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Značnou část objemu výpočetních prací na samočinných počítačích v geodézll mohou představovat
úlohy fotogrammetrické.
Typické pro většinu
z nich je, že jsou značně rozsáhlé a náročné na
kapacitu paměti i operační rychlost použitého samočinného počítače, což platí zejména o analytické aerotriangulaci,
a že konec konců nemohou
být numericky řešeny vůbec jinak, než právě s po,
, užitím samočinných počítačů. Na rozdíl o"d vlastní
geodézie, kde numerická
praxe řešení běžných
úloh i vyrovnání velkých souboru rovnic má za
sebou dlouhý vývoj, představuje 'analytická fo togrammetrie odvětví zcela mladé a bezprostředně
svázané s rozvojem samočinných počl:tačů; je to
odvětví, o jehOž praktickém rozvoji můžeme hovořit teprve posledních deset let.
Nejzávažnější aplikací analytických metod ve
fotogrammetrll je metoda analytické aerotriangulace. V dalším textu jsou rozebrány některé o b e cn érysy
jejího řešení, při čemž je věnována pozornost jednak základním možnostem matematické
formulace úlohy, jednak možnostem jejího numerického řešení. Dnešní světový vývOj analyticl{é
aerotrial}gulace výrazně preferuje řešení bloková.
Souvisí to s možnostmi, které dnes pro řešení tohoto typu poskytují moderní samočinné počítače
střednívelikostl,
i s ekonomickými výhodami, které má' bloková metoda ve srovnání s výpočtem
v jednotlivých snímkových řadách. Řéšení řadové
analytické aerotriangulace
můž'e být vždy považováno za zvláštní, dílčí případ řešení blokového.
Úvahy, které jsou dále rozvinuty, tuto skutečnost
réspektují a vycházejí z předpokladu blokovéh,)
uspořádání.

vztahu A v obr. 1. Neznámými jsou přímo ,hledané
souřadnice zhušťovaných bodů (X, Y, Z). V druhém
případě, který vystihu;'e vztah B, jsou neznámými
výpočtu prvky vnější orientace
všech snímků
(VO); ty zprostředkují nejdříve přetvoření snímků
a po několikerém zpřesnění tohoto postupu jsou
nakonec vypočteny souřadrÚce výsl9dné [X, Y, Z).
Třetí možnost podle vztahu C ukazuje, že výchozími
hodnotami komplexního řešení jsou předběžné souřadnice (Xo, Yo, Zo) odvozené pomocí etapového
řešení, a ty jsou pak iteračním postupem společně
vyrovnány soustavou vhodných transformací
dílčích modelů nebo jiných sekcí.
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, Všechny známé metody analytické aerotriangulace
'l,ze v podstatě vystihnout několika obecnými schématy, které symbolicky charakterizují
postup řešení. Pro úplnost uveďme nejdříve nejjednodušší
princip etapového řešení v jednotlivých; snímkových řadách a dále 3 možnosti komplexního řešení
v bloku.
Etapové řešení odpovídá rozčlenění měřického postupu v přístrojové aerotriangulacl.
Postup
vystihuje první vývojóvéschéma
v obr. 1. Od výchozích snímkových souřadnic (x' o, y'o, 1) přecházíme výpočtem vzájemné orientace (ROJ k snímkovým souřadnicím (x', y', z'), přetvořeným do jednotné souřadnicové soustavy, po měřítkové úpravě
[b) dále k modelovým souřadnicím (x, y, z) a
absolutní orientací celé řady (AD) k výsledným
souřadnicím terénních bodů {X, Y, Z}. Z hlediska
numerického řešení předstaVUje vzájěmná orientace výpočet soustavy rovnic o 5 neznámých a měřítková úprava výpočet 1 neznámé. Tyto dvě početní
,etapy se opakují pro ž modelů a pak následuje
přizpůsobení celé řady geodetickému
podkladu,
přičemž se vyřeší rovnice o 7 neznámých.
Komplexní blokové řešení mii:že být v zásadě
vedeno třemi způsoby. V prvním sestavíme a zformujeme rovnice tak, že vyjadřují přímý vztah mezi
~íilllkorvÝ'mi body P' a teréIllFlími body P podle
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Bližší podrobnosti řešení zde pochopitelně rozebíratnebudeme,
stojí však za to připomenout
aspoň několik základních skutečností. Ve všech
třech případech je třeba řešit velké soubory rovnic,
jak bude později zřejmé z příkladů. Z hlediska vyrovnávacího počtu jsou základní vztahy sestavovány jako podmínkové rovnice s neznámými, což je
nejobecnější případ vyrovnání. Rozsah řešeného
souboru ;'e tedy ještě podstatně zvětšen o pomocné koreláty (jejichž počet se rovná počtu'měřených
prvkůl), které musí být hned v první fá'zi výpočtu
vylučovány formálními úpravami matice koeficientů 'P0dmínkových rovnic. Třetí varianta řešení má
jistou přednost v tom, že v prub~u etapového řešení mohou být zařazeny všechny kontroly postupu, které máme při přístrojové aerotriangulaci,
a
tak odhaleny hrubé chyby, které v řešení typu A
a B vy;'dou najevo až na závěr celého výpočtu,
popřípadě jsou ,mechanismem vyrovnání tak rozmělněny, že je těžké je najít a odstranit.
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Všimněme si nyní blokového řešení ještě z jiné
stránky a naznačme, jak jsou příslušné podmínkově
rovnice sestavovány' v soubor, jak. je tím formována základní matice této soustavy a dále pak konečná matice koeficientů v souboru normálních
rovnic .•V případě řešení A, v němž ;'ako neznámé
vystupují souřadnice terénních bodů, bude základní matice zřejmě formována postupně podle vhod~
ného pořadí. těchto bodů {(X, Y, Z}t, (X, Y, Zh
atd.], v případě B bude formu určovat vždy posloupnost šesti nezná;mých prvků vnější orientace \každého 'Snímku a konečně pro řešení C budou základní "skupiny neznámých od'povídat např.
" 7 transformačním parametrům jednotlivých modelů (při lineární konformní transformaci l. Aby bylo
možné vzájemně porovnat velikost a, vnitřní stavbu
matic, charakterizujících
řešení v' jmenovanýťh
případech, buďe zvolen příklad malého bloku 3
snímkových řad po 9 snímcích, tj. po 8 modelech,
přičemž počet bodů měřených v 1 snímku je ome, zen na 15. íerénníbody
tak tvoří víceméně pravidelnou síť 7 řad po 17 bodech (obr. 1, m = 7,

n

vazby snímkových řad. Rozměr celé mati.ce i Prlslušného dílčího pole je uveden přímo V obrázku.
Počet 357 neznámých, které v ,systému rovnic zůstaly už po vyloučení pomocných korelát, je
vzhledem k .poměrně nevelkému bloku značný.

= 17].

Rozpis rovnic typu A může být proveden např.
podle bodů seřazených v pol!élných řadách, Obr. 2
schematicky ukazuje stavbu výsledné matice soustavy nOrmálních rovnic. * 1 Mátice vyjadřuje korélaee trojího druhu, Základní korelace mezi souřa9-nicemi (X, Y, Zl jednotlivých bodů vystihují
submatice typu 3/3, zobrazené v obr. Za tečkami.
Vyšší korelace vystihují vzá;emnou vazbu bodů
v· celých podélných řadách podle jejich z,obrazení
v různých snímcích, tak jak to ukazuje obr. Za.
Zde např. pro 5. bOd 1. řady, který' je zobrazen
celkem na 3 snímcích, je zřejmá korelace s 1. až
9. bodem apod .. Příslušná submatice má rozměr 3n,
v našem příkladě 51 prvků, a, jak je 'Zřejmé, její
'nenulové členy tvoří pruh v blízkosti diagonály.
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Obr. 3.
Rozpis podle bodů seřazených v příčných

Kdyby v tomtéž řešení typu A byly rovnice rozepsány podle bodů seřazených v příčném směru
(shora dolů), bude odvozena pro soustavu normálních rovnic stejně velká matice, jejíž vnitřní stavbu ukazu;e obr. 3. Stejně jako v předchozím obrázku je i v obr. 3a zobrazena submatice, která je
v celkovém seskupení obr. 3b 'zjednodušena šikmými tučnými úsečkami. V tomto případě je volnější
souvztažnost snímkových řad zřejmá ze stavby zmíněné submatice a naopak stavba matice celkové
ukazuje na užší a složitější korelaci jednotlivých
snímků. Rozdíly vyplývající 'z různého postupu seřazení 'podmínkových rovnic jsou z obr. Z a 3
zřejmé. Je třeba říci, že z praktických důvodů
není rozpis podle příčných bodových řad vý~odný,
Iprotože by byl komplikován v případě, že je vzájemně .posunut podélný překryt v sousedních řadách snímků. Tato nepravidelnost
nehraje však
žádnou roli při rozpisu Ipodle podélných bodových
řad.
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Rozpis podle bodů seřazených v podélných řadách

V obr. Zb jsou tyto submatice, znáz;orněné šiJ,<mou
tučnou úsečkou,. seřazeny ve výslednou matici,' z jejíž stavby ;'e opět dobře patrná korelace celých
snímkových řad. Např. 3. bodová řada, ležící v bočním !překrytu 1. a Z. snímkové řady, mápochopitelně vazbu s 1. až 5. řadou bodovou apod. Orámování dHčích čtvercových polí v této matld zvýraz·ňuje vztqhy mezi trojicemi bodových řad v rámci
jedné snímkové řady. Tat9 čtvercová pole se překrývají jen svými rohy, a to jednou třetinou rozměru. Je zřejmé, ŽEr korelace z vzájemné vazby
snímků [obr., Za) je užší než korelace z vzájemné
*) Každá matice soustavy normálnlch rovnic j~vždy
čtvercová a symetrická.
.
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Obr. 4.
Rozpis podle snímku

Blokové řešení typu B vede k soustavě normálních rovnic, je;1ž matici uka'Zuje obr. 4. Čtvercová
i
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pole vystihují korelaci mezi snímkovými řadami,
zatímco uvnitř polí jsou zřejmé vztahy mezi jednotlivými snímky řad. Souvislost neznámých' prvků
vnější orientace u jednotlivých snímků/je dána submaticemi x typu 6/6. Většina prvků Výsledné matice je i zde nulových, přičemž nenulové prvky se
shromažďují ve třech výrazných 'pruzích 'k diagonále. Rozměr výsledné matice je podstatně menší
než při řešení typu A, ra pro' náš příklad nedosahuje ani SO procent. Rovněž celková vazba nenulových prvků se zdá být výhodnější v případě B.
Velmi podobnou stil-vbu matice konečně obdržíme při řešení C, v němž se I'ozpis řídí podle transformačních parametrů dílčích sekcí. Zvolíme-li za
jednotlivé sekce přímo dílčí modely dané snímkovými dvojicemi, což je kra;ní případ, a předpokládáme-li, že ;e užito nejobvyklejší lineární konformní transformace jednotlivých modelů, bude základní vztah 7 parametrů každé dílčí transformace
-definován submaticemi typu 7/7. Ty jsou opět
, Sdruženy v rámci snímkových řad v maticová pole
a dohromady v matici na obr. S. Je zřejmá jedno-
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Celkový pqčet neznámých k při. řešení A je
obecně dán vztahem
k
3(Zr + 1) (Zi + 1),
při ,řešení B
k = 6r(i + 1),
při řešení C
k = 7rž-

=

Počet neznámých v případě A je výrazně vyšší než
ve zbývajících případech a zdá se tedy, že toto
řešení nebude' v praktické aplikaci příliš vyhledáváno. Zkušenosti z provozního provozování analytické aerotriangulace, které jsou inámy z literatury
a nedávného jednání X. mezinárodního fotogrammetriCkého kongresu, tento závěr potvrzují. Rovněž se zdá být vhodnější a rozšířenější řešení C
než řešení B. Počet neznámých není podstatně rozdílný, avšak sestavení rovnic podle základních jednotek sekcí či modelů je jednodušší než PQdle
snímků. Pro řešení C mluví navíc okolnost, že je
umožněna rozsáhlá a průběžná kontrola všech důležitých hodnot, vystihujících přesnost výchozího
měření ještě před vyrovnáním, a že je tedy možné
odhalit hrubé chyby již v počátečním stadiu výpočtu.
Pokud jde o metody numerického řešení normálních rovnic, dá se v podstatě použít metod přímých i nepřímých,. To, že nenulové koeficienty jsou
shromážděny v blízkosti diagonály, podstatně sníží
nároky na kapacitu paměti počítače, které by při
velkém rozměru matice byly na první pohled přílišné i pro samočinný počítač střední velikosti.
'Z přímých metod se dá použít kteréhokoliv známého algoritmu vylučování, avšak výhodné je zejrriéna užití metody Choleského (metoda' druhých
odmocnin). Tento algoritmus představuje rozložení
matice normálních rovnic na součin dvou shodných,
avšak vzifjemně transponovaných trojúhelníkových
matic, takže při redukci stačí v paměti ukládat
pouze prvky jedné z nich. Paměti samočinného počítače se tím podstatně Odlehčí. Zvlášť vhodné se
jeví 'použití Choleského řešení pro matici i obr. 6b
(pro řešení B a C), v níž poloviční rozměr diagonálního pruhu nenulových koeficientů nepřesáhne
u libovolně ve~kého bloku hodnotu
PB = 6(i + 4),

popřípadě

Pa = 7(i +Z).

5.

Rozpi8 podle modelů

dušší korelace mezi modely (vazba 3 sousedních
modelů) něž korelace mezi snímky (vazba S snímků) podle obr. 4., To vyplývá samozřejmě z rozdílného překrytu těch,to základních jednotek a ten je
u snímků větší. Rozměr matice je 'prakticky stejný.
Z porovnání obou obecných výrazů pro rozměr (viz
obr. 4 a S) vyplývá, že řešení C má neznámých
více o (i-6)r, kde i ---\ počet modelů v řadě a r
-- počet řad, tedy tehdy, když počet modelů
v snímkové řadě je větší než 6. Rozdíl se zvětšuje
s délkou řady.

Obr. 6.
a) Rozpi8 podle terénnich bodů
b) Rozpis podle terénních snímků

Vyloučíme-li z praktických
důvodů, které byly
uvedeny, řešení A Ipodle obr. 3, zbývá porovnat
z hlediska vhodného numerického řešení pouze
matice znázorněné v obr. Z, 4 a 5. Zobecníme-li
předcho~í úvahy na libovolně rozsáhlý blok, můžeme obr. Zb nahradit obrázkem 6a ,pro řešení typu
A a obr. 4 a S ;'edním obrázkem 6b pro řešení typu
B nebo C. V tomto případě budou· sllněznačené
úsečky znázornovatbuďto
širší pruh (30 prvků)
maticového pole v obr. 4, nebo užší pruh (Zl
prvků) pole v obr. S.

nebó modelů

Redukce takto dlouhých řádků či pruhů matice může probíhat ve vnitřní paměti s ukládáním mezivýsledků do paměti vnější podle standardního programu, a to hospodárněji než za jiných :podmínek
řešení. U té~e matice by byla přijatelná i postupná
inverze diagonálních pOlí a redukce sousedních polí (pro vztahy uvnitř spímkové řady). Nárok na
kapacitu paměti počítače by však byt vyšší.
Pokud jde o užití nepřímých metod řešení, lze
doporučit zejména Gauss-Seidelovu
metodj.l, 1<terá má pro normální rovnice vždy zaji~těnu kon-
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Krátký,

vergenci. Pro velký 'soubor rovnic, jaký se v blokové analytické aerotriaIÍgulaci vždy vyskytu;'e, může
však být její konvergence dosti pomalá. Zrychlení
lze dQsáhnout mj. kombinací nepřímého řešení
s řešením přímým. Gauss-Seidelova
iterace je při
tom zobecněna tak, že na místo operací s jednotlivými koeficienty a jednotlivými neznámými nastoupí operace smaticovými poli a jim odpovídajícími skupinami neznámých. Prakticky to znamená,
že neznámé nejsou jednotlivě odvozovány a postupně Zipřesňovány 'Z jednotlivých' řádků matice, ale
že jsou počítány některou přímou metodou vžqy ve
vhodných skupinác:Q. z dílčího diagonálního pole
skupiny rovnic. Dosazování přibližných
hodnot
ostatních neznámých a tedy i iterační způsob řešení zůstává zachován. Velikost zvolených skupin
neznámých bude určovat stavba matice řešené soustavy normálních rovnic. Pro matici vyplývající
z řešení JYpu B a C podle obr. 6b by se li výhodou

V.: 'O mofno$(ech blokového řešenf
.,.
analytické
aerotriangulace

určovaly skupiny neznámých pro celou snímkovou
řadu; operovalo by se tedy se submaticemi vyjádřenými Ve schématu silnými úsečkami. Prakticky by
to znamenalo počítat skupiny o 7i, Ipopřípadě
6(i + 1) neznámých. Při řešení typu A matice'v obr.
6a by pochopitelně bylo vhodné přizpůsobit se jejímu
výrazně;šímu stupňovitému členění a základní skupina pro přímý výpočet neznámých by byla volena
pro orámované diagonální pole, určující vztahy
v jednotlivých snímkových řadách. Protože př~kryt
těchto polí v diagonále je malý, konvergovala by
iterace poměrně velmi ry~hle.
Lektorova\: in!. Ladislav Skládal, ÚSGK, Praha

Předneseno na IV. geodetické konferenci
riwcoonizaci a automatizaci.

o

in!. Zdeněk Novák, Ini. Jaromír Šrom,
in!. Otakar Vosika, katedra speciální geodézie.
,
FS,ČVUT, Praha

Paralaktický článek
s pomocnou základnou na konci
v obecne poloze
528.335.2

Paralaktická polygonometrie je u nás jednpu z běžně
používaných metod při zhušťování bodového pole.
Nejčastěji se volí článek s pomocnou základnou na
konci měře)'lé délky. Pro základnu volenou kolmo na
měřenou délku jsou v literatuře [1], [2], [3], [4] odvozeny vztahy pro nejvhodnější délku základny a pro
střední chybu v měřené vzdálenosti. V praktických
podmínkách (např, při polygonových pořadech) lze
yolit základnu kolmo na měřenou délku pouze ve yÝjimečných případech. Proto v tomto článku bude
odvozen vztah pro nejvhodnější základnu a střední
chybu měřené vzdálenosti pro obecnou pol.ohu základny (obr. 1).

Po dosazení vztahu (2) do rovnice (1) a za předpokladu,
že l=2 m
bude
,
l51 sin (y l52)
8 = cotg----2
sin l52

+

Diferencováním rovnice (3) podle proměnných l51> l52
a' y se určí skutečná chyba BB'

cotg ~ cos (y

+

+ l5

2)

sin l52

Br

Rovnice (4) se upraví tím, že za cotg ~ se dosadí z,

+

,
sin (y
l52)·
, 8
1
dale za
. l5
se dOSadl - a za--r
srn 2
z
' sin2--!..
2
sadí 1

+ cotg

s, = l

Z

=-

2

l5

l5

2 --}

a bude

8(I+z2)

2z

+

cotg-o 1

2
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Uvedením zlomku na společného jmenovatele
noduchou úpravou bude

+ 4s~ (2z
+ 2sz cos y)

1) 82 síni y

(z' -

2sz cos Y -

2-

li;

Z2 -

jed-

+

S2

= O.

(11)

V rovnici (11) lze v první závorce zanedbat jedničku
a rovnice bude mít tvar
S2Z'

sin2 y

+4

8~Z2 -

4S~S2

= O.

(12)

Výpočet rovnice (12) je velmi složitý zejména proto,
že Sl se počítá také pomocí z. Proto pro numerický
výpočet hodnot z bylo, použito metody postupného
přibližování. První přiblížení se získá vypuštěním
druhého členu a p01o,ženímSl • 8 v třetím členu v rovnici (12)

.V

z=

2s
siny·

Tato hodnota se zpětně dosadí do rovnice (12) za 2:2 a do
cosinové věty pro výpočet Sl a bude

z4 ='

+ ~sm y

4(S2

-28 cosy
S2

V?Sl.J

, ~
sin2 y

(S2 -

.~)

sm y

.
,

(13)

z vypočtené z rovnice (13) je urČ6no již s dostatečnou '
přesností. Je-li známa nejpříznivější délka základny z
a strana 81 j!:Jmožné určit z rovnice (9) středni chybu
měřené vzdálenosti m.. V rovnici (8) byl vypuštěn
.. , pos 1ed n i cVI en my (z -", . S cos y) , k'tery se po 1ozVíroJeJI
(lsmy
ven m"p. Aby vypuštění tohoto členu neovlivnilo podstatně výslednou hodnotu m., nesmí hodnota posledního členu překročit 5 % velikosti m•.
Z toho vyplývá požadavek s jakou relativní přesností
se musí měřit úhel y vzhledem k úhlu c5, neboli kolikrát
méně přesně lze měřit úhel y. Proto platí

Po dosazení vztahl1 (14) do rovnice (8) a splnění pod.
mínky, že hodnot~ správného výpočtu střední chyby
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. VI.

ma se nebude lišit od přibližného výpočtu ma o více
jak 5 %, bude rovnice (8) mít tvar

my=±

II
n(m. 2 +mo),

n je počet skupin
mo je střední ohyba v čtení
. m. je střední ohyba v zaoílení.
Pro běžné vteřinové teodolity mo • 4cc a m• ....!.- 600
,Potom střední ohyba my • 7cc pro jednu skupinu.
Za předpokladu, že úhel () se měří s přesností 1,500
(pouze v ojedinělýoh případe oh se bude požadovat
a dosáhne se vyšší přesnosti), postačí zaměřit úhel y
v jedné skupině, neboť jak vyplývá z tabulky 1 pro
nejnepříznivější případ bude
kde

1
20

+ _k~2rri_'~_a_2
-1=

V

I

k2rri~a2
protože ---

a další

úp~avou

_1_

m~

20

je malá hodnota platí přibližně

m~

+

1
(

k2rri~a2)
2m~

_

1 • _1_
20 '

Pro praktické účely jsou rovnice pro z, ma a k vzhledem
ke své složitosti obtížně použitelné. Proto byly tyto
hodnoty pro nejběžaější případy vypočteny a sestaveny do tabulky 1 pro s = 200 až 600 m, úhel y =
= 50g až 15~ a mJ = 100•

[I] Krumphanzl,
V.: Speoiální geodézie, skripta, SNTL 1956
[2] Suohánek, A.: Polygónometria se zakladnioovou latou, Brati·
slava, 1957. SVTL
.
[3] Herda, Staněk, Herda: Polygonisace s optickým měi'enim
délek, Praha, 1957, SNTL
[4] Karda, J.: Paralaktická polygonometrie se základovou lati.
Zeměměřičský sborník, 1953, SNTL
[5] Ryšavý, J.: Geodesie, Praha, 1953, SNTL
[6] Směrnice pro paralaktickou polygonometrň: ÚS9cK,Praha 1958

•

Z tab. 1 je patrné, že pro úhly y = 80g až llOg je
možno pro výpoěetnejvhodnější
základny z a střední
chyby
použít vzorce odvozeného pro základnu vytyčovanou kolmo na stranu s, 'tj. z=:, V2s a ma -:...

ma

=

s"'mJ

Ultrazvukový

.

e
Pro' ostatní případy se musí úměrně zvětšit délj.ra základny z a tím se zvětší střední chyba ma'

tÍhe/
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.ff)

15

8

6
f2

Výsledky uvedené v tab.l a 2 dále potvrzují oprávněnost požadavku [6], aby základna se volila vose menšího vrcholového úhlu polygonového pořadu. V případě,
že není možné dodržet optimální délku pomocné
zákl~dny z, je lépe ji prodloužit, než zkrátit [4].

dálkoměr

. Podle amerického patentu [1] bylo sestaveno
ultrazvukové zařízení pro měření· vzdáleností v topografii. Jeho předností le vyšší přesnost měření
vzdáleností, než mají dosavadllí přístroje a možnost použití i v topograficky obtížných terénech
(lesy, jezera atd.). Zařízení je složeno ze dvou
stanic. Prvá je tvořena ultrazvukovým generátorem a zářičem, vysílajícím signály v přímém smeru
na stanici druhou. Druhá stanice je retranslaČní.
Přijme vyslaný signál, zesílí a změní jeho kmitočet. Po této frekvenční transformaci signál znovu
vyzáří, a .tento je přijat přijímačem stanIce prvé.
Toto dvoustranné sledovaní signálu vylučuje vliv
pohybu vzduchu na střední rychlost šíření ultrazvuku. Na prvé stanici se pomocí elektronických
stopek a čitačů změří doba průchodu signálu v obou
směrech a vyčíslí se vzdálenost ze známé rychlosti šíření a změřeného času. Při výpoctech se
uvažuje vliv t,eploty vzduchu a při zvláště vysoké
přesnosti měření i vlhkost vzduchu. Teplotu lze
zavést do výpočtů i např. sledováním pulsii e1.
hodrn 'v závislosti na teplotě (třeba frekvenční
modulací signálů generátoru pomocí tepelného čidla).

Nakonec je nutné statlOvit s jakou přesností se
musí měřit úhel y, tj., v kolika skupinách. Úhly se
nejčastěji měří vteřinovým theodolitem typu Wild
T2 nebo Zeiss Theo 010. Přesnost ?aměření úhlu v n
skupináoh je dána vzoroem [5]
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Směrnice pro geodetické práce
v investiční výstavb,ě
528.45/.48 (437)

(083.133)

V poválečných
letech s rozvojem stavebnictví
uplatnily se také v ČSSR speciální měřické práce
v širším rozsahu. Geodeti mají pevná a uznávaná
postavení v průmyslových závodech, kde zavedením přesných geodetických metod dokázali předcházet haváriím Jeřábových drah, rotačních pecí
a válcovacích stolic, nebo objektivně zjistit a odstranit příčiny jejich poru~hovosti.
Také výstavbou velkých průmyslových závodů,
rozlehlých sídlišť s hustou sítí podzemních vedení
nebo výstavbou montovaných objektů! z prefabri··
kátů otevřela se pro geodety nová pole působnosti. Avšak pracovní postupy vytvářely se zprvu
nejednotně. a mnohdy živelně, ;protožé všeobecně
závazný předpis, který by vymezoval kompetenci,
odpovědnost a povinnost a vyčerpával celou šířku
pracovní náplně oapovědného [hlavního 1 geodp.ta,
nebyl dosud vydán.
I

Ve smyslu požadavků
mnoha organizací
a
usnesení několika geodetických seminářů a konferencí, snažila se Ústřední správa geodézie a kartografie ve spolupráci se zvláštní komisí ČSVTS
po několik let o vydání všeobecně závaa:ného předpisu, například státní normy, která by tuto Cíinnost řešila, ale bez prokazatelných
úspěchů. Teprve směrnice Shttní komise pro investiční výstavbu (dále j'en SKIV) Č. 9ze dne 27. června 1964
o vztazích v přípravě staveb a o dokumentaci
Gtavebdaly 'podklad k úspěšnému vyřešení těchto problémů. Na základě § 71 <odst. 2 citované
směrnice Č. 9, kde je ÚSGK uloženo, aby vydala v dohodě se SKIV technické předpisy k výkonu geodetických prací pro účely investiční výstavby, bylo provedeno široké připomínkové řízení (více než 100 organizací) ke s m ě r n i G í m
pro g e ode ti ck é p r á c e v i n ves t i ční
výstavbě.

V konečné fázi projednávání směrnic byl změněn název nositele geodetických prací h I a v ní
g e ode t a nahrazen novým označením téhož významu od p o věd n Ý g e ode 1. Stalo se tak na
přání SKlY se zřetelem na členění funkcí ve stavebnictví.
Vydáním směrnic pro geodeti,cké práce v investiční výstavbě se podařilo překlenoutněkolikaleté
názorové rozdíly o odpovědnosti geodeta v investiční výstavbě, aniž byly směrnicemi dotčenyzákladní předpisy a právní normy o geodézli a stavební dokumentaci. Směrnicemi je dán podklad
k odstranění anonymity a neodbornosti v provádění geodetických prací pro výstavbu, které zpfisobily někdy značné národohospodářské
škody.
Jsou jasně vymezeny kompetence geodetů, ;'ednotlivých partneru ve výstavbě a vytvořeny podmínky
k odstranění duplicitních prací.
Pro potřeby
směrnic.

čtenářů

otiskujeme

doslovné znění

Směrnice
Ustřední správy geodézie a kartografie pl'o
geodetické práce v investiční výstavbě
ze dne 21. prosince

.

19,64

čj. 23-333.1-13900/1964
Ústřední správa geodézie a kartografie (dále ÚSGK)
stanoví v dohodě se Státní komisí pro investiční výstavbu k provedení § 71, odst. (2) směrnic Státní komise
pro investiční výstavbu (dále SKlY) č. 9 z roku 1964:

Za pomoci pracovní komise, složené ze zkušených pracovníků v tomto oboru geodézie, za vedení ÚSGKbyla vyvinuta soustavná činnost k urychlenému vydání uvedených směrnic. Dobré zkušenosti vedoucích pracovníků SKlY byly podporou
při tvorbě této důležité směrnice. Bez jejich kladného postoje by práce na směrnicícp nebyla úspěšně dokončena. Tyto směrnice byly publikovány ve
Věstníku SKIV ze dne 30. ledna 1935, částka

1.11.Pracemi podle těchto směrnic jsou geodetické (včetně topografických J a kartografické práce, patřící do
souboru průzkumných prací, potřebných pro investiční
výstavbu, práce vytyčovací, kontrolní a práce pro měřickau dokumentaci ukončené výstavby.
1.12. Měření, číselné hodnoty, mapy a plány vyhotovené
podle těchto směrnic slouží jako geodetický podklad pro
přípravnou dokuméntaci a projektovou dokumentaci
všech stupňů, pro vytyčování všech podzemních, pozem
ních a nadzemních objektů, pro majetkoprávní úpravy,
1/1965.
pro maPY povrchové situace podle horního zákona a
pro dokumentaCi provedených staveb.
Směrnice řeší zásadnf otázkygeodézie
ve sta1.13. Směrnice slouží všem geodetickým složkám invesvebnictví a funkce odpovědného geodeta. Nebylo
torů, gener:álních projektantů, prováděcích závodů i složby účelné, aby se směrnice zabývaly podrobnostmi
kám ústavů geodézie a kartografie hlavně ,k zabránění
pro všechny druhy prací, protože předpokládají vynejednotného provádění a nehospodárného opakování
dání dilčích technologických předpisů. Jako první
meřických pracÍ.
vyjde v březnu t. r. technologický před(pis pro vy~
1.2. Druhy
map, plánů
a výkresů,
l;!:terépři-.
hotovení základního plánu závodu. V letošním roce
cházejí v úvahu při zpracování geodetické části projekse připravuje dále vydání seznamu smluvených
tové dnkumentace. Se'znamjednotlivých pndkladů je' pouznaček pro účelové mapy, zejména pro základní
ze .směrný a řídí se rozsahem nejnutnějších podkladů,
plán závodu - s~dliště, pro zastavovací plán apod.
potřebných pro zpracování projektového úkolu.
1.21. Pokud se v těcJ:1tosměrnicích hovoří o mapách velPři tvorbě těchto směrnic bylo pečlivě sledokých měřítek, rozumí se tím mapy velkých měřítek pováno, aby se nezvětšovala projektová dokumentasledního vyhotovení: technickohospodářské mapy, mapy
ce, a aby nebyly zaváděny nové pojmy. Proto byly
evidence nemovitostí, tj. mapy pozemkové a ve výjimečpřevzaty některé termíny ze směrnic SKIV č.9,
ných případech mapy katastrální.
které jsou běžné ve stavební ·praxi/ i když nejsou
1.22. "Přehledné mapové podklady" obvykle v měřítku
věcně správné. Například
situační plán
(odst.!
1:2000, 1:5 000, 1:10000 a menším, slouží za podklad
1.29 a 4.332 směrnic ÚSGK) řeší nejen záležitosti . pro přípravnnu dokumentaci a zejména pro studia a
polohové, ale i výškové.
územní plány.
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1.23.•• Technickohospodářská
mapa" (THM) v měřítku
1:1 000, 1:2 ODD, 1:5000 slouží zejména pro podklady
llzemních plánů a úvodních projektů.
L24. "Základní plán sídliště (ZPS) - závodu (ZPZ)",
zpravidla v měřítku 1:500, nebo 1:1 000, slouží za podklad pro projektování, plániwání a k provozním účelům
závodu.
1.25. "Polohopisné a výškopisné plány" (PVP) zpravidla
v měřítku ,1:500, 1:1000 jsou podkladem pm zastavovací
plány.
L26. "Záborové (okupační) plány" v měřítku, pozemkové
(katastrální)
mapy slouží pro vymezení dočasného už!vání.
L27. "Výkresy zaměření štítů a pohledů" v měřítku 1:50,
1:100, 1:200 zejména. u proluk jsou podkladem pro navázání staré a nové výstavby.
L28. "Přehled vytyčovací sítě" je zpravidla v měřítku
1:~ ODD, 1:5000.
i
L29. "Situační plán" zpravidla v měřítku 1:500, 1:1000
je souborným zpracováním všech projektů se současnou
jejich koordinací jak po stránce situáční, tak i výškové
v příslušném stupni projektové dokumentace.
1.30. "Vytyčovací výkres" zpravidla v měřítku 1:500 nebo
1:1 000 obsahuje souhrn délkových a úhlových měl,', vzta'
žených k vytyčovacímlt systému, popřípadě souřadnic,
které umožňují jednoznačné vytyčení staveb a objektů.
L3L "Předběžný návrh výkupního plánu" v měřítku pozemkové (katastrální)
mapy se vyhotovuje v případech,
kdy není možná stanovit přesně rozsah vyvlastněni.
Zobrazuje zájmové plochy dotčené výstavbou projektované investice.
1.32. "Geometl,'lcké plány" v měřítku pozemkové (ka-,
tastrální) mapy slouží pro výkup nemovitost! nebo vyvlastněnI. \
1.33. "TechnlckoprovozIií výkres stavby" (TN), obvykle
v měřítku 1:500 ~pravidla vyhotovený ,na materiálu za. jištěném proti srážce, vzniká postupným zobrazováním
všech předmětů měření podľe dokoričovaných objektil
'výstavby. Podle potřeby a možnosti se vyznačí skutečně
měřené hodnoty. Tento plán slouží investorským útvarům, projektovým a dodavatelským organizacím v prilběhu výstavby' jako podklad, zobrazující současný stav.
Po dokončení stavby se stává základním plánem závodu.
1.34. "Geodetická dokumentace stávajícího stavu budov
(objektů)" se . provádí za účelem zachycen'í jejich současného stavu pro návrh a provádění dalších stavebních
úprav, nebo pro účely dokumentační.

2.1. Z obr a z o v a c í s o u s ta v a
2.11. Všechny podklady, zvláště THM, PVP, ZPS, ZPZ se
vyhotovují v příčném válcovém konformním zobrazení
Gaussově, v souřadnicové soustavě třístupňových poledníkových pásů na referenční ploše elipsoidu Krasovského - "souřadnicový systém 1942". Bližší údaje o Gaussově zobrazení .obsahuje Instrukoe pro technJckohO'spodářské mapování - Praha 1961 ÚSGK.
2.12.V případech, kde jde o rozšíření geodetických prací
již dříve provedených v obecném konformním kuželovém
·zobrazení a ve stávajících průmyslových závodech, lze
• vyhotovit měření' v tomto zobrazení a v souřadnicovém
systému KřovákO'vě. Použitý souřadnlCQový systém musí
být vyznačen v plánu i v technické zprávě. Při použití
Křovákova systému u' celků větších než 50 ha musí být
provedena transformace bodového pole do "souřadnicového systému 1942" a vyhotoven seznam souřadnic
i v -ťomto zobrazení.
2.2. výš

k o v Ý s y sté

m

2.2L Pro všechny podklady se použije "Výškový systém
baltský'po vyrovnání"; který je připojen ·na nulový bod
kronštadtského
vodočtu.
2.22. V případech, kdy jde o rozšíření geodetických prací již dříve provedených v jadranském systému a' ve stá-

vajících průmyslových závodech, lze vyhotovit doplňující
měření v tomto systému. Použitý výškový systém musí
být vyznačen v plánu i technické zprávě.,
2.3. S tab i I i z a c e a o c h

I,'

a n a p e v n Ý c h bod ů

2.31. Body vytyčovací sítě musí být trvale vhodně za·
jištěny. Jako stabilizačního materiálu lze použít zejména
žulových mezníků s křížkem, železných, trubek zalitých
betonem, železných trubek zabetonovaných do svisle postavené kanalizační skruže, chráněné poklopem apod.
U průmyslových staveb. je nejvhodnější těžká stabilízace
(betonové bloky, 2-3 m piloty apod.).
2.32. Pevné body výškové sítě se osazují nivelačními
značkami do dokončených objektů, u nichž nelze předpokládat další sedání, do bodů vytyčovací sítě, popřípadě se vybudují samostatné výškové body.
2.33. Pokud jde o sledování sedání stavby, platí CSN
131805.
2.34. Právní ochrana pevný~h bodil
Po čas výstavby až do odevzdání do užívání odpovídá
za ochranu pevných bodil generální dodavatel stavební
části. *)
2.4. D I,' u h Y P o u ž í van

Ý ch

měř

ít ek

Pro zobrazov\Íní výsledkil geodetických prací pro projektové účely volí se podle potřeby měřítka 1:1000 nebo
1:500, nebo ve zvláštních případech i jiná vhodná měřítka. Výběr vhodného měřítka závisí na specifických podmínkách občanských, bytových,' prilmyslových a inženýrských staveb. Pro výběr staveniště (§ 16 Směrnice SKIV
č. 9/1964 o vztazích ,v přípravě staveb a o dOkumentaci
staveb, dále Směrnice SKlV) a investiční studie se použije přednostně map velliých měřítek vydaných orgány
ÚSGK. Výjimečně možno použít Státní mapy 1:5 ODD, popřípadě Státní mapy odvozené 1:5000. Pro mapy oblasti
použijí se mapová díla měřítek 1:10 ODD, 1:25000 a
1:50000. Tyto mapy je nutné pro daný l'íčel porovnat se
současným stavem a podle potřeby doplnit. Nejnutnější
rozsah doplnění map určí odpovědný geodet generálního
projektanta
(OGP) v dohodě s hlavním projektantem
a investorem.
2.5.

F o I,' m á t Y g e ode t i c k Ý c h

IJ o d k I a d ů

Pokud je možno zobrazit zaměřované území na jednom
mapollém listě, nepředpisuje se forma a označení listu.
Zde je však třeba dodržovat řadu A normalizovaného formátu a vyznačit rohy sekčních listil v příslušné zobrazo·
vací soustavě. Jedná-li se o zaměřování \větších území,
která nelze zobrazit na jednom listě, doporučuje se použiV kladu 11stil THM podle Instrukc,e pro THM. Někdy
je vhodné zobrazení v místní síti, vhodně pootočené a
posunuté, aby bylo staveniště (závod) umístěno na nejmenším počtu listů, rovnoběžně s osou závodu, nebo
vytyč ovací osou.
2.6. Z nač

k o li Ý k I í č

Až do definitivního vydání "Smluvených značek pro za,
stavovací a situační plány v projektové dokumentaci"
použíjí se především "Smluvené značky technickohospodářských map". Použijí-li se novj§ z~ačky, které nejsou
uvetleny v žádném klíči, musí se uvést v legendě.

• 1 'Přestupku ~roli veřejnému ,pořálfku se do~ustí ten'; kdo mičí.
poškodí nebo neoprávněně
odstraní
úřední značk.u, měřický znak
,nebo jiné měřioké zařízení
[§ 17, odst. [2J., písmo cJ zák. č. 001
/61 sb.].
Nevede-Ii 'k nápravě
občana sa'motné projednání
:přestup'ku před
národním
výborem.
jiným státním
orgánem
nebo společenskou
o'rganizacl,
uloží nárOdní 'vý'bor za IpřeSllupek některé
z těchto
cpatření:
aj nap'Dmenutí,
bl veřejnou důtku.
,cJpokutu
do 500 Kčs [§ 216, odst. '(lJ .cit. zákona].
Byla-li ~řestupkem
způsobena
majetková
škoda, působí národni
výbor k tomu. aby bvla dobrovolně
nahra·"na.
n~eořel-Ii
občan
způsobenou
škodu nahradit,
uloží mu národnf
vtbor
tuto povinnost. Jestliže se však národnímu
výboru nepodař!
Zjistil ptesnou
výllj škody. nebo kdyby mu zjištění
přesné
výše škody čini'lo
potíže.
doporučl
,posližanému,
aby. se obrátil
se svým náro,kem
na ná'hradu
~k{)dy na o~resnl soud (§ 27 cit . .zá!l!:onaJ.
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(o stovky metrů) od přibližné absolutní hodnoty. Na
všech přílohách se výrazně vyznačí, že se jedná o relativní výšky.

2.71. Přesnost měřickýchprací
se řídí platnými měřickými předpisy (Sezqam platných měřických předpisů
3.32. Hustota pevných situačních a výškových bodů se
OS'GJ{Č. 221-33-139/1959) a zejména Instrukcí pro THM.
řídí hustotou a druhem zastavění," konfigurací terénu,
2.72. Ve speciálních případech je možné - v dohodě
nebo očekávaným zvýšeným provozem a stavebním rus investorem a, jinými zájemci ~ přesnost měřických
chem. Aby výšková měření byla spolehlivá a kontroloprací přiměřeně zvýšit nebo snížit. Toto ujednání se
vatelná, musí 'hýt stab1l1zovány na každém staveništi
uvede výslovně v protokole (viz 5.3).
nebo v jeho blízkém okolí nejméně tři pevné body.
,
2.73. V pňpadech, kdy bylo nutné z ekonomtckých dů3.33:
O vybudovaných sítích se vyhotoví přehled podle
vodů vyhotovit zvětšení geodetických podkladů pro předustanovení Instrukce pro THM.
projektovou přípravu, musí se tato zvětšenina zřetelně
označit poznámko~: "Odvozenina mapy
.
- nelze použít pro jiný účel, než pro který byla vyhotovena."
2.74. K dosažení potřebných stupňů přesnosti je třeba , 3.41. Pro podrobný územní plán se používá map velkých
měřítek, doplněných na současný stav zaměřením a zazvolit odpovídající měřic\l:ou metodu, vhodný technolokreslením změn. Mimo to musí být na mapě vyznačeny
gický postup s použitím rhěřickýt::h přístrojů a pomůcek
skupiny stromů, pozemní, nadzemní i podzemní inženýrumožňujících dosažení požadované přesnosti.
.,ké sítě (kanalizace,
vodovody, plynovody, teplo vody,
elektrické a telekomunikační
kabely atd.), osy koleji
2.8. G r a f i c k á ú p r a v a
všeho druhu včetně výhybek, visutých drah a lanovek,
hranice přírodních rezervací, asanovaných území, staveb2.81. Každý polohopisný a výškopisný plán musí také
ních uzávěr, ochránných pásem, hranice poddolovaných
obsahovat rozpisový rámec podle ČSN 73 0100 - Druhy
území, souvislých zelených ploch aj. podle potřeb proa úprava výkresů ve stavebnictví, světové strany a soujekce.
tiskové křížky čtvercové sítě (lícovací značky) ve vzdálenosti 10 cm, v souladu se souřadnicovým systémem
3.42. Polohopisné
a výškopisné
plány se vyhotovuj!
(při vícebarevném soutisku na každé matrici).
v hloubce potřebné pro. prováděcí projekt v měřítku
2.82. Kresba na matricích musí být provedena tak, aby
1:1000, 1:500, popřípadě i v jiném měřítku.
,li ohledem 'na předpokládaný
způsob reprodukce byly zaPolohopis musí obsahovat všechny předměty měření maručeny jasné a čitelné kopie.
jící hospodářský
a technický význam, které je nutno
Mapové dílo je třeba reprodukovat tak,aby soutis~y vyměřit pro usnadnění projektování
a vytyčovánL Např.
hověly účelu projekt~vání.
zobrazení' hranice správních jednotek, viditelných hranic
2.83. Na mapových podkladech je možné uvádět redukopozemků (užívacích, vlastnických,
nebo kultur), předvané souřadnice. Mapové podkHldy se utají v případech,
mětů'měření,
např. budov, kůlen, zastřešených
domů,
kdy obsahují skutečnost, na kterou se vztahují předpisy
skládek, plotů, zásobníků, sloupů, stožárů, studen, noso utajení.
níků, komunU,mcí, propustků, vedení všeho d,uhu, všech
Všechny seznamy neredukovaných
souřadniC (pevných
venkovních elektrických
a telekomunikačních
rozvodů
situačních a výškových bodů, rohů mapových listů apod.)
podzemních i nadzemních, chladicích věží, továrních komusí být vypracovány jako tajné přílohy.
mínů (včetně průměru hlavy a výšky), nádrží, vstupních
;;:l šachet
s uvedením druhu a velikosti, průběh všech inženýrSkých sítí pod zemí (kanalizace, vodovody, plynoJ
vody, teplovody), os kolejí všeho druhu s číselným vyznačením rozchodu se zákresem a popisem výhybek (za3.1. Vše o b e c n ě
čátek, konec a matematický bod křížení), železničních
výklopníků, dále zobrazenI všech stabilních jeřábů, jeřáZpůsob, metody a přesnost podrobného měření se volí
bových drah, lanovek, visutých drah s výškou lan, přípodle účelu, ke kterému slouží (práce průzkumné, vytyrodních rezervací, asanovaných území, stavebních uzáčovací, pro upřesnění v průběhu projektování, kontrolní
věr, ochranných pásem, hranic poddolovaných území, zeapod.). Při tom je třeba dbát na to, aby se dosáhlo přeslených ploch, stromořadí, význačných jednotlivých stronosti, potřebné pro práce vyšších stupňů a aby se měmil. aj. podle potřeb projektu.
'
ření zbytečně neopakovalo. Podrobné polohopisné a výškopisné JIlěření se provede hospodárně a pokud není těVýškopis bude vyznačen takto:
mito směrnicemi stanoveno jinak, i II souladu s Instrukcí
a) k6tami terénu (tachymetrie, plošná nivelace, prapro THM.
'
videlná sít výškových podrobných bodQ po 10 m nebo
v jiných vzdálenostech,
pravidelnými
profily terénu),
3.2. Met o d y
popřípadě vrstevnicemi, nebo kombinací k6t s vrstevniPodrobné měření polohopisné' a výškopisné provede se
cemi podle dohody OGP s oar a s hlavním projektantem.
číselnými metodami, nebo metodami fotogrammetrickýml
b) k6tami plošné nivelace pevných předmětil. dil.ležitých
s...navázáním na pevné body bodového pole. Odpovědný
pro výstavbu (kupř. propustě, kříže, prahy, chodníky,
geodet je povinen použít progresívních metod vedoucích
profily komunikací, koleje, dna úzkých koryt, břeh hrází,
k hospodárnému a účelnému provádění těchto prací. Porohy a vstupy do budov, rampy, jeřábové dráhy, šachty
užité metody se uvedou Ir technické zprávě.
všech rozvodil., u kanalizace dno, poklop a zaústění tras
kanálktL apod.),
'
3.3. Bod o v é P 01 e
. c) technickými šrafami, kterými lze vyjádřit přirozePři budování bodového pole je třeba řídit se Instrukcí
né i umělé terénní úpravy (stupně, břehy, skaliska a
pro THM, pokud daný účel neklade si vyšší požadavky.
umělé spády).
Navazuje-li výstavba (rekOnstrukce) na trasy stávajících
K elaborátu se připojí snímek mapy' velk~ho měřítka
inženýrských a dopravních zařízení nebo na stávaj1cí
s parcelními čísly.
objekty napojením technologického
zařízení,' je nutné
provést před podrobIiým zaměřením staveniště vytyčení
3.43. Pokud je nutné zaměření vlastnických nebo 'užívaa trvalou stabilizaci stavebních os stávajícího závodu a
. cích hranic, je investor povinen zajistit označení hranic
vhodně je včlenit do bodového Pole.
před měřením: Na náklad investora se rovněž provede,
3.31. Připojení' na československou
jednotnou nivelační
v rozsahu nutném pro projekční činnost, zjištění skutečného stavu polohově i výškově (kopa,nými sondami, rýsíť (ČSJNS) provede se vždy po předchozím přezkoušení
neporušenosti značek a relativních rozdílů sousednícb
hami nebo detektorem) neznatelných podzemních vedení
značek. Není-li připojení na ČSJNS hospodárné, připojí / a rozvodů, pokud nebylo možné určit jejich polohu na
se měření na libovoloný horizont, podstatně odchylný
základě zákresu u správců jednotlivých sítí a objektů.
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3.5, U s P o řád

ání

g e ode ti c k é hod

il a

4.22. Cinnosi

Výsledky geodetických prací se přehledně uspořádají a
pro dokumentaci. se sestaví úplné měřické dno obsahující:
'
- technickou zprávu,
- přehlednou mapu území v měř!tku 1:500 až 1:10000,
- přehled bodového pole podle měřických předpisťi vydaných ÚSGK,
- seznam sOl\řadnic a výšek boM bodového pole,
, - místopisy bodů bodového polEf,
- polní náčrty polohopisné,'
- klad mappvých listťi (v případě většího počtu listťi),
-- polohopi~ný a výškopisný plán a další přllohy potřebné pro projektový záměr. Promy, rematrice apod.
se vyhotovují jen při zvláštní objednávce investora.
Všechny části operátu podepíše odpovědný geodet, který
je za ně odpovědný.

při prolektovánf

4.221. Kontroluje úplnost geodetické části projektové dokumentace (zejména vytyčovací výkres, seznam všech
\polohových a výškových bodů s topografiemi, výškovou
koordinaci projektťi, atd.).
4.23. Cinnost

při

provádění

stavby

4.231. Podle potřeby zajistí provedení těžké stabillzace a
zabezpeči vytyčovací síť proti poškození nebo zničeni.
4.232. Zúčastňuje se pochůzky a podílí se na prqtokolárním předání staveniště dodavateli po geodetické stránce;
zúčastní se kontrolního měření terénu, které při přejímce provede dodavatel.
4.233. Odpovídá za včasné vytyčení hlavních tras, hlavních stavebních čar (zejména pro bytovou výstavbu) a
hlavních výškOVých bodů.

//

3.6. Tec hni

cká zpr áva

V technické zprávě se uvede především fyzikálně geografický popis zaměřovlmého území, účel geodetických
prací, popis mapových a jiných podkladů (včetně projektové dokumentace], popis polních a kancelářských pral;:í,
druh použitého zobraz,ení, použitý souřadnioový a výškový systém, způsob stabilizace,
druh použitých přístrojů a pomůcek, zdůvodnění zvolených postupů po
stránce technické
i hospodář-ské, způsob, jakým byl
získán průběh podzemních
rozvodů (převzetím nebo
zaměřením), stručný popis' spolupráce s hlavním projektantem a Investorem, požadovaná a dosažená přesnost
měření (např. střední chyba, odchylky, uzávěry) a zhodnoooní výsledků. Vtech.nlckézprávě
se uvedou též důvody, proč nebylo možno zaměřit některá zařízení, 'O něž
objednatel žádal.

4.234. Podílí se na technickém dozoru investora (§ 66 a
následující Směrnice SKIV) nad situační a výškovou realizací stavby. Dozírá, aby generální dodavatel:uaměřoval a zakresloval veškeré změny, které' se v prtiběhu
výstavby vyskytnou (§ 62, odst. (3) a (4) Směrnice
SKIV). Za tím účelem poskytne dodavateli výsledky svého kontrolního měření.
4.235. Zpracovává a průběžně doplňuje technickoprovozní výkres stavby na základě dílčích podkladů dodavatele (§ 62, odst. (3) Směrnice SKIV). (Viz 4.433 těchto
směrnic.)
4.236. Zajišťuje

měření

posuvů

staveb

ve smyslu

ČSN

73 1805 (Měření posuvů staveb).

4.241. Předává odběrateli úplný technickoprovozní
výkres stavby a kontroluje po stránce geodetickt} :uakres" lení změn a odchylek v jednom paré prováděCích projektů '(§ 62, odst. (4) Směrnice SKIV).
4.1. Jme n o v á ní,

o d p o věd n é h o

g e ode t a

4.11. Pro rozsáhlou a složitou stavbu, nebo souhrnně pro
více takových staveb, jmenuje investor, generální projektant a generální dodavatel odpovědného geodeta v oboru své činnosti. Generální projektant rozhodne, "na kterých stavbách budou odpovědní geodetijmenováni.
4.12. Organl:uace jmenuje odpovědným geodetem zkušeného zeměměřického inženýra s praxí v inženýrské geodézii ~ řad sl1ých zaměstnanců; nemá-li pracovntka požadované odbornosti, požádá resortně příslušnou organizaci nebo místně příslušný ústav geodézie a kartografie, aby jmenovala odpovědného geodeta ,z řad svých
zaměstnanců.
Při výstavbě povrchových zařízení dolťi
může vykonávat funkci odpovědného geode'ta také, báňský inženýr se specializací dťilního měřictvi. Toto ustanovení platí i pro práce prováděné v zahraničí. Je vhodné, aby funkci odpovědného geodeta vykonávala jedna
osoba i pro dvě, ,nebo i všechny tři organi:uace.
4.13. Odpovědní geodett jsou povinni dodržovat odborné
předpisy ÚSGK, pokudsmě~nice
nestanoví jinak.
4.2

O d po věd n Ý

g e ode t

i n ve-s t o r a

-

OGI

4.21. Činnost na stupni přípravné dokumentace.
4.211. Provádí geodetický prťizkum, nebo zajišťuje jeho
hospodárné provedení zpravidla u geodetických složek
generálního projektanta (§ 12, -odst. (2) Směrnice SKIV).
4.212 Podílí se na vypracování investičního úkolu a spolupracuj~ při výběru staveniště (§ 16, odst. (1) SměrnIce SKIV).
4.213. Odpovídá za včasné zajištění a hospodárné vyhotovení podkladfi pro majetkoprávní řízeni.
4.214.. S investičním úkolem předá generálnímu projektantovi potřebné geodetické podklady pro zpracování
projektové dokumentace.

4.3. O d P o věd n Ý g
jektanta
OGP

ě' ode

t

gen

e r á In í h o p r

0-

4.311. Odpovídá za technickou použitelnost
a úplnost
mapových podkladů pro přípravnou dokumentaci (§ 12,
odst. (3) Směrnice SKlY).
4.312. PodíH se v rámci činnosti generálního projektanta
a ve spolupráci s OG! na investičním úkolu a při výběru staveniště (zejména pokud se týká mapových podkladů za účelem zamezení duplicity a využití pro další
projekční činnost).
4.32. Činnost

na stupni

úvodního

pro;ektu

{ap

J

4.321. Odpovídá za využiti cÍříve provedených měření.
Vpřípadě potřeby doplní podklady, které dodal investor
v 'rámci investičního úkolu. Odpovídá za úplnost mapových podkladů pro projektovou činnost.
4.322. Archivuje veškeré geodetické
padné další jejich využití.

podklady

pro pří-

4.323. Vypracuje projekt vytyčovací, sítě s rozpočtem
stabilizace (§ 29, odst. (1), I;ísmeno C Směrnice SKlY)
a podle potřeby zajisti stabil1zaci.
4.324. Odpovídá za vyhotovení návrhu předběžného výkupního plánu, vyznačujícího s potřebnou přesností hra·
nice zamýšleného výkupu pro stavbu a obvod staveniště.
4.325. Spolupracuje po geodetické stránce s projektantem
l1zemního řešení na sladění podzemních, pozemních a
nadzemních objektťi. Výsledkem této spolupráce je koordinační plán stavby (závodu sídliště).
(PřHoha
Směrnice SKlY Úvodní projekt bytové a občanské výstavby část B, odst. 3,23.)
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4.33. Cinnost
léktu

při
,

prováděcím

nebo lednostup1'lov~m

pro-

5.50 Tyto směrnice

nabývaji platnosti

Vyřizuje: ínž. Vondruška,

zajistí běžnou stab1l1zaci hlavních bodfi vytyoovací sítě.
4.332. Spolupracuje po geodetické stránce s projektantem
územního řešení a s příslušnýn:i projektanty na sladění
podzemních, pozemních a nadzemních objektfi. Výsledkem této spolupráce je situační plán stavby (závodu sídliště). (Příloha Č. 7 Směrnice SKIV, část IV, odst. 3.)
4.333. Spolupracuje
(po geodetické stránc~) s příslušným projektantem na všech dílčích vytyčovacích výkresech jednotlivých prováděcích projektfi.
4.334., Provádí kontrolu a koordinaci
geodetické části
projektů zpracovaných jinou projektovou složkou v kooperaci.

obzor

67

dnem uvefejninf.

tel. 222145-7,

linka 74

4.331.

4.34. Cinnost

při 'provádění

stavby

při

etapové

výstavbě

4.341. Účastní se v oboru své činnosti na autorském dozoru generálního projektanta (§ 65 Směrnice SKIV).
4.342. Na základě podkladů dodaných OG! provádí po
geodetické stránce koordinaci změn, vyplývající z odlišné realizace objektů.

4.4. O d p o věd n Ý g e ode t gen
davatele
stavebních
prací
4.41. Cínnost

na úrovni

prováděcího

e l' á I n í hod
OaD

0-

prolektu

OdpOvídá za geodetické práce a dílčí vytyoovací
výkresy prováděcích projektů, pokud je vyhotovil gen~rá.lní dodavatel.
4.411.

4.42. Cinnost

při

provádění

stavby

Přejímá staveniště p'o geodetické
vede kontrolní měření terénu.

4.421.

stránce

a pro-

Ústřední

Náměstek předsedy
správy geodézie a kartografie:
ínž. Sachunský v. r.

Ob sa h:
l. Ovodni ustanovení
1.2. Druhy map, plánů a výkresů
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6,
2.7.
2.8.

Základni ustanoveni,
Zobrazovací soustava
Výškový systém
Stabilizace a ochrana pevných bodů
Druhy používaných měřítek
Formáty geodetických podkladů
Značkový klíč
Přesnost měřických prací
Grafická úprava

3. Podrobné měření
3.1. Všeobecně
3.2. Metody
3.3. Bodové pole
3.4. Podklady
3.5.. Uspořádání geodetického
3.6. Technická zpráva
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Odpovědný
Jmenování
Odpovědný
Odpovědný
Odpovědný

5.

Všeobecná ustanovení

díla

geodet
odpovědného geodeta
geodet i.nvestora
geodet generálního projektanta
geodet generálního dodavatele

4.422. Podle potřeby

požádá' odpovědného geodeta investora o vytyčení stavebních čar, hlavních os, hlavních tras
a výškových bodů a protokolárně je převezme.
4.423. Odpovídá za podrobné vytyčení objektů a zařízení
staveniště podle projektové dokumentace.
4.424. Přejímá odpovědnost
ných a výškových bodů.
4.43. Kontrolní

práce

4.431. Provádí
bu GD.

kontrolní

za zachování

hlavních

pev-

Krajská, rada ČSVTS v Ostravě
Komise pro geodézii a kartografii
geodetické

práce

pro

potře-

4.432. Provádí kontrolní geodetické práce při speciálních
pracích (výstavba panelovýCh a montovaných staveb,
ocelových konstrukcí, pohyby mostních konstrukcí atd.).
4.433. Zaměřuje po stránce geodetické na Wtyčov,ací síť
skutečný stav hotových objektů a jejich částí polohově
a výškově (podzemní objekty před záhozem).
Výsledky měření předává průběžně investorovi pro zpracování technick9provozního
výkresu stavby (viz 4.235).

5.1. DoporučUje se, aby byla vyhotovEma samostatná geodetickě, příloha každého investičnihoúkolu
v úvodním
(jednostupňovém) i prováděcím projektu, která by obsahovala výkresy i výpočty.
5.2. Geodetické podklady nesmějí být anonymní, všechny
výkresy projektu vypracované na zeměměřických podkladech musí být podepsány odpovědným geodetem, který
je za ně odpovědný.
5.3. Náplň a rozsah geodetických prací musí být projednány před jejich zahájením mezi hlavními partnery
investiční výstavby.
O jednání se sepíše protokol, který tvoří přílohu písemného elaborátu.
5.4. Ohlašování
156/1957 Ú. 1.

geodetických

prací

seřídí

vyhláškou

při Ústřední radě ČSVTS
Ú~třední správa geodézie a kartografie
uspořádají

V. GEODETICKOU KONFERENCI
O V'fHLEDU ÚKOLů GEÓD:eZIE V CSSR

Na programu jednání bude problematika
prací
v odvětví geodézie a kartografie v dalším období,
perspektiva vědeckovýzkumné činnosti, příprava a
odborná výc;:hova kádrll pro 1ikoly v geodézii a
kartografii a 1il$:olyv Severomoravském kraji.
U příležitosti konference bude uspořádána výstava
výsledků geodetických a kartografických prací za
uplynulých 20 let a exkurze.
Konference se koná ve Slezském kulturním středisku na Hradci u Opavy ve dnech 11.-13. května
1965.
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Souřadnicový theodolit MOM Te-K 1

Inž. František Šilar
Výzkumný ústav geodetický, topografický!, kartografický
i!ý
Praha

528.521 [439}

Pro geodetické práce, u kterých se nepočítá s hromadným
mechanickým
zpracováním
měřených
hodnot, jsou vyvíjeny snahy po konstruování přístroju, které by současně s měřením prováděly
některé jednoduché výpočty. Tak autoredukční
tachymetry řeší rovnici pro redukci délky, tachymetr Zeiss-Dahlta navíc ještě rovnici pro výškové
převýšení mezi latí a theodolitem. V poslední době byly navrženy theodolity, kterými je možno
současně s měřením určovat souřadllicové rozdíly
mezi stanoviskem a cílem [1]. Jsou to tzv. souřad nic o v é t h e o d o I i t y.
Jugoslávský geodet Zdenko Tomašegovič navrhl souřadnicový theodolit, který vychází z Bosshardt-Zeissova principu autoredukčního tachymetru
Redta [2]. Další přístroj tohoto typu pod názvem
polygonový theodol1t navrhl berlínský pracovník
dr. Happach [3]. Souřadnicový rozdíl je určován
pomocí diagramu obdobně jako u diagramových
tachymetrů. Není známo, zda oba principy byly
výrobně realizovány.
Účelem snah po konstrukci
souřadnicových
theodolitů je především zjednodušení výpočtů v po-

lygonovém pořadu. Zatímco při dosavadních způsobech je nutno souřadnicové přírůstky určovat
nepřímo prostřednictvím měřených úhlů a délek,
u souřadnicového theodolitu se tyto přírůstky čtou
přímo. Výsledné souřadnice polygonových bodů se
pak určí jednoduchým
algebraickým
sloučením
přírůstků k souřadnicím výchozího bodu.
Prvou sériovou výrobu souřadnicového theodolitu, a to na zcela novém principu, připravují na
4. čtvrtletí 1965 maďarské optické závody (MOM)
v Budapešti [5]. Přístroj má označení Te - K 1
(obr. 1). Jeho autorem je dr. inž. Fialovszky Lajos, doktor technických věd, vědecký spolupracovník výzkumné laboratoře MOM v Budapešti.
Přístroj Te - K 1 je vteřinový theodol1t se
skleněnými kruhy, doplněný zvláštním zařízením
(maďarský patent č. 146.145), ;'ímž se jednak pomocí konstantního paralaktického úhlu určuje redukovaná vzdálenost, a jednak pomocí proměnného paralaktického
úhlu souřadnicové
rozdíly.
K měření se používá vodorovné dělené latě (na
obr. 2 je znázorněna střední část latě), která má
počátek stupnice umístěn uprostřed [4]. Nalevo

, , , , , , • , • , , , ,C::: ,-, , , , , , , ,

AI

I I I

li

A

~I::;

I I I I I I I I I I I

je stupnice černá pro kladné hodnoty, napravo
červená pro hodnoty záporné. Rysky jsou ve tv'aru
klínů a tvoří dvě řady, přičemž horní řada opačně umístěných rysek je posunuta proti dolní řadě
o polovinu vzdálenosti mezi ryskami. Protože souřadnicové zařízení v přístroji používá konstantního paralaktického úhlu eo = 10, má vzdálenost rysek E hodnotu
E

= 100'. tg

1°

= 1,7455

cm

a představuje pak měřenou vzdálenost 1 m.
Velikost
proměnných
paralaktických
úhlů
ey, ex závisí na hodnotě vodorovného úhlu a vztahem
ty = eo sin a,
ex

=

&0 COs a.

Odečítá-li se pomocí konstantního úhlu eo = 10 na
lati úsek L, jsou souřadnicové rozdíly dány výrazy
J\.y

.J.x

=

=

L sin a,
L cos a.

Souřadnicový optický systém uskutečňuje tuto závislost tak, že se do cesty paprsku od vodorovného kruhu vloží dvě 'poloviční čočky o stejných
ohniskových vzdálenostech. Jedna je pevná a druhá se pohybuje v závislosti na otáčení alhidády
tak, že velikost pohybu se mění se sinem nebŮ' kosinem čtení vodorovného úhllJ,nastaveného
v přístroji.
Úhly se odečítají v mikroskopu, umístěném vedle okuláru dalekohledu. Zorné pole mikroskopu
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má 3 okénka a uprostřed štěrbinu (obr. 3). Celé
stupně vodorovného úhlu se odečítají v úhlovém
okénku 3. Minuty a vteřiny se čtou v okénku 4,
a to tak, že se otáčí mikrometrem, až dílek celého
stupně se ztotožní se středem štěrbiny 2. Šroub
mikrometru ~'e vidět na obr. 1 na pravé vidlici
theodolitu v prodloužení točné osy dalekohledu.
Konstantní paralaktický
úhel 0:0 = 10 se nastaví
tak, že se otáčí jemnou ustanovkou vodorovného
kruhu, až se ryska celého stupně v souřadnicovém
okRnku 1 ztotožní se středem štěrbiny 2.

kladní dosahová vzdálenost latě je 80 m, větší
vzdálenosti se měří zvláštním postupem.
Ve spojení s vodorovnou latí lze přístroje též
používat ;'ako přesného autoredukčního tachymetru
s přesností
v měření vodorovných vzdáleností
± 2 cm na 100 m. Současně lze též pomocí tangentové stupnice určovat i výškové převýšení mezi
koncovými body měřené vzdálenosti s přesností
± 1 cm na 100 m. Při použití běžné svislé tachymetrické latě lze přístrojem pomocí tangentové
stupnice měřiJ rychle vodorovné vzdálenosti s přesností asi 1 dm na 100 m a výšková převýšení asi
na 1 cm. Jinak je souřadnicový theodolit Te - K 1
běžným theodolitem, který umožňuje měřit vodo
rovné a výškové úhly se střední chybou ± 3" při
měření v obou polohách dalekohledu.
Ověřovací zkoušky 5, prototypem přístroje pr(),váděl v roce 1964 Geodetický výzkumný ústav
v Odenburgu a dosáhl podle sdělení Metrimpexu
vzhledem k předpokladům kladriých výsledků. Budou-li uvedené parametry potvrzeny i provozními
zkouškami se sériově vyráběnými přístroji, bude
k dispozici další moderní theodolit, který přispěje
ke zvýšení produktivity práce především pro různá
účelová mapování, pro údržbu map a uplatní se
též i v inženýrské geodézii. Jeho používání by
mohlo též vést k hospodárnějšímu využívání samočinného koordinátografu.

Měření souřadnicovým
theodolitem
probíhá
obdobně jako měření dvojobrazovým dálkoměrem.
Před zaměřením přIpojovacího směru se musí na
vodorovném kruhu nastavit směrník tohoto směru
v dané souřadnicové soustavě. Na určovaný bod se
staví vodorovná lať kolmo k záměře. Svislou nití
se zaměří na počátek laťové stupnice a po nastavení stupňového dílku v úhlovém okénku do středu štěrbiny se přečte vodorovný úhel (na obr. 3
je čtení 47027'45"). Potom se pomocí jemné ustanovky pootočí alhidádou o konstatní paralaktický
úhel, což se provede posunem stupňové rysky
v souřadnicovém okénku do středu štěrbiny. Svislá
nit vytkne na lati hodnotu souřadnicového rozdílu.
Otáčením bubínku optického mikrometru, umístěného na dalekohledu, nastaví se svislá nit na nejbližší dílek. Na lati se pak čtou celé metry a půlmetry a na bubínku, rozděleném na 50 dílků, zbytek v cm. Zvlášť se měří souřadnicový rozdíl Lly
a zvlášť Llx• Znaménko souřadnicového rozdílu je
určeno barvou stupnice, na kterou se promítne
svislá nit.
Hlavní technické

údaje:
'"
Zvětšení dalekohledu
Dělení vodorovného a svislého kruhu
Dělení mikrometru vodorovného a svislého
kruhu
Dělení tangentové stupnice
Dělení souřadnicového mikrometru
Váha vlastního přístroje
Váha souřadnicové latě

30 x

1°
10"
0,001
1 cm
6,9 kg
4 kg

Přístrojem lze měřit souřadnicové rozdíly v poIygonovém pořadu do vzdálenosti 100 m s přesností
asi ± 5 cm r druh této předpokládané chy!;ly výrobce neuvádí}. Lze jej též výhodně použít k určování podrobných bodů do vzdálenosti 200 m. Zá-

[1] MIGHALČÁK, S.: vÝVOj teodolitov
pre priame
meranie
súradnicových
rozdielov.
Geodetický
a kartografický
obzor,
1957.
Č. 3, s. 51-54
[2] TOMAŠECOVIČ, 2;.:. Grundgedanken
fUr einen
Koordinaten
theodolit.
Zeitschrift
fiir Vermessungswessen,
1953
P] HAPP1CH, V.: Ein polygoniertheodolit.
~einwerktechnik,
1954
[4] ktOPOCINSKI,
W.: Teodolit
do pomiaru
wspÓlrz~dnych.
Prze·
gl'ld geodezyjny,
1964, Č. 10, s. 38:1:-383
[5] Firemní
literatura

Firma Sperry Gyroscope (Velká Británie) vyvinula fotoelektronický
theodolit [1], určený pro
různé geodetické práce. Světelným zdrojem theodolitu je rotující projekční systém, který vysílá
světelný paprsek pohybující se po kónické ploše.
Světlo přijímá zařízení složené z pěti fotočlánků.
Čtyři jsou rozloženy na vodorovné a svislé ose,
pátý fotočlánek je umístěn ve středu tohoto systému. Vždy dva páry proti sobě ležících fotočlánků udávají za pomoci elektronického zařízení
s fázovými detektory chybové signály. Tyto jsou
úměrné odklonu osy kónické plochy, vytvářené
pohybujíCím se světelným paprskem, od středního
fotočlánku v odpovídajícím horizontálním
nebo
vertikálním směru. Tyto chybové signály se automaticky vyhodnocují. Jakmile se nastaví střední
fotočlánek do osy vyzařovače, pak jsou chybové
signály rovny nule.
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V době od 19. do 31. srpna 1963 se konalo v Berkeley
(Kalifornie, USA) XIII. Valné shromáždění Mezinárodní
unie geodetické a geofyzikální (MUGG). Zúčastnilo se jej
přes 2000 delegátů z více než 50 zemí; nejpočetnější byla
delegace pořadatelské
země USA, Kanady a SSSR.
lJSSR byla zastoupena 7člennou delegací (z resortu
ÚSGK 2 delegáti).
MUGG má celkem 7 asociací: geodetickou, seismologickou, meteorologickou, geomagnetickou, vulkanologickou, oceánografickou a hydrologickou. Valná shromáždění se konají pravidelně každé 3 roky a jsou vždy
nejvýznamnější událostí v uvedených oborech. Na jednáních jednotlivých asociací, která probíhají odděleně,
jsou kriticky hodnoceny výsledky dosažené vždy v uplynulém tříletí a stanoví se hlavní směry výzkumné a organizační práce na další tři léta.
Mezinárodní asociace geodetická (MAG), jejíž jede
nání jsou,pro náš resort předmětem'prvořadého
zájmu,
má 5 sekcí:
Sekce I.: Geometrická geodézie (Geometrické určování
polohy). Dílčí obory: triangulace, trilaterace, přesná
polygonometrie, elektromagnetická měření vzdáleností,
určování lřevýšení
měřením zenitových vzdáleností,
geodetick
refrakce, metody zpracování měření, trojrozměrná geodézi~ Při I. sekci jsou organizovány 2 tzv.
permanentní konnse (PK): Pro nové vyrovnání evropských triangulací (PK č.· 1) a pro zpracování triangulací
v oblasti jižní Asie (PK č. 4).
. Sekce II.: Nivelace a pohyby zemské kmy. Dílčí
obory: výškové systémy, přesná nivelace, metody měření, přístroje, zpracování výsledků, studie o přesnosti;
s.vislé i vodorovné pohyby zemské kmy. K II. sekci jsou
přičleněny dvě PK: Pro vytvoření jednotné nivelační
sítě Evropy (PK č. 2) a pro recentní pohyby zemské
kůry (PK č. 7).
Sekce III.: Astronomická a družicová geodézie (nový
název, přijatý na XIII. Val. shr.). Dílčí obory: metody
a pozorování v geodetické astronomii, variace šířek
a délek, problém času, geometrické otázky v oboru
umělých družic Země. Při III. sekci pracuje PK č. 8
pro umělé družice Země.
Sekce IV.: Gravimetrie. Dílčí obory: absolutní a relativní měření tíže, tvorba světové gravimetrické sítě,
světové tíhové komparační základny, světové tíhové
mapy, využití anomálií v geodézii. Při IV. sekci pracuje
PK č. 3: Mezinárodní gravimetrická komise.
Sekce V.: Fyzikální geodézie. Dílčí obory: tížnicové
odchylky, tíhové redukce, fyzikální interpretace tíhových anomálií, určování vnějšího potenciálu a gravitačního pole Země, dynamické studie v oboru umělých
družic Země, slapy zemské kůry, V. sekce má PK č. 5:
Slapy zemské kůry.
.
Na XIII. Valném shromáždění MUGG bylo předneseno na 150 referátů. Jejich obsah jakož i průběh
diskuse je zevrubně popsán v obsažn~ zprávě, která je
zájemcům k disposici v knihovně VUGTK. Zde podá.
váme jen stručný výtah z jednání v sekcích 1., III. a V.,
kde bylo na pořadu poměrně nejvíce aktuálních otázek.

Sekce I.: Geometrická geodézie (Geometrické
určování polohy)
President: A. Marussi (Itálie), sekretář: L. Asplund
(Švédsko). Sek{le zasedala celkem 10krát, přičemž 3 zasedání, týkající se družicové geodézie a určování tvaru
Země, se konala společně se sekcemi III.. a V. (viz
sekce III. resp. V.). Byly předneseny tyto referáty:
A. Marussi:
Celková zpráva o činnosti sekce I.
za uplynulé tJlíletí.
.
Pres. I. sekcezdmaznil hlavně význam prostorové triangulace, důležitost zkoumání refrakce, kritizoval parametry "mezinárodního"
Hayfordova elipsoidu jako nevhodné pro celosvětovou geodetickou soustavu; nebyl'

však zatím pro změnu, tj. přijetí nových mezinárodních
parametrů; doporučil zabývat se v nastávajícím tříletí
výzkumem nejvhodnějších parametrů zemského elipsoidu, jakož i konstant ve vzorci pro normální tíhové
zrychlení.
L. Asplund:
Zpráva o činnosti tzv. speciální studijní skupiny (SSG) zabývající se geodetickými základy.
Skupina (SSG č. 14) doporučila tato kritéria:
1. GeOdetické základy mají být budovány s takovou
přesností, aby ve vyrovnané síti nepřesáhla střední
chyba v relativní poloze sousedních bodů v absolutně
orientovaném systému hodnotu
10-,5 VS/30, kde S je
vzdálenost bodů sítě v km.
2. Geodetické základy mají být budovány tak, aby
i jednotlivé části obsahovaly geometrické podmínky;
tak v triangulaci a trilateraci nemají být jednoduché
řetězce, nýbrž řetězce zdvojené, ap.; doporučují se sítě
plošné.
3. Při základnových měřeních nutno měřidla kom.
parovattak,
aby byl znám vztah k mezinárodnímu
prototypu;
aby byly vyloučeny systematické chyby,
doporučuje se používat mezinárodní srovnávací základny. Je-li rozměr dán měřením elektrooptickým,
nutno použít hodndtu rychlosti světla, jak byla dopo·
ručena MAG. (Pozn. viz GAKO 1963, 1.)
4. Měření každého úhlu v síti nutno provádět za"
různých atmosférických podmínek, a to nejméně ve
třech různých dnech. Střední chyba vyrovnaného směru
na stanovisku, počítaná podle vzorce Ferrerova, nemá
přesahovat ±0,4". Uzávěry trojúhelníků nemají přesahovat ± 2,5". V trilateraci a přesné polygonometrii,
kde Ferrerův vzOrec nelze aplikovat, má být střední
chyba Vyrovnaného směru v průměru menší než ±0,35'.
5. Relativní střední chyba výchozí strany v základnových sítích nikdy nesmí přesahovat
hodnotu
1:200000, zpravidla má být me.qší než 1:400000.
Základny mají být rozmístěny tak, aby bylo vyhověno
kritériu ad 1.
6. PH měření výchozích stran elektrooptickými
dálkoměry mají být potřebné meteorologické prvky
měřeny tak, aby bylo dosaženo nutné přesnosti určení
indexu lomu. Dálkoměry musí být pečlivě komparovány.
.
.
7. Měření astronomických souřadnic a astronoffiických azimutů na Laplaceových bodech mají být prováděna tak, aby byly vyloučeny systematické chyby.
Azimut (ex) má být měřen vždy simultánně na dvou sousedních bodech. Astronomická délka (A) má být měřena
vzhledem k základnímu (referenčnímu) bodu. Střední
chyba výrazu (ex - A sin B) nemá přesahovat ± I'
(B značí šířku).
8. Staré sítě, které nevyhovují uvedeným kritériím,
nutno doplnit novým měřením základen a Laplaceových
azimutů. V diskusi ke zprávě vystoupil Bomford a Lambert. Burša podal návrh, aby byla kolem fundamentálních astronomicko-geodetických
bodů organizoVána
detailní tíhová měření s přihléd~utím ke stupni anomality tíhového pole.
.
F. Koboľd:
Zpráva o činnosti PK č. 1 pro nové
vyrovnání evropských triangulací v období 1960~1963
[10]. *
G. Bomford:
Zpráva o vyrovnání triangulaci na
území jižní části Asie.
Do zpracování byly pojaty sítě, tvořící řetězce v oblasti
východního
Turecka,
Iránu
(jednoduchý 'řetězec),
Indie, Burmy, Thajska a Malajska. Jako vztažené plochy bylo použito elipsoidu o parametr~ch, odvozených

0) Olslováníliteratury podle Literární hlídky VÚGTK Č•. 26·27
z r. 1964, kde je evidováno 150 dovezených publikaci. (Ty jsou
zájemcům k dispozici v knihovně VÚGTK.)
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I. Fischerovou r. 1960 (a - velká poloosa, IX - zploštění) \
M. Odl.anicki-Poczobullt:
'Zpráva SSG č. 21,~
zabývající se geodetickými výpočty, zvláště při zpraco= 6 37&155 m, IX = 1 298,3. V souvislosti s volbou
vání rozsáhlých geodetických siti. (Za nepřítomného
referenční plochy autor konstatoval, že hodnotu 'zploštěpředsedu studijní skupiny přečetl Kryňski.)
ní 1:298,3 odvodil r. 1901 Helmert, r. 1948 Krasovskij,
r. 1960 Fischerová, a že je to hodnota blízká výsledA. A. Baldini:
Nové diferenciální vzorce 1. a 2.
kům odvození IX z porozování umělých družic Země.
druhu.
Pokud jde o velkou poloosu, označil Bomford "meziOdvozeny vzorce pro změny geodetických veličin v~
národní" hodnotu Hayfordovu (6378388 m) za ph1iš
funkci změn parametrů referenčního elipsoidu a jeho
velkou.
orientačních prvků. (Pozn. Jde v podstatě o diferenciální vzorc~ 1. a2. druhu pro tzv. promítací metodu.)
Dále
konstatoval,
že systém, dosud
mezinárodE. M. Sodano:
Řešeni 1. a 2, geodeticke úlohy na
ně doporučovaný MAG (výchozí bod Postupim) a =
= 6378388 m, IX = 1 297, go = +3,36", 11, = +1,78", krátké i dlouhé vzdálenosti bez' postJlpných aproximací [21J.
N" = O, nemohl být použit pro sítě jižní Asie, neboť reK. Gerke: O základnovém měření a elektronickém
lativní výšky geoidu v něm dosahuji v této oblasti až
měření výchozích stran sítě I. řádu v NSR [8J.
200m, což by bylo příčinou redukcí v triangulaci velikosti
až 1: 30000.
E. Tengtrom:
Zpráva o ěinnosti SSG č. 23, zabývající se atmosférickou' refrakcí.
T. J. Kukkaníaki:
Zpráva o evropskýchkomparačZdůraznil potřebu měření vertikálního teplotního granich základnách.
.
.
dientu při uvažování vlivu refrakce; důležitost zkoumání
Základny byly měřeny interferenčně metodou Vii.isala- všech druhů refrakce terestrické, trigonometrické, nivelační, astronomické, raketové (družicové), fotogramho. Pokud Jde o dosaženou přesnost, uvedl autor relametrické; podstatný význam trigonometrické refrakce
tivní střední chybu 1: 10000000. Sdělené výsledky
při určování tížnicových odchylek trigonometrickým
jsou obsaženy v následující tabulce:
měřením převýšení a ve všech úlohách tzv. trojrozměrné geodézie. Uvedl možnost určení refrakčního úhlu
z interferenčního měření dispersního úhlu (mezi červe,
ným a dalovým paprskem) a výsledky výzkumu na uniI Naměřenádélka i Středl1i ,
Rok
versitě v Uppsale v tomto směru.
i
srovnávací I chybavmm I měřeni
Země
i základny v mm !
A. A. Izotov:
O Laplaceově rovnici v triangulači
ním řetězci.
! 864121,89
Finsko
1947
±
0,05
Příspěvek řešení problému o vlivu <jhyb geodetických
i
1,55 I
0,06
1952
délek v jednotlivém triangulačním řetězci na přesnost
1,47
1955
0~06
geodetického azimutu, počítaného z klasické rovnice
I
I
1,46
0,06
1961
Laplaceovy.
Proti
tvrzení
Bomfordově
(Bomford:
I
i
1-·· .'-,-----_.
Geodesy, Oxford 1952), že vliv geodetických délek je
Holandsko
0,05
třeha uvažovat - zvláště ve velkých šířkách - autor
576 092,26 I
1957
---'-----------,
dokázal, že tento vliv je zcela zanedbatelný. Práce zá·
kladního významu v tomto oboru vyšla v Bull. géod.
NSR
i
964 064,27 I
0,09
i 1958
,
1964, č. 72. Proto ji zde nereprodukujeme.
0,14
4,03 i
1960
,
4,20
0,15
1961
M. S. Moloděnskij,
V. F. Jeremějev,
M. I.
i
c---Jurkina:
K otázce směrových deformací v triangulaci.
I
I
I když se v moderních triangulacích důsledně přizpraPortugalsko
0,04
480050,22
1962
I
i
I
cování používá přesné metody promítací, 'a metoda rozvinovací je zcela opuštěna, nepozbyly studie o délkových a směrových deformacích, vznikajících při použití
metody rozvinovací, svého významu. Vliv chyb určení
V diskusi Marussi upozornil na potřebu důkladného zavýšek (geometrickou, astronomickou či astronomickojištění stabilizace; navrhl, aby metoda byla aplikována
gravimetrickou nivelací) je zde totiž stejného charakteru
v dalších zemích, a doporučil ji jako prvořadousoučást
jako je vliv zanedbaných odlehlostí geoidu (kvazigeoizákladnových měření.
dul od referenčm110 elipsoidu v metodě rozvinovací.
Problém deformací délkových byl již Moloděnským vyR. C. A. Edge: Zpráva o přístrojích pro elektronické
řešen r. 1944. Důsavadní te9rie směrových deformací
měření vzdáleností (SSG ě. 19).
Krátce popsány dálkoměry různých typů, sděleny '. autoři upřesnili a dále rozvinuli. Zdokonalenou teorii
ověřili na konkrétním modelu polygonových řetězců
výsledky výzkúmu reflexních jevů a různých zdrojů
na hladinové kulové ploše. Práce vyšla v čas. Geodezija
chyb. Fórmulován návrh na zpřesnění terminologie i kartografija, 1963, 6.
např. rozlišení pojmu "elektronické měření" od pojmu
A. Marussi:
Zpráva o stavu výzkumu v oboru tzv'
"elektrooptické měření" ap.
.
trojrozměrné geodézie.
P. H. Kenney:
Zpráva o měřeÍú vzdáleností poRekapitulace jednání na symposiích. V diskusi vystouhybujících se cnů (SSG č. 19).
pil Hotine, který uvedl některé již dÍ'Íve uveřejněné vztaSouhrnná zpráva o existujících aparaturách a přesnosti
hy v prostorové soustavě tvořené W, 'P, A, (tíhový
měření. Je-li na pohybujícím se tělese (např. umělé
pótenciál, astronomická
šířka, astronomická
délka)
družici Země) umístěna protistanice,
lze dosáhnout
Pozn.: V oboru, který je označen "trojrozměrná geodépřesnosti ·asi ± 30 m na 1000 km.
zie", má fundamentální význam práce Moloděnského
..Nová metoda řešení geodetických úloh", publikovaná
K. Poder, O. B. Andersen:
Zpráva o elektronicr. 1954, tj. ještě před pracemi Hotinovými. V mnohých
kém měření vzdáleností, provedeném KrMovským dánsměrech patří zde priorita Moloděnskému.
ským geodetickým institutem v letech 1960-1963.
P. L. Baetslé:
Výsledky symposia o trojrozměrné
Výsledky výzkumu závislosti měření na teplotě a na
geodézii, konaného r. 1962 v Cortine d' Ampezzo. (Viz
tlaku vodních par, zdrojů chyb, vlivů 'reflexních jevů.
Bull. gé6d. 1963, No 67.)
V diskusi Marussi upozornil, že závěry, platné pro rovinA. Bjerhammar:
Jednotný světový geodeťický
né ·území Dánska, nemusí platit pro horské oblasti,
systém bez referenční plochy.
a nelze je tudíž ,zevšeobecňovat. Thompson uvedl vý(Svým obsahem spadá do sekce V., ale bylo předneseno
sledky výzkumu vlivu atmosféry a jonosféry na elektronické měření. O indexové chybě u tel1urometru v dia- . v sekci 1. - Stručný obsah přednášky, proslovené již
na symposiu v Cortině ďAmpezzo r. 1962.)
kusi sdělil Lmy. Tato chyba není obecně konstantní,
má periodický charakter, a je různá u různých přístrojů.
A. Bjerhammar:
Vytyčení z~kladniho
s~ěru
V diskusi dále vystoupil Bjerhammar o zkušenostech
"astroJ)1veJováním" .
U všech klasických metod určení směru je základním
získaných z měření elektronickými a elektrooptickými
dálkoměry na universitě ve Švédsku.
referenčním směrem směr tížnice, a proto předpokladem
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k aplikaci je znalost charakteristik zemského tíhového'
pole. Autor navrhl nQvou metodu, v níž referenčním
směrem je směr osy rotace Země. V daném bodu na
povrchu Země vytyčuje směr rovnoběžný s osou rotace
Země na základě interference světla přicházejícího od
rovníkové hvězdy. Ve všech bodech vytyčovaného směJ:.U nesmí totiž
existovat fázový posun. Z teoretické
úvahy vyplývá přesnost lO-4 obloukové vteřiny ve vytyčovaném směru, jsou-li uvažované body, jež jej materializují, ,vzdáleny 1 km.
.
T. J. Kukkamaki: Hvězdná triangulace.
Rekapitulace výsledků docílených ve Finsku simultánním měřením topocentrických rovníkových souřadnic
a', (j' umělého záblesku ve výšce asi 20 km ze dvou stanic o vzdálenosti asi 150 km. Vzájemná poloha stanic
byla určena s přesností asi 1 : 50 000. V současné době
se používá tří Schmidtových teleskopů (f = 1 m)
a "družicově" se měří finská síť tzv. "nultého řádu",
tvořená 14 geodetickými družicovými body a 27 stranami. Výsledky zatím autor neuvedl, ale vyjádřil
předpoklad, že bude docíleno přesnosti, potřebné v geo·
detických základech.
A. Baldini: Určení topocentrické polohy cíle v prostoru blizkém Zemi nezávisle na počátku referenčního
systému a geodetickém spojení.
Jde v podstatě o základy tiv. relativní úlohy v kosmické
triangulaci. Autor uvedl základy této již známé metody, kdy ze simultánních fotografických pozorování
daného cíle z různých stanic se určí jejich vzájemná poloha IJ#lzávislena referenčním elipsoidu a klasickém mě.
ření geodetickém. Vzorce pro topocentrické vzdálenosti
kosmického cíle od dvou stanic, v nichž se provádí simultánní měření, uvedl ve funkci měřených topocen·
trických souřadnic a vzdálenosti obou stanic (kterou
považuje za známou).
V diskusi vystoupil Bjerhammer, který upozornil
na nutnost uvažovat skutečnou vzájemnou polohu užitého geodetického systému a systému rovníkových
souřadnic a', (j'. Marussi konstatovl).l důležitost vazby
na hmotný střed Země v družicové geodézii a význam
kosmické triangulace v geodézii. Burša sdělil o nutnosti
uvažovat nerovnoběžnost os geodeti\.lkého a astronomického 'systému v kOMmickétriangulaci vysoké přesnosti.
Na pořadu 1. sekce byla též rozprava o přijetí nových parametrů tzv. mezinárodního elipsoidu. Bylo
konstatováno, že parametry Hayfordova ("mezinárodního") elipsoidu již nevyhovují, a že praktické práce
v oboru umělých družic Země ap. vyžadují přesnějších
konstant. MAG musí vyhovět požadavkům Mezinárodní astronomické unie aj. a uvést nejpravděpodobnější
hodnoty parametrů elipsoidu, jakož i konstant v tzv.
mezinárodním vzorci pro normální tíži a absolutního
tíhového zrychlení ve výchozím celosvětovém bodu
(Postupim). V rozpravě též bylo uvedeno, že Hayfordův
elipsoid stejně nemá charakter mezinárodního elipsoidu,
neboť ve větší části kontinentů jsou zavedeny elipsoidy
jiné. (Pozn.: Geodetická služba Austrálie zavedla např.
nedávno parametry
a = 6378165 m, a = 1 : 298,3,
blízké parametrům elipsoidu Krasovského.)

I

valné

President: W. Markowitz (USA), sekretář: P. Melchior
(Belgie). Konalo se 8 zasedání, z toho 4 společně se
sekcemi 1., V. resp. IV. Předneseny byly tyto referáty
a zprávy:
P.Melchior:
Celková zpráva o činnosti za uplynulé
'tfíletí.
'
S. Yumi: Zpráva o činnosti Mezinárodní služby
šiřk~vé.
'
N. Stoyko:
Zpráva o činnosti Mezinárodního časového byra a o pracích v období Mezinárodního geofyzikálního roku.
(Uskutečněno na 40000 astronomických pozorování
(řad) a na 1 milion příjmů časových signálů.)
P. Melchior:
Hvězdný katalog Mezinárodní slu~by šířkové - výpočet vlastního pohybu hvězd.
Od svého založení šířková služba používala různých katalogů, v nichž polohy a vlastní pohyby nejs,9u vždy

,dány dostatečně přesně. Proto hyla provedena nová měření na meridiánovém kruhu a uskutečněny studie
vlastních pohybů. Prací se ujala Královská observatoř
,v Belgii (Becq, Melchior). Byl sestaven nový katalog,
vyhotovený na děrných štítcích. Korekce vzhledem
k Bossově katalogu jsou značné.
A. R. Rob bins: Zpráva o činnosti SSG č. 4.
(Kritické studie v oboru geodetické astronomie.)
Skupina se zabývala v uplynulém tříletí hlavně vývojem přesných p'řenosných křemenných hodin (USA,
Norsko, NSR, Švýcarsko, Velká Británie), vývojem
aparatur pro neosobní pozorování, studiem přesnosti
hvězdných katalogů (pro hvězdy jižní polokoule Bossova katalogu zjištěna střední odchylka ± 1"), výzkumem
refrakčních vlivů v závislosti na větru a na rozložení
teplotního gradientu v bezprostředním okolí přístroje
(doporučuje se, aby přístroj byl sice umístěn mimo
blízkost staveb ap., avšak dostatečně chráněn od
větru).
A. H. Cook: K určení nových fundamentálních
astronomicko-geodetických konstant.
Zpráva o současném stavu řešení tohoto problému. Na
potřebu změn upozornila již IV. Mezinárodní gravimetrická konference (Paříž, 1962) a problémem se bude
zabývat Valné shromáždění Astronomické unie v Hamburku r. 1964, kde má být přijata nová soustava fundamentálníoh konstant.
V diskusi Heiskanen uvedl, ~e nejpravděpodobnějšími se dnes jeví tyto hodnoty parametrů '~~ského elipsoidu: a = 6 378 155 m - 6 378 160 m,
=' 298,25 - 298,30 (hodnota, 298,30 je totožná s hodnotou a
elipsoidu Krasovského). Zároveň konstatoval, že by
nebylo dobré mít v praxi ,,3 mezinárodní elipsoidy",
tj. nový zemský elipsoid, dosavadní "mezinárodní"
elipsoid a elipsoid Krasovského. V diskusi, v níž dále
vystoupili Marussi, Levallois aj. k jednoznačnému závěru nedošlo. Byla zformulována jen resoluce, obsahující
požadavek na Výkonný výbor Astronomické unie, aby
otázka byla řešena společně s MUGG (viz resoluci č.
16).*)
W. M. Markowitz:
Souhrnná zpráva o činnosti
SSG Č. 9. (Využití v geodézii pozorování Měsíce resp.
výsledků pozorování umělých družic.)
R. d'E. Atkinson:
Souhrnná zpráva o činnosti
SSG č. 25. (Optická pozorování umělých družic.)
H. Hirose: O vlivu měsíčního reliéfu na geodetické
pozorování zákrytů.
Fotoelektrická pozorování zákrytů ,hvězd Měsícem jsou
v geodézii potřebná k určení poloh izolovaných, tj.
geodeticky nespojených stanic; jsou ovlivněna mj. nerovnostmi kraje měsíčn'ho disku. Relief měsíčního
povrchu je zmapován nedostatečně přesně pro tyto účely (převýšení s chybou nejméně ± 100 ml. Autor podtrhujepotřebu
přesnějšího mapování měsíčního povrchu.
W. M. Markowitz:
Hvězdné katalogy.
Zdůrazněna potřeba znalosti poloh hvězd v jednotném
systému pro geodetické využití pozorování umělých
družic Země. Nutno znát polohy hvězd až do 9. hvězdné
velikosti pro tyto účely. Velkým problémem jsou dnes
systematické chyby různých katalogů. Celkové střední
chyby zasahují u některých katalogů desetiny, někdy
i jednotky obloukových vteřin. V diskusi zdůraznil
Henriksen potřebu většího množství posic na jižní
polokouli pro řešení posičních úloh družicové geodezie.
B. H. Chovi tz: Určování fyzikální librace Měsíce
fotogrammetrickou metodou.
Rfkapitulace
známé I klasické teorie a pozorovacího
programu. Autor zdůraznil potřebu fyzikální kalibrace
fotokomor pro pozorování Měsíce, zabýval se problémem určení polohy měsíčních pólů a různými zdroji
chyb, . ovlivňujících výsledky měření. Uvedl číselné
údaje o předpokládané přesnosti určení fyzikální librace různými metodami.

Ira

*) Texty resolucí, přijatých na XIII. Valném shromáždění
MUGG, viz GaKO 1964, Č. 7.
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G. Veis: Hvězdný katalog Astrofyzikální observatoře USA (Smithsonian lnstitution).
Určování }#esných poloh umělých družic Země pro
potřebu řešení úloh základní geodézie vyžaduje znalost
co nejpřesnějších posic hvězd, a to i velmiJnalé velikosti.
Zatím situace není v tomto směru naprosto uspokojivá. Např. systematické chyby jednotlivých katalogů
jsou nepřípustně veliké. Proto Astrofyzikáll;lí observatoř
tvoří v jednotném systému nový katalog, obsahující
asi 259 000 hvězd, rozložených po cel4 sféře, bez omezení
hvězdné velikosti. Využívá se hodnót z 10 existujících
katalogů. Pro každou hvězdu jsou v katalogu uvedeny
souřadnice a jejich střední chyby, vlastní pohyb s odpovídajícíl!třední chybou, spektrální typ, číslo hvězdy
v původním katalogu aj. K!,!,talog bude vyhotoven ve
4 různých. variantách na magnetických páskách. Jedna
z variant je určena potřebám družicové atronomie:
na pásce. této alternativy jsou uvedeny jen souřadnice
hvězdy s odpovídající. nepřesnostíposice
pro epochu
1963,5 a hvězdná velikost. Observatoř zamýšlí vydat
celý katalog v nejbližší době také knižně a později
vytvořit atlas (v měřítku 2 obloukové minuty,...., 1 mm).
J. J. Levallois:

Urěování polohy družice Echo.

Družice Echo je vhodná jako geodetická družice pro
kosmické triangulace:
má velkou hvězdnou velikost
(asi jako Vega) a zdánlivá rychlost nepřesahuje 0,25°/sec.
Francoužští geodeti provedli
v letech 1961-1962
pokusná simultánní fotografická pozorování ze 4 geodetických bodů francouzské sítě v okolí měst: Brest,
Strassbourg, Marseille a Bordeaux. Použili balistických
fotokomor s objektivem o průměru asi 7 cm, f = 305 mm,
na desky formátu 18 X 18 cm, s "rotační závěrkou'
(rotující kotouč s výřezem). Je-li reálné proměřovat
snímkové souřadnice s přesností 1 11m (tj. 1/300000
pro danou komoru), a je-li rychlost družice 8 km/sec,
pak je třeba určit simultánní okamžiky exposic s přesností 10-8 sec (za 10-8 sec družice se přemístí na dráze
08 m, čemuž ulEcha odpovídá úhel asi 1", tj. pro uvažovanou francouzskou komoru na fotografické desce
1,5 ,am). Kotouč závěrky se otáčí konstantní rychlostí
(1 otočka/l sec) pomocí malého synchronního motoru
ovládaného přenosnými křemennými hodinami (drovnávanými pomocí _signálů časových služeb Rugby,
Praha, Nauen aj.). Casové intervaly bylo možno interpolovat na tisíciny otočky (10-8 sec) pomocí kruhové
stupnice. Synchronizaci se podařilo uskutečn't s přesností 0,004-0,005 sec. Snímkové souřadnice byly početně. opravovány z distorse; pro proměřování byla
.použita jen centrální oblast zorného pole bez okrajových
částí (na desce kruh o poloměru 6 cm). Transformace
snímkových souřadnic x.' Y. byla prováděna podle známých vztahů

kde koeficienty a, b, c, byly prčeny vyrovnáním
podmínkou minima součtu ětverců oprav

v
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= a2
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Z pozorov~~ých topocentrických
souřadnic byly na
kazdé stamCI určeny vyrovnáním směrové kosiny její
~poj~ce s dru~icí. Dále b;yly považovány za známé souradnIce 1stanIce a 1vzdalenost. Pomocí známých smě.
rových kosinů byla v tomto relativním systému určena
poloha družice a souřadnice tří stanic. Výsledky zku·
šebních měření ukázaly, že použitá aparatura je vhod·
ná pro ~os~ckoutriangulaci.
Dosaženo bylo polohové
přeSn?stl as~ ± 70 m. Perspektivy. pro další zpřesnění
kosrmcké trlangulace jsou v případě družice Echareál·
né~Tat<;,družice m~že "p~inést geodézii velké služby" ovsem Jen pokud Jde o úlohy charakteru geometrického. Fyzikální (dynamické) úlohy řešit nelze neboť drá,ha :mchaje silně deformována tlakem sluneČního záření.

obzor

73

G. Veis: Určení absolutního směru v prostoru pomo·
cí umělých družic.
Simultánní pozorování umělých družic umožňují provést prostorovoutriangulaci,
tj. určit prostorovou poloh:?, po~orova~t~h bodů (sít?) .• Měří.}i se yšak jen
~mery (tj. ~~merl se topocentrICke vzdalenostI družic),
Je nutno prItom znát vzdálenost alespon 2 bodů sítě
a souřadnice alespoň 1 bodu.
V astrofyzikální observatoři (Smithsonian lnstitution) byla upravena komora Baker-Nunn pro simultánní
(přesněji: kvazisimultánní)
pozorování. Ovšem velká
vzdálenost
sta~c
[Florida, Arequipa
(Peru), Villa
Dolores (Argentma), New Mexico, CUral;lao]znemožnila
současné pozorování existujících družic alespoň ze tří
stanic. Bylo to možné vždy jen u dvou, a proto byla.
řešena jen "nejrelativnější"
družicová geodetická úloha, kdy výsledkem určení je pouze směr spojnice dvou
stanic, z nichž se současně pozoruje. (V podstatě řešení,
které pod názvem "hvězdná" nebo "záblesková" trian·
gulace bylo uskutečněno ve Finsku r. 1959 s použitím
světelného záblesku ve výšce asi 20 km a vzdálenosti
stanic asi 150 km.) Z každého simultánního pozorování
družice ze dvou bodů (A, B) lze určit směry na družice
Ai B. K~~á dvojice směrů definuje rovinu, obsahující
spojnici AB. Alespoň 2 simultánní pozorování určují
pak průsečnici takových rovin, tj. spojnici AB.' Při
ví<:~než 2 si~~tánníGh pozorováních se výsledky zpraCUJIvyrovnamm.
Exaktně simultánní pozorování
ze uskutečnit poměrně jednoduchým zařízením ve "statické" prostorové triangu!aci! tj. je-li cílem "nepohyb1!~ící se" bod (např~
zábleskova tnangulace, kdy bylo pOUZItOnapř. balonu).
V případě družic, které jsou dnes k dispozici, je úloha.
dynamická (tj. cíl se pohybuje), a je třeba mít speciální
zařízení, um~žňující synchronízovat ..závěrky komor
s vysokou přesností. Může být použito rádiových signálů, avšak rozdíly v rychlosti šíření rádiových vln
mohou být zdrojem chyb velikosti několika málo
msec (10-3 s~c). Synchronizace pro síť uvedených stanic
s komoramI Baker-Nunn
byla uskutečněna
pomocí
časových sigrálů WWV (USA) a dosaženo přesnosti
1-2 msec. ;Pozorování byla prováděna v řadách o stejných časových intervalech (1, 2, 4, 8 nebo 16 sec
v závislosti na rychlosti a velikosti družice; 4 sec je
hodnota typická), a tedy exaktní simultánnost nebyla
nutná. V tak malých časových intervalech lze posice
pat~~ě ~eZpeČ?3 interp?lovat, neboť vliv poruch dráhy
druzICe Je v ruch praktICky zanedbatelný - je-li ovšem
výška perigeadostatečně velká a obíhající družice dostatečně hmotná a kulovitého tvaru .
POI?sanou ~~todu začala Astrofyzikální observatoř
prakticky aphkovat r. 1961. Topocentrické rovm'kové
souřadnice pozorovaných družic a', ,5' byly vztaženy
k epoše J950,0; bylo použito časového systému A-I
(atomový čas). Hodnoty byly opraveny z aberaM a paralaktické refrakce, tj. z rozdílu hvězdné (atmosférické)
a družicové refrakce. Malý vliv (maximálně 2 m) pohybu skutečného pólu nebyl na tomto stádiu uvažován.
Celkem. bylo us~utečně~o 25 simultánních pozorování
ze stamc AreqUlpa a VIlla Dolores, 13 z New Mexico·
Florida, 8 Florida-Cur8.9ao, 10 Arequipa-Cur8.9ao. Po·
užito bylo družic ~ 1 (35 simultánních pozorování)
a, .~l (17 pozorování) ANNA (4 pozorování).
'
Výsledky byly vyrovnány a získány tyto přesnostní charakteristiky: Každý pozorovaný směr má nejistotu
obecně ± 2", neuvažuje-li se nejistota v redukci na'
totožný časový okaffižik ("simultánnost");
s uvážením tohoto vlivu vyšla hodnota ± 3" a reálnou přesnost
odhaduje autor hodnotou ± 4". Z potřebné řady pozorování lze však získat výsledky s reálnou přesností
alespoň ± 1", neexistují.li znatelné systematické chyby.
Pok';ld jde o .dť?sažit.elnou přesnost ve vzájemné poloze
stamc, vychazI zatlm ± 10 m - ± 2 m. V pracích
bude intenzívně pokračováno v nejbližší budoucnosti.
S. W. Henriksen:
Zpráva o ěinnosti SSG ě. 26.
(Geodetická spojení pomocí umělých družic.)
Zpráva obsahuje údaje o pracích, provedených od r. 1960
v aplikované družicové geodézii. Z asi 200 umělých družic Země (z nichž přes 60 dosud obíhá) některó jsou
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aktivní (nesou vysílací aparaturu jako na.př. Vanguard I,
Tiros aj.), některé pasívnL(jako např. Echo) a jen ně·
kolik může být označeno jako družice geodetická. Jestli·
že' neuvažujeme potřeby úloh geofyzikálních, jakými
jsou např. studium zemského magnetického P.9le, rozložení hustoty vrstev atmosféry aj., musí geodetická
družice splňovat tato kritéria: 1. musí obíhat poměrně
dlouhou dobu, tj. mimo husté vrstvy atmosféry; 2. její
poloha musí být měřitelná
aparaturou,
umožňující
získat výsledky s přesností, která je menší (souměřitelná), než je přesnost, docílená klasickými geodetickými
metodami.

střední
vitační

Přehled o používaných optických přístrojích a jejich charakteristiky:
a) Komora Baker-Nunn:
ohnisková vzdálenost f =
= 500 mm, průměr objektivu d = 500 mm, zorné
pole 5° X 30°, přesnost ± 4". Existuje
12 exemplářů, umístěných na těchto stanicích: Organ Pass (New
Mexico, USA), Jupiter (Florida, USA), Villa Dolores
(Argentina),
Arequipa
(Peru), Cural;Jao) Nizozemské
Antilly), San Fernando
(Španělsko), Olifants Fontein
(Jižní Afrika), Shiraz (írán), Naini Tal (Indie), Tokio
(Japonsko),
Woomera
(Austrálie),
Maui (Havajské
ostrovy).
b) Balistická komora BC-4: f = 305 mm (objektiv
Astrotar), d = 117 mm, 33~ x 33°, ± 1". Základní její
částí je komora typu Wild RC-5.
c) Komora PC-1000: f = 1000 mm, d= 600 mm,
10° X 10°,±0,37".Komora
byla původně zkonstruována
pro průzkumné účely a má azimutální montáž.
d) Komora PC-1000 (ad c), s montáží paralaktickou.
Kromě přístrojů optických se používá aparaturyelektronické, např. "Prime Minitrack", "Mark II Minitrack",
.,Transit" aj. - Pokud jde o metody pozorovací, rozdělují se na a) simultánní
a b) tzv. "orbitální".
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ad a): Poloha bodu na povrchu reálné Země je určena
třemi souřadnicemi cp, A, k vzhledem k určitému referenčnímu elipsoidu nebo x, y, z vzhledem k určitému
počátku pravoúhlého
prostorového
souřadnicového
systému. Polohu družice určují analogicky cp., A., ks,
anebo (častěji) xS,
z.; tzn. k určení polohy družice
nutno provést alespoň 3 pozorování. Fotografickým
měřením družice proti hvězdnému
pozadí se, získají
pouze 2 souřadnicemi
(topocentrické
rovníkové souřadnice rJ.', 15'). Neměří-li se ve stejném okamžiku
topocentrická
vzdálenost
družice, nutno provádět
simultánní pozorování z vree stanic. Základní rovnice
v 'této metodě obsahuje vztahtopocentrické
polohy
družice (xsi, lYsi, zsi) pro pozorovací stanici "j", geocentrické polohy drllžice (Xs, Ys, Z.) a geocentrické
polohy stanice "j" (Xi, Yi, Zi),; tj.
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ad b): Při metodách orbitálních se rozlišují případy,
kdy se použije poměrně malá část oblouku dráhy dtužice, a případy, kdy jde o velké vzdálenosti. V případě
prvním se pozorování na určité části stanic použijí
k určení dráhy družice, a z pozorování na ostatních
stanicích se určí vzájemné geodetické polohy: V případě
velkých vzdáleností nutno určit pro okamžiky pozorování prvky dráhy družice. Východiskem
mťtže být
rozvoj gravitačního potenciálu Země ve tvaru '(Ro-
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nebo analyticky, přičemž nutno vyjádřit polohu družice ve funkci t, V~m' V~m' Ro, iJcp, LU, iJr. Zde iJcp, iJ,1,
iJr jsou opravy topocentrických "pozorovaných" souřadnic družice vzhledem k souřadnicím geocentrickým.
Zajímavé jsou číselné výsledky NASA (National
AeronauticE! and Space Administration)
určení vztahu
mezi několika různými geodetickými systémy z pozorování 4 družic (1959-1961):
Severoamerický systém
1927, systém Tokio, Evropský
systém (Postupim),
systém Sydney, systém Casttlli, Havajský
systém.
Při celkovém zpracování bylo použito jednotného elipsoidu o parametrech a = 6378165 m, a = 1 : 298,24.V polovici r. 1963 započala geodetická služba USA provádět simultánní pozorování družic s použitím tří komor
BC-4. Komory byly kalibrovány, snímkové souřadnice
se měřily na stereokomparátoru STK-l vysoké přesnosti.
Dociluje se polohové přesnosti ± 2,5f<m, tj. ± 1,7',
s perspektivou dosažení reálné přesnosti ± 1n. - V CRC
(U. S. Air Force C>mbridge Research Center) provedli
dosud na 1500 optických pozorování družice ANNA 1.
Použito bylo komor PC-I000 (600 pozorování), BC-4,
Baker-Nunn
a MOTS (NASA). Předběžné výsledky
z měření pomocí PC-I000 ukazují na přesnost ± 0,8'- ± 1,0". Rozptyl v určení polohy z 5 simultánních pozorování na' 2 stanicích byl 1,3 m - 8 m. Konečná zpráva CRC o geodetických výsledcích z pozorování ANNA
se očekává v r. 1964. - Další podrobnosti o pracích
NASA v družicové geodézii sdělil v diskusi Williams.
G. Veis:
O přistrojich pro geodetické pozorováni
družic a výsledcích použití orbitálních metod.
V Smithsonian Institution byla zkonstruována trojosá
komora Baker-Nunn
(Super Schmidt, f =50 cm), jíž
lze fotografovat družice do 12. hvězdné velikosti, a jejíž
vnitřní přesnost je ± 2". Existuje 12 těchto komor, U1Uístěných na 12 stanicích (viz předch. ref.) v šířkovém Intervalu od _32° do +36°, a upravených pro simultánní
p<fzorování. Bylo zpracováno přes 2000 fotogrammetrických snímků li, výsledků bylo použito k odvození
charakteristik generalizovaného vnějšího tíhového. pole
Země. Zvláštní pozornost byla věnována analyse koeficientů při teserálních a sektorových sférických funkcích
vysokého řádu v rozvoji gravitačního potenciálu. Byly
odvozeny tyto číselné hodnoty (v jednotkách IO-S) koeficientů zmíněného rozvoje potenciálu:

J2 = 1082,48
J4 = "::'-1,84
Js
0,39
J& = -0,02

J3 = --':'2,562
J5 = -0,064
J7 = -0,470
Jg = 0,117

= 0,623
= -0,527
Cal = 1,020
831 = -0,301
C32 = 0,083
832 = -0,126
C33= -0,035

=
=
C42 =
842 =
c43 =

C22
822

833=

1965/74

0,124

C4l

841

843
C44
844

-0,184
-0,257
-0,054
0,118
0,019
= 0,001
= 0,001
= 0,010.
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Na základě těchto údajů byla vytvořena mapa geoidu,
přičemž bylo použito referenčního elipsoidu o para·
metrech a = 6378165 m, <X = 1.298,3. Ve výzkumu se
pokračuje. - Bylo započato též s praktickým řešením
tzv. orbitálních (absolutních) úloh v družicové geodézii,
tj. úloh, kde je předpokladem znalost geocentrických
prvků dráhy družice pro každý okamžik pozorování.
Předběžné výsledky ukazují, že lze docílit přesnosti
20- ± 30 m. - O řešení tzv. relativních družicoyých
úloh z kvazisimultánních
pozorování, kde není poža.
dována znalost dráhy drUŽiCe,sdělil Veis v jiném refe·
rátě. Dosahuje se přesnosti asi ± 1
Je zapotřebí organizovat více geodetických družicových stanic, než je
dosud (12). Ve stadiu konstrukce je nová družicová
fotokomora, která nebude tak nákladná jako komora
Baker·Nunn. Prototyp je nyní zkoušen. - V diskusi
sdělil Kaula své nové výsledky v uvedeném oboru (viz
sekce V.); Marussi a Levallois poukázali na obtíže při
budování celosvětového geodetického systému s počátkem v hmotném středu Země; Markowitz uvedl některé
výsledky NASA měření topocentrických
vzdáleností;
Marussi dále konstatoval, že pro využití pozorování
umělých družic v geodézii byla ustavena PK č. 8;
vyzval, aby byla řešena základní otázka, tj. organizace
geodetických stanic a jejich vybavení pokud možno jednotnou aparaturou;
Henriksen uvedl ja1ro optimální
tyto parametry aparatur: f = 30-100 cm, d = 10 cm
pro dosažení reálné přesnosti ± 1H; Whitten uvedl, že se
v geodetické službě USA rozpracovává projekt 50 až
60 družicových geodetických bodů, přičemž se zamýšlí
dosáhnout reá~
přesnosti v relativní poloze ± 10 m,
a výsledky použít v základní geodetické síti. - Dále
byla diskutována otázka, jak nejlépe organizačně začlenit v MAG problém umělých družic Země, který je
předmětem zájmu v sekcích 1., III., IV., V. Bylo navrhováno vytvořit speciální sekci VI., nakonec však
zůstalo při dosavadním začlenění v sekci III., byl však
změněn jej í název ("astronomická a družicová geodézie").
Markowitz konstatoval, že MUGG je vhodnou institucí
pro sledování problému družic, neboť v MUGG je začleněn jak problém času, tak i tvaru Země.

±

H.

-

President: W. A. Heiskanen (Finsko), sekretáři: K. Ledersteger (Rakousko), M. Burša (ČSSR). Konalo se cel·
kem 10 zasedání, z toho 3 byla věnována využití pozo·
rování družic v geodézii společně se sekcemi I., III.
a 1 (o využití tíhových anomálií v geodézii) společně se
sekcémi III. a IV. Byly 'předneseny tyto zprávy a
referáty:
W. A. Heiskanen:
Dostižení, problémy a metody
fyzikální geodézie.
Přednáška presidenta V. sekce byla zčásti věnována his·
t9rickému vývoji fyzikální geodézie, zčást~ činnosti
Ustavu geodézie, fotogrammetrie a kartografie na Státní
universitě v Ohiu (SUO) za uplynulé tříletí v tomto
oboru. Úkolem fyzikální geodézie je zkoumat rozměry
a tvar zemského tělesa, stavbu zemské kůry a svrchního
pláště, zemské tíhové pole a vytvořit jednotný geodetický systém pro všechny, kontinenty. Fyzikální geodézie určuje z tíhových anomálií zploštění zemského tě·
lesa, detailní průběh hladinových ploch a geoidu. Zá·
klady oboru byly vytvářeny po staletí pracemi, z jejichž
autorů třeba uvésti alespoň Newton, Huygens, Laplace
(Sur la figure de la Terre), Cassini (De la grandeur et de
la figure de la Terre), Maupertuis (Figure de la Terre),
Clairaut (Théorie de la figure de la Terre), Stirling,
Maclaurin, ďAlambert, Boskovič, Legendre, Poisson,
Ivory, Green, Pratt (Figure of the Earth), Airy, Stokes
atd. - Tvar geoidu v oblastech většího rozsahu se začal
určovat asi před 50 lety. V r. 1932 Hirvonen zpracoval
existující tíhové údaje a Jrčil výšku geoidu v 62 bodech:
r. 1948 Tanni publikoval výsledky z 218 bodů. R. 1952
Žonglovič určil výšky geoidu po celém zemském povrchu
rozvojem v řadu sférických funkcí do 8. řádu. R. 1950
začala na tomto poli pracovat výzkumná skupina (vedená Heiskanenem) Ustavu geodézie, fotogrammetrie
a kartografie SUO. Přes počáteční obtíže, plynoucí z ne-
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porozumění pro tyto práce, po 17měsíční činnosti, podařilo se práce rozvinout na široké základně. Práce finan·
cují vojenské instituce USA. Byly získány tíhové údaje
celkem ze 70 zemí az různých oblastí oceánů a moří,
na základě nichž byly vypočteny výšky geoidu a sesta·
veny ,mapy pro obě polokoule. Zvláštní pozornost při
tom byla věnována interpolaci a extrapolaci tíhových
anomálií v oblastech, které nejsou dosud tíhově zma·
povány. Statistickou analýzou bylo zjištěno, že v oblastech velikosti 5' x 5'; 10' x 10'; 20 x 2~"; 40' x 40';
to x 1°, v nichž je k dispozici jediná hodnota anomálie,
jsou statistické střední odchylky od příslušných středních hodnot anomálií 2,7 mgl; 5,0 mgl; 7,5 mgl; 8,7 mgl;
10,0 mgl. Je-li k dispozici n2 hodnot tíhových anomálií
v oblasti, jsou příslušné odchylky n-krát menší.
Autor se dále zmínil o klasickém redukčním problému, kdy se počítá hodnota tíhového zrychlení na
geoidu a porovnává s hodnotou teoretickou (normální).
Tato cesta byla jedinou při výpočtech Stokesová a Vening Meineszova integrálu až do. vzniku teorie Moloděnského. V teorii Moloděnského se počítá s pozorovanou
(skutečnou) hodnotou tíhového zrychlení na povrchu
reálné Země a tato hodnota se porovnává s hodnotou
normální, vypočtenou pro korespondujíCí bod v normálním systému.
I

V pracích SUO se používá při určování charakteristik geoidu anomálií ve volném vzduchu - jestliže
v oblastech 5 x 5 existuje vždy alespoň 1 diskrétní
hodnota. V případě, kdy je nutno tíhové anomálie interpolovat, používá se středních hodnot Bouguerových
anomálií, které jsou méně závislé na nepravidelnostech
reliéfu, a ,střední anomálie se počítají z nich. (Pozn.:
je tedy aplikována tzv. metoda nepřímé interpolace,
navržena a aplikovaná Moloděnským r. 1936.) V SUO
jsou používány též anomálie isostatické, které autor považuje za typičtější, a předpokládá, že by z nich byly
vypočteny charakteristiky N, ; TJ (výšky geoidu a tížnicové odchylky) přesněji. Ovšem jejich použití předpokládá mít k dispozici velmi rychlé počítače. - Velká
pozornost byla věnována v SUO otázce interpolace
a extrapolace tíhóvých anomálií, zvláště byla zkoumána
i'ada metod, jak určovat nejpravděpodobnější hodnoty
středních tíhových anomálií v oblastech dosud tíhově ne·
zmapovaných. Rapp řešil úlohu (1962) s použitím korelačního počtu a metodu ověřil v oblasti Finska, kde je
tíhové pole velmi dobře prozkoumáno. Kivioja použil
v řešení Fourierovy řady. Rozpracoval tzv. topografickou metodu (její základ formuloval Helmert), založenou na předpokladu, že střed~ hodnota tíhové anomálie pro celou Zemi je nulová, a že střední hodnoty
anomálií v oblastech 5° x 5° jsou stejné, jde-li o stejný
topografický typ (oceány, pobřeží, hory atd.). Hirvonen
a Moritz odvodili korelační vztah mezi kovariací tíhových anomálií a střední chybou střední hodnoty anomálií ve funkci délky strany dílčích (čtvercových oblastí).
Dále zkoumali chybu tzv. typické hodnoty, chybu z interpolace a integrace a vyvinuli numerickou interpolační
metodu, vhodnou pro samočinné počítače. Uotila vytvořil matematický model Země výpočtem koeficientů
v rozvoji v řadu sférických funkcí až do 37. stupně pro litosféru a hydrosféru. S použitím tohoto matematického
modelu a Airy·Heiskanenovy isostatické hypotézy vypočetl anomálie ve volném vzduchu a isostatické anomálie,
které rovněž vyjádřil rozvojem v řadu sférických funkcí.
Tyto "teoretické" anomálie porovnal dále s měřenými
jakož i s hodnotami, ur.čenými z pozorování umělých družic Země; určil pak anomální tíhové pole Země rozvojem
v řadu podle sférických funkcí. - Miiller se zabýval
problémem interpolace tížnicových odchylek a výšek
geoidu z hlediska použití měřených hodnot vodorovných
gradientů. .
'
V SUO byl též organizován výzkum nejvhodnějších
parametrů obecného zemskéh,o elipsoidu a parametrů ve
vzorci pro normální tíhové zrychlem. Oprava hodnoty
velké poloOflYHayfordova elipsoidu a = 6 378 388 m
je velká - řádově 200 m. Rapp ipracoval znovu údaje,
Hayfordem původně použité, a při hodnotě zploštění
<X = 1: 298,24
obdržel hodnotu velké poloosy a =
= 6378165
m. Hodnota zploštění Hayfordova elip-
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soidu «(\ = ľ: 297) je rovněž značně zvětšena. Z pozorování družic vychází 1 : 298,3. Rovníkovou hodnotu
tíhového zrychlení Ye v Postupimském systému určil
Kaula: Ye = 978 042. Vzhledem k tomu, že absolutní
hodnota. tíhového zrychlení v Postupimi je zvětšena,
o ,1O-U mgl proti pravděpodobné hodnotě, vychází
pro Ye V absolutní soustavě: Ye = 978032., - Pokud ~de
o parametry, určující trojosost, tj. rozdíl L1a poloos rovníkové elipsy a délku A.1 nejdelšího pciledníku, jsou
značné diference v odvození různými metodami. Z astronomicko-geodetických.určení vychází:
L1a =

z gravimetrických:
.

L1a =

z d,ružicových:
\

L1a =

165m-213 m,

Ao

=

38°E-15°E;

71 m-352 m, Ao = 0°_25° W;
152 m-204 m, Ao == UOW----'36°W.

Problém je tedy dosud nevyřešený. Rovněž nevyřešený
je problém nesymetrie severní a jižní polokoule. Autor
se kloní k názoru, že Země je spíše nepravidelným geoi.
dem než trojosým elipsoidem, příp. nesymetrickým
vzhledem k rovníku, se zvlněnímiřádově ± 50 m.
V závěru president V. sekce uvedl několik myšlenek
ohledně perspektiv na nejbližší budoucnost: hlavní problémy fyzikální geodézie bude možno řešit přesněji než
dosud, .neboť přibude tíhových údajů z oblastí, oceánů
a moří, jakož i ze vzdušného prostoru v okolí Země.
Budou vypuštěny nové geodetické družice Země; mě·
síční družice umožní zmapovat povrch Měsíces vysokou
přesností; nejnovější měřická technika umožní zpřesnit
rozměry Země a vzdálenosti Měsíce, planet a Slunce.
Rozměry a tvar Země budou známy s přesností 3
až 5 metrů.
M. Burša: Zpráva o te~retickém a praktickéQl výzkumu v oboru zkoumání tvaru Země.
Zpráva sekretáře V. sekce za země tzv. Éurasijského
Regionu za uplynulé tříletí. - Byly zdůrazněny hlavně
nové výsledky, docílellé sovětskou školou geodetické
gravimetrie a teorie tvaru Země, vedenou Moloděn.
ským. Moloděnskij vyvinul nové řešení základní integrální rovnice geodetické gravimetrie, které je mnohem vhodnější pro praktické aplikace než řešení dřívější. Výsledek je dán řadou. Omezíme-li se n~ první
dva členy (tzv. nultého a prvního přiblížení), lze
výšku kvazigeoidu 1;a a složky tížnicové odchylky
$, 'YJ na povrchu Země vyjádřit takto:

valné

shromáždijní
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nice daného bodu, Ho, H - normální výška v daném
a průběžnémoodě, r - vzdálenost bodu, kde je počí.
tána korekce Gv od průběžného bodu (elementu dco)
oblasti druhé integrace (co). - Při zanedbání korekcí
G1, tj. při omezení se na "nultou" aproximaci, obdrželi
bychom vzorce, formálně shodné se Stokesovým a
VeningMeineszovým, s tím však rozdílem, že počítané
charakteristiky se nevztahují ke geoidu, ale k povrchu
reálné země. - Toto Moloděnského nové řešení umožňuje praktické aplikace v masovém měřítku. Ty byly
zahájeny v SSSR, RLR a ČSSR. - Pellinen ukázal,
že střední hodnoty G1 jsod přibližně rovny hodnotám
topografických oprav, a že znatelně ovlivňují koefi.
cienty ve Stokesově rozvoji do 3. řádu. - Jurkina
provedla teoretický výzkum metodiky výpočtu charakteristik zemského tíhového pole; odvodila výrazpro derivaci poruchového potenciálu ve směru tečny
k fyzickému povrchu Země. - Moloděnskij, Jeremějev
a Jurkina provedli přesnostní analýzu Stokesovy řady
a zjistili značný nesouhlas mezi rozvojem poruchového
potenciálu podle sférických funkcí do 16. stupně a mezi
výsledky, získanými formální redukcí tíhových anomálií na referenční kouli a použitím řady Stokesovy.
Koeficienty této řady lze určit s relativní přesností ně.
kolika procent, ppraví-li se tíhové anomálie o korekce
G1.-:;-Pellinen a Govorova zkoumali přesnost astronomicko-gravimerické nivelace SSSR. Střední nahodilá
chyba je v průměru rovna hodnotě ± 2,5 cm, násobené odmocninou z délky pořadu v km. Speciální zhušťovací tíhová měření dovolují určovat gravimetrické'
tížnicové odchylky s nahodilou střední chybou
± 0,3"; použije-li se detailních měření gravimetrické
prospekce, lze tuto chybu snížit dokonce na ± 0,2" až
± 0,1". Experimentálně byla potvrzena lineární závislost mezi chybami tížnicových odchylek ((H}) a chyba.
mi z interpolace tíhovýchanomálií
((jg) , která byla
odvozena Moloděnským ((jg = 0,15" M}). Moloděnskij
dokázal, že při astronomicko-gravimetrické nivelaci
lze vzdálenost mezi astronomicko-geodetickými body
zvětšit až do 1000 km. - Šabanová sestavila algoritmy
pro rozvoj tíhových anomálií v řadu sférických funkcí
a pro určení charakteristik zemského tíhového pole
z tohoto rozvoje. - Řada prací SSSR byla věnována
problému určení tvaru Země bez zavedení normálního
tíhového pole (Migal aj.).
V oboru umělých družic Země byla publikována
řada pr~cí teoretického charakteru. Žongolovič,Pelli.
nen, Batrakov aj. zpřesnili dosavadní teorii poruch
dráhy v závislosti na tvarových parametrech zemského
tělesa. Byly odvozeny analytické výrazy pro poruchy
drah, způsobené zonálními harmonickými funkcemi
6. řádu. Zonální funkce 2., 3. a 4. stupně byly prakticky určeny z pozorovanéhopohybu
uzlu a perigea
3 kosmických těles (Sputnik II, Sputnik III a jeho
nosná raketa). Systematický přehled možných metod
řešení geodetických úloh a určení efemeridového času
z pozorování Měsíce a umělých družic Země podal
Žonglovič. Možnosti geodetického využití pozorování
Měsíce analyzoval Potter a Jakovkin.

(g-y) je smíšená tíhová anomálie, R - poloměr referenční koule, 1'0- střední hodnota tížena zemském povrchu, S('lp) - Stokesova funkce, A - aZimut spojnice daného bodu, kde 1;Q' ~, 'YJ počítáme, s průběžným
bodem v pblasti, ~, 'ljJ - jejich sférická vzdálenost,
To - poruchový potenciál, B, L - geod~tické sonřad-

\ Dále byly stručně sděleny výsledky výzkumu,
docílené v ostatních zemích Regionu. - Zpráva vyvolala diskusi, v níž vystoupili s dotazy: Rice (k otázce
přesnosti interpolace tížnicových odchylek), Bomford
(k astronomicko-gravimetrické nivelaci), Tengstrom
(k možnostem aplikace Moloděnského teorie v oblasti
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ltftlských Alp, tj. ve zvolené zkušební oblasti), Bjerhammar (k Moloděnského teorii), Moritz (k otázce
konvergence Moloděnského řady, jíž je vyjádřeno řešení furidamentální
integrální
rovnice
geodetické
gravimetrie), Johns (k metodám určování přesnosti
interpolace tíhových
anomálií
a' tížnicových
odchylek), aj.

I

K. Ledersteger:
Teoretický výzkum prj)blému
o tvaru Země.
.
Za nepřítomného autora bylo přečteno (Moritz) jen
stručné resumé s rekapitulací současného stavu bádání
na tomto poli.
W. A. Heiskanen:
Zpráva o činnosti SSG č. 11
(Geofyzikální interpretace tíhových anomálií).
Zpráva byla věnována problému isostaze. Po historickém úvodu a úvahách o faktorech, které svědčí o její
existenci, autor apeloval na zintenzívnění výzkumu ve
všech jednotlivých
celcích (stejnorodých
oblastech
Země).
W. M. Kaula: Statistická analýza tihových údajů s použitim metody Iineárnil'egrese
a zobecněné metody
nejmenšich čtverců.
.
Rychlé samočinné počítače umožňují použít pracných
metod matematické .statis~ky k určení povšechného
tíhového pole z dosud nestejnorodě rozložených diskrétních hodnot. Autor navrhl počítat střední hodnoty tíhových anomálií pro oblasti vymezené zeměpisnou sítí,
určitéh<;>intervalu dvěma metodami: metodou lineární
regrese a tzv. zobecnenou metodou nejmenších čtverců.
Obě metody aplikoval na oblast velikosti 15°X 15°
a provedl rozbor výsledků.
L. Kivioja:
Vliv topografických hmot a jejich isostatické kompenzace na středni hodnotyanomáUi
ve
volném vzduchu, počitané v oblastech 5°x 5°.
Autor navrhl tzv. topografickou metodu pro výpočet
pravděpodobných hodnot středních tíhových anomálií
v oblastech, které dosud nebyly tíhově zmapovány.
Metoda je založena na hypotéze, že stejným topografic.kým útvarům lze přiřadit stejné hodnoty tI'hových anomálií, a že topografické hmoty jsou isostaticky kompenzovány.Autor sdělil výsledky číselného řešení - střední
hodnoty anomálií ve volném. vzduchu v oblastech
5°x 5° po celé Zemi, kroIJlě Antarktidy. Střední chyby
takto vypočtených středních hodnot anomálií (v oblastech oceánů ± 6 mgl, na kon~inentech ± 11 mgl) js'ou
~enší než jak vyšly při aplikaci dosud známých metod
(ty poskytovaly!přesnost asi ± 20 mgl).
U. A. U otila: TihovéanomáIie pro matematický model
Země.
.
Autor vypočetl koeficienty rozvoje prvků topografického povrchu Země (včetně oceánů a moří) v řadu sférických funkcí do 37. stupně. Jde o analogické řešení,
které již dříve provedl Prey (do 17. stupně) a Bruins (do
32. stupně). S použitím takto matematicky vyjádřeného
generalizovaného zemského reliéfu autor propočetl model (ve formě řady sférických funkcí) pole tíhových anomálií ve volném vzduchu a anomálií isostatických Hti
hloubce kompensace T = 30 km a hodnotách hustoťX
topografických hmot 2,67 gjcm3, 3,27 gjcm3 'a vody
1,027 gjcm3• Vypočtené střední hodnoty anomálií ve
volném vzduchu autor porovnal s hodnotami měřenými,
které však dříve opravil tak, aby použitý normální sfé·
roid měl zploštění 1 : 298,3 a hodnota tíhového zrychlení na rovníku byla Ye = 978 045 mgl (hodnoty, které
vyplynuly z dřívějšího autorova výzkumu). Střední hodnota odchylky měřených a teoretických hodnot činila
± 15 mg!. Dále kombinací teoretických a měřených
hodnot autor vypočetl koeficienty rozvoje v řadu sférických funkcí a hodnoty anomálií v oblastech 5° X 5° po
celé Zemi.
,f
V diskusi, která byla organizována společně ke 4
předchozím referátům, vystoupil Bjerhammar (k problému použití metod matematické statistiky ve fyzikální .
geodézii), Moritz (s návrhem, aby Uotilův materiál,
který je dosud nejlepším řešením, byl podroben statistické analýze) a Heiskanen (se sdělením, že Kiviojovo
a Uotilovo řešení není uzavřeno a že práce budou pokračovat v nejbližší budoucnosti).
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H. Moritz: Pfesnost střednich hodnot tihových anomálii určených z měřeni v bodech a profilech.
Charakteristiky přesnosti interpolace tíhových anomá·
lií mohou být vypočteny z kovariačnífunkce
O(s) výhradně tíhových anomálií, zanedbá-li se korelační vztah
tíhových anomálií a výšek. Kovariační funkce je rovna
matematické naději součinu hodnot anomálií v libovolných bodech zkoumané oblasti ve vzdálenosti s

Integrací v dílčích oblastech (např. 5' X 5' nebo 2° X 2°)
určí se pak přesnost příslušných středních hodnot anomálií. Integrace musí být provedena numerickými metodami, neQ,pť funkce O(s) je dána empiricky. - Chyba
kovariační funkce a (s) je pak podkladem k odhadu
střední chyby středních hodnot anomálií ye zkoumaných oblastech i chyby z integrace. - Autorova teorie
je cenným přínosem v teorii chyb fyzikální geodézie;
je detailně popsána v [112], jakož i dřívějších jeho
pracích.
R. H. Rapp: Statistická analýza tíhových anomálii
a výšek profilovou a plošnou metodou.
Aplikace metod matematické statistiky v problému interpolace a extrapolace tíhových anomálií předpokládají,
že jsou k dispozici tíhové a topografické údaje velkého
rozsahu. Potřebné údaje (střední hodnoty v lichoběžní·
cích 5/ X 5/) byly nyní soustředěny v SUO. Ze statistických metod se používá hlavně metod variačních, kova·
riačních a kotelačních. Autor zkoumal korelační vztahy
mezi tíhovými anomáliemi a výškami v několika oblastech velikosti 10° X 10° a v dlouhých pro:filech (4 000 km)
na úz~mí USA. Korelace nebyla přI1iš výrazná.
V diskusi k předchoz~m dvěma referátům vystoupil
Kaula s poznámkou o použité pro:filové metodě.
A. Bjerhammar:
Vliv rednkcí Rudzki-ho na tížnicové odchylky na fyzickém povrchu Země.
Autor sdělil výsledky použití Rudzki-ho redukcí při ur·
čování tížnicových odchylek na povrchu reálné Země
a vnějšího tíhového pole Země. Teoretické řešení prakticky ověřil na modelu .
U. A. U otila: Vyrovnáni světové základní gravimetrické sítě.
V Postupimském systému (g = 981 274,00 mgl, Pendel.
saal) byla vyrovnána síť, tvořená 88 tíhovými body.
Použito bylo 500 měřených tíhových rozd11ů. Střední
chyby vyrovnaných veličin jsou menší n~ž ± 0,45 mg!.
Výsledky (jsou uvedeny v [88]) autor však považuje za
předběžné.
;
D. N agy: Výpočet gravimetrických tížnicových od·
chylek s použitim elektronických počítačů.
Výpočet gravimetrických tížnicových odchylek podle
Vening Meineszových vzorpů byl naprogramován na
počítač IBM ·650. Praktické výpočty byly provedeny
omezené integrační oblasti (1200 km X 1200 km), zaujímajíCÍ část území Kanady, kde je k dispozici na 6000
diskrétních tíhových hodnot. Oblast integrace byla rozdělena na obrazce 50 km X 50 km, pro něž byly počítány
střední hodnoty anomálií ve volném vzduchu dvěma
způsoby: buď jako aritmetický střed z hodnot uvnitř
obrazce, anebo integrací mnohočlenu 2. stupně, představujícího pole anomálií v obrazci, a určeného vyrovnáním. Vliv nejbližšího okolí daného bodu (pole vnitřního obrazce 50 X 50 km) autor vesměs zanedbal; tím
způsobenou chybu odháduje na ± 2".
V diskusi k předchozím třem referátům nebylo připomínek.
A. H. Cook: Zpráva PK pro využití umělých družic
v geodézii.
Komise byla ustavena r. 1960 rozhodnutím XII. Valného shromáždění MUGG v Helsinkách a má koordino·
vat a rozvíjet pozo,rování družic pro geodetické účely.
Sledované družicové úkoly dělí autor na dynamické a
geodetické. A) K úlohám dynamickým:
Je-li vnější
gravitační potenciál vyjádřen řadou sférických funkcí,
pak koeficienty J n u funkcí této řady mohou být určeny
z pozorování pohybu uzlu resp. perigea drah umělých
družic. Země. Teorie pohybu blízkých družic byla již
dostatečně rozvinuta a v současné době existuje řada
odvození koeficientů J n:

v
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IOOJ,

Autor

IQ'J,

I

I

Buchar
O'Keefe aj.
King-Hele aj.
Lozai
Michelson
Newton aj.
Smith
Žongolovič

I

1083,0
1082,5
1082,86
1082,48
1082,66

I

I

1083,15
1083,4

IO'J,

IO'J,

-1,1
-1,7
-1,03
-1,84
-1,72

-2,4
-2,42
-2,42
-2,36
-2,37

lJalné shl'omáždiini

I
I

-1,4
-4,1

B) K úlohám geodetickým:
V těchto úlohách jde
v podstatě o určení geocentrické polohy potorovacích
stanic. Lze je rozdělit na dvě skupiny: a) úlohy, v nichž
se současně určuje jak poloha pozorovacícll 'stanic, tak
i vnější gravitační potenciál, b) úlohy, v nichž se ze si·
multánních pozorování z několika stanic určuje geometricky jejich vzájemná poloha, a dráhu družice není
tedy třeba znát. Zatím byla zkušebně aplikována teorie
ad b), přičemž se ukázalo, že je třeba věnovat zvláštní
pozornost systematickým- chybám' při určování topocentrických souřadnic družic a chybám v souřadnicích
hvězd.
W. M. Kaula:
Geodetické vÝ!lledky z drah umělých
družic Země.
,
Autor stručně uvedl nejnovější výsledky určení vnějšího gravitačního pole Země, tj. koeficientu J ••v rozvoji
v řadu sférických funkcí. Hodnoty J 20 J 3' '"
J.a J I"
Jat> Ju, Ju považuje již za spolehlivě určeny. Z takto
určeného vnějšího gravitačmno polé autor odvodil povšechný pruběh "planetármno" geoidu v ruzných variantách v závislosti na druzích družicových pozorování.
V.závěru promítl odpovídající mapky absolutních výšek
geoidu a porovnal polohu extrémních oblastí (maxim a
minim) v ruzných variantách. Výsledky porovnal s od~
voiením gravimetrickým a astronomicko-geo<;letickým
a konstatoval ne příliš dobrou shodu. -,-V diskusi vystoupil Cook (s dotazem na definici použitého referenčního systému a s připomínkou k analýze výsledku)
a Veis (konstatoval, že analogické studie provedli vSAU
a shoda družicových výsledku a astronomicko-geodetických byla dobrá).
.
1. 1. Miiller: Interpolace tížnicových odchylek- s použitím měření torsní vahou.
Výsledky měření torsní vahou lz'e v geodézii využít k interpolaci tížnicových odchylek a výšek geoidu, k určení
geopotenciálních kót v nivelaci, k určení křivosti tížnice
a hladinových ploch aj. Autor se zabýval otázkou interpolace: v oblasti západní části Ohia, kde hodnoty vodorovných tíhových gradientu dosahují až 80 mgl/30 km
provedl měření torsní vahou na 30 bodech a vysledk~
použil k interpolaci gravimetrických tížnicových odchylek. Bylyzjišt~ny
značné hodnoty gradientu až
15"/35 km. V diskusi Heiskanen označil tuto metodu za
zajímavou a sdělil, že v SAU budou ve výzkumu
pokračovat.
J. Lagrula:
Gravimetrické určení hloubky zemské
kůry [79].
E. Tengstrom:
Význam vertikálního tíhového gradientu jakožto dodatečných údajů při řešení o~rajové
úlohy fyzikální geodézie.
Aut<;>rzdůraznil, že při řešení okrajové úlohy teorie pote~Cl~lu,lze v~yužít druhých derivací potenciálu dle normalm sIlokřIvky. Byly by. to další pozorované údaje
vedle tíhových anomálií, které by dovolily zpřesnit
řešení, ovšem za předpokladu, že jejich přesnost je dosOO?ující. Zároveň konstatoval, že dosud je přesnost
~ěrení nevyhovující a zopakoval již dříve uvedenou
Ideu konstrukce
přístroje pro měření vertikálního
gradiE)ntu tíže.
•
L. P. Pellinen:
Vzorce pro praktický výpóěet charakteristik zemského tíhového pole z tíhových anomálií.
(Za nepřítomného
autora přednesl Burša.) Moloděnského integrální vzorce pro výšky kvazigeoidu a tížni.
cové odchylky v první aproximaci.
I
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[F počítaná
charakteristika,
K koeficient,
(g-y) - smíšená tíhová an~málie, $ - jádro integrálu ve Stokesově aproximaci J autor transformoval
do tvaru
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L1$ je rozdíl hodnot $ při první (v oblasti ~) a druhé
(v oblasti w) integraci; H - normální výška; veličiny,
vztažené ~ danému resp. průběžnému bodu (jejich
vzdálenost je rOi) mají index "o" resp. "i". Korekční
člen G~ je stabilnější ve srovnání s korekčním členem
Moloděnského GI a patrně jej lze snáze interpolovat.
V prvním přiblížení je roven topografické opravě.
A. B j erhammar:
"Geosféra" jakožto základní plocha
fyzikální geodézie•.
Plocha geoidu, zavedená Listingem, není vhodná jako
výpočetní plocha, a kromě toho k jejímu určení by bylo
třeba znát rozložení hustoty v zemském tělese. Proto
autor závádí novou plochu fyzikální geodézie, nazvanoU:
"geosféra". Je to plocha kulová o poloměru, rovném
nejmenší poloose zemského elipsoidu, a s takovou hodnotou tíže, jaká odpovídá vnějšímu tíhovému poli.
Takto určená kulová plocha by byla vhodná pro řešení
moderních geodetických úloh ve vnějším poli, nehodila
by se však ke zkoumáni pole vnitřního.
G. P. W ool1ard: Vliv geologických prvků' na tíž~ové odclIylky.
Na území .U8A byla zkoumána závislost tíhových anomálií na ~ýšce a struktuře kůry a počítána tzv. geologická korekce tížnicových odchylek.
V diskusi k předchozím 4 referátum zdůraznil
Heiskanen význam isostaze; Bjerhammar konstatoval,
že přesnost určování vertikálního tíhového gradientu se
v posledních letech zvýšila; Largula podtrhl význam
studií Woollardových.
H. Mor i f,z: Rozvinutí teorie chyb s aplikací na sférické
funkce.
Teorii chyb, platnou při lineárních funkcích a lineárních
transformacích, nelze bezprostředně aplikovat na integrály a integrální transformace fyzikální geodézie. Autor
rozvinul teorii chyb výpočtu koeficientu rozvoje podle
sférických funkcí. Uvedl, že k obdobným výsledkum
dospěl Kaula.
K.1. Daugherty:
Srovnání metod určování vnějšího
gravitačního vektoru Země.
Přesné propočty drah umělých kosmických těles vyžadují znalost gravitačního pole v části prostoru podél
I
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dráhy. V prvním přiblíže\lí postačí znalost :rwrmálmllo
pole. Normální hodnoty vnějšího tíhového pore se odvozují různými metodami. Autor provedl srovnání celkem
osmi metod. Uvedl číselné porovpání pro 11 různých
výšek (od 9260 km do 1 852000 km) a 19 různých zeměpisných šířek (0°, 5°, 10
85°, 8jlO). Výpočet byl naprogramován na počítač IBM 610. Císelné výsledky jsou
uvedeny v [917].
0

•••

B. Szabo: Srovnání metod pro určování charakteristik 'Vnějšího tíhového pole ve velkých výškách.
VýPočet tíhových anomálií ve vnějším prostoru z hodnot
anomálií na povrchu Země se provádí různými způsoby;
autor porovnal 4 z nich: přímou integrační metodu, rozvoj v řadu ortogonálních funkCÍ, statistickou metodu
a rozvoj Taylorovou řadou.
.
V diskusi k předcházejícím 4 referátům připomínek
, nebylo.
G. Bomford:
Geoid v Evropě a okolních zemích.
'(Zpráva SSG č. 10.)
,
Astronomickou nivelací byly vypočteny výšky geoidu
vzhledem k Hayfordově elipsoidu, orientovanému v PO"
stupimi. Sestavena mapa geoidu na území Evropy a
části území Asie.
,

Autorka odvodila vzorce pro derivace poruchového
•~

•

I. Fischerová:
Paralaxa Měsíce v parametrech
světového geodetického systému.
V současné době je aktuálním
problémem přechod
k novým hodnotám tzv. fundamentálních astronomickogeodetických konstant. Vzdálenost a paralaxa Měsíce
jsou jedněmi, z nich. Autorka porovnala dosavadní
výsledky určení měsíční paralaxy a vzdálenosti Měsíce,
. tj. výsledky, docílené: a) klasickou metodou pozorování
pr:ůchodů kráteru Mosting A polední~em; bYtzv. dyna.
mickou metodou; c) z pozorování zatmění; d) z přímého
radarového měření vzdálenosti Měsíce. Pdtom všechny
hodnoty předem transformovala
do jednotného, geode.
tického systému (jednotný referenční elipsoid s parametry a = 6378 166 m, ex = 1 : 298,3). Jako nejpravděpodobnější ,se jeví hodnoty: .střední paralaxa Měsíce:
3422,610" ± 0,013", vzdálenost Měsíce: 384400 km
± 2 km.
V diskusi vystoupil Cook (k důležitosti znalosti
hmoty Měsíce jako fundamentální
konstanty)
a Kaula (k problému určení vzdálenosti Měsíce).
M. 1. Jurkina:
Ollvození vzorců pro tížnicové od-{
chylky na základě integrální rovnice MolodMského prv'
poruchový potenciál.

v

'.,..

potenClalu T ve smeru tecen 7: k fyzlCke plose, tJ.

oT
éJ-r:

.

Vyšla ze :Vzorce Greenova ve tvaru po transfůrmaci
Moloděnského
.
1

T= - -

J

K předcházejícím 3 referátům byla společná diskuse: Burša navrhl k Bomfordově, referátu, aby při určování evropského geoidu bylo použito astronomickogravimetrické metody Moloděnského, neboť potřebné
tíhové údaje zde existují, a bylo by možno podstatně
zpřesnit výsledky ve srovnání s použitou čistě geometrickou (astronomicko-geodetickou)
metodou. K Buršově
~referátu vystoupil Durbin se sdělením, že výsledky'odvození charakteristik kvazigeoidu v oblasti Evropy jsou
v dobr,é shodě s geoidem "Kolumbus", dále Cook a Teng.
strom (se zdůrazněním důležitosti výzkumu v uvedené
oblasti). Lambert se dotázal n'f výslednou hodnotu velké
poloosy elipsoidu pro Evropu\ a Kanadu (6378 167 ml.
Heiskanen uvedl, že sovětské ~etody fyzikální geodézie
jsou značně rozvity, a že lze jimi dosáhnout vysokou
přesnost.
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Za nepřítomnou autorku předneal Burša.)
Metoda číselného řešení integrální rovnice Moloděn.
ského pro hustotu ekvivalentní jednoduché povrchové
vrstvy je v SSSR dostatečně rozpracována; v současné
době je předmětem výzkumu CNIIGAiK aplikace
druhé varianty řešení Moloděnského, tj. rovnice pro
poruchový potenciál. Zde vystupují korekce G smíšených tíhových anomálií,'které značně závisí na nerovnostech terénu; dále je třeba, uvažovat vliv náklonů
a křivosti plochy, představující
zemský povrch
(fyzické plochy).

1 J 11 oToy

-

- --sec
ar
ov

---(T-T)

4n'

W. A. Heiskanen:
O metodách fyzikálIfigeodézie.
Pokračování úvodní 'přednášky presidenta V. sekce.
(Viz úvodní přednáška.)
M. Burša: U;čení křivosti plochy, představující tvar
Země, z astroBomicko-geodetických
a gravimetrických
údajů.
Byly odvozeny uzavřené vzorce pro totální a střední
křivost této plochy a přesný vztah mezi složkami ~, 'TJ
a jejich gradienty.
Formulována
podnlínka minima
součtu čtverců anomální křivosti kvazigeoidu pro odvo,zení parametrů referenčního elipsoidu. Na základě této
podmínky odvozena velká poloosa zemského elipsoidu
z astronomicko-geodetických
údajů (přes 1400 hodnot
astronomicko-geodetických
tíŽÍlÍcových
odchylek)
Evropy a Kanady:
a = 6378167 m (při dané hodnotě
zploštění ex = 1 : 298,3).

obzor

2ťX-

r

~ D(T,h)

'hllca,.dS'

+ (T-T)D(~

kde S značí fyzickou plochu (v první aproximaci geo.
metrické místo stejných hodnot normálních výšek k,
vynesených od normálního sféroidu), tj, plochu, kterou
poměrně dlouho po vzniku Moloděnsk~ho teorie začali
nazývat "terroid" nebo ,tepuroid"; T - poruchový
potenciál v bodu na S, který je přiřazen zkoumanému
bodu;' r - vzdálenost zkoumaného a proměnného
bodu; ťX - úhel sklonu elementu integrace dS,
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je analogický předchozímu. Moloděn3kij

zde použil ortogoJ;lální souřadnicový systém q, Ifi, q2,; av
značí délkový element vnější normály ke ploše q =
= konst. v bodu o souřadnicích q = k (Ql> Q2), Ql> q2;
ko, hl> h2 jsou Laméovy koeficienty.
Po dálšÍch úpravách autorka odvodila
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V. V. Brovar:
O řešeních okrajové úlohy Moloděnského.
(Za nepřítomného autora přednesl Burša).
Určení poruchového potenciálu na povrchu reálné Země
se redukuje na řešení růzilých integrálních rovnic pro
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pomocnou hustotu. Jiná odvození podal autor řešením
jednodušších
okrajových úloh (např. Dirichlet-ovy).
V případ{ýrovinného pole Broyarův výsledek,. do cílený
snazší matematickou cestou, se přesně shoduje s řešením
Moloděnského.
M. Tiron: O určování tížnicových odchylek a lokálního tvaru kvazigeoidu v horských oblastech. (Za nepřítomného autora přednesl Burša).
Autor zkoumal přesnost klasických vzorců Vening
Meineszových a vzorce Stokesova při aplikacích na zemský povrch a lwazigeoid. Potvrdil se závěr, ke kterému
autor dospěl ji~ v dřívějším svém výzkumu, že tyto
vzorce neposkytují přesné výsledky. Lze je použít prakticky jen v případech, kdy náklony zemského povrchu
nepřesahují 5°. Ve všech ostatních případech výhradně
nutno aplikoyat teorii Moloděnského. Zde důležitou roli
. hrají korekce G" G•...
o Ikteré nutno opravit smíšené
tíhové anomálie. Autor zkoumal možnosti praktických výpočtů těchto korekci a sdělil výsledky zkoušek
provedených na území RLR.
M. I. Maryč:
K otázce určování tvaru Země bez
použití normálního tíhového pole. (Za nepřítomného
autora přednesl Burša.)
Autor konkrétně ukázal, že, ve vzorcích pro charakteristiky tvaru Země nemá zásadní význam zavedení normálního pole. Aplikací formule Greenovy odvodil bez
parametrů normálního pol~ vzorec pro charakteristiky
tvaru Země; analogický vzorec odvodil již dříve Migal,
avšak s použitím složitějšího mate~atického
aparátu.
R. K. C. Johns:
K otázce tzv. geodynamických
konstant.
' ,
'
/
Výsledky pozorováni umělých družic Země dovolují
určit koeficienty při sférických funkcích v rozvoji vněj.
šího gravitačního potenciálu Země. Autor zkoumal přesnost jejich určení z hlediska' vlivu odporu atmosféry,
jakož i možnost určení lokálních tíhových anomálií
(tj. členů vysokých stupňů v zmíněném rozvoji). V závěru podtrhl důležitost rozmístěni geodetických druži·
cových bodů z hlediska praktického řešení.

valné

shromáždi!ní

Meztnárodní

unte geodetické
a geotyztkálnl

Na :V:II. Valném shromáždění MUGG byly provedeny nové volby. Do funkcí MUGG byli zvoleni:
Pre8ident MUGG: J. Kaplan (USA), 1. vicepre8ident:
K. E. Bullen (Austrálie), 2. vicepre8ident: J. Coulomb
(Francie), generální 4Jekretář: G. D. Garland (Kanada),
členové byra: B. R. J. Bolin (Švédsko), pokladník:
E. A. Andersen
(Dánsko). Finanční
výbor: pre8.:
M. Doporto (Irsko), členové: S. Kryiulki (Polsko),
T. J. Kukkamaki
(Finsko)! A. Romana (Španělsko),
C. A. Whitten (USA).
Z jednotlivých asociací uvedeme jen výsledky voleb
MAG:
'
Pre8ident MAG: G. Bomford (Velká Británie), 1. vicepre8.: A. E. Marussi (Itálie), 2.vicepres.: Ju. D. Bulanže
(SSSR), čestný pres. (bývalý pres. MAG): C. A. Whitten
(USA), gen. sekr.: J. J. Levallois (Francie), sekretáři:
S. Krynski (Polsko), F. L. Culley (USA), P. R. Louis
(Francie).
Sekce I. Pres.: L. Asplund (Švédsko), sekr. P. Baetsle
(Belgie).
,
SekceII.Pres.:
M. L. Cahierre (Francie),8ekr.: M. L.Jones
(Belgie).
Sekce III. Pre8.: W. Markowitz (USA), sekr. A. Cook
(Velká Británie).
Sekce IV. Pre8.: D. Rice (USA), 1. sekr.: W. Grossmanu
(NSR), 2. sekr.: E?Coron (Francie).
Sekce V. !,res.: E. Tengstrom
(Švédsko), 1. sekr.:
M. Burša (CSSR), 2. sekr.: J. FischeroyJÍ (USA).

Významné jubileum předních pracovniků
sovětské geodézie a kartografie

V roce 1964 se dožili 60 let v plné tvůrčí práci
dva přední pracovníci sovětské geodézie ci kartoI
graf1e, Alexandr Nikiforovič Bar a n Di v a Sergej
A. Bjerhammar:
O určování tvaru,geoidu a tvaru
Grigorjevič S u d a k o v, kterým současně s tímto
Země vzhledem k elipsoidické referenční ploše.
'
životním jubileem v tomto roce uplynulo i 25. výKlasický vzorec Stokesův pro výšky geoidu byl široce
ročí nepřetržité práce v jejich funkcích.
prakticky používán, přestože exaktně platí jen pro refe·
V obdebí těchto 25 letctosáhla
sovětská georenční plochu kulovou a nikoliv sféroid. Zagrebin podal
dézie a kartograf1e významných úspěchů. V letech
řešení, v němž zaměnil plochu kulovou elipsoidem. Autor
upozorňuje na některé nepřesnosti v odvození. Odvozeni , Velké vlastenecké
války topografové, geodeti a
provedl neodvisle jiným postupem; jeho výsledek se
kartografové GUGK pracovali často za nejtěžších
značně liší od Zagrebinova (o 40 % v přesnosti).
podmínek v oblasti fronty při zajišťování prvoW. P. Durbin:
Srovnání parametrů zemské kůry
řadých požadavků obrany na mapy. V posledních
s průběhem geoidu. Rada geoidických profilů byla po25 letech kolektivy pracovníků výrobních organirovnána s geologickou strukturou a geofyzikálními parazací i vědeckovýzkumných institucí dosáhly značmetry. Byly porovnány
některé vysledky odvození
ných úspěchů i při mapování SSSR. Z mapy obrovgeoidu metodou gravimetrickou,
astronomicko-geode.
ského území Sovětského svazu zmizely četné "bílé
tickou a astronomicko-gravimetrickou.
(Pozn.: použito
skvrny". Velkým přínosem pracovníků GUGK pro
též výsledků VÚGTK, publikovaných r. 1963, jak autor
národní hospodářství SSSR je zajišťování map pro
sdělil v přednášce.)
výstavbu největších vodních elektráren na světě:
V diskusi k předcházející~
dvěma referátům vyKu:byševské, Volgogradské, Saratovské, Bratské,
stoupil Heiskanen s poznámkou o těžkostech při koreKrasnojarské aj. Zvláštní rozvoj' dosáhly geodeticlačních studiích parametrů kůry a geoidu, kde, nutno
postupovat
velice obezřetně.
Tengstrom
sdělil své
ko-topografické
práce v letech sedmiletky. Při
výsledky ověřováni Zagrebinova odvození.
srovnání s rokem 1958 objem prací za 5 let sedmiletky vzrostl více než 1,3krát. V důsledku zavePresident V. sekce Heiskanen krátce zhodnotil
jednání V.sekce
a vyjádřil předpoklad intenzívního
dení nové techniky a technologie se zvýšila pro- .
rozvoje tohoto oboru v následujícím tříletí.
dUktivita práce topografů a geodetů o 36 %, zvý- '.
šila se také mzda dělníků a inženýrskotechnickÝch
pracovqíků.
,Podle map' zpracovaných kartografy
*
GUGK se učí žáci; mapy různých měřítek využívají
Účast na jednáIÍí Myzinárodní asociace geodetické
odborníci nejrůznějších odvětví národního hospo(MAG) byla velmi účelná. Proto předkládáme našim
dářství SSSR. Mnoho práce bylo věnováno na vývědeckým a odborným pracovníkům stručnou zprávu
stavbu státních geodetických základů vysoké kvao hlavní problematicA, která byla v jednotlivých (I.,
lity. Během posledních 25 let bylo dosaženo i velIII., V.)'sekcích MAG řešena. Jsou to woblémy novokých úspěchů v konstrukci a výrobě geodeťických
dobé geodézie světového významu a spadající vesměs
přístrojů, takže bylo m'ožno se plně oprostlr od
do základníh<) výzkumu. Domníváme se, že zpráva
dovozu nákladných přístrojů, a zařízení.
pomůže k orientaci našich vědeckých pracovníků na
Na všech těchto významných úspěších se podístudium některých ze základních úkolů. Podro!mější
lejí velkou měrou soudruzi A. N. Baranov a S. G.
zpráva a veškerá dokumentace je uložena ve VUGTK
v Praze.
Sudakov.

I

'

1965/80

Geodetický a kartografický obzor
roč. 11 (53) číslo 3/1965
81

Dne 19. 12. 1964 dovršit 60 let Alexandr Nikiforovil! Baranov, inženýr geodet - předseda Hlavní
správy geodézie a kartografie v Moskvě (GUGK),
člen Státního geologického výboru SSSR. V témže
roce uplynulo i 25 let jeho nepřetržité práce v uve·
dené funkci.

Dne 23. září 1964 se dožíl 60 let Sergej GrigOl'iev1ř SlIdlJkov, inženýr geodet, 1. náměstek předsedy Hlavní správy geodézie a kartografle v MoskVI'
L.dfOVed up!ynu!o i .::;5let jeho práce v této
funkci.

Sergej Grigorjevič Sudakov od roku 1934, po
Alexandr Nikiforovič Baranov pochází z rolnicabsolvování Mosk,evského institutu inženýrů geoké rodiny. Po skončení podnikové školy při závodu
dézie, fotogrammetrie a kartografie pracuje v podTypografie č. 7 Mospolygraf v roce 1923 pracoval
nicích GUGK. Prošel velkou životní drahou a mnojako kovorytec v moskevských typografických záha funkcemi, od· inženýra observátora v trianguvodech až do roku 1929. V roce 1924 A. N. Baralaci 1. řádu až do funkce 1. náměstka předsedy
nov vstoupil do řad KSSS. V roce 1929 byl vyslán
Hlavní správy geodézie a kartografie. V uplynuna Moskevský geodetický institut, který úspěšně
lých 30 letech plodné práce vykonal soudruh Suabsolvoval v roce 1933. Po skončení studia nastoudakov velmi mnoho pro rozvoj geodetických a topil na stavbu moskevského metra. Zde mladý inžepografických prací v SSSR. Rozsáhlé území, veliká
nýr A. N. Baranov zpočátku pracoval jako důlní
různorodost
fyzikálně-geografických
podmínek
měřič. Později byl převeden na Správu výstavby
(pouště ve Střední Asii, vysokohorské oblasti, bametra do funkce zástupce a později i hlavního
žiny v západní Sibiři, nepřístupné
oblasti na seinženýra geodetických
prací na výstavbě metra.
verovýchodě, tun dr a atd.), značně ztěžuj'í prováDne·5. února 1939 byl A. N. Baranov jmenován
dění geodetických a topografických
praci. K vypředsedou Hlavní ,správy geodézie a kartografie
tvoření stejnorodé
a přesné geodetické sítě na
v Moskvě. Od té doby veškerá jeho činnost je nenejvětším území světa s tak rozdílnými přírodpřetržitě spojena se státui geodetickou a kartoními podmínkami, musel mít představitel
geodegrafickou službou SSSR. Soudruh Baranov věnuje
tických prací SSSR výborné znalosti v oboru teomnoho pozornosti kartografické
výrobě. Je odporie i praxe tvorby geodetických síti.
vědným redaktorem
a předsedou redakční
rac'ty
"Atlasu světa", členem redakčni rady "Mořského
S. G. Sudakov získal značné vědecké a teoreatlasu" a třisvazkové "Malé zeměpisné encyklotické znalosti jako žák profesora Krasovského. Vypedie" a encyklopedické
publikace "Afrika". Od naložil veliké úsilí na vytvoření moderních, vysoce
roku 1950 je členem hlavní redakce ,Nelké sovět- , přesných geodetických síti na území SSSR. Pod
ské encyklopedie".
'
jeho bezprostřednim
vedenim a při jeho osobni
účasti byly rozpracovány
základni principy pro
Za zpracováni' jednotlivých velkých kartogravytvořeni státní geodetické sítě SSSR a všechny
fických děl Hlavní správa ,geodézie a kartografie
nové instrukce pro triangulaci a nivelaci. Z jeho
obdržela "Vel)wu zlatou medaili", Zeměpisné společnosti SSSR a soudruh A. N. Baranov za přimou
iniciativy byly zavedeny do praxe trojboké trian-.
gulačni signály místo čtyřbokých, což zpŮSObilo
účast při zpracování
těchto děl byl jmenován
značné snižení nákladů. Zároveň v celém tomto
"laureátem státni ceny". Alexandr Niklforovič Baranqv se nejednou zúčastnil jednáni mezinárodobdobí s. Sudakov přednášel
a psal pojednání
ních geodetických, kartografických
a geografico rozvijení geodetických prací v SSSR, jejich zdokých organizaci. V roce 1964 u příležitosti
XX. konalováni a zpřesňováni. Diky jeho úsilí, vynalokongresu Mezinárodni geografické unie v Londýženému na zdokonaleni
státniho topografického
mapováni, byla tzv. kombinovaná metoda mapováně mu byl předán diplom čestného člena "Vědecké
královské skotské zeměpisné společnosti".
Sovětni téměř úplně nahrazena metodou stereofotogrammetrickou. Velkou pozornost věnoval Sergej Griská strana a vláda vysoce oceňuji zásluhy A. N.
Barariova. Byl vyznamenán dvěma "Leninovýmii;ágorjevič geomorfologické
podstatě mapování, ť;ož
dy", "Řádem pracovního rudého praporu" a dalje zvlášt důležité pro tvorbu kvalitl'l.ích topograšími medaUemi a vyznamenáními.
fických map.
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Soudruh Sudakov se věnuje i práci veřejné. Je
odpovědným redaktorem časopisu "Geodézie a kartografie" Hlavní správy geodézie a kartograf1e,
místdpředsedou vědeckotechnické, Všesvazové společnosti astronomicko-geod,etické a vykonává mnoho dalších funkcí. Komunistická 'strana a vláda
SSSR vysoce oceňují, obětavou vědeckoU a výrobní
práci S. G. Sudakova. Byly mu děleny vědecké
hodnosti a státní vyznamenání. oZ význačného rozvoje sovětské geodézie a kartografie á z jejich bohatých zkušeností při výstavbě socialismu v SSSR čerpala také geodézie a kartograf1e v ČSSR. Oba tito sovětští občané a zeměměřičtí odborníci projevili-aktivní
pomoc Ústřední správě geodézie a kartograf1e jako novému resortu v ČSSR. Umožňovali po řadu let československým geodetům a kartografům v rámci vědeckotechnické spolupráce získávat poznatky a zkušenosti v řízení, plánování a' praktickém provádění rozsáhlých geodetických,
topograf1-ckých a
kartografických
prací. Proto mohla u nás geodézie a kartograf1e dosáhnout v posledních deseti
letech rychlejšího rozvoje pro potřeby národního
hospodářství 1 obrany'státu.
Za'tuto bratrskdu pomoc a u příležitosti 60. narozenin udělil první tajemník Komunistické strany
Československa a president Československé socialistické republiky soudruh Antonín Novotný předsedovi Hlavní správy geodézie a kartograf1e soudruhu Alexandru Nikiforoviči Baranovi vyznamenání "Za zásluhy,o výstavbu" a 1. náměstkovi předsedy Hlavní sprá.,y soudruhu Sergeji Grigorjev!čl
Sudakovovi vyznamenání "Za, vynikající práci".
'Tímto vyznamenáním bylo současně vysloveno
poděkování všech geodetů, topografů a kartografů
Ústřední správy geodézie a kartograf1e. Zdravíme
jubilanty a přejeme jim mnoho zdraví, osobní spokO;'enosti a pracovních úspěchů při dalším rozvoji
geodézie a kartograf1e v SSSR.

vyjsť r. 1965. Preto v tejto zpráve sa stručne zmienlm
Iba o hlavných poznatkoch niektorých referátov.
L jut c A. F. (SSSR], O presnosti geodettckých prác
pl'i stavbe oblúkových
tunelov. Autor sa zaoperal komplexnou metódou výpočtu presnosti geodetických
meraní pri budovaní tunelov, pri ktorej sa súčasne počíta
presnosť slete na povrchu i v tuneli. Uviedol závislosť
medzi chybou v prerážke tunela a jej zložkami. -Použltie
komplexného výpočtu aplikoval na príklade dvoch tunelov rovnakej dIžky - jedného prlameho a druhého oblúkového. Porovnanie výsledkov potvrdilo, že pri určeni
priečnej chyby prerážky pri oblúkových'tuneloch
treba
uvažovať tief presnosť dIžkových meraní a že uhlové
merania treba konat s vyššou presnosťou ako pri priamych tuneloch.
St e e I R. (Anglicko), Nové rozvíja;úce sa mestá
v Anglicku.
Rastúca koncentrácia
obyvatefstva vo vefkých mestách vytvára problém preiudnenia, komunikačné ťažkosti a nevyhovuJuce podmienky života. V záujme
zmenšenia koncentrácie začali r. 1964 v Anglicku uskutočňovať program výstavby nových miest, do ktorých sa
presťahovala časť obyvatelstva z vefkých miest. Tak vybudovali 14 nových miest, ktoré budú mať 60000-80000
obyvatelovo Po r. 1952 začali s uskutočňovaním ďalšieho
programu, spočívajl1ceho v rozvoji malých už existujúcich miest. Realizovali 50 projektov tohoto druhu. Uvedené programy nepostačovali na riešenie problému koncentrácie. Preto bol schválený nový projekt rozšírenla
3 nových velkých miest v juhovýchodnom
Anglicku.
R. Steel va svojom referáte ukázal ako sa vyberali miesta pre stavbu nových miest a ako sa postupovalo pri
výbere miest určených na rozšírenie. Prvým cierom vždy
bolo, aby va vybraných rajónoch bola zabezpečená práca (zamestnanie)
a byty pre obyvatefstvo z prefudnených ríljónov. Autor ďalej hovoril o projekte rozšírenia
mesta Basingstoke, ktoré r. 1961 mala 25000 obyvate!ov
a do r. 1976 má ich počet vzrásť na 80000. Prírastok má
byť krytý obyvatefstvom prisťahovaným z Londýna. Mesto leží v príjemnom prostredí 75 km na západ od Londýna. Má dobré spojenie. V programe sa počíta s výstavbou 18000 domov, s výstavbou nových závodov na ploche 70000 m2, ďalej s 22 novými školami" novou diafuicou ai. Vedúcim projektu je R. Steel, ktorý v závere
uviedol, že pri plánování a pri realizácii takých projektav hrajl1 anglickí geodeti hlavnl1 1110hu.
Z i II

W. (NDR), Geodetické práce pri stavbe vodHohenwarte
II. Na kontrolu bezpečnosti vodného diela Hohenwarte II. boli nutné rozsiahle geodetické merania posunov. Vodná nádrž s obsahom 3,08 mil.
m3 je z vtokovej strany uzavretá viackrát zalomenou
gravitačnou betónovou hrá'dzkou a z protifahlej strany
zemnou hrádzou. DIžka bet6novej hrádze je 1,5 km, max.
Výška 35 m. DIžka úJmnej hrádze je 0,7 km a max. výška
28 m. Hladina v nádrži prí plnej prevádzke velmi kolíše.
Za 6 hod. klesne o 14 m a pri prečerpávaní stl1p'l1e o tú
istú výšku za 9 hod. Voda sa spracúva v prečerpávacej
elektrárni, do ktorej sa privádza 600 m dlhým potrubím
(spád 295 ml. 'Sieť pre trigonometrické
meranie pozostáva z 28 pilierov. Meranie smerov konajú teodolltom
Zeiss Theo 010 v 12 skUpinách. Z vyrovnanlana
stan 0višti dostali strednú chybu 1,2cc-1,6cc•
Zvislé posuny
merajú s prfstrojom Koni 007 a 3m i'l1varovými latami.
Dosiahli strednl1 kilometrovl1 chybu ± 0,4 mm (1. meranle) a ± 0,28 mm (2. meranie). Vtokový objekt a prfvodné potrubie sledujú meranfm od zámernej priamky.
V štOlniach hrádze pqužili hydrostatickú
nlveláciu a
kyvadlo.
S t o j č e v D. (Bulharsko), Vyty'čovanže práce pri
montovanej
výstavbe. D. Stojčev predložil' va svojom
referáte výsledky vyšetrovania odchýlok v priestorovom
uložení panelov va či ich projektovanej polohe pri mou·
tovanej výstavbe obytných domov. Výsledky boli zfskané z konkrétnYť:h meraní a pri ich spracovaní použll1
metódy matematickej štatistiky. Autor skúmal závislosti
odchýlok v uložení panel ov od výšky podlažia a pre jed·
notlivé prípady určil koeficienty korelácie a regresné
čiary (priam'ky). Poukázal na nesúlad medzi presnosťou
doclefovanou v BI:R pri vytyčovaní a presnosťou vyhotovovaných panel ov a na nutnost jeho odstránenla.
ného diela

Medzinárodné sympozlUm o geodézii
stavebníctve V Sofii

V

Medzinárodné sympózium o geodézii v stavebnictve bolo
usporiadané
pri príležitosti
zasadania
Stáleho výboru
lCP) FIG v Sofii. Konalo sa v dňoch 22.-29. augusta
1964.
Sympózium zOl:gal1izovala sek cia geodézie bulharskej
VTS a Správa geodézie a kartografie
v Bulharsku.
Zúčastnilo sa ho 369 delegátov z 21 zemi. Najpočet·
nejšia delegácia bola bulharská
(198), potom juhoslo
vanská (30), dalej delegácie z NSR (20), NDR (16), Madarska(15],
Polska (15) atd. Z ČSSR bolo 7 účastnikov. Dohromady bolo na 6 zasadnutiach symp6zia prednesených 32 referátov - medzi nimi 3 z CSSR.
Slávnostné otvorenie zasadani CE FIG a medzinárodného symp6zia o geodézii v stavebnfctve bolo dňa 22. 8.
'1964 o 9 hod. v reprezentačnej
koncertnej sieni Bulgaria.
Toho istého dňa otvorili i výstavu geodetických prfstrojav a geodetických prác v budove sofijskej univerzity.
Slávnostné otvorenie vykonal prof.' Eeevski. Potom predniesli pozdravné privety prvý podpredseda
Rady ministrov BI:R Živko Živkov a prezident FIG On. Enio De
Biagi.
Vedecké zasadania sympózia sa konali v budove
Národného
zhromaždenia
BI:R. Náplň sympózia bola
bohatá. Všetky referáty,
ktoré l1častnfci dostali, sú
záujemcom k 'dispozícii v knlžnici VÚGTKa ÚTM SAV á
budl1 publikované v samostatnej
publikácH, ktorá má
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K o I' e nI.

[Maďarsko], Vztah tnžinierske;
geodéžnžinierg. a k všeobecne; geodézii.
V súvislMti s tvorivou inžinierskou
činnostou rozvija
SB nová geodetická
disciplina inžinierska geodézia, ktorú niekedy' nazývajú stavebná alebo tiež inižinierskopriémyselná geodézia. PrednášajúCi podal členenie inžinierske1 geodézie jednak z hradiska požiadaviek priebehu inžinierskej
tvorby, jednak z hradiskaodbornej
činnosti geodetického charakteru. Na základe toho predložil návrh nového členenia inžinierskej geodézie,ktoré
by mohlo prispieť k jej správnemu začleIÍeniu v rámci
Medzinárodného desatinného triedenia.
.
zie k tvorive;

činnosti

K I o P o c i lÍ s k i W.
detických
priehrad.

kontnolných

[Porsko],

zariadení

O proJektovaní

pre

trvalé

geosfedovanie

Prvú časť referátu ·W. KlopoCilÍského tvorid
úvahy o tom, že všetky meracie metódy na sledovanie
priehrad majú tvoriť jednotný ucelený systém. Geodetické metódy sa majú vzájomne doplňovať s ostatnými
meracími metódami. V druhej časH sú zhrnuté zásady
pre projektovanie meracíchzariadení
na kontr91u priehrad vypracované vo varšavskom Energoprojektea
používané v Polsku.
Ta t o n

c lÍ a I' t i e I' C. [Francúzsko],
Pri kontrole podzemných
stavie'b ako sú napr. fulezniooé
tunely predstavuje
~Iášt tažkú úlohu meranie priečných profilov. Vo Francúzsku skonštruoval pre ten účel hlavný inžinier Správy
parížskej dopravy C. Lechartier prístroj,. ktorý nazvali
"Profilograf". Prednášajúct
vykonal s ním vera skúšobných meraní s vermi dobrými výsledkami. V súčasnej
dobe je možné prístroj objednať u konštruktéra.
Profi.Iograf bol skonštruovaný
vi8'C-menejpre
prevádzku na
železničných kolajniciach,
avšak hodí sa aj pre iný
stabilný podkl,ad. Má pomernt;l malé rozmery [dIžka 2 m,
výška 1 m, šírka 0,3 m) a pomerne malú v;í.hu [asi
40 "kg). Vďaka rýchlosti, s il.kou možno prístroj inštalo.vať a rozobraťje
možné merať bez úpravy grafikonu
vlakovej pre'vádzky. Obsluha je pohodlná a rýchla. PodIa R. Tatona sa dá dosiahnuť výkon 2 úplné profily
[50-60 bodov] z·a 1 hodinu v tuneli o šírke 7,10 m.
Pokiar ide o presnosť menovaný uviedol, Že formu klenby v bežných podmienkach
možno určit s presnosťou
2 cm. Relatívna chyba je 3/1000. Profilograf je poUžiterný pre profily rozneho tvaru [kruh'bvé, eliptické aleba aj nepravideln'é). Umožňuje študovať deformácte profilu hneď po ukončení merania. *
Mol n a I' P. [Maďarsko],
Geodetické
práce
prž
stavbe nového Alžbetinho
mostu v Budapešti.
Špeciálnymi úlohami boli poveDení maďarskí geodeU pri stavba
nového Alžbetinno visiaceho mostu cez Dunaj, ktorý
bol v. druhej 'polovici r. 1964 dokončený a uvedený do
prevádzky. Nový most je kabelový. -Nachádza sa v osi
povodného reťazo1vého mosta. Je však o 9,5 m širšl
[šlrka 27,5 m] a jeho váha je zhruba o 5'000 ton menšia.
Preklenuje Dunaj v šírke 290 m. Pr~dnášajúci uvtedol,
že bez geodetických meraní sa pri stavbe tohoto mosta
ntč neurobilo a· vymenoval rad náročných úloh, ktoré
geodeti úspešne vyriešili,medzi
nimi napr.: meranie
dlžky mostnej osi. určenie hodov, z ktorých hola os
z času na čas kontrolovaná
a ďalšich hadov [sHuačných aj výškových) potrebných pri vytyčovani, ďalej vytýčenie kotevných komoJ;.,práce počas montáže konštrukcte, určenie dIžky a priehybu káblov ap. Pri merani použivali teodoUt Wild T2 a nivelačný prístroj Wild N3~ Pri
dlžkovýCh meraniach boli použité 20 a 5Ometrové komparované invarové pásma.
LeI' c h e W. [Rakúsko), Geodetické merania na
Kontrola

R.

aLe

podzemných

stavieb.

velkých
stavbách
so zvláštnym
zretel'om
na duna;ské
vodné dželo lochenstein.
W. Lerche pracovpl 4 roky

vacie a výpočtové práce, na v" d. Jochenstein vykonala
v- požadovaných terminoch skupina 5 pracovníkov s 5-6
pomocnikmi, s minlmálnym počtom pristrojov (pravda
modernych)
a jedným dvojitým rátacím strojom, pričom v čase výstavby pracovalo na tejto stavbe dohromady 2000 robotníkov a ostatných pracovníkovo Skúsenosti 'z týchto prác boli už publikované [pozri W. Lerche: Vermessungsaufgaben
beim Bau des Donaukraftwerkes Jochenstein und ihre Losung, Osterr. Z. f. Vermessungswesen roč. 1957, č. 4 a 5/6): V závere referátu
saautor
snažil dať odpoveď na otázku čo by bolů možné i::t1áč,alebo Iepšie robiť z hradisi<a najnQvšieho vývoja meracíC'h prístrojov a metód. Metódu nepriameho
vytyčovania sekundovými teodolitmi z betónových pilierov nemožno dos],il.f nahradiť lepšoumetódou.
Výpočet
trojúholníkovej siete by sa dnes zaiste vykonal na samočinnom počítači. Pre zhusťovactu sieť v oblasti vzdutia považuje autor za ra'cionálne použtť geodimeter alebo distomat. Pre pláb.ovacie a prieskumné práce majú
neoceniternú hodnotu dobré letecké snimky. Hromadné
výpočty súradníc a ploch ako aj kartírovanie v mierke
1 : 1000 by sa dnes prirodzene vykonalo podstatne rýchlejšte a sporahlivejšie
elektronicky,
prípadne pomocou
diernych št'tkov.
Pod peč a\n A. (Juhosláviá], Kataster podzemných
a vedení v mestách. Obsah existujúcich
topOgrafických plánov miest je nutné rozširiť a doplniť predovšetkým o už vybudované podzemné a nadzemné vedenia, aby tak vytvorili bázu pre plánovanie miest a
ostatnú technickú čtnnosť. Autor navrhuje pre takéto
plány názov topograficko technická' plány. Aby neboli
preplnené javi sa vhodná n'lierka 1: 500 a presnosť má
odpovedať cieru, ktorému majú slúžiť. Tleto plány by
sa súčasne mohli využiť akoplány
komunálnych inštalácií a zariadení, a tak sa stať súčasťou katastra komunálriych zariadení. Kataster komunálnych zariadení má
okrem plánov komunálnych inštalácií v mierke 1: 500
[alebo ešte vačŠ€j) obsahovať: prehfadné plány komunálnych inštalácií [mierka 1: 2000 až 1: 1000), priečne
apodIžne
profily ulíc a inštalácií a písomnú časť elaborátu (katalógy). Pre vypracovanie a vedenie katastra
mestských komunálnych zariadení treba vydať príslušné predpisy
[inštrukcie].
Tento kataster
je potrebné
ustavične doplňovať, .aby odpovedal skutočnosti. Proto
autor považuje za účelné zorganizovať v mestách osobitnú geodetickú technickú, službu, ktorá by zabezpečovala všetky uvedené práce.
zariadení

V 1 a č k o v J >a koL [Bulharsko),

Geodetické
Kremikovci.

práce

Metalurgický kombinát Kl'emikovci ležI asi 20 km severovýchodne od Sone. Rozprestiera sa na ploche .2400 ha.
Kombinát pozostáva z povrchovej bane, kompleJ;u prípravy rudy, cechu vysokých peci, koksárensko-chemického, metalurgtckého
a iných závodov. R. 1955 vyhotovili pre celé územie kombinátu
topografický
plán
1 : 1000, ktorý bol použitý ako podklad pri projektovaní všetkých závodov, ako aj podzemných aj povrchných inžinierskych sieU a komunikáciL Pre vytyčovanie
bola zvolená pravouholníková
sieť. Z velmi presných
meraní uvtedol autor práce spojené so stavbou a montážou koksových baterií. Vytýčenie podlžnej a priečnej
osi ako aj výškové vytýčente bolo nutné vykonať s presnosťou ± 1 mm. Náročné bolů tiež vytýčenie VYSOkých
pecí. Pri uhlových meraniach použili sekundové teodollty
a pri výškových nivelačné pristroje Ni 004 a KOni 007.
K niektorým z prednesených
referátov bola živá
diskusta, ktorá ntekedy pokračovala
aj v prestávkach
zasadanL
pri

stavbe

metalurgického

kombinátu

[1953-1957) ako. vedúci geodetického
odd. na stavbe
Záver
vodného diela Jochenstein, ktoré leži v 1>ezprostrednej
bHzkosti západonemeckých
hraníc. Je to prvé (v s11- Medzinár6dné sympózium o geodé~i v stavebqíctve v Sočasnej dobe už ukončené)
vodné dielo na rakúskom
fii bolo významným medzinárodným
podujatím, ktoré
úseku Dunaja. Po ňom bolo ukončené ďalši:e dunajské
poskytlo účastníkom dobrý obraz o súčasnom stave a
dlelo Ybbs-Persenbeug
('asi 120 km 'od Vtedne). V sú- . vývoji inžinierskej geodézie. S ohladom na široké medzi·
Ilasnej dobe budujú tesne pod Jochenstelnom tretie vodnárodné zastúpenie mali účastnicl možnosť ohaznámlt
né dielo. akrem toho prlpravujúa
plánujú výstavbu,
sa s výsledkamt prác dosiahnutých v roznych zemiacn.
dalšich vodných diel na Dunaji.. Všetky meracie, vytyčoNa rokovaniach sa jasne potvrdil názor, že s Inžinier·
skou geodézlou treba v súčasnej dobe rátat ako s veoJ Pozri tiež 'Taton, k" LechartiÉlr, c,: L'auscultation des so",
deckoli dtsclpHnou. akrem vedeckého prinosu nemožno
terains, Geometre, Č. ·12, 1993.
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p"rRÓSTKY

nespomenúť ,prínos sympózia k ďalšiemu zbližovaniu
medzi národmi. K vydarenému priebehu sympózia treba
bulharským kolegom srdečne blah41Ž€lať.
Referáty prednesené. čs. delegátmi vyvolali priaznivý ohlas med* účastníkmi. Široká medzinárodná výmena skúseností u~ožnila posúdiť, v ktorej oblasti .prác
sm€ na svetovej úrovni a kde treba pridať. V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že prístrojové vybavenie
pracovných skupín v inžinierskej ,geodézii nezodpovedá
u nás vždy díHežitosti ich úloh. Ukazuje sa preto potreba urýchlene ho doplňovať a modernizovať. S tým úzko
súvisí aj nástup aatomatizácie ,a modernej techniky vobec v danej oblasti. Do poprooía vystupuje naliehavá
úloha širšie využívať samočinné počítače pri riešení
roznych úloh inžinierskej geodézie a postupne krok za
krokom zavádzať nové prístroje a zariadenf,a, ktorými
sa docieli automatizácia
niektorých
procesov pri meraní a vyhodnocovaní a nastúpi sa cesta k úplnej automatizácii,. Plnenie uvedených úloh je z hladiska rozvo~a
národného hospodárstva
velmi d61ežité.
Pri riešel).í roznychinžinierskych
úloh pracuje u nás
pri projektoval1i a výstavbe, stavieb značný počet geodetov. Bolo by v záujme veci, aby mo pracovnici
viac ako doteraz
publikovali
'svoje povodne práce
vo vedeckých a odborných časopisoch (geodetických a
stavebných) a tak oboznamovali širšiu technickúverejnosť so svojimi novými poznatkami, skúsenosťami a výsledkami.
Peter Marčák

KNIHOVNY

VÚGTK

K n li p pel, H.
Untersuchungen
liber die Genauigkeit von geodiHischen
und kreiseltechnischen
Richtungsangaben
bei der AUffahrung des Rheintunnels bei lllisseldorf. [= Deutsche
geod. Kommis~ion bei der Bayer. Akad. der Wissenschaften. Reihe C. Heft Nr. 48.] MUnchen 1962
(25574)

)f..

V rámci symp6sia byla v budově sofijské univer,sity uspořádána mezinárodRi geodetická výstava, obsahujici ukázky geodeUckých přístrojů a pomůcek a ukázky geodetických prací z několika států. Geodetické přístroje vystavovalo 7 závodů z Bulharska, Itálie, Maďarska, NDR, NSR, Polska a Švédska. Pozornost budil
polský rádiovýdálkoměr
"Telemetr OG-1", přesný ste·
reokomparátor
PSK firmy Aerotopo Oberkochen a nová
přistrojová
souprava k zjišťování posunů na vodních
stavbách pomocí metody měření od záměrné přímky
(alignement),
kterou vystavovala
tatáž firma. Kromě
známých nám přístrojů závodů Zeiss-Jena a MOM Budapest vystavoval řadu pNstrojů i mladý bulharský Geopribor; překvapením
byl bulharský n}velačn! přístroj.
Z vystavených geodetických a kartografických
prací zaujala rozsáhlá;a
dobře uspořáqaná
expozice bulharská, která obsáhla téměř' veškerou činnost bulharských geodetů a velmi názorná expozice Rumunska
z úseku inženýrSké geodézie. Zajimavá byla expozice
Velké Británie, zaměřená na přípravné práce při pro.jektování a výstavbě nových měst. Výstava dobře doplňovala přednesené
referáty
a názorně ukázala na
široký rozsah činnosti geodetů v některých zemích.
ÚČ€lným doplněním programu sympósia bylo i několik exkurzi, zejména u Hlavní správy geodézie a kartografie a u jejích výrobnich podniků Geoplanprojektu
a Kartproj-ektu v Sofii, které doplnily obraz o současném stavu geQdézie oB kartografie v Bulharsku.
zasedání Stálého výboru FIG projednalo a schválilo
novou organizaci a složeni odborných komisi a zásady
pro jejich dalši činnost. Devět komisi bylo rozděleno
do S--skupin:

\

Lem m er, A.
,
Die Projektion der: Internationalen
Weltkarte1:1 000 000.
Kritische Betrachtung
und
Verbesserungsvorschliige.
[ = DeutscIie geod. Kommisslon bei der Bayer. Akartemie
der Wissenschaften.
Reihe C, Heft Nr. 49.) MUnchen
1962.
(25578)

Skupina A: organizace a odborná činnost [Chiaramello,
Itálie)
1. výkon odborné činnosti [Marstbom,
Belgie)
,
2. odborná výchova [Peevski, Bulharsko)
3. odborná
literatura
(Odl~n~ki,
Polsko)

L i n k w i t z, Kl.
Fehlertheorie
urid Ausgleichung,
von Streckennetzen
nach der Theorie
elastischer
Systeme.
[:::::Deutsche
geod. Kommission bei der Bayerischen Akad.' der Wissenschaften. Reihe C, Heft Nr. 46.) MUnchen 1961.
(25579)
Ma r z a h n, K.
Ergebnisse
der Pendelmessungen
des Deutschen geodátischen
Forschungs-institutes
auf
den
Stationen
der europll.ischen
Gravimetersichllnien.
[= Deutsche
geod. Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften. Reihe B, Heft Nr. 44.) Miinchen 1958.
(25584)
Ma rz a h n, K.
Ober die Ausglelchung grQsser Nivellementsnetze
nach
Verfahren der schrlttweisen
Anniiherung. (= Deutsche
geod. Kommisslon bei der' Bayer. Akad. der Wissen,
schaften. Reihe A, HMt Nr. 20.) Mlinchen 1957.
[25582J
Meier,
H. K.
Ober die Berechnung von Lotabwelchungen
fUr Aufpunkte lm Hochgebirge. (= Deutsche geod. Kommission
bei der Bayer. Akad. der Wissenschaften.
Reihe C.
Heft Nr. 16.) MUnchen 1956.
(25580)

Skupina B: topografie a karto~rafie [Barvir, Rakousko)
4. katastr a pl1dni úpravy (Perrin, Francie)
5. přistraje a metody [Draheim, NSR)
6. Inženýrsl,l:á geodézie [Schnelder,
Švýcarsko)
"

'R ode r, H.
Ingenleurvermessťmg.
Aut. '" undWolfgang
Hempel.
Band 1. Grundaufgaben
der Absteckung und Bogenabsteckung. [= Lehrplangebundene
Fachliteratur).
Dresden 1963.
(25495)

Skupina C: technika nemovitosti [Collins, Velká
Británie)
7. práv ni otázky výstavby měst [Pilcher,
Velká Británie)
.
8. územní plány [Smith, Švédsko)
9. oceňováni
nemovitosti
[Barnard,
USA)
Cálek

Ober eine neue numerřsdhe Lljsung der I. geodHtischen
Hauptaufgabe auf elnem Referenz-RotatiŮ'Uselllpsoid der
Erde fli.r Seitenliingen bis 120 km. (= Deutsche geodll.tlsche Kbmmisslon bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. ReiJhe C: iDissertatlooen - Heft Nr. 58.)
Miinchen 1963.
(25562)
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Dále rozvíjet soutěžení
'
počest 20. výročí osvobození ČSSR

O tom, že pracující ústavů mají zajem na kvalitativním rozvoji svého oboru svědčí mimo jiné i jejich
velký zájem o nová opatření v oblasti, řízení a plánování národního hospodářství,
o nichž jednal v lednu
Uplynulý rok 1964 byl úspěšným rokem v naší práci.
1. r. ÚV KSČ. Proto bude nutné s touto iniciativou účelVšechny ústavy ÚBGK splnily a překročily plánované
ně hospodařit a všude, kde jsou k tomu vhodné pod,l1koly. Plánovaný ,objem geodetických a kartografických
mín~y, uvádět nové prvky ekonomického
řízení do
prací byl splněn na 101,7 %, produktivita
práce na
života. Jde především o zvyšování hospodárnosti, renta103,4 % a vlastní náklady byly čerpány na 97,:1-%. Přízbility i kvality výroby a o to odstranit z metod řízení;
nivé hospodářské výsledky dosažené v minulém roce
z oblastí ekohomických
nástrojů
i v organizačních
jsou dokladem úspěšného rozvoje iniciativy pracujících
vztazích všechno to, co toto úsilí zdržuje. S tím souprojevené před~vším v socialistickém
soutěžení. ~ok
visí rozvíjení soutěžení mezi jednotlivci a kolektivy
, 1964 je rokem širokého rozvoje soutěžení na prcest
o dosažení maximálního efektu s minimálními zdroji.
20. výročí osvobození ČSSR. Hnutí BSP se neu.stále rozKaždý útvař, SG, provoz by měl mít svůj akční program
růstá, takže ke konci roku je v ústavech USGK 197
jak přispěje k efektivnější
práci, mít na mysli, aby
BSP, tj. 32 % všech stálých pracovníkfi ústayfi.'
čestkaŽdé koruně použité ve výrobě, na investice, materiál
ný název "Kolektiv 20. výročí osvobození 9SSR souapod. odpovídal vždy úměrný efekt. Každé takové úsilí
1:ěží 152 kolektivy a 9 ústavů jako celky [UGK Praha,
nutno lépe a účinněji podněcovat hmotnou zaintere"
České Budějovice, Plzeň, Liberec, Pardubice, Brno, Opasovaností a vedle hmotné pobídky vytvářet mnohem
va, Bratislava a Žilinaj. Svůj iniciativní přístup projevíce než se dělo dosud, i morální podněty k práci. Vy,vili praCující mnoha závazky, souhrnně vyjádřenými
chovávat li pracovnících
nezištnou lásku k povolání,
v aktivních opatřeních,
které byly výrazem usilovné
hrdost nad 7Jdařile vykonanou pracÍ a stud za špatnou
snahy o realizaci hesla BSP; "Produktivita - kvalita ~
práci., Stále utužovat socialistický
vztah k práci a
hospodárnost". V tomto úsilí byla rozvinuta řada noup~vňovat soudružské vztahy v kolektivech.
vých progresívních
prvků. Ve všech l1stavech vzrostlo
Nesmíme 'zapomínat na ty rezervy, které jsou v rozhnutí za vysokou kvalitu odevzdávané práce. Například
voji a uplatňování nové techniky, v technických tviírve II. pololetí 1964 dosáhl ÚGK Bartislava z celkového
čích schopnostech inženýrů a techniků, ve zlepšovatel-,
množství dohotovených
prací 33 % prací ve vzorné
ském hnutí v zavádění mechanizace
a automatizace,
kvalitě, GÚ Bratislava 30 %, ÚGK Pardubice 27,1 %,
v organizaci práce a v hospodaření materiálem.
Přitom
ÚGK Praha 25 %, ÚGK Č. Budějovice 21 %. Zvýšila se
nesmíme ponechávat stranou důleŽitou, součást sociaaktivní účast v rozvoji a uplatňování nové techniky,
listického soutěžení, jako jsou různé formy propagace
ó čemž svědčí uplatnění
214 zlepšovacích návrhů a
a popularizace
dobJ"ých výsledků a zkušen.ostí v ,so114 případů zavedení nové techniky a technologie do
cialistickém soutěžení; tyto zkušenosti si vZájemně á
výroby s celkovým ročním efektem 2 mil. Kčs. Celkový
nezištně předávat,
veřejně, kritizovat
všechny, nedoekonomický přínos socialistického
soutěžení v .úst~statkya
zveřejňovat dobré i neuspokojivé a nekvalitní
vech, v němž je zapojeno 89 % všech stálých pracovmvýsledky práce.
.
ků dosáhl v róce 1964 6,7 lJlil, Kčs. V různýchformácll
V letošním jubilejním roce mělo by v soutěžíClch
st~dia si při zaměstnání doplňuje nebo zvyšuje svoji
kolektivech zvlášť být zvýrazněno úsilí ,o zdokonalení
kvalifikaci celkem 887 pracovníků ústavů.
pracovního prostředí. Všude se vynasnažit vytvMettákov:é prostředí, aby odpovídalo nejen moderním", ale
Socialistické soutěžení přispělo také k příznivějšískutečně socialistickým představám o produktivní, zdramu vývoji ve vytváření socialistického
pracovníh~ p,rové a příjemné pl;áCi. V tomto směru činnosti zfistá, středí. V mnoha ústavech dochází k obratu a zejmena
vající soutěžící kole~tlvy stále mnoho dlužny. Přičiňme
na střediscích
geodézie se 'zlepšuje 'kulturnost
prostředí, vytvářejí se příznivější yod~ínky
P!O pra~uj~cí. se všichni, abychom 20. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou přivítali čilým pracovním ruchem a no- '
V neposlední řadě ke zvýšené urovm soutezení přlspelo
vydání a rozpracování nového dokumentu vlády a GRD , vými pracovIlími úspěchy.
,
Oddělení práce a mzdy ÚSpK
v červnu minulého roku, který dal směr pro další rozvoj, zaměření, obsah, řízení a organizaci soc~alistic.kého
soutěžení a nové vyjádření úkolů a odpovednostl vedoucích hospodářskýchp'racovníků
a organizací ROH.
Oznámení
,Je třeba se k tomuto dokumentu stále vracet a jeho záÚstřední správa geodézie akartografie
vydá publikaci:
sady přenášet do denního života.
Dobrých zkušeností z minulého roku bychom měli
Geodézie v obi!anské a bytové výstavbi! autorfi Dokoupil, ,
v plné šíři využít i v -.letošním, j~b~lejnímo roce. Vždyť
Nooosad, Schdtfka.
půjde nejen o zabezpecer:í a splne~:. úkolu plánu ~o~u
Kniha je určena pro nejširší okruh čtenářfi, poně1965, v němž se předpokladá, rychleJsl růst produktivity
vadž řeší geodetické otázky u investorů, projektových
práce a snižování výrobních nákladů, ale také vytvásložek a prováděcích podrtikfi.' U investorských složek
řenípodmírrek
pro další intenzívní rozvoj a pevné výje určena pro" dokumentátory,
stavební dozory a geochozí základny pro plán do roku 1970. pro!o je vvel.m~ dety. U projektových ústavů je určena pro projektanty
potřebné organizovat úsilí pracui.ících. k prekr~covam
stavební části projektů, koordin~tory a geodety. U pro'kvalitativních hledisek, plánu, spravně Je hmotne i mováděcích podniků je určena pro stavbyvedoucí, miStry,
'rálně zainteresovát
na efektivním provádění prací a
koordinátory a geodety na stavbě. Dále je tato kniha
na ho,spodárném využívání všech prostředků.
určena pro všechny zeměměřické odborníky, kteří pracují pro investorské, projekční a dodavatelské organiZákladní orientaci v socialistickém .soutěžení pro
zace, tj. zejména pro zaměstnance
ústavů geodézie a
tento rok dalo VII. plenární zasedání URD,z něho~
kartograf1e. Publikace, jejíž cena bude cca Kčs 40,
vzešla výzva adresovaná
všem p!acujícím
k _rozvoji
bude doplněna vyobrazeními,
citací norem, vyhlášek,
a zaměření jejich iniciativy na pocest 20. ,výrocí. osvozákonů a předpisů.
bození C:SSR.Je samozřejmé, že vyvrcholemm máj~vých
lIlav socialistické soutěžení neko~čí. Toto výrocí' se
Žádáme Zájemce, aby předběžně ohlásili počty požamusí stát podnětem k zintenzívn~m a ~~o~loubení .s~dovaných výtisků
cialistického sputěžení, povzbuzemm tvoflve sny a ImÚstřední správě,geodézie
a kartografie, odbor 23, Praciativy lidí za' dosažení efektivnější výroby.
ha 1, Hybernská 2, nebo na tel. Č. 22 21 45 až 7, linka 74.
V podvečer oslav 20. vÝročí osvobození budou výsledky soutěžících
kolektivů v ústave~h po zásluz,e
oceněny a odměněny čestnými plaketaml. Bude to,~n.ej- V Edici Výzkumného ústavu geodetického" topografickévyšší vyznamenání pro ty kolektivy, které se nejvlce
ho a kartografického
vyšly
zasloužily o úspěšné Výsledky, _roku, 1964 a o výslegkY
Tabulky k výpočtům v Gatlssovi! zobrazení.
'letošního
prvního čtvrtletí. Predámm plaket souteží-

-,na

9,

cím kolektivům a ústavi\m~yjádří
,strana, vláda a odbory dík za úspěšné zvládnutí Úkolů: Bude to v~ak.
také závazek, že neustanou ve svém pracovním úsilí. .

Tabulky jsou vhodné pro počítání na kalkulačních strojích. Publikace stojí 25,- Kčs a lze JI objednat v prodejně map Ústavu geodézie a kartografie v Praze.

Velká
v

casu

VE~ Carl

Zeiss JENA

le možná také pi'l vyměi'ovánf. Nivelačni pi'istroje z JENY, jejichž
cílová linie se ustavuje zcela automaticky pomoci vestavěného kompenzátoru,
vám uspoi'i polovinu obvyklého č~su pi'i normálnich
měřicích podminkách. S kompenzačním
nivelačním
přístrojem
Ni 025 dostává odbornik do rukou malý, modern! a výkonný přístroj,
kterým je možno velmi hospodárně provádět vý!kové vytyčovací
práce na staveništich, plo!nou nivelaci, měření podélných a přičných
profilO, jakož i vý!ková měřeni v těžkém strojirenstvi při středni
chybě dvojité nivelace ± 2,5 mm na 1 km.

Dotazy vám zodpovi
VEB Car I Zeiss JENA, zastoupeni
Praha

6 - Bubeneč,

Dr.

pro CSSR

Z. Wlntra
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