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Vychází dvanáctkrát
ročně.
Cena jednotlivého
čísla 4,Kčs, celoroční
předplatné
48,Kčs. Rozšiřuje
po§tov'ní
novinová
služba.
Informace
podá a objednávky
přijímá
PNS - ústřední
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Praha,
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odborného
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14. Objednávky
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Náklad 2200 výtisků.
Papír: text a příloha
72J8-tl170 g, ohálka 209/80 g. Toto číslo vyš,Jo v srpnu
18. srpna 1976. Otisk povo.len jen s udáním .pramene
a se z,achováním
auto'rských
práv.

Ing. Tán Hefty
Vplyv
niektorých
atmosférických
určovanie
rotačného
času

javov

na

NA POMOC GEODETICKt
PRAXI

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.
Vyšetrovanie
presnosti
vermi presnej
nárnej nivelácie
v závislosti
od dížky

staciozámery

213

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.
zkušenosti
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Zeiss EOK 2000
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Účast

geodeta

investora

na výstavbě

stoky"K"

225

1978, do tisku

Ing. Jaroslav Flegl'
zdrojů
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528.282.088.24 : 525.35 : 522.44
HEFTY, j.
Vplyv nlektorých
atmosférlckých
javoy na určovanle
rotač·
ného času
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1916,
8, s. 211-213,
1 'obr., 4 tab., lit. 2
Clánek se zabývá astronomickým
časovým měřením,
vyko·
nálVlaným mBtodou
pasážniku
v mertd'láJnu
a analýzou
vlivu
atmosféry
na toto. měření
(vlivem
atmosférických
anomálif
na stabil1tu
časového
systému
stanice].

TepHCTHK TOQHOCTH CT8qHOHapHoro
HHBeJIHpoBaHlIlI
Ha
OCHOBe HCTHHHblX omuOoK
H BHyrpeHHero
COBrr8.lleHHlI
pe3YJIbTaTOB H3MepeHHH, AHaJIH3 pe3ynTaTOB,
I1oJIytreHlIIde CBe.lleHHJI H B03MOlKHOCTH1lX peaJIlf3aqHH
Ha lIpaK-

528.024.1 - 187.4: 551.244
MARCAK, P.

CJle.llYJOIlllle OllldTId C lXUIoHOMepoM Zeiss
reo.lle3U'lecKKH
li KapTOrpa~HQecKHií
0630p,
No 8, CTp. 219-224, 9 pHC., 7 TaOJI., JIIIT.

e.

rmte.

528.517
rAY<I>,

Vyletrovanle
presnosti
velmi presnej
stacionlrnej
nivelácle
v závislosti
od dlilky zámery
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 6, S. 213-219,
8 obr., 3 tab., lit. 9
súčasný
stav riešenej
problematiky.
Program
experímen·
tálnych
meranl
s nivelačnýml
prlstrojml
Zeiss
NI 002
a Zeiss Ni 007. Odhad charakteristik
presnosti
stacionárnej
nivelácie
zo skutočných
chýb,. ziskané
poznatky
a možnosti
ich využitia
v praxi.

528.517
HAUF, M.
Dallí zkulenosti
s dálkoměrem
Zelss EDK 2lIIO
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 8, s. 219-244
9 obr., 7 tab., lit. 2
Článek
se zabývá
některými
opatřeními
ke zvýšení
přes·
nosti
světelných
dálkoměrů
EOK 2000. Cílem je dosažení
co nejnižšl
střednl
chyby měřených
délek a využití vysoké
přesnosti
ve speciálních
geodetických
praclch.

528 - 057.4: 828.2
HAUF, I., KUCERA, L.
Účast geodeta
Investora
Geodetický
a kartografický
6 obr., 6 tab., lit. 2

na

výstavě
stoky "K"
obzor, 22, 1976, č. 8, s. 225-228,

Popis projekce
a vlastní
stavby kmenové
stoky "K" z ně·
kolika
hledisek.
Technologie
geodetických
prací,
vytyčování trasy, použitý materiál
apod. Atypické měřické
práce
na stavbě spojené
s výstavbou
hlavního
města prahy.

NA POMOC GEODETICKJ: A KARTOGRAFICKJ: PRAXI
[528.5 : 621.38] : 621.356
FLEGR, j.
Volba zdrojů

pro

mobilní

geodetické

elektronické

přístroje

Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Č. 8, příloha,
8 obr., 12 tab.
Základní
problematika
volby zdrojů
pro elektronická
za·
řlzenl
a přehled
vhodných
akumulátorových
jednotek
pro
geodetickou
mobílni
měřicí
techniku
včetně
stručného
návodu,
jak zdroje různých
typů udržovat
a jak a kde je
objednávat.

M.
EUK 2000
22, 1976,

:.!

CTaTbll CO.llepJKHT HeKOTopble Mep:&I K UOBldlIIeHH1O TO'lIrOCTH SJIeKrpoorrTH'IecKHX .llaJIbHOMepoB TWIa EOK 2000.
UeJIbIO lIBJI'l:eTC'I: .B;OCTHJKeHHeC8MOH HH3KOH cpe.u;HeH
omUOKK U3MepeHHldX paCCTOJlHRH 'II lICIIOJI:&3OBaHHe BI>l'
COKOH TO'lHOCTH .llJIJl crreqHaJI!oHbIX reo.lle3H'IecKUX
paÓOT.

528-057.4:628.2
rAY<I>, H. Y'IacTHe

KyqEPA,

reoae3BcTa

JI.

3aKa3'lRKa

Ha uO<.'Tpobe

ICOIlJlelCro-

pa uK"
reo.lle3HQeCKHH u Kaprorpa~H'leCKHH
06aop,
No 8, CTp. 225-228,
6 pHC., 6 TaOJI., JIHT.

22, 1976,
2

OrrHclIHue npoeKTHbIX paÓOT li CTpOHKH rJIaBHOI'O KOJIJIeKTOpa H3 HecKOJIbKHX B3rJIJlllOB. TelGloJIomJl
reo.lle3H'lecKHX paOoT, pa30HBKa
TpaCCld, IIpHMeHJleMblil: MaTepHaJI H T. rr. HeTHIIH'lHbIe
U3MepUTeJIbHble paÓOT:bI Ha
CTpOňKe CB1I3aHHble co CTpOUTenCTBOM CTOJIHqbI IIpam.

[528.5:621.38] :621.358
B UOMOIll reolle3R'IecKOH
<l>JIErp, H.

li KapTorpa~H'IeCI<OHnpaKTHKe

Bld60p
HCTO'lHHKOB IIHTaHHII llJll!
qeCKHX sJleKTpoHHIdX rrpBOopoB

MOOllJlbHIdX reollesH-

reoJJ;e3H'IecKHŘ H KapTorpa~H'leCKHH
0030p,
No 8, rrpUJIOJKeHUe, 8 pUC., 12 TaOJI.

22, 1976,

OcHOBH8l1 rrpoOJIeMaTHKa BblOopa HCTO'IHHKOB IIHTaHRJI
!tJIJI 3JIeKTpoHHoro oOopy.lÍOBaHUlI· li 0630p rrO.llXO.llJlIqHX
aKYMYJIJITOPOB .llJIlI reo.lle3U'IecKoll:
MoOHJIbHOH H3Mepul'eJIbHOH TeXHHKH, BKJIIO'!HTeJIbHO ·KopoTKOH .HHCTPYKqHH:
l<aK HCTO'IHUKH IIHTaHUJI pa3Hblx nmOB oOcJIYJKHBaTb H
l<aK H r.lle ux MOlflliO 3aKa3aTb.

528.282.088.24:525.35:522.44
rE<I>ThI,

H.

BJlHJlHHe HeKOTopldx aTMOC~pHqeCKHX
lleJleHHe BpeMeHII BpaIlleHIIJI

lIBJleHHH Ha ollpe-

reo.lle3H'!ecKRH
H Kaprorpa~H'IecKHH
0630p,
No 8, CTp. 211-213,
1 pHC., 4 TaOJI., JIlIT.

22, 1976,
2

CTaTbJl OOJJ.epJKHT.lla:lmble 00 acrpoHoMH'IeCKOM H3MepeIrHH BpeMeHH BblrrO.1lHJleMoM. MeroJIOM rraCCaJKHoro HH'
CTPYMeHTa no MepR.llHaHY H aHaJIH30MBJIHJlHHJI
aTMO'
ccjlepbI Ha
3TO H3MepeHHe
(BmrJlHHeM
aTMOC~epHblX
aHOMaJI'HH Ha CTaÓHJIbHOCTb BpeMeHHOH ClrCTeMbI CTaH-

528.282.088.24 : 525.35 : 522.44
HEFTY, j.
EinfhlS
mancher
atmospharischer
Erscheinungen
auf die
BestímiDun$ .der Rotationszeit
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1978, Nr. 8, .
Seite 211-213, 1 Abb., 4 Tab., Lit. 2
Der Aufsatz
befaBt sich mit der astronomischen
Zeitmes.
sung mittels
Durchgangsgerat
im Meridian
und einer Ana·
lyse des Einflusses
der Atmosphare
auf die Mess.ung (infolge
atmosphlirischer
Anomalien
auf die Stabilitlit
dc"s
Zeitsystems
der Station).
.

[{HH).

528.024.1-187.4:551.244
MAPqAK,

n.

OrrpelleJleHHe
TO'lHOCTH BIdCOKOTO'lHOrO cTaqHoHapHoro
RHlIeJlHpoBaHHJI B 3aBlICHMOCTB Ha .llJlRue J1HHBB BBBBpoB8HH1I
reo.lle3H'IeCKHH H KapTOrpa~H'IecKlIH
0630p,
No 8,. CTp. 213~219, 8 pliC., 3 Ta6J1., JIHT.

22, 1976,
9

HblHeIIIHeeCOCTOJlB:Be pemeHHJI npoOJIeMaTHKK. IIporpaMMa sKCIIepEMeHTa.tt:bH:bIx H3MepeHUH C HHBeJIHJ'KbIM IIp:a60poM Zeiss Ni 002 H Zeiss Ni 007; O[{eHKa xapaK'

528.024.1 --;-187,4" : 55L244
MARČAK, P.
Genaulgkeltsuntersuchung
des
stationaren
Prazislons·
nivellements
ln Abhiinglgkeit
von der Zielweite
Geodetický
a kartografický
obzor, 22,11178; Nt. 8,
Seite 213-219, ..8 Abb., .3 Tab., Lit. 9
Gegenwlirtiger
Stand der LiisUn.g dieser Problematik.
Programm der e,cperlme,ntalen
Messungen
mit den Nivellierern
Zeiss Ni 022 und zeiss. Ni 00'1:. Absch!ltzung
l1er· Gen3llig·
keitscharakteristik.en.
des
statlonllren.
Nivellements
aus
wirklichen.
Fehlérn
und apf. der. Grtmdlage . der Inneren
Obereinstln\mUng
der' MessHngsergebnis'se
•• o\Ilalysede~
J;:tgebnisse, . ertéiChteErk.ellntrlisse
.Und M(jgllchkeitén
ibrer
Nutzung·lll
ďér 'praXis.'
'. ."
'.'.
..
..

o.,,;

AID TO GEODETICAND CARTOGRAPH1C
PRACTlCE

'528.!i'17
'1iÁUP,

'Wetťeré

M.
lIrfllhnurg\!1l

mU 'ctem:rntré"nnlngSiIlllllglírlit

EllK~

Geolletfcl[ý a 'kllrtografIékýob2:0r, 22,1918.Nr.''ll,
Seite 219-224, 9 Abb., 7 Tab., Lit. 2
Der Aufsatz befaBt sich mit einigen MaBnahmen zur Genauigk-eltssteigerung der Ilchtelektronischen EntfernugsmeBgerllte EOK 2000. Oas Ziel ist eine Erreichung eines
womoglich kleinsten mittleren Fehlers der gemessenen
Strecken und Nutzung der hohen Genauigkeit bei speziéllen geodlltischen Arbeiten.
528 '-057.4:618.2
HAUF, 1., KtlCERA,L.
Aíltell ifes Geodihen des "Investors bélm Bau des StammtetmalS; -"K"
Geodetický -a kartografický obzor, 22, 1978,Nr. 8,
Seite 225_228, 8 Abb., 6 Tab., Lit. 2
Beschreibung der Projektion und des eig~tlichen Bllues
des "Stammkanals "K" aus einigen GeSichtspunkten. Technologie der geodalischen Arbeiten, Absteckung der Trasse,
angewendetes Material u, a. Atypische Vermessungsarbeiten am Bau im zusammenhang mit dem Bau der Hauptstadt Prag.
HILFEDER GEODATISCHEN
UND KARTOGRAPHISCHEN

[528.5: 821.38]: 821.358
FLEGR,J.
Cholee of Pewer Sources for MolI1le Electrolllc Sur,vllY
Inštruments
Ge04etický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 8,
supplement, 8, flg., 12 tab.
Main ,problems of cholce of power sourcesforeiectromc
instruments Ilnd a survey of suit8ble ,al::C1iDlwatorun'ts
for mobile geodetlc lnstruments. Brief instructlons of
maintenance of power sources of dlfferent types and
information of how and where to Clrtler them.

528.282.088.24
: 525.35: 522.44
HEFTY,J.
Influe!lce de eertalns phénomenes lI;tmosphérlqaes sur ,e
déterlUlRlltlon du temps rotatlf
Geodetický akart,ografický obzor, 22, 1976, ND 8,
pages 211-213, 1 illustrations, 4 planches,,2bibliopraphi86
L'article traite le mesurage du temps astronomique effectué par l'instrument de passages au méridien 8't l'analyse de l'influence de l'atmosphěre sur ce mesurage [par
l'influence des anomalies atmosphériques sur la stabilité
du systéme horaire de la station).

PRAXIS

[528.5: 621.38]: 621.358
J.
-\Vahl der stromquellen fur"molJile geodiit1sche elektronisehe Gerite
Géodetický"a kartografický obzor, 22, 1976,Nr.8,
Anlage, 8 Abb., 12 Tab.
Grunt!problematlk der WIlhI der stromquellén fllt elelttt'onische Einrichtungen ulld Ober~ht geeigneoler Altku-Sinheiten filr die geodlltlsche ,lIÍobile MeBtechnik einschlieBUeh einerkúrzen
Anwel.surtg zur taúfendb'llltun'g der
Stromquellen sowie wie und wo diese zu bestellen.
FLEGR,

528.282.088.24
: 525.35: 522.44
HEPTY, J.
Influenee of Some Atmoshperle Effects on Determlntng
of Rutatlo.n Tlme
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No_ 8,
pp. 211-213, 10 fig., 2 ref.
Ai!trtmom'ic ttille measureménts uslng the 'inethod of
meridian Instrument. 'Analysis ófeff'llCt atrnllsjt;ere ón
the observation (lnfluence, ot atmospheric anomalies on
stilbility of 'stati'OIl t1l:ne sS-stéin).
528.024.1-

187.4~551;244

MARČAK, P.

Investlglltlon of Hlgh Aceuracy' statloJlary Lewelling
ln Dependenee on the Slght D1stanee
Geodetický a kllrtografický obzor, 22, 1978, No. 8,
pp. 213-219, 8 lig., 3 tab., 9 ref.
Present state of the Investlglltion. program of experlmental
measurements wlth levelling Instruments Zéiss' Ni, 002 ilrtd
Zeiss Ni 007. Estlmate of accuracy characterlstlcs ofstiltionary levelling method determined from true errors IlDd
on baisis cf tMel:' etirroSl'Oftdtmee of measurlng results.
Analysls of results, experlenee geinéd and Itsll'P'Plicatlon
in practico.
528.517
HAUI!', M.

J'inotlrer tiperlence ''''tth D1stlinceJhter "2ms 'EoK
Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, No. 8,
pp. 219-224, 9 flg., 7 tab., 2 ref.

2iIlIO

Some measures taken to Increase accurllcy of lIght
distance meters EOK 2000. The 111mIs to obtain the maximum posslbie accuracy for speclal'Diéé~llts.
528 -057.4: 1l28.:l
HAUF, I., KUOE'RA,L.

Partleipatlon of InvestlD8' o.plí1z8t1pSurv.,.or
ln CODlItructioA-ofUle SlIwer .,K"
Geodetickf IlltaňDgNJfiCktOl)zor, 'u, li'nl, 'No. 8,
pp. 2Z5-22S, 11;fl8., S tab., 2 rilI.
9escri'lrt'iOn Cf the proJetit' li"tid,of the Sll\ter .;X u tbnStructlón. 'rei:!molti,8y, ~ sUlV'l!Jy
'\Yorks, sliťttli$ otlt of t1le
center, 11'ne,metmal néd,' etc. Sj!ectaI sahOey''{l'ttlcedlll'eS
Wséd. at thls 'pl'tIlectwbfchiS
Ílfllreat' UllpOrtá.nce for
the development of Prague,

528.024.1- '187.4:·551.244
MARCAK,P.
Examen de la précislon du nlvellement stationnalre
de haute préclslon dépendant de la longner de la lIgne
'lIe v1sée
Geodetický a kartografický obzor. 22, 1978, No 8,
pages 225-228, 6 illustrations, 6 planches, 2 blbliographles
Etat actueI du problěme. Programme des levés experimentaux par appareils de nlvellement zerss Ni 002 et ZelSs
Ni 007. Evaluation des caractéristiques de laprécision
du nivellement statlonnaire émanantd'erreurs
réelles et
a la base de l'accord interne des résultats du levé.
Analyse des résultats obtenus et pGssibilités de !eur
exploitation pratique.

528.517
HAUF, M.
Expérlences ultérlenres obtenues par ľemplol du télemetre
Z.lss

EOX20u0

Geodatický II kartografický obzor, 22, 1976, No 8,
pages 219-224, 9 1I1astrations, 7 planches, 2 bibllographies
L'article traite certaines mesures prises pour ľaugmentatlon de lapréclsion
des télěmětres ěleetroniques !!:OK
2000 dens le 'but ď01ítel'llr la plUs petlte erreur 'des
1ónguers mesurées at l'exploitáti()n de lil baute préctsl1m
polir 'tťávau" géoděsiques spěciaux.

528 - 057.4: 628.2
HAUF, 1., KUCE'RA,L.
LIl partlclpaUlln du ,8éodé~lnvestlueur
I. III constructlon du canlll seáterrain "KU
GeGdetický a ~artografický obzor, 22, 1978, No 8,
págse 22!l--221,'6i1Iiistl'll'ttOns,6 planches, 2 btbliograpbies
Description du proj8't', et tli cóilstrurtíon proprementdlte
du_I
",K"·ti plusieurs ,poimmde
vue. Technolog!e
des travaux .gěodésiques, jal<!onement du tracé, mlltériaux
emplbyěsetc.'TrIlVállX de me5U1'áge atyptques de la con·
5t!'Uiltldnpar
r&Woi'tl.
1>4dřflcatien du métro cle lil
lllI1Ii't4le •

AľDE ÁpliolTE A LA PRATl(lUEGEODESIQUE
ET CARTOGRAPHIQUE
[528.5: 821.38]: 821.358
FLEGR,J.
í:hulx de sources pour appareils géodéslques électronlques
iIlltbllt!s

Geodetický II kartografický obzor, 22, 1978, No 8,
lH\l/.8Ike,.
'O. illustrations, 12.planches
Problěmes _sllDtiels liu !lhoix des SOlll'ces pourllii$pOllitifs ělectrqniques et aper,u ďunités d'llccumulatlon connJirii.RI 'a III"'teClinkfUe tle 'mesut'ale 'm&bile,y illettts, la
Im}If8·insti'Ullllion,pour 'fll!ltretien de 4IilféreJlts '1f1Ie ,.aIBscl
que pour 'le proCéllé de COIDIDandede ceux-et chez les
fonrilTsseurs.

HeJty,
T.: Vplyv níektorých
určovaníe
rotačni.?ho času

atmosferíckých

;avov

Geodetickt a kart08rafickt obzor
ročnfk 22/84, čfs)o 8/1978 211

na

Ing. Ján Hefty,
Katedra geodetických základov,
Observat6rium SVŠT Bratislava

Vplyv niektorých atmosferických javov

na určovanie rotačného času

Astronomické časové merania, vykonávané metódou
pasážnika v meridiáne sú vo všeobecnosti charakterizované systematickými chybami, ktorých posobenie
presahuje vplyv náhodných chýb. SÚ teda hlavným
zdrojom nestability časového systému. Pri spracovaní
výsledkov jednej stanice (určovaní zemepisnej dížky,
zmien rotačného času a pod.) sa považujú všetky mera·
nia za patriace do jedného základného súboru. Tento
predpoklad však nie je vždy splnený, napr. ak sú pozorovania vykonané pri roznych meteorologických
podmienkach. Ak sa dá objasniť systematický vplyv
atmosféry na určenie korekcie hodín, je potrebné zohradniť ho pri výpočtoch.

rozdelený observačný materiál predstavuje tri súbory
určení času UTO pri roznych atmosferických podmienkach.
V rokoch 1971-1975, na ktoré sa vzťahujú nasledovné analýzy, bolo pri optimálnych meteorologických podmienkach (súbor L) vykonaných len približne
50% meraní Observatória SVŠT.

Aby bolo možné porovnávať výsledky observácií
medzi sebou, sú jednotlivé určenia UTO z jednej skupiny hviezd prevedené na rozdiely rotačných časov, t.j.
zmeny konvencionálnej zemepisnej dížky
LI),

Pri večerných pozorovaniach na Observatóriu
,SVŠT v Bratislave nie sú z hradiska stavu atmosféry
vždy optimálne observačné podmienky. Pozoruje sa aj
pri slabom vetre a taktiež predpoklad jasnej atmosféry
bez akýchkorvek mrakov nie je vždy splnený. K takémuto nehomogénnemu materiálu je potrebné pri vyhodnocovaní pristupovať diferencovane. Preto pre ďalšie štúdium sú pozorovania Observatória rozdelené do
troch súborov:
1. Určenia korekcie hodín pri úplne jasnej oblohe
a rýchlosti vetra v < 2 mis.
2. Pozorovania, počas ktorých boli 1 až 3 hviezdy ob·
servačnej skupiny zakryté mrakom, alebo sa pozorovalo cez slabý mračnový závoj, ktorý však neznemožňoval meranie. Rýchlosť vetra bola v < 2
mis.
3. Pozorovania za jasných nocí, v priebehu ktorých
bola priemerná rýchlosť vetra, prípadne nárazy
v rozsahu 2 mis < v < 4 mis.
Merania splňujúce podmienku v bode 2. avšak
s rýchlosťou vetra v >2 mis a merania vykonané
pri vetre v > 4 mis boli z rozboru vylúčené. Takto

UTO -

UTl

-

Universal Time Observated - je svetový
čas odvodený z rotácie Zeme. Určuje sa optickými astrometrickými metódami a v poslednej dobe sa začína získavať pomocou umelých
druŽíc. UTO obsahuje periodické zložky, závislé od kolísania pólu. Observovaný čas je
preto potrebné opraviť o vplyv pohybu pólu
a tak ho redukovať na stredný pól. Redukcia
má pre každé miesto na povrchu Zeme inú
hodnotu.

= UT2BR - UT2B1H = (UT2 (UT2- UTO)BIH

UTO)BR-

(UT2 -

UTOhR -

nameraný rotačný čas UTO na
Observatóriu v Bratislave, redukovaný o vplyv pohybu pólu
a sezónnej variácie vzhradom ku
koordinovanému atómovému normálu UTO

(UT2 -

UTO)BIH-

vyrovnaná hodnota uvedená v [1].

- .12:

Ak porovnáme LI)"

=-

ni

LI;" (i

= 1, 2, 3)

určené v jednom roku v súboroch vyčlenených podla
atmosferických podmienok, vidno (tab. 1), že všetky
rozdiely LlXl.2' = LI).l - LI).2 sú záporné a hodnoty
LlXl.3 = LI).l - LI).s sú kladné, čo naznačuje ich systematický charakter. Merania vykonané za rozdielnych
observačných podmienok dávajú teda rozne hodnoty
zemepisnej dížky.
Náhodné zložky rozdielov LlX1,i (j = 2,3) sú

V

2

2

+ SLili

SAX I.i

=

SAli -

stredná chyba skupinového priemeru LI)".

8TI,

UT2 -

je UTl opravený o ďalší periodický vplyvsezónnu variáciu v rotácii Zeme. Predstavuje
najrovnomernejšiu časovú stupnicu odvodenú z rotácie Zeme. V dosledku nepravidelných
zmien v rotácii nie je však úplne rovnomerná.

UTO -

Universal Time Coordinated - svetový koordinovaný čas. Je odvodený od medzinárodného atómového času TAI, ktorý sa vytvára
na základe definície medzinárodnej sekundy,
jednej zo základných jednotiek systému
SI. UTO je realizovaný vo forme známych
časových rádiosignálov s presnosťou 0,0001 s.
Predstavuje rov:nomernú jednotnú svetovú
časovú sústavu. Tvorí základňu pre všetky
časové merania na našej planéte.

je čas UTO opravený o vplyv kolísania
pólu. Platí pre celú Zem, nie je však rovnomerný.
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LlAi

Počet
8úbor meraní

Rok

i

Hefty,

'.:. Vplyvniektorých

atmosferických
lávov na
určovanie rotačného času

8/1976

I

8

I

LlA.

•

odhadnutým
stupňom
a vychýlením Ltít.

LlX1•i I 8LlX
.
1.1

I

0,0001 s

ni

"
---

t

I

Vzhfadom na systematickéc hyby nebudú váhy súborov úmerné
počtu meraní, ale sú dané vzťahom

t"

%

zamračenia

= k:

m;

1971

1
2
3

89
57
17

+389
+407
+325

±14
±16
±37

-18
+64

±21
±40

0,86
1,60

50
30

0,69
1,05

1972

1
2
3

92
22
29

+344
+348
+318

±15
±24
±19

-4
+26

±28
±24

0,14
1,08

90
30

0,13
1,06

1973

1
2
3

89
38
32

+284
+357
+216

±16
±27
±27

-73
+68

±31
±31

2,35
2,19

5
5

2,04
2,04

V skupine 1za odhad úplnej strednej
chyby považujeme s:D:,.

1974

1
2
3

76
28
24

+294
+351
+223

±18
±20
±32

-57
+71

±27
±37

2,11
1,92

5
10

2,02
1,67

Váhy jedného merania
Pi = Pi: Ni.

1975

1
2
3

94
34
18

+403
+458
+291

±16
±24
±38

-55
+112

±29
±41

1,90
2,73

10
2

1,67
2,54

Ni = ~ ni - počty meraní v súboroch za celé analyzované obdobie
(tab. 3).

Štandardná premenná t = LtXu : sLlx1.imá Studentovo rozdelenie. Kritická hodnota t" je určená podra
nasledovnej rovnice, prevzatej z [2]
(t(X, LtX1.i) .8LlX1.i)2= (t(X,n~) . 8::111)2
(t(X, n;) .8TJ:i)2
počet nadbytočných pozorovaní pri určení Ltíti
Ako je vidno z taburky 1, potvrdenie systematických
rozdielov je pri roznych hladinách významnosti. Sporahlivejší obraz dostaneme, ak zoskupíme výsledky
jednotlivých
rokov. Systematické
zvačšovanie Ltít
posobením vetra pri observácii je potvrdené na hladine
významnosti (X = 10 %. Systematické zmenšovanie
Lt,l v dosledku nie úplne jasnej atmosféry sa potvrdilo
pri hladine významnosti (X = 5 %.

8úbor

+

n;. -

i

I

1
2
3

Pi
mi -

úplné stredné chyby súborov
2 a 3 s uvažovaním systematického vplyvu
mi

mi

I

=

Pi

VS-a-,.,-Ll-AI-·+--82-,-.i-

I

101,13
11,53
4,94

±16
±47
±72

Ni

!LlX1.ill BLlX1•1i 8"1.1

i

0,0001

2
3

I

49
73

I

27
±
±35.
1

r

i"

%

±41
±64

I

1,81
2,09

I

5
10

I

1,69
2,06

Odhady stredných systematických chýb z odlišných atmosferických podmienok v skupine 1 a v skupinách 2 a 3 sú

Pi

I

1,44
0,41
0,26

4. Vplyv atmosferických anomálii na stabilitu
ěasového systému stanice

Lt,l =

"
---

R

v súbore sú

440
179
120

V praxi je zaužívané aproximovať
v jednom roku harmonickou analýzou.
8úbor

.

a

+b

sin t

+a

cos t

+á

sin 2t

priebeh Lt,l

+e

cos 2t

Ak v niektorých kratších časových úsekoch dochádza k zoskupeniu meraní vykonaných za odlišných
ako optimálnych atmosferických podmienok možno
predpokladať, že krivka zmení svoj charakter. Použitím vyššie odvodených váh sme dostali koeficienty
harmonickej analýzy a', b', o', ď, e', uvedené v tab. 4.
Na porovnanie sú vyčíslené aj koeficienty a, b, a, d, e
bez uvažovania systematického
vplyvu atmosféry.
Graficky sú obe krivky pre roky 1971-1975 znázornené na obr. 1.

Podra [1] je stabilita časového systému stanice,
Vzťah platí za predpokladu, že v skupine 1 posobia
vyjadrená váhou P, defin~vaná nasledovne:
len náhodné chyby, kým v skupinách 2 a 3 sú merania ovplyvnené aj
skupinovými systematickými
chyVáhy jedného merania
Váhy jedného merania P ~ 1
podla tab. 3
Rok
bami Pruhy nad symbolmi znamenajú, že ide o kvadratické priemery
a
b
c
8
a'
b'
d
c'
ď
e'
hodnot z rokov 1971-1975 (tab. 2).
Závislosť medzi Lt,l a silou, resp.
smerom vetra sa neprejavila (poro"
vnaj práce Dolgova, Krugerara i.).
Taktiež nie je zistený vzťah medzi

1971
1972
1973
1974
1975

+384 -30
+29
+341 +39 - 6
+286 ~16 +90
+308 + 2 -47
+399 -71
+79

1976/212

+36
+29
~14
+19
+11

+77
+67
+42
+41
+65

+390 -33
+31
+331 +28 + 4
+286 + 1 +87
+303 + 8 -22
+392 -56
+59

+41
+12
-14
+ 3
+28

+88
+44
+42
+26
+65
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n.

an)2

(ak -

+~

k=l

+ (dk n-

l

22/84, čfslo

í1n)2 + (ek počet rokov

{(bk -

bn)2

+ (Ck -

Cn)2+

k=l
ěn)2}

an .•. ěn -

aritmetické priemery koeficientov z n rokov
Váha pre n = 5 rokov je P = 74074 : Q5' pričom Q5
má rozmer (0,0001 S)2. Zavedením koeficientov a' ... e';
so započítaním systematických vplyvov sa stabilita
časového systému zvýši na pf = 4,20 voči P = 3,62,
vyplývajúcej z koeficientov a ... e.

Uvedené výsledky poukazujú so značnou váhou na
existenciu systematických
chýb atmosferického povodu, ktoré ovplyvňujú astronomické časové merania.
Aj keď sa vzťahujú na lokalitu Observatória SVŠT, do
určitej miery ich možno zovšeobecniť. Ukazuje sa, že
krátkoperiodické
kolísanie hodnot LlA. na časových
staniciach je sčasti sposobené zoskupením jednostranne posobiacich meteorologických podmienok. Pri Laplaceových bodoch sa dá preto predpokladať, že ich
zemepisné dÍžky budú s ohladom na ich krátkodobé
observácie systematicky posunuté v dosledku uvede·
ných vplyvov.

200
.00

197-4

JOo

"""-

•..•.•..••••
___

41'''

200
500

1975

LlTERATÚRA:

Obr. 1.: PrehJad aproximujúcickkriviek
pre roky 1971 až
1975
- - - bez uvažovania
systematického
---s uvažovaním
vplyvu atmosféry

[1] ANNUAL REPORT BlH 1970-1974, Paris
1971-1975
[2] BŮHM, J., RADOUCH,
V.: VYROVNÁVACí
POČET, Praha ČVUT, 1974

Do redakcie došlo 19. 2. 1976
Lektorova!:

Vyietrovanie presnosti vermi presnej
stacionárnej nivelácie V závislosti od dl žky
zámery

Na presnosť a hospodárnosť velmi presnej nivelácie
má významný vplyv dÍžka zámery. S prihliadnutím na
to, že pri zvlášť presnej nivelácii sa v ČSSR pripúšťa
max. dížka zámery s < 35 m a pri niektorých špeciál.
nych prácach dokonca len 30 m, mohlo by sa zdať, že
cestou k zvyšovaniu presnosti je skracovanie dÍžky
zámery. To však neplatí neobmedzene. Skracovaním
zámer sa síce dosiahne vyššia presnosť zacielenia, zmen·
ší sa vplyv chyby z nepresného urovnania a refrakcie.

Výskumný

Ing. Antonín Meissler,
VÚGTK Praha

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.,
I1stav geodézie a kartografie,
Bratislava

Ale súčasne rastie počet zostáv a tým aj vplyv chýb
ktoré na dížke zámery nezávisia (napr. zvislé zmeny
polohy statívu a lát, chyby v delení lát ap.). Okrem
toho sa predlžuje čas na meranie.
Tieto skutočnosti dali už dávnejšie podnet viace·
rým autorom ([1], [2], [3], [4], [5], [6] a [7]), aby sa
zaoberali otázkou presnosti cielenia na rysku laty alebo
odhadom presnosti prevýšenia meraného na jednom
stanovišti v závislosti od dížky zámery.
Z aspektu odhadu skutočnej presnosti geometrickej nivelácie - pokial chceme skúmať jej závislosť
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od dížky zámery - najvhodnejším sa zdá nájsť charakteristiku presnosti prevýšenia dvakrát meraného
na jednom stanovišti (aritmetického priemeru združenej nivelácie) pre ťahovú niveláciu. Takých výsledkov
je však v literatúre pomerne málo. Príčinu treba hTadať
v tom, že presnosť vefmi presnej nivelácie sa posudzuje
nejča;;tejšie podfa stredných (jednotkových) kilometrových chýb.
Je známe, že problém odhadu skutočnej presnosti
geometrickej nivelácie je komplikovaný. Nemožno
tvrdiť, že sa ho už podarilo dostatočne uspokojivo
vyriešiť. Ani závislosť skutočnej presnosti ťahovej
veTmi presnej nivelácie od dížky zámery nie je dostatočne preskúmaná. Doterajšie výsledky stacionárnych
meraní poskytujú obraz iba o závislosti niektorých
elementárnych chýb od dížky zámery.

Pri plánovaní experimentu sme si postavili nasledujúce tri požiadavky:
- na výslednej chybe stacionárnych experimentálnych
meraní sa má podielať malý počet elementárnych
chýb,
- odhad charakteristík presnosti sa má získať zo
skutočných chýb,
- experimentálne merania sa majú vykonať s nivelačnými prístrojmi so samočinným urovnávaním
zámery (s kompenzátorom).
Prvá požiadavka vyplýva zo zvoleného postupu
skúmania. Vyšetrovať separátne jednu elementárnu
chybu po druhej by narazilo v niektorých prípadoch
na neprekonateTné ťažkosti. K výslednej chybe veTmi
presnej nivelácie možno však dospieť aj na základe
kompozície skupín elementárnych chýb, ktoré vieme
pomerne jednoznačne separovať od ostatných (všetkých možných) nivelačných chýb.
Druhá požiadavka vyplýva z toho, že doteraz sa
odhady presnosti v danej oblasti robili len na základe
vnútornej zhody výsledkov meraní. Charakteristiky
presnosti odhadnuté zo skutočných chýb by sa mali
lepšie zhodovať s ich skutočnými (neznámymi) hodnotami. Pomocou nich můžeme súčasne posúdiť, či stredné kvadratické odchýlky získané z rozdielov dvojíc
meraní (z rozdielov medzi meraním "tam" a "nazad")
charakterizujú
skutočnú presnosť dostatočne spoTahlivo.

Na vykonanie experimentu mal ústav k dispozícii
vlastný kompenzátorový nivelačný prístroj Zeiss Ni
007 č. 150 139 a najnovší kompenzátorový prístroj
Zeiss Ni 002 č. 423 158, ktorý nám ochotne zapožičal
Geodetický ústav, n. p., Bratislava. Prvý z uvedených
prístrojov je určený na nivelačné merania strednej
až vysokej presnosti, druhý na vedecké úlohy a merania vysokej presnosti. Prístroj Ni 002 sme pred meraním preskúšali na 60 m základni. Dostali sme uhlovú
hodnotu medzi zámernými priamkami oboch poloh
kompenzátora lX = 13,5" a chybu z nesymetrie zámer
pri pomere 1 : II o = 0,9 mm, čo je <1 mm.

Pre účely experimentu sme v priestore budovy
n. p. Geodézia v Bratislave v rovina tom území, zriadili 80metrovú skúšobnú základňu s trvale stabilizovanými stanovišťami prístroja a lát, na ktorej je možné merať prevýšenia pri d1žkach zámer od 5-40 m.
Stanovištia nivelačného prístroja sú stabilizované betónovými platňami o rozmeroch 1,2 X 1,2 X 0,2 m.

&o.
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DI." ••d,I'16.
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K tretej požiadavke len to, že v súlade s požiadavkami na automatizáciu meracieho procesu a rýchlejšie
a pohodlnejšie meranie stále vačšie použitie v praxi
nadobúdajú kompenzátorové nivelačné prístroje. Preto
sme sa na ne orientovali aj pri experimente.
Aby bolo možné splniť prvú požiadavku, bolo
nutné experiment plánovať tak, aby sa podstatná
časť elementárnych chýb z výsledkov eliminovala.
To sme dosiahli použitím vhodných zariadení a pomocok a vhodným usporiadaním postupu merania.
V záujme splnenia druhej požiadavky vyhotovili pre
nás na Ústave teórie merania SAV pomocku "zvimeter" (obr. I). Tá umožňuje merať etalonové (prakticky skutočné) hodnoty zmien prevýšení v rozsahu
5 cm.
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Dovedna je ich 12 (obr. 2). Niektoré z nich majú sú·
časne slúžiť ako výškové body skúšobnej základne.
Preto sme do nich zabetónovali klincové nivelačné
značky {nenormalizované}. Ostatné klincové značky
sú osadené do betónových pilierikov v zemi (0,2 X
X 0,2 X 0,25 ml. Na postavenie zvimetra slúži betó-
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nový pilier štvorcového prierezu (0,25 X 0,25 ml, vysoký 0,95 m nad úrovňou terénu (pilier č. I, na obr. 2).
V jeho hornej ploche je centračná podložka. Proti
vplyvu priameho oslňovania je odebnený doskami.
V bočnej stene má zabetónovanú nenmmalizovanú
čapovú značku. PrehTad usporiadania týchto zariadení
je na obr. 2. Ich použitím sme dosiahli, že v nameraných prevýšeniach sa vplyv chýb zo zvislých zmien
polohy nivelačného prístroja a lát neprejaví.
K obidvom prístrojom sme použili tú istú súpravu
Zeissových invarových nivelačných lát č. 23 711 a
23 712 s polcentimetrovým delením.Laty :r\Jstavené na
nivelačnom bode sme upevňovali v zvislej polohe
pomocou zariadenia, ktoré pre stacionárnu niveláciu
navrhol P. Vyskočil a ktoré vyhotovili na VÚGTK
v Prahe (obr. 3). Poloha nivelačných lát sa po celý čas
merania na jednom stanovišti nemení, čím sa dosiahla
eliminácia chýb z nezvislej polohy nivelačných lát.

šobnej základne a nulou nivelačnej latky na zvimetri,
b) meranie prevýšení medzi nivelačnými bodmi skúšobnej základne a bodom stabilizovaným čapovou
značkou v zvislej stene piliera č. 1. Toto meranie
bolozaradené do programu za účelom porovnania
výsledkov získaných pomocou zvimetra s výsled. kamizískanými s dvorni nivelačnými latami.
V obidvoch prípadoch sme robili dvojice meraní
(analógia merania "tam" a "spať" v ťahovej nivelácii). Postup bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zameranie prevýšenia ad a) v smere tam (lhí),
zmena horizontu prístroja,
zameranie prevýšenia ad b)v smere tam (lh;'),
zmena horizontuprístroja,
zameranie prevýšenia ad b) v smere spať (lh;'),
zmenahorizontu prístroja,
zameranie prevýšenia ad a) v smere spať (lh~),
posunnivelačnej latky zvimetra, v zvislom smere,
opakovanie úkonov 1-7, čím sa získali prevýšenia

Z uvedeného súboI'U meraní na jednom stanovišti, ktoré nazveme stacionárnou jednotkou, možno
dostať:
A) priemerné hodnoty prevýšení ad a) a b) pred a po
posune nivelačnej latky:
hlt
hlt
lh't -lh's
h" __

>1

2
h

2 'I

h

-

2 'S

Obr. 3: Detail zariadenia na upevnenie
v zvislej powhe

nivelačnej laty

P'l

p\

= lh't
= 2h't

+ lh's,
+ h' ••
2

2

hlt

h,,~2
2'

2

l_I_--:_l_s

-

1-2

hlt

2

-

p\ =

lh"t

P"2 =

2h"t

s

+ lh"s
+ h"s,
2

O) zmenu prevýšenia x:
Zvi meter sa skladá z trojnožky s kruhovou libelou. Jeho dostatočne stabilná poloha na pilieri sa
zabezpečuje vlastnou tiažou a gufovým čapom zaskrutkovaným do spodnej platničky trojnožky, ktorý
zapadá do valcového otvoru centračnej podložky piliera. Dolná časť zvimetra je spojená s hornou prostredníctvom zvislého osového systému (valcového),
ktorý pri urovnanej kruhovej libele (ak sú splnené
osové podmienky) zabezpečuje zvislú polohu hornej
časti. Hornú časť tvorí vlastné meracie zariadenie, ku
ktorému patrí mikrometrická skrutka, zvislá milimetrová stupnica spolu so stupnicou bubienka mikrometra a lOcentimetrová nivelačná latka (obr. I).
Otáčaním bubienka možno latku posunovať v zvislom
smere v rozsahu 5 cm a jej posun veTmi presne zmerať.
PodTa udania výrobcu max. chyba posunu látky neprekročí 0,01 mm.

Vybudovaním skúšobnejzákladne a vyhotovením
opísaných zariadení boli vytvorené podmienky na
uskutočnenie experimentu.
Program experimentál.
nych meraní zahrnoval:
a) rneranie prevýšení medzi nivelačnými bodmi skú-

x

= 2h' -lh'.

Keďetalonovú (skutočnú) hodnotu zmeny prevýšenia označíme X, mažeme pre skutočnú
chybu
zmeny prevýšenia
písať:

Pri vypracovaní programu experimentu bolo treba
stanoviťpočet
opakovaných
meraní na stanovišti. Rozhodli sme sa vykonať na každom stanovišti
3 série meraní, pričom každá séria sa skladá z 5 stacionárnych jednotiek. Pre každú dižku zámery sme tak
dostali:
.
- 15 zmien prevýšení x podfa (3), ktoré mažeme považovať za nekorelované a
---:"po 30 rozdielov dvojíc meraní p' ap".
Taký rozsah meraní by mal poskytnúť d()sť·spofahlivý
.odhad presnosti merania a pokiaT ide o časovú náročnosť je ešte .únosný. Mťlranie na jednom stanovišti
(pre jednu dižkuzámery) trvalo v priemere okolo pať
hodín .
. Ďalším problémom bolo určeniehodnot,
o ktorébudeme
meniťzvislú polohu (úkon 8) nivelačnej
Jatky zvimetra. Rozhodli sme dať zmeny prevýšení
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do súvislosti s charakteristikami presnosti. Pravda,
tie sme nemalí k dispozícii. S určitosťou sme rátali, že
budú menšie ako hodnoty charakteristík pri ťahovej
nivelácii. Rozhodli sme sa preto pomocť si odhadmi
presnosti podra [4,5]0
Všetky experimentálne merania vykonali dvaja
pracovníci mGK Ing. Vanko a Ing. ~terková čiastočne i v rámci diplomovej práce na SV~T [8]. Program
experimentu vypracoval a práce viedol autor.
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Vykonané experimentálne
merania umožňujú
odhadnúť presnosť stacionárnej nivelácie podra skutočných chýb (4), získaných pomocou etalónových
(skutočných) zmien prevyšení aj podra vnútornej
zhody prevýšení (2) a výsledky vzájomne porovnať.
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Odhady charakteristík presnosti
podra vzťahov (6), (7), (8) sú zostavené v tab. 1. V nej sú ďalej empirické štandardné odchýlky mlll• Pri
ich určení sme vyšli z predpokladu, ,
že v priebehu merania jednej série
(ca 100 minút) sa merané prevýše·
nie prakticky nemení. Z množiny
prevýšení hi v každej sérii sme určili
aritmetický priemer h a opravy
i = h-hi. Z nich sme dostali od·
hady štandardnej odchýlky podra
vzťahu:
m U,

=

V

~V2
---

n-3

kde n - počet prevýšení vo všetkých 3 sériacho
Ako vidno z taburky, uvedený
predpoklad nebol pri meraní s prístrojom Zeiss Ni 007 v niektorých
prípadoch splnený. Výsledky sme
spracovali tiež graficky na obr. 4 a 5.
Obr. 4 obsahuje porovnanie
závislosti charakteristík presnosti od
dížky zámery podla jednotlivých
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empirické charakteristiky
presnosti
koeficient ov a, b,
empirická štandardná odchýlka pre
jednotlivé y-ové hodnoty.

štandardných odchýlok S'II'" a tabuliek Studentovho
rozdelenia vyznačiť konfidenčné pásmo (napr. pre
hladinu významnosti IX = 0,05), čo sme neurobili pre
velkú preplnenosť obrázkov. V prípade potreby si ich
čitatel fahko doplní.
Testovaním hypotézy o zhodnosti (rovnosti)
dvoch disperzií pomocou rozdelenia F sme hfadali
odpoveď na otázku, či rozdielne hodnoty parametrov
m, m' a mli sú dosledkom rozdielnej presnosti merania
alebo náhodného zoskupenia chýb. Ďalej sme pomocou
Korčenovovho kritéria [9] testovali hypotézu o tom,
že naše náhodné výbery disperzií pochádzajú z jedného
základného súboru (hypotéza o homogenite radu
disperzií).
Aby bolo možné porovnať súvislosti medzi našimi
charakteristikami
presnosti stacionárnej
nivelácie
a hodnotami
vyniesli sme na obr; 4 a 5 aj hodnoty
vynásobené konštantami zostavenými v tab.' 3.

.
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n
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prístrojov, obr. 5 porovnanie jednotlivých charakte·
ristík pre obidva prístroje. Na obr. 5a sú empirické
charakteristiky m, na obr. 5b mf a na obr. 5c mli.
Na vyšetrenie vzťahu medzi presnosťou stacionár.
nej nivelácie a dížkou zámery sme použili lineárnu
regresiu. Za tým účelom sme odhadli koeficienty
regresných priamok (tab. 2) a testovali regresné koe·
ficienty.
Regresné priamky, ktoré charakterizujú závislosť
náhodnej premennej (charakteristika presnosti) od
dížky zámery, sú taktiež vynesené na obr. 4 a 5. Ku
každej priamke by bolo možné pomocouempirických

2

I

3

I

4

Ni 007

0,013

0,010

0,010

Ni 002

0,014

0,012

O,OU

Z pomernevelkého
počtu elementárnych chýb
ťahovej velmi presnej nivelácie bolo možné pri našom
experimente niektoré úplne (napr. chyba z nezvislej
polohy laty, chyba zo zvislých zmien polohy prístroja
a lát ai.) iné čiastočne elilninovať (napr. chyba z nepresnej znalosti. dÍžky latového metra, chyba z re·
frakcie ai.). A tak na yýslednej
chybe stacionár·
nej nivelácie
sa podiefali:
1. chyba v zacielení na rysku laty (náhodná chyba),
2. chyba z nepresného urovnania zámery kompenzátorom (náhodná zložka),
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delenia latovej stupnice

4. chyba optického mikrometra vrátane mechanizmu
nakláňajúceho
planparaleInú
dostičku (náhodná
chyba),
5. chyby vyvolané krátkoperiodickými
zmenami fyzikálneho prostredia (krátkoperiodické zmeny teploty, teplotných gradientov a vlhkosti).
Experiment sme vykonali v teréne, čo vylučovalo
možnosť zabezpečit kOllŠtantné podmienky merania.
V súvislosti s tým najma posobením vplyvov atmosféry treba určite rátať, že počas merania dochádzalo
k zmenám disperzie elementárnych chýb a tým aj
disperzie výslednej chyby. K chybám vyvolaným
krátkoperiodickými
zmenami prostredia patria napr.
zmeny d1žky latového metra, krátkoperiodické zvislé
pohyby zemského povrchu, zmeny refrakcie, chyby
z možného vplyvu zmien teploty na prístroj ap. Spomedzi uvedených elementárnych chýb niektoré majú
v porovnaní s ostatnými nepatrnú disperziu, ako
napr. chyba z nerovnomerného delenia latovej stupnice ("'3 • 5 ",m), chyba optického mikrometra a celého mechanizmu. Naproti tomu pomerne veTkú disperziu má chyba v zacielení ("'I = 0,04 mm pre
8 = 40 m [2]), chyba z nepresného urovnania zámery
kompenzátorom ("'2 = 0,04 mm pre 8 = 40 m) pri
prístroji Zeiss Ni 007.
Vplyvy fyzikálneho
prostredia sú zatiaf neovládateTné a veTmi ťažko exaktné postihnuteTné. Sú
hlavnou prekážkou ďalšieho zvyšovania presnosti
geometrickej nivelácie. Preto sme Siloani nepokúsiIi
odvodiť výslednú chybu stacionárnej nivelácie na
základe kompozície jednotlivých elementárnych chýb.

Analýzou výsledkov (tab. 1 a obr. 4, 5) experimentálnych meraní na opísanej skúšobnej základni
sme dospeli k nasledujúcim poznatkom:
1. Empirická stredná kvadratická odchýlka pre
jedno stanovište (stacionárnej nivelácie) koIíše pri
obidvoch skúšaných Zeissových nivelačných prístrojoch v hraniciach 0,02 mm - 0,08 mm, resp. 0,10 mml)
v závislosti od dTžky zámery. PodTa toho možno
tvrdiť, že stredná kvadratická odchýlka pre jedno stanovište neprekročí s praktickou istotou (lX = 0,05) pri
8 = 35-40
m hranicu 0,13 mm (O' < 0,13 mm).
2. Vzájomné porovnanie priemerov charakteristík presnosti pre jeden a druhý prístroj ukazuje, že
relácia medzi nimi nie je v súlade s reláciou charakteristík presnosti udávaných výrobcom pre prístroje
Zeiss Ni 007 a Ni 002. To je najprekvapujúcejší
výsledok
nášho experimentu.
Priemerné hodnoty charakteristík
(6) sú pre
obidva prístroje úplne rovnaké a priemery hodnot
(7), (8) sú pri prístroji Ni 007 dokonca menšie ako
pri Ni 002. Prednosti kváziabsolútneho
horizontu
a vaěšieho zvačšenia ďalekohTadu prístroja Zeiss
Ni 002 Silotu neprejavili.
1) Hodnoty

neuvažujeme

0,11 mm a 0,14 mm ako stlne vybočené
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3. Hodnoty odhadov charakteristík
presnosti a
(obr. 4) získané podTa vnútornej zhody výsledkov meraní (z rozdielov p) sú v obidvoch prípadoch menšie
ako im zodpovedajúce ho,dnoty zo skutočných chýb.
Platí to najma v oblasti dlžok nad 15 m (Ni 007) resp.
20 m (Ni 002). Z toho vyplýva poznatok, že štandardné
odchýIky odvodené z rozdielov p prikrášfujú výsledky.
4. Vyšetrovanie vplyvu chýb, ktoré Silouplatňujú
pri ťahovej nivelácii [4], ale neuplatnili Silopri našej
stacionárnej nivelácii ukazuje, že výsledná chyba
stacionárnej nivelácie predstavuje nepatrný podiel
výslednej chyby ťahovej nivelácie (za predpokladu, že
štandardná odchýlka pre 1 stanovište pri ťahovej
nivelácii a = 0,08 mm).
5. Pomocou získaných výsledkov Silonám nepodarilo preukázať, že presnosť stacionárnej nivelácie
Silo
v opísaných podmienkach v intervale 15 < 8 < 25 m
mení. Z toho Silodá dedukovať, že v uvedenom intervale výsledná chyba stacionárnej nivelácie prakticky
(významne) nezávisí od dížky zámery. V intervale
5 <8 < 40 m sme našli 2 rozhrania,na ktorých dochádza
k preukázatefnej zmene presnosti stacionárnej nivelácie pri obidvoch prístrojoch. Jedno Silopohybuje
okolo 10-15 m, druhé okolo 25-30 m. Na základe
testovania regresného koeficienta mažeme - pokiaT
uvažujeme celý rozsah dÍžok zámer (pre Zeiss Ni 007
5 < 8 < 35 m a pre Ni 002 5 < 8 < 40 m) - konštatovať, že závislosť stredn~j kvadratickej odchýlky a
stacionárnej nivelácie od dlžky zámery bola pre obidva
skúšané prístroje preukázaná.
6. Empirické hodnoty regresných koeficientov prístrojilo Zeiss Ni 007 dosahujú v priemere dvojnásobok
koeficientov prístroja Ni 002. Bolo by možné preto
domnievať Silo,že závislosť presnosti každého zo skúšaných prístrojov od dížky zámery je razna. Testovanie
hypotézy Ho {fh = f32} o rovnosti dvoch teoretických
regresných koeficientov však túto domnienku nepotvrdilo.
7. Porovnaním priebehu regresných'priamok a kriviek znázorňujúcich odmocninu z dlžky (obr. 4)
zistíme, že pri prístroji Zeiss Ni 002 prebiehajú obidve
čiary blízko seba. To by nasvedčovalo tomu, že výsledná chyba prevýšenia bola v tomto prípade významne ovplyvnená chybou zo zacielenia. Naproti tomu
pri prístroji Zeiss Ni 007 sú regresné priamky oveTa
strmšie ako zodpovedajúce krivky znázorňujúce
Z toho možno dedukovať, že prevládajúci vplyv tu
nemala chyba zo zacielenia, ale iné chyby (napr.
z urovnania zámery, príp. z refrakcie).

Vs:

Vyšetrovaním
otázky odhadu presnosti vefmi
presnej stacionárnej nivelácie sme dospeli k zaujímavým poznatkom. Niektoré z nich Silodajú hneď využiť
v praxi, iné budú užitočné pri ďalších výskumoch
vefmi presnej nivelácie z hTadiska zvyšovania jej
presnosti. Napr. odhalenie rozhraní, v ktorých dochádza k preukázateInej zmene presnosti Silomaže
využiť v· praxi pri riešení optimálnej dÍžky zámery.
Zistenie, že výsledná chyba vyvolaná posobením 5 vyšetrovaných elementárnych chýb je pri obidvoch prístrojoch rovnaká, mOže poslúžiť výrobcovi prístrojit
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Ni 002. Odhad charakteristík (bod 1 v ods. 4) sa
maže využiť pri ďalšom skúmaní presnosti vefmi
presnej nivelácie. Poznatok o štandardných odchýlkach odvodených z rozdielov p je daležitý z hfadiska
interpretácie výsledkov.
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katedra vyšší geodézie ČVUT

dálkoměrem Zeiss

EOK 2000

O prvních svých zkušenostech s EOK 2000 referoval
autor v článku [1]. S ohledem na to, že byly získány
další poznatky, které podle názoru autora nejsou pro
praxi nezajímavé, předkládá nový příspěvek.
Vyrovnání zkušební školní sítě ve Starém Městě
p. Sn. (obr. 1) bylo doplněno výpočtem chybových
elips za předpokladu jednoho pevného bodu a směru
(obr. 2). Velikost chybových elips ukazuje vysokou
k,yalitu zaměření. Daleko průkaznější pro přesnost
přístroje je však výsledek vyrovnání téže sítě podle
Mittermayera vzhledem k těžišti, provedeného V. Sla·
bochem [2]. Chybové elipsy jsou patrny z obr. 3. V tabulce 1. jsou uvedeny střední polohové chyby jednotlivých bodů a průměrné střední polohové chyby z obou

vyrovnání. Střední chyba jedné strany zůstala stejná,
ale polohová přesnost jednotlivých bodů je větší
(o 39 %). Ukazuje to nejen vhodnost Mittermayerova
postupu při vyrovnání lokálních volných sítí, ale i vysokou přesnost EOK 2000.
Tato vysoká přesnost dálkoměru dala podnět
k úvahám, zda by nebylo možno přesnost dálkoměru
ještě zvýšit a proto bylo přistoupeno k dalším zkouškám a pokusům.
Velmi důležitou zkouškou všech malých světelných dálkoměrů je zjištění vlivu nepřesnosti cílení
na výsledek měření. Tato zkouška byla provedena v laboratoři měřením vzdálenosti asi 5 m s měnícím se
nasměrováním nejprve ve výšce a poté v azimutu.
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vzdálenost při různých výškách cílení. Výsledek měření je zachycen na obr. 6. Z něho je patrno, že měření,
které nebylo provedeno při maximu signálu, tj. provedené bez elektronického cílení, může být chybné.
Důležitou vlastností elektronického dálkoměru je
dostatečná rozlišovací mez fázovacího článku. Je to
jeho schopnost zaznamenat malou změnu ve vzdálenosti zrcadla od dálkoměru. Zkoušku jsme provedli
tak, že ve vzdálenosti asi 20 m od dálkoměru jsme
umístili hranol na jezdce optické lavice, který umožňoval posun zrcadla podél záměry. Zrcadlo bylo posunováno přesně po I mm. Pro každou polohu hranolu
v rozmezí I cm bylo provedeno 5 měření vzdáleností
(obvyklým způsobem), přičemž bylo čteno odhadem
na 0,1 JR (jednotky registru). Výsledkem měření byly
diference mezi jednotlivými naměřenými vzdálenostmi,

[J~
90

I

připojená siť
Bod

065
145
015
235
135
215
125

I

m",

5,1mm
5,4
4,5
8,6
9,3
4,6
O

MK

I

m'll

3,6mm
4,2
4,2
5,3
3,0
O
O
=

I

mp

I

I

6,3mm
6,8
6,1
10,1
9,7
4,6

7,0 mm

I

m",

3,2mm
3,2
2,9
4,7
3,2
3,0
2,7

O

I

o

volnásiť
m'll

2,7 mm
2,8
2,4
3,3
2,2
2,8
2,7

I

[mm]

mp

4,2mm
4,3
3,8
5,7
3,9
4,1
3,8

MM = 4,3 mm

Obr. 4

[JS]
90
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60
Nejprve bylo 'přesně zacíleno na střed hranolu a pak
\,>ylazáměra sklápěna po I mm v rovině hranolu a hle·
dáno' maximum signálu. Bylo nalezeno mezi 18.
a 19. mm od středu hranolu, což odpovídá pokynům
výrobce a té skutečnosti, že osy systémů vysílacího
a přijímacího jsou od. sebe vzdáleny o dvojnásobek
této hodnoty. Změna síly signálu v JS (jednotkách
stupnice) kontrolního přístroje je znázorněna na.
obr. 4. Při zacílení na výškověoptjplální místo hranolu
bylo měněno'nasměrování přístroje, v azimutu a sledována rovněž změna síly signálu. V tomto případě
maximum 'signálti.odpovídalo
svislici procházející
středem hranolu(obr.
5). Při prvé zkoušce (změna
cílení ve svislici) bylo 'zjištěno, že se mění i čtení
vzdálenosti. Proto byla 3 observátory měřena daná
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vací meze a byly stanoveny tyto hodnoty příslušných
středních chyb:
m"-5

které měly být rovny 1 mm. Rozdíly mezi naměřenými
a danými diferencemi jsou skutečné chyby e. Střední
empirická chyba jedné diference byla odhadnuta na
m.-5 = 1,85 mm. Z ní lze odvodit střední empirickou
chybu pětkrát měřené vzdálenosti mDS = m.-5- :
= 1,3 mm a střední chybu jednoho měření
mA! = 2,9 mm, kterou můžeme pokládat za rozlišovací
mez goniometru při běžném měřickém postupu s odhadem desetin JR.
Při této zkoušce a i při ostatních měřeních bylo
zjištěno, že mechanické nulování registru není dokonalé. Tato nedokonalost zřejmě ovlivňuje i rozlišovací
mez goniometru. K tomu ještě navíc přispívá měřičem
odhadnutá kompenzace fázového zkresleni. Jestliže
budeme chtít zvýšit přesnost měření dálkoměrem
EOK 2000, budeme muset tyto nedokonalosti technic·
ky eliminovat. K tomu stačí provést měření tak, že jak
při kalibraci (K), tak i při měření na vzdálenost (D)
čteme registr odhadem na desetiny JR (použijeme
k tomu buď zoubků mechanického zařízení registru,
nebo velikosti a tloušťky čar číslic) a na nulový index
stupnice uvádíme ručičku fázoměru jak při fázi O, tak
i při fázi 7t. Zápisník upravíme např. takto

: V2

Ko

2282
2244

K••

0D

2263
6643
8906

Do
D••

8926
8886

0K
(.<lip)

(.<lip) :

2

3322

Při vícenásobném měření vzdálenosti lze i provést
reiteraci registru. Je samozřejmé, že uvedený postup
praktikujeme jen při měření na frekvenci 1. Hrubou
vzdálenost přečteme na konci měření obvyklým postu·
pem.
Touto metodou bylo opakováno měření rozlišo-

= 0,78 mm,

m'D5

= 0,6 mm,

mA2

= 1,2 mm.

Zvýšila se tedy rozlišovací mez goniometru a tedy
i dálkoměru téměř 2,5 X .
Po důkladném poznání vlastností přístroje a tech.
nologie měření s ním bylo zjištěno, že zvýšení přesnosti
budou bránit tyto překážky: nejistota v určení součtové konstanty, vliv nepřesného směrování, nepřesné
mechanické nulování registru, odhad kompenzace
fázového zkreslení, poměrně velká digitální jednotka,
periodická chyba fázovacího článku. Po prostudování
těchto nedostatků dospěl autor k těmto technologickým zlepšením:
1. Nejistotu v určení součtové konstanty odstranit
užitím diferenční metody: a) buď se dálkoměr postaví před přední bod měřené vzdálenosti v prodloužení
vzdálenosti s excentricitou asi 3 až 4 m; b) nebo
(není-li možné postupovat jako ad a)) se zvolí
pomocný mezibod ve vzdálenosti dobře a pohodlně
měřitelné komparovaným pásmem (3 až 4 m) od
stanoviska dálkoměru. V prvém případě je neznámá
délka určena jako rozdíl mezi měřeními na její přední
a zadní bod, v druhém případě je neznámá vzdále.
nost dána součtem rozdílu délek na pomocný bod
a vzdálenější bod a délky určené pásmem (místo
dálkoměru a hranolu se osadí trojnožky čepy s vhodnými indexy). Při všech těchto měřeních se před.
pokládá znalost korekcí periodické chyby fázovacího článku. Z hlediska teorie chyb lze tomuto
způsobu vytknout, že se zvětší střední chyba určované vzdálenosti s
Účelem postupu je ale zbavit
se úplně systematicky působící chyby v součtové
konstantě. Vliv nahodilých chyb lze snížit větším
počtem měřeni.
2. K odstranění nepřesnosti v cílení byl konstruován
nový typ hranolu, posuvný po děleném pravítku.
Nový typ hranolu je pravoúhlý hranol, jehož velikost odpovídá paralaxe vysílacího a přijímacího
systému. Hranol je hrubě sklopitelný a jemně natá·
čitelný v azimutu. K snížení vlivu periodické chyby
fázovacího článku je možno hranol posouvat ve
vhodném kroku (závisí na počtu měření) po pravítku
nastaveném do směru měřené délky. Kontrolou
měření je zvolený krok posunu. Takto konstruovaný
hranol je vhodný pro měření nepříliš šikmých vzdálenosti.
3. Nepřesné mechanické nulování registru a odhad
korekce, fázového zkreslení nahradit dvojím čtením
registru po úplné kompenzaci fázového rozdílu
k nulové rysce stupnice jak při fázi "O", tak i fázi
,,7t", jak již bylo výše uvedeno.
4. Přitom číst registr odhadem na desetiny JR.
5. Pracovat zásadně s větší citlivostí nulového indikátoru fázovacího článku.
6. Tento přesný postup užít jen při měření na frekvenci
1. Hrubou hodnotu vzdálenosti určit běžným postu.
pem.

V2.

K vyzkoušení navržené technologie byla vytyčena
základna o délce 108,386 rozdělená na 6 částí. Z obou
koncových bodů byly zaměřeny vzdálenosti jednotlivých bodů základny tam a zpět s 5 ekvidistantně vzdá.
lenými polohami posuvného hranolu. Nejprve byly
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výsledky použity k tomu, aby se zjistila rozlišovací
mez dálkoměru při použití nového typu hranolu.
K dispozici byly skutečné a naměřené intervaly mezi
polohami hranolu. Poněvadž tentokrát byly k -dispozici výsledky měření různě dlouhých vzdáleností,
mohlo být nejprve otestováno, zda se rozlišovací mez
mění s délkou záměry. Z obr. 7 je patrno, že tomu tak

Tabulka III
1xA
Z

5xA

I

Úsek

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

T

I

Z

I(T-Z) /__ T_!

m

I

m

I

17,367
37,410
54,031
72,740
90,894
108,385

mD =
m =
m", =

=

,364
,406
,031
,738
,899
,387

mm

+3
+4
O

+2
-5
-:-2

m

I (T-Z)

I

m

,366
,362
,410
,407
,030 .1 ,032
,741
,735
,893
,899
,385
,385

mD =
m =
m", =

3,1 mm
2,2 mm
1,6 mm

I

mm

+4
+3
-2
+6
-6
O

4,1
2,9
2,0

3,06 sice není překročena, ale hranice pro (X= 25

%,

F", = 1,78 již překročena je. Proto lze připustit rozdíl

není. Proto lze vyhodnotit měřický materiál jako jeden
soubor: střední chyba jedné diference byla zjištěna
v hodnotě m = 1,6 mm, jednoho měření vzdálenosti
mD = mAa = 1,1 mm, což je možno pokládat za rozlišovací mez této metody. Když porovnáme hodnoty
mAa = 1,1 mm (pravoúhlý hranol) a mA2 = 1,2 mm
(koutový reflektor) je patrno, že při elektronickém
cílení na maximum signálu jsou oba hranoly rovnocenné a že proto plně i pro přesná měření vystačíme
s koutovým reflektorem, což přinese s sebou i zrychlení
měřického postupu.

5x

I z

I(T-Z)

lm

I

17,365
37,409
54,030
72,741
90,894
108,384

1-2
1-3

1-4
1-5

1-6
1-7

I
I

mm

,367
,408
,031
,737
,896
,385

-2

+1
-1
+4
-2
-1

,368
,412
,032
,743
,896
,387

m",

lx

z

\(T-Z)

m

I

,368
,408
,031
,738
,896
,385

\

mm

\

O
+4
+ 1
+5
O
+2

\ _~~
"~"""'"

..•...

"~(.........

.--

.

/ y...•..
_---~:.::::::-~::.::::~:::::

= 2,8 mm
= 2,0 mm
= 1,4 mm

2,3 mm
= 1,6 mm
= 1,2 mm

mD =

m

v přesnostech obou metod a tedy i to, že diferenční
metoda je přesnější. K bezpečnějšímu závěru by bylo
třeba provést ještě další měření. Podobně je tomu i se
vztahem mezi mljX a mljX'
Z obou tabulek II a III vyplývá (srovnej hodnoty
m a ni), že poměr mezi hodnotami m"'li a m"'l není
statisticky významný (1. případ: 22/1,62,= 1,56 <
< F25% = 1,78; 2. případ: 2,92/2,22 = 1,74 < F25% =
= 1,78), takže lze z toho odvodit, že snižování střední
chyby aritmetického průměru s počtem pozorování
nebude tak rychlé. Pro sledování této tendence byly
vypočteny klouzavé aritmetické průměry a jejich
střední chyby ze všech měření na základně a znázorně·
ny graficky (obr. 8). Z grafu je patrno, že aritmetický

"',

~~..•..~-.......
•.•••••••.

-

...................... _.......

....~
-._------ _

••>a,.o't,,'T""' ••••••• _ ••••.••••••••••••

po&t

V tab. II. jsou zaneseny výsledky měření jednotlivých vzdáleností. Nejprve byly výsledky zpracovány jako měřické dvojice, určena střední diference
mD, střední chyba jednoho měření m a střední chyba
dvojice měření m", při pětinásobném měření a poté
i příslušné chyby pro jednoduché měření. Měřický
materiál byl zpracován také tak, že součtová konstanta
nebyla vyloučena diferenční metodou (měření je
označeno indexy 5xA, lxA). Výsledky jsou uvedeny
v tab. III. Byly vypočteny tytéž střední chyby jako
předtím. Jestliže vypočteme disperse obou metod
podle Fisherova testu, dostaneme pro jedno měření
F

=

m

2 :

m2

=

2,92

přičemžkritickáhraniceF",((X

:

2,02

= 2,10,

= 10 %,n~ = n~ = 6)=

18

průměr se uklidní od 5. měření. Je proto možno pokládat počet pěti měření pro navrženou metodu za maxi.
mální. Jestliže se porovnají střední chyby ml'" =
= 1,4 mm a mljX = 1,6 mm, lze usoudit, že vliv v nejistotě určení součtové konstanty má větší vliv, než
zvýšení počtu pozorování.
Měření.na zkušební základně bylo provedeno tak,
že bylo možno určit celkovou délku základny ze dvou
částí. Výsledky jsou uvedeny v tab. IV. Aritmetický
průměr jednotlivých délek základny získaných ze dvou
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5x

I

ID

1-2
7-2

17,3651
91,022

1-3
7-3

37,409
70,975

1-4
7-4

54,030
54,352

1-5
7-5

72,741
35,642

1-6
1-6

90,894
17,498

--

x

I

ID

ID

,368
,022

108,387
,384

,412
,975

,382

,032
,351

,383

,743
,640

,392

,896
,499

,3856

x

4,04
mm
2,86
mm

mo

m'o

1,6
mm

m.

5xA

lx

I

I

ID

m

,390

,367
,024

,387

,410
,977

,387

,383

,031
,353

,384

,383

,740
,643

,395

,894
,499

,3876

m,

2,0
mm

m

,391

---

,383
---,393
,3876

x

5,05
mm
3,59
mm

4,34
mm
3,07
mm
2,2
mm

mSA

frekvenci I) tam a zpět, tzn., že
každý úsek byl proměřen 12x. Na
jednotlivých bodech byly ustaveny
m
I m
trvale stojany s dostředěnými troj.
nožkami, takže nepřicházely v úvahu
,366
,023
,389
chyby z centrace. Výsledky měření
jsou uvedeny v tab. VI, v IÚŽjsou
,410
,977
,387
označeny: D" - šikmá vzdálenost
ze 3 měření, mo střední chyba
,030
,353
,383
jednoho měření, m", - střední chyba
aritmetického průměru (D"), Do" ,741
,641
,382
vodorovná vzdálenost,LI- diference
,893
(D~_p - D" 0-.)' Do - aritmetický
,501
,394
průměr příslušných hodnot D"o,
LI(T-Z) - diference měření tam a zpět,
,3870
x
----Do - aritmetický průměr hodnot
4,85
D'o• Pod tabulkou jsou vypočteny:
mm
3,43
mo-M - středlli chyba jednoho elemm
mentárního měření vypočtená z jed.
--_.
2,9
mlA
notlivých mo, m",.M průměrná
mm
střední chyba aritmetického průměru z jednotlivých m"" m,d - středIÚ
diference, m - střední chyba jednoho merení, m", střední chyba měřické dvojice
(tedy 6 měření) s hranolem vpřed a vzad resp. tam a
zpět (tedy 12 měření).
IxA

úseků je označen x, m~ je střední chyba změřeného
úseku. V posledIÚm řádku jsou uvedeny střední chyby
mi z tabulek II a III. Z poměrů mi/mO lze odvodit, že
rozdělování vzdáleností na úseky není při užití EOK
vhodné.
V tabulce V je provedeno srovnání délek na zá·
kladně změřených jednak komparovaným pásmem
(KP) napínaným siloměrem a dálkoměrem (EOK).
Střední chyba m = 1,8 mm souhlasí se středlli chybou
měřických dvojic (m -= 1,6 mm) jednotlivých úseků
a potvrzuje vysokou přesnost metody.

1

r:.,q ~';

f:J

Úsek

I

2
3
4
5
6

I

KP

EOK

m

m

17,363
37,408
54,029
72,737
90,894
108,386

:366
,408
,030
,739
,895
,384
m =

L..

KP-EOK

G

.-

_

mm

-3
O
-I

-2
-I

+2
1,8 mm

Pro zvýšení přesnosti a současně pro kontrolu
při měřeIÚ délek dálkoměrem EOK, zvláště v přesných
polygonových pořadech, bylo konstruováno zařízení
opatřené překlopným hranolem, upevněným na konci
ramene dlouhého 25 cm (obr. 9a). Pracuje se se dvěma
postaveIÚmi hranolu před a za koncovým bodem.
Ctení na registru při frekvenci I se liší od sebe o 100 JR.
S tímto hranolem lze pracovat jak běžnou, tak i přesnou metodou. Možnost dvojího měřeIÚ např. polygonových stran s kontrolou umožňuje měřit strany ob
stanovisko, čímž se rychlost měřického postupu zvýší.
Přesnou metodou byla změřena základna rozdě·
lená na 5 úseků s různým sklonem, určená pro zkoušku
elektrOIůckého dálkoměru BM II. Pro každé postavení
hranolu byla provedena 3 přesná měření (pouze na

Na střední chybu mo_M lze pohlížet jako na
střední chybu vnitřní. Z tabulky je patrno, že při
promíšení observačních podmínek (změna polohy
hranolu, změna stanoviska, jiný úsek) se středIÚ chyby
zvětšují. Proto jako objektivní přesnost mohou sloužit
jen střední chyby m' a m",. Na závěr byla vypočtena
střední chyba celé základny ze středních chyb jednotlivých úseků.
Výborné zkušenosti s použitím překlopného hranolu daly podnět ke zhotovení podobného z~řízení
s délkou ramene 62,5 cm (obr. 9b). Rozdíl obou poloh
hranolu je 125 cm, což s ohledem na periodu chyby
fázovacího článku 2,50 m zachytí periodické chyby
stejné velikosti, ale opačných znamének, takže aritmetický průměr z obou poloh bude zbaven vlivu periodické chyby a navíc rozdíl čtení na registru 250 JR
je dobrou kontrolou měření.
Konstrukce tohoto zařízení a jeho rozměry byly
voleny tak, aby výška hranolu odpovidala výšce sklop-
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.<:I
Úsek

1-2

I

~

I

2-1
2-3
3-2
3-4

35,756
,752

4

35,754

P

35,979
36,469

0,8
0,4

0,4
0,2

35,754
,753

1

35,754

P

28,500
28,987

0,1
0,4

0,1
0,2

28,304
,302

2

28,303

P

28,506
28,993

1,1
0,8

0,6
0,4

28,310
,308

2

28,309

P

25,149
25,647

0,8
0,5

0,5
0,3

25,349
,352

3

P

25,157
25,650

0,2
0,9

0,1
0,5

25,357
,355

2

25,356

P

60,792
61,292

1,6
2,1

0,9
1,2

60,879
,882

3

60,880

P

60,790
61,294

1,9
0,8

1,1
0,5

60,877
,884

7

60,880

P

66,043
66,539

1,0
0,8

0,6
0,5

66,148
,146

2

66,147

P

66,048
66,547

2,2
2,5

'1,2
1,4

66,153
,154

1

66,154

P

218,047
218,540
218,045
218,538

0,2
2,9

0,1
1,7
0,4
1,6

216,451
,449
216,449
,447

z

-4-3

z

--

4-5

z

--

5-4

z

-5-6

z

--

6-5

z

-1-6

--

6-1

m

0,4
1,1

z

--

Do

0,7
1,9

z

--

m

I :m-j

35,981
36,468

z

---

D" o

P

z

--

I~I~I
mm mm m

D"

o

C

z
--P

z

0;7
2,8

m'-M = 1,4

mIn

25,351

----

IJ~:)I m

Do

O

-6

35,754

28,306

--

----

-5

25,354

O

-7

60,880

66,150
[216,444]

2

216,450

2

216,448

m~ = 3,Omm
0,8 m" = 2,1 mm
mm m~' = 1,5mm

mx-M

+2

216,449

m,j = 4,4 mm
m" = 3,1 mm
m~ = 2,2 mm
mB = 4,9 mm

né osy dálkoměru, aby byla eliminována neměnná
součtová konstanta hranolu a dále i eventuálně časem
proměnná součtová konstanta l':::!
160 mm dálko·
měru (délku ramene, nesoucího sloupek s překlopným
hranolem, lze měnit).

+

I když při šikmých délkách záměry na hranoly
vpředu a vzadu za centrem nejsou totožné, přesto lze
z obou délek určit vzdálenost na centr jako aritmetický
průměr z měření hranol před a hranol za centrem
a to i při nejpřísnějších požadavcích (LID < 0,5 mm)
do sklonů uvedených v procentech v tab. VII. Při
běžné přesnosti (LID < 2,5 mm) již od 20 m lze při.
pustit sklony záměr 50 %.

poněvadž sinusoida je velmi plochá.
Měření třeba ale opravit o součtovou konstantu, která bude mít v tomto případě poloviční hodnotu délky
kratšího otočného ramene se sloupkem, pokud ovšem délka tohoto
ramene byla nastavena na délku
rovnou součtové konstantě. Navíc
lze rameno s hranolem jeho čepem
nasadit i centricky a měřit vzdá~
lenost obou centrů eventuálně s kontrolou, otočí-li se rameno hranolu
o 180 a hranol překlopí pak
ovšem třeba k tomuto kontrolnímu
měření připojit
součtovou kon·
stantu stejně velkou jako v předcházejícím případě. Při dostředném
usazení ramene hranolu není pochopitelně eliminována periodická
chyba.
Pro kontrolu při triIateračních
měřeních bylo zhotoveno zařízení,
které umožňuje uvést do dvou symetrických poloh ke koncovému bodu
vzdálenosti
kompletní hranolový
systém.
V článku byly uvedeny in·
formace o nových zkouškách a nových měřických postupech, k nimž
byly zhotoveny vhodné pomůcky.
Bylo ukázáno, že lze se světelným
dálkoměrem EOK 2000 pracovat
s vyšší přesností, je.Ii to s ohledem
na účel měření potřebné.
0

LITERATURA:
[1] HAUF, M.: První zkušenosti s EOK 2000, Ga.KO
1973, č. 11
[2] SLABOCH, V.: Vyrovnání volné trilaterační
sítě;
závěrečná práce postgraduálního studia F JFI ČVUT,
PrBlha 1973.
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Tabulka VII
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I
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I

20

110 % /20
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I

40

I

60

125 % 130

%

I

80

I

100

R

135 % 145 % 150

%

Jistotu a přesnost lze dále poněkud zvýšit tím,
že rameno s hranolem otočíme a hranol překlopíme
ve dvou polohách hlavního ramene (obr. 9c). Z obou
délek příslušných dvěma polohám hranolu se vytvoří
aritmetický průměr a ten se vystředí s průměrem
druhých dvou délek získaných při diametrální poloze
hlavního ramene. Kritéria přímého průměrování jsou
stejná jako již zmíněná. I takto provedené měření je
zbaveno chyby z periodické chyby fázovacího článku,

Ve dnech 20. až 27. října 1976 bude v pražském Bruselském pav1l6nu uspořádána výstava REPRO '76. Jejím
tradičním posláním je seznámit odbornou veřejnost s novinkami reprografické techniky výrobcU z předních průmyslových státťi včetně hostitelské země. Výstavě bude
předcházet Sympozium o rozvoji reprografie
v socialistických zemích.
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Ing. Ivo Hauf, Ing. Ladislav Kulera,
Geodézie, n. p., Praha

(iČ1st geodeta investora na. výstavbě
stoky "K"

Poněkud ve stínu stavby metra vzniká další velké
stavební dílo důležité pro rozvoj hlavniho města
Prahy, a to kmenová stoka "X". Mnozí Pražané vědí,
že v Praze jsou těžní věže i jinde, než na trasách
metra, ale málokdo je spojuje s výstavbou nejdelšího
kanalizačního sběrače v Praze.
Celá stoka "X" je dlouhá 11,5 km a vede z Bráníka (obr. I) od železničníTroj8kt
o8trov
ho železobetonového mostu
(v blízkosti žel. stanice BráDÍk) po pravém břehu Vltavy až na Výtoň, kde za
Ná.~ ViSR
ocelovým železničním mosI
tem (směrem po proudu)
I
podchází shybkou Vltavu
i
a pokračuje po levém vl\.
tavském břehu na Smíchov.
Zde se odklání Kořenského
ulicí, přechází Arbesovo náměstí, v Kinského sadech
se dostává do petřínského
masivu, podchází Hradčany, Dejvíce, Bubeneč a napojuje se na nové zhlaví čistírny odpadních vod v Troji.
Světlost kruhového profilú
je na začátku stoky 200 cm,
• na konci 360 cm, napojení
do čističky je provedeno
tlamovým profilem 400/330 cm.
Pro snazší projekci, vlastní stavbu a s ohledem
na rozdílné tečhnologie byla celá trasa rozdělena na
7 úseků:

.,'

Stavba
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c) část stavby III u Palackého mostu,
d) celá stavba V,
e) celá stavba VI - Vyšehradský tunel,
f) část stavby VII - Branický a Podolský tunel.
Úseky stavěné v rýze jsou stavěny pomocí milánských stěn:
a) část stavby II - ulice Kořenského,
b) část stavby III - u Jiráskova mostu,
c) převážná část stavby VII - Podolské sanatorium-Branický
pivovar.
Stavba je s ohledem na použitý materiál značně
atypickou. Místo tradičních kyselinovzdorných cihel
je použito k vyzdívce nové hmoty na bázi plastbetonu
- Berolu. Z nedostatkových kanalizačních cihel jsou
stavěny pouze vstupy, komory a oblouky o poloměru
menším, než lze realizovat při použití obkladu berolovými deskami. Stavba vlastního potrubí z berolových
desek se děje pomocí přenosné ocelové výztuže (nosných košů - obr. 2), které se obloží berolovými deskami, opatří vnější armaturou a zalijí betonem (obr. 3),
a to jak v rýze, tak v tunelu. Směrové a výškové usta-

I: Čistírna odpadních vod - Kinského
sady,
II: Kinského sady-Arbesovo
nám.Janáčkovo nábřeží,
III: Janáčkovo nábřeží-Palackého
most
IV: shybka přes Vltavu,
V: 1. úsek na levém břehu Vltavy; od
mostu Palackého ke shybce,
2. úsek na pravém břehu Vltavy; od
shybky k železničnímu mostu,
VI: železniční most-Podolské
sanato.
rium,
VII: Podolské sanatorium-Modřany.

Z hlediska geodeta je lépe rozčlenit stavbu na úseky tunelované a úseky stavěné v rýze či výkopu. Mezi
úseky tunelované patří:
a) celá stavba I - tunel Petřin,
b) větší část stavby II v úseku Kinského sadyKořenského ulice,
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vení košů se provádí stavěcími šrouby. Po zatvrdnutí
se výztuž složí a vyveze z položeného potrubí speciálním vozidlem k opětnému použití.
Zcela odlišným dílem je stavba IV - shybka přes
Vltavu. Je tvořena třemi ocelovými rourami o průměru 2200 mm, svařenými v délce 240 m a splavenými
po Vltavě na Výtoň. Zde byla dne 20. 2. 76 potopena
do předem vyhloubené rýhy. Takto uložené potrubí
zasypané štěrkem a zakryté panely bude vyzděno
kyselinovzdornými cihlami.
Celá stoka "K" je charakterizována použitím minimálního spádu od 0,5 do 1,3 %0' Je dimenzována
na průtok 20,44 m3/s odpadních vod, tj. pro výhledový
odtok 730 llobyvatele a den, a je zcela dostatečná pro
městskou zástavbu s počtem obyvatel do 2 miliónů.
Nejprve si všimneme geodetických prací pro stavbu v otevřené rýze a potom měřických prací při stavbě
tunelováním, které jsou náročnější.·
Všechny trasy byly nejdříve vytyčeny hlavními
body osového polygonu. Protože se jednalo o body
mnohdy značně vzdálené (stavba VII), byly hlavní
body oblouků (ZO, V, KO) vytyčovány z místních
polygonových pořadů a rajonů. Vycházelo se z místní
pražské polygonové sítě, jejíž body v blízkosti stavby
tvořily základní vytyčovací síť. Bohužel mnohé polygonové body byly rekonstrukcí komuníkací nebo jinou
stavební činností poškozeny nebo zcela zničeny. Bylo
proto nutno základní vytyčovací síť danou projektovou
dokumentací doplnit novými body určenými protínáním zpět.
Vytyčením hlavních bodů trasy a hlavních výškových bodů však práce odpovědného geodeta investora
(dále jen OGI) nekončila. Po vyhloubení byla kontrolována hloubka (nadmořská výška) uložení koše udaná
odpovědným geodetem dodavatele. Při tom se vycházelo z nivelační sítě hl. m. Prahy, a to z takových bodů,
které byly nejblíže trase, nebyly zasaženy stavbou
a ani se nedalo předpokládat, že dojde ke změně jejich
výškywlivem stavebních prací. Stabilita těchto bodů
byla ověřována nivelačními pořady nejméně na dva
až tři vzdálenější nivelační body. Kontrolu výšek
nivelačních značek ztěžovala ta okolnost, že v době
zahájení prací a tedy v době největší potřeby výškových údajů probíhala obnova čs. podrobné nivelační
sítě a tím docházelo k převyrovnání nivelačních pořadů v místech stavby.
Geodetické práce na ražených úsecích začínaly
obdobně. Umístění těžních šachet nebylo pro vytyčovací práce jednoduchou záležitostí, neboť body vyšší
přesnosti byly daleko. Bylo proto nutno určit nejprve
zhušťovací body. Potřebné směrové měření provedl
ing. Kučera theodolitem Theo 010. Úhly byly měřeny
ve třech skupinách se střední chybou jednoho směru
±2,3cc. Pro shora uvedené cíle bylo určeno pět zhušťovacích bodů v úseku Smíchov, Dejvice, Bubeneč.
Střední polohové chyby určených bodů uvádí tab. 1.
Tabulka 1
Úsek

Smíchov
Dejvice
Bubeneč

Poloha určených bodů byla ověřena měřením vzdáleností dálkoměl'em EOS (ing. Kříž, Geodezie, Liberec).
Rozdíly mezi měřenými délkami a vypočtenými ze
souřadnic ukazuje následující tabulka:

Vzdálenost
mezi body

Bod

237
238
239
241
240

I

I

mi>

(om)

I

EOS

I

vypočltaná

252,796
391,306
534,206
788,402
611,444

I

252,767
391,281
534,169
788,378
611,439

I

odohylky
(om)

-2,9
-2,5
-3,7
-2,4
-0,9

Z tabulky je patrno, že dálkoměrem bylo vždy
naměřeno víc, což je pro Prahu typické. Z takto získaných bodů byly pak určeny a vytyčeny 2 až 3 body
v blízkosti těžních šachet. Z nich byly určeny zarážkové body a potřebné směry. Protože zarážkové body
byly od sebe značně vzdáleny (Smíchov, Dejvice) bylo
nutno ověřit správnost jejich souřadnic, a to jednak
protínáním a jednak kontrolním polygonovým pořadem. Protínání i m~ření polygonového pořadu dlouhého 3963 m mezi body 237 a 239 provedly Katedra
mapování a kartografie spolu s Katedrou vyšší geodezie CVUT (ing. Buchar, ing. Krpata). Úhlové měření
bylo provedeno strojem Zeiss Theo 010 ve 3 až 6 skupinách, délky byly měřeny dálkoměrem Geodimeter
AGA 6A.
Souřadnice koncového bodu 237 vykazovaly následující odchylky oproti souřadnicím určeným prvním
měřením
O", =
6,7 cm
Ou =
0,2 cm

+

+

Tabulka 3 uvádí pro srovnání hodnoty redukovaných souřadnic ze tří měření.

Geodezie
Praha

Bod,

829,14
809,21
138,20
190,83

239 X
Y
237 X
Y

I

Protináni
zpět CVUT

829,138
809,208
138,174
190,808

Polyg.
potad

O
O
138,267
190,832

Z koncových bodů 237 a 239 byly rajony kontrolovány souřadnice bodů V blízkosti šachet. Redukované souřadnice a střední polohové chyby uvádí
tab. 4.

Bod

Y
8/1 X
'y

1,2
1,3
0,5
2,0
0,8

I

237-26.5
237-238
239-10,2
239-11.2
239-241

4/1 X

I

"K"

I

Geodezie

601,43
986,99
772,33
144,17

CVUT

601,455
987,019
772,338
144,164

mi> (om)

1,5
2,2

Po vyhloubení šachty a rozrážce bylo prováděno
klasickým provážením směrové připojení. Bylo to
vlastně kontrolní připojení, protože první provážení
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prováděl geodet dodavatele. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o provážení ve značně zúženém prostoru
(úzká konstrukce jámy), nepoužívalo se metody štíhlého trojúhelníka.
Na povrchu se ve směru ražby zavěsily provaž ovací
dráty za sebou, ve vzdálenosti co největší, jak dovolila konstrukce šachty. Jejich vzdálenost (pohybovala
se v rozmezí 2-8 m) se určila od zajišťovacího bodu,
osazeného ve vytyčovacím směru na povrchu, kom parovaným pásmem.
V podzemí se do přímky tvořené těmito dráty
zařadil stroj (Theo 010) a určila se jeho vzdálenost od
zavěšených drátů. Směr se pak opticky promítl na
strop tunelu (obr. 4), kde se osadila značka polygono-

22/64, - čfslo

Směrník
provážený

1/11-3/11
1/111-4/111
4/Y-5/Y

I
I
I

I

I
I

I
I

I
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pořadu byly totožné s příslušnými body pořadu prvého. Strany kontrolního pořadu byly tedy 100 až 160 m
dlouhé. Podle směrníku poslední strany se určovala
oprava směru ražby vzhledem k projektovému směrníku. Geodetu dodavatele byly předány: souřadnice
vybraných bodů (kontrolního pořadu), směrník poslední strany kontrolního pořadu, skutečný směrník ražby
a opravený směrník ražby ve vztahu k hlavním bodům
trasy daným projektovou dokumentací (tento směrník
pak platil pro další ražbu).
Když bylo vyraženo přibližně 100 až 200 m tunelu, byl provážený směr kontrolován gyrotheodolity.
Měření provádělo středisko 115, n. p. Geodézie, Praha
(Ing. Boček, Ing. Smetana). V nejdelším raženém úseku
(Petřínském tunelu) byly usměrněny tři strany, vždy
v blízkosti šachet - Bubeneč, Prašný most, nám. Sovětských tankistů. Hodnoty směrníků stran provážených a určených gyrotheodoIitem uvádí tab. 5.

Strana

vého bodu. Pro zajištění jeho polohy byly vose po
obou stranách polygonového bodu osazeny dva zajišťovací body. Tato trojice bodů tvořila signalizaci
pro detailní vytyčení ražby a pro kontrolu nehybnosti
polygonového bodu (obr. 5). Po zavěšení olovnic se
změřily vzdálenosti mezi takto vytyčeným a stabilizovaným polygonovým bodem a provažovacími dráty.
Postup se opakoval na druhou stranu rozrážky a tím
byla určena základní polygonová strana pro ražbu.
Její délka se pohybovala mezi 15-30 m.

8/1976

84,93940
204,05040
182,68840

I

gyrotheodoUt
84,94300
204,04130
182,68940

Podle směrníků určených gyrotheodolitem byly
opraveny výchozí směrníky a tudíž i souřadnice výchozích vytyčených bodů, získané směrníky porovnány
s projektovými a určeny opravené směry ražby.
Úhly kontrolního polygonu byly měřeny ve 3
nebo 4 skupinách theodoIitem Theo 010, délky základnovou latí Bala (obr. 6) nebo světelným dálkoměrem

~I
I
I

+

•

Z takto určené základní strany se rozvíjel polygonový pořad pro vytyčení
směru ražby. Jednotlivé body byly geodetem dodavatele stabilizovány
po 30 až 40 m. Vznikl polygonový pořad o krátkých
stranách. Ten byl kontrolován polygonovým poi'adem,
jehož strany byly nadřazeny třem až čtyřem stranám
krátkostranného pořadu, přičemž body kontrolního

EOK 2000. Dva způsoby měření délek byly užity
proto, že po zahájení stavby nebyl světelný dálkoměr
k dispozici. Paralaktické měření délek, po konzultaci
s ing. Adámkem, bylo provedeno jeho metodou s latí
uprostřed, se stHdáním dvou komparovaných základnových latí. Této metody se používalo i později, kdy
již byl k dispozici dálkoměr EOK 2000, a to pouze
k měření jednotlivých stran do 60 m. Dálkoměrem
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Hauf, 1., Kutera, L.; Otastgeodeta investora na výstavbě
stoky uK"
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byly strany určovány ve 2 sériích po 5ti měřeních vždy
tam a zpět.
Společně se směrovým připojením se provádělo
připojení výškové. Protože projektovaný malý spád
znamenal velké nároky na přesnost výškového měření,
připojování se provádělo nejméně třikrát. Prvé připojení prováděl geodet dodavatele, vzápětí nezávisle
OG1 a potřetí po 1 až 2 měsících opět OGI. Tento
časový rozestup byl volen proto, aby se případně zachytilo sedání jámy a její výstroje a tím i již osazených
značek hlavních výškových bodů.
Připojení se provádělo technickou nivelací z ověřených výškových bodů pražské nivelační sítě. K provážení se použilo komparovaného pásma, .na konci
zatíženého předepsaným závažím. Na dně jámy se
přenesla výška na dva výchozí hlavní výškové body.
Tyto body byly umístěny tak, aby byly stále přístupny. Stabilizovány byly hlavami zabetonovaných
šroubů, popř. matkami navařenými na důlní výztuž.
Následující výškové body byly stabilizovány zářezy do důlní výztuže (obr. 5) vždy u polygonového
bodu, takže bylo možno polygonovému bodu i bodu
výškovému přiřadit stejné číslo. Nivelace se prováděla
nivelačním strojem Zeiss Ni 025 na lať s cm dělením.
V případě nepřístupnosti zářezu s ohledem na výstroj
chodby odsazovala se lať pomocí vodováhy. Nivelací
se určovaly všechny body raženého tunelu. Z nich bylo
možno výškově urovnávat berolové koše maximálně
s jednou přestavou.
O kvalitách nejen technologie, ale i měření svědčí
prorážkové odchylky uvedené v tab. 6. V prvém sloupci jsou uvedeny délky k prorážce vedených polygonových pořadů. Odchylky jsou uvedeny v absolutních
hodnotách.
Další prací geodeta investora bylo zaměření podélného a příčných profilů vyraženého tunelu. Pro
tento účel byl tunel ve své délce rozměřen po 10 m.
Příčné profily v dané výšce od počvy byly měřeny
theodolitem vzhledem k ose, v obloucích tachymetricky. Tím se získal skutečný půdorys vyraženého tunelu.
V podélném profilu se měřily technickou nivelací body
na počvě a stropě tunel\l, Zaměření profilů sloužilo
ke kontrole tvaru vyraženého tunelu.
Zvláštní prací byla ú<Sttstgeodeta investora na
ukládání shybkypřes
Vltavu. Byly určeny přesné

Konference "Tvorba mapových podkladů
pro výstavbu"
Jánské koupele 11.-13. 5. 1976

Úkoly, které jsou v hospodářské oblasti uloženy XV.
sjezdem KSČ vyvolávají značnou potřebu mapových
podkladů pro výstavbu. Proto ČVTS - Společnost
geodézie a kartografie -odborná
skupina 1701 - ln-

Celba

I

II
III
IV
V

Délka
m

842,1
723,3
545,6
1265,5

Odohylka

I

délkovl!.
m

I

příčná
m

I

vý~~oVl!.

0,060

0,043

0,017

0,020

0,055

0,017

výšky nábřeží na obou březích a vytyčeny oBOvébody.
Protože každý bod byl vytyčován z jiného pořadu
(Smíchov, Výtoň), byla vzdálenost mezi nimi kontrolována světelným dálkoměrem. K takto získané ose
byly za pomoci měřické čety Povodí Vltavy zaměřeny
příčné profily vyhloubené rýhy. Profily byly měřeny
třikrát, poslední měření prováděl geodet Vodních
staveb (subdodavatele) těsně před pokládáním potrubL Při samotném ukládání potrubí (potápění) spolupracoval pak geodet Vodních staveb s geodetem investora. Dobrou souhrou s osádkami tažných člunů a navijáků se podařilo usadit 220 m dlouhé potrubí přes
Vltavu s odchylkou 15 cm od vytyčené osy.
Poslední prací OGI na každém úseku stavby byla
nivelace třímetrových úseků berolové vyzdívky tunelu. Prováděla se přístrojem Ni 025 technickou nivelací.
Výsledkem byl podélný profil dna v měřítku výšek 1 : 1
spolu s tabulkou výšek jednotlivých bodů na sparách.
V našem článku jsme chtěli seznámit odbornou
veřejnost s atypickými měřickými pracemi na nevšední
stavbě spojené s výstavbou hlavního města Prahy.
~; Jak uvedené výsledky ukazují, podařilo se spoluprací geodetů jednotlivých účastníků výstavby a kooperujících organizací odevzdat společnosti kus dobré
práce vysoké kvality. Navíc byly získány cenné zkušenosti, které budou využity při dostavbě díla i při
výstavbě obdobných inženýrských děl.
LITERATURA:
[1] Věstník VHMP-VIS č. 1/1975
[21 Budujeme pražskou kanalizaci, PKVT 1971

Do redakce došlo 6. 5. 1976

ženýr_ská geodézie uspořádala spoll} s Krajským výborem CVTS v Ostravě z pověření UV ČVTS - společnosti geodézie a kartografie celostátní konferenci na toto
velice aktuální téma. Více jak 300 účastníků - geodetů
z různých odvětví národního hospodářství obdrželo
několik dní před zahájením konference sborník referátů, takže měli možnost se dokonale seznámit s projed.
návaI}ou problematikou a připravit si diskusní příspěvky. Uvodní referát přednesl s. Ing. Milan Dokoupil,
a pak byly prosloveny tyto odborné referáty:
Ing. Miroslav Herda, CSc.:
Parametry mapových podkladů velkého měřítka pro
projektování staveb
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Ing. Oldřich Liska:
Požadavky na mapové podklady z hlediska územního
plánování
Ing. Zdeněk Novosád:
Nároky na mapové podklady z hlediska potřeb
projektanta
Ing. Pospíšil:
Mapové podklady v zemědělské a lesnické výstavbě
Ing. Miroslav Roule, CSc.:
Základní mapa velkého měřítka a její využití pro účely
výstavby
Dr. Ing. Jan Sliwka:
Příprava geodetických a kartografických informací pro
průmyslové projektování
Ing. Miroslav Ingeduld, CSc.:
Obecné poznámky o bodovém poli
Ing. Jih Hrouda:
Možnosti vyhotovení mapových podkladů
fotogrammetrickými metodami
Ing. Vlastimil Vyhnánek:
Koncepce mapových prací u ČSD
Ing. Václav Luňáček:
Automatizace zpracování mapových podkladů
Ing. Jindřich Lupač:
Koncepce lokalizačního informačního systému pro
projektové účely
Ing. Adolf Vjačka:
Technické a ekonomické srovnání používaných
technologických postupů při tvorbě mapových
podkladů
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.:
Uplatnění nových technik při tvorbě a reprodukci map
pro výstavbu
Diskusními příspěvky se jednání zúčastnili též hosté
z PLR a z NDR. Novinkou, která si zaslouží pozornost,
bylo vystoupení studentů oboru geodézie a kartografie
vysokých škol z Prahy a Brna a též diskusní příspěvek
studenta důlního měřictví z VŠB v Ostravě. Jejich
vystoupení navazovalo na výsledky studentské konference a odborné činnosti na fakultách.
Diskuse, která následovala po přednesení referátů,
ukázala nutnost vzájemné koordinace a informace v ob·
lasti geodetických prací spojených s výstavbou a její
výsledky jsou zahrnuty do přijatého usnesení.
Konference se konala v přátelském prostředí a splnila
nejen cíle odborné, které si organizátoři kladli, ale též
společenské poslání. Kladem byla též dokonalá organizace a dodržování přesného časového rozvrhu. Příjemné
prostředí místa, v němž se konference konala vytvořilo
přátelské ovzduší pro kvalifikované jednání konference.

z konference "Tvorba mapových podkladů pro
výstavbu"
konané v Jánských koupelích ve dnech
11.-13.5.
1976
Konference pořádaná Společností geodézie a kartografie - ČVTS, OS 1701 se sešla v době, kdy se v podmínkách jednotlivých resortů, hospodářských a společenských organizací rozpraoovávají
"Směrnice pro
hospodářský a sociální rozvoj ČSSR v letech 1976 až
1980", schválené na XV. sjezdu KSČ v dubnu 1976.
Jednání konference bylo vedenou snahou, aby ČVTS
společnost geodézie a kartografie působila k usměrnění
tvorby mapových podkladů pro výstavbu tak, aby bylo
dosaženo optimální připravenosti k plnění úkolů ulo·
žených XV. sjezdem KSČ v investiční výstavbě. Po
vyslechnutí referátů a na základě diskuze dospěli zúčastnění k závěru, že připravované předpisy a normy významně ovlivní tvorbu a kvalitu mapových podkladů
pro projektování staveb a usnesli se doporučit ÚV
čVTS:
1. Požádat ČÚGK, aby před projednáním předpisů
- Směrnice pro tvorbu a obnovu základní mapy
velkého měřítka
- ČSN Mapy velkých měřítek - základní ustanovení
- ČSN Kreslení map velkých měřítek
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- Směrnice na vyhotovování mapových podkladů
velkého měřítka pro projektování staveb
zvážil optimální obsahovou redukci TH mapy a sou·
středil pozornost na údržbu mapového díla odvětvovým způso~em.
2. Požádat ČUGK, aby při tvorbě nových základních
map bylo postupováno v souladu s usnesením vlády
ČSR č. 4 ze dne 7. I. 1976 - k návrhu urbanizace
a dlouhodobého vývoje osídlení ČSR, čímž bude za·
jištěno opatření map pro národní hospodářství v nejdůležitějších oblastech.
3. Uložit všem účastníkům konference, aby se aktivně,
s využitím vlastních zkušeností, zúčastnili připomínkového řízení k návrhúm výše uvedených předpisú ve svých resortech.
4. V zájmu podpory zvýšení kvality účelových map
uložit krajským výborúm ČVTS uspořádání tema·
tických výstavek prací, podle úvahy spojených se
soutěží a hodnocením prací.
5. Upozornit příslušné ústřední orgány státní správy na
nutnost vytvoření systému jednotné evidence pod.
zemních vedení a požádat o vydání obecně závazného
předpisu. ,
6. Požádat ČUGK o řešení koordinace při údržbě obsahu
mapových děl velkých měřítek s ostatními resorty.
7. Zabývat
se usnesením konference, projednat
je
s ČÚGK a s dalšími resorty.
8. Zhodnocení stavu plnění přijatých usnesení této kon·
ference zařadit na program "Setkání odpovědných
geodetu", které se bude konat v termínu podle
posledního usnesení Setkání OG.
Doc. Ing.

Otakar Vosika, OSe.,

CVUT

Dvanásti pracovníci Geodetického ústavu Madarskej
akadémie vied a z Budapesti Geodéziai és Térképészeti
Vállalat zúčastnili sa v dňoch 4.-7. apríla 1976 študij.
ného zájazdu v Bratislave.
V rámci tohto podujatia niektorí účastníci predniesli
na seminári usporiadanom P·SVTS na Stavebnej fakulte a SGKS dňa 5. apríla 1976 prednášky natieto
témy:
dr. Ing. F. Halmos,
DrSc.:
Využitie nových na inerciálnom
prístrojov v geodézii,

princípe pracujúcich

prof. dr. Ing. L. Bezzegh:
Niektoré výskumné problémy r!ešené na Katedre geodé.
zie VŠLD v Šoproni,
Ing. L. Bácsatyai:
Niektoré teoretické problémy štatistickej analýzy
nivelačných sietí pri sledovaní recentných pohybov
zemskej Mry,
Ing. I. Némethová
a Ing. K. Krausz:
Výsledky testovania fotogrametrického
vyhodnocovacieho prístroja Kern PG 2.
Dr. Ing. F. Halmos
DrSc. vo svojej prednáške Sl'
zaoberal konštrukciou starších prístrojov i moderných
gyroteodolitov.
Podrobne rozvádzal moderné smery vývoja týchto
prístrojov, najma v smere:
-
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systémami určujúcimi sever na základe elektronickej
redukcie.
UYiedol aj prevádzkové problémy súvisiace sospracovaním, výpočtovými a technickými riešeniami prístroj ov pracujúcich na princípe matematickej redukcie.
Výklad doplňovali premietané schémy a obrázky konštrukcií. V druhej časti prednášky oboznámil účastníkov s prístrojmi pracujúcimi na inerciálnom
princípe. Pri týchto prístrojoch, ktoré sú na pozemných
dopravných prostriedkoch alebo vrtulníkoch, sú zabudované gyroskopy a prístroje na meranie zrýchlenia
v troch smeroch osí, ktoré určujú priestorové zmeny
celého prístroja alebo zariadenia.Tento systém umožňuje
aj merania tiažového zrýchlenia a po zabudovaní počítačaaj výpočet zvislicov'ej odchýlky.
Prof. dr. Ing. L. Bezzeg informovalo nasledovných
výsledkoch výskumnej činnosti katedry:
1. Fotogrametrické sledovanie pohybu bremena a priehybu lesníckych lanových dráh pri raznych zaťaženiach.
Pri tomto spasobe sa dráha bremena na fotogrammetrických snímkách registrovala svetelnou stopou.
2. vývoj malých modelových lietadiel pre lesnícky výskum. Diarkove ovládaný model lietadla so zabudovaným fotoaparátom formátu 6 X 6 cm umožňuje
vyhotovovať snímky porastu z výšky 40-60
m.
3. Fotogrammetrické meranie deforwácií žeriavov v lesníckej prevádzke na pílach a skladoch.
4. Zariadenie na vyhotovenie svetelných profilov v podzemných priestoroch.
5. vývoj diferenciálneho prekreslovača nového typu.
Snímky s perspektívnym skreslením sa prekreslujú
pomocou kardanicky uloženej a elektronicky riadenej
planparalelnej doštičky umiestnenej pred objektívom projektora vyhodnocovacieho prístroja.
Prednáška
bola doplnená zaujímavými
diapozitívami a konštrukčnými schémami novonavrhovaného
fotogrametrického prístroja.
Ing. L. Bácsatyai
sa zaoberal otázkou posudzovania recentných pohyb ov zemskej kary. Poukázal na
stochastický charakter meraní. Otázku nakolko získané
výsledky odrážajú skutočné chyby a akou mierou sú
ovplyvnené meračskými chybami rieši testovaním.
V prednáške sa zaoberal dvoma teoretickými otázkami
a to:
-

vplyvom nahodilých chýb merania na. vyrovnané
hodnoty charakterizujúce rýchlosť pohybu,
problémom určenia optimálneho časového rozdielu
medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami.

Pri testovaní meraných hodnot si všíma týchto 5
faktorov vstupujúcich do vyrovnania: presnosť merania, velkosť nivelačnej siete, velkosť hodnoty charakterizujúcej rýchlosť recentných pohybov, počet opakovaných meraní a čas opakovaného merania. Výsledok
úvah a analýzy možno zhrnúť nasledovne:
a) Pri súčasnom stupni prístojového vybavenia dajú sa
vykázať aj pomerne malé hodnoty pohybov, ak
systematické chyby nezaťažujú meranie.
b) Minimálna doba opakovanej novej nivelácie v Karpatskej kotline sa maže uvažovať okolo 10 rokov.
Ing. 1. N émethová
a Ing. K. Krausz
uviedli výsledky testovacích skúšok Kernovho fotogrametrického vyhodnocovacieho prístroja PG 2, ktoré vykonali
s použitím mriežky. Výškové skreslenie dostaliminimálne 1-2 p,m, stredné chybyx-ové a y-ové boli bez
zapojenia klimatizácie ± 10-12 p,m, pri zapojení klimatizačného zariadenia dostali strednú chybu ± 8 p,m.
Prístroj PG 2 je vyhotovený hlavne na bežné mapovacie práce, ale možno ním vykonať aj snímkovú trianguláciu s nezávislými modelmi, lebo má špeciálne pomocné
zariadenie (autokolimačný systém a mikroskop na snímkovú trianguláciu),
pomocou ktorého možno lahko
určiť modelové súradnice projekčného centra.

Doe. Ing. Juraj Sale,

OSC.,

Katedra geodézie S V ST, Bratislava

Vedecká konferencia"Z dejín kartografie
na Slovensku"

Pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia
úmrtia význačného slovenského kartografa J ána Lipského usporiadali Slovenská spoločnosť pre dejiny vied
a techniky, ONV - odbor kultúry v Trenčine a Trenčianske múzeum v dňoch 17. a 18. marca 1976 vedeckú
konferenciu pod názvom "Z dejín kartografie
na
Slovensku"
v hoteli Laugaricio v Trenčíne. Dvojdenná
konferencia bola zámerne lokalizovaná do Trenčína,
pretože v blízkej Sedličnej (v súčasnosti časť obce
Trenčianske Stankovce) sa narodil dňa 10. 4. 1766, tu
zomrel 2. 5. 1826 a je pochovaný v rodinnej hrobke
Ján Lipský.
Problematikou
vývoj a mapového zobrazenia Slo·
venska a dielom J. Lipského sa zaDberal na konferencii
svojimi príspevkami dr. L'. V. Qrikryl,
CSc. Zvlášť
sa hodnotila jeho 12/listová mapa Uhorska. Prvé 4 listy
vyšli r. 1803 a celé dielo i s registrom názvov ukončil
Lipský v r. 1808. Je to vlastne kompletná topografická
mapa vtedajšieho Uhorska v mierke 1/469 472. Možno
povedať, že bola spracovaná na geodeticko-astronomicko určených pevných bodoch. Toto mapové dielo sa
dotlačilo v r. 1809 a vyšlo i v r. 1817 a 1833 a bolů podkladom viacerých neskorších máp.
Okrem J. Lipského venovala konferencia vo svojich
referátoch pozornosť dalším osobnostiam kartografie
v minulosti u nás. Tak dr. J. Vozár, CSc. z Historické·
ho ústavu SAV osvetlil príspevok Samuela Mikovíniho
v banskej kartografii. Dr. J. Hanzlík,
CSc. z Geografického ústavu SAV rozobral život a dielo J ána Mateja
Korabinského.
Dr. O. Kudrnovská
z Geografického ústavu SAV sa zaoberala významom mapového
diela o Vysokých Tatrách českého kartografa Karla
Kořistku.
Konečne nemenej zaujímavý, najma z pohladu súčasníka, bol príspevok M. Farkaša
z n. p.
Slovenská kartografia o problémoch prípravy a vydania
faksimile historických máp.
Tematika všetkých príspevkov, ktoré na konfe·
rencii odzneli sa stretla s nevšedným záujmom prítomných 80-ich účastníkov, ktorí prišli na toto podujatie
z raznych inštitúcií z celej ČSSR. Konferencii predsedal
prof. J. Gregor,
člen korešpondent SAV a Ing. D.
Lenko, námestník predsedu Slovenského úradu Geodézie a kartografi.e.
Súčasťou konferencie bola i exkurzi a k rodnému domu
a hrobke J ána Lipského v Trenčianskych Stankovciach - Sedličnej. Účastníci sa mohli presvedčiť, že dielo
J. Lipského zanechalo v jeho rodákoch, najma v školskej mládeži kladnú odozvu.
Dvojdennú
konferenciu názorne doplnila svojím
obsahom výstava
"vývoj mapového zobrazenia na
Slovensku", na ktorej Trenčianske múzeum okrem svojich materiálov vystavovalo exponáty n.p. Slovenská
kartografia z Bratislavy a Slovenského banského múzea
z Banskej Štiavnice. Náplň výstavy rozloženej v troch
miestnostiach približovala život, prácu a mapové diela
S. Mikovíniho aJ. Lipského. Ďalej sa mohli návštevníci
oboznámiť so staršími mapami XVIII. a XIX. storočia
z viacerých oblastí Slovenska.
Táto vedecká konferencia, ktorou si organizátori
naprogramovali oživiť niektoré známe a neznáme fakty
z histórie tvorby a spracovávania máp na našom území
v minulosti, splnilasvoj ciel. V záveroch prítomní od·
poručili zriadiť vedecko-výskumnú inštitúciu, ktorá by
sa zaoberala mapovou tvorbou a dokumentáciou z územia Slovenska.
Ing. Michal Vargovič,
Geodézia, n.p., Trenčín,
Ing. Jozef, Glasnák,
Stredisko geodézie Trenčín,
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Českoslovenští
v Polsku

geodeti -

mototuristé

Ve dnech 7.-9.
5. 1976 se konalo v Poznani II.
mistrovství polských geodetů v mototuristice.
Jako
hlavní myšlenka celé soutěže bylo vytyčeno heslo:
"Automobil, pracovní nástroj geodeta". Této soutěže
se na po~vání polských sgl!druhů zúčastnily dvě posádky z CSSR. Zástupci CUGK Ing. Miroslav Roule,
CSc., Ing. Zdenka Roulová na voze Škoda 100 (mistři
PLR z roku 1975) a posádka Automotoklubu Svazarmu
Goodesia-Rallye Litoměřice Ing. Jaroslav Holub a Ing.
Karel Švcc na voze Wartburg 35:3.
Poznaú
je správním
městem poznaúského
vojvodství, má 433 000 obyvatel a rozkládá se na ploše
22000 ha. Je střediskem průmyslu, obchodu, školství
a kultury, městem starých památek, výstavných sídlišť,
čtvrtí moderních rodinných domků, městem řešícím
velkoryse dopravní problémy, městem, které se stalo
hostitelem účastníků II. mistrovství polských geodetů
v mototuristice.
Základna a ředitelství této soutěže bylo v autokempu
BARANOVO v bezprostřední blízkosti Poznaně. Do
tohoto autokempu, umístěného v kouzelném prostředí
Kierského jezera, dorazily naše posádky v odpoledních
hodinách v pátek 7. 5. 1976. Po nutných formalitách,
kde komplikovala
situaci nedokonalá
znalost řeči
(veškeré pokyny, propozice byly pouze v polštině), nám
polští pořadatelé připravili příjemné př'ekvapení v podobě prvotHdního ubytování v chatách autokempu.
Př'estože byl start I. etapy noční - stanoven
na 20,30 hod., mnoho klidu obě naše posádky neužily.
Popis trasy jednotlivých etap předávali pořadatelé již
při odpoledním zápisu, a tak se z členů obou československých posádek stali překladatelé, kteří ve svorné
shodě a se slovníkem v ruce řešili první nástrahy soutěř.c, záludnosti polského psaného slova.
Na start ve 21,05 hod. nastoupila se startovním
číslem 15 posádka Ing. Holub a Ing. Švec, posádka se
startovním číslem 45 Ing. Roule --Ing. Roulová na voze
Skoda 100 o hodinu později. Po odstartování čekala
posádky zkouška zrychlení a brzdění, dále jízda podle
slovního popisu trasy ("pohádka") a směrových ukazatolú do centra Poznaně, kde noční ulice dokonale provčřily zkušenosti startujících posádek jízdou podle šipkového itineráře v délce 19 km průměrnou rychlostí
:38 km! za hodinu. Tuto část ukončila časová kontrola
ČK 1, ze které soutěžící pokračovali noční jízdou zručnos!i, jízdou podle šipkového itineráře opčt ven z města
do CK 2 a odtud pak jízdou podle slepé mapy po lesních
ccstách v délce 3,6 km do cíle noční etapy.

V sobotu 8. 5. 1976 startovala první čs. posádka
v 8,00 hod. do druhé etapy. V té soutěžící absolvovali
zvláštní zkoušku PS 1, kde měli poznat ne!,fostatky
v technickém vybavení vozidla FIAT 128. Zc nebyl
tento úkol jednoduchý, svědčí závady, které měli soutěžící zjistit: vozidlo mělo rozdílné státní poznávací značky vpředu a vzadu, pouze jeden přídavný reflektor na
zádi a chyběly pryžové části stěračů. Touto "Iahůdkou"
byli soutěžící povzbuzeni do dalších nástrah trati, které
v podobě geodetických zkouŘek PG 3, PG 4 - odhad
vzdálenosti a technická nivelace (určení výšky bodů na
čas), následovaly v druhé části etapy. Jízdou podle "pohádky" pokračovali soutěžící přes Rogalin a Kórnik
do startu zvláštní zkoušky PRJ 1, kde absolvovali jízdu
stálosti výkonu rychlostí 80 km/hod. při neznámé délce
trati a času trvání, a dále pak směrem do Poznaně. Po
příjezdu do časové kontroly v předměstí Poznaně připravili pořadatelé dvě jízdy zručnosti. Pro zbývající část
II. etapy se ze spolujezdců stali "hledači" nivelačních
značek na význačných budovách v centru Poznaně,
ke kterým byly startující posádky naváděny šipkovým
itinerářem. A tak bylo vidět spolujezdce, jak spurtem
se zakaleným zrakem obíhají pamětihodnosti Poznaně,
počítají nivelační značky, zatímco řidiči v plném provozu
řeší záludnosti dopravní situace ve snaze zkrátit trasu
spolujezdcům.
V této části závodu jinak bezzávadný itinerář měl
své "okno", když nepředvídaně zasáhla "vyšší moc".
Výjezd z poznaúského rynku zablokovali příslušníci
polské lidové armády, nacvičující slavnostní přísahu
nováčků na 9. květen, a filmaři. Po zdolání této situace,
kdy posádky byly nuceny odchýlit se od šipkového itineráře objížďkou i po chodnících, dorazily do časové
kontroly. Jízda podlo "pohádky" do Baranova zakončila
II. ctapu a na soutěžící čekal zasloužený oběd.
Po krátkém odpočinku a osvěžení pokračovala soutěž
ve 14,30 hod. startem do III. etapy. Soutěžící vyjížděli
podle tradiční "pohádky"
znovu směrem do centra
Poznaně. V prúběhu etapy absolvovali další zvláštní
zkoušku - jízdu stálosti výkonu průměrnou rychlostí
tentokráte
60 km/hod., rozjczd do kopce, zkoušky
zrychlení a brzdění, jízdu podle šipkového itiner.áře
a další jízdu zručnosti. V poslední ěásti III. etapy se Jelo
podle slepé mapy (bez udaného měřítka) Ilnjkratší
cestou v čase 10 min. do cíle, který byl opět v Baranově.
Po dojezdu do cíle následovala j~štč jízda zrui'mosti na
trávě a písku a pak již definitivní kOllPC soutěžního
dění na trati II. mist,rovství polských ge(ldetú v mototuristice.

Závěr soutčže s vyhlášením výslodkú so konal ve
společenské místnosti rekreačního střediska energetických závodů z Poznaně, které ve Rvých prostorách
hostilo soutěžící po colý průběh soutěže. Tohoto zakončení II. mistrovství polských geodetú a vyhlášení vý-
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Fakultná konferencia - ŠVOČ
na Stavebnej fakulte v Bratislave

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) každoročne vrcholí vedeckou konferenciou. Takáto konferencia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave sa konala
dňa 27. apríla 1976, na ktorej študenti róznych odborných smerov prednášali svoje práce vo viacerých sekciách.
V sekcii geodézia a kartografia bolo prihlásených sedem príspevkov, ktoré riešili viaceré problémy z oblasti
týchto vedných odborov.
Po vyhodnotení prvé miesto obsadili študenti Bujdák, Kováč, Truhan prácou "Možnosti záznamu obrazu
kartografickej predlohy vytvorenej pomocou laserov".
:práce usmerňovali doc. Ing. M. Hájek, CSc., a Ing. J.
Cižmár. Cielom riešenia práce bolo vykonať teoretickú
analýzu vlastností laserov a zistiť aplikačné možnosti
uplatnenia v kartografickej tvorbe a reprodukcii. z hladiska vytvárania
a záznamu obrazu kartografickej
predlohy.
Obsah úlohy je metodicky usporiadaný do nasledovných častí:
-

sledků se zúčastnili představitelé
geodetické služby
v Polsku a představitelé politických a státních orgánů
z Poznaně. Tato skutečnost a samotný průběh soutěže
prokázaly, jaký význam polští soudruzi přikládají této
branně sportovní akci geodetů. Vyhlášení výsledků
bylo pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Ocenění
výsledků nejlepších posádek, přístup vedoucích orgánů
geodetické služby PLR a politických orgánů nesnese
přirovnání s akcemi tohoto typu u nás.
Vyhlášení výsledků
vyznělo pro československé
posádky lichotivě. Ve třídě do llOO ccm obhájila I.
místo posádka startovní číslo 45 Ing. Roule - Ing.
Roulová s počtem 342,8 trestných bodů a v neoficiální klasifikaci bez ohledu na třídy obsadila II. místo.
Posádka startovní číslo 15 Ing. Holub - Ing. Švec ve
stejné obsahové třídě obsadila III. místo s počtem
499,4 trestných bodů.
Vítězi jednotlivých obsahových tříd se stali:
do 850 ccm posádka Idziak - Idziak z Lublaně
436,9 t. b.
do UOO ccm posádka Ing. Roule - Ing. RoulováČSSR
342, 8 t. b.
do 1300 ccm posádka Struzik, Dziurkiewicz z Poznaně
304,9 t. b.
do 1500 ccm a výše posádka Wieczor, Podwysocki
z Lódže
500,0 t. b.

zobrazenie a aplikácia Fourierovej transformácie
v optike,
záznam obrazu pomocou bieleho svetla,
podstata záznamu obrazu pomoc ou laserov so zretelom na ich geometrické vlastnosti,
priestorová, časová a polohová modulácia laserov,
praktické možnosti a aplikačné predpoklady využitia.
laserov v kartografii.

Druhé miesto získal kolektív študentov Pričko, Sládek
a Fašánek prácou "Návrh kategorizácie svahov z hladiska racionálneho využívania pódneho fondu". Vedúcim tejto práce boli doc. Ing. Š. Juráni a doc. Ing. I.
Rybársky, CSc. Hlavná pozornosť práce je zameraná
na stanovenie vhodnej kategorizácie svahov najma
z hladiska správneho využitia slnečnej energie. Ďalej
z hladiska navrhnutia protierozívnych opatrení na svahovitých pódach, tvorby a ochrany polnohospodárskej
krajiny, návrhu správne ho umiestnenia polných ciest
a delimitácie kultúr.
Tretie miesto sa priznalo poslucháčom Maťaš a Hornák za prácu "Zisťovanie stability konšťanty gyroteodolitu Gi B2", vedúci ktorej bol Ing. D. PíŠ. V práci sa
zaoberajú zisťovaním variability súčtovej konštanty
a jej vplyvu na merané výsledky a posúdením kvalita·
tívnych vlastností gyroteodolitu Gi B2.
Tieto príspevky budú sekciu geodézie a kartografie
reprezentovať aj na celoštátnom kole študentskej ve·
deckej konferencie. Nakoniec treba spomenúť práce,
ktoré odzneli v sekcii geodézia a kartografia: J. Klučiar,
J. Kmeť, A. Ornth,: Krútenie statívov, vedúci práce
doc. Ing. J. Šolc, CSc. J. Rosinčin, Szakal, Kamenský:
Využitie stolných a vreckových kalkulačiek v geodézii,
vedúca Ing. G. Hostinová. G. Perešiniová: Dynamický
test stereometrografu v rovinách XZ a YZ. Vedúci
Ing. P. BartoŠ. J. Lapin, A. Koža: Jednoduché geodetické metódy sledovania polohových zmien bodu.
Tohoročná fakultná konferencia ŠVOČ ukázala stúpajúci záujem a úroveň odbornej činnosti u poslucháčov odbornej činnosti u poslucháčov odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT.

Ing. Ka1'el Svec,
Geodézie, n. p., Liberec
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Celoitátna konferencia mladých geodetov
a kartografov
Oslavy profesora Karla Koi'istky v rodné
obci Bi'ezová nad Svitavou
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) predstavuje organizované hnutie Socialistického zvazu mládeže v spolupráci s katedrami a vedecko-pedagogickými
pracovníkmi s cieIom mobilizovať talentovaných poslucháčov vysokých škól na tvorivú vedeckú a odbornú
prácu. Organicky doplňuje vlastný pedagogický proces, prehlbuje ho, vychováva poslucháčov samostatne
tvorivo pracovať, vštepuje im precíznosť v práci a spoločenskú zodpovednosť za zverené úlohy.
Dňa 14. V. 1976 v priestoroch Stavebnej fakulty
SVŠT v B!;atislave prebehlo v poradíyž piate celoštátne
kolo ŠVOC. Celoštátneho kola ŠVOC sa zúčastnilo pať
fakúlt SvF SVŠT Bratislava, SvF ČVUT Praha,
SvF VUT Brno, VAAZ Brno a VŠD Žilina. Súťaž prebiehala v ósmych sekciách - architektúra a urbanizmus,
pozemné stavby, konštrukcie a dopravné stavby, geodézia a kartografia, vodohospodárske stavby, ekonomika a programovanie, technol6gia stavieb a teoretické
disciplíny.
V sekcii geodézia a kartografia sa zúčastnilo 24 súťažiacich, 5 jednotlivcov a 7 kolektívov celkom s 12 prácami. Z toho boli tri práce z ČVUT Praha, štyri z VUT
Brno, tri z Bratislavy a dve z VAAZ Brno.
Prvé miesto obsadili študenti Stavebnej fakulty
SVŠT v Bratislave V. Bujdák, V. Kováč, a F. Truhan,
ktorí pod vedením doc. Ing. M. Hájka, CSc. a Ing. J.
Čižmára rozpracovali tému "Možnosti záznamu obrazu
kartografickej predlohy, vytvorenej pomocou laserov."
Práca je teoretického charakteru a zaoberala sa, ako to
už hovorí názov, štúdiom možností využiti a laserov
v procese záznamu a tvorby kartografického obrazu.
RiešiteIský kolektív vhodne využil poznatky z fyziky
a kartografickej tvorby. Vytvoril týmto teoretickú štúdiu k aplikácii záznamu obrazu kartografickej predlohy
pomocou laseru. Práca bola vhodne doplnená matematickou a grafickou dokumentáciou. Jej výsleq.ky sú
využiteIné v kartografickom výskume aj v praxi.
Na dr'lf:.hommieste sa umiestnil poslucháč Stavebnej
fakulty CVUT v Prahe J. Fiala, ktorý pod vedením
Ing. L. Radoucha, CSc. vypracoval prácu "Měření
plaveckých bazénů." Obsahom práce bola problematika
vytýčenia a merania kovových bazénov. Bol v nej vykonaný rozbor vhodnej technol6gie, porovnaním známych meračských met6d. Práca obsahuje vlastný technologický postup merania doplnený teoretickými úvahami. Celý postup bol dokumentovaný nameranými
hodnotami niekoIkých bazénov.
Tretie miesto obsadil poslucháč SvF ČVUT v Prahe
A. Frangie prácou "Úvaha o správnosti Stokesovy
formule;" Na štvrtom mieste sa umiestnil K. Hess
z VAAZ v Brne s prácou "Návrh algoritmu pro automatizované zevšeobecňování vodních toků ve vojenských topografických mapách" a na piatom mieste
Z. Kraus z Brna s prácou "Algoritmus programu kresby
polohopisního a výškopisního plánu terasovité terénní
plochy."
Odborná porota pod vedením prof. Ing. O. Michalčáka, CSc. vysoko hodnotila aj ostatné súťažné práce,
ktoré boli vypracované na dobrej úrovni.
Záverom po skončení celoštátnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti v Bratislave možno
konštatovať, že každým rokom sa zvyšuje počet študentov, ktorí sa do tejto činnosti zapájajú a rastie aj odborná úroveň ich prác. Ako ukázali uplynulé roky,
mnohé úlohy riešené v rámci ŠVOČ našli uplatnenie
v praxi. Možno povedať, že systematická starostlivosť
o výchovu študentov k samostatnej tvorivej výskumnej a vedeckej práci sa vypláca.
Karol Ďungel,
posl. IV. roč. g. a k. SvF SVŠT,
Bratislava

U příležitosti 70. výročí úmrtí českého geodeta a kartografa profesora Karla Kořistky, rodáka z Březové
nad Svitavou, bylo dne 21. května 1976 uspořádáno
sympozium pod záštitou rady MNV Brněnec - Březová
nad Svitavou, ONV Svitavy, Geografického ústavu
ČSAV Brno, Krajské geodetické ~ kartografické správy
v Pardubicích, Stavební fakulty CVUT v Praze - obor
geodézie a kartografie, Stavegní fakulty VUT v Brně,
Geodézie, n. p., Pardubice:, Cs. společnosti zeměpisné
při ČSAV, VZÚ v Praze a CVTS - ÚV - společnosti
geodézie a kartografie v Praze.
Po uvítání přítomných následovaly přednášky stanovené programem, který byl uveřejněn v Geodetickém
a kartografickém obzoru, ročníku 22/64, číslo 311976.
Nejedenkrát bylo zdůrazněno, že profesor Karel Kořistka patřil k vynikajícím osobnostem 19. století.
V roce 1862 provedl u nás první fotogrammetrické práce. Je tvůrcem českého geodetického a kartografického
názvosloví. Měl významné postavení v geomorfologii,
v hospodářské geografii, hlavně zemědělské a lesnické
a pak ve statistice. Zkonstruoval hypsometr a přístroje
Rro nivelaci, s nimiž konal měření pro horopisné mapy
Čech, Moravy a Slezska. V Příbrami v hloubce 1000 m
založil první geofyzikální stanici. Prováděné práce
geodetické, geografické a kartografické spojoval s prak.
tickým životem, poskytnout výškové podklady pro
technická, zejména komunikační a průmyslová díla,
která se t~hdy začínala budovat. Již roku 1872 provedl
rozdělení Cech na zemědělské oblasti, kterých se používalo až do roku 1923. Tím položil základy k regionalizaci zemědělské výroby u nás.
Po dvacet let byl činným veřejně v pražské samosprávě. Jeho snahou bylo prosazovat české a pokrokové
požadavky. Významným způsobem se podílel na modernizaci technického učení a snažil se přiblížit výuku praktickému životu. Jeho vysokoškolské reformy byly přijaty nejenom v tehdejším Rakousko-Uhersku, ale i
v Ruslsu a jiných zemích.
Na Ceské te.chnice jako profesor praktické geometrie
se zabýval nejen teoreticky, ale i prakticky otázkami
topografického zobrazení terénu. Kromě svých odbor·
ných znalostí měl zvláštní nadání - výtvarné cítění s nímž přistupoval k zobrazení krajiny.
U příležitosti oslav byla vydána brožura Karel Kořistka a jeho rodlJá obec Březová nad Svitavou, ote·
vřena výstavka "Zivot a dílo K. Kořistky" a slavnostně odhalena pamětní deska na jeho rodném domě.
Odhalením pamětní desky na rodném domě, i příležitostným tiskem, vyjádřilo město Březová nad Svitavou a další zúčastněné orgány a organizace svůj dík
prof. Karlu Kořistkovi za jeho celoživotní dílo.
Ing. Dr. Miroslav Bajtalon,
KGKS Pardubice

Dňa 28. júna 1976 zomrel po dlhotrvajúcej zákernej
chorobe Ing. Alojz K o i Š, vo veku 47 rak ov. Narodil
sa 23. 6. 1929 v Báhoni ako syn železničiarskeho robot·
níka. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou na gymnáziu v Trnave v roku 1949, vysokoškolské štúdium, odbor zememeračské inžinierstvo, absolvoval v roku 1953
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
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V odbore geodézie a kartografie
pracoval od roku
1954, kedy nastúpil do služieb rezortu geodézie a kartografie na Geodetickom, topografickom
a kar,tografickom ústave v Bratislavo a po jeho rozčlenení pracoval
v Kartografickoma
reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii a v Bratislave. Tu zastával rozne funkcie pri kartografickej tvorbe ako vedúci kartografického
oddielu,
samostatný redaktor máp a výrobný inžinier. Bol členom Brigády socialiSltickej práce, k,torá získala tento
titul v roku 1963. V roku 1967 byl vyznamenaný rezortným odznakom "Najlepší pracovník rezortu ÚSGK".
V roku 1969 prešiel pracovať na Slovenský úrad geodézie a kartografie,
kde bol poverený funkciou vedúceho odborového referenta ·špecialistu
p,re úsek cien,
ktorú vykonával až do svojej smrti.
V Ing. K o i š o v i strácame dlhoročného
obetavého
pracovníka a dobrého pria:tela.

M

-

G
M
M
VG ~
M

-

M
SG
G
G
SG VG..,--

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického inženýrstv.í na stavební fakultě při ČVUT
v Praze v roce 1975
Diplomové
G VG M
SG

na
na
na
na

G

Bancíř Jaroslav
Určení adiční konstanty dálkoměru EOK 2000
pro dvojici odrazných hranolú
Barták
Jiří
Testování analogových vyhodnocovacích
přístrojú
Beneš Luděk
Aplikace metody světelných řezů pro zaměřování
jam
Brabenec
Jiří
Vytyčení osy liniové stavby úhlovým protínáním
Brodská
Hana
Zhodnocení mapy 1 : 25 000
Caithamlová
Jitka
Technické hodnocení projektu pozemkových
úprav
Cífka Stanislav
Aplikace Gaussovy křivky četnosti v astronomii
Čermák Bohuslav
Porovnání mčřických komor pro pozemní fotogrammetrii
Čermák Jan
Stanovení přípustné šířky pozemku orné půdy
z hlediska protierozní ochrany
Dokulil Ladislav
Možnosti vyu.*ití automatizace pro tvorbu základní mapy CSR 1 : 10000
Drobný Ladislav
Zkoušky hranolů pro použití v laserovém
systému
Dundrová
Milena
_
Mapové podklady pražského metra
Dvořák Milan
Řešení obloukú metodou polárních tětiv
Havlová
Zdeňka
Rešení púdního fondu se zřetelem na usnesení
vlády Č. 293/74 a s ohledem na krajinné prostředí
k. Ú. Mnichovice

M

-

M
SG
M
G
VG M
G
M
SG
M
SG
G

-

G

G

práce
katedře
katedře
katedře
katedře

VG -

geodézie a pozemkových úprav
vyšší geodézie
mapování a kartografie
speciální geodézie

SG -SG -

SG -

va G

SGVG -G
SG VG G
M
G
VG -

M
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Hoffmann
Zdeněk
Řešení konformního zobrazení podle Čebyševova
kriteria při asymetrii zobrazovaného území
Hofman Tomáš
Protierozní ochrana intenzívně obhospodařovaných svažitých pozemků
Hrubý Vladimír
Mapové podklady pražského metra
Chmelík Oldřich
Použití měřických komor SMK a UMK
Janda Jiří
Vyrovnání trojúhelníka základní sítě v trojrozměrném prostoru
Javorský
Vladimír
Vyhot,ovení důlněměřické dokumentace ložiska
cihlářských surovin Radlík
Jánová
Marie
Studie informačních systémú
Jirsa Jaroslav
Komparace základnových latí
Junek Vladislav
Předvýsadbová úprava terénu ve vinohradnictví
Karásek
Karel
Přípravné a výzkumné práce k optimalizaci
otvírky západní části lomu Jiří v Sokolově
Kazda Jan
Rešení oblouku metodou příčných posunů
Klán Jiří
Zvláštní síť Praha - přesnost sítě v závislosti
na volbě vah
Kleissner
Čestmír
Komparace nivelačních a základnových latí
Kočová Dagmar
Rešení půdního fondu se zřetelem na usnesení
vlády č. 293/74 a s ohledem na krajinné prostředí
k. ú. Myšlín
.
Kolbinger
Jiří
Projektová dokumentace pro trasu "A" v prostoru objektu Sklenářka - ZOO Praha
Koťátko
Miroslav
Informační systém a prvotní doklad obecně
a v geodézii a kartografii
Krejný Miloslav
Holografie transparentních a difúzně odrazných
předmětú
Kuldová
Marie
Vytyčení osy liniové stavby dálkoměrem Zeiss
EOK 2000
Lacina Vladimír
Vyrovnání trojúhelníka základní sítě s astronomickými údaji
Laubová
Martina
Polohová přesnost bodů zaměřených rajonem
pomocí dálkoměru REDTA 002 a malé soupravy
latí na výtyčce
Luňáček
Václav
Zhodnocení vytyčovacích sítí pro dálnice
Machek Jiří
Zkoušky malých světelných dálkoměrů
Machová Alice
Vypracování projektové dokumentace hlavní
polní cesty P 4/30 a podkladů pro rozpočet
Matoušková
Věra
Posouzení přesnos~i montáže panelového objektu
Mička Jiří
Zkušební slapové měření setinným gravimetrem
GS 15
Nevrlá Anna, roz. Zvánovcová
Povrchové sítě pro metro
Němec Jaromír
Analytické metody v pozemní fotogrammetrii
Nima Mamoun
Určení souřadnic trigonometrického bodu grafickým vyrovnáním
Nosál Živan
Ověřování charakteristik
moderních automatických nivelačních přístrojů
Zeiss Ni 002
a Zeