru, refrakce.

Kromě toho, tento blok má uvádět měření, ko-
naná při libovolné orientaci snímků v kazetách
přístroje do jednotné souřadnicové soustavy.
Protože bezprostřední sestrojení fotogrammetric-

kého bloku (řady) je možné provádět pomocí růz-
ných technologických schemat, od varianty více-
stupňové transformace měřených veličin k způsobu
současného sestrojení a vyrovnání, se proto k blo-
ku, formujícímu fotogrammetrický model terénu
v mezích daného území, uplatňují požadavky spo-
jené jen s přesností a spolehli vosU sestrojení, tj.
tento blok IIJ.ázajišťovfj.t:
a) sestrojení jednotlivých článků a jejich spoje-

ní s požadovanou přesností podle neurčené-
ho počtu společných bodů,

b) strojovou kontrolu kvality a spolehlivosti
všech mezllehlých a základních' procesů ces-
tou určení stupně podmíněnosti matic, výpo-
čtu středních kvadratických. chyb bezpro-
středně měřených a vyrovnaných veličin
a též i funkcí, porovnávajících tyto ukazatele
se statistickými veličinami,

c) předávání informace k tisku, které charakte-
rizuje spolehlivost a kvalitu sestrojení.

d) možnost pro uskutečnění společného vyrov-
nání fotogrammetrických a fyzikálních ve-
ličin.

Blok geodetické orientace, systematizace ma-
teriálů a sestavení katalogu má:
a) uskutečňovat analýzu kvality souřadnic pev-

ných bodů a předávání ~ tisku informaci
o chybných bodech (pro blokové sestrojení
provádět vyřazení chybných bodů),

b) umožňovat provádět vyrovnání (nebo geode-
tickou orientaci) fotogrammetr-ických sou-
řadnic s různými variantami rozmístění pev-
ných bodů v procesu výpočtu na počítači,

c) sestavovat katalog fotogrammetrických sou-
řadnic bodů v soustavě rovinných pravoúh-
lých souřadnic Gausse,

d) systematizovat údaje pro zajištění řešení fo-
togrammetrického protínání tam i zpět, vý-
počtu základních údajů.

S cílem standardizace výchozích údajů pro pro-
storovou aerotriangulaci v Centrálním vědecko-
výzkumném ústavě geodezie, leteckého mapování
a kartografie (CNIIGAiK) byl vypracován projekt
technické dokumentace. Jeho základní zvláštnosti
jsou: záznam výchozích veličin v normální číselné
formě, prudké snížení objemu doplňkové informa-
ce, snížení počtu doplňkových kódů, nezbytných
pro úplné řešení úlohy a jiné.
Pro zajištění vhodného a snadného kompletová-

ní různých technologických variant řešení úlohy
na sestavení sítí prostorové nebo rovinné aerotri-
angulace pro počítač (M-222, M-22D, M-2D, BESM-
4) je v CNIIGAiKu rozpracována řada standardních
bloků, programů a podprogramů v soustavě IS-22,
která zahrnuje:
a) program převodu měření, prováděných růz-

nými typy meřických přístrojů k jednotné
struktuře,

b) program zavádění oprav z porušení kolmosti
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os vozíků přístrojů, deformace fotomateriálu
(lineární i nelineární] a pře"odu měřených
veličin do jednotné souřadnicové soustavy,

c] program kontroly kvality měření souřadni-
cových značek,

d] program prověrky úplnosti informace,
e] program převodu do jednotné souřadnicové

soustavy měření souřadnic bodů jednoho
snímku, vyhotoveného ve dvou sousedních
stereod vojicích,

f] standardní blok výpočtu prvků vzájemné ori-
entace a vytvoření jednotlivých modelů,

g] program vyhledávání chyb v souřadnicích
pe"ných bodů,

hl standardní blok geodetické orientace, který
v sobě zahrnuje 10 s~andardních programů
a dovoluje provádět transformace souřadnic
z geodetické soustavy do fotogrammetrické
a naopak a též provádět geodetickou orien-
taci v četných variantách atd.

V současné době se v praxi fotogrammetrických
provozll1ch složek používá programů jak pro řado-
vé tak i blokové sítě. ~adové sestavy používají pře-
devším organizace, přistupující k osvojení analy-
tických metod, protože tyto programy jsou opera-
tivní, nevyžadují nashromáždění velkého měření.
Nyní, když doba osvojení analytických metod ve
svém celku je ukončena a ony si vybojovaly své
pozice a dosáhly všeobecného uznání, se základní
pozornost obrátila na sestrojení bloků ze sítí aero-
triangulace. Existují programy založené na řešení
této úlohy jak přesnými tak i přibližnými metoda-
mi. V důsledku největšího rozšíření středních po-
čítačfi se provozní práce na analytické aerotrian-
gulaci, v rámci bloku, v podstatě provádí podle
programfi, založených na přibližných metodách.
Jako elementární článek je zpravidla v algoritmech
těchto programfi zvolena řada. Výhody takových
sestrojení, podle našeho názoru, spočívají v tomto:
1. V případě, že _neexistuje možnost pro úplné

a přesné podchycení systematických chyb
snímku v etapě předběžného zpracování mě-
řených údajfi jsou tu podmínky pro vyloučení
jejich celkového vlivu.

2. Je možné používat lety s obyčejným příčným
pře krytem i při řídkém geodetickém základu.

3. Je možné zařazovat fotogrammetrické sítě,
sestrojené pomocí analogových přístrojfi.

4. Je možné provádět předběžnou kontrolu kva-
lity výchozích údajfi při sestrojení jednotli-
vých řadových síti aj.

Perspektivně se počítá s rozpracováním algorit-
mu sestrojení bloku se současným využitím příč-
ných řad a s cílem snížení objemu polních prací.
Varianty sestrojení bloků s využitím křížových řad
zatím nacházejí omezené použití. V některých pro-
gramech, založených na přesných metodách řešení,
se údaje získané při sestrojení jednotlivých řado-
vých sítí používají jako počáteční hodnoty nezná-
mých.
Další perspektiva rozvoje analytických metod

prostorové aerotriangulace spočívá v průzkumu
cest zvýšení jejich efektivnosti. Plánuje se několik
směrů výzkumu. První je založen na zvýšení přes-
nosti fotogrammetrického určení souřadnic. Je
to především realizace úplného a přesného za-
vádění oprav ze systematických chyb snímku,
oslabení vlivu nahodilých chyb, uvažování kore-
lačních závislostí při sestavách, rozpracování uce-
lenějšího a přesnějšího matematického popisu jed-
notlivých procesfi, vypracování a programová re-
alizace systému kontroly kvality výchozích údajfi,

spolehlivosti sestav a jejich ohodnocení podle je-
jich nadbytečných fotogrammetrických údajů.
Druhý směr snížení množství vynaložené ruční

práce na zpracování materiálfi a úplná automati-
zace celého komplexu prací analytické aerotrian-
gulace. V současné době se v mnohých případech
základní analýza zdrojů deformací, odhalování hru-
bých chyb, hodnocení přesnosti a některé další
procesy provádějí ručně.
Řešení úlohy vypracování celého souhrnu pro-

gramů pro používané počítače, na základě stan-
dardních požadavkfi, má napomáhat úspěšnému
řešení problému zvýšení efektivnosti analytických
metod a ještě většímu rozšíření sféry jejich použiti.
Do redakce došlo 27. 7. 1971.
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Pfeklad z ruského originálu:
Ing. VI~dlmir Kosek,

VUGTK y Praze
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VÚGTK y Praze

Prepoiičanie titulu a čestného odznaku "Najlepli pra-
covník rezortu SSGK" v roku 1971

Slovenská správa geodézie a kartografie spolu s ÚV
Slovenského odborového zvlizu pracovnikov štátnych
orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu vyhodno-
tili 11 najlepších pracovníkov rezortu za rok 1971. Dňa
12. novembra 1971 na slávnostnej schlldzl v Bratislave
bol týmto pracovníkom prepožičaný titul a čestný od-
znak "N a j 1e p I i p r a c o v n í k rez o rtu S S GK ••
v roku 1971. Tento im odovzdali rladitef SSGK Ing.
Dndrej Mi c h a I k o a predsedníčka ÚV Slovenského
odborového zvlizu pracovníkov štátnych orgán ov, pe-
ňažníctva a zahraničného obchodu JUDr. Marta L u d-
r o v s k á.

Čestné odznaky dostal!:
Jozef G a II a, vodič SG v Nových Zámkoch, DÚG v Bra-

tislave,
Michal H ude c, samostatný technik, veddci nivelačnej

čaty na Geodetickom dstave v Bratislave,
Ing. Pavol I f I o, prevádzkový inžinler na Útvare hlavné-

ho geodeta v Prešove, DÚG v Bratislave,
Ing. Štefan K s e ň á k, riaditer závodu v Prešove, lG,

n. p., Bratislava,
Ing. Daniel Len k o, námestnlk riaditefa Slovenskej

správy geodézie a kartografie v Bratislave,
Ing. Zdeno Mat u I a, šéfredaktor, SK, n. p., Bratislava,
Ing. Marián Med r i c k ý, veddci rajónu SG v Ziline,

DÚG v Bratislave,
Ján S o d o m a, veddci prevádzky, SK, n. p., Bratislava,
Bernardína Str a ň a n k o v á, technička na závode v Zi-

line, lG, n. p., Bratislava,
Ján Z á t u rec k ý, samostatný technik SG vo Zvolene,

DÚG v Bratislave.
Srdečne blahoželámel
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Zkušenosti s použitím plynového laseru
pro automatickou kontrolu
jeřábových drah

I. M. Pavlov,
V. f. Černikov

Při používáIÚ jeřábů v průmyslových závodech se
systematicky kontroluje stav jeřábových drah. Pro-
gram pozorováIÚ sestavují pracovIÚci, provádějící
kontrolu, při čemž dovolené odchylky v poloze osy
koiejnic, nosníků a ostatIÚch částí jsou obvykle sta-
noveny ve stavebních normách a předpisech (SNIP).

Při kontrole jeřábových drah se hlavIÚ význam při.
kládá určení souřadnic bodů' na osách kolejnic, které
leží obvykle nad podporami dráhy (v ÍJ,ltervalú rozpětí
dráhy). Řešení této úlohy pak sestává z určení:
a) vzdálenosti mezi osami kolejnic v řezech, kolmých

k podélné ose dráhy,
b) přímosti a vodorovnosti os kolejnic (čili vzá-

jemného převýšení).

V současné době se tyto úkony provádějí odděleně
metodami, založenými na použití délkových a úhlo.
měrných přístrojů a nivelace. Nejobtížnějším z nich
se jeví určeIÚ vzdáleností os kolejnic, protože toto mě.
řeIÚ se provádí obvykle v nepohodlných podmínkách
na omezených' plošinách.

Autoři navrhli a vyzkoušeli automatický způsob
určení některých charakteristik jeřábových drah za
použití plynového laseru a speciállli fotoregistračIÚ
kamery.

Princip této metody je následující. RegistračIÚ ka-
mera se ustaví na nosníku jeřábu nad kolejnicí (obr. 1)
(přední panel kamery je vyznačen čárkovaně). Kame·
ru lze posunovat ve dvou vzájemně kolmých směrech,
svisle a vodorovně. Na předIÚm panelu kamery je
otvor, v kterém je umístěna měřicí síť 7, pevně spoje-
ná s kolečkem 2. Kolečko 1 je spojeno s indexem 8
pomocí smykadel 3 a 5 a lanka 4. Kolečka 1 a 2 jsou
vlivem pružiny 6 stahována. k sobě a přiléhají pevně

k vnějším stranám kolejnic. Změny vzdálenosti mezi
osami kolejnic se určují při pohybu jeřábu na měřicí
síti 7 pomocí indexu 8. Obraz měřicí sítě a indexu 8
se snímá na film v okamžiku otevření uzávěrky ka-
mery.

Označí-li se výchozí vzdálenost mezi osami kolejnic,
měřená geodetickými metodami (pásmem), písmenem
Lo, snadno se ze sIÚmku, sejmutém komorou, určí hod.
nota Li

Li = Lo + (±a),

kde a je čtení na síti vzhledem k poloze nuly.

Jestliže osa kolejnice, nad níž je upevněna registrač.
ní kamera, je určena laserovým paprskem, pak na fo-
tografickém filmu se současně s obrazem sítě sejme
stopa paprsku stanovených rozměrů. Z polohy stopy,
zobrazené na pozadí měřicí sítě, je možno určit od-
chylky osy kolejnice, nad níž je upevněna kamera,
ve vodorovném a svislém směru vzhledem k ose pa-
prsku laseru. Tím se tedy určí odchylky přímosti a vo-
dorovnosti kolejnice.

Jestliže odchylka přímosti kolejnice v příčné rovině
podpory i je rovna bi, pak odchylka přímosti druhé
kolejnice bí se snadno určí ze vztahu

Tímto způsobem umožňuje uvedená metoda určit
vzájemnou polohu os kolejnic a jejich odchylky od
stanovených rozměrů ve vodorovné rovině a výškový
průběh osy kolejnice, nad IÚŽ je ustavena kamera.
Výškový průběh druhé kolejnice se touto metodou ne-
určuje, je třeba použít nivelace nebo použít podobné
kamery nad touto kolejnicí.

Vzdálenost mezi osami kolejnic se určí dostatečně
přesně, jestliže pružina 6 stále přitlačuje kolečka 1 a 2
ke kolejnicím. Přesnost určení ostatIÚch charakteristik

Obr. 2
1 • laser, 2 - kolektor, 3 - napájecí blok, 4 • podstava
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závisí zejména na stabilitě laserového paprsku a tvaru
jeho stopy na filmu. Z toho důvodu před započetím
pokusů byly provedeny zkoušky za účelem zjištění
optimálního pracovního režimu laseru a stability pa-
prsku laseru s časem. Byly zkoušeny tři lasery typu
LG-55, které podle přístrojové dokumentace mají vý-
kon 1-2 W a rozbíhavost paprsku 10-15'. K foku-
saci Bepoužívá optický systém T-30, který je upevněn
na společné podložce s laserem (obr. 2). Zkoušky uká-
zaly, že od okamžiku zapnutí laseru se během 25 až
30 min. paprsek posunuje dolů o 15-20". Po této době
se paprsek udržuje více méně ve stálé poloze, při čemž
dochází k nepravidelnému kolísání vzhledem k ose
v mezích 1-4", což na vzdálenost 90 m způsobí vý-
chylku 1-2 mm. Toto kolísání bylo pozorováno v la·
boratorních podmínkách i přímo v továrních halách
a je zřejmě způsobeno refrakcí.

Fotografická registrace průběhu paprsku laseru vy-
žaduje určit požadavky, týkající se mohutnostisvě.
telného toku a tvaru stopy na fotografickém filmu.
Aby bylo možné vybrat optimální tvar stopy, hodno-
tu doby osvitu a citlivost filmu, byl fotografován

průběh paprsku lasflrů, pracujících v jedno. i víoemo.
dovém režimu. Zkoušky prokázaly, že v podmínkách
přirozeného osvětlení je vhodnější vícemodový pa-
prsek, zaostřený optikou T-30 tak, že do vzdálenosti
200 m zůstává tvar stopy nezměněný. Optická husto-
ta obrazu paprsku na fotografickém filmu byla lepší
než u jednomodového režimu. ' 1

Pro fotografickou registraci podle této metody byla
vyhotovena zvláštní kamera (obr. 3). Kamera nemá
objektiv, v rovině otvoru 1, určeném k průchodu
světla, je umístěna měřicí síť. Citlivá vrstva filmu je
v okamžiku expozice roletovou uzávěrkou přitisknu-
ta k rovině sítě, takže čáry sítě i stopa laserového pa-
prsku se zobrazí na film kontaktním zpúsobem, i':

Přetáčení filmu se děje při pohybu jeřábu automa-
ticky. Základem pohybového zařízení kamery je po-
měrové kolečko 5, reduktor 6 a navinovací a odvino-
vací cívky uvnitř kamery. Poměrové kolečko 5 se po-
hybuje po hlavě kolejnice a současně s převinováním
filmu natahuje roletu uzávěrky 3, jejíž poloha je za-
jištěna pomocí natahovací páky 8, opírající se o za-
jišťující zařízení 9. Otevření uzávěrky nastává po po-
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lovině otáčky navinovací cívky pomocí dvou diame-
trálně položených výstupků disku 10, které uvolňují
zajišťovací zařízení 9 a umožňují tím pohyb rolety
uzávěrky. Expozice se děje seřiditelnou štěrbinou ro-
lety, která při natažení je zakryta destičkou 11 (za
účelem zabránění osvitu filmu). Destička 11 se po do-
končení natažení rolety zachytí o výstupek 12 a od-
kryje štěrbinu, takže při spuštění rolety je zajištěn
dopad světla na film.
Síť a kolečko 2 (obr. 1) jsou konstrukčně navzájem

'pevně spojeny, takže index 8, spojený pomocí smykad-
la 5 a lanka 4 s válečkem 1 určuje při pohybu jeřábu
v stanoveném intervalu dráhy vzdálenost mezi osami
kolejnic. Současně stopa paprsku laseru zajišťuje
v těchže bodech určení přímosti a vodorovnosti kolej-
nice, nad níž je ustaven laser.
Nyní určíme největší přípustnou rychlost pohybu

jeřábu. Záznam výsledků měření probíhá při pohybu
jeřábu a při uvedené konstrukci přístroje i při pohybu
filmu. Proto na snímku sítě, indexu 8 (obr. 1) a stopy
paprsku laseru se objeví smaz. Hodnota smazu ~ zá.
visí na rychlosti pohybu filmu U a době expozice t
podle vztahu

Pokud se týče souvislosti mezi rychlostí filmu a je.
řábu V, určí se vztahem

kde K je parametr přístroje, který závisí od převodo-
vého poměru zařízení, zajišťujícího přetáčení filmu.

V
~=-t

K

K.~Vmax;;:;; --t-

Konstrukce uzávěrky dovoluje střední expozici
t = 1/100 sec. Použije-li se k = 60, ~ = 0,2 mm,
obdržíme

Délka jeřábových drah ve velkých závodech dosa-
huje 250 m (výjimečně i více než 250 m). Pak čas,
spotřebovaný na měření v těchto podmínkách, ne·
překročí 1,5 až 2 min. Proto systematický posun pa-
prsku laseru násle.dkem změny teploty, zahřívání
zrcadel apod. nebude mít zjevný vliv na přesnost mě-
ření.

Uvedená metoda byla vyzkoušena v jednom velkém
závodě. Na obr. 4 je uvedeno celé zařízení, použité při
zkušebním měření. Měřený úsek jeřábové dráhy měl
délku asi 90 m. Měřil se celkem čtyřikrát nezávisle.
Film, použitý v uvedeném registračním zařízení, měl
citlivost přibližně 20 GOST.

Zpracování hodnot, zaznamenaných na filmu při
kontrole jeřábových drah uvedenou metodou, je nej-
jednodušší v tom případě, kdy osa paprsku laseru je
přesně rovnoběžná se stavební osou kolejnice. To zna-
mená, že počátek souřadnic měřicí sítě a osa paprsku
laseru v počátečním i koncovém bodě měřeného úseku
dráhy mají být totožné. Zkušenosti ukázaly, že tako-
vé ustavení paprsku laseru vyžaduje mnoho času.
Vhodným se ukázal být pracovní postup, při němž pa-
prsek laseru má v počátečním i koncovém bodě měře-
ného úseku libovolnou polohu vzhledem k počátku
souřadnic sítě, ovšem jeho stopa nevybočí ze sníma.
cího otvoru kamery na žádném bodě úseku. Tato pod-
mínka je stejně důležitá při určování vodorovnosti
i přímosti kolejnice. Určitá volnost v poloze paprsku
laseru vzhledem k měřické ose kolejnice dovolí sou-
časně zmenšit rozměry snímacího otvoru kamery.

Rozeberme příklad zpracování hodnot, sejmutých
fotokamerou při určení přímosti jeřábové dráhy. Na
obr. 5 osa paprsku laseru svírá s měřickou osou úhel lX,

při čemž skutečná osa kolejnice má tvar křivky.
V bodech dráhy A1, A2, As, ... , Ano ležících ve stej-
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ných vzájemných vzdálenostech, byla na filmu získá-
na poloha osy paprsku laseru v hodnotách Xl' X2, ••• ,

Xn• Nechť v bodě Ai se osa kolejnice odchyluje od
měřické osy o hodnotu 15"". Z obr. 5 je zřejmé, že

15"'i = Xi - (Ci + Xi)

XI-Xn
Ci = li' tglX = li L

kde li je vzdálenost od počátku k bodu i a L je vzdá-
lenost mezi krajními body měřeného úseku.

Z výsledků zkušebních měření byla vypočtena přes-
nost určení nerovnoběžnosti os kolejnic, vodorovné
odchylky každé z obou kolejnic oproti měřické ose
a nevodorovnost os kolejnice, nad níž byla postavena
registrační kamera.

Stř. kvadratická chyba určení nerovnoběžnosti os
kolejnic vypočtená z rozptylu hodnot, byla rovna
±0,3 mm, při čemž maximální chyba nepřekročila
hodnotu ±0,5 mm.

Stř. kvadratická chyba určení přímosti kolejnice
(chyba ve vodorovné rovině vzhledem k paprsku lase-
ru) dosáhla ±2,1 mm u jedné a ±2,5 mm u druhé
kolejnice. Výškové odchylky kolejnice byly určeny se
stř. chybou ± 1,7 mm.

Rozdělení chyb měření je zřejmé z následující ta-
bulky:

Chyby ve vodorovné rovině
velikost počet-
mm

Výškové chyby
velikost počet

mm

0,0-1,0 3
1,1-2,0 II
2,1-3,0 8

0,0-1,0 8
1,0-2,0 12
2,1-3,0 3

Geodetický a kartografický ob7or
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3,1a větší 2 3,1a větší 1
maximální maximální

chyba chyba
3,3 24 3,4 24

Výsledky kontroly jeřábových drah byly kontrolo-
vány ještě porovnáním s hodnotami, určenými geo-
detickými metodami. Výpočet přesnosti byl proveden
použitím vzorců pro měřické dvojice. Stř. kvadratická
chyba určení vodorovnosti kolejnice byla rovna ±
±1,9 mm, přímosti kolejnice pak ±2,1 mm. Získané
výsledky svědčí o tom, že metoda automatické kon-
troly jeřábových drah zajišťuje přesnost určení para-
metrů v mezích tolerancí, předepsaných v SNIP.

Použití plynového laseru společně s automatickou
registrací má pro sledování jeřábových drah ve srov-
nání s geodetickými metodami řadu výhod:

a) průkaznost a objektivnost určených parametrů,
b) obtížná geodetická měření jsou snížena na mini-

mum,
c).zvyšuje se produktivita práce (průměrně 8 až

lOkrát, zvláště při určení vzdálenosti mezi osami
kolejnic),

d) je možné vícekrát opakovat měření,
e) kontrola jeřábových drah může být prováděna

bez zastavení výroby.
Je třeba také poznamenat, že při použití dvou

kamer, ustavených odděleně nad každou kolejnicí, je
možné získat nadbytečné výsledky, dovolující získat
doplňující kontrolu.

Pi'eložil a lektoroval: Ing. Miroslay Herda, CSc.
. VUGTK v Praze

PŘEDPLATNÉ

příštího ročníku a chybějící čísla
letošního ročníku časopisu

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
OBZOR

pro Vaši práci i studium a sledování
rozvoje oboru geodézie a kartografie
Vám zajistí

POŠTOYNf NOVI NOVÁ SLUŽBA
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Te6ria kompenzátorových nivelačných
prístrojov

1. Úvodné poznámky

Ólánok sa zaoberá otázkami všeobecnej teárie ni-
velačných pristrojov s automatickým urovnávarum
zámernej osi, výpočtom parametrov rozličných typov
kompenzátorov, ako aj vzťahmi medzi mechanickými
a optickými prvkami kompenzátorov.*)

G)
;.,' ~1 . ~c; Z 'Z)
""O ~ -_-_-_-.tMjr---- o·

--- e'
l-' - ---leZ

es>
z'- ~ p~Z.oz~ ---J[ C'

. -------- Z

Funkciu nivelačnej libely pri kompenzátorových
nivelačných pristrojoch preberá kompenzátor -
stabilizátor zámery. Predbežné urovnanie pristroja
robíme podra kruhovej libely, ktorej citlivosť je 2' až
30'. Predpokladajme, že zámerná os ďalekohl'adu ni-
velačného pristroja Z Z' po približnom urovnaní kru-
hovou libelou, zviera s horizontálnym lúčom, ktorý
prechádza cez stred objektívu (1) malý vertikálny
uhol e (obr. laj. Vodorovné vlákno nitkového križa
sa pritom nachádza od horizontu vo vzdialenosti

*) Poznámka prekladatefa: V našej odbqmej litera-
túre zatiaf nie je ustálená terminol6gia týchto prístro-
jov. Používajú Banapr. termíny: nivelačný pristroj
s automatiokou horizontáoiou, automatioký
nivelačný pristroj, samourovnávaoí nivelačný
.p ristro j a.pod.

Doc. Ing. Fedor G. Kol!etov, CSc.,
KIIIl\ovský polytechDlcký Inltitút,

ZSSR

Úloha automatickej horizontácie, t.j. aby danej
polohe ďalekohradu zodpovedalo odčítanie na late pri
horizontálnej zámere sa rieši týmito spósobmi:
- posunom nitkového kríža z bodu Z do bodu Zo

o hodnotu le
- zmenou chodu zámery na uhol e', pri ktorom lúč

prechádza cez vodorovné vlákno nitkového križa
- rovnobežným posunutím horizontálneho lúča tak,

aby prechádzal cez vodorovné vlákno nitkového
kríža, ktorého poloha zodpovedá sklonenému ďale-
kohradu.

Z toho vychádzajúc rozderujeme kompenzátory
na tieto typy:

1. Kompenzátory s posuvným nitkovým križom
2. Kompenzátory so zalomením zámerného lúča
3. Kompenzátory s rovnobežným posunom zámery
Na obr. lb, c, d súznázornené sohémy všetkých

troch typov kompenzátorov. Ako vidíme, mechanický
alebo optioký systém umiestený v bode P musí pri
prvom a druhom type kompenzátorov spiňať pod-
mienku

kde 8 = vzdialenosť od bodu dopadu zámerného lúča
na zrkadlo. alebo hranol kompenzátora po
nitkový križ

q = koeficient, ktorý vyjadruje počet odrazov zá-
merného lúča.

Z rovnice (2) vyplýva nasledujúci vzťah

I e'
-=-=k
8 e

kde k je zvačšenie uhla sklonu, čiže kompenzačný
koeficient

Sklon zámery, Jej rovnobežné posunutie alebo
posun nitkového križa z jednej polohy do druhej mt>-
žeme uskutočniť opticky, meohanicky, alebo
opticko-mechanicky. Podra toho delime kompen.
zátory na optické, mechanické a opticko-mechanické.
Okrem tohto konštrukčného označenia, delime kom.
penzátory na dve skupiny, podra toho, kde sú kom-
penzátory v pristroji umiestnené:
- kompenzátory v mieste s rovnobežným chodom

lúčov (pred objektívom)
- kompenzátory v ohnisku objektívu.

Prehlad jednotlivých typov kompenzátorov ni.
velačných pristrojov B automatickým urovnanfm zá-
mery je na obr. 2.
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KOMPENZÁTOROV~ "lIVELAČN~ PRíSTROJE
schéma rozdelenia

s pevným
nitkovým kr ížom

50 zalomením
zámerného lúča

s mechanickým
kompenzátorom

s optickým
kompenzátorom

s opticko-
mechanickým
kompenzátorom

s posuvným
nitkovým krížom

s pevným

nitkovým krížom

s optickým
korrpenzátorom

s opticko-
mechanickým
kompenzátonom

50 zalomením
zámerného lúča

s paralelným
posunem

zámemého lúča

s optickým
kOl1"(lel1zátorom

Obr. 2. Schématické rozdelenie typov kompenzátorových
nivelaéných prístrojov

Na dosiahnutie potrebného kompenzačného koe-
':ficientu k je záves kompenzátora zostrojenýtak, aby
kompenzátor pri sklone ďalekohfadu o uhol e odklonil
zámeru o uhol e' = ke.

Hodnotu koe:ficienta k dosiahneme mechanickým
alebo optickým riešením, prípadne kombináciou
oboch. Podfa toho ich označujeme:

® AlB) A B

8 9
O C CIO)

®
A B A B

8 G)X

Obr. 3. Varianty závesu citlivej rosti kompenzátora na
kovových nitkách; A, B - body upevnenia závesu na
pevnú základnicu, O, D - body upevnenia závesu na

pohyblivú, (kývajúcu) základnicu

- mechanický kompenzačný koeficient km
- optický kompenzačný koeficient ko
- spoločný (celkový) kompenzačný koeficient k (cha.

rakterizuje činnosť tak mechanických spojení, ako
aj optických vlastnosti prvkov zúčastnených na
kompenzácii).

2. Výpočet mechanických kompenzaěných koefi.cientov

Kompenzačný uhol e' pri sklone ďalekohfadu e sa
konštrukčne dosiahne roznymi kyvadlovými závesmi,
na ktorých je upevnená optická časť (hranol, zrkadlo,
šošovka). Závesmi sú napr. tenké kovové nitky, pru·
žiny a pod. Závesy sa počítajú tak, aby sa pri sklone
pevnej základnice (ďalekohfadu) o uhol e, optická časť
odkláňala od svojej povodnej polohy o uhol e", vo
všeobecnosti rozdielny od e. Optická časť tvorí spolu
s mechanickou časťou závesu citlivý element kompen.
zátora. Pomer e" : e nazýváme mechanický kom pen.
začný koeficient. Závisí len od mechanického spojenia
pevnej základnice s pohyblivou (zavesenou) základni-
cou a od vlastností materiálu závesu.

2.1 Nitko,:é závesy

Záves na tenkých kovových nitkách je najrozši.
renejší. Počet kompenzátorov tohoto typu je asi 2/3
zo všetkých, ktoré sa v praxi používajú. podra uspo-
riadania nitiek delíme nitkové závesy do troch skupin
(obr. 3):
- záves s paralelnými nitkami
- záves so skríženými nitkami
- lichobežníkový záves.

Ako vidíme, táto mnohotvárnosť konštrukčného
riešenia závesu umožňuje dosiahnuť potrebný mecha·
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nický kompenzačný koeficient, rozdielny vo vefkosti
a znamienku. Potom pri rovnakom sklone ďalekohfa.
du dostaneme rozne hodnoty a smer sklonu citlivého
elementu (pohyblivej základnice), a to v závislosti od
princípu stabilizátora.

Na výpočet vzťahu, ktorý vyjadruje mechamcký
kompenzačný koeficient postačuje štúdium schémy
závesu na obr. 4. Uvažujeme pritom rozdelenie sil
a momentov, ktoré vznikajú v systéme. Podfa [4]
výsledný tvar bude:

4 a'b'2c'
km = ± 4b'2C'2 + c'(a' _C')3 + 4h'(a' - c')2l

a' = a ± (V E; - ::b) a 2b c 1
b'=b-(V~ - ;%)
c' = c ± (y ~ _ :~) a 2b c

h' = h - (V EI _ EI) ~
P 2Pb b

pre licho·
bežníkový
záves

a' = a - (V ~ - -;~ ) a ; c 1
b'=b-{V EI -~)P 2Pb

,= _(y EI _~) a + c
c c P 2Pb 2b

h' = h-{VEI - EI )~ J
P 2Pb b

pre záves so
skríženými
nitkami'

a, c = vzdialenosť medzi hornými a dolnými bodmi
v ktorých sú upevnené nitky závesu (AB a CD
na obr. 4);

= vzdialenosť od zavesenej základnice po ťažisko
závesu

h

b

P = zaťaženie

= výška lichobežníka

= dÍžka nitky

E = modul pružnosti materiálu nitky

1 = moment zotrvačnosti pricčneho prierezu nitky.

Veličiny a', b', c', h' Sil.líšia od skutočných para.
metrov závesu a, b, c, h. Sposobuje to určitá pružnosť
nití, čím sa mení ich dÍžka a poloha okamžitého stre·
du otáčania [6]. .

Vzťah (5) vyjadruje geometrické rozmery, polohu
tažiska závesu a pružnosť nití. Jeho. správnosť po-
tvrdzuje aplikáciana~áves, keďAB = a' = O (obr. 3a)

Potom koeficient km = O a teda kompenzátor funguje
ako jednoduché zavesené kyvadlo. Pro prípad zná.
zornený na obr. 3c, keď AB = CD (a' = c'), z rovni.
ce (5) dostaneme km = 1.

Pružinový záves tvorí pero, ktorého jeden koniec
je upevnený v telese ďalekohfadu. Na druhom jeho
konci je pripevnená optická časť, ktorá je súčasťou
systému kompenzátora a slúži ako kyvadlo. Prakticky
sú možné dve varianty takéhoto závesu:

- so zaťažením horného koncil. pružiny (obr. 5a)
- so zaťažením dolného koncil. pružiny (obr. 5b)

Keď celý systém má sklon e, potom vplyvom váhy
optickej časti Sil.pružná doštička alebo tyčka zohne
a odkloní od osi symetrie. Optická časť potom s ňou
zviera uhol p. Uhol odklonu optickej časti od ideálnej
polohy, keď je ďalekohfad horizontálny, Sil. bude
rovnať algebraickému súčtu uhlov e ap. Pre obr. 5a
potom platí

e"= e-p

Mechanický kompenzačný koeficient v takomto
prípade Sil.bude rovnať pomeru uhlov sklonu optickej
časti a ďalekohfadu. Potom platí pre oba prípady

e" p
km=-=l±- .(6)

e e

p

Obr. 4. Vztahy na výpočet lic~bežníkového závesu
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p

Obr. 5. Schéma pružinového ZlÍvesu

Vidllne, že v prvom prípade bude koeficient vždy vačší
a, v druhom prípade menší ako 1.

Verkosť uhlu {J závisí od dÍžky pružiny Z, jej za·
ťaženia P a elastičnosti pružiny. Vzdialenosť ťažiska
O optického prvku od bodu O, v ktorom je upevnený

na pruzmu, označme 8 (obr. 5c) Vzájomný vzťah
týchto parametrov a uhlov {J a e pre prvý prípad od-
vodil ELLENBERGER [5]; pre druhý prípad ich
odvodil profesor GUSEV [1]. Vzorce s& lišia len zua·
mienkom a majú tvar:

Vo výraze (7) znamienko (+) platí pre prípad na
obr. 5b a, znamienko (-) pre obr. 5a.

Tento typ závesu (obr. 6) je zvláštný tým, že
kyvadlo 1 nesúce optickú časť kompenzátora je v rov-
novážnej polohe z jednej strany udržiavané skrúte-
nou kovovou páskou alebo nitkou 2 a z druhej strany
inou dvojnitkou alebo páskou 3, stočenou v opačnom
smere. Jeho princip nie je nový a často sa používa
v gravimetroch, gyrokompasoch a iných presných
prístrojoch. Na stabilizáciu zámernej osi ďalekohradu
nivelačného prístroja može byť kyvadlo zavesené
dvoma sposobmi:

-ťažisko S leží pod osou rotácie H (obr. 6b) alebo
- ťažisko S je nad ňou (obr. 6c)

Pri sklone základne kyvadla o uhol e, na os ro-
tácie H posobí moment, ktorý závisí od hmoty ky.
vadla, jeho dÍžky Z a uhla sklonu:

Proti tomuto momentu posobí torzný moment sto·
čenej nitky alebo pásky a ,torzný moment dvojnitky.
Prestatickú rovnováhu kyvadla je nutné, aby bol
algebraický súčet momentov rovný nule.

Parametre závesu sa vypočítajú tak, aby uhlu
sklonu základne kyvadla e odpovedal odklon kyvadla
od východiskovej polohy vo veYkosti e". Na obr. 6
vidíme, že keď je ťažisko pod osou otáěania, je ubol
sklonu kyvadla, vždy menší ako uhol sklonu systému,
tedy e" = e - {J. Potom mechanický kompenzaěný
koeficient km = e" : e bude vždy menší a,ko 1. V pr{.

... 1A

p

Obr. 6. Schéma aprinoip /unkcie kyvadla na torznom
. záves
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ky 2 s feromagnetickým jadrom 3. Keď
zavesené teleso zmení svoju výšku vply-
vom vonkajších síl, snímač 4, ktorý za-
registruje túto zmenu, dá impulz zosilo-
vaču 5. Pri poklesnutí zaveseného telesa
zosilní sa prúd v cievke a indukované
elektromagnetické pole ho pritiahne. Pri
pohybe telesa smerom hore zosilovač zníži
silu prúdu, čím sa zmenší sila elektroma-
gnetu. Takto sa teleso udržuje v rovno-
vážnej polohe. Stabilitu telesa v horizon-
tálnej rovine zaisťuje magnetické pole
cievky, zriedkavejšie elektromagnetická
centrácia alebo tvar magnetického pora
cievky.

Magnetický záves bez regulátora
(obr. 7b) pracuje tak, že samotné teleso 1
je jadrom cievky 2. Jeho horný koniec je
v rovnovážnej polohe vyššie, ako je zóna
stálej sily cievky pri napájaní rovnosmer-
ným prúďom.

Najvýhodnejší je záves zo stálych magnetov
(obr. 7c a d). Tu sa využívajú prfťažlivé a odpudzujú-
ce sily odpovedajúcich pólov magnetov. Magnety sa.
zhotovujú z vysoko koercitívnej zliatiny. Zmagnetujú
sa priečne alebo pozdlžne podfa konštrukcie závesu.

Je vefa typov magnetických závesov [2]. Napr.
velačný prístroj OK.l firmy Kem má podkovovitý

magnet s pólovými nástavcami, ktoré majú zaffrové
hlavičky zabraňujúce horizontálnej zmene zavesené-
ho hranolu. Magnetické závesy majú pri VÝr0begeo-
detických prfstrojov vefkú perspektívu, pretože majú
malé trenie, sú vermi presné, spofahlivé a trvalé.

Pri výpočte presnosti fyzikálneho kyvadla s róz-
nym typom zavesenia, vychádzame z momentu trenia.
v mieste uchytenia a z momentu, ktorý závisí od
odchýlky kyvadla a jeho požadovanej presnosti [4].

pade: že ťažisko je nad osou otáčania, bude uhol elf
vždy vačší ako e, teda e" = e + fJ a koeficient km
bude vždy vačší ako 1.

Vefkosť uhla fJ závisí od geometrických rozmerov
závesov, hmoty kyvadla a od pružných vlastností
stočenej nitky ako aj dvojnitky a počíta sa podfa
zvláštných rovníc [4], [7]. Výraz pre mechanický kom-
penzačný koeficient má podfa [4] tvar:

k _ k2 + ks
m - (k2 + ks) ± k1

kde k1,k2, ks vyjadrujú vplyv momentu spósobeného
váhou kyvadla, torzného momentu nitky a momentu
dvojnitky.

Kladné znamienko koeficientu k1 sa uvažuje pci
výpočte systému s ťažiskom nad osou rotácie a zá-
porné znamienko pre systémy s ťažiskom pod osou
rotácie.

Fyzikálne kyvadlo je najjednoduch-
ším typom závesu. Pretože kyvadlo
pri sklone základne ďalekohfadu svoju
polohu nemení, jeho mechanický kom- @
penzačný koeficient má nulovú hodnotu
a nemusíme ho počítať. Predsa však zá.
visí od druhu uchytenia závesu vzhfa-
dom na trenie. Záves móže byť gulič.
kový, valcový, britový s kvapalinovým
alebo so vzduchovým tlmičom, ortuťový
apod. V ostatnom čase sa pri konštrukcii
geodetických prístrojov využíva magne- ®
tický záves. Má zanedbatelne malý koe-
ficient trenia, čo umožňuje, aby kyvadlo
zaujalo správnu polohu s vysokou presno-
sťou.

Obr. 7a znázorňuje schému magnetic-
kého závesu s automatickou reguláciou
prúdu elektromagnetu. Feromagnetické
teleso 1 priťahuje magnetické pole ciev.

3. Optické kompenzaěné koeficienty a ich vzťah ku
mechanickým kompenzaěným koeficientom

Optické časti (šošovky, kliny, hranoly, planpa-
ralelné doštičky, zrkadlá) sú súčasťou citlivého prvku.

Obr. Q. Vplyv paralelného posunutia optických častí
kompenzátora na smer zámerného lúča
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kompenzátora a podstatne menia
smer zámerného lúča. Pri sklone
kompenzátora mení citlivý element
svoju polohu k zámerea súčasnemení
jej póvodný smer. Optické prvky
kompenzátora vzhladom k zámer-
nej priamke možu meniť sv'oju po-
lohu:
- paralelným posunutím, alebo
- pootočením,
čo závisí od typu závesu. Pochopi-
telne i vplyv na zámeru bude ro-
zdielny.

3.1 Paralelný posun optickej
ěasti kompenzátora

Obr. 9. Vplyv pootočenia optických častí kompenzátora
na smer zámerného lúča

Šošovkový kompenzátor
(obr.8a) tvorí pohyblivá dlhoohnis-
ková spojka alebo rozptylka (obr. 8b). Predpokla-
dajme, že šošovka kompenzátora je pred objektívom
O a je posunutá kolmo na zámeru o hodnotu .1.
Jej optická os, ktorá vo východiskovej (správnej)
polohe bola totožná s optickou osou objektívu bude
teda rovnobežne posunutá o hodnotu .1. V zmysle op-
tických zákonov potom zámerný lúč totožný s osou ob-
jektívu a teda rovnobežný s osou šošovky, prechádza
jej ohniskom pod uhlom e' (obr. 8a, b) v zmysle
rovnice

.1
e' =-(}t

kde t je ohnisková vzdialenosť šošovky.

Vefkosť .1 závisí len od mechanických vzťahov
v kompenzátore a od náklonu ďalekohladu. Pomer
(}: I = ko celkove charakterizuje optické vlastnosti
a vefkosť vplyvu šošovky na smer zámerného lúča
a teďa aj na spoločný kompenzačný koeficient. Ozna.
čujeme ho ako optický kompenzačný koeficient ko'

Potom spoločný kompenzačný koeficient bude

e' .1
k =- = -ko (9)

e e

Na základe rovnice (4) možeme potom vypočítať,
pre ktoré konkrétne podmienky použijeme ten -
ktorý typ kompenzátora. Poznamenávame, že spojka
mení smer zámery v smere jej posunu a rozptylka
v opačnom smere.

Obr. 8c zobrazuje schému paralelného posunu
zámery optickým klinom. Podfa neho fahko vypo-
čítame hodnoty posunu zámery v rovine nitkového
kríža (lk, keď poznáme vefkosť posunutia klina' (lk'
Podfa obr. 8c bude

sinfJ =~ =.1k

z čoho potom dostaneme

.Il '_ (n -I) tj! A _ k A
Uk - LJk - ()L-'k

(}

kde fJ = uhol odklonu lúča po prechode klinom
tj! = uhol skosenia klina
n = index lomu optického kIina

(n-I)tj!

(}

Posun klina .1k závisí od použitého typu závesu
a úklonu kompenzátora. Možeme ho voliť tak, aby
pri sklone e bola splnená rovnica (lk = le a teda, aby
sa sp1ňala základná podmienka stabilizácie zámery.
Koeficient pri .1k v rovnici (10) charakterizuje rozdiel
optickej kompenzácie a preto ho označujeme optický
kompenzačný koeficient.

V tomto prípade ide o riešenie s rovnobežným
posunom zámery a potom v zmysle nášho rozdelenia
kompenzátorov v úvode článku nepočítame celkový
koeficient (pozri rovnicu 3).

V prípade, že použijeme pravouhlý hranol ako
kompenzačný prvok a prepona bude vstupnou a vý-
stupnou hranou, potom. pri posune hranola o hodnotu
.1k sa zámera posunie paralelne o 2.1k•Takéto riešenie
sa napr. použilo v nivelačnom prístroji Ni 007.

Paralelný posun zrkadla o hodnotu.1zspósobuje
paralelný posun zámerného lúča o hodnotu (lz (obr. 8d).

Keď z trojuholníka ABC určíme stranu AB a ďa-
lej riešime trojuholník ADB, dostaneme

(lz = 2.1z sin T

kde T je uhol dopadu lúča na zrkadlo.

Pre paralelný posun zrkadla a hranola taktiež
nepoužijeme pojem všeobecného kompenzačného koe-
ficienta. ,

Prípad planparalelnej doštičky nerozohe-
ráme, pretože jej rovnobežný posun nesposobuje ani
odklon ani posun zámery.

Pootočenie optických častí v kompenzátore spo-
sohuje iný :vplyv na zámerný IÚč. Pochopitefne aj
vzťah medzi optickým a mechanickým kompenzač-
ným koeficientom hude iný.

Na obr. 9a, b je zobrazený prieheh hlavného lúča
po prechode tenkou dlhoohniskovou šošovkou po-
otočenou vplyvom mechanickej časti. kompenzátora
o uhol cp. V puhlikácii [4] autor odvodil výraz, ktorý
vyjadruje vzťah medzi optickým a mechanickým koe-
ficientom v spoločnom kompenzačnom koeficiente:
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Kočetov, F. C.: Te6rža kompenzátorových nžvelačných
prístro;oll

d n-1
ko=-'---

rt•2 n

Obr. 9c, d znázorňuje vplyv pootočenia optické-
ho klina na zámerný lÚč. Vidíme, že velkosť odklonu
zámery závisí od uhla dopadu lúča na hranol. Ked
lúč dopadá na prvú rovinu tak, že jeho chod v hranole
je kolmý na symetrálu uhla skosenia "p, po prechode
hranolom Siloodkláňa smerom k základni klina o uhol
éo (obr. 9c), ktorý nazývame minimálny uhol odklo-
nu. Všetky ostatné lúče, ktoré dopadajú na klin a s uve-
deným lúčom zvierajú uhol cp Silopo prechode hrano-
lom odkláňajú od povodného smeru k základni hra.
nola o uhol écp' Rozdiel v úklone lúčov vyjadruje
vzťah

nll-l
écp- 60 = tg cp (cp + tgcp) 4 "p = kotgcp (cp + tgcp)
. n

Uhol cp v nivelačných prístrojoch s automatickým
horizontovaním zámery dostaneme vplyvom sklonu
prístroja a mechanického pootočenia optického klina
(na obr. 9d je klin naklonený v opačnom smere ako
prístroj). Pri sklone nivelačného prístroja o uhol 6 je
zámera taktiež sklonená o uhol 6 a klin vzhladom na
východiskovú polohu o uhol km' 6. Potom vzhradom
k zámere Siloklin pootočí o uhol

cp = km 6 - 6 = (km - 1) 6

Veličiny km a (6cp-60) počítáme tak, aby Silokom-
penzoval uhol sklonu nivelačného prístroja 6.

Vplyv pootočenia planparalelnej do štičky
nie je vyobrazený. Vieme však, že pri jej pootočeni
o uhol 6 Silolúč na ňu kolmý posunie rovnobežne
o hodnotu

n-l
h= d--tg"!

n

kde d je hrúbka doštičky.

Ako vieme zrkadlo odráža dopadajúci lúč v sme-
re, ktorý je dvojnásobkom jeho uhlu dopadu. Teda
pre jedno zrkadlo má optický kompenzačný koeficient
hodnotu 2. Vzťah medzi optickým a mechanickým
koeficientom u zložitých systémov, pozostávajúcich
z pevných a zavef'ených zrkadiel, ktorých hlavné rezy
sú totožné, vyjadruje rovnica

kde rz' rp = počet zmien smeru lúča pri párnom poč-
te jeho odrazov od pevných a pohybli.
vých zrkadlových rovín

nz, np = to isté pri nepárnom počte odrazov

Vkompenzátorových nivelačných prístrojoch funk-
ciu rúrkovej libely plní kompenzátor - stabilizá-
tor zámery. Velkosť vplyvu stabilizátora na zámeru
charakterizuje všeobecný koeficient kompenzácie,
ktorý závisí od funkcie mechanických častí a optic-
kých vlastností prvkov. Vyjadruje ho všeobecná rov·

nica (4). Ůinnosť mechanických častí kompenzačných
nivelačných prístrojov Silovyjadruje mechanickým
kompenzačným koeficientom. Tento závisí od geo·
metrických rozmerov závesu, zaťaženia, mechanic-
kých vlastností použitého materiálu atd: Koeficienty
mechanickej kompenzácie sú rozdielne pre jednotlivé
typy kompenzátorov (pozri rovnice (5), (7) a (8)).

Na funkciu kompenzátora a vefkosť všeobecného
koeficient a kompenzácie vplýva tiež tvar zaveseného
optického prvku, ktorý charakterizuje optický kom-
penzačný koeficient. Vzájomný vzťah medzi mecha~
nickým a optickým kompenzačným koeficientom je
velmi rozdielny ako je zrejmé aj z poslednej state.

V článku uvedené rovnice možno použiť, bud pri
výpočte parametrov kompenzátorov, ked ich umiest-
nenie v dalekohrade je dané, bud pri výpočte polohy
kompenzátora v dalekohfade, ked sú dané základué
parametre kompenzátora. Okrem toho, na zákll1de
týchto rovnic možno vypočítať očakávanú presnosť
kompenzačných nivelačných prístrojov a to diferen-
covallÍm základnej rovnice všeobecného kompenzač-
ného koeficient a podlilovšetkých premenných.

Skúmanim vefkosti odchýlok možno tiež sta·
noviť najúčinnejší sposob ich vylúčenia, teda sposob
justáže kompenzátora. Napr. diferencovallÍm rovnic
(5), (7) a (8) podlilojednotlivých premenných mažeme
dokázať, že pri justáži uvádzaných typov závesu je
najúčelnejšia zmena parametrov l, P, E.

Ako vidíme uvádzané teoretické vzťahy majú viac-
násobné použitie. Možu poslúžiť pri konštrukcii pri-
stroj ov, pri teoretických rozboroch, ale aj na čisto
praktické ciele.

Do redakcie došlo 4. 8. 1971

Prelofll: Ing. Jo:zef PetráJ, CSc.,
Vedecké laborat6rlum fotogrametrle

SVŠT BratlslaVá
Lektorova!: Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,

SVŠT Bratislava
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Systém najnovších geodetických
prístrojov typového radu "GEOmat"
firmy VEB Carl Zeiss JENA

Na výstave geodetických prístrojov, ktorú uspo.
riadalo OS VTElP pri Výskumnom ústave geodézie
a kartografie v Bratislave v spolupráci s firmou VEB
Carl Zeiss JENA v dňoch 7. 6.-11.6. 1971, boli vysta.
vené tri nové prístroje, ktoré zodpovedajú doposial po.
užívaným Zeissovým prístrojom Theo 010, Theo 020 a
Dahlte 010 a sú upravené do kompletllého systému
meracích prístrojov nazvaného "GEOmat". K druho·
vému označeniu jednotlivých prístrojov pribudlo velké
písmeno A, ktoré vyjadruje novosť konštrukcie a sym·
bolizuje jednotnosť konštrukčného princípu.

Uvedený systém združuje sekundový teodolit
THEO 010 A, tachymetrický teodolit THEO 020 A
a redukěný tachymeter DAHLTAOI0 A.

Na prvý pohlad je nápadná jednotná vonkajšia
úprava týchto prístrojov. Podstatná časť stavebných
prvkov je identická pre všetky prístroje, čo umož-
nilo jednotne usporiadať aj ovládaoie prvky. Svorky
a pohybovky sú na všetkých troch prístrojoch rovnako
umiéstené k jednej ruke. Svorkové páčky sú usporia.
dané do tvaru V a ich obsluha je možná jednak súčasne
a. jednak pre každú zložku samostatne. Pohybovky sú
súosové. Repetičné zariadenie resp. za.riadenie na postrk
vodorovného kruhu móže výrobca u všetkých troch
prístrojov rovnako a v zásade lubovolne (podla požiada-
viek) dosadzovať. .

Všetky tri prístroje majú snímatelné trojnožkové
podstavce s ložiskovým púzdrom jednotného priemeru
34 mm pre systém závislej centrácie. Hlavný osový
systém je polokinetický, ktorý v hornej časti má cen-
tračné gulové ložisko a v dolnej časti klzné ložisko.
Čap hlavnej osi je opatrený špeciálnou kovovou vrst-
vou, ktorá nahradzuje olejový povlak. Prístroje teda
nie sú náročné na údržbu.

Všetky delené kruhy majú rovnaký priemer
86 mm. Jednotné sú tiež výšky horizontálnych {lsí,
ktoré sú súhlasné s výškou signálov prídavných zaria-
dení (224 mm). ĎalekohTady sú opatrené 'optickými
hTadáčikmi na. hrubé zacielenie v oboch polohách.
Každý z opísaných prístrojov má zariadenie na. optickú
centráciu. Okulár optickej olovnice je jednotne umies-
tený pod zámernou osou dalekohTadu. Výrobca udáva
presnosť na ± 0,3 mm. Spoločné a navzájom vymeniteT-
né je aj príslušenstvo ako napr. elektrické osvetlovacie
zaria.denie, magnetický usmerňovač, zenitové hranolčeky,
centračná tyč, statív a skrinka z oceTovéhoplechu. V tejto
možno prenášať ktorýkoTvek prístroj výrobného radu

"GEOmat". Skrinka je tvarovaná kubicky, vodotesná
s oranžovým ochranným náterom. Tej istej farby je
aj statív.

Zenitové okuláre sú spoločné pre teodolity THEO
010 A a THEO 020 A, kartírovací stolik KARTl a kru-
hovú buzolu možno striedavo použiť pre Dahltu 010 A
a THEO 020 A. .

DoposiaTjestvujúce príslušenstvo ako napr. svetelné
signály, zámerné terče a základnkové laty možno naďa-
lej používať aj v rámci systému "GEOmat".

K podstatnej zmene došlo v spósobe odčítania
deleného kruhu na sekundovom teodolite. Po koinci-
dovaní rysiek deleného kruhu už netreba spočítavať
desiatky minút, ale v okienku nad koincidenčnými
ryskami objaví sa príslušný číselný údaj. Okrem od·
čítania je tu významné aj horizontálne priradenie de-
liacej hrany na koincidenciu, čo umožňuje presnejšie
nastavenie ako na vertikálnej hrane. V zornom poli
odčítacieho mikroskopu objavia sa uhlové hodnoty
vodorovného alebo vertikálneho kruhu podTa nastave-
nia prepínacieho gombíka. Pri ostatných dvoch prí.
strojoch možno v prípade potreby údaj vertikálneho
kruhu zacloniť.

Prístroje opísaného radu majú zariadenie na auto-
matickú stabilizáciu indexu výškového kruhu. Teda aj
sekundový teodolit THEO 010 A má kyvadlové zariade-
nie, ktoré pracuje v rozsahu ± 4' a ustáli sa v časovom
priebehu kratšom než 1 sekunda. Presnosť ustálenia je
< 0,3". Zásadne bol zmenený ďalekohTadtohto prístro-
ja. Šošovkozrkadlový dalekohTad podTa Cassegrai-
novho usporiadania bol nahradený optickým systémom
opatreným Ab b eho hranolmi, zásluhou ktorých možno
v okulári pozorovať vzpriamený a stranove správný
obraz. Na základe jednotného konštrukčného princípu
možno ďalekohTad teodolitu THEO 020 A a s 25-ná-
sobným zviičšením vymeniť za dalekohTad teodolitu
THEO 010 A s 30-násobným zvaěšením. Optika dale-
kohTadu Dahlta 010 A se liši od predtým spomínaných
ohniskovou vzdialenosťou prispósobenou dištančným
krivkám.

Ako z uvedeného vyplýva, najpodstatnejšie
zmeny boli uskutočnené na sekundovom teodolite,
ktorý svojou váhou 4,5 kg je aj podstatne Tahší než
jeho predchodca THEO 010 (5,3 kg).

Racionalizácia výroby meracích pristrojov a opti-
malizácia všeobecného servisu a údržby vyžaduje štan-
dartizáciu stavebných prvkov. Pre technika prináša
táto skutočnosť výhodu, že pri obsluhe róznych prí.
stroj ov nemusí meniť vžité pohybové návyky, ob-
sluha pristrojov je v podstate rovnaká. A tak popri
technických zlepšeniach treba kvitovať prínos vý-
robného radu "GEOmat" predovšetkým v tom, že spo-
juje prístroje s róznym funkčným zameranfm do jed-
notného konštrukčného a pracovného systému.

Ďalekohrad Kruhy

Typ lič I priemer I I najkratšie 1 zorné
priemer I ~~~~~I delen~epomocnl'j Váha Cena cca

zv· obj. dížka zaostrenie pole vkg v Rbl.
šenie v mm vmm v metroch mjkm v mm stupnice stupmce (odhad)

THEO 010A 30 X I 40 175 1,5 20 86 I 20c 2cc (0,2cc) 4,5 970
I 20' 1u (0,1 U)

THEO 020A 25 X 36 175 1,5 24 86 19 1c (0,2c) 4,2 650
10 l' (0,1')

DAHLTA 010 A 25 X 40 216 3,0 22 86 19 1c (0,2c) 4,75 1000
10 l' (0,1')

Skrinka s prísl. 4,5
Statív 3v 5,8

Ing. A. Nejedlý
VÚGK Brati8lava
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Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

Před 400 lety 27. prosince 1571 narodil se Jan
Kepler, jeden z největších vědců své doby i celých
dějin lidstva vůbec. Jeho život byl těžký. Byl stu-
dentem teologie, učitelem astronomie, císařským
IlIatematikem. Žil v Německu i v Čechách [1600
až 1612) a zemřel 15. listopadu 1630 v Řezně, kam
přijel marně vymáhat služné, nevyplacené po řadu
let. Keplerovy osudy odpovídají době, v níž žil. Si-
lou svého ducha, vytrvalostí a vědeckou svědomi-
tostí však dosáhl toho, že jeho jméno žije dodnes
a hlavní výsledky jeho práce daleko přesahují hra-
nice jeho doby.

V té době byl Nový svět ještě skutečně nový, Ko-
perníkově soustavě nebylo ani 100 let (1543) a
středověk v Evropě ještě dozníval. Giordano Bru-
no, který učil o mnohosti obydlených světů, byl za
své kacířské názory upálen (1600). Později Kepler
sám jen stěží zachránil vlastní matku, obviněnou
v čarodějnickém procesu. Za jeho života se odehrá-
la Bartolomějská noc i Bílá hora a začala válka
třicetiletá. A přece - četná díla umělců i vědců té
doby žijí dodnes. Shakespeare, Rubens i Komenský
byli Keplerovými současníky. Galilei začal zkoumat
oblohu dalekohledy (1609) a vytvářel základy dy-
namiky, Snellius vynalezl triangulaci (1615) a ob-
jevil zákon lomu světla (1620). Římská církev [stej-
ně jako církve protestantské) však bděla nad tím,
aby poznatky vědy neodporovaly jejímu učení.
A tak se díla Koperníkova, Brunova, Galileiho i ně-
které spisy Keplerovy postupně ocitaly na indexu
- v seznamu knih zakázaných věřícím. Věda šla
přesto dál a přitom kvetly alchymie i astrologie,
která Keplerovi samému pomáhala k obživě.

Zvláštním dojmem působí Keplerovy knihy, plné
filosofických spekulací věčného hledače harmonie
světů a detailních popisů myšlenek a výpočtů pra-
vého přírodovědce, zakladatele teoretické astrono-
mie. Nápadný je jejich kontrast: úvahy exaktně vě-
decké i podle nejpřísnějších dnešních měřítek sto-
jí leckdy vedle nepodložených, často mystických
:>flekulací. Ale i mezi nimi nalézáme občas důka-
zy hlubokého zamyšlení nad přírodou a vesmírem.
KI1ihy jsou snad zbytečně rozsáhlé. Zato však uka-
zují do podrobností Keplerův myšlenkový svět.

Jeho matematická pojednání neobsahují vzorců
v llašem smyslu. Vždyť aparát symbolické algebry
popsal Vieta až v r. 1591, tabulky logaritmu vznikly
po roce 1610 a teprve po Keplerově smrti, roku
1637 vytvořil Descartes analytickou geometrii. Tri-
gOlll)metrii si pro svou potřebu musel Kepler ještě
sám doplňovat. Nyní můžeme lépe ocenit Keplero-
vu práci, když po důmyslném zpřesnění dráhy Ze-
mě, považované ještě ze excentrickou kružnici, za-
čal důkladně zkoumat dráhu Marsu. Měl k dispo-
'Zici znamenatá pozorování Tychona Brahe, který
bez dalekohledu dosahoval přesnosti 1-2', vyko-
naná v době asi 20 let. Kepler z nich bod po bodu
trigonometricky vypočítal polohy Marsu v různých
částech jeho dráhy a zkusmo hledal křivku, která
vy jim vyhovovala. Vyzkoušel mnoho hypotéz

o tvaru dráhy, vždy pro řadu zvolených parametrů
uvažovaných křivek. Nakonec nalezl a roku 1609
v Praze uveřejnil své prvé dva zákony. Přesvědčení
o jednotě stavby světa a snaha nalézt harmonické
vztahy v pohybech planet ho nakonec přivedla
k objevu třetího zákona, uveřejněného roku 1619.
Platnost svých zákonů si Kepler ověřoval nejen
na pohybech planet, ale i Měsíce a satelitů· Jupi-
tera, které objevil Galilei roku 1610.

Keplerovy zákony jsou jeho základními objevy
a jsou ve zpřesněném tvaru užívány dodnes. V kni-
ze "Harmonices Mundi, Libri V." [LineC 1619) je
Kepler formuloval asi takto:
1. Dráha planety je elipsa a Slunce, zdroj pohybu,

leží v jednom z obou ohnisek této elipsy.
2. Zdánlivé denní oblouky [jsou míněny helia cen-

trické úhly!) opisované planetou jsou s dosta-
tečnou přesností V obráceném poměru čtverců
vzdáleností planety od Slunce.

3. Oběžné doby každých dvou planet se mají k so-
bě přesně stejně, jako jejich střední vzdálenos-
ti umocněné na tři poloviny.
Byly to zákony ryze empirické a jako takové

vedly spolu s výsledky Galileiho (pozorování pádu.
a vrhu těles aj.) k Newtonovu objevu zákona vše-
obecné gravitace. Ale i sám Kepler tušil její exis-
tenci, když psal, že tíže je vlastností těles, působí-
cí stále mezi nimi a směřující k jejich spojení.
Představoval si ji jako analogii nebo výslednici
pŮsobení sil magnetických a uvažoval dokonce
o jejím ubývání se čtvercem vzdálenosti.

Newton poznal, že síla, řídící pohyb padajícího
i vrženého kamene je totožná se silou řídící pohyb
planet i Měsíce. Roku 1687 uveřejnil svůj gravitač-
ní zákon a obecné pohybové zákony: setrvačnosti,
síly, akce a reakce. Na základě Newtonových obje-
vů je možné zpětně odvodit Keplerovy zákony
v přesně;ším tvaru, dnes užívaném. Můžeme je for-
mulovat takto:
1. Kosmické těleso se pohybuje po kuželosečce,

v jejímž ohnisku je těleso centrální.
2. Plochy opsané průvodičem kosmického tělesa

[vedeným z tělesa centrálního) jsou úměrné
času.

3. Mezi dobami oběhu dvou těles Tt, T2 a velkými
poloosami jejich eliptických drah al, a2 platí
vztah

Ti(M + ml)
T~(M + m2)

kde mi, mz jsou hmotnosti těchto těles a M je hmot-
nost tělesa centrálního.

Keplerovy zákony v současné formulaci platí
obecně pro pohyby planet i měsíců, komet i dvoj-
hvězd, umělých družic i meziplanetárních sond.
Platí ovšem s určitými výhradami: přesně vzato
jen pro hmotné body nebo kulová tělesa homogen-
ní, případně složená ze sférických vrstev a za před-
pokladu, že dvojice těles, jejichž relativní pohyb
uvažujeme, leží mimo gravitační vliv dalších hmot.
Pravíme, že Keplerovy zákony platí přesně jen
v problému dvou těles. Ale pro pohyby planet, mě-
síců i umělých kosmických těles ve sluneční sou-
stavě většinou platí, že jejich hmotnosti jsou velmi
malé ve srovnání s hmotnostmi centrálních těles
a vzdálenosti mezi tělesy jsou velké I proti jejich
rozměrům. Pohybují se tedy tato tělesa převážně
podle keplerovských drah. Vzájemné gravitační
působení mezi nimi, vlivy nesféričnosti a nehomo-
gennosti těles i efekty plynoucí z obecné teorie
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relativity se projevují jen malými odchylkami od
pohybu v kuželosečkách. Tyto odchylky nazývá-
me poruchami.

Z toho plyne trvalý význam Keplerových zákonů.
Keplerovský převážně eliptický pohyb je základem
většiny teorií pohybu kosmických těles, přiroze-
ných i umělých, kdy k výsledki\m výpočti\ podle
eliptických vzorci\ připojujeme v ri\zné formě po-
ruchové vlivy. V dynamické drul.icové geodézU
např. často vyjadřujeme časové změny elementi\
dráhy družice, považované za eliptickou, jako funk-
ceparametri\ určujících gravitační pole Země a je-
jí tvar. Z pozorování určujeme tuto eliptickou drá-
hua uvedené vztahy pak vedou k hledaným para-
metri\m. Taková přímá aplikace zákoni\ keplerov-
ského pohybu pro geodézii je poměrně nová. Ale
zprostředkovaně se Keplerovy zákony již dávno
uplatňují mnoha cestami v geodetické astronomU
a tím i v celé problematice zkoumání celkového
tvaru Země.

Keplerovský pohyb se uplatňuje v definici střed-
ního slunečního i efemeridového č,asu, přes zpra-
cování pozorování Slunce, planet a planetek vstu-
puje do definice souřadnicových soustav, v nichž
udáváme katalogové polohy hvězd měřených na
Laplaceových bodech. Elementy střední dráhy
Slunce, Měsíce a velkých planet vstupují do reduk-
cí poloh těchto hvězd přes nutaci a ruční aberaci.
Lze nalézt i jiné souvislosti Keplerových zákóni\ a
a geodézie, jak uvedeného typu, kdy keplerovský
pohyb je základem pro přesné výpočty s uvažová-
ním poruch, tak i povahy jednodušší.

V řadě případů totiž vystačíme s výpočty podle,
pouhé keplerovské teorie eliptických pohybů. Po-
mineme-li astronom~cké a kosmonautické aplikace
(jako je určování hmotností dvojhvězd nebo před-
běžné výpočty pro volbu drah kosmických sond],
má pro družicovou geodézii především význam vý-
počet pozorovacích efemerid umělých družic, tj.
jejich poloh a případně i úhlových rychlostí pro
řízení družicových komor nebo zaměřování lasero-
vých dálkoměrů (poslední úloha může někdy vy-
žadovat zavedení hlavních poruchových členů).
Pozorování družic v některých metodách geomet-
rické družicové geodézie jsou zpracována na zá-
kladě představy o t. zv. oskulační dráze, což je
elipsa, jejíž elementy se případně Ihění s časem a
která je blízká skutečné dráze.

Ale Keplerův význam pro dnešní vědu nekončí
u pohybových zákonů kosmických těles, i když
jsou to jeho objevy nejvýznamnější. Kepler je vlast-
ně zakladatelem kosmické geodézie, neboť se po-
kusil určit z pozorování zatmění Slunce 7. března
1598 rozdíl zeměpisných délek. Zdokonalil Tycho-
novy tabulky astronomické refrakce, studoval otázky
šíření a lomu světla, roku 1611 navrhl svůj systém
dalekohledu, vhodného pro měření úhlů. Dalekohled
tohoto systému sestrojil sice r. 1613 Scheiner a
také návrh na využití dalekohledu pro úhlová mě-
ření pochází podle Keplerovy zmínky od Pistoria.
Kepler však uvažoval o těchto měřeních velmi dů-
kladně - např. i o vlivu iradiace. Na základě
svých představ o přitažlivosti vysvětloval mořské
přílivy silovým účinkem Měsíce a uvažovalo jejich
geologických di\sledcích. Kepler hloubal i o silo-
vých účincích světla: soudil, že sluneční světlo ne-
mi\že být samo pohybovou silou a že se musí uva-
žovat vědy spolu se sluneční přitažlivostí. Ale přes-
to je prý účelné zkoumat, zda pro nějakou látku

není světlo skutečnou pohybovou silou. (Dnes se
s tímto vlivem počítá i při analyse pohybu umělých
družic.)
Tyto a mnohé jiné Keplerovy spekulace byly jen

málo podloženy fakty. Napsal je však, byly čteny
a jen těžko dnes můžeme zjistit, zda a jakými ces-
tami ovlivnily další rozvoj vědy až k dnešním po-
znatki\m. Ale při zkoumání pohybu Marsu - ještě
před nalezením sVých prvních dvou zákoni\ -
dosáhl Kepler při kterémsi ZA svých výpočetních
pokusů shody teorie s pozorováním na 8', což byl
na tu dobu výborný Výsledek. Leckdo by se tím
spokojil. Avšak Kepler usoudil, že plyne-li tak vel-
ká chyba z měření znamenitého pozorovatele Ty-
chona Brahe ("jenž nám byl dán Boží milostí," jak
napsal) - pak je vada v teorii. Pokračoval v práci
a objevil pravé zákony pohybu planet. Byl to jedině
správný vědecký- postup, platný dodnes: kritériem
správnosti teorie mu byla její co nejlepší shoda se
skutečností. A proto Keplerovy hlavní objevy platí
stále a jeho památku uctívá letos veškeré kulturní
lidstvo.

9. burza přístroju, pomucek a materiálu
pro geodetické účely

V tomto roce, ve dnech 14. a 15. září, hostily represen-
tační prostory brněnského Muzea dělnického hnutí již
po deváté zástupce geodetických pracovišť, škol a ústa-
vfi z celé ČSSR při příležitosti 9. burzy přístrojfi, pomfi-
cek a materiálfi pro geodetické účely. Burza se tak stává
již neoddělitelnou částí podzimního programu mnoha
pravidelných návštěvníkfi, kteří zde hledají podněty ke
zvýšení technické úrovně své činnosti, náměty k rozší-
ření sortimentu geodetických prací vedoucí k inovaci
v jiných oborech národního hospodářství.
Letošní ročník byl ve srovnání s' předchozími poněkud

výjimečný. Organizátoři burzy - národník podnik Inže-
nýrská geodézie v Brně a závodní pobočka ČVTS při jeho
brněnském závodě z pověření ČúGK a ÚV ČVTS pro ge-
dézii a kartografii, požádali tentokrát o aktivní účast
řadu československých výrobních a prodejních organi-
zací, zásobujících náš domácí trh geodetickými přístroji,
měřickými pomuckami a ruznými materiály pro kartogra-
fické, reprodukční a polygrafické zpracování výsledkfi
měření. Tato nová orientace nalezla postupně pochopení
u jedenácti domácích organizací, které přijaly pozvání
k aktivní účasti. Pro zvláštní zájem representace firmy
Carl Zeiss lena, přibyla k tomuto počtu i jedna firma
zahraniční.
Mezi účastníky bylo možno najít jména velkých vý-

robních podniku jako Fotochema Hradec Králové (repro-
dukční a reprografické materiály) a Tesla Pardubice
resp. Tesla VÚVET Praha (radiopojítka a lasery pro
geod. účely), tak i menší výrobce, např. Dřevoplast Nový
Učín (výpočetní geod. pomficky, výstražné tabulky), Dílo
Praha a Obchodní tiskárny KoHn (suché obtisky Tran-
sotype a Propisot),-samozřejmě dUna VÚGTK Praha (se
svým standartním programem drobnějších i složitějších
pomucek v menších sériích]. OSPAP Brno stejně jako
Kancelářské stroje Brno vybraly ze svého sortimentu
některé atraktivnější výrobky, jejichž. dodání je reálné
již v nejbližším období. Z těchto zvlášť jako novinka
zaujal rýsovací stfil pro konstruktéry z DPP Galanta,
elektronický výpočetní automat "Consul 261" z brněnské
Zbrojovky (se zabudovanou výpočetní jednotkou "Elka",
dvěma děrovači a dvěma snímači dEjr,népásky). Většina
,návštěvníkfi měla možnost sl po prvé prohlédnout a vlast-
nor'učně vyzkoušet madarskoustolnlelektronltkou kal ku-
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lačku HUNOR 158 [s periferními ovládacími panely pro
celkem čtyři počtáře). Zajímavou novinkou byl i mikro-
filmový, resp. mikrofišový čtecí přístroj "Meoprox" brněn-
ské Meopty. Ostatní pomůcky pro polní geodetické práce
i jejich další kancelářské a reprodukční zpracování ne-
představovaly sice žádný zvlášť široký sortiment, ale
i to patřilo k záměrům pořadatelů. Ukázalo se totiž, že
chybí jak hlubší informovanost o tom málu, které je
k dispozici, tak souhrnnější představy výrobců o našich
požadavcích na zavedení výroby nových, potřebných po-
můcek.
Merkuria - servis Praha propagoval svoji opraváren-

skou a servisní službu geodetických a fotogrammetric-
kých přístrojů zn. C. Zeiss Jena, MOM Budapest a PZO
Warszawa. Stánek VEB Carl Zeiss Jena obsahoval infor-
mace o řadě geodetických přístrojů Geomat a jako no-
vinku uvedl nivelační přístroj Ni050 in natura.
První odpoledne bylo v programu burzy vyhrazeno

cyklu krátkých informací, věnovaných současnému stavu
výroby a dodávek v jednotlivých oborech. Vystoupili
v něm zástupci n. p. Tesla Pardubice, VEB Carl Zeiss
Jena, Kancelářských strojů Brno, Obchodních tiskáren
Kolín, Díla Praha, Fotochemy Hradec Králové.
Závěrečná přednáška cyklu byla věnována přesnému

měření délek pásmem a přednesl ji Ing. M. Herda, CSc.,
z VÚGTK Praha.
Letošní burzu celkem navštívilo 430 odborníků ze 130

pracovišť a škol celé republiky. Péčí pořadatelů byli
všichni vybaveni základními informacemi ve formě tra-
dičního katalogu a souborů prospektů, které daly k dis-
pozici účastněné firmy.
Organizátoři vyslechli během dvou dnů konání burzy

řadu pochvalných i kritických komentářů, zaměřených
na výběr exponátů, organizaci této akce, její opodstatně-
nost a výhled do budoucnosti. Tuto jistě zásadní otázku
si pořádající organizace kladou pochopitelně také, pro-
tože rok 1972 je pro ně rokem jubilejním, v kterém
burza dosahuje své desáté reprízy. To je pro burzu jistě
dobrým vysvědčením jak pro neochabující zájem ze stra-
ny odborn ~ veřejnosti, tak pro houževnatost a nezměrnou
obětavost malého kolektivu akci připravujícího.
Nutno uvést, že základní hamletovská otázka "pořádat

či nepořádat" byla vzhledem k výše uvedeným důvodům
již jednoznačně positivně zodpovězena. Navíc neočeká-
vané návštěvy odborníků ze zahraničí - v tomto roce
to byli soudruzi z Německé demokratické republiky
a Polska - potvrdily, že odborný i společenský význam
burzy přerůstá jen národní rámec. I tento aspekt není
jistě zanedbatelný, naopak podněcuje k širším využití při
navazování a udržování zahraničních odborných styků
se sousedními státy.
Technicky rozvoj - ať již ve své jednodušší formě

zlepšovatelství a drobné racionalizace, nebo i na vyšší
úrovni vynálezů a profesionálního výzkumu, začíná být
zcela zákonitě záležitostí dlouhodobou. Proto v budoucnu
nebude již možno každoročně požadovat od organizací
účastněných na burze takové novinky, které by vytvořily
nosný program pro stále náročnější návštěvníky. Proto
od tohoto roku dochází ke specializaci jednotlivých roč-

níků Jak, že se bude střídat náplň technologická, tvořená
zlepšovacími návrhy, vynálezy a Výsledky výzkumu
(v sudých létech) s přehlídkou vyráběných přístrojů,
pomůcek, materiálů a nabízených služeb [v létech li-
chých). Toto odlišení se odráží i v názvu, který zní
v prvním případě BURZA TECHNICKÝCH ZLEPŠENÍ
na rozdíl od střídajících ročníků pod záhlavím BURZA
PŘÍSTROJů, POMůCEK A MATERIÁLů.
Počítá se s tím, že jako doplňkový program budou

připravovány i nadále dostatečně atraktivní souběžné
akce s příbuznou odbornou tematikou.
Snahou pořadatelů zůstává tedy i nadále umožnit od-

borníkům geodetických pracovišť neformální styk s ta-
kovými partnery, kteří přinášej i novinky ať námětové či
již realizované. Na druhé straně důležitým aspektem
zůstává i nutnost zpětné vazby u výrobců a dodavatelů,
jejichž styk s odborníky našeho směru je v průběhu roku
celkem velmi omezený. Pominout jistě nelze společen-
skou funkCi burzy, která je obecně uznávaná jako "Tref-
fenpunkt".
f'ředpokládá se tedy, že vybraná doba podzimního

strojírenského veletrhu, důstojné prostředí Muzea dělnic-
kého hnutí Brněnska a zkušení pořadatelé s širokým zá-
zemím obětavých spolupracovníků jsou dostatečnou zá-
kladnou pro úspěch příštích ročníků burzy, především
však X. BURZY TECHNICKÝCH ZLEPŠENÍ v září 1972_

Ing. Klimeš

Technický seminár o problémoch
železničnej geodézie v Bratislave

V dňoch 2. a 3. júna 1971 sa konal v Bratislave
technický seminár o aktuálnych otázkach železničnej
geodézie, ktorý usporiadala Geodetická kancelária Sprá-
vy Východnej dráhy v Bratislave v spolup,ráci so závod-
nou pobočkou Slnvenskej vedeckotechnickej spoločnosti
pri Geode.tickej kancelárii a Slovenskou geodeticko-
kartografickou spoločnosťou.

Seminár rieš[] aktuálne otázky súčasného rozvoja
železnlčnej geodézie, ktorá sa musí prisposobiť súčas-
nému rýchlemu ro,zvoju železničnej dopravy. Z pre-
vádzkového hradiska si to vy ž a duj e zv y š o van je
výkonno-stí tratí, z a vád z a n i e nových druhov trak-
cií, modernej zabezpečovacej techniky, ako aj z v y Š o-
van i e traťových rýchlostí. Cásť seminára bola veno-
vaná stano,veniu kritérií presnosti geodetických prác
na železnici.

Seminár sa v podstate orientoval na štyri hlavně
tematické otázky:

a u tom a t i z á c i u geodetických a kartografic-
kých prác v geodetických kanceláriách dráho
m ech a n i z o van ú e v i den c i u železničných
nehnuternosU na dierných štítkoch,
zavádzanie novej jednotnej sústavy
výhybiek a kolajových spojení,
v y h o t o ven i e tun e lov Ý c h pro f i lov f()-

togrametrickou met6dou.
Úvodný referát zhodnotil a rozobral rozvoj geode-

tickej služby CSO na Slovensku, poukázal na vzrasta-
júce úlohy na geodetickú službu v najbližšom období
r. 1971-1975. Naznačn, že jedinou cestou ako zabezpe-
čiť plnenie týchto úloh p,ri súčasnom nedostatku pra-
covných síl je m a x i m á lne z a vád z a ni e m e-
c han i z á c i e a a u tom a t i z á c i e geodetických
prác.

V ďalších príspevkoch sa objasnil sposob riešeni3
z a vád z a n i a m ech a n i z á c i e a a u tom a t i z á-
ci e, ako aj nnvých techno,16gií a využívanie všetkých
racionalizačných prostriedkov na dosahnutie stanove-
ných cie,rov. Pritom sa venovala zvláštna pozo-rnosť me--
chanizácie žel e z nič n e j ev i den c i e n e h n u-
telností.

Ďalšia časť rokovania seminára bol a venovaná p r e-
vádzkovým úlohám zavádzaniu novej
j e d no tne j s ú sta v y v Ý h y b i e k, problémomkc-
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Jajových spojení a celého železničného zvršku. Nová
sústava výhibiek najmll. ich transformáciou do oblúko-
vých a budovanie obJúkových zhlaví umožňuje zvýšit
rýchlost chodu odbočkou až nad 100 km/ho Problemati-
ka zvyšo,vania tratových rýchlostí v súlade s technic-
kým výskumom geometrickej polohy kolaje v spol u-
pQsobnosti vozidla na kolaj bola zaujímavým príspev-
kom na rokovaní seminára.

Nakoniec seminára sa p.rebrala téma merania a vy-
hotovenia dokumentácie tun e lov Ý c h P I' o f i lov.
Pričom bola pre.dstavená fotogrammetrická súprava
FST-1 československe'j výroby, ktorú navrhli železniční
géodeti. Táto umožňuje vytvoriť s ú v i s 1Ý tun e 10'
v Ý p I' o f i 1 na ktoromkolvek mieste a v potrebna]
mierke.

Pri príležitosti seminára bola inštalovaná v Ý s t a v-
k a geodetických prác, ktorá ukázala na r5znorodosť
práce železničných geodetov.

Pred zahájením seminára dostal každý účastník
z b o I' n í k I' e f e I' á t o v ako aj tabulky všetkých vý-
hybiek novej jednotnej sústavy. Záujemcom d od á na
požiadanie zborník, prípadne len niektoré jeho časti.
Geodetická kancelária Správy Východnej dráhy Bra-
tislava, Klemensova Č. 10.

Ing. Vlastimil Ko/an
ČSD - Geodetická kancelárla Bratislava

Národní konference o dalším vzdělávání
geodetických a kartografických
odborných sil v NDR

Ve dnech 20. a 21. května 1971 uspořádal Svaz pro
geodézi! a kartografii KDT [Verband fUr Vermessungs-
wesen und Kartographie - Kammer der Technik)
v Drážďanech "Národní konferenci o dalším vzdělávání"
s mezinárodní účastí. Jednání konference se zúčastnili
delegáti z Bulharska, Ceskoslovenska, Maďarska, Polska
a SSSR.

Odborný program dvoudenní konference měl řadu re-
ferátfi, které se všechny zabývaly vzděláváním a byly
jednak výměnou zkušeností a jednak připomínkami
a doplňky k hlavnímu referátu, který měl Dipl.-Ing.
J. D li I' sel z Drážďan: "Vybu1.ování systému dalšího
vzdělávání geodetických a kartografických sil v NDR".

Vzdělávání je prvořadou společenskou potřebou, ne-
boť je normální součástí života lidí v socialismu. Pro
další vzdělávání geodetických a kartografických odbor-
níkfi je třeba vytvořit jednotný systém, který by vychá-
zel ze základních principů:

a) jednota výchovy a dalšího vzdělávání, .
b) uskutečňovat objektivní požadavky s ohledem na

reálné možnosti,
c) zvýšit efektivnost dalšího vzdělávání,
d) zavést cykličnost dalšího vzdělávání v optimálních

lhfitách.
V jednotném systému se vychází ze školního vzdělání,

které je v NDR organizováno tak, že každému se dosta-
ne vzdělání na desetileté polytechnické škole. Absolvent
desetileté školy mfiže buď odejít jako dělník do výroby
nebo navštěvovat dvouletou rozšířenou školu s maturi-
tou, opravňující ke vstupu na vysokou školu nebo jít na
dvouletou podnikovou školu pro získání povolání odbor-
ný pracovník (dělník), absolvování ještě třetího roku
a složení maturity opravňuje ke vstupu na vysokou
školu. Odborný pracovník [dělník) mfiže jít na tříleté
denní nebo čtyřleté dálkové odborné studium na inže-
nýrské škole pro geodézi! a kartografii a po složení in-
ženýrské zkouškyodcház{ jako měřický inženýr do vý-
robního procesu nebo mfiže dálkově studovat na vysoké
škole.

Absolventi podnikových škol s maturitou nebo dvou-
letých rozšiřených vyšších škol s maturitou mohou na
vysoké škole technické (technické universitě) studovat
v denním čtyřletém studiu geodézii a kartografii, které
ukončí hlavní zkouškou a obdrží titul vysokoškolský in-
ženýr. Zpravidla všichni absolventi zpracovávají v pátém
roce diplomovou práci, po jejíž obhajobě obdrží první
akademický stupeň diplom a právo užívat titul s označe-
ním Dipl.-Ing.

Systém dalšího vzdělávání pracujících je rozdělen po-
dle dosaženého školního vzdělání do tří skupin:

I. Systém dalšího vz1ělávání o1borných pracovníků
[dělníkll) - absolventů dvouletých podnikových škol je
zaměřen jednak na krátkodobé kursy v podnikové škole
v Drážďanech [Betriebsberufsschule Dresden im VEB
Kombinat Geodiisie und Kartographie Berlin) a jednak
na jednoroční dodatkové kursy specializace podle po-
žadavků podnikfi.

Krátkodobé kursy jsou pořádány podle požadavků pod-
niků [např. při zavádění nových přístrojů, při nových
technologických postupech, směrnicích, instrukcích apod.

Jednoroční kursy jsou pořádány podle požadavků pod-
niků pro zvýšení kvalifikace nebo rozšíření specializace
[např. z topografie, fotogrammetrie, inženýrsk .ho mě-
ření, topografické nebo tematické kartografie apod.).

Kromě toho se počítá s cyklickým jednoročním ško-
lením odborných [dělníků) pracovníků ve lhůtě cca
10 let, ve školení je třeba seznámit odborné pracovníky
(dělníky) s novými pokroky v geodézii, v elektronice,
výpočetní technice, zpracovávání dat, podnikové ekono-
mice apod. Organizace školení předpokládá krátkodobá
soustředění za účelem konzultací a samostatné studium
podle skript.

II. Systém dalšího vzdělávání měřických inženýrfi
spočívá v cyklickém (osmiletém) intervalu, v kterém se
účastní jednoročního dálkového kursu na inženýrské
škole geodézie a kartografie ve vlastní specializaci s cí-
lem rozšíření a upevnění matematických, přírodovědných
a společenskovědních základních znalostí· a získání no-
vých poznatkfi v topografii, fotogrammeťrii, inženýrské
geodézii, topografické a temaHcké kart6grafii apod. Jed-
noroční dálkové studiumekonomje pro střední vedoucí
funkce; jednoroční dálkové studium podle požadavkfi
podniků na rozšíření specializace a .kvalifikace.

Jednoroční příprava zeměměřických inženýrfi, kteří jsou
vybrání pro vedoucí nebo výzkumnické funkce je po-
řádána formou konzultací při krátkodobých soustředě-
ních a formou samostatného studia.

Kromě toho jsou pořádány krátkodobé kursy na
inženýrské škole a v podnikové škole o nových přístro-
jích, technologickýctl postupech, směrnicích a instruk-
cích apod.

Dalším způsobem vzdělávání jsou dálkové odborné
kursy pořádané KDT; politické školení marxismu-leni-
nismu ve stranických a odborových orgánech a jazykové
kursy v jazykových školách.

III. Systém dalšího vzdělávání věrteckých pracovníků
a vysoko~kolských inženýrů se jasně rozlišuje, jedná-li
se o vysokoškolské inženýry pracující nebo určené pro
funkce výzkumnické a učitelské nebo jedná-li se o ve-
doucí kádry v produkci. Další vzdělávání výzkumných
a učitelských kádrů zajišťuje Technická universita
v Drážďanech. Pro stálé další vzdělávání vyšších vedou-
Gích kádrů v produkci nebylo ještě vzdělávací zařízení
stanoveno.

Technická universita v Drážďanech pořádá pro vysoko-
školské inženýry jednoroční postgraduální dálkové stu-
dium v cyklu šesti let, které je zaměřeno na vědecký
rozvoj, organizaci a automatizaci v geodézii a kartogra-
fii a nové poznatky v matematice, přírodních vědách
a společenských vědách. Toto postgraduální studium je
určeno výzkumným a učitelským kádrům.

Pro vedoucí pracovníky v produkci je pořádáno jedno-
roční dálkové postgraduální studium rovněž v cyklu
šesti let a je zaměřeno na nové poznatky z politické eko-
nomie, z nauky o podnikovém socialistickém hospoda-
ření, z marxismu a leninismu, z vědeckého řízení a orga-
nizace apod. '

Kromě toho jsou pořádány v rozmezí dvou a tří let
učební kursy o nových vědeckých poznat cích např.
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:I; inženýrské geodézie, fotogrammetrie, topografické
kartografie apod.
Pro inženýry zvlášť talentované se předpokládá další

získání akademických stupňů. Titul "Dr." se přiznává po
tříletém ~udiu a po zpracování a obhájení disertační
práce. Nejvyšší akademický stupeň "DrSc" je propůjčo-
ván úspěšným vedoucím vědeckých kolektivů s publi-
kační činností, kteří předloží disertační práci.a úspěšně
obhájí výsledky výzkumných úkolU,
Podle zákona z 25. 2. 1965 "O jednotném systému socia-

listického vzdělávání" je absolvent vysoké a odborné
školy povinen se dále vědecky vzdělávat; každý absol-
vent přejímá ve své pracovní smlouvě závazek, že bude
"... pro své pracovní úkoly stále získávat další kvali-
fikaci."
Zkušenosti však ukazují, že je třeba, aby vedoucí pro-

vozil. a zařízení 'sledovali toto plnění zákonné povinnosti
a určili potřebná opatření pro další vzdělávání. Tento
systém to má usnadnit.
Snahu po dalším systematickém vzdělávání je třeba pod-

pořit materiálními stimuly a v souvislosti s tím zavádět
postupně jednotné kvalifikační výka:lY pro všechny
pracující.
Po referátu Dipl.-Ing. J. Diirsela přednesli své krátké

referáty zahraniční delegáti.
Prof. Dr. L. Ho m o I' 6 d i z Budapešti: "Systém daBtho

vzdělávání v MLR". Z krátké informace je zřejmé, že
v Maďarsku jsou tři stupně výchovy:
1. podnikové školy vychovávají odborné pracovníky,
2. prfimyslová škola vychovává středně technické pra-

covníky,
3. vysoká škola vychovává Dipl.-Ing. geodety a karto-

grafy.
Vysokoškolští inženýři mohou dosahovat dalšího vzdělá-
ní a získávat akademické hodnosti na technické univer-
sitě v Budapešti. Podle požadavkfi podnikfi jsou pořá-
dány krátkodobé kursy.
Dr. Ing. A. P 1a t e k z Krakova: "Další vzdělávání

geodetických odborných sil v PLR a účast Svazu pol-
ských geodetli na vzděláváni."
V Polsku je zajištěna výchova středně technických pra-

covníkfi na středních odborných školách a vysokoškol-
ských inřenýrfi na vysokých školách technických ve
Varšavě a v Krakově.
Hlavní formy dalšího vzdělávání jsou jednak postgra-

duální studium na vysokých školách anebo dalším stu-
diem získávání akademických hodností. Pro střední tech-
niky jsou pořádány kursy specializace. Společně se Sva-
zem polských geodetfi pořádají vysoké školy krátkodobé
kursy pro další vzdělávání pracovníkfi.
D9C. Dr. Ing. J. K o vař í k z Prahy: Další vzdělávání

geodetických a kartografických odborných sil v CSSR."
V přednášce byl stručně vysvětlen systém odborné škol-
ní výchovy pro střední techniky i pro vysokoškolské
inženýry; podána informace o plánu postgraduálního
studia a o programu dalšího vzdělávání pracujících,
které je pořádáno v Oborovém středisku vzdělávání pra·
cujlcích.
Prof. S. A t a n a s o v ze Sofie: "Geodetické vzdělání

v Bulharsku". Byl vysvětlen systém vysokoškolského
vzdělání a další vzdělávání absolventfi, které je zamě-
řeno na výchovu vědeckých pracovníků a získání dal-
ších specializací. Kursy specializací jsou ukončeny zkouš'-
kou a absolventi obdrží vysvědčení. Vysoká škola spo-
lečně s vědeckotechnickou společností pořádá přednášky
a krátkodobé kursy, v nichž lektory jsou vysokoškolští
učitelé a vědečtí pracovníci z výzkumných pracovišť.
Podle programu konference byly předneseny další re-

feráty, z nichž zajímavý byl od Měř. Ing. F. A 11 n e I' a
z Berlína: "Obsah a metoiy dalšího vzdělávání vedou-
cích kádrli". S úkoly pětiletého plánu rozvoje národ-
ního hospodářství NDR roste úloha a odpovědnost řídí-
cích a vedoucích sil v socialistickém národních hospo-
dářství. K vedoucí činnosti patří .odpovědné konci pování
ekonomických a technických cílfi včetně. vypracování
a stanovení perspektivy I'ozvoje. Řídící činnost začíná
při procesu provádění vypracovaných perspektivních
cílfi.

Každá řídící a vedoucí práce je v prvé řadě prací poli-
tickou. Cyklické školení řídících kádrfi se předpokládá
v šestiletém rozmezí jako jednoroční postgraduální dál-
kové studium, které by mělo mít tato témata:
Aktuální problémy marxismu a leninismu a nové po-

znatky z politické ekonomie socialismu, z nauky o so-
cialistickém podnikovém hospodaření, z vědeckého řízení
práce apod.
Kursy se uskuteční na Institutu socialistického řízení

hospodářství.
Prof. Dr. Ing. F. D e u mli c h z Drážďan: "Obsah

a metody dalšího vzdělávání výzkumných kád-
rli". V NDR je vzhledem k velikosti státu výzkumná ka-
pacita v geodézii a kartografii relativně malá, neboť je
jen v Kombinátu g. a k. n. p. (VEB Kombinat Geodasie
u. Kartographie)v Ústředním institutu fyziky země
(Zentralinstitut Physik der Erde) a v sekci g. a k. na
Technické universitě v Drážďanech. Proces dalšího vzdě·
lávání výzkumných pracovníkfi začíná již během vý-
zkumné práce, neboť speciální znalosti pro řešení vý-
zkumného úkolu je třeba získat samostatným studiem.
K tomu je bezpodmínečně nutné rozšiřovat jazykové
znalosti v ruštině a angličtině, případně i v jiných ře-
čech. Dalším zpil.sobem vzdělávání je postgraduální dál-
kové studium na Technické universitě v Drážďanech
nebo studium pro získání vědeckých hodností. Jiným
zpil.sobem dalšího vzdělávání výzkumných pracovníkfi
je účast na kolokviích a na diskusích o jednotlivých pro-
blémech, které jsou pořádány v rámci KDT; bez užitku
není též zahraniční pobyt v institucích spřátelených
státfi.
Prof. Dr. Ing. W. Z i 11 z Drážďan: "Obsah a další vzdě-

lávání učitelských sil a vychovatelli". Ve své přednášce
se zabýval dalším vzděláváním učitelfi a vychovatelfi ve
třech vzdělávacích skupinách a to:
a) na Technické universitě v Drážďanech,
b) na Inženýrské škole pro geodézii a kartografii

v Drážďanech,
c) na podnikových školách Kombinátu g. a k.
a) Na Technické universitě v Drážďanech, která má

cca 1200 učitelfi a zaměstnancfi, jsou všichni pracovníci
pro další vzdělání rozdělení do čtyř skupin:
a) vedoucí pracovníci,
b) vědečtí organizátoři,
c) vysokoškolští učitelé,
d) vědeckotechnický personál, děiníci a zaměstnanci.
Pro jednotlivé skupiny jsou stanoveny požadavky

dalšího vzdělávání a k tomu příslušné programy. Pro
největší skupinu, tj. pro vysokoškolské učitele, je počítá-
no s dalším pětiletým povinným vzděláváním v rozsahu
240 hodin ročně a kromě toho se předpokládá indivi-
duáiní další vzdělávání v odborných vědeckých ·disci-
plínách.
b) Pro učitele na Inženýrské škole je další vzdělává-

ní rovněž povinné v rozsahu jako u vysokoškolských
učitelfi, přitom se však přihlíží k stupni jejich vzdělání.
Velký dfiraz se klade na marxiSticko-leninskou filosofii,
na politickou ekonomii socialismu, jimž jsou věnovány
dva učební běhy; dále je věnována pozornost pedago-
gice a odborným vědeckým disciplínám.
c) Na podnikových školách Kombinátu g. a k. je dal-

šímu vzdělávání učitelfi a vychovatelil. věnována rovněž
velká pozornost a v čtyřletém cyklu jsou pořádány po-
vinné kursy v rozsahu 30 hodin, jichž se povinně
zúčastňují všichni pracovníci.
Témata kursu:
1. marxismus-leninismus,
2. pedagogika a psychologie,
3. perspektivní rozvoj hospodářských odvětví a vliv na

racionální výuku,
4. nauka o vědeckém řízení.
V diskusi vystoupil pak Dr. Ing. B u s c h m a n n -

Postupim s přednáškou "Specifické požadavky na obsah
a metody dalšího vziělávání výzkumných pracovntlcú
v meziodvětvově orientovaném výzkumném ústavu."
V diskusi se zabýval tím, že pro výzkumné pracovníky

v Postupimi je žádoucí dosáhnout hlubokých znalostí
v matematice a ve fyzice, aby mohli odpovědně přistu-
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povat k řešení úkolii, jejichž težiště je v geodézii, geo-
fyzice, geodynamice a geologii. Proto výzkumní pracov-
níci kromě samostatného studia navštěvují přednášky
z matematiky a fyziky a dalších předmětii na universitě.
Dr. Ing. H. G (j h 1e r z Drážďan: "Obsah a metody

dalšího vzdělávání produkčních inženýrů na Inženýrské
škole pro g. a k. v Drážďanech". Funkce produkčních
inženýrů vykonávají v geodézii a kartografii vesměs ab-
solventi Inženýrské školy pro geodézii a kartografii
v Drážďanech. Další vzdělávání těchto inženýrů je. zvlášť
důležité, protože oni řídí dílčí procesy ve výrob~ a vy-
užívají a dále rozvíjejí technologické postupy. Další
vzdělávání těchto inženýrii je organizováno na Inže-
nýrské škole pro geodézii a kartografii v Drážďanech
již od roku 1965 formou buď postgraduálního studia nebo
doplňkového studia s jednoročním trváním v šesti až
osmitýdenních kursech, nebo formou jednotlivých kursů
v trvání zpravidla jednoho týdne (např. elektronické
měření délek, kybernetika, kartografická kreslicí tech-
nika apod.).
V jednotném systému dalšího vzdělávání inženýrii je

navrhován cyklus 8 let a dává k úvaze, zda by nemMo
být při stanovení cyklu přihlédnuto k rozdílnosti riizných
směrii specializace.
Prvořadá úloha dalšího vzdělávání produkčních inže-

nýrii spočívá v tom, že systematické další vzdělávání
miiže být plánováno v souladu se státními úkoly. Krité-
riem úspěchii je dobrá práce všech odborníků v geode-
tické a kartografické praxi.
Dipl.-Ing. E n der t z Drážďan: ,,obsah a metody další·

ho vz1ělávání produkčních inženýrů v rámci sekce KDT".
Sekce g. a k. v KDT cítí též svou povinnost přispět

k dalšímu vzdělávání produkčních inženýrii, a proto
hodlá realizovat následující akce:
1. Povinné přednášky (např.: Příprava automatického

kartIrování; Politicko-ideologická příprava k zave-
dení budoucích technologických procesii; Stav vý-
voje v motorizaci nivelací 1. řádu; Zavedení kartí-
rovacích automatii; Stav vývoje moderních theodo-
litii apod.)

2. Akce pracovních skupin sekce g. a k. v KDT, které
jsou pořádány formou porad a výměny zkušeností
o problémech v produkci (např. Prosazování nových
racionalizačních technologických postupii; Prosazo-
vání jakosti při zhotovování výrobkii apod.)

3. Rozhovory u kulatého stolu pořádá sekce geodézie
a kartografie v KDT za účelem dosažení politicko-
ideologické a odborné jednoty obsahu při řešení pro-
blémii a úkolii a při výměně myšlenek (např. 20.
výročí NDR; 100. narozeniny V. 1.Lenina).

4. Obhajoba racionalizačních a zlepšovacích témat. Pro-
vádí se před grémiem KDT za účasti odborné veřej-
nosti, což napomáhá široké informovanosti spolupra-
covníkii a pomáhá zavádění nových poznatkii do vý-
roby.

5. Organizované a kontrolované samostatné studium. Bylo
organizováno sekcí geodézie a kartografie KDT na
téma "Využití letecké fotogrammetrie pro vyhotovení
polohopisných a výškopisných plánů". Studijní plán
byl rozdělen do 5 dílčích témat. Přihlášeným byl dán
seznam literatury k samostatnému studiu a 2 lektoři
ke konsultacím. Na závěr kursu byla vypracována
závěrečná práce skupinou 2-3 účastníkii; práce byla
hodnocena a vydáno osvědčení o absolvování studia.
Z přihlášených 140 účastníkii ukončilo studium 94
pracovníků. Tento zpiisob se navrhuje k zařazení do
systému dalšího vzdělávání.
Dip!. Ing. R. H u 1i n z Drážďan: "Obsah a metody vý-

chovy a dalšího vzdělávání o1borných dělníků ve výrobě".
Okolem výchovných zařízení v podniku je vychovat

z pracujících odborné dělníky, kteří mají teoretické zna-
losti i praktické zkušenosti k racionálnímu a úspornému
plnění technologických postupii. Výchova trvá 3 roky;
každý rok 550 hodin je věnováno teoretické výuce, cvi"
čení a konsultacím; vyučování se koná v pátek a v so-
botu vždy po 8 hodinách denně (učí se geodet. počtářství,

nauka o geodetických přístrojích a provozní ekonomie),
z každého předmětu se skládá zkouška. Za praktickou
výuku v povolání je odpověden provoz, který pracovní-
ka vysílá. Po tříleté učební době a složení zkoušek získá
pracovník vysvědčení jako odborný dělník pro měřické
práce.
Kromě této základní výchovy, která je organizová-

na na podnikové škole pro povolání v Drážďanech (Be-
triebsberufsschule), pořádá tato škola též krátkodobé
kursy pro zvýšení kvalifikace (např. z inženýrské geodé-
zie, fotogrammetrie, z negativní a pozitivní rytiny apod.).
Je třeba říci, že dnes není žádný dělník "vyučen", ale

musí se neustále vzdělávat a zvyšovat si kvalifikaci.
V diskusních příspěvcích pak bylo upozorněno na to,

že systém dalšího vzdělávání je třeba dále propracovat,
aby mohl být doporučen k zavedení.
a) Je třeba se zaměřit na včasnou výchovu kádrových

rezerva na to, kdy budou na funkce dosazeni, aby
se neimprovizovalo.

b) Je třeba vypracovat zkušební řád pro odborné
zkoušky a zvážit, jak budou hodnoceni pracovníci
po dosažení kvalifikace.

c) Je třeba zvážit, že lidé se stejnou teoretickou kva-
lifikací nejsou stejně použitelní, a proto při dalším
vzdělávání nelze přihlížet jen k tomu, kdy absolvo-
vali školu, ale je třeba přihlížet ještě k dalším
faktoriim.

Na závěr diskuse konstatoval Doc. Dr. Ing. R (j s s 1e r,
že bylo dosaženo toho, že k navrženému systému další-
ho vzdělávání byly podány připomínky, a proto mfiže
KDT doporučit, aby "Systém dalšího vzdělávání pracu;í-
cích v geodézii a kartografii" byl propracován tvfirčím
zpfisobem podle připomínek.

Z cyklu vědeckých přednálek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 4. října 1971 byl zahájen druhý ročník
cyklu přednáškou ing. Milana Burši, CSc., pracovníka
VÚSTK v praze na téma: Odvozeni parametrů gravi.
tačnich polí a geodetických referenčnich systémů
Země a Měsíce z družicových pozorováni.

Z variací dráhových elementů zemských a měsíč-
nich umělých družic a z laserového měřeni vzdáleností
stanic Země - Měsíc jsou dnes známy geocentrická
GMG:) a selenocentrická GMII konstanta (G-konstanta
gravitačni, MG:) a M~ - hmota Země a Měsíce) a Sto-
kesovy konstanty J~k , S~k)do malého stupně n a přísluš-
ných řádů k -lineárni kombinace momentů setrvač-
nosti stupně n. Těchto výsledků spolu se souřadnicemi
některých družicových stanic a jejich nadmořskými
výškami jakož i astronomicko-geodetickými a gravi.
metrickými povrchovými měřeními lze využít k od- _
vozeni některých základnich geodetických a seleno-
grafických konstant.

Stručně byl popsán postup a sděleny číselné vý-
sledky odvozeni těchto veličin:
1. Geopotenciálu WG:) a selenopotenciálu W II na zá.
kladních referenčnich hladinových plochác l Země
a Měsíce a délkových rozměrových faktorů'
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R(f)= GM(f) R~ = GM~
W(f) W~

2. Tvarových parametrů hladinových polch geopoten-
cíálu a selenopotenciálu.
3. P~r,ametrů náhradních trojosých elipsoidů Země
á MeslCe.
4. Základních parametrů gravitačních poli Země a Mě-
síce a rozdilův struktuře zemského pole na severní
a jižní polokouli.
5. Anomálních charakteristik obou poli, zejména tíž·
nicových odchylek a tíhových anomálii.
Poněkud detailnější byl projednán problém trojosostí
zemského tělesa.

V diskusi byla vyslovena řada dotazů, týkajících
se přesnosti metod určování potřebných veličin, roz·
poru mezi výsledky z pozemského a družicového mě-
ření a využití nejnovějších výsledků měření pro zpřes-
nění parametrů náhradních elipsoidů.

Cyklus bude pokračovat po celý školní rok 1971
až 72 přednáškami každé prvé pondělí V měsíci od
15 hodin v budově techniky Praha 1, Husova 5,
posluchárna G 3.

Konstantin Alexě;evič Sališčev: Kartografija
Izdanije 2-e, pererabotannoje a dop.olnennoje. Učebnik
dlja VUZov. Moskva, izdatělstvo "Vysšaja škola", 1971.
248, stran, 112 obrázkfi, 11 tabulek, cena 1 rubl 11 ko-
pějek.

Učebnice profesora Sališčeva je určena studentům
geografických fakult universit a doporučena též studen-
tfim pedagogických institutfi i všem odborníkfim, kteří
ve své vědecké nebo praktické činnosti pracují se ze-
měpisnými mapami. Obsahuje výklady o základních otáz-
kách kartografie včetně nových poznatkfi sovětské i za-
hraniční vědy. Seznamuje čtenáře s mnohotvárností
současných zeměpisných map, s procesy jejich tvorby
a učí tyto mapy analyzovat, pracovat s nimi. Látka je
.rozdělena do 9 kapitol, jejichž obsah nyní projdeme.
Kapitola I. Kartografie a zeměpisné mapy. Definice

kartografie jako vědy o zobrazování a zkoumání pro-
storového uspořádání, vzájemného propojení a vztahfi
přírodních i společenských jevfi (včetně jejich změn
s časem] pomocí zobrazujících, značkami vytvářených
modelfi (kartografických zobrazení], vyjadřujících urči-
té části a znaky skutečnosti ve zobecněné a názorné po-
době. Základní vlastnosti a definice zeměpisné mapy,
charakteristiky jiných kartografických zobrazení. Úloha
zeměpisných map v praxi i vědě. Obsah kartografie,
sestávající z teoretických základfi, z historie, z nauky
o pramenných materiálech včetně otázek teorie vědecké
informace, z teorie a technologie projektování a zpraco-
vání map a z teorie a metod užití map. Obsahové prvky
zeměpisné mapy.
Kapitola II. Matematický základ map. Kartografická

zobrazení, jejich třídění podle vlastností zkreslení a po-
dle konfigurace obrazu poledníkfi a rovnoběžek země-
pisné sítě. Kartografická zkreslení, jejich rozdělení a
hodnocení. Volba zobrazení s uvedením některých obec-
ně upotřebitelných typfi pro mapy světa, polokoulí, pev-
nin, Sovětského svazu. Zobrazení topografických map.
Souřadnicové sítě, měřítka. Rámy, kompozice a orienta-
ce map.
Kapitola III. Mapově znal!ky, způsoby kartografické-

ho zobrazováni, popisy na mapách. Mapové značky, je-
jich použití a rozlišování. Zpfisoby: značkový ("bodo-
vých" značek], čárových značek, izočar, barevných

ploch, lokalizovaných diagramů, tečkový, areálový, po-
hybových značek. Kartodiagramy, kartogramy. Součas-
né užití různých způsobfi zobrazování a jejich modifi-
kace. Standardizace značek. Přehled a srovnání zpfisobfi
zobrazení reliéfu na mapách, jejich současné užití. Mo-
dely reliéfu (plastické mapy]. Blokdiagramy. Popisy na
mapách. Uvádění geografických názvfi.
Kapitola IV. Kartografická generalizace. Podstata a či-

nitelé generalizace, její projevy (složky]. Vliv značek
na generalizaci. Generalizace bodových, čárových a ploš-
ných (plošně lokalizovaných] jevfi. Generalizace roz-
ptýlených jevfi. Generalizace ukazatelfi pohybu a vzta-
hů. Vliv generalizace na volbu zpfisobu zobrazení.
Kapitola V. Klasifikace, druhy a typy zeměpisných

map. Atlasy. Klasifikace zeměpisných map na všeobec-
ně zeměpisné (topografické, přehledné topografické,
přehledné] a tematické (fyzick()ozeměpisné a sociálně
ekonomické, oboje s příslušným poddělením]. Typy ze-
měpisných map (analytické, syntetické, komplexní, po-
jem odvětvových map]. Zeměpisné atlasy - definice,
klasifikace, vlastnosti.
Kapitola VI. Přeh"ed základních map a atlasů. Rozbor

map. Všeobecně zeměpisné mapy a atlasy SSSR (s orien-
tačními údaji o přesnosti]. Topografická znalost pev-
nin. Mapy světa měř. 1: 1000000 a 1: 2 500 000. Námoř-
ní mapy. Tematické mapry a atlasy. Komplexní karto-
grafické zobrazování, komplexní atlasy. Informace
o kartografii, kartografická bibliografie. Rozbor a oce-
ňování map, kritéria oceň·ování, metody rozboru a oce-
f1ování.
Kapitola VII. Zhotovování zeměpisných map. Metody

zhotovování zeměpisných map. Zpracování programu
(projektu] mapy. Sestavení mapy, příp,rava k vydánf
(s přehlednými schematy procesfi]. Redigování map,
korektura. Zvláštnosti sestavování a redigování tema-
tických map. Zvláštnost! zpracování mnoholistových
map. Sestavování a redigování zeměpisných atlasfi. p()o
jem o vydávání map. Automatizace procesfi kamerální-
ho zhotovování map (současné možnosti v jednotlivých
operacích procesu sestavení mapy a její úpravy k vy-
dání].
Kapitola VIII. Použiti zeměpisných map jako prostřed-

ku výzkumu. Podstata problému. Základní směry užití
map. Kartografická metoda výzkumu. Zpfisoby rozboru
a úpravy map při kartografické metodě výzkumu. Přes-
nost kartometrlckých prací a kvantitativních údajfi urče-
ných z map. Studium zákonitostí rozmístění jevfi po-
mocí map. Studium vzájemných vazeb a závislostí jevrt
pomocí map. Studium vývoje jevfi pomocí map. Použití
map k prognostickým úkolfim.
Kapitola IX. Krátký přehled vývoje kartografie. Úkoly

přehledu. Kartografie v antické době. Kartografie stře-
dověká. Kartografie nového věku. Vznik a vývoj sovět-
ské kartografie. Kartografie v kapitalistických státech
mezi dvěma světovými válkami. Sovětská kartografie po
druhé světové válce. Kartografie v socialistických stá-
tech. Současný stav kartografie v kapitalistických a roz-
vojo>vých státech. Perspektivy rozvoje kartografie.
Po uvedených 9 kapitolách učebnice následuje seznam

literatury doporučené k jednotlivým kapitolám, tabulka
délek poledníkových a rovnoběžkových obloukfi na Kra-
sovského elip50ldu, jmenný a předmětný rejstřík a ob-
sah knihy.
Je již tradiční vlastností učebnic profesora Sáliščeva,

že podávají nospodárně veliké bohatství poznatkfi, for-
mulovaných na podkladě dlouholetých autorových prak-
tických zkušeností a hlubokého promýšlení i dalšího
formování zejména těch p.artlí, které se zabývají zá-
kladními vědeckými problémy kartografie a vývojem je-
jich řešení. Již sám uvedený výčet obsahu nynější učeb-
nice ukazuje, že je v ní vytvořena spolehlivá základna
tradičních i nejnovějších poznatkfi pro každého, kdo
ji potřebuje získat pro práci s mapami nebo pro vy-
kročení do hlubokého, specializovaného studia jednotli-
vých partií kartografie.
Učebnici kartografle profesora Sališčeva je třeba vře-

le doporučit všem, kdož hledají zasv.ěcené, srozumitel-
né a hutné poučení o oboru kartografle v jeho sou-
časné fázi vývojové cesty.
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Výsledky praci Evropské organizace pro experimentální
fotogrammetrický výzkum (O. E. E. P. E.)
Oficiální publikace OEEPE č. 4, část I a II. Vytištěno,
a vydáno Ústavem užité geodézie (Institut filr Ange-
wandte Geod1isie, 6 Frankfurt a. M. 70, Kennedyallee
151), prosinec 1968.

Evropská organizace pro experimentální výzkum
sdružuje instituce (ústavy, úřady, laboratoře a Školsk.á_
pracoviště J pěti technicky nejvysp,ělejších záp·adoev-
ropských zemí a má za cíl organizovat společné expe-
rimenty, sloužící k výzkumu základních problému ve
fotogrammetrii. Po skončení .kongresu Mezinárodní fo-
togrammetrické společnosti (ISP) ve Stockholmu v roce
1956 navrhl řídící výbor této organizace uspořádat roz-
sáhlý experiment, který by podal vyčerpávající odpověď
k otázkám využití tehdy se objevivší nové techniky ve
Eotogrammetrii. Šlo zejména o vyme,zení použiti: široko-
úhlých a konvergentních komor na film, jejich porov-
nání s normálními komorami na film a s širokoúhlou
komorou Wild RC 7a na de1sky. Vzhledem k převažující
orientaci na mapování ve velkých měřítkách (1:2000 a
1:5000J v těchto státech bylo voleno i dvojí měřítko
leteckých snímků - 1:8000 a 1:12000.

Pro účely tohoto experimentu bylo vybudováno zá-
p1adoněmeckými institucemi nové bodové pole R e i-
c h e n b ach ve Švábských Alpách. Má rozměr 3X3 km
a obsahuje jak mírně zvlněný terén, tak i svahy o sklo-
nu až 30°. 12 % území je zalesněno a jen 3 % zasta-
věno budovami. Podrobné bodové pole o hustotě 1 bod
na 1,5 ha bylo odvozeno protínáním ze státní trigono-
metrické sítě, v menší míře polygonizací a jeho přesnost
jE charakterizována střední polohovou chybou ± 2 cm.
Výšky těchto bodů a dalších 500 podrobných bodů byly
určeny nivelací nebo trigonometricky se střední chybou
± 1,6 cm. Budování zkušebního pole skončilo v roce
1960.
K signalizaci bodů před leteckým snímkováním byly

p,oužity jednotné signály o rozměru 25X25 cm (bílé
čtverce], které vyhovovaly pro obě výše uvedená sním-
ková měřítka. K vyloučení chyby v identifikaci signálu
na snímcích byly v okruhu 1 m kolem bodu kladeny
2-3 bílé obdélníkové pásy, směřující k centrickému
signálu. Bylo rozhodnuto vyhodnocovat 2 ste1reodvojice
z každé alternativy snímkování (normální komorou
HMK 21/18, širokoúhlou komorou RMK 15/23, konver-
gentní .komorou 2XRMK 21/18 a širokoúhlou komorou
na desky RC 7a 10/14J a každé měření dvakrát opa-
kovat.

16 účastníků e,xperimentu obdrželo kvalitní diapozi-
tivy leteckých snímků a seznamy souřadnic s fotografiemi
vždy 5 vlícovacích bodli pro každou stereodvojici.
V .rámci experimentu bylo třeba vyhodnotit asi 80 bodů
v každé z osmi stereodvojic a takto získané modelové
nebo snímkové souřadnice transformovat do místního
systému geodetických souřadnic. Kromě toho byly mě-
řeny vertikální paralaxy na 15-25 standardních oriea-
tačních bodech pro p.aralelní výzkum početních metoJ
relativní orientace podle návrhů prof. B. Hallerta.
Všechna měření byla provedena do konce roku 1961
a výsledky p,lné dva roky zpracovávány ve výpočetním
středisku, přičemž určité zdržení bylo způsobeno ze-
jména nejednotností předaných vstupních dat. Závě-
rečná zpráva R. FORSTNERA byla publikována teprve
v prosinci 1968, avšak obsahuje mnoho důležitých údajů
o současných parametrech přesnosti fotogrammetrické-
ho mapování, které se mohou stát důležitou pomůckou
při úvahách o p,oužití této progresivní metody. V této
informační zprávě uvedeme alespoň nejdůležitější zá-
věry výzkumu, z nichž většina byla nezávisle potvrzena
Výsledky obdobných p,racl, provedených Výzkumným
ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým
v Praze v přibližně stejném období na čs. zkušebním
fotogrammetrickém bodovém poli Pecný:

Absolutní (celkováJ chyba číselného fotogram-
metrického vyhodnocení na analogových přístrojích
je asi 3,5krát větší ·a při použití stereo komparátorů
přibližně 5krát větší než je chyba v měření modelo-
vých nebo snímkových souřadnIc.
Střední chyba v měření souřadnic (v rovIně snímkuJ

je 3-4 [Lm na analogových přístrojích a 1,5 [Lm na
přesných stereokomparátorech.
Střední chyba transformace souřadnic je prakticky
rovna absolutní chybě.
Střední chyby fotogrammetricky měřených déiek, je-
jichž koncové body leží v téže stereodvojici, dlou-
hých vzdáleností a krátkých délek s konco.vými body
v různých stereodvojicích, lze charakterIzovat P'}-
měrem 1:1, 5:1,8. Při použití analogových přístrojů
je střední chyba prvého druhu průměrně 13 [LIlI,
u stereokomparátorů 9 [Lm.
Systematické chyby v určení souřadnic jsou větší
než chyby nahodilé a podstatně se podílejí na veli'
kosti celkové chyby vyhodnocení. Jsou vcelku ne-
závislé na měřítku snímků a dosahují prům&rně
11 ,um v souřadnicích x, y v rovině snímkuJ
a O; 14 %0 výšky letu. Při použití přesn!ch stereo-
komparátorů jsou tyto hodnoty poloviČl1l. SystEma-
tické chyby bodů ležících vně vlícovacího n-úhelníka
jsou až o 25 % větší.
Numerické fotogrammetrlcké vyhodno:ení souřadnIc
x, y je při použití stereokomparátoru asi o 300,ú
přesnější, zatímco u v~§ek je rozdíl pouze 15 'JAJ
vzhledem k přesnosti dJsahované na analogových
prístrojích.

Je li přesnost, dosdže'lá pi'l použití normální k~)m,)ry,
považována za jedn'Jtku. pak lze přesnOSti dosažen~
daE.ími komorami (šlrokuúhlou na film, konvergentm
a širokoúhlou na deskYJ charakterizovat těmito poměry:
v souřadnicích x, y 1,0 : 1,1 : 1,2 : 0,75
ve výšce z 1,0 : 0,95 : 1,05 : 0,60
v promile výšky letu 1,0 : 1,25 : 1,05 : 1,20
Komora na desky tedy poskytuj.e přesnější výsledky,
avšak její použití je méně ekonomické. Na formá:.lI
14X14 cm se zobrazí pouze 60 % plochy snímku pol'!-
zeného komorou o formátu 18X18 cm a pouze 37 %
plochy snímku pořízeného komorou 2_3X2~ c,m! Přesno~t
ostatních druhů komor je v podstate ste]na. Tento za-
věr se týká i úbytku přesnosti směrem k okraji snímku,
který je u všech komor téměř stejný a činí 30%.

Ing. Jiří Šíma, CSc., VOGTK, Praha

Základy teorie matic
Otakar Bor{jvka

Academia (nakladatelství ČSAV], Praha 1971. Str. 180,
cena 10,- Kčs.

Přednášky akademika O. Borůvky (*1899, profesor
matematiky na přírodovědecké fakultě v Brně J jsem po-
slouchal už za svých studií v letech těsně po válce. Od
té doby vydalO. Borůvka o maticovém počtu třikrát
učební text, ze kterého nyní vznikla velmi přístupná
knížka. Vychází zcela od základů, ale dík vhodnému
výběru látky a promyšlenému postupu zasahuje daleko.
Přes elementámí východisko vtiskl. jí autor původnost
prvním knižním zpracováním Weyrovy teorie.
Eduard Weyr (1852-1903, profesor matematiky na

pražské technice; v rejstříku je nedopatřením "Weyer" J
patřil spolu se svým bratrem Emilem (1848-1894;
v roce 1875 přešel na vídeňskou universituJ a Matyášem
Lerchem (1860-1922; v letech 1986-1906 působil v cio,
zině, pak na technice a universitě v Brně, kde bylO. Bo-
růvka jeho asistentemJ k nejvýznamnějším českým ma-
tematikům v posledních desetiletích. minulého století.
Jeho teorii aplikuje O. Borůvka na integraci systémů
diferenciálních lineárních rovnic prvního řádu s kon-
stantními koeficienty a tvoří tak protějšek ke klasické
teorii elementárních dělitelů, vytvořené jedním z nej-
větších německých matematiků K. Weierstrassem (1815
až 1897).
Geodetům by byla knížka jistě bližší, kdyby obsaho-

vala přímé aplikace maticového počtu na numerické
výpočty. Ale knížka úsporně uvede do maticového počtu
toho, kdo jej nezná a otevře nové oblasti tomu, kdo zá-
klady ovládá. Proto knížku doporučuji každému, kdo
má- anebo bude mít ~- co děrat s maticovým počtem.
Na zeměměřickém směru' fakulty stavební ČVUT bu-

deme knížky užívat v 1. ročníku a jejích hlubších částí
i v matematickémprosemináři, ve kterém pracují vy-
braní studenti z 1. a 2. ročníku.
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CHCEME VÁM USNADNIT
výběr vhodných knížek
pro Vaši práci, studium i "koníčky" .••
Proto Vám doporučujeme

KLUB ČTENÁŘO TECHNICKÉ LITERATURY,
•••

svým člem1m přednostně zajišťuje vydávané odborné knihy
poskytuje jim 15% knižní prémU
posílá jim pravidelně zdarma
dvouměsíčník Clenský zpravodaj a úplný ediční plán KCTL

Ke členství stačí, objednáte-li si knížky - novinky nebo kníž-
ky dříve vydané - nejméně za 50 Kčs.
Výběr pro Vás z edičního plánu KCTLna rok 1972:

76 Císla pro každého 1972 typech vozů Škoda v rozsahu běžných ft

Příručka informuje o vývoji národního hospo- středních oprav. Text je doplněn názornými
dářství ve všech jeho rozhodujících oblas- obrázky i popisem potřebného nářadí a pří-
tech, věnuje pozornost tvorbě a užití národ- pravků. Váz. asi 30 Kčs
ního důchodu, zabývá se investiční výstav- 177 J. Drliata: Održba o opravy vozů Wortburg
bou, jednotlivými odvětvími materiálni vý- 900, 1000, 312, 353
roby a zpracovatelského průmyslu, zeměděl- lKnižnice motoristy)
stvím a dopravou.
Ne]'širšímu okruhu čteI1alřl"l. VI . 34 K- Kniha obsahuje podrobný popis (včetně vel-

az. aSI es kého počtu názorných obrázkll) údržbář-
96 Statistická ročenka CSSR 1972 ských a opravářských prací pro osobní auto-

mobily Wartburg - uvedených typů.Souborný statístický přehlud :ze všech oborů Váz. asi 25 Kčs
hospodářství, správy a kultury ČSSR.Ve Srov-
nání s předchozími ročníky je tato publikace
obohacena zejména o výsledky sčítání lidu,
domů a bytů k 1. 1. 1970, dále je zařazen
soupis odborníkll podle odvětví. Text je do-
provázen barevnými grafy.

H. Oravský: Oprava a údr:2ba korosérU mo-
tOl'ových vozidel
(Knižnice motoristy)
Zabývá se technologií oprav plechových ka-
rosérií vozidel naší i zahraniční výroby
(včetně demontáže, oprav a montáže částí
karosérie jednotlivých tYPl' vozidel a jejich
lakováni) i technologH oprav karosérlí
z plastických hmot. Přináší zajímavé poznat-
ky o povrchové Ctdržbě motorových vozidel
a ochranných nátěrech jejich spodku.

Váz. asi 24 Kčs

Váz. asi 76 Kčs

Baťa: Održba a opravy vozů Skoda 100,
100 L, 110 L, 110 LS a 110 R
(Knižnice motoristy 1
Příručka obsahuje podrobný popis údržbář-
ských a 0pl'avářských prací na uvedených

PŘEDNOSTNI OBJEDNÁVKA

Přihlašuji se za člena KČTL a objednávám závazně z EP '72 knížky těchto evidenčních čísel:


