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528.516/.517.088.3/437

528.14.063.1:528.33

PRlAM,

KYLJ:EPA,

Š.

Nové poznatky z výskumu presnosti elektronických
diarkomerov
Geodetioký
s. 182-187,

a kall'togl'afický
obzor,
4 obl'., 2 tab., lit. 10

20, 1974,

č. 7,

Analýza
přesnosti
eleMroniakých
dálkoměrů
provedená
pomocí
statiistj,ckýc'h
vyhodnocovacích
metod na záJkladě
dOlstupných
materiálů
z ověřovacích
zkoušelk
jednotHvých
typů
elle!ktmniakýc'h
dálkoměTů
a z měření
zákl~dny
kosmic'ké
trirungulace na území ČSSR.

528.14.063.1:
KUČERA,

K.

KoopllHHaTHoe yp3.BHJIBaHHe C iIJIHHaMH TpaHc.popMHpOBalmblMII Hli 60KOBMe HanpaBJIeHHJI H JIHllleHHMMH MacIllTa6Hoií OIllH6KH.
feOlle3H'leCKHň H KapTorpaq>HQeCKHH 0630P, 20,
No 7, CTp. 187-193,
1 pHC., 4 Ta6JI., JIHT. 3.

YHHq>HKa~HHcnoc06oB ypaBHHBaHHH C pa3HblMH KOCBeHHblMH BeJIH'lHHaMH (c BHeIIlHHMli H BHYTpeHHHMH HanpaBJIeHHHMH H C llJIHHaMH). YCTpllHeHHe CHCTeMaTH'leCKoiÍ OIIlH6KH H3 HeonHopOllHOCTII MaCIIlTa6a Y H3MepeHHblX llJIHH BCTaBJIeHHOň ceTH H Y llJIIIH naHHblX JIOKaJIbHOň reOlle3H'leCKOň OCHOBOlř.

~2~.42:912(084.3-11)

528.33

(437.267)

BHtrKA, ;,.

K.

Souř,adnicov,é vyrovnání s dé'lkami převedenými na
boční směry a zbavenýmiměřítkové
chyby

OIIMTLI H3 o6pa(ioTKH llHrHTaJIbHOií
npellIIpHJlTHJI Tarpa KOIIpIllHBHH~".

Geodetický
s. 187-193,

[eone3H'leCKHH H KapTorpaq>H'leCKHň 0630P, 20,
No 7, CTp. 194-202,
5 pHC., 7 Ta6JI., JIHT. 8.

a kartografický
1 obr., 4tiab.,

obzor,
'l'it. 3

20, 1974,

č. 7,

Unifikace
vYl1ovná",acích
způsobů
s různými
zprostředkujícími
veličtnami
(se směry
vnějšími,
V1nitřním1 a dél'kami).
Vyloučení
systematiCiké
c'hyby
z nestejnosti
měřítka
u měřených
délek
vkládané
'sítě a u délek
daných
m~stním
geodeHckým
základem.

528.42:912
VJAČKA,

(084.3-11)

OCHOBHOií KapUI
1974,

ITpHHJlTble HCXO)~HbleopraHH3aU;HoHHble, TeXHH'leCKHe H
TeXHOJIOrn'leCKHe Mepbl. COCTOJlliHe HblHeIIlHeň OCliOBHOií
KapTbI npellnpnHTHp. (OKTI). OnpelleJIeHHe nOJIe IIHKeTa. C1>eMKa. TIOllrDTOBKa H q>OTorpaMMeTpH'lecKaH 06pa60TKa. BbI'lHCJIeHHe KoopllHHaT nHKeTa. Cl>eMKa OTCYTCTBYIO~HX3JIeMeHTOB cnTya~HH H BblCOTHaJlC1>eMKa.
ITollroToBKa H BbInCJIHeHHe BblpHCOBKHHa aBTOMaTH'leCKOM KoopllHHaTorpaq>e. AHaJIH3 )lOCTHrHYToň TO'lHOCTH.
CHJIa HCIIOJIb30BaHHblXTeXHOJIOrH'IeCKHXnpo~eCCOB. McnOJIb30BaHHe llHrHTaJIbHOff OKTI nOTpe6HTeJIeM; 06HOBJIeHHe OKTI.

(437.267)

A.

Zkušenoti ze zpracování
závodu Tatra Kopřivnice
Geodetic:ký
s. 194-202,

1974,

a kartografický
5 obr., 7 tab.,

číselné
obzor,
tito 8

základní
20, 1974,

mapy
č. "7,

VShchozí nrgrunizační,
ttechnická
a technologická
opatřenI.
Stav dooova,diní
zá!kladní
mapy
závodu
(ZMZ). Určení
podrobného
bodové,ho
pole. Měřtctké snímkování.
Příprava
,a fotbgrammetll1ic'ké
vyhodnocení.
výpočet
souřadnic
podrobných
bodů.
ZaměřeníohybějícíCih
'Pl'vků polohopisu
a výškop.isu. Příprav;a
a vyhotovení
kresby
na automatic'kám kool'dinátografu.
Rozbor
dosažené
přesnosti.
'účinnost
použitých
technolog,tckých
postupů.
Využití číse1'né ZMZ 'odběratelem,
údržba
ZMZ.

528.516/ .517 .088.3/ 437
PRlAM,

Š.

Neue Erkenntnisse aus d~r Genauigkeitsforschung
elektronischer Streckenme6gerate
Geodetický
a ~alI1togl'af'i;okýob~or,
20, 1974,
Seite 182-187,
4 Abb., 2 Tab., 10 Lit.

Nr. 7,

Mittels
statistis.cher
Auswertemethoden
auf Grund
e,r'reic'hbarer
MratB'ri,a1e aus den El'probungen
einzelner
Typen
e1elktroni'schecr:
StreckenmeBgeriite
und aus de,r Bast'smessung
de'r kosmischen
Triangu~ierung
auf dem
Gebiet
der ČSSRausgefiihrte
GenauigkeH'sana1yse
elekronli'scher
Stre'ckenmeBgerll.te.

528.516/.517.088.3/437
TIPMAM,

ID.

HOBMe CBelleHHJI H3 HCCJIellOBaHHJITOQHOCTH3JIeKTpOHHMX llaJIbHOMepoB.
feOlle3ll'leCKHň H KapTOrpaq>H'leCKHň 0630P, 20, 1974,
1974, No 7, CTp. 182-187,
4 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 10.
AHaJIH3 TO'lHOCTH 3JIeKTpOHHblX llaJIbHOMepOB BbITIOJIHeHblň npH nOMO~H CTaTHCTH'leCKOH06pa6oTKH llaJIbHOMepOB Ha OCHOBe llOCTYIIHblX MaTepHaJIOB H3 npOBepO'lHbIX HCCJIellOBaHHňOTlleJIbHblX THnOB 3JleKTpOHHblXllaJIbHOMepOB H H3MepeHHH 6a3Hca KOCMH'leCKOHTpHaHrYJIlI~HH Ha TeppHTopHH LJ:CCP.

528.14.063.1:528.33
KUČERA,

K.

Koordinatenausgle,tchung mit auf Seitenrichtungen
iiberfiihrten
und vom Ma6stabsfehler
befreiten
Liiugen
Geodetický
a krur!tografiCiký
obzor,
20, 1974,
Serte 187-193,
1 Abb., 4 l1aib., 3 Lit.

Nr.

VerednheitHch'llng
verschiedenen

mít
auBe-

de,r Ausgleichungsvedahren
ve'rmittelntden
GroBen
(mit

7,

ren und innerE:n Ri'chtullgen Ullj mit Lii.llgen)..
Ausschaltung des systeanati'schen Fehlers aus de'r
UngleiohheH des Ma1'>sta'besoei gemessenen Langen des eillzulege'llden Netzes uud be,1Lii.llgen, die:
mit lakalen geodii.tisc'hen Grundlagen gege'be'll
sind.

528.42:912[084.3-11)

[437.267)

VJAČKA,A.
Erfa.hrungen. aus der Bearbeitung der digitalen
Grundwe'rks,karte des Betriebes Tatra Kupřivnice
Geodetic,ký a ka'rtografic,ký obzor, 20, 1974, Nr. 7,
Seite 194-202, 5 Abb., 7 Tah., 8 Lit.
Orga'llli'5altor:i,sche,teichnische, und te'chna,logische
Ausgangsma!'>nahmen. Stanj der bishelrigen Grundwer~ska'r1:e [GWK). Be·stimmung des Deltailfestpunikitfe'ldes. Bildflug. Vorbereitung und phatagrammeil:rische Auswertung. Berechnung de'r Komdinaten der Detailpunkte. Messung der fehlenden
Grundlr'ÍB- und Re'liefelemen'te. Vorbe'relitullg und
Dlllrchfii'hrung delr Zei'Clmrmg auf dem automatischen KooI'iCUnattographen.Analyse de,r elrreichten Gena1uig1ke.it.WlilrksamJkeiiltderangewendeten
teChlnalagischen Verfah'ren. A!usnutzmng der GWK
dureh den Bestel'ler, Laufendhaltung der GWK.

528.516/.517.088.3/437
PRIAM, Š.
New Information from tbe Research of Elektronic
Distance Meters
Geodeti'cký a kairtoglrafický obzor, 20, 1974, No. 7,
pp. 182-187, 4 fig., 2 t:ab., 10 re'f.
AnalylSli.sof accuracy of electronic distance me·
te,rs carried aut by means ,of statistical methods
using e,xdistil11g
Tesults fTam testill1g me'asurements
with differ'ent types af distarnce mete,rs and results
from casmi'cal base-line measurements on the territo-ry af Cze'C'hoslovp,kia.

528.14.063.1:528.33
KUCERA K.
Co-ordinate Adjustment with Lengths Transferred
to Lateral Directioos and Corrected for Scale
Error.
Geode'ti'Cký a kartog1raUc,ký obzor, 20, 1974, No. 7,
pp.187-193, 1 fig., 4 tab., 3 re:f.
Unific,altion of adjustment me'thods by variaus uncanditioned abseI'V1a,tí-ons[outecr: and 'Ínne,r bearings aod lengtihs). Elimination of sys,tematic error
for different scalleosin measur·oo lengths of iuput
network and ,in th'ose c:omlputed fram co-ordinates
of g:l:vengeodetic polints.

528.42:912[084.3-11) [437.267)
VJAČKA,A.
Experience with Production oJ Digital Fundamentaj Map of the Tatra Factory at Kopřivnice
Geodetický a ka1rtografický obzor, 20, 1974, No. 7,
pp- 194-202, 5 fig., 7 tab., 8 eef.
Prepa,ratory org-anizational, tec'!1Il1icaland ta'chnalog-i1c1a'!
measUlres taken. Charaote,ristic'S of the Fundamental Factary Map (FFM) used unti! now. Determination of detail control points. Photogrammetetc flying. Prepara'tion of pla-tting. Camputatian af detta'iIlpoliíIlts co-ordilnllltes. Me>asuring of
missing e'lements o[ planimet'ry and a.ltimetry.
Prep'a'ration af data for p10tting on automatic coordinatog-rap,h. Al1'itlysi'S of aC'cuf',acy obtained.
Efficiency oE technalogical procedures. Practic311
explaltation af FFM and updating oi FFM.

528.516/.517.088.3/437
PRIAM, Š.
Nouvelles connaissances émanant des recherches
sur la pr,écision des télémetres électroniques.
Ge>odetÍ'ckýa karrtografic.ký obwr, 20, 1974, No 7,
pages 182-187, 4 illustrations, 2 tahleaux, hibliographies 10.
Analyse de I:a précisian des té-Iémét:res éle,ctroniques réa'lisée par méth'Odes statistiques de restitution il. ta base de mitté:rie'l accesslible pravenant
des ép'reuves de vé'rdlfication de types je ,télémětres
é,le'CItiranJiquespar1:tculie'l's e't du le~é de la base
de trů'angul-ation cosmique sUr terrítoire tchécosl ova,que.

528.14.063.1:528.33
KUČERA,K.
Compensation des coordonnées avec les longueurs
réduites aux directions latérales et d ij·pourvues
de I'erreur d'échelle.
Geodeticiký a kalrtografický obzor, 20, 1974, No 7,
P,gges 187-193, 1 i'!'lust'ration, 4 tableaux, bibliogralphies 3.
Un:ilfiC'ationdes maniěres de compensatian ave'c
d.ifférrentes grrandeulrs interméd.ilaires [,avec di'rections externes, inrtelJ.'neset a~ec :llonglleurs). EliminaHon sy:stématique de l'ell'T'eur de I'iné,galité,
ďéche!'le p'our les 'l-angueul1Smesurées du réseau
déposé et pour les langueurs données pa,r réseau
géodésique local.

528.42:912[084.3-11) [437.267)
VJAČKA,A.
Expé'l'iences acquises par le traitement de la carte
numérique de base de I'entreprise Tatra či Kopřivnice.
Ge10detický a kartografický obzor, 20, 1974, No 7,
pages 194-202,5
illustmtions, 7 tableaux, bibliographies 8.
Mesures i11liti:a'lesd'org-all1isation, techniques
et
techll'abgiques. Etart dB la carte de base actuelle:
de I'elll'treprise. Délte1rmination de l'ensBmble détail'lé de points de repěl'e. PMses de vues poucr:'
le levé. Prép1aratHs et restiJtution phot'O>grammétrique. Cal-cul des clOO'l'donnéesdB potnts détaillés.
Levé d'éléments malllq'Ula11'ts
p,lanimértTiques et alltltmétriques. PréiP'aratifs et élaboiration du dessin
sur caordli'l1'a,tographe automatique. Analyse de la
précision ob'teO,me.Efflilcaci!té jes p.racédés tec-hna,logiques Bmp,loyés. Explo-itatian de la carte numéI1i1quB
de base d'entrepr1se par le client, entre'tien de cettte carte.

Úloha vědeckotechnického
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nosti geodetických
tI kartografických
prací
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efektiv-

Úloha vědeckotechnického rozvoje při zvy~ování efektivnosti
geodetických a kartografických prací
Ve dnech 14.-i15. května 1974 zasedal Ústřední
výbor KSČ, aby posoudil, jak jsou plněna usnesení
XIV. sjezdu KSČ v oblasti vědeckotechnického rozvoje a jaká opatření je třeba přijmout, aby se zvýšila úloha vědy a techniky při zabezpečování plánovaných úkolů ve zbývajících letech 5. pětiletky
a v přípravě 6. pětiletky. Optimální využití potenciálu vědy a techniky pro zabezpečení a urychlení
socialistické výstavby, efektivního růstu ekonomiky a dalšího růstu životní úrovně lidu je prvořadÝI!l společensko-politickým
úkolem. Plné zvládnutí věde'ckotechnického rozvoje v podmínkách socialismu je jedním z rozhodujících činitelů vítězství
socialismu v historické soutěži s kapitalismem. Komunistická strana proto považuje prosazování vědeckotechnického
rozvoje jako vysoce politicky
angažovaný úkol dělnické třídy, rolnictva, pracující inteligence a celé naší společnosti.
Ústřední orgány geodézie a kartografie si plně
uvědomují významnou úlohu rozvoje vědy a techniky při zabezpečování úkolů, vyplývajíeí'ch pro
československou
geodézii a kartografii z potřeb
národního
hospodářství a obranyschopnosti
naší
vlasti a celého socialistického společenství. Stanovené úkoly nemohou být zabezpečovány intenzifikací práce a 'Zvyšováním počtu pracovních sil, neboť
reservy v těchto oblastech byly již vyčerpány. Jedinou cestou vpřed je plné využívání vědeckotechnického pokroku. S tím
bezprostředně
souvisí
zefektivnění práce výzkumné a vývojové základny
a vytvoření podmínek pro urychlené zavádění vyřešených výzkumných
úkolů do praxe. Realiza'ci
vyřešených úkolů výzkumu je třeba považovat za
stejně významný úkol jako plnění plánovaných
výrobních úkolů.
Při plnění úkolů, stanovených rezolucí přijatou
na květnovém zasedání ÚV KSČ, k posílení úlohy
vědeckotechnického
rozvoje při zvyšování efektivnosti československého hospodářství
připadá významná úloha dil:slednému rozvíjení komplexní socialistické racionalizace a hnutí komplexních racionalizačních brigád. Výsledky prověrky plnění
programů komplexní socialistické ra'cionalizace za
rok 1973 a 1. čtvrtletí letošního roku jsou velmi slibné. Z konkrétních výsledků je třeba poukázat zejména na výsledky postupného převodu evidence nemovitostí na počítač, čímž jsou vytvářeny předpoklaklady pro vznik jednoho ze základních registrů celostátního informačního systému. Ke zrychlení a
zkvalitnění prací a větší využitelnosti geodetických

a kartografických výrobků a informací významně
přispivá využívání nových přístrojil a metod. V širokém rozsahu je zaváděn mikrofilm, elektronické
dálkoměry a tachymetry, automatické koordinátografy a d'igitalizátory, jsou rozvíjeny nové výpočetní programy a postupy.
Pro posHeni úlohy vědeckotechnického
rozvoje
při plnění úkolů v geodézii a kartografii byla přijata řada opatření směřují'Cích k efektivnějšimu
využívání výzkumné a vývojové základny. Hlavním
předpokladem úspěchu je výrazná koncentrace sil
na rozhodujíci úkoly s plným využitím výsledkil
jednání o koordinaci plánů s geodetickými službami zemí socialist.ického společenství. V oblasti aplikovaného
výzkumu budou do plánu zařazovány
jen ty, úkoly, o nichž existuje oprávněný předpoklad využiti jejich výsledkfJ. v praxi. Za hlavní
směry plánu rozvoje vědy a techniky a programu
komplexní socialistické racionalizace je třeba povaZ)ovat automa'ťizaci tvorby a obnovy map, automatizaci zpracování evidence nemovitostí, tvorbu
a integraci informačního systému geodézie a kartografie a racionalizaci řízení geodetických a kartografických prací.
Zabezpečení významných úkolů rozvoje vědy a
techniky a splnění stanovených cílů je možné pouze za aktivní účasti všech pracovníků odvětví geodézie a kartografie a s plným využitím jejich tvůrčí a technické vyspělosti. Při aktivizaci tvůrčích sil
a rozvoje vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí připadá významná úloha zejména ROH, ČSVTS
a SSM.
Redakční rada Geodetického a kartografického obzoru se plně stavi za úkoly květnového zasedání ÚV
KSČ:a bude napomáhat při jejich plnění poskytováním aktuálních a kvalitních vědeckotechnických informací a umožňováním výměny zkušeností co nejširšímu okruhu pracovníků v odvětví geodézie a
kartografie.
Redakční rada se obrací s výzvou na všechny geodetické a kartografické organizace a na pracovníky na všech úrovních, aby na stránkách odborného časopisu upozorňovali na výsledky úsilí odborových a svazáckých organizací při rozvoji vědy a
techniky a zejména na konkrétní výsledky poboček ČSVTS. Významné úkoly geodézie a kartografie je možno splnit jen důsledným rozvíjením vědy a techniky za aktivní účasti vše'ch pracovníků
našeho odvětví.
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Pridm,

Nové poznatky Z výskumu presnosti
elektronických diafkomerov

S.:

Výskumný

V

náhodná řj = D(LI) = E(Ll2), ktorá vyjadruje vplyv
len náhodných chýb. Vplyv systematických chýb vy·
jadríme pomoc ou strednej kvadratickej odchýlky SY·
stematickej mc = E(c2) •
Štatistickými odhadmi základných charakteristík
budú: - empirická úplná stredná kvadratická odchýl.
ka [1]

V

m VfS2/n,
=

-

empirická stredná kvadratická odchýlka náhodná
rj

m

c =

c

=

D(s)

=

D -li,

=

E(S2)

E(s)

=

za Si dosadili LI,

=

E

C~1

15i)

= i~1

+

E(15)

=

chyby Si, pre ktorú E(LI)

+

"
= ~

piLli

= O.

0=1

Charakteristikou presnosti základného súboru všet·
kých možných výsledkov merania li bude úplná stred·
ná kvadratická. odchýlka [8] m = D(s) = E(S2),
ktorá charakterizuje tz. skutočnú (reálnu) presnosť
merania. Charakteristikou tz. vnútornej presnosti vý.
sledku merania bude stredná kvadratická odchýlka

V

odchýlka syste.

Vm

2_'YJ2.

~s a o jej posobení rozhodneme na základe kri·
n
=~
'YJ

Vn (testovanie

nulovej hypotézy é

=

<

O).

V~

neuvažujeme posobenie systematického vplyvu,
-

ak

'YJ
Vn

2'YJ.
'v,
< c < v:;;:
pnpusťame

ak je c

>

V~

=

32

%

až 5

A

%) ,

máme praktickú

nosti systematického vlyvu (IX

b'
t
poso eme sys e·

istotu o prítom.

= 5 %).

Analýzou lineárnej regresie určíme z mnozmy
bodovo súradniciach (D, m) takú priamku, pre ktorú
bude splnená podmienka [7]

Riešením tohto vzťahu nájdeme absolútny člen a a koe.
ficient regresie b priamky regresie

n.c,

E[(LI
C)2] = E(Ll2)
c2, kde sme
c; LI, je náhodná zložka skutočnej

+

Ll2/n(L

V praxi postupujeme podla pravidiel [1]: --;-akc

-

Si

V~

Systematickú odchýlku odhadneme podla vzťahu

matického vlyvu (IX

Pri výpočte charakteristík presnosti vyjdeme zo základnej teoretickej úvahy: nech pri i·tom meraní
nejakej dížky posobí elementárna chyba 15, ako i·tá
kompozícia k náhodných hodnot malých, vzájomne
nezávislých elementárnych chybičiek. Ak sú náhodné
E(15) = O. Ak niektorá z nich má charakter systema.
tickej chyby, E(15) = c. Označme etalónnu dÍžku sym·
bolom D a i·tú meranú dížku symbolom li. Potom

=

- empirická stredná kvadratická
matická

Mria t
Podkladom riešenia boli výsledky z meraní tellúro·
metrom MRA.1/CW, č. MA 373, RA 509, ktoré od
r. 1960 vykonával VÚGTK Praha [5]. Za etalóny sa
položilo 13 dížok odmeraných geodimetrom NASM·2A
v rozsahu od 960, 875 m do 21 104,524 m [4].

výskumu presnosti elektronických diafkomerov

Ing. Štefan Priam,
a kartografie v Bratislave

ústav geodézie

V

V r. 1972-73 sa na Výskumnom ústave geodézie
a kartografie v Bratislave riešila výskumná úloha
"Výskum presnosti elektronických dialkomerov po·
mocou štatistických vyhodnocovacích metód." Pod.
kladom riešenia boli výsledky meraní elektronickými
diaTkomermi (mikrovlnnými a svetelnými) ako v ČSSR
(VÚGTK Praha, GÚ, n. p. Bratislava a Praha,
VTOPÚ Dobruška), tak i v zahraničí (výsledky mera·
ní v testovacej sieti Gráz).
Otázka presnosti elektronických diaTkomerov na·
dobúda pri najpresnejších prácach kardinálny význam.
So spoTahlivým odhadom jej charakteristiky (a poste.
riori) je však spojeno mnoho ťažkostí. Jednou z nich
je napr. povaha geodetických prác v terénnych podmienkach, ktoré s ohladom na definíciu experimentu
ani experimentami v skutočnosti nie sú. Ďalšou z ťaž·
kostí je neznalosť skutočných hodnot meraných
dlžok (a priori) s presnosťou trojnásobne vyššou ako
je očakávaná presnosť prístroja (odporúčanie "Sym.
pózia o použití elektroniky na meranie dížok", Dráž·
ďany, 1965).

z

Nové poinatky

náhodnej premennej m vzhradom na D. Konfidenčné
pásmo k tejto priamke tvorí spojnica bodov z intervalu [ní - y§; ní + YB] (9],
kde

mV1-rbm

§= 8

n-2

V

(1 + (D -8b D)2)

.

(3)

Vo vzťahu (3) Sm je smerodajná odchýlka náhodnej
premennej m, 8D je smerodajná odchýlka dÍžky D, rDm
je koficient korelácie a y je určitá hodnota Studentov-
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nických

S.:

z

Nové poznatky
dial'komerov

výskumu

presnosti

ho rozdelenia pre zvolenú hladinu významnosti lX
a počet stupňov voTnosti k = n - 2.
Významnosť koeficienta regresia b stanovíme na
základe testovacej veličiny

a kritéria

t;;'

>

t [14]. V (4) je

Sb

Geodetický a kartografický obzor
roěník 20/62, ěíslo 7/1974 183

elektro-

smerodajná odchýlka b,

definovaná vzťahom

ťame jeho posobenie (lX = 32 % - 5 %) a v dvoch
prípadoch výsledok testu nepreukázal posobenie systematického vplyvu. Ani závislosť m od veIkosti
meranej dížky D sa testom významnosti koeficienta
b nepreukázala. Záver: Výsledky meraní nie sú v rozpore s nulovou hypotézou Ho: b = O. Naproti tomu
testom významnosti koeficienta b zo vztahu (7) sa
preukázala štatistická významnosť (lX = 5 %).
Priebeh závislosti m od D ako etalónnych, tak
i geodetických s príslušnými priamkami regresie a konfidenčnými pásmami je znázornený na obr. 1 a 2.

Dosadením numerických hodnot do uvedených vzťahov dostaneme po vyčíslení údaje, ktoré sme wstavili
do tah. ].

úislo
zámery

vm
D.'""""""

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

960,875
1790,734
2624,927
3776,363
5849,359
6024,361
6040,010
6286,826
6441,121
8985,690
9380,304
10696,613
21104,524

I

a

m
cm

cm

c
cm

n

3

4

5

6

7

9,5
6,6
7,5
7,2
6,5
3,0
5,1
5,0
2,3
6,7
10,8
7,3
10,5

4,6
2,4
1,3
7,5
2,8
2,8
2,1
2,3
2,3
1,1
3,4
3,5
7,0

-8,4
-6,2
-7,5
+0,9
+5,9
+1,4
+4,8
-4,5
+0,6
-6,6
-10,4
+6,6
-8,1

1,1
1,1
0,6
2,5
0,8
1,2
0,8
0,5
1,0
0,4
1,4
1,7
2,2

7,4
5,9
13,5
0,4
7,4
1,2
5,6
9,5
0,6
15,1
7,5
3,8
3,7

t

--

ktorý sa veTmi blíži hodnote udávanej výrobcom
(m = 5 cm
3.1O-6.D).
V mnohých prípadoch sa ne!lprávne odhaduje
presnosť výsledku merania porovnaním nameraných
údajov s dÍžkami určenými geodeticky (napr. zo súradníc JT8K). Nesprávne preto, že také dížky nemajú
charakter etalónnych dížok. Na ilustráciu toho sme
určili priamku regresie pre ten istý prístroj ako v pred.
chádzajúcom. Má tvar

+

Podkladom riešenia boli výsledky meraní: geodimetrom NA8M-2A č. 136, E08 č. 192474, EOD-l, AGA-6
č. 6425, AGA-6A č. 61 044, AGA-6A č. 61 222, ktoré
vykonali pracoviská: VÚGTK Praha, GÚ, n. p. Praha
a Bratislava a VTOPÚ Dobruška na šesťdesiatich
dížkach v rozsahu od 480,416 m do 22 555,258 m.
Z uvedeného počtu dí~ok sa 37 (č. 24-60, tab. 2) odmeralo dvoma organizáciami a prístrojmi vzájomne
nezávisle a pospájalo do československého úseku zá·
kladne kozmickej triangulácie. Podmienku etalónu
však zo všetkých šesťdesiatich meraných dižok splňa
len jedna dížka (č. 19, tab. 2). Preto pri analýze presnosti uvedených svetelných diaIkomerov zvolíme iný
postup ako v predchádzajúcej kapitole.

Nech N je počet členov výberu zo všetkých meraní jednej dížky (všetkými diaTkomermi). Tento výber rozdelíme na k skupín podIa predpokladu, že skupinová systematická odchýlka zaťažuje behom merania i-tej skupiny (i = 1, ... , k) všetky jednotlivé
série lii i skupinový priemer Xi konštantnou hodnotou
Ci. Nech ďalej skutočná chyba jednotlivej série

kde: -

Podstatnú časť hodnoty vzťahu (6) tvorí systematická zložka C (tab. 1, stípec 5). Náhodná zložka
má približne polovičnú hodnotu. To potvrdil aj vý.
sledok testu významnosti. V desiatich prípadoch sa
potvrdila štatistická významnosť posobenia systema.
tického vplyvu (lX = 5 %), v jednom prípade pripuš-

1974/183

-

Lli; je náhodná zložka, ktorá se mení od série
k sérii,
Yii je skupinová zložka, ktorá je konštantná
pre i-tú skupinu, ale premenlivá od skupiny
po skupinu,
Co je konštantná zložka pre všetky série. Potom
skutočná chyba skupinového priemeru Xi bude
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Pi = 1, Vii = Xi ~ Iii;

-1)

(2

[p2]

mo

[pVV]

= k-I

2)

2

=

-

'iJo

,

Pi

=

ni

'

[dl ~
kde

'iJ:
[P ]i

+ my,2

Pi

=

'iJ:
[p]

+

2

[p

]

[p]2 m~

'iJ[d]

(16)

'iJ[dl,

(17)

= 'iJdo V[D],
ďď
n-l ~l)'
1

'iJ~o

=

d~

= d.-

Di

= meraná dÍžka.

•

(18)

[dl
[D] .D.,

(19)

Stredná kvadratická odchýlka
L = [D] má tvar [1]

Pi = ni ,

mL
2

=

V

'iJ~
4'

L

mL výslednej

+ m~o
2"

dížky

L2

II
m.dyo

kdemyo=-2-'

1

a E:lJ pomocou štvorca empirickej strednej kvadratickej odchýlky celkového priemeru [1]

mi =

\\

Porovnaním výsledkov dvoch nezávislých meraní
jednej dÍžky dvoma prístrojmi získame rozdiely d,
ktorých hodnoty (so znamienkami a absolútne) pre.
skúmame v závislosti od velkosti meraných dížok,
znázorníme graficky, aproximujeme priamkami regre.
sie s príslušnými konfidenčnými pásmami a testom
významnosti koeficientov regresie určíme štatistickú
významnosť tejto závislosti.
Pósobenie systematického vplyvu sa preukáže na
základe výsledku dynamického kritéria tvaru [1]

(12)

kde Vi = X - Xi, ni je počet členov i-tej skupiny.
Chybu Em vyjadríme pomocou štvorca empirickej
strednej kvadratickej odchýlky skupinového prieme.
ru [1]
mm

•

I

kde štvorec empirickej strednej kvadratickej odchýlky
kvázi úplnej
mo

\

I
I

[pVV]i,

[p]2-

\
_------------:---

I

skupinovú Yi pomocou strednej kvadratickej odchýlky
skupinovej [1]
my

"

-

I:

[p](k

"

I,

,

(11)
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Náhodnú zložku Llii vzťahu (8) vyjadríme pomocou
štvorca empirickej strednej kvadratickej odchýlky 00<hodnej [1]
'iJ:
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I,

I

I

+ Co, Pi = ni'

(15)

Testom významnosti stredného kvadratického rozdielu
md

=

1974/184

V [~]

testujeme hypotézu md

= md,

kde stred-

s.:
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kde:

ml je

stredná kvadratická odchýlka jedného prfstroja (udaná výrobcom),
ml jc stredná kvadratická odchýlka druhého prístroja (udaná výrobcom).

Testovacie kritérium má tvar

F2

m~ ' ak
= -2
mil

2-2
mil
mil ,

<

kde veličina F má Fischerovo rozdelenie pravdepodobnosti, pre ktorú platí

Dosadením nameraných údajov do vzťahov (11), (12),
(13), a (15) sme obdržali numerické hodnoty, ktoré
uvádzame v tab. 2.
Závislosť rozdielov d od veIkosti meranej dÍžky
je znázornená na obr. 3 s priamkou regresie a príslušným konfidenčným pásmom pre lX = 5 %. Test významnosti koeficienta regresie potvrdil jeho statistickú
významnosť.
d[mmJ
60

'-

'---

---,"-

Vyčíslením vzťahov (17), (18) a (19) sme získali
hodnoty pre kritérium (16): [d] = 3 mm,rj[d] = 94 mm.
Porovnaním hodnót [d] a rj[d] vidíme, že podmienky
kritéria (16) nie sú splnené. Ba naopak; rj[d] ~ [d] čo
preukazuje, že v priebehu celej trasy zloženej z jednotlivých meraných úsekov sa neprejavil jednostranný systematický vplyv, hoci pri meraní jednotlivých
úsekov sa prejavil (pozri tab. 2, st1pec 5 a obr. 4).

Cislo
dÍžky

nitka v m

ml
o

7i~

m;

m~

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3583,876
7182,936
7340,151
6826,386
11 616,920
11 819,279
12035,456
6024,361
6040,010
2286,826
6441,121
8985,690
12190,963
1790,734
2624,927
5849,359
3776,363
544,898
960,875
480,416
549,158
792,320
514,362
16349,041
14654,941
14856,334
13038,566
16888,642
12581,312
14843,021
18319,935
19117,135
16406,475
12503,767
12811,152
12779,114
13042,047
16927,361
17285,526
18781,001
18881,610
15-910,867
18-551,122
10-931,200
15410,633
12959,781
14686,706
10 798,410
13395,470
14408,949
19762,420
19310,779
13146,148
16887,586
11 859,516
12608,498
11263,430
15767,881
19380,925
22555,235

I

128
197
122
134
42
360
306
108
144
112
151
172
114
58
53
46
36
110
56
71
25
61
45
1643
1013
1333
8403
1248
1274
1678
1465
763
934
1666
406
1 142
459
1883
81
3227
1"988
.~753
10244
1432
",216
3391
1-605
2572
790
1267
65
971
3416
2701
1414
668
8828
520
4423
3332

22
38
63
38
26
86
48

13
21
10
9
2
31
34

75
54
30
32
255
625
22
100
.32
393
70
52
22
18
59
54
68
115
31
80
95
44
159
85
220
105
50
62
69
56
2778
411
54
36
44
37
34

287
121
166
1092
156
118
288
212
119
60
200
41
137
55
209
3
376
285
82
1417
161
21
352
181
2333
102
152

-

114
413
126
137
1022
56
596
519

5
1
7
6
2
20
21

+ Co
+ Co
+ Co
+ Co
+ Co
+ Co
+ Co

80 + Co
33 + Co
45 + Co
307 + Co
47 + Co
41 + Co
52 + Co
50 + Co
26 + Co
26 + Co
53 + Co
12 + Co
36 + Co
17 + Co
54+co
2 + Co
100 + Co
68 + Co
23 + Co
266 + Co
29 + Co
7 + Co
94 + Co
49 + Co
66 + Co
25 + Co
40 + Co
2 + Co
32 + Co
61 + Co
32
31
268
16
121
121

+

Co

+
+
+

Co
Co

+ Co
+ Co
Co

Stredná kvadratická odchýlka výslednej dÍžky
(vzťah (20» mL = 107,4 mm.

Očakávané stredné kvadratické rozdiely mil sa
pohybujú (v závislosti od meraných dIžok) od 34 mm
do 60 mm a stredné kvadratické rozdiely md od 10 mm
do 66 mm.
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Pri pohrade na tab. 2, stípec 3 vidíme, že empirická
stredná kvadratická odchýlka kvázi úplná nadobúda hodnoty od 5 mm do 101,2 mm. U dížok (1-23),
ktoré sa odmerali len jedným prístrojom (NASM-2A)
sa pohybuje od 5 mm do 19 mm, čo je rádove 5X menšia hodnota ako u ostatných. Príčinou toho je, že
tieto dížky sa odmerali v jednom ročnom období za
približne rovnakých vonkajších podmienok merania
a jedným prístrojom. Prcto sa premenlivý systema.
tický vplyv výraz ne neprejavil (dížky 1-7, stípec 5,
tab. 2). Výsledky meraní dižok č. 8-23 sa na základe podkladov nedali rozdeliť do jednotlivých skupín. Preto sme vypočítali len mo ako charakteristiku vn ú tornej
presnosti týchto výsledkov. Po.
merne veIké hodnoty mo u dížok č. 24-60 sa dajú vysvetliť predovšetkým dvoma faktormi:
- výraznejším premenlivým systematickým vply.
vom v dosledku merania jednej dížky dvoma a
viacerými prístrojmi,
- meraním za premenlivejších vonkajších podmienok (v roznych ročných obdobiach). Maximálnu hodnotu mo = 101 mm pri dížke č. 43 (tab. 2) si možno vy·
svetliť 'práve posledne menovaným faktorom. Merania
tejto dlžky sa vykonali v štyroch pozorovacích nociach
(22.8.1969,2.10.1969,27.5.1971,14.6.1971)
a ročných obdobiach. Oprávnene preto predpokladáme, že
aj vonkajšie podmienky sa výrazne medzi sebou lišili.
Tým nadobudli systematické vplyvy premenlivejší
charakter a ovplyvnili výslednú hodnotu mo (porovnaj
stípec 4 a 5 tab. 2). Napriek tomu výsledná dížka mOže
byť presne určená. Podobný záver možno urobiť aj
pre dížky č. 57, 59, 60 (tab. 2), ktoré sa zamerali raz
v máji a potom v októbri, resp. VI'. 1969 a 1970.
V stípci 6 tab. 2 je okrem m~ sústavne prítomná
aj Co u všetkých meraných dížok. Jej hodnotu sa nám
z dovodov uvedených v úvode tejto kapitoly nepodarilo odhadnúť.
Svojou hodnotou plne zaťažuje jednotlivé dížky
ako výsledky merania, hoci na základe testu (16) výslednú dížku L = [D] nezaťažila.
Očakávaná závislosť (udaná výrobcom) sa pniukázala na základe výsledku testu koeficienta regresie (ex= 5 %) u rozdielov d v závislosti od meranej
dížky D (8 uvážením znamienok). U Idl koeficient
regresie nebol signifikantný. Tento poznatok tiež
svedčí o prítomnosti systematického vplyvu pri jednom
alebo obidvoch meraniach. Charakter posobenia systematického vplyvu na jednotlivé rozdiely d meraných
dížok D je zrejmý z obr. 4. Po dížku č. 6 výrazne posobil jedným smerom. Potom až po dížku č. 37 poso.
bil striedavo, ale tak, že v konečnom dosledku sa neprejavil. Príčinou toho može byť fakt, že sa zameranie všetkých dížok vykonalo za roznych vonkajších
podmienok (ročné obdobia, roky, vegetácia) i roznymi prístrojmi a pozorovateImi, čím systematické vplyvy nadobudli náhodnejší charakter.
Výsledkom testu hypotézy ma = ma (náhodná
premenná ma patrí do základného súboru, reprezentovaného očakávanou strednou kvadratickou odchýlkou ma) je štatisticky významný rozdiel(ex = 5 %)
pti 23-och dížkach. V 13-tich prípadoch je F < FO'05
a v jednom F = Ff)'f)5' Vo všetkých 23-och prípadoch
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signifikancie je ma < ma, čo vedie k záveru, že ma
nepatrí do základného súboru, reprezentovaného ma
ale do iného s menšou hodnotou ma. Prípady, keď ma >
> ma nie sú signifikantné. Preto zavrhujeme nulovú
hypotézu Ho = ma - ma = O (na hladinc významnosti ex= 5 %).

CieIom predloženého článku bolo poukázať na zlo.
žitosť problematiky odhadu reálnej presnosti elektronických (mikrovlnných a svetelných) diaIkomerov
na základe analýzy výsledkov meraní dížok roznymi
diaIkomermi i orga~1izáciami.Čiže odhadnúť presnosť
a posteriori kvázi experimentálnou formou poznávania. K vázi experimentálnou preto, že v poIných podmienkach nie je možné reaEzovať experiment v zmys·
le jeho klasickej definície le-:periment je druh vedeckej činnosti s cieIavedome vyvolanými premenami,
ktorých výsledok sa pozoruje, indikuje a interpretuje
s vedomým cieIom). To je jeden z faktorov, ktoré
ohraničujú presnosť odhadu. Za druhý možno považovať neznalosť skutočných hodnot meranýeh dlžok
(etalónov) s aspoň trojnásobne vyššou presnosťou ako
je očakávaná presnosť skúmaného diaIkomera (odporúčanie drážďanského sympózia). Tento nedostatok
sa obzvlášť vypuklo prejavuje pri "ýskume presnosti
svetelných diaIkomerov, menej pri mikrovlnných.
Ako etalóny sa pre výskum ,presnosti tellurometra
MRA-1fCW použilo trinásť dlžnk, odmeraných svetelným diafkomerom NASM-2A. Výsledok analýzy
600
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(vzťah (6)) možno považovať za reálnu
presnosť
tellurometra MRA-1fCW Č. MA 373, RA 509 v našich
podmienkach. Spomenuté faktory, ohraničujúce možnosť reálneho odhadu presnosti najpresnejších svetelných diaIkomerov sa tu v plnej miere uplatňujú.
Preto sme mohli analýzou výsledkov meraní odhadnúť len kvázi úplne stredné kvadratické odchýlky ako
charakteristiky presnosti (stípec 3, tab. 2), a ich ná·
hodné a premenlivé systematické zložky (stlpec 4 a 5,
tab. 2). Konštantnú (možnú) systematickú zložku sa
nám z uvedených dovodov nepodarilo odhadnúť.
Jednou z ukazujúcich sa ciest odhadu reálnej
presnosti najpresnejších diaIkomerov (pokiaI nemáme
etalóny v prírodnom prostredí, pokrývajúce svojím
rozsahom pracovný rozsah diaIkomera), je analýza
elementárnych chýb tvoriacich v kompozícii výslednú
chybu diaIkomera. Túto cestu sme nastúpili aj my,
vykonaním osobitných experimentálnych meraní (geo.
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presnosti

elektro-

dimetrom AGA-6, č. 6316), pomocou ktorých sme od.
hadli chybu merania fázového rozdielu s chybou kalíbračných tabuliek. V odhade ostatných elementárnych
chýb budeme naďalej pokračovať tak, aby sa nám
pomocou nich podarilo určiť nevychýlený
odhad
reálnej presnosti diafkomera.
Záverom pripomíname, že podkladom našich
výskilmov nebol ideálny štatistický materiál (merania
sa vykonávali pre iné účely, nie pre výskum presnosti
elektronických diarkomerov). Napriek tomu sme dosiahli cenné výsledky, ktoré majú ako teoretický, tak
i praktický význam.
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Souřadnicové vyrovnání s délkami
převedenými na boční směry
a zbavenými měřítkové chyby

Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

Jak je známo, dospěje se při odvozování rovnic oprav
pro souřadnicové vyrovnání bodu určeného směrovým
protínáním (vpřed) k tvaru

a = + p" y - y (_ _
S'2

b _

--p

1=

~

"X -x (_

-s'2-

P

"sinO" _

s'

-

"cosO"_

+p

"sin20"

y - y

)

,

20")

"cos

třetího znem Je z kvadrátů goniometrických funkci
patrno, že stejné vzorce pro a, b musí platit i pro protínání zpět, tedy při jižnících z N' na P. Zde však (X
nejsou směry orientované, a proto jsou rovnice oprav
rozšířeny o další neznámou - orientační posun Ltzkterou lze, vzhledem k jejímu stejnému součiniteli
1
ze soustavy rovnic vyloučit formou redukce hodnot
a, b, 1.
Jak je rovněž známo, dospívá se při odvozování
rovnic oprav pro souřadnicové vyrovnání bodu určeného délkovým protínáním k tvaru

+

-+p -s-,---p X-x'

v
0"

-

(X

(ve vteřinách),

kde a, b jsou směrové součinitele u neznámých souřadnicových doplňků Ltx, L1y k přibližným souřadnicím
x, y nového bodu N v poloze N'. X, Y jsou dané souřadnice připojo'T<I,cíchbodů P1 -7- P n, s' jsou přibližné
vzdálenosti P
./jsou přibližné jižníky z P- na N' a (X
jsou pozorovane (orientované) směry převedené na
přímé spojnice stanoviska a cíle v zobrazovací rovině.
Rovnic je tolik, co pozorování.
Podle středního znění výrazu pro a (nebo b) se
obvykle směrové součinitele vyhodnocují, a podle

=-

X -x
, Ltx s

Y-y
s

,

Lty

+ (s' -

L),

(2)

kde L jsou měřené délky převedené do zobrazovací
roviny. Proti užívání této jinak správné rovnice ve
vkládaných sítích budeme mít zásadní námitky.

2. Převod délkového protínání na směrové a eliminace
systematické chyby z rozdílu měřítek
Zabývejme se podrobněji délkovým protínáním pn
úloze souřadnicového vyrovnání. Především ruší rúzno.
rodost délek s' a L z titulu jejich měřítka. Délky s' mají
tzv. místní měřítko sítě, které je výslednici různých
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deformací, kdežto délky L závisí na nějakém etalonu,
u elektronických dálkoměrů na rychlosti elektromag.
netického vlnění. Pro vyloučení systematické měřitkové chyby je nutno délky L rozměrově vpravit do
daných geodetických základů, a to vynásobením neznámým modulem z málo se lišícím od jedničky. Při
tomto oprávněném pojetí je užívaná rovnice (2) pro
souřadnicové vyrovnání délek vlastně nezpůsobilá
a musíme ji doplnit o třetí neznámou z. Pro vyloučení
systematické chyby je zcela vedlejší, zda měřítko
délek L je pravdě bližší než měřítko místní.

Získali jsme tedy rovnice oprav s koeficienty zná·
mými ze směrového vyrovnání, převedli jsme délky
na směry a výpočetní formuláře jsou pro obě veličiny
společné.
Geometrický výklad rovnice (4): Takto přetvořená
rovnice opravy pro délku P N odpovídá směrovému po·
zorování na cíl N provedenému na fiktivním stanovisku
P umístěném v boku, a to pravém. Je totiž podle úsudku nutné, aby znaménko opravy tohoto bočniho směru
souhlasilo se znaménkem opravy délky. Stanovisko P
by se sestrojilo otočením bodu P kolem bodu N v kladném smyslu o úhel 3R. Shoda znamének se zachová
i u absol. členů 1. Budeme hovořit o bočním směru
k délce PN.

Při novém odvozování vyjdeme z oprav
v

=

V(X _X)2

/(x, g, z) _ L),

~ (Y _y)2 -L(=

z
kde x, !l, z jsou vyrovnané hodnoty neznámých. Po
zavedení přibližných hodnot xo, Yo, zo, jejich doplňků
L1x, L1y, L1z a s rozvojem podle Taylorovy řady je (při
/(xo, Yo, zo) = /0)
-

/

-)

(x,!l, z =

I

10

a/o A
+ :;--LJX

a/o A
+ :;--LJY

uxo

a=-p

a/o A
+ :;--LJZ,

uyo

uzo

s'.zo

ayo

=-

" cosa'
-- s'

=+P

s'.zo
v

a/o

b

+

-X

=-

" sina'
-s-,-

za a' jižník (R
a'), budeme psát místo a výraz
-p"cosa'/s' = -b, a místo b výraz -p"sin a'/s' =
= +a. Pro tuto polohu, při které již nejde o boční
směr, získá rovnice (4) známý tvar

to = {(X -XO)2 + (Y -YO)2}t.Zo1 = s'.zO\
ato
x o
a/o
Y -Yo
axo

Logičnost celé úvahy potvrdíme převedením rov·
nice (4) na tvar odpovídající přetočení fiktivní záměry
o jeden pravý úhel v kladném smyslu, tj. do bodu P.
Dosadíme·li do obou vzorců pro směrové součinitele

= a L1x

s'

+

b L1y _ p" L1z

+ l,

l

= p" s' -; L

azo=-z~'
Hledaná rovnice oprav po návratu k původní symbolice xo
x, Yo Y a při Zo = 1 je

=

v =-

=

X-x
,
s

Y-y

L1x -

s

,

váhy p =

L1y -

s' .L1z

+ (s'

-

(~J2.

L);
(2')

Za O může být zvolena pro každý řád jiná délka ve vý.
znamu střední chyby jeho průměrné délky.
Pomýšlejme také na unifikaci záležející ve sblížení
metodik různých druhů protínání z hlediska měřených
veličin, délek a směrů. Přeměňme rovnice (2') tím, že
je vynásobíme poměry p"/s'. Na levé straně dostaneme
místo délkových oprav opravy v míře úhlové (ve vteřinách)
v

= -p"

X-x
S'2

p"

Llx -

Y-y
S'2

"
P .Llz

L1y -

("mL)2

+ p" s'-L
s'

; váhy O:~

.

+
(3)

Z porovnání s rovnicemi (1) jde o typ rovnic směrových
oprav
v = Mx-aLly-p"L1z
s' l --

+

l'l

L ; váhy p

p " --s-,-

(

p"m)2

= o: ----,!:- .
s

.

(4)

Po záměně veličin může být za O zvolena pro každý
řád jiná úhlová hodnota ve významu střední chyby

jeho měřeného směru.

Tento obecný tvar ponecháme i pro boční polohu zá·
měry, musíme ovšem do sloupce a psát součinitele b,
jak vyšly ve formuláři jižníků a do sloupce b součinitele a s obráceným znaménkem, jak to odpovídá rovnici
(4). Pojem fiktivního bočního směru byl již uplatněn
v práci [1].

3. Váhy trigonometrických a bočnich směrů v čs. trigonometrické síti
Československá trigonometrická síť byla budována se
vzácným porozuměním pro homogenitu. Tak např.
skutečná průměrná délka stran z řádky a) tab. 1 je
prakticky shodná s geometrickou posloupností (v řád.
ce d)) s kvocientem q = 3--()·5 = 0,5773, jak si to teore·
ticky žádá rovnoměrné zhušťování sítěmi nižších řádů
[3]. Následek této strukturality je také povlovný se·
stup správným počtem triangulačních řádů od delších
stran až k nejkratším stranám. To zaručuje, že v síti
jakéhokoli řádu nedochází k příkřejším rozdílům v dél.
kách jednotlivých stran. Jsou tu tedy podmínky nejen
pro vytvoření geometricky vhodné konfigurace trojúhelníků, ale i pro praktickou stejnovážnost stran při
trilateraci, pokud se u ní respektují řády jednou už pro
triangulaci založené. To bude patrné z tab. 2.
~.f Další cennou vlastností sítě je správné odstupňo_
vání vah pozorování (počtu směrových skupin) podle
řádů jak je to uvedeno v řádce b) tab. 1. Kdyby se
totiž přehlížela závislost boční refrakce na výšce zá.
měry nad terénem, byla by teoretická váha trigono_
metrického směru jen nepřímo úměrná délce záměry·
Byla by to sestupná a proporcionální řada čísel z řád-
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Označ.
Mdek

:Rády čs. trig.

I

BiM

PrŮIn. délka stran
Počet skupin
Směrová střední chyba podle
Ferrera

a)
b)
c)
d)
e)

Teoret. délka stran
Teoret. počet skupin

f)

k

=
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I

2

13 km
12

3

4

I

7
9

5

I

4
6

2
3

0,60

0,66

0,93

12,4
6,7

7,2
3,6

4,1
2,1

2,4
1,0

1,8

2,5

2,9

3,0

0,43"

b)je)

VP

I

Pramen

[2]

[3]

pro směry

:Rád

č1s.

,

O

I

(1)

I

"

mL
[mm]

p

mL

bočni

vnějl!i

OS'/p"mL

0,89 + 0,93

(4)

(5)

(6)

0,85
1,00
1,12

výj. 1,31

8'

skm
(2)

(3)

1,5
2,0
2,5

10

1,10"
0,93
0,83

0,66

3,0
4,0
5,0

11
13
15

0,76
0,67
0,62

0,87
0,99
1,06

výj. 1,14

3

0,60

5,5
7,0
8,5

16
19
22

0,60
0,56
0,53

1,00
1,07
1,13

výj. 1,07

2

0,43

9,0
13,0
17,0

23
31
39

0,5.3
0,49
0,47

0,81
0,88
0,91

bez výjimky

5

4

0,93"

8
I)

ky e). Vzhledem k zavedenému počtu skupin jsou tato
menší čísla ve skutečnosti zvětšena, nikoli však vynásobením konstantou, ale vzestupnými součiniteli k
z řádky f), ve shodě s tendencí topografických vah [3],
podle kterých je menší výška záměry nad terénem
(u nižších řádů častější) zdrojem větších refrakčních
chyb. Tato váhová kompensace je zase příčinou stejnorodé přesnosti v síti a způsobilosti sítě přijímat trilaterační délky, které nejeví podobné odstupňování
jakosti fyzikálního původu.
V pravé části tab. 2 jsou uvedeny odmocniny
z vah všech druhů směrů, a to bočních směrů, které
jsou odvozeny z měřených délek, dále pak trigonometrických směrů vnějších a vnitřních. Dospěje se
k nim tak, že do sl. I jsou přepsány v obráceném pořadí
vteřinové hodnoty z řádky c) tab. I jako konstanty C.
Ve sl. 2 je uvedena mezi přiměřenými okrajovými
hodnotami délek stran délka průměrná, a to podle
řádů. Ve sl. 3 jsou vypočteny střední chyby mL délek L
podle chybové rovnice mL = ±(5 + 2.L,.m) geodimetru
AGA-6A (v metrech). Ve sl. 4 jsou vypočteny střední
chyby bočních směrů ve vteřinách. V dalších sloupcích
jsou uvedeny odmocniny z vah p. Nejprve ve sl. 5 pro
boční směry podle vzorce pro váhu odvozené veličiny
uvedeného u rovnice (4).
U vnějších směrů (sl. 6) je v záhlaví s platnosti
pro celý sloupec interval hodnot Vt/(t
I) jako

+

Vii

vnitfni

(7)

1,00

orientovaných směrů pro počet t = 4 a 6 směrů orientačních. U každého řádu pak ještě výjimky, které nastávají při současném zakládání sítě n-tého řádu spolu
se sítí (n
I). řádu. Když je v takovém případě směrů
nižšího řádu jen malý počet, zaměřují se v jedné osnově společně se směry vyššího řádu. Jsou pak ovšem
zaměřeny s větší přesností než se předpokládalo a orientačními směry jsou pro ně všechny (zpravidla 6) směry
vyššího řádu. Uvedené výjimky 1,31 - 1,14 - 1,07
jsou vypočteny jako

+

V ~ ~, V ~:' V ~ ~ .
Vi

Jen u vnitřních směrů je
= 1stejné pro celý sloupec.
Pohled na váhovou část tab. 2 dokazuje stejnorodost triangulace i trilaterace v našich podmínkách.
Obě okrajové hodnoty 0,81 a 1,31 jsou spravedlivě
rozděleny mezi boční a vnější směry. Všechny ostatní
leží mezi hranicemi 0,85 a 1,14, souměrně rozloženými
kolem jedničky. Je nutno poznamenat, že přesnost
daná chybovou rovnicí jakou právě má AGA-6A má
na této stejnorodosti určitý podíl.
Z tab. 2 také plyne, že důsledná stejnovážnost
neplatila ani u trigonometrických směrů, a přesto se
pozorování vyrovnávala jako by měla stejnou váhu.
Není důvodu, proč bychom tuto tradiční míru zaokrouhlování neměli převzít i pro boční směry.
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4. Podmínky účinné
z rozdHu měřítek

eliminace

systematické

chyby

.

nx

.

x
2

slUT

Při eliminaci třetí neznámé Ltz z n rovnic oprav (5) za
stejných vah P = 1 pro boční směry, vytvoříme součty

.sin

{lX +

. cos {lX

SIn -

(n

+ 1) ;}

+ (n + 1) ;}

jsou oba naše výrazy nulové, neboť sin (nxJ2) =
= sin 2R = O. Co jsme dokázali pro pravidelně rozloženou celou osnovu, platí i pro pravidelně rozložené,
třeba i navzájem se prolínající části jedné osnovy,
i když si jsou navzájem cizí. Takové osnovy jsou
z hlediska konfigurace kompensovány.

Jelik oz vyrovnavaCl .Lormuare uva'd eJI Clm't eIe -[a] ,
Y

-,[b]

n

-[l]

n

"

~

Y"

I'Y

Y'

n
b"
'nk
d
s o racenym zname em v ra ce oznacene
Y ,

Y'

(IV) a činitele Ltx, Lty, l v řádce označené (II), je možno
stručně psát

z = 1-

[(IV).(II)]

.

První podmínka je poměrně snadno splnitelná,
pokud jde o druhou, souvisí s konfigurací obrazce, na
kterou máme jen omezený vliv. Pravidelný n-úhelník
zdaleka není v síti obvyklý. Přesto jsou v napohled
nepravidelném šestiúhelníku podle obr. 1 tři pravidelně rozložené a stejné délky (silně vytažené) a dvě pravidelně rozložené, tj. v přímce ležící délky (silně čárkované) společně kompensovány.

p"
Protože pak čitatel zlomku je ve formuláři označen
jako dl a je ho třeba při výpočtu oprav jako korekce
vyplývající z redukce hodnot a, b, l, je také
dl
z=I--".

p

Význam modulu je také poznávací. Ze stupně jeho
stálosti v obrazcích určité lokality se dá usuzovat na
charakter deformace sítě. Je také důležitý pro výpočet
rajónů.
Neznámý modul z = 1
Ltz jsme definovali jako
násobnou korekci k délkám L, a jeho velikost by proto
měla být nezávislá na přesnosti přibližných souřadnic
představované velikostí doplňků Ltx, Lty a nakonfigu.
raci vyrovnávaného obrazce, která je skryta v součtech [a], [b] -viz (7). Tato nezávislost může nastat
buď při Ltx = Lty = O, nebo při [a] = [b] = O, nebo
při obojím. Budeme tedy sledovat obě možnosti.
První podmínce prakticky vyhovíme, když při.
bližné souřadnice, pokud je získáváme z délek, určíme
jako aritmetický průměr z výsledků řešení dvou protilehlých trojúhelníků. Tím se v souřadnicích utlumí
vliv různosti měřítek a budou přesnější.
O druhé podmínce dokážeme, že striktně platí při
rovnoměrně rozložených stranách stejné délky, tj. při
bodu N ve středu pravidelného n-úhelníka. Vzhledem
k stejným délkám paprsků NP. nejprve platí podle
střední verze (1) a vzhledem k zobecnění rovnicí (5)

+

[a] =

p: [cos (J"],

[b]

=~

8

[sin (J"],

8

a pak, vzhledem k jejich zcela pravidelnému rozložení,
máme dokázat nulovost výrazů

+ '/1 -4R)

~ft cos ( (J'~

n

1'=1

~ . ('

""" sm
.=1

+

(J'o

4R)
n

'/1-

V této úvaze byl vědomě povýšen zájem o modul

z nad důležitější zásady geometrické účinnosti obrazce
na polohu nového bodu. Síť správně navržená pro trigonometrické směry je stejně vhodná jak pro směry
boční, tak i pro určení modulu z.
Stojí také za zmínku, že sledovaná nezávislost
neznámé z se může podařit jen při stejných váhách
bočních směrů. Při různých váhách by totiž v rovnici
(6) platilo [PV] = O místo [v] = O.
5. Vyrovnání s délkami
Jsou-li měřeny jen délky, je nutný počet pozorování
obecně

,

'/1

,

kde (J'~ je jižník zvoleného směru v osnově. Podle dvou
známých vzorců pro goniometrické součty

= 2ps

+

1,

kde Ps je počet společně vyrovnávaných bodů. Jsou-li
vedle délek měřeny i trigonometrické směry, pak to
musí být nejméně dvě délky, aby přispěly k vyrovnání.
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Jediná délka umožňuje jenom určit modul, tentokrát
podle vzorce

u formo č. 2.40 (vyrovnání jednoho bodu) za následek,
že ne vždycky vystačíme s jednou polovinou stránky
pro jeden nový bod. Je to patrné z variant:

z

=

1

+

[(r). (II)]

P

II'

kde (r) je řádka s parametry rovnice oprav oné délky
se týkající. Řádky (III) a (IV) formuláře (viz tab. 4)
se v tomto případě nevyplňují. Takto získaný modul
má jen význam (vyrovnáním nekontrolované) informace o místním měřítku sítě. Univerzální vzorec pro
nutný počet pozorování je

kde Pe je počet eliminovaných neznámých, jedné (modul) za celý soubor délek a po jedné (orientační posuny)
za každý nový bod, který je stanoviskem. Vzorec je
také možno formulovat takto:

Hlavní význam bočních směrů záleží v tom, že se
jimi výhodně nahrazují vnější směry při obnově sítě,
kde by orientace na daných bodech vyžadovala neúměrné signalizační náklady. Podobně jako uvnitř·
ních směrů musí být i u bočních [v] = O.
O vhodném využití formulářů č. 2.40 a 2.41 původně určených pro vyrovnání trigonometrických směrů rozhoduje podobnost bočních a vnitřních směrů
záležející v eliminaci jedné neznámé z rovnic oprav
u jedněch i druhých. Pro potřebu předtisku řádek (III)
a (IV) proto musíme bočním směrům postoupit prostor vyhrazený původně směrům vnitřním. To má

boční

vnitřní

vnější
boční

boční

vnější
vnitřní

-

boční

z téže

příčiny také nevystačíme u formo č. 2.41 (společné vyrovnání dvou až tří bodů) pro předpis rovnic
oprav vždy se stránkou 1, ale musíme někdy přibrat
i str. 3 - viz přehled:
1

1
vnější

boční

boční

1

3

1
vnější

3

boční

vnitřní

boční

vnitřní

Absolutní členy l rovnic oprav bočních směrů se
vypočtou ve zvláštním formuláři (tab. 3). Z délky D
na Gaussově kouli, na kterou je předem redukována
elektronicky měřená délka, se s přesností dostatečnou

Tab. 3

Abs. čI. l rovnic oprav bočních směrů a závěrečná kontrola délek
Délky

MěHtko zobrazení
m

PN

P

I

P

N

pro

I

0,1666
22

(3)

5143
5103

--52

5103

--

L

>,

5103

8
~

5150
5103

"'"
...•

I

(4)

w=
v

(4).(6)

L.z

8=

(7)

+

(8)

=(5)

"

"

(5)

(6)

(7)

m

I

(8)

I

(9)

9751,095

-0,119

-2,52

+0,30

+0,014

50,946

9750,960

-0,101

-1,97

+0,22

+0,011

00,624

10600,635

7 841,496 II -0,150

-3,95

-0,02

-0,001

41,376

7841,375

-4,39

-0,50

-0,026

48,241

10748,215

-0,002

41,187

01,789
L

5078
.o

I

8'-L

l=
p" .(4)
=-L-

51,998

5078

cq

D
L

1528

m

N

--

42

0,0000

Délky
měř.
zobraz.

(2)

(1)

102
---

Z = 1-

10600,786
42,238

L

49,398
L

10748,405

-0,229

L

--

[8']

41,183
L

_D-

38941,782

0,00

-0,599

41,185

L

Při společném vyrovnání patří mezi P i nové body
nižších čísel než N.
z = 1-

[(IV) . (II)]

pO

.,. modul

8' ... přibl. délka z formo jižníků
v .,. opr. boČ. směrů z vyrovnání
w ... opravy délek L
8 ... vyrovnané délky stejné jako ve formo jižníků
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pro obor trigonometrických stran do 2. řádu vypočte
délka L v zobrazovací rovině podle vzorce
L

=

3(mp

+ mN)'

kde hodnoty rn jsou vypsány z triangulačního operátu
S-JTSK. Dále se pokračuje ve výpočtech předepsaných v levé polovině tabulky.
Závěrečná kontrola bočních oprav záleží ve shodě
vyrovnaných délek stran 8 ze sl. 9 tab. 3 s vyrovnanými délkami 8 z formo č. 2.34 (jižníky). Pokyny pro výpočet jsou v tab. 3 uvedeny.

6. Příklad souřadnicového vyrovnání jednoho bodu

Modul je také důležitý pro výpočet rajónů ve vyšetřované oblasti.
Převod délek na fiktivní boční směry, jímž se dosahuje unifikace s oběma druhy směrového protínání
(vpřed a zpět), co do hodnot směrových součinitelů i co
do vyrovnání se stejnými váhami. Studie o váhách
v čs. trigonometrické síti v pojednání obsažená totiž
prokázala, že odchylky vah bočních směrů od p = 1
jsou v jednotlivých triangulačních řádech stejné jako
u směrů vnějších.
Uplatnění bočních směrů spolu s vnitřními se očekává při obnově sítě, kde orientace na daných bodech
vyžaduje neúměrné signalizační náklady.

Příklad vyrovnání se všemi druhy směrů je v tab. 4,
kterou představuje vyplněný formulář č. 2.40.

Zavedení další neznámé, modulu z, do rovnic oprav pro
souřadnicové vyrovnání bodů určených délkovým
protínáním. Vynásobením tímto modulem získávají
měřené délky L, předtím redukované do zobrazovací
roviny, tzv. místní měřítko sítě, které by jinak bylo
příčinou systematické chyby. Studie o podmínkách
účinné eliminace této měřítkové chyby. Poznamenává
se, že ze stupně stálosti modulu v obrazcích určité lokality se dá usuzovat na charakter deformace sítě.

NOVÁ PŘílOHA

[1] KUČERA, K.: Pořadové protínání_ s odvozenými
veličinami vyrovnanými podle MNe, GaKO 1968,
č. 5, str. 131.
[2] KUČERA, K.: Kritéria orientačního měření při
ověřování polohy trigonometrických bodů, GaKO
1973, č. 6, str. 163.
[3] KUČERA, K.: Dvě cesty k zvýšení přesnosti triangulací, Geod. a kart. sborník 1955, str. 17.

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

NAŠEHO ČASOPISU

z podnětu podnikových a krajských dopisovatelů Geodetického a kartografického obzoru a v souladu s Vašimi požadavky přistupuje redakční rada
počínaje tímto číslem k vydávání nové samostatné
přílohy časopisu s názvem "Na pomoc geodetické
a kartografické
praxi". Tímto rozhodnutím hodlá
redakční rada ještě více přiblížit obsah časopisu potřebám inženýrskotechnických
pracovníků praxe
přI dodržení jeho vysoké politicko-odborné úrovně
a zajištění úspěšné reprezentace
československé
geodézle a kartografle
doma 1 v zahranIčí. Nová
příloha je technicky řešena v rámcI současné koncepce časopisu tak, že v jednotlivých jeho číslech
budou uveřejňovány samostatně stránkované, oddělltelné a složrtelné vložky o 8 strán'kách formátu
A 5, k nImž bude přikládána
podle titulů též
zvláštní obálka pro vazbu. Ročně bude tedy příloha představovat 12 vložek o celkovém počtu 96
stran formátu A 5.
Příloha "Na pomoc geodetické a kartografické
praxi" bude obsahovat ucelené publikace v rozsahu jednoho nebo několika čísel časopisu se zaměřením na požadavky resortních i mimoresortních
pracovišť. Programově sl příloha klade za cíl zpracovávat aktuální problematiku, podávat ji co nejšIršímu oluuhu čtenářů srozumitelně, jazykově 1 tech-

nicky správně a populárně a vycházet přitom z nejnovějších poznatků vědy, technIky a výzkumu. Na
základě průzkumu tematické náplně v organizacích resortu ČÚGK a SÚGKp,říloha v nejbližší době
uvede přehled stolních počítačů, který začíná jIž
v t:>mto čísle časopisu, dále základy elektronické
přístrojové techniky v geodézii a kartografii, technologie a metodické postupy geodetických a kartografických p1rací s názornými
příklady, obrázky,
tabulkami, a grafy, přehledy vybavení měřlckých
čet přístroji
a pomůckami
pro různé druhy
prací, přehledy československých státních norem,
technických předpIsů a formulářů platných v geodézii a kartografii, postupy rektifikace a ověřování
geodetických
přístrojů, přehledy různých druhů
map, výsledky nejvýznamnějších
racionalizačních
opatření a socialistické soutěže a praktIcké zkušenosti se zaváděním výsledků výzkumu do praxe.
Realizace přílohy "Na pomoc geodetické a kartografické praxi" bude vyžadovat větší výběr zpracovaných témat a počel:nější kolektiv autorů, aby
bylo zajIštěno její pravidelné vydávání ~ dostatečném předstihu. V zájmu plnění tohoto úkolu obrací se redakční rada na Vás, vážení čtenáři, se žádostí o inicia.tivní spolupráci při hledáni dalších
námětů i autorů naší nové přílohy a přI její propagacI v širší odborné veřejnosti odvětví geodézie
a kartografie.
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Zkušenosti ze zpracování číselné základní
mapy závodu Tatra Kopřivnice

Československý automobilový průmysl je ve světě
známý zejména těžkými terénními vozy Tatra. Bez
těchto automobilů si nelze představit žádnou velkou
stavbu v zemích RVHP. Aby bylo možno pokrýt stále
stoupající poptávku, bylo rozhodnuto přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci a rozšíření závodu Tatra Kopřivnice
tak, aby v roce 1980 stoupla kapacita na 15000 nákladních vozů ročně. Investiční náklady dosáhnou
výše 4,6 miliard Kčs a budou převážně hrazeny z půjčky poskytnuté Mezinárodní investiční bankou RVHP
v Moskvě. Přestavba a rozšíření závodu Tatra Kopřivnice je konkrétním důkazem úzké spolupráce a kooperace členských zemí RVHP.
Dne 27. září 1972 se na Geodézii, n. p. v Opavě
obrátil generální projektant výstavby závodu Tatra
Kopřivnice, n. p. Kovoprojekta Brno s objednávkou
na doplnění a rozšíření původní základní mapy závodu
z roku 1966 s tím, aby zpracování bylo provedeno
číselně. Výsledkem práce měly být zejména děrné
pásky souřadnic všech podrobných bodů mapy, děrné
zobrazovací pásky umožňující vykreslení mapy na
automatickém koordinátografu a náčrty s popisem
a čísly podrobných bodů.
Vzhledem k časovým termínům pro projekční práce požadoval objednatel dodání hotové číselné základní
mapy závodu v sedmi etapách (po ucelených souborech mapových listů). Termín předání první etapy
stanovil na 1. února 1973, dokončení celé zakázky pak
na 31. října 1973.
Splnění těchto požadavků se jevilo v prvních
dnech po obdržení objednávky jako zcela nereálné.
Důvodů byla celá řada:
- značný rozsah lokality (375 ha);
_ nutnost vykonání většiny terénních měřických prací
v zimním období;
_ řada neujasněných míst v samotné objednávce;
_ složité geodetické poměry na lokalitě;
_ Geodézie, n. p. Opava měla jen minimální zkušenosti s číselnými metodami zpracování THM. Řádný výrobní útvar, zabývající se touto disciplínou,
měl být postupně budován od 1. 1. 1973;
_ v ČSSR neexistovala technologie ani praktické
zkušenosti s tvorbou číselné základní mapy závodu.
Problematika byla teprve ve stadiu výzkumu ve
VúGTK.

Ing. Adolf Vjačka,
Geodézie, n. p., Opava

vých prvků jak v oblasti řízení prací, tak i v oblasti
technické a technologické. Dovolujeme si proto o tom
podat odborné geodetické veřejnosti tuto stručnou
zprávu.

2. Výchozí organizační,
opatření

technická a technologická

Pro řízení prací, tVOlbu a upřesňování technologického postupu byl vedením podniku sestaven pracovní
tým ve složení ing. Berg, ing. Čančík, ing. Hudeček,
ing. Kment, ing. Kukeně, ing. Vjačka, ing. Zawislák.
Pracovníci týmu se scházeli pravidelně každý týden
na poradě, v př'ípadě potřeby častěji. Každý měsíc
byl stav prací na zakázce kontrolován na kontrolním
dnu, jehož se zúčastnili i zástupci objednatele a investora. Řešení technologických problémů se zúčastnila i závodní pobočka ČVTS.
Snaha splnit požadované termíny a současně
vzhledem na· zimní období maximálně omezit potře.
bu terénních měřických prací vedla řešitelský tým ke
stanovení následujících technologických zásad:
a) Využít všech vyhovujících existujících mapových
podkladů, zejména stávající základní mapy závodu
i přesto, že nejsou úplné, potřebují reambulaci
a převod z místní zobrazovací soustavy do JTSK.
Velmi náročným se jevil převod těchto podkladů do
číselné formy.
b) Pro mapování polohopisu i výškopisu a také pro
reambulaci stávající ZMZ využít universální číselné letecké fotogrammetrie. Vysoké požadavky na
přesnost si vynucují extrémně velké měřítko snímkování I : 3000, které se zatím v ČSSR používalo
jen pokusně. Bylo proto nutno překlenout i potížese zajištěním tohoto snímkování ve VTOPÚ Dobruška. Od fotogrammetrické metody se dále čekala možnost, jako od jediné existující, prakticky
úplně a přitom racionálně prověřit přesnost přebíraných podkladů.
c) Geodetických metod měření použít jen pro ty před.
měty měření, které mimohou být vyhodnoceny
z leteckých snímků nebo pí'ebrány z využívaných
podkladů,
Pro zvládnutí číselného zpracování bylo rozhodnuto

a) urychleně vybudovat výrobní hospodářské středisko přípravy dat,
Vědomí společenské důležitosti této zakázky vedlo
vedení n. p. Geodézie Opava k přijetí objednávky.
b) použít technologie číselného zpracování podle poVšechny technické i časové požadavky odběratele
stupů platných pro THM, které bude nutné upravit na kritéria přesnosti ZMZ a doplnit zvláštnosti
byly nakonec se zan~d~,atelnými ~dchy'l~a~i splně~Y~
Tato skutečnost svedCl o vysoke pohtlCke, moralm
ZMZ,
a odborné úrovni všech zúčastněných pracovníků.
c) novou mapu vyhotovit v souř. soustavě JTSK se
zachováním kladu mapových listů v dosa-VadnímístRealizace číselné základní mapy závodu Tatra
ní souřadnicové síti.
Kopřivnice byla spojena s řadou nových nebo zajíma-
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Přehled rozsahu mapov.ného územ,; tnapov!/ch listů,
. me/od mapov.1n/ .lJoo'ového pole na lok
.
ZM2 lálrt3 Kopřivnice
/

.'

'
/

Legenda:
-------

I

rozs.7h mapoyaneho uzemi
rozsahpúyodniZHZ

body pú"odniho bodpo/e
•

-. _.

ZH2,potlltté protransjorm.
doJTSK

oSfI mélickeho sn!mkoy,án!
poly~onoYepoldrly s délkami

•........• méren!Ími e/eldroopltdq)mi
da/komlry
vlt(o"ac/ hody

Rozsah mapovaného území, schéma použitého
technologického postupu a skutečný časový průběh
zakázky jsou patrny z obr. 1, 2, 3.

a. Stav dosavadní základní

mapy závodu

V roce 1966 byla zpracována ÚGK Praha základní
mapa závodu Tatra Kopřivnicé. V roce 1968 byla
tato mapa reambulována. Rozsah mapy je patrný
z obr. 1. Mapa je vyhotovena v místní souřadnicové
soustavě.
Podrobné bodové pole bylo při budování připojeno na trigonometrickou síť a vypočteno v 8-42. Ze
soustavy 8-42 pak transformováno do místní souřad.
nicové soustavy.
Zápisníky měření podrobného bodového pole ani
výpočty souřadnic v 8-42 a v místní souř'adnicové
soustavě se nedochovaly. Nalezen byl pouze seznam
souř'adnic v místní souřadnicové soustavě. Celý další
elaborát byl k dispozici, tj. originály 1 : 500 na zajiš.
těném papíru, polní náčrty na průsvitkách 1 : 500,
astralony výškopisu 1 : 500, devítibarevné tisky 1 : 500
a polní náčrty reambulace z roku 1968.
Již probíhající rekonstrukce závodu způsobila, že
stav polohopisu a výškopisu značně neodpovídal skutečnosti.

Na celé ploše lokality bylo vybudováno nové podrobné
bodové pole. Z dosavadního se zachovalo jen 11 bodů.

Nové podrobné bodové pole bylo přizpůsobeno metodě
mapování, letecké fotogrammetrii. Kolem lokality byl
vybudován obvodový polygon připojený na, trigonometrickou síť. Délky byly měřeny elektrooptickým
dálkoměrem E08, úhly vteř'inovým theodolitem a trojpodstavovou soupravou. Ostatní body podrobného
bodového pole byly voleny tak, aby mohly současně
sloužit jako vlícovaei body. Byly proto vytyčeny podél
kratších sekčních čar mapových listů v místní souřadnicové soustavě. Určeny byly polygonovými pořady
připojenými na body obvodového polygonu. Pro mě.
ření bylo použito metody paralaktické polygonometrie. Přehled podrobného bodového pole je patrný
z obr. č. 1. Jako součást nového podrobného bodového
pole bylo zaměř'eno a v JT8K vypočteno i 11 nalezených bodů podrobného bodového pole původní ZMZ.
Tyto body (jejich poloha je patrna z obr. 1) byly použity jako dané pro převod místního souřadnicového
systému do JT8K pomocí Helmertovy transformace.

Osy leteckého snímkování byly navrženy ve směru
kratších stran mapových listů v místní souřadnicové
soustavě. Na těchto stranách byly proto voleny vlíco.
vaei body, vždy ve dvojicích. Jednotlivé dvojice byly
od Sebe vzdáleny přibližně 60 m (obr. č. 1).
Vlícovací body byly signalizovány bílými křížovými signály (černý čtverec 28 X 28 cm s bílým křížem vosách stran o šířce 5 cm). V prostorech, kde se
očekávaly obtíže při identifikaci vlícovacích bodů na

1974/195

Geodetický a kartografický
196 ročník 20/62, číslo

obzor

V;ačka,

A.:

ze

Zkušenosti

zpracování
číselné základní
mapy závodu Tatra Kopřžvnice

7/1974

,

,

,

' ,,,,

.

S(IIEI1A rECHNoLqC/Cl'lHO POSTUPV ZPRACtJYANI C/SELNE
ZAKLAONI NAPY ZAVOOIJ TATNA KOPIlIVNICE
----------~.
I
""".

~
r·

T•

I:~.:

• •• .,

:T«lIndV

:

!"""'I
"-

..

----,
I
I
I
I
I
I

:-,-,
I'
:-

••.•

1

·~·I

,,-,,,,

",;r;;,.

V UZENI HINO PIÍYO{)N/ ZAVOO

IL

U&ENDA:

i7.i;;';;"1

"

177;':'(;'
.,Ml

~

l::;áí
I
L..
J

j";!:-.iii"]
jZ''''
_._._.~I
,

o

,

,

VUZENI PtJYOONIHO ZAvaou

'"
Casoyv
prúDěh Jpr#1coyaniZI1Z latrti Kophynice
IX

X

1972
XI

ffJ73

)'1/

I

/I

III

Pftpri1l1di1 Zpri1Coll.in;

IV

fl8 poéili1éi

V

i1 i1v/

VI

koordinilogr

;ýe!ú'~nľpolohoplsu;e

1974/196

VII

VIII

djl/, i/rf;I/S! i1ce

sl."'i1;iéľ

ZItZ

IX

výsledků

X'

XI

XI/

_

i

Vjačka, A.: Zkušenosti
ze zpracování
mapy závodu Tatra Kopřivnžce

číselné

základní

leteckých snímcích, byl vždy 1 vHcovací bod z dvojice
signalizován bílým čtvercem o velikosti 28 X 28 cm.
Tyto body při fotogrammetrickém vyhodnocení sloužily jako vyhledávací.
Podrobné body byly převážně signalizovány nátěrem bílým latexem ve tvaru čtverce o velikosti
15 X 15 cm, výjimečně bílým čtvercovým signálem
12 X 12 cm. Bílým nátěrem 10 X 20 cm byly signali.
zovány rohy patek, poklopú, okapových chodníčkú,
krytú kolektorú, zpevněných ploeh a podobně, dále
obrubníky, charakteristické body kolejiště a vyhýbek.
Poloha signálú byla zakreslována do kopií polních ná.
črtú dosavadní ZMZ a jiných existujících velkoměřítkových map. Signalizace byla provedena 1. a 2. 11. 1972.
Měřické snímkování se uskutečnilo 6.11. 1972. Přesto,
že se intenzivně prováděla údržba signalizace, bylo
mnoho signálú, zejména na vozovkách, zničeno. Sním.
kování bylo provedeno komorou MRB 18 X 18 cm,
f = 210,64 mm, v měřítku 1 : 3000 zit podmračného
počasí, podélný překryt p = 60 %' příčný překryt
q = 45 %' Požadavky na snímkování byly splněny
výtečně.

6. Příprava pro fotogrammetrické vyhodnocení
V prostoru dosavadní ZMZ byly jako podklad pro polní náčrty využity fotozvětšeniny 1 : 250 (na papír) dosavadních náčrtú 1 : 500.
V terénu byla provedena klasifikace, tj. přehlídka,
zákres nových nebo změněných prvkú polohopisu, za·
měření potřebných oměrných měr, zjištění popisných
údajú. Prúběh podzemních rozvodú nebyl předmětem
práce v této etapě. Na nezpevněných plochách byl
klasifikován i výškopis. Všechny zjištěné a změřené
(oměrné míry) údaje byly zapisovány do polních ná-

črtú.
V kanceláři byly plochy náčrtú rozděleny do
zpracovatelských jednotek (blokú) tak, aby v žádné
nebylo více než 999 podrobných bodú. V každém
bloku byly podrobné body očíslovány počínaje vždy
číslem 1.
Současně s číslováním podrobných bodú byl pro
každou zpracovatelskou jednotku založen "kontrolní
záznam podrobných bodú" (obr. č. 4), kde se u každého
podrobného bodu uvedlo číslo, popis bodu a případné
zařazení do kategorie "O" u bodú, které bylo možno
převzít z původní ZMZ nebo vypočíst z oměrných měr
změřených při klasifikaci. Rozdělení bodú do kategorií - viz tab. č. 1.
.

~

Konlroln/ Z3Znam IfXIrolmých hodů
Ci,s/ohloku
.
IrdOQr.m.

P;lorav;}

c'ls.boo'lJ

~~.

Popis fxxIlJ

"l~""~
-i .

O
I
2

3

7

/(at~

vI/hodnoceni
i' óodlJ

2 3

01 S

6

Dl/O

C;'selnaZHZ T.lr. Kophvnice
,
Slozem' poclrobnycn bodů podle k.l/eooni

65
k;l

Poce!

Popis k.18gorie

odů

O

Bod!! převzť1té zna'c"'rtů dOS8Yddn/ ZMZ

7

Uměle signahrow}né[otogram

(tiS)

70,S

0,8

vyhodnocené body

2

fologrammetricl<ll jednoznačné vyhodnocené nes'9nai/Zovane bod,!

of,7

J

FoIogr.sm"!elric*!".Y!lhodnoC'eq,ébody,je}i'chi polohu vs"álr ne/ze znovu
jednoznacn8 vr tf (OJY kO/'!I',body ob/ovM, "Id)

8,5

4
S
.6

Fotogr~mm.trick!l

s nejistotou Yfhodnocené bodf/. které bylo nu/no

1.0

y ferinu mé/ieku" orént

9,0

Nově gsoáslicky vrc'né bod,!
Boáy prev;'fé z ~rtrJ dosIJvéidn/ ZHZ II niel1z možnost
blJ/~ z. ;/téna ;i během vyrobniho proceslJ

p/evzetľ

5,7

~O

Celkem

V prostorech mimo původní závod byly jako podklad pro polní náčrty pqužity zvětšeniny leteckých
snímků do měřítka 1 : 500. Zpracovatelskou jednotkou
(blokem) zde byl zpravidla rozsah mapového listu.
K fotogrammetrickému vyhodnocení byly předány
tyto materiály:
a) diapozitivy leteckých snímkú na rovinném skle,
b) kontaktní kopie let. snímkú se zákresem rámú mapových listú a identifikovanými vlícovacími body,
c) polní náčrty,
d) kontrolní záznamy podrobných bodů,
e) seznam souřadnic a výšek vlícovacích bodů,
f) připravené průsvitky (na hostaphanu) s vynesenými
vlícovacími body, rámy listú v místní soustavě
a body čtvercové sítě v JT8K, originálú polohopisu
pro jednotlivé mapové listy,
g) připravené prúsvitky (na hostaphanu) originálú
výškopisu pro jednotlivé mapové listy,
h) originály (hliníkové fólie) polohopisu dosavadní
ZMZ,
i) originály (astralony) výškopisu dosavadní ZMZ.

7. Fotogrammetrické vyhodnocení

Fotogrammetrické vyhodnocení polohopisu bylo provedeno graficko.numericky na vyhodnocovacích přístrojích Stereoplanigraf a Stereometrograf fy ZEISS
Jena.
V prostorech dosavadní ZMZ bylo grafické vyhodnocení polohopisu prováděno vždy do prúsvitky
(hostaphanu) polohopisu, pod kterou byl podložen
originál (hliníková fólie) dosavadní
m.1.
. ZMZ.
Fotogrammetrická metoda určování podrobných bodú byla vzata
'Y
. jako základní. Vyhodnocovány byly
všechny body polohopisu, u kterých
to bylo možné. Zásadně však nebyly
vyhodnocovány rohy budov, pokud
~~
nebyl viditelný prúnik zdiva s terénem, drobné výstupky na frontách
budova jiné drobné pravoúhlé výstupky větších objektú, jejichž 10mové body bylo možno určit z oměrných měr. Tyto body byly při

Q!l% ~~r:ltO)iCe
PoznimJ.
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přípravě k fotogrammetrickému vyhodnocení v kontrolním záznamu podrobných bodů zařazeny do kategorie ,,0". Současně s fotogrammetrickým vyhodnocením polohopisu byl doplňován "kontrolní záznam
podrobných bodů". V případech, kdy byl vyhodnocován bod již zobrazený na podloženém originálu dosavadní ZMZ, byla v "kontrolním záznamu" vyznačena
grafická odchylka v desetinách mm. Na originálu (hostaphan) polohopisu byly body vyznačeny vpichy, čísla
bodů tužkou, čáry situační kresby byly vyrýsovány
tužkou. Modelové souřadnice všech bodů byly odečítány a zapisovány dvakrát ručně do zápisníku modelových souřadnic. Podnik v té době ještě neměl provozuschopné registrační zařízení. Výškopis byl vyhodnocen graficky - bodově. Na žádost objednatele byl
navíc vyhodnocen do originálů výškopisu i výškopis
střech všech budov. Byl vždy vyhodnocen obrys střechy a v něm všechny další půdorysné prvky střechy.
Vyhodnocení bylo doplněno výškovými kótami a v nejasných případech vyznačením sklopených řezů.
V prostorech mimo pů'vodní závod byly při vyhodnocování polohopisu navíc vyhodnocovány u budov obrysy střešních pláštů (v dalším zpracování početně redukovány na půdorysy). Ve výškopisu byly
navíc vyhodnoceny vrstevnice o základním intervalu
1 m.

Po dokončení fotogrammetrického vyhodnocení byla
provedena transformace modelových souřadnic podrobných bodů do JTSK. Zápisníky modelových souřadnic byly vyděrovány v dálnopisném kódu CCIT
a výpočet proveden na samoč~inném póčítači ODRA
10]3. Dovolená hodnota stl-cdní chyby transformačního klíče byla I;ltanovonana 0,05 m. V.ýstup transformovaných souřadnic z počítače byl ve formě dvojkových pásek.
V prostorech dosavadní ZMZ byly přezkoumány
všechny fotogrammetricky nevyhodnocené podrobné
body, zda mohou být určeny z polních náčrtů dosavadní ZMZ. V těchto případech byly určovací prvky
bodů přepsány z polních náčrtů do zápisníků pro strojové zpracování podle (1). Současně byly do zápisníků
přepsány i všechny platné ověřovací (oměrné) míry
z původních i nových polních náčrtů.
Takto vyhotovené zápisníky byly vyděrovány
a proveden výpočet souřadnic. Při výpočtu bylo postupováno tak, že se do počítače nejprve zavedly příslušné dvojkové pásky z transformace modelových
souřadnic a pak teprve následoval výpočet zápisníku.
Výpočet byl prováděn programem pro THM s upravenými dovolenými odchylkami pro THM 1 : 1000 na
1/2. Po provedeném výpočtu následovala kontrola výpočetního protokolu, předpis, děrování a výpočet
oprav. Případy, kdy se nepodařilo zjistit příčinu překročení dovolených odchylek, byly ponechány k doměření v terénu. Opravné výpočty se pro každou zpracovatelskou jednotku zpravidla opakovaly 3X.
U budov (mimo areál závodu), které byly vyhodnoceny fotogrammetricky obrysem střešních plášt ů
byly po dohodě s odběratelem provedeny početní redukce na půdorys s ponecháním dovolené odchylky,
pro oměrné při THM (30 cm).
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V prostorech mimo rozsah původní ZMZ bylo doměření polohopisu provedeno ihned po zkončení fotogrammetrického vyhodnocení. Výsledky měření byly
zapisovány do zápisníku pro strojové zpracování, kam
byly přepsány i oměrné míry z polních náčrtů,
změřené při klasifikaci před fotogrammetrickým vyhodhodnocením. Současně byly elektromagnetickými hledači vyhledány a zaměřeny i průběhy podzemních
inženýrských sítí. Jejich lomové body byly číslovány
v rámci zpracovatelských jednotek v návaznosti na
číslování ostatních bodů polohopisu. Jako pevných
bodů bylo při doměř'ování používáno kromě bodů podrobného bodového pole i bodů kategorie 1.
Teprve pak bylo přistoupeno k výpočtu souřadnic podrobných bodů.
Fotogrammetricky
vyhodnocený výškopis byl
doplněn plošnou nivelací na zpevněných plochách.
V prostorech dosavadní ZMZ bylo k doměřování
polohopisu přistoupeno až po výpočtech souřadnic,
jak jsou popsány v kapitole 8. Byly tedy doměřovány jen ty body polohopisu, které nebyly určeny fotogram metricky nebo ze stávající ZMZ, případně z oměrných měl' měřených při klasifikaci. Jako pevných bodů
bylo kromě bodů podrobného bodového pole používáno bodů kategorie 1 a vybraných bodil kategorie O.
Výsledky měření byly zapisovány do zápisníků pro
strojové zpracování. Zápisníky byly vyděrovány
a proveden výpočet souřadnic podrobných bodů.
Výškopis byl v prostoru původní ZMZ kompletován tak, že na nezpevněných plochách bylo převzato
fotogrammetrické vyhodnocení. Na zpevněných plochách byl dosavadní výškopis porovnán s fotogrammetricky vyhodnoceným. V př'ípadech, kdy bylo patl'né, že se nezměnil, bylo použito pi'tvodního výškopil'HI,
jinak byl doměřen plošnou nivelací.
Při měření průběhu podzemních inženýrských
sítí v prostoru s dosavadní ZMZ byly jako polní náčrty využity otisky nových polních náčrtů. Průběh
byl zjištěn elektromagnetickými hledači. Pokud bylo
kontrolním vyhledáním a měřením zjištěno, že se
průběh vedení proti stavu zobrazenému v dosavadní
ZMZ nezměnil, bylo určení jeho lomových bodů převzato z polních náčrtů dosavadních ZMZ a přepsáno
do zápisníků pro strojové zpracování. Tam bylo zapsáno i měření lomových bodů nových nebo změněných průběhů. Lomové body byly číslovány v rámci
zpracovatelských jednotek v návaznosti na čísla podrobných bodů polohopisu.
Po výpočtu souřadnic lomových bodů podzemních
inženýrských sítí bylo přikročeno k vyhotovení definitivní dvojkové pásky souřadnic všech podrobných
bodů polohopisu a inž. sítí (programem pro slučování
dílčích dvojkových pásek), dekadické děrné pásky souřadnic a výpisu seznamu souřadnic podrobných bodů,
zvlášť pro každouzpracovatelskou jednotku.

10. Příprava a vyhotovení kresby na automatickém
koordinátografu
Předpis kresby byl vyhotovován podle předpisu (2)
a těmito základními odchylkami:
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základní

a) Protože ncbyly počítány plochy, nebylo nutno př'edepisovat skupiny (zpracovatelské jednotky) všemi
lomovými body, ale jen čtyřmi body. Ze stejného
důvodu nebylo nutné dodržovat kladný směr předpisu.
b) Místo parcelních čísel byla uváděna evidenční čísla
objektů, ploch, inženýrských sítí apod. stanovená
obJednavatelem.
c) Předpis kresby i zobrazovací pásky byly pro každou
zpracovatelskou jednotku vyhotoveny zvlášť pro
polohopis, kolejiště a jednotlivé druhy inženýrských
Hítí.

kresbě byly odstraněny chyby v předpisech kreHby
a v zobrazovacích páskách. Nejvíce problémů bylo
vždy s kresbou křivek, kterých je v ZMZ velký počet.
Interpolační program Coragraphu zde často pracoval
zcela neočekávaným způsobem. Definitivní kresby
byly vyhotoveny na transparentním papíru, zpravidla v měřítku 1 : 500 zvlášť pro každý mapový liHt
a soubor kreslicích pásek (zvlášť polohopis, kolejiště,
inženýrské sítě) základní tloušťka čáry 0,2 mm. Po
dohodě s odběratelem nebyly vyhotovovány na automatickém koordinátografu rytiny, ale jen graficky
méně dokonalé kresby, protože tyto nejsou při číselném způsobu zpracování hlavním produktem. Všech.
ny kresby (polohopis, kolejiště, inž. sítě) vždy pro
1 mapový list byly dohromady zkopírovány a ručnč
doplněny o značky a popis (obr. č. 5).

Př'edpisy kresby byly vyhotovovány tak, aby
umožňovaly generalizaci kresby ve dvou stupních.
Omezené možnosti automatického koordinátografu
Coragraph si vynutily některé drobné změny v kresbě
proti platným smluveným značkám, například cha.
rakteristické body na kolejích nemohly být zobrazeny
kolmou čárkou, ale kroužkem.

V prostorech mimo areál původního závodu byly
odběrateli v časovém předstihu navíc odevzdávány
i adjustované kopie výsledků grafického fotogram'netrického vyhodnocení polohopisu.

Předpisy kresby byly vyděrovány a vypočteny
zobrazovací pásky (na počítači ODRA 1013). Kontrolní kresby v měřítku 1 : 500 na automatickém koordinátografu "Coragraph" byly opakovány pro každý
mapový list zpravidla 2 až 3 x. Po každé kontrolní

Výškopis byl kartograficky zpracován a odběrateli
předáván v grafické formě. V prostorech mimo areál
původního závodu však byla navíc odběrateli předána děrná páska souřadnic a výšek podrobných výškových bodů. Souřadnice byly získány kartometricky.
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11. Rozhor dosažené přesnosH

Podle (3) a (4) platí pro základní mapu závodu
tato základní kritéria přesnosti.

-

-

střední souřadnicová chyba bodů podrobného bodového pole mXll = ±0,03 m
stí'ední souř'adnicová chyba podrobných bodů polohopisu m.,y = ±0,07 m
.
krajní odchylka mezi přímo měřenou délkou meZI
podrobnými body a délkou vypočtenou ze souřadnic ± 0,15 m
stř'ední výšková chyba určení vIícovacích bodú
± 0,05 m
př'esnost bodú určených na Jlpevněném povrchu
v poř'adech technické nivelace a stanovisek tachymetrického měření je stanovena krajní odchylkou
pořadů technické nivelace· 40
mm (r = délka
pořadu v km)
podrobné body výškopisu na nezpevněném povrchu určené fotogrammetricky se určí s přesností charakterizovanou střední výškovou chybou
±0,15m
krajní odchylka ve výšce vrstevnice zobrazené při
kontrolním měření je 0,40 (1,4 tga)2 (m).

V;

-

-

V

11.2 Apriorní kritéria
snímkování

ze zpracování čísel ni! základní
mapy závodu Tatra Kopřivnice

-

11,1 Základní kritéria př'esnosti

-

Zkušenosti

přesnosti použitého leteckého

přesnm:t určení transformačního klíče pro pi"cvod
z místní souřadnicové soustavy do J'1'8K
- přesnost fotogramme~rického vyhod~oc~ní
- vzájemný vztah meZI fotogrammetrICkym vyho?no cením polohopisu a jeho zaměřením geodetICkými metodami v původní ZMZ,
Podrobné bodové pole bylo polohově určeno vesměs polygonovými pořady. Kritéria přesnosti, posuzovaná podle dovolených úhlových a délkovvých o~chylek polyg. pořadů pro ZMZ byla splnena .. ~nbližně 2/3 skutečných odchylek bylo do 1/2 kraJmch
dovolených odchylek,
,
v
.
Výškově byly vIícovaCl body urceny tcchmckoll
nivelací, př'edepsané uzávěry niv. pořadll byly dodrženy.
Střední kvadratické odchylky transformačního
klíče Helmertovy transformace pro převod z místní
souřadnicové soustavy do JT8K (II daných bodú)
vyšly takto:
m.,

= ±0,029 m, my = ±0,038 m.

Délkové zkreslení mezi délkou určenou ze souřadnic v místní souřadnicové síti a z transformovaných
souřadnic do JTSK je +0,0024 m/km.
Uvedené hodnoty svědčí jak o správnosti transformačních rovnic, tak o velmi dobré rozměrové shodě obou souřadnicových soustav.
Spolehlivost transformačníc? klíčů ,pro převvod
modelových souřadnic do JTSK Je patrny z tab. c. 2,

Pro zvolené měřítko snímkování Ms = I : ms =
= I : 3000, I = 210 mm, výška letu V = 630 m vycházejí tyto apriorní střední chyby fotogrammetrického vyhodnocení:
- střední souřadnicová chyba signaIizovaného podrobného bodu m.,y = ±O,ll.ms
= ±3 cm
- stř'ední souřadnicová chyba rohu stf'echy (okapu)
XY = ±0,18.
s = ±1O cm
- sti"ední chyba v určení výšky podrobných bodú
m. = ±0,2 %0 V = ±0,I3 m
.
- střední výšková chyba vyhodnocení vrstevnic se
dá odhadnout hodnotou ±0,20 m

m

Vm

Z předcházejících údajů byl učiněn závěr, že přesnost fotogrammetrického vyhodnocení ze snímků zvoleného měřítka splní požadavky přesnosti ZMZ s výjimkou přesnosti určení rohú budov redukcí přes vyhodnocené okapy a určení výškových bodú na zpevněném povrchu. Těmto okolnostem byl přizpůsoben
použitý technologický postup.
1l.3 Dosažené parametry přesnosti nové číselné ZMZ
Použité technologické postupy byly dosti složité
a neobvyklé. Aby bylo vyloučeno už během výrobního
procesu případné nedodržení kritérií přesnosti, byl
pověřen člen pracovního týmu ing. Kment soustavnvm sledováním a rozborováním dosažených parametrit přesnosti. V dalším jsou uvedeny některé souhrnné
výsledky.
Pro použitou technologii vyhotovení ZMZ jsou
z hlediska přesnosti mapy rozhodující především tyto
prvky:
- přesnost nového podrobného bodového pole včetně vlícovacích bodú,
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Velký podélný i příčný překryt leteckých snímků
umožňoval určení modelových souřadnic dalších bodů
podrobného bodového pole i ve dvou a více stereodvojicích. Výsledky jsou patrné Zvtab. č: 3, 4 a dokazují, že požadované parametry presnostI pro, vyhotovení ZMZ byly i při použití fotogrammetrlCke metody
plně dodrženy. Uvedené výsledky se týka~í uměle ~ig~,
nalizovaných bodú (kategorie I). I kdyby Jednoznacne
identifikovatelné uměle nesignalizované body (kategorie 2) byly vyhodno~eny, s pol,?vič,:í p~esností, stále
by byla dodržena stredm souradmcova chyba podrobných bodů polohopisu m.,y ~ ± 7 cm.
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bez rozlišení způsobu určení souřadnic koncových
.bodů. Výsledek je uveden v tabulce č. 6. U případú,
kde je skutečná odchylka větší než 15 cm na tuto skutečnost automaticky
poukázal samočinný počítač.
Potom byl vždy zjišťován důvod a diference byly odstrančny i pHpadným novým určením souřadnic bodú .
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Pro určení přesnosti fotogrammetrického výškopisu byly namátkově v prostoru celé lokality fotogrammetricky určené výšky bodů porovnány s geodeticky
určenými (geodetické výšky považovány za bezchybné), ato u 61 bodů vyhodnocených stereoplanigrafem;
střední výšková chyba souboru vyšla ± 14 cm. Stejným způsobem bylo zkoumáno 122 bodů vyhodnocených stereometrografem. Střední výšková chyba souboru vyšla rovněž ± 14 cm.
Závěrem možno konstatovat, že polohopisná i výškopisná složka nové základní mapy závodu vyhovuje
kritériím přesnosti stanoveným v (4).
12. Účinnost použitých technologických

Pro ověřování přesnosti a vzájemného souladu
souřadnic podrobných
bodů polohopisu určených
fotogrammetricky a převzatých z ortogonálního měření původní základní mapy závodu byly z prostoru
celé lokality vybrány podrobné body, jejichž souřadnice se daly vypočíst z měření polohopisu původní
ZMZ a současně byly určeny fotogrammetricky. Za
pravděpodobnou polohu byl vždy považován aritmetický průměr souřadnic z obou určení. Ke každému
aritmetickému průměru pak byla stanovena střední
souřadnicová chyba mX1J a tato porovnána se střední
souřadnicovou chybou mX1J = ± 7 cm. Výsledky jsou
uvedeny v tab. č. 5.

-

Základní mapa závodu poměrně velkého rozsahu
byla zpracována v krátkém a sezonně nepříznivém
časovém termínu, navíc s pr'ec1áváním prací po
etapách.
- Byla dodrž!Jna všechna stanovená kritéria pres"
nosti.
- Byly splněny všechny základní požadavky odběratele na rozsah a číselnou formu zpracování včetně
neobvyklých (výškopis střech).

-

0;::s

~-Q
~
',-,
~
1

1.1

25

26

197 2

92

42

??

28

9

32

12

Ml,
277

Hotové výsledky práce ukazují, že zvolený technologický postup i forma řízení prací byly správné, neboť:

Nové na použitém technologickém postupu bylo především:

Tab. 5

52

postupů

3

50

8

15

S

10

39
4.1

P3

12

14

7

5

18

2

7

13

21

7,6

104 J7,5 115 "'1.5 .16

1

1

Pro ověření dodržování maximální dovolené odChylky mezi délkou přímo měřenou a vypočtenou ze
souřadnic byl namátkově zkoumán soubor 284 délek

využití letecké fotogrammetrie,
číselná forma zpracování.

Je nutné zdůraznit, že v tomto krátkém pHspěvku nebylo možné popsat podrobnosti technologických
postupů a jejich vývoj během realizace.
Po skončení prací lze bezpečně říci, že jen díky
fotogrammetrické metodě byly splněny požadované
termíny dokončování ZMZ. Při využití výlučně klasických geodetických metod by se doba realizace zakáz.
ky protáhla přibližně na dvojnásobek.
Z tabulky č. 1 je zřejmé, že použitím fotogram_
metrické metody a využitím výsledků měření původ_
ní ZMZ bylo dosaženo toho, že přímým měřením v te.
rénu muselo být určeno jen 25 % podrobných poloho_
pisných bodů. Rovněž podrobných výškových bodů
bylo přímo v terénu určeno jen asi 25 %.
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A.: Zkušenosti

ze

7/1974

zpracování
mapy závodu

číseln~ základní
Tatra Kopřivnice

Fotogrammetrická
metoda naTab. 7
víc umožnila
důkladně
prověřit a
"
organicky
zapojit výsledky měření
původní ZMZ do nové číselné základní mapy závodu.
Údaje o spotřehě času
Spotřeba
času na jednotlivé
Rozsah loka/tl!l: 180ha pÚvodn/ho za'vodu ~195ha roz//řem: celkem .175ha
etapy prací je uvedena v tab, Č. 7,
Celkem 40.O tis. podrohnych bodů, 50 mapovych listů
Číselná forma zpracování
s sebou
ISII/TJ:, .sHPO 'HP'ť SflPX"/1,;,
př'inášela nepřetržitou
řadu probléSil /TP SH/!! SH~
7b.
%
mů, které byly řešeny průběžně bě0,19 1300(, 73,0 34,5
JO,S 20,0
7500
Polní prace
hem realizace celé zakázky. Mimo
jiné musely být upravovány
stáva0,09
3 '100 15,0 10,0
fologr.am. v!jhodnocen/
jící výpočetní programy,
resp. vyPracePHS
tvářeny
nové. Byly problémy i se
lf,1
0,24 4200
23,S
9500
38,S 25,0
př/pravJ/ dal
zajišťováním potř"ebného strojového
10
1,-1K.ancel.arské prace
3,5
6?3
času. Byly řešeny způsoby organi3924 10.0 11,0
zace práce a kooperačních
vztahů
24624 100,0 60.0 0.62 1787J 100,0 47.0
Celkem
zejména mezi polním praeovištěm,
•
.'
h tj,"
7001l0d. sam.poéifače
Oo'ra 1013
fotogrammetrickým
oddílem a střeSpo!reba s/rOjov!jc ho mcelkem: .uS hod;ulom.koord'inafoorafu
CorraoraM
diskem přípravy
dat. Často se to
neobešlo bez složitých situací, práce
[6] Geodézie,
n. p. Opava
Technická zpráva o vyna tH směny, práce o sobotách a nedělích. Zejména
hotovení číselné základní mapy závodu Tatra Kopv první polovině doby realizace měla práce spíše
řivnice
charakter
provozního výzkumu.
[7] Herda,
M.: Výzkum metodiky zpracování djgitálSplnění této zakázky však na druhé straně přiní základní mapy závodu - výzk. zpráva VUGTK
Č. 530 s přílohami
neslo n. p. Geodézie Opava neocenitelné zkušenosti.
[8] 9íma J., Vyhotovení digitální účelové mapy v měřítku 1 : 500 fotogrammetrickou
metodou - Geode13. Využití číselné ZMZ odběratelem, údržba ZMZ
tický a kartografický obzor č. 11/73

tise/na lHl

Tatrt1

Kop!Jynice

-

o,

Výstavba n. p. Tatra Kopřivnice
bude probíhat
do
roku 1980. Do té doby využijí ZMZ především projektanti výstavby a rekonstrukcí
k následujícím pracím:
Pro vykreslení mapových
podkladů
pro projekty
na automatickém
koordinátografu
v různých měřítkách, rozsahu, obsahové náplni a provedení.
- Pro přípravu vytyč ovacích schémat v souřadnicích.
- Jako podklad pro vyzkoušení možnosti projektování H pomocí samočinného
počítače, př'ípadnč pro
automatické
projektování.
Výše uvedené možnosti jsou projektanty
využívány ve značném rozsahu.
Podle předběžné dohody s odběratelem se předpokládá průběžná
údržba číselné ZMZ doplňování
děrných
pásek
seznamů
souřadnic,
zobrazovacích
pásek a polních náčrtů v souladu s postupující
výstavbou.
Připravuje
se rovněž projekt
doplnění
číselné
ZMZ na digitilní
základní
mapu závodu
(DZMZ)
podle (7). DZMZ bude pravděpodobně
kompletována
po územních celcích s ukončenou výstavbou.
DZMZ
bude sloužit především potřebám řízení výroby v n. p.
Tatra Kopřivnice.

Do redakce došlo 19. 3. 1974
Lektoroval:

Ing. Miroslav Herda. CSc••
VÚGTK '" Praze

-

Literatura:
[1] ČÚGK Návod pro vedení měřického náčrtu a zápisníku měřených údajů určených ke strojovému zpra~oyání výpočetních a zobrazovacích prací
[2] CUGK Návod pro vedení předpisu pro kresbu a výpočet výměr při strojovém zpracování technicko:,h9spodářské mapy
[3] CUGK Směrnice pro technicko-hospodářské
mapování
[4] ČÚGK Směrnice pro vyhotovení základní mapy závodu a sídliště
[5] Goodézic,
n. p. Opava
Technologický
postup
pro zpracování číselné základní mapy závodu Tatra
Kopřivnice

KV ČVTS - společnosti geodézie a kartografie v Ostravě ve spolupráci s \pobočkou ČVTS n. p. Geodézie v Opavě pořádají ve dnech 21.-24. 10. 1974 v lázeňském středisku Jánské koupele v okrese Opava
konferenci na téma
Technické
předpisy
pro racionalizaci
g eod é z i e.

a jejich
inženýrské

pnnos

Účelem konference bude praktické zhodnocení platných
předpisů při provádění prací inženýrské geodézie
a] mapové podklady pro projektování
b] \práce stavebně vytyčovací a kontrolní
c 1 geodetické a fotogrammetrické
práce v průmyslu a
stavebnictví
d] použití strojového zpracování základního plánu závodu vyhctoveného fotogrammetrickou
metodou v měřítku 1:500
e] exkurze na stavbu televizní věže na P'radědu.
Vložné pro členy ČVTS 400,.- Kčs, pro nečleny 500,Kčs. Ve vložném jsou zahrnuty veškeré náklady na
uspořádání konference, náklady na sborník v ceně cca
130,- Kčs, náklady na exkurzi 40,- Kčs, stravování
v hodnotě 25,- Kčs za 1 den (podle vyhl. Č. 96/67 Sb.]
a nocležné v hodnotě 35,- Kčs z:;, 1 noc.
Jízdné si uhradí účastníci sami, nebo jejich vysílající organizace.
Ubytování Ipro účastníky konflerence je zajištěno v zota'vavně "M Í R" v areálu lázeňského střediska.
Zahájení konferenre dne 21. 10. 1974 v 18,00 hodin,
ukončení dne 24. 10. 1974 v 11,30 hodin.
Termín !přihlášek končí dnem 20. září 1974.
Informaci o přIpravované akci podá Ing. Dokoupil, Krajská geodetická a kartografická
správa Opava, Praskova 11, telefon 3615., 3616, čís. dálnopisu 052117.
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Nová forma odborno-politickej
pri meraniach v teréne
na SVŠT v Bratislave

činnosti
Juraj Ort uta
poslucháč 3. roč. odboru goedézie a kartografie
Stavebná fakulta, SVŠT, Bratislava

Poslucháči, 2., 3. a 4. rO'Čllíka odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVST si každoročne v máji
prehlbujú svoje teoretické znalo'sti praktickými prácami
na meraniach v teréne. Už viac ako 10 rokov z predmetu
geodézia vyko'llávajú sa tieto cvičenia na území obce Počúvadlo pri Banskej Stiavnici, v miestach, kde' p6sobil
slávny slovens'ký geodet 18. storočia, Samue'! M i k o v ín i. Popri odbo'rnej činnosti vo vofnom čase, sa nezabúda
ani na športovanie, brigády, nácvi'k spartakiády a pod.
V poslednom čase pribudla aj politická činnosť.
V máji 1973 prebiehala pod záštitou vedenia odboru po
prvý raz na všetkých mer,aniach v teréne súťaž "Sme ptripravení". Ide o HOVÚ formu odborno·politickej
činnosti,
ktorej iniciátormi boli prodekan doc. Ing. M. Dan i š,
CSc., Ing. M. Háj e k, CSc., spolu so študentmi 5. roční··
ka S. K on dáš om a I. K ole s á rom. Impulzom tohto
podujatia
bola obdobná súťaž sovi€'tskych študentov
v Novosibirsku, ktorá sa aplikovala na naše, podmienky.

l'Dznych úloh. Súťažilo sn Pf) c1l'lI:f.stvácll.Družstvo dostalo počtársku úlohu, ktorú v stanovcnom čase a v určenej presnosti muselo ukoni:iť. Praktická časť sa uskutočnila za nádherného slnečného počasia. Tu sa študenti
zdokona1'ova\i súťažnou formou v horizontácii il centrácii stroja. Až pri tomto úkone sa vy'strledalo celé družstvo. Hodnotila sa kvalita 3 čas.
Výbornú úroveú mala športová časť. Osohiinú zmienku si zasluhuje minifutbalový turnaj, ktorého finálový
zápas strhal aj antifuthalových
fanúško,v. Bol ukážkou,
že tento špo'rt s.a dá vykonávať na akomkofvek teréne,
za hociakého počasia a s r6znym počtom 1'udí. Táktiež
cezpofný b€'h preveri! fyzickú zdatnosť budúcich zeme-

Toto pretekani,e má oživiť a spojiť odbornú aj politickú činnost posluc:háčov ako súčasť komunistickej
výchovy. Súťaží sa vo vofnam čase a to medzi jectnoHivými
meračskými skupinami. Podmienky súťaže' s presným bodovacím systémom pripravila komisia, zložená z pedag6gov a študentov.
Súťaž Sil sklaclií z týchto častí:
odbOrJlo,vzc!cliívacej (pripravJ Ii vedúci súslredrm[ j,
šporlovej (pri pravd O ob 8' š; 2. rDi:.),
p'diticko·výchrwniej
(pripl'ilvil J. K o I r~s (I r 11 doc. S.
Michalčákj,
kultúrnej
(pripravil Fa b i á 11, 3. roč.],
zábavnej (I. K o I e s á 1').
V 2. ročníku sa v r. 1973 zúčastnilo súťaže 8 pracovných skupín po 4 členoch. V súť,ažnej porote pracovali
doc. Ing. S. M i c h a I č á k, CSc., Ing. F. Po I j a k, CSc.,
Ing. D. P í š a I. Dob e š za SZM.
Úlohou politicko-výchovnej
časti bol o zdokonaliť a
hlavne rozšíriť znalosti o poslaní a úlohách SZM, úlohách VTR, zo súčasnej
politic'kej situácie vo svete,
z uznesení XXIV.zjazdu KSSZ, XIV. zjazdu KSČ a z hist6rie
odboru geodézie 11 kartografie. Táto časť súťaže ukázala
hlboké korene ideologického chápania socializmu, ktoré
počas štúdia nadobudli poslucháči za pomoci celého pe,dagogického zboru.
Okrem toho mimo súťaže, dňa 9. máj a pri príležitosti
oslohodenia našej vlasti viťaznou Soviets]wu armádou bol
uskutočnený masový výstup na Sitno. Tu pri pamatníku
partizánskeho
velitera L. Exnára poslucháči vzdali hold
Ilrdinom Slovenského národnéhu povstania, ktorí neváhali darovať vlasti to najdrahši,e čo maIi - svoje životy.
V odhnrno-vzdelávacej častí súťaž pozostávala z troch
častí: teore-tickej, počtárskej a praktickej
(obr. 1). Teoretická časť sa uskutočnila v podobe súťažného večera,
kde počas stanoveného
časového limitu bol o treba súťažiacej skupine odpovedať na nieko1'ko otázok zo základov te-órie chý)), konštl'ukcie Iil8'račských prístrojov a mel'ačskýc!l postUJlov. Úlohou počtál'skej časti bolo získať
u poslucháčo'v návy'k na rýchlosť a presnosť PTi výpočte

meračov. Trať viedla pri lesných chodnikoch. Aj tu sa
u'kázalo, že ten kto si chce zašportovat,
nemusí mať
perfe'ktne pripravený štadi6n, al8'bo komfortne zariadenú
te,locvičnu. Sport v čistom lesnom prostredí určite pro,speje človeku, ktorý dlhé mesiace trávi vo vefkomeste.
Na doplnenie fyzicl,ej zdatnosti bola ,ešte súťaž v preťahovaní lanom a v hode granátom na cief.
Kllltúrna a zábavná časť sMaže prebiehala po'čas večerov formoukvízov.
Ani tu študenti nedali sa zahanbiL
Mnohými odpoveďami priam udivovali porotu. Ich odpovede zo zemepisu, kultúry. hudby boli niekedy detaiInejšie, ako určovali požiadavky súťaže.
Záverečný večer súťaže sa konal v neformálnom veselom ovzduší za účasti prodekana doc. Ing. Dan i š a,
CSc., ktorý odovzdal 3 víťazným družstvám hodnotné
knižné ceny.
.odbor geodézie a kartografie
na Stavebllej fakulte
SVST I'Ž po dlhé roky pra-ktizuje razne formy z1.?líženia
Sil š(ud,rmlov a IllJdngógov. SMaž "S IIIe p 1" i P l' a ven
i"
je novou netradičnou formou takéhoto zblíženia a výchovy zároveií, a preto bude prebiehať aj v budúcnosti.

1974/203

Geodetický a kartografický obzor
ročník 20/62, číslo 7/1974

204

využít vždy jen jedné funkce, zatím co ostatní zařízení
stroje zůstávají v nečinnosti. Ortoprojektor
GZ-l svým
stavebnicovým řešením umožňuje současně plné využití celého příslušenství. V rámci semináře byly oba přístroje předvedeny.

Z činnosti ČVTS ve Východočeském
kraji v roce 1973

O praktických zkouškách na topocartu a orthophotem
promluvil s. Ing. Zbyněk Maršík, CSc.. (VÚGTK Praha).
Popsal přístroje a provedené ověřovací zkoušky jejich
spolehlivosti
a přesnosti
uskutečnění
v laboratořích
VEB Carl Zeiss v Jeně v prosinci 1971.

VII. geodetická
a kartografická
konference
konaná dne 21. června 1972 v Pardubicích projednala opatření k dalšímu uskutečňování
politiky KSČ, vlády a Národní fronty v podmínkách
poboček VTS, krajských
výborů a celostátních
odborných
skupin společnosti
geodézie a kartografie.
Konference dala tím i nám úkol zajistit aktivní účast
členů -našich poboček ČVTS na všech úsecích činnosti
geodézie a kartografie
a přispívat k plnění závěrů XIV.
sjezdu KSČ. Výrazem toho je především plnění národ 0hospodářských
plánů na všech pracovištích oboru geodézie a kartografie. Výsledky se již dostavily. Závazky,
které byly zveřejněny na počest 55. výročí VŘSR, 50.
výročí založení SSSR, na počest 25. výročí Únorového
vítězství pracujícího lidu a k II. sjezdu ČVTS byly splněny.
Dne 1. března 1973 byl uspořádán závodní pobočkou
ČVTS při Vojenském topografickém
ústavu v Dobrušce
spolu s vedením ústavu "Fotogrammetrický
seminář".
Koncepcí leteckého měřického snímkování v ČSSR se
na něm zabýval s. Ing. Jiří Kánský. Měřické snímkování by mělo u nás vycházet z vyhodnocení dosavadních
zkušeností, ze zhodnocení
podmínek geografických
a
meteorologických,
z rozboru dosavadního
a možného
budoucího využití archivovaných leteckých snímků (zejména co do účelu, měřítka, požadavků na obsah a stáří leteckých snímků, z rozboru fotografické
a geometrické kvality dosavadních snímků), z rozhoru potřeb
předpokládaného
rozvoje mapovacích a interpretačních
prací a potřeb ri'lzných informačních
systémů, z rozboru potřebného
současného
i budoucího stavu techniky a technologie
fotoleteckého
a fotolaboratorního
zpracování leteckých měřických snímků.
Předpokládaný
vývoj požadavků na letecké snímkování by měl vést k ujasnění možností a potřeb zajištění úkolů, které z toho vyplývají. Jedná se nejen o fotoleteckou jednotku, ale i o další pracoviště. Podmínky
povětrnostní,
kádrové i technické si vynutí racionalizační opatření, která by měla vést k prom:l'šlené kon·
cepci leteckého měřického snímkování ve vztahu např.
ke zdokonalení techniky, technologie a organizace leteckého měřického snímkování a ke zvýšení efektivnosti využívání leteckých. snímků.
K otázkám koncepce obsahu a technologie zhotovování fotomap promluvil s. Ing. Josef Benedikt. Zmínil
se o způsobu zhotovování fotomap a o jejich kvalitě.
V závěru konstatoval, že tyto mají své výhody i nevýhody. Uvedl, že mezní hranice rozlišovací schopnosti
se u fotomap objevuje u měřítek 1:10000 až 1:25000.
Zdůraznil, že jelikož obsah snímků lze jen s obtížemi
generalizovat, zůstanou čarové mapy základním mapovým materiálem, zejména ve středním a malém měřítku. S omezeným využitím fotomap se musí počítat
i v oblasti map velkých měřítek místních tratí. Dále
zdůraznil, že v mnohých zemích se tato metoda stala
celostátní
mapovací metodou především v měřítkách
1:5000. V rozvojových zemích má značný význam pro
rychlé doplnění
dosud chybějícího
mapového
díla.
U nás je rozvoj této metody teprve v počátcích.
Popis diferenciálních
překreslovačů
typu stereotrigomat a ortoprojektor
GZ-l, byl předmětem
přednášky
s. Ing. Bohuslava Filipovského. Oba typy mají kladné
i méně vhodné prvky z hlediska jejich využitelnosti
i hospodárnosti
prováděných
prací. Přesto, že stereotrigomat je konstruován
pro více funkcí, umožňuje

Diferenciální
překreslování
a integrovaná
fotogrammetrická metoda jako celek přináší podstatné zvýšení
produktivity a rychlosti práce. Rychlost a hospodárnost
pořizování ortofotomap vede k hledání a ověřování nových technologií pro zpracování i údržbu map.
Barevnou leteckou fotografií se zabývala s. Ing. Marta Šimonová. Zdůraznila, že barevná letecká fotografie
nabývá stále větší důležitosti v mnoha úsecích fotogrammetrie.
Barevný snímek poskytuje mnohem více
užitečných
fotografických
informací
než černobílý
film. Zabývala se problémy na úseku použitelných barevných a spektrozonálních
leteckých filmů v procesu
pořizování pozitivních barevných
odvozených snímkových podkladů, problémy při přejímce a kontrole barevných materiáli'l, problémy spojenými s jejich stárnutím a nakonec i ekonomickou stránkou. Rozdíl mezi
náklady na pořízení barevných a černobílých snímků
tvoří jen malý podíl celkových nákladů
potřebných
k získání snímků. Barevný snímek pak poskytne více
informací, které by jinak musely být získány měřičem
v terénu.
Velkým kladem bylo, že účastníci semináře
v den konání semináře sborník přednášek.

obdrželi

V rámci činnosti ČVTS ve Východočeském kraji byla
dále uspořádána řada přednášek. Dne 22. března 1973
přednesl Pl'of. Ing. M. Hauf, CSc. (ČVUT Praha) v Par·
dubicích přednášku "O nejnovějších strojích v geodézii". V Dobrušce byla uspořádána
beseda se s. Dr. J.
Kalvodou na téma "Expedice do Hindukúše". Dne 22.
března 1973 byla uspořádána v Pardubicích akce "Převod operátů na samočinný počítač". Mimo těchto akcí
bylo uspořádáno školení o novém výkazu změn uspůsobeném ke zpracování na SAPO.
Členové ČVTS VČ kraje se rovněž zúčastnili Geodetických oborových dnů spojených s návštěvou veletrhu
v Brně a akce "Zkušenosti z převodu evidence nemovitostí na SAPO v Libe,rci". Dne 15. října 1973 byla uspořá·dána exkurze do Ústředního archivu Geodetického ústavu, n. p. v Pra'Z€' a na hvězdárně v Ondřejově a v Hradci Králové.
Ve všech výborech poboček ČVTS ve Východočeském kraji byly projednávání
programy komplexní socialistické racionalizace hospodářských organizací a byl
dohodnut způsob spoluúčasti ČVTS na jejich realizaci.
Byly projednány
formy spolupráce
na úseku rozvoje
zlepšovatelského
hnutí, socialistické
soutěže a plánu
odborné výchovy.
V souladu s usnesením vlády ČSR ze dne 28. dubna
1971 Č. 90 uzavřel ÚV ČVTS - společnosti geodézie a
kartografie
rámcovou dohodu o spolupráci
s Českým
úřadem geodetickým a kartografickým.
Na základě této
dohody' uzavřely dohodu i pobočky ČVTS n. p. Geodézie s hospodářským vedením národního podniku. Dohoda obsahuje konkrétní závazky poboček. Pomoc poboček ČVTS při plnění hlavních racionalizačních
opatření
v roce 1973 se projevila zejména při školení číselného
zaměřování změn, převodu operátu evidence nemovitostí
na samočinný počítač, při odstraňování závad při převodu evidence nemovitostí na SAPO a při aplikaci fotogrammetrie při mapování místních tratí.
Výsledky činnosti ČVTS v oboru geodézie a kartografie byly popularizovány
v měsících květnu až září
1973 vý~ta~kou na Krajské radě ČVTS v Hradci Králové.
Příkladem dobrých vztahů a práce s mládeží byla
činnost pobočky ČVTS Vojenského topografického
ústavu v Dobrušce. Členové této pobočky praVidelně sezna-
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movali mladé absolventy ČVUT, kteří ve VTOPÚ konali
základní vojenskou službu, s činností a programem
ČVTS.
V roce 1973 se systematickým náborem funkcionářů
i členů ČVTS a úspěšným pořádáním odborných akcí
zvýšil počet akt1vn~::h členů.
Do budoucna se ČVTS - GK ve VČ kraji zaměří především na plnění úkolů vyplývajících z usnesení listopadového pléna ÚV KSČ a navazujícího usnesení zasedání KV KSČ ze dne 20. prosince 1973 k hospodářské
politice strany ve VČ kraji. Prvním úkolem bylo zveřejnit přijaté dokumenty mimořádného plenárního zasedání KR ČVTS, propagovat a seznámit s nimi odborné orgány, pobočky a všechny členy ČVTS. Dalším úkolem je
zajistit úspěšné dokončení kontroly základní členské
evidence a předání nových členských průkazů ČSVTS
v pobočkách
ČVTS. Mimořádná pozornost a pomoc
byla poskytována pobočkám ČVTS při zajišťování příprav a při konání výročních členských schůzí. Nové
závazky vyhlášené na počest 30. výročí Slovenského
národního povstání a 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou vytvářejí základ vysoké aktivity členů ČVTS při zabezpečování ekonomických a politických cílů strany a státu.
Rozhodujícím místem realizace tohoto úsilí budou
pobočky ČVTS. Všestranný rozvoj jejich činnosti bude
předním úkolem, jehož naplňování bylo uloženo II. sjezdem ČVTS a IV. sjezdu ČSVTS. Proto na podporu dalšího rozvoje aktivity a iniciativy poboček a za účelem
soustavné péče o jejich práci, organizuje KR ČVTS
v roce 1974 "Krajskou soutěž poboček ČVTS o čestný
titul nejlepší pobočka ve Východočeském kraji".

Novou etapu vývoje znamená vy'dání vyhlášek číslo
10/1974 Sb. a č. 11/1974 Sb. [) geodetických pracích 'Ve
výstavbě, jimiž repll'blťkové Úřady geodézie a kartograHe v dohodě s Federálnim minister:stvem pro technický
a investiční rozvoj dávají věci potřebný právní záiklad.
Souběžně s účinností od 1. března 1974 byly vydány
výnosy předsedy Českého úřadu geodetickélho a kartografického ze dne 25. 2. 1974 č. 870/1974-03 O zi'ízen(
zkušební ~offi'ise k prověřování zpľ\sobilosti k výkonu
funkce odpovědného geodeta a č. 880/1974-03, Jednací a
Z1kušebn(řád zkušehní komise ČeSkého úřadu geodetického a 'kartografického. Pro Slovensko se obdobné výnosy připravují.
Nové prů1kazy o zpflsobilosti k vykonávání fun1kcelodpovědného geodeta podie těchto výnosu jsOU oproti dosavadním vysvědčením o v}'konané zkoušce' pro ,odpovědné ge'odety rozšířeny o oprc1vněn( držitele prů'kazu .potvrzovat v rozsahu "Své působnosti výsledky' geod,etlckých
prací ve výstavbě podpisem a ra~ít~em organrzac~,v u n(ž
je v pracovním poměru. Oprávneny pracovn~k muze použ(vat řád!k'ové razítko podle vzoru uvedeného v průkazu.
Nyní je na absolven:tech všech dosud uspořádaných
kursů pro odpovědné geodety, aby předložili svá v~sv~dčení k výměně za nový prů1kaz, a to prostředmctvlm
krajských geodetických a kartografických sprá1v.
V případě žádost! organizace o vydán( oprá'vněn( podle
§3 vyhlášky č. 60/1973 Sb. připOjuje se u pracovnl'ka,
pro nějž se oprávnění žádá, doklad o ~ložení zkoušky pro
odpovědné geodety. Jde-li o oprávněm podle § 3 odst. 1
písmo bl může být od zkoušky upuštěno (§ 7 odst. 2 téže
vyhlášky).

Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří se aktivně
podílejí na úspěšné práci ČVTS ve VČ kraji.
Ing.

Ceský

úřad

Ing.
geodetický

Josef Zampach,
a kartografický

Dr. Miroslav
Ba;talon,
KGKS v Pardubicích

LITERÁRNf HLfoKA
Informace o ukončení
odpovědné geodety

kursu pro

Přípravný kUTs pro odpovědné geodety ve výsta,vbě
vznikl z rozhodnutí předsednictva ,oV ČSVTS ze dne
13. 2. 1967 se soU'h'lasem Ústřední komise pro vzdělávání
pracujících při ministerstvu ~kolstvL Uspořádáním tOhoto, v pořadí 4. cy'klu, pověřilo předsednictvo úV ČVTS
geodé'zie a kartografie usnesením ze 7. 12. 1972 Odbornou skupinu 1701 pr,o inženýrskou geodézii. Gestorem
kursu byl Český úřad geodetic'ký a kartografický.
Přednášky v rozsahu 53 učebních hodin se konaly ve
dnech 23.-25. března a 6.-8. dubna 1973 v posluchárně
ČVUTv Praze. Zúčastnilo se ji'ch 130 posluchačů, z toho
15 pracovnffil:ů bez předepsané kvalifikace, kteří byli do
kursu přijati na žádost organizací, aby si rozšířilI s'vé
znaIosti s tím, že se nezúčastní z'koušek. Všichni obdrželi soulbor uče'bních textů o 260 stranách formátu A5.
Závěrečné písemné a ústní zkoušky se uskutečnily ve
dnech 21.-26. 2. 1974. Bylo z'koušeno celkem 100 přihlášených, z nich 97 úspěšně závěrečnou zkouš'ku složilo.
Touto etapou !končí údobí, kdy po'řadatelem přípravných ku))Sů pro odpovědné geodety byla po stránce přípravné, lektorské, redaktorské, zkušební i hospodářské
VTS. Zna,čný společenský přínos tohoto kole'ktivnfho
úsilí celé řady pracovn~ků spočívá ve 'skutečnosti, že VTS
se podařilo na bázi dobrovolné zájmové činnosti velmi
úspěšně překlenout mezery v právních i technických
předpisech a v úzké spolupráci s Čes:kým úřadem geodetickým a 'kartografickým meziodvětvově zastřešit geodetickou čá!st prudce se r07!víjející investiční Výstavby, na
níž se podílejí p'racovníci několi'ka resortů.

Prof. Ing. dr. Pavel Gál, DrSc.: "Fotogrametria - vybrané state" (Skriptá, SVŠT, Stavebná fakulta; Edičné stredisko SVŠT v Bratislave, 1973.)
V zimnom semestri školského roku 1973/74 vydalo
Edičné stredisko SVŠT v Bratislave, dočasnú vysokoškolskú učebnic u "Fotogrametria
vybrané state".
Autorom je prof. Ing. dr. Pavel Gál, Dr_Sc.,vedú~i Katedry geodézie na Stavebnej fakulte SVST v BratIslave.
Skriptá vychádzajú takmer 10 rokov.~.o vydaní ~námej celoštátnej učebnice "Fotogrametrla , od toho lstého autora. Uvedenú publikáciu doplňa o nové poznatky,
ktoré medzitým v rozhodujúcej miere ovplyvnili rozsah
pracovného pofa fotogrametrie. Najma na poli mapovanta vo veIkých mier'kaoh, ktoré je ta'k alktuálne 'vo všetkých hospodársky vyvinutých krajinách. Zaoberá sa tiež
novými formami práce v aplikovanej fotogrametrii.
Skriptá sú určené poslucháčom vyšších ročníkov odboru geodézie a kartografie na vysokej škole. Radi po
ňom siahnu i starší absolventi, ktorí sa s novými poznatkami nemohli na škole stretnúť, ale tiež postgraduálne študujúci.
Obsiahnutá látka dočasnej učebnice je na 145 stranách priebežne
doplnená
93 obrázkami,
tabuIkami
a schémami. Autor rozdeli! knihu na 4 kapitoly, ktorých
obsah je nasledovný:
1. kapitola - Ortofototechnika a integrovaná met6da
mapovania. Po úvodlllej časti, v ktorej sa rozoberá vplyv
terénneho reUéfu na zobrazovanie územia na leteckej
snímke a po prehlade klasických met6d prekreslenia
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členitého územia, sa venuje pozornost diferenciálnym
prekreslovačom.
Tie autor deli z dvoch hIadísk: podla
celkovej konštrukcie a podla sposobu projekcie. Názorne sú popísané diferenciálne prekresrovače založené na
projekcii s kongruentným zvazkom lúčov a diferenciálne prekreslovače
s projekciou pretvorených
zvazkov.
Pri metóde diferenciálneho
prekresfovania
sa autor zaoberá aj otázkou presnosti a poukazuje na hlavné pramene chýb pri diferenclálnom
prekresfovaní.
Možno
povedať, že touto metódou sa takmer exaktne vyriešil
problém vyhotovovania fotoplánov členitých území. výsledným elaborátom diferenciálneho
prekresrovania
sú
ortofotosnímky, z ktorých možno zostavovat tzv. ortofotomapy. Čitaterov zaiste zaujme nový termín - in t eg r o van á m e t óda
map o van i a, pri ktorej sa polohopis získa '10 forme ortofotosnímok
a výškopis '10
forme profilových šráf alebo segmentov vrstevníc, ktoré
sú ve;!!ajším produktom diferenciálneho
prekreslenia.
2. kapitola - Fotograuletrické
mapovanie vo velkých
rnierkach. Oproti obdobnej kapitole v učebnici autor tu
zovšeobecňuje predovšetkým poznatky československého
fotogrametrického
výskumu a praxe za posledných 10 až
15 rokov. Dnešná letecká fotogrametria
pri využití výkonných prístrojov a pracovných metód je v stave riešiť
úlohy mapovania '10 verkých mierkach od 1: 5000 až
1: 500. (Pozri tiež článok Símu v GaKO č. 11/73, str.
302-308).
V závere kapitoly sa uvádzajú možnosti použitia fotogrametrického
mapovania intravilanov s digitálnym vyjadrením v mierke 1: 1000.
3. kapitola - Fotogrametl'ia
a programový výpoi!et
pri projektovaní komunikácií. Kapitola je venovaná ap lizácii poznatkov z fotogrametrického
mapovania '10 verkých mierkach v oblasti projektovania
liniových dopravných stavieb. Zaoberá sa predovšetkým tzv. komplexnou metódou projektovania,
pri ktorej celé počtárske spracovanie projektu v nadvtiznosti na fotogrametrické vyhodnotenie sa uskutočiíuje na počítači. Tento
postup má tú výhodu, že fotogrametrická
metóda umožiíuje získat súbor informácií v digitalizovanej
forme,
na čo sú moderné vyhodnocovacie prístroje dobre usposobené. Autor sa stručne zmieňuje aj o jednotlivých
pracovných etapách komplexnej metódy projektovania
ciest.
Vzhradom na to, že geodeti sa podierajú pri získavaní primárnych informácií o teréne pre projekčné účely,
je správne, aby boli oboznámení s technológiou ich ďalšieho spracovávanla.
4. kapitola - Digitálny terénny model - jeho tvorba
a využitie podáva ucelený obraz o tvorbe a využití digitálneho terénneho modelu (ďalej DTM), ktorého aktuálnosť sa zatiar najzreternejšie
prejavuje pri projektoch
komunikáclí. V poslednom desaťročí zaznamenal vývoj
v tomto smere značný vzostup, výsledkom ktorého je
vytvorenie viacerých systém ov DTM v roznych štátoch
a rovnako aj v ČSSR. DTM sa '10 všeobecnosti definuje
ako súbor vybraných bod ov na terénnej ploche, ktorých
súradnice (x, y, z) sú v určitom systéme uložené v pamati samočinného počítača. Súbor sa doplňuje dalšími
procedúrami, umožňujúcimi z uloženej množiny bodov
získať dalšie informácie.
Autor sa zmieňuje o sposobe získavania prlmárnych informácií, potrebných na
tvorbu DTM. Tie sa možu nadobudnúť geodeticky, kartometricky a fotogrametricky.
Fotogrametrická
metóda sa
považuje za hlavnú metódu pre tvorbu DTM, nakolko
fotogrametria disponuje vhodnými prostriedkami na registráciu primárnych informácií. Čitatel sa može dozvedieť za stručného prehIadu, ktorý je uvedený v závere
kapitoly, o roznych zvláštnostiach
existujúcich
systémov DTM.
Jednotlivé kapitoly vhodne dopÍňajú názorné obrázky
a prehladné schémy. Pre záujemcov o hlbšie štúdium
danej problematiky
je za každou kapitolou
(okrem
čtvrtej) pomerne obsiatťly zoznam literatúry.
Celková
grafická úprava obrázkov, schém i textu publikácie je
na úrovni. Škoda, že skriptá vyšli len v omedzenolffi
náklade (100 ks), pretože pre zaujímavosť problematiky
budú zaiste čoskoro rozobrané.

Z geodetického kalendáře
(červenec-srpen-září)

1. če'rv·ence 1884 -

před 90 lety se v Omnicích u Brna
nal'odil Ing. Vladimír Filkuka, profesor geodézie, a děkan
Vysoké školy technické v Záhřebu. Vykonával v Jugoslávii též funkci inspe'ktora agrrá'rních operací. V r. 1923 se
vzdal profesury a nll'VTáti! se zpět do Československa.
Byl dlouhol'etým členem redakční 'r,ady Zeměměřičského
věstníku. (Zemřel 27. února 1944 v Erně.)
3. července 1854 - před 120 lety se narodil v Pelhřimově
Josef Mašek, vládní rada, honorovaný docent VŠT v Brně.
Byl dlouhá léta vedoucím pracovníkem evidence katastru
v Brně. Při jubileu českých vysokých škOl v Brně založil
v r. 1925 studentskou nadaci. Byl literárně činný v našich odborných čalsopisech. (Zemřel 5. května 1929 v Brně).

S. července 1884 - před 90 lety se narodil v Jesti'ebicích u MileV'ska Ing. Josef Cunát, měřický rada, zástupce
přednosty zeměměřického
odd. ministerstva
dopravy 8
techniky. Z počátku pracoval u Vojenského zeměpisného
ústavu v Praze, kde se zúčastnil přesné nivelace hl. m.
Prahy. Po pře1chodu do min. veřejných prací se věnoval
pouze otáz'kám přesné nivelace. (Zemřel 10. června 1942
v Praze.)
5. červeace

1934 - před 40 lety zemřel v Sofii I. D. Kovačev, profesor geodézie a 'kulturní techniky' na zemědělsko-Iesnické fakultě sofij'ské university. Byl jednlm
z př'erdních bulharslkých geodetů, zabýval se zejména
otáz'kami vyšší ~eodézie s při'hlédnutímk
potřebám
své země. Průpr.avou mu byla studia v Paří-ži a P·ostupimi. Jeho literá·rní činnost byla velmi bohatá, přisplval
i do našich časopisů. (Narodil se 26. října v Kystendile
v záp. Bulharsku.)

7. července 1914 - před 60 lety se nar·odil ve SPOj. státech Ing. Josef Kulda, vedoucí střediska spec. prací. Po
skončení studií na ČVUT v Praze v r. 1937, pracuje od
r. 1939 v resortu. Nejprve v trirang. kanceláři min. financí, později v Zeměměřickém ústavu. Po přechodu do
OÚGK pracuje v oboru mapování a speciálních prací.
Jeho bOrhatá pr.axe a svědomitost a organizační sc'hopnosti, plně našly uplatnění v jeho dnešní funkci.
13. července 1884 před 90 lety se narodil ve Volynl
PhDr. Jindřich Svoboda, profesor sférické astl'Onomie a
základů vyšší mll'tematVky na vys. škole spec. nau1k,
rektor ČVUT v Praze. Zabýval se pr'oblémy vy'užití astronomie pro zeměniěřické účely, věno'v.al se ·konstrukci
strojil a literární činnosti v oboru. Byl členem řady vědec1kých společností a důstojníkem francouzské Čestné
legie. Za německé okupace byl internován. (Zemřel 12.
května 1941 v Praze.)
17. července

1904 - před 70 lety se v Nymburce nar'odU
Ing. Karel Tomsa CSc., vědecký pracovník VúGTK v Praze. Byl asistentem prof. Ryšavého na vys. škole spec.
nauk ČVUTv Praze a prof. Tichého na vys. škole zemedělské v Brně. Pracoval u Vojenských lesních podniků, u miterstva zemědělství a u státníe'h lesll. Jeho literární činnost je velmi bO'hatá a z pře'vážné části se týká otázek
fotogr.amme'vrie. Jako první z čsl. odbornlkll zavedl do
praxe analytickou aerotrialllgulaci, řešenou podle vlastní
koncepce. Jeho stěžejní'!N. dílem je učebnice "Praktic'ká
geomet'rie lesnická" vydaná v r. 1966.
22. července 1784 - před 190 lety se narodil v Mindenu
Friedrich Wilhelm 8essel, profesor astrarnomie evKiralov-
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ci. By'! slavným německým astronomem s bohatou literární činností. Zabýval se též problémy geodézie a geofyziky, zpracoval údaje pro dlouho používanou referenční
plochu. (Zemřel 1846 v Kralovci).
30. července

před 210 lety byla zavedena v bývalém Ra1kous'ku-Uhe'rsku, patentem Marie T·erezie jednotná sáhová míra.
1764 -

9. srpna 1884 - před 90 lety se narodil v M5nchsbergu
v SOIlnohrads'ku Otto v. Gruber, profesor vys. š'koly te'ch'nické ve Stuttgartu. Prawval dlouhá léta j<JIkovědec'ký
vedoucí geodetického oddělení závodíi Car! Zei'Ss v Jeně.
Byl výborným konstrukté,rem a věnoval se zejména otázkám fotogrammetrie. Jeho literární činnost je velmi obsáhlá. (Zeunřel 3. května 1942 v Jeně.)
3. 7.áří 1844 před 130 lety zemřel v Litoměřicích
Ph.Dr. Adam Bittner, profesor pTa'ktic.ké geometrie a matematiky na Stavovském technickém
ústavu v Praze.
VI'. 1837 byl jmenován ředi'telem pražské hvězdárny a
profesorem astronomie na Karlově universitě v Praze,
k,am přešel ze sta'vovskéll'O ústavu. (Narodil se 19. října
1777 v Suchém dolu na Zate.cku.)
6. září

1884 před 90 lety se narodil v Cerhovicích
u Hořovic Ing. Josef Jaroš, rada hl. m. Prahy' a přednosta zeměměřickéhoodboru
stavebního úřadu. Za;býval se
zejména stavebně meřiclkými otá~kami. V době největšího
sta'vebllího ruchu po 1. světové válce, řídil veškeré vytyčovací práce. Jeho dílem je vytyčení regulačních čar
celé nové dejvioké čtvrtI. (Zemřel 27. června 1952
v Praze.)
9. září 1924 -

před 50 lety se narodil v Lipníku n. Bečvou Ing. Zdeněk Mikala, vedoucí střediska Geodézie ve
Frýdku-Mistku. Po teohnické praxi v oboru vystudoval
v r. 1948 V5T v Brně. Pracov.al v řadě zeměměřickýc'h
organizací, od r. 1954 na OÚGK v Opavě. Vzhledem k bohatým zlkušenostem a vždy odpovědnému plnění svěřených úkolů, byl v r. 1960 pověřen vedením střediska ve
Erýdku- Místku.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě při ČVUT
v Praze v roce 1972
G VG M SG.-

na
na
na
na

G -

AMBROZOV A Dagmar
Přesnost pentagonu při určování pat kolmic a
vytyčování
BARTA Jan
Projektová dokumentace pro vyhlídkovou a zásoboovaCÍ cestu a úpravu
terénu v oblasti objektu
Sklenář'ka - ZOO Praha
BELE František
Rektifikace rotační pe,ce
BERAN Zdeněk
Návrh metodiky zpracování mapy charakteru zastavění hl. m. Prahy jako kartografického
výstupu IMIS
BOHATA Josef
Model sítě pro sledování horizontálních pohybů
BORAK Tomáš
Kalibrace světelného dálkomě'ru EOK 2000 a vyrovnání místní trilate.rační sítě ve Starém Městě
pod Sněžníkem
BUKOVSKÝ Jiří
Studium vertikálních
pohyb-i'l z opakovaných nivelací na okruhu Slivenec
BUREŠ Antonín
Podklady pro rekonstrukci vlečky
CERNOHORSKA-MACHALKOVA
Helena
Porovnání geodetického a fotogramme,trického zaměření fasády čp. 25 v Jihlavě
DOBROVOLNÝ Dušan
Zkouška autoredukčního
dálkoměru KERN DK-RV
DOLEZAL Milan
Kovariace v niveIac'i
DOLEZALOVA-KERKOvA
Hana
Polohová přesnost v určení pat kolmic pentagonem
DVORNIK František
Posouzení přesnoosti fotomechanického
převodu
map velkého měřítka
GOLDBACHOVA
Zuzana
Nomoogramy při technickohosp<ldářském
mapování
HAMBALEK Josef
Hledání závislosti změny nulové torsní polohy na
chodu mootoru a její využití ke zvýšení přesnosti
azimutu
HEJDA Jan
Porovnání fotogrammetrické
a geodetické metody .
při mapováni místní tratě v měřítku 1:1000
HERŠALKOvA
Ladislava
Laboratornl
zkouška automatických
nivelačních
přístrojů KERN GK 1 A a OPTON Ni 1
HLADIK Vladimír
Vyhodnocení měření smě'rů mikrotrigoonometrické
sítě přehrady OrIík
HOUK František
Objektivní metoody zkoušek stereoskopické
schopnosti očí
HRADEK Jaroslav
Vyrovnání místní trigonometrické
sítě ve Starém
Městě pod Sněžníkem
zaměřené tellurometrem
MRA - 1
HOBEL Josef
Vypracování výškopisného plánu 1:1000 a projektu odvodnění
pro ČSSR ŘÍčany, hospodářství
V. Popovice

G -

SG M -

VG VG -

VG SG M

20. září

před 110 lety se narodil v Němčicích
na Hané Ing. František Novotný, řádný profesor nižší
a vyšší geodézle' na ČVUT v Praze. Vyni'kající pedagog a
dobrý pra'ktik položil, společně s prof. Františ'kem Milllerem, dílem "Kompendium ge-odesie a sfé.rické astronomie", zá'klad naší geodetic:ké odborné literatuře. (Zemřel
27. července 1918 v Senohrabech u Benešova.)
1964

-

21. září 1834 před 140 lety se narodil v Prostějově
Abrahám Broch, ředitel triangulační kanceláře ve Vídni,
znamenitý geodet. Jeho zásluhou byly' do triangula'čních
prací zavedeny číselné meřic'ké metody, které nahr,adily
dřívější grafické postupy.
25. září 1644 před 330 lety se' narodil v Aarhusu
v Dánsku Olaf Roemer, profesor kodaňs'ké universi1y,
sla'vný dánský matem·atik a hvězdál'. Konstruoval řadu
astronomických přístrojií např. p,asážník. Vyslovil názor
o konečné rychlosti světla. (Zemřel 19. září 1710 v Ko-

VG VG G M M VG -

M -

dRnL)
před 120 le,ty uveřejnil A. Laussedat v časopise
"Mámoire de l'oHicier du Génie" první článek zabývající
se fotogrammetrií "Mémoire SUr l'emploi de la chambre
claire dans les reconnaissances
topographique."

1854 -

1894 - před 80 le'ty byla baronem v. HUblem, pozdějším
velite.lem Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni o'pakována fotogrammetriOká měře.ní, průsekovou fotoogrammetrií ve Vysokých Tatrách. Na podkladě jejich úspěšného pr'Jvedení byla tato metooda zavedena ve VZn.
1934 - před 40 lety byl v brněnské zbrojovce postaven
čsl. fotogrammetrický
přístroj stereoautograf
LS.G. (L
stolice geodesie) na podkladě' konstru'kčni'ho návrhu
prof. Semeráda.

VG VG M VG -

G -
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SG -

CHOD Vladimír
Možnosti délkového protínání ve vytyčovací síti
G - CHROMA Michal
Úprava vnitřního hospodářského
obvodu JZO Zji-

SG VG -

by

VG -

JANDA Pavel
Vliv nestability atmosféry na přesnost poloh kosmických těles odvozených z fotografických snfmkťi
M - JANECEK Bohumil
Studie určení horizontální
členitosti vodních tokťi pro účely digitalizace mapového obsahu
G
KAMIR Pavel
Projektová dokumentace lesní cesty typu I d
SG - KLOS Jiří
Koordinace projektu sídliště
G - KNOBLOCH Ferdinand
Projf:kt pozemkových úprav pro příměstskou oblast
hl. m. Prahy v Dolních Chabrech
M - KNOBLOCH Pavel
Využití číselného zaměření změn pro obnovu map
EN

SG M SG G VG SG G G G

-

SG G G G G VG M SG M G

-

M VG SG -

G SG G G -

VG SG -

KOCOUREK Bohumil
Použitelnost prognóz v geodézii a kartografii
KOKES Ladislav
Přesnost a praktické uplatnění metody světelných
řezťi
KOLAA. Pavel
Studium prťiběhu paprsku laseru ve vodorovném
směru a možnosti jeho využití
LACINA Bedřich
Využití řešení transportní úlohy při projektu pozemkových úprav
LATALOvA Ivana
Sledování poklesťi terénu vlivem hornické činnosti
LlpA Karel
Komparace pásem
MARZ Josef
Určení velikosti nahodilé a systematické složky
chyb při měření délek základnovou latí
MATEJ Václav
Projektová a rozpočtová dokumentace hlavní polní
cesty
.
MERHULlK Václav
Kvalitativní porovnání tří rťizných metod výpočtu
zásob hnědého uhlí
MINARIK Vladimír
Zjištění odchylek
prostorového
vytyčení hrubé
stavby hotelu
MLSOvA Brigita
Aktualizace současného stavu státní přírodní rezervace "Bílé Stráně" v okrese Litoměřice
MRAzEK Tomáš
Vybudování podrobného bcr 'Jvého pole pro JŽP
va stanici Hrochťiv Týnec
MUCHOVA Kristina
Projekt terénních úprava odvodnění pro CSSS Říčany k. Ú. Kašovice
NESAzALOVA
Zuzana
Aktualizace současného stavu státní přírodní ra.zervace "Kleneč" v okrese Litoměřice
NovAK Pavel
Určeuí zemského elipsoidu z geometrických veličin odvozených z pozorování UDZ
OLEXOV A Marta
Návrh na doplnění pražské nivelační sítě
OLIVOvA Květa
Posouzení přesnosti metod vytyčení oblouku kružnice
OUDESOVA Marie
Sledování sedání budov stavební fakulty
PAP Pavel
Přesnost transformovaných
polygonových pořadťi
PAVLOVSKA Lidmila
Program SYMAP a problematika jeho užití
PILAA. Miroslav
Vliv změny váhy na výsledky vyrovnání CSJNS
PA.ESLICKA Vladimír
Elipsa chyb bodťi podrobného vytyčení v závislosti na chybách vytyčovácí sítě
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PYTEL Jan
Vyhodnocení mikrotrigonometrické
sítě při měření deformací stavby
RACKOvA Ivana
Vyrovnání prostorové pozemské sítě, jsou-li známy vzdálenosti a šikmé úhly
RAZIMOV A Marie
Studie návrhu optimální organizace dopravy pro
investiční výstavbu
RYBKOVA Miloslava
Komparaca základnových latí
RYDLO Jaroslav
Určení velikosti nahodilé
a systematické složky
chyb při přímém měření délek
SACEK Jaroslav
Zjištění polohové přesnosti vytyčení hlavních bodťi osy dálnice D-l Praha-Brno-Bratislava
v úseku Brno-západ, Brno-jih
SADILEK Ivo
K otázce přesnosti měření velkým cirkumzenitálem
Dagmar
SCHLITZENBAUEROVA
posunťi obloukťi zaměřeZhodnocení přesnosti
ných metodou osového polygonu
SIMANDL Vladislav
Studie přesnosti obloukťi vytyčených rťiznými metodami
SLOZIL Jiří
Projekt dokumentace pro vyhlídkovou a zásobovací cestu a úpravu terénu v oblasti objektu Sklenářk8 - ZOO Pr'aha
SMEK Václav
Studium prťichodu
paprsku
laseru ve svislých
dťilních dílech
SMOLKA Alois
Pťisobení chyb vytyčovací sítě na přesnost vytyčeného bodu
SOSNOV A Milena
Zhodnocení přesnosti
posunu obloukťi metodou
příčných posunťi
STANO Jiří
Použití pozemní
fotogrammetrie
pro p,eriodické
sledování těžby písku v pískovně MNV Sojovice
STRAKA Vratislav
Přesnost přímých a VYbočených polygonových pořadťi vyrovnaných přibližným rozdělením odchylek
SAFAA. Luděk
Vypracování projektu geodetických prací pro projekt "Transsaharská
dálnice"
SAFRANEK Jan
Rozbor přesnosti podrobné trigonometrické sítě se
studiem korelací
SEDA Radomír
Dvojitá komora při dokumentaci stavebních a kulturních památek
SMoLlK Marcel
Problematika třídění vstupních dat při hromadném zpracování geodetických úloh na samočinném
počítači
SMRHA Josef
Studium přesnosti dlouhé odvozené základny
SOLcovA
Kristína
Vyrovnání základnové rozvinovací sítě
TINTtRovA
Miroslava
Určování souřadnic bodťi z přímo měřených úhlťi
a délek v rovinné trigonometrické
síti
UHER Vilém
Návrh metodiky zpracování mapy občanské vybavenosti hl. m. Prahy jako kartografického
výstupu
IMIS
VAfilKOV A Alena
Rozbor přesnosti výškového zaměření památkových objektťi nivelací
VODlCKA Karel
Výzkum variability v tvaru a jakosti dvou blokťi
ložiska Zlaté Hory - jih
VONDRAK Marek
Prognosa sedání staveb; užití ortogonálních
polynomťi
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SG -

VONDRAŠ Jan
Praktické ověření He-Ne a polovodičového laseru
M - VOŘlSKOVA Kamila
Návrh metodiky zpracování mapy hustoty zalidnění hl. m. Prahy jako kartografického
výstupu lMIS
G
VOJTĚCHOvA Jana
Projektová dokumentace lesní cesty typu I d
M - YETMGETA Getahum
Zhuštění sítě vlícovacích bodů metodou analogové aerotriangulace
Ing. Zdeněk Vrběcký,
ČVUT Praha

528.48:725.42= 84

VÚGTK 8055

HAJDUGA, W.
Prace geodezyjne w zwiQzku z modernizacjQ zakfadu
przemyslowego. (Geodetické práce při modernizaci průmyslového závodu.)
Przegl. geod., 45, 1973, Č. 11-12, s. 465-468, 8 obr.
Modernizace průmyslového
závodu vyžaduje množství
geodetických prací. Při tom je důležitá reambulace základních map a provádění vytyčovacích prací. )e uveden
přehled nejdůležitějších měřických prací, které je třeba
provést, včetně metod jejich realizace.
vi
528.489:621.332.3= 82

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528.489:625.78

528.1/.5 GEOD€ZIE
528.45:625.42(047.3)

VÚGTK 37042

HERDA, M.
VýZK-Z-529
Návrh koncepce geodetických
povrchových bodových
poli pro výstavbu metra v Praze.
Praha, VÚGTK 1973. 39 s., 5 obr., 10 pří!.
Návrh základních metodických zásad a technickoorganizačních opatření nového polohového bodového pole,
jehož základem
je kombinovaná
trojúhelníková
síť
o stranách 12 a 6 km, měřená úhlově a délkově vypočtená analogicky jako JTSK. Dosavadní výškové bodové pole se považuje za vyhovující. Koncepce byla zpracována
na základě formulace požadavků výstavby metra a na
základě zhodnocení a ověřovacích měření dosavadních
polí.
vi
528.46:711.163(047.3)

VÚGTK 36973

MEISSLER, A.
Souhrnný ukazatel využití llemědělské půdy. Zpráva
o stavu řešení výzkumného ii'kolu č. 6.5.
Praha, VÚGTK 1973. 5 s.
Cílem řešení úkolu 6.5 je zjištění a matematické vyjádření závislosti souhrnných ukazatelu využití zemědělské půdy na hodnotách jednotlivých technických kritérií příp. faktorů organizace půdního fondu. Výsledky řešení tohoto výzkumného úkolu budou praktickou
pomůckou pro pracovníky resortu MZVž ČSR při projektování pozemkových úprav a zejména při posuzování
stavu organizace území (půd. fondu).
Seh/Što
528.5+528.711.11 +528.722(085)

VÚGTK 26795

TREVOGO, 1. S.
Metod učeta otklonenija pUliktov ot trassy pri vynose
v naturu vysokovol'tnoj linii ele ktroperedači.
(Metoda
určení odchylky bodů od trasy při vytyčování elektrického vedení vysokého napětí.)
Geod. Kartogr. Aerofotosj., 1973, C. 17, s. 69-74, 3 obr.,
2 tab., lit. 3.
Navrhuje se nová metoda určení odchylky trasy elektrického vedení vysokého napětí od daného směru při
jeho vytyčování v terénu. Jsou odvozeny vzorce pro výpočet oprav a sestaveny pomocné tabulky. Použitím
metody v praxi může v řadě případu odpadnout opakování geodetických
prací.
vI

,,1973/1974" = 20

GUIDE
VÚGTK 37 170
GUlDE book of Japanese optical precision instruments
1973-74. (Katalog japonských přesných optických přístrojů 1973-74.)
Tokyo, JOPIMA 1973. 206 s., čet. obr.
Fotografické přístroje a filmové kamery. Promítací pnstroje. Mikroskopy. Optické měřické přístroje. Geodetické přístroje. Dalekohledy. Lékařské optické přístroje.
Jiné optické přístroje. Seznam japonských firem vyrábějících optické přístroje. Seznam zástupcu těchto firem
v zahraničí.
i'š/Sto

VÚGTK 36759

JA.CKLE
Možnosti a hranice přesnosti polohového určení podzemních vedení.
Ve: Sbor. přednášek z Geod. infonn. dnů 11. BTZ, Brao
1973, s. 11-17, lit. 2.
Měřic1ké pQls1tupy.Mertoda maxiffila. Metoda minima. Určení hloubky hledaného vedení. Od1:hylky. Lom elektromagnetických vln. Svislá eliptická magnetická pole. Nakloněná eliptická magnetická pole. Určení hloubky vedení ve svahovitém terénu.
•Sch/Chv

528.7 FOTOGRAMMETRlE
528.7 ,,1970-1980"

VÚGTK 36758

MARŠIK, Z.
vývoj fotogrammetrie
v letech sedmdesátých.
Ve: Sbor. přednáše'k z Geod. inform. dnů 11. BTZ, Brno
1973, s. 11-17, lit. 2.
Poznámky k problémům několika vybraných fotogrammetrických disciplín -. letecké triangulace, automatizace ve fotogrammetrii,
vyhodnocovacích
přístrojfi, družicové fotogrammetrie a netopografické
fotogrammetrie.
Sch/Chv
528.71(203) (47+57)

(091)=82

VÚGTK 36594

KOMAROV,V. B.
Itogí i osnovnyje napravlenija
razvWja aerometodov
v SSSR. (Výsledky a základní směry rozvoje leteckých
metod v SSSR.)
Ve: 50 let len in. dekr. ob učrež. vys. geod. upravlenija,
Lvov 1970, s. 175-184.
Organizačně institucionální
vývoj výzkumných a provozních fotogrammetrických
prací v SSSR od r. 1918 do
r. 1969/70. Definice pojmu letecké metody (aerometody r Rozdělení leteckých metod. Účel použití těchto
metod v různých oblastech věd. Směry ve stavbě automatizovaných stereofotogrammetrických
přístrojů. Fotoelektronické metody leteckého mapování v oblasti infračerveného záření a v oblasti rádiových vln. Tepelná
a radarová letecká fotogrammetrie
a jejich význam pro
průzkum Země. Využívání laseriL Kosmické snímky zvlášť
malých měřítek a jejich využívání ve vědeckém poznávání rozložení a mapování přírodních zdrojů užitkOVých
nerostů aj. Kombinace různých leteckých metod k 'lískání komplexních informací o Zemi.
Sto
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VÚGTK 36 959

BENEDIKT, J.
Zhotovování
fotomap
na přístrojích
stereotrigomat
a GZ-l a jejich využitelnost.
Ve: Sbor. předn. Techn. seminář o ortofotomapách, Olomouc 1973, s. 45-51.
Zhotovování fotomap na přístrojích
stereotrigomat
a
GZ-1. Princip metody. Uvedeno řešení postupu prací na
strojích Stereotrigomat
(Zeiss Jena NDR) a Orthoprojektor GZ-l (Opton, NSR). Jednotlivé fáze postupu. Použitelnost obrazu diferenciálně
pře'kreslených sn1rnku
jako náhrady za čarov'ou kartografic'kou kresbu. Problémy, plynoucí z vlastního zpusobu diferenciálního překreslování. Přehled dalších okolností, které ovlivňují
použití metody.
Sch/Chv

528.9:007 = 30

VÚGTK 13 171

HAKE, G.
Kartographie und Kommunikation. (Kartografie a komunikace.)
Kartogr. Nachr., 23, 1973, Č. 4, s. 137~148, 7 obr., lit. 15.
Znaky obecné komunikace. Činitelé a kategorie komunikace. Komunikační proces. Značky a systémy značek.
Stav a význam vědy o komunikaci. Znaky kartografické komunikace.
Síť kartografických
komunikací.
Zvláštností kartografické
informace. Problémy grafiky
map jako systému značek. Problémy používání map.
Závěry.

528.9:629.783 = 84
528.721.126:625.1(437]

VÚGTK 36 959

KLINEROVÁ, V.
vývoj technologie a ortofotomapování
pro účely čsn.
Ve: Sbor. předn. Techn. seminář o ortofotomapách, Olomouc 1973, s. 62-75, 1 příl., lit. 6.
Současný stav mapové dokumentace železničních tratí
v ČSSR. Možnost řešení neuspokojivého stavu aplikací
metody diferenciálního
překreslování
leteckých snímkll. Úseky vhodné pro aplikaci ortofotoplánu. Vyhodnocení výškopisu. Terénní práce přednáletové a doměřovací. Přebírání chybějících informací z jiných materiálll. Zákres doplňujících informací do ortofotoplánu.
rozbor přesnosti. Hlavní reprodukční proces.
Sch/Chv
528.722.4
VÚGTK36959
MARŠIK, Z.
Koncepce pi'íslrojové techniky VOGTK pro zpracování
ortofotomap.
Ve: Sbor. předn. Techn. seminář o ortofotomapách, Olomouc 1973, s. 52-61.
Princip integrované fotogrammetrické
metody. Koncepce
VúGTK .pro realizaci a aplikaci integrované fotogrammetrické metody v naší mapovací praxi. Výhody a nevýhody některých diferenciálních
předkreslovačú.
Praktické xkou§ky na topocartu s ortophotem a orographem. Pracovní postup při integrované metodě. Možnosti využití fotomap.
Sch/Chv
528.722.6:338.23=20

VÚGTK 17022

MASRY, S. E.,
An auto matic method for height profile determination.
(Automatická metoda určení výškového profitu.)
Photogram. Rec., 7, 1973, Č. 42, s. 728-730.
Stručně je popsán zpllsob automatického
vyhodnocení
výškových profilll. Model je automaticky snímán v epipolárních plochách. Registrováno je fotografické černání obrazu a korelace se provádí automaticky, buď onnebo off-line. Z korelace se získávají hodnoty potřebné
pro vyhodnocení výškových profilŮ. Postup byl vyvinut pro analytický vyhodnocovací přístroj, muže však
být použit i u jiných stereoskopických
vyhodnocovacích
přístrojll.
JO

VOGTK 8 055

WERESZCZYNSKI, J.
O wykorzystaniu sztucznych satelit6w Ziemi w kartografii. (O využívání umělých družic Země v kartografii.]
Przegl. Geod., 45, 1973, Č. 10, s. 427-428, lit. 5.
Všeobecné možnosti využívání Výsledku měření umělých družic Země. Pořizování snímků z družic. Kartografické zpracování satelitních snímkll. Nové možnosti
využívání těchto materiálů pro vyhotovování tematických map.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ
Revista de geodezie,
riului, Č. 5,1973

cadastrusi

•

organizarea

C o s t ach () l, A.: K určování stability
ček v opakované nivelaci, str. 3-24

nivelačních

teritozna-

Co t o van u, E.: Zaměřování ocehových mostů metodou
pozemní fotogrammetrie, str. 25-34
Rot a l' u, M.: NeJduležitější zpil soby statistického
rozdělE'l1í p~užívané při analýze výsledku triangulačních
prací, str. 35-45
M ,a l' i II e s c u, D.: Potřeba zavedení některých dodatečných oprav při astronomickém
určování zeměpisné
délky, šířky a azimutu, str. 46-52
B o fj, N.: Interpretace
811ímkll, str. ti3-61

stáří stromu s použitím lete'c'kých

B o I d, 1.: Scelování roztroušených
pozemků jako základ rozvoje a ekonomické efektivnosti státních zemědělských podnikll, str. 62-7'2

V přípravě pro další GaKO jsou:
528.9 KARTOGRAFIE
528.9:681.3=84

VÚGTK 8055

GRYGORENKO,W.
Automatowe rozpoznawanie i interpretacja
tresci mapy.
(Automatické rozlišování a interpretace
obsahu mapy. ]
Przegl. geod., 45, 1973, Č. 11-12, s. 496-500, 4 obr.,
lit. 12.
Obsah a forma kartografické
informace. Možnost převodu kartografické
informace z jedné do druhé díky
automatizaci, např. z formy grafické do číselné a naopak. Etapy procesu přenosu kartografické
informace.
Zpťlsoby matematické formulace popisu kartografického obrazu jako základní teorie rozlišování. Algoritmus
rozlišování a interpretace obsahu mapy.
Tš/Što

J.: Vyrovnanie pseudopozorovaní
KABELÁČ,J.: Metoda výškových polohových čar
FLEGR, J.: Stručný přehled nejdůležitějších postuŠOTTI,

pů při vyhledávání podzemních objektů z nevodivých materiálů elektroodporovou metodou
HERDA, M.: Ověřovací zkoušky registračního
tronického tachymetru Reg Elta 14

elek-

MEDKOVÁ,M.: Jednotná soustava školních kartografických pomůcek
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t\QUOPTR
PRRHR

OPRAVUJE

SPOLEHLIVĚ

•

Theodolity

a nlvelačnl přlstroje

•

ve své opravně

Sběrny:
3t - Praha 2, Žitd

(velké)

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
4t - Liberec, tI'. 5. května 32

48

32 - Praha t, Vodilkova 30

42 - Plzeň, Veleslavínova 25

33 - Praha t, Jungmannova t4

43 - Ostrava I, Mllilova 4

34 - Praha S, Janálkovo nábl'. 15

44 - České Budějovice. tf. 5. května 29

35 - Praha 3, Táborltská t6

45 - Olomouc. tf. Osvobozeni 27

Tip pro vás
literatura

SNTL-Nakladatelství

technické

literatury

Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi
Příručka je věnována základům dif'erenciální geometrie v euklidovském
prostoru a aplikacím této discipHny v plochách inženýrské praxe v mechanice a kartografii. Je psána z moderního hlediska a přitom velmi přístupně.
Absolventům průmyslových škol z-eměměřických a strojních a posluchačům i absolventům vysokých škol technických i universit, především fakult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírodovědecké jako p,řehledná pomůcka ke studiu.
344 stran, 118 obrázků, váz. 41 Kčs

Podrobné mapováni
Kniha seznamuje s technologickým postupem a technologií při vyhotovování technicko-hospodářských
a podobných map nebo p,lánů sloužících
jako podklady pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hornictví,
zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria p,řesnosti
měření.
Posluchačům zeměměřického směru na stavební fakultě, stř'Sdním technickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních průmyslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázků, váz. 27 Kčs

NIVELACE
s téměř

absolutním

horizontem

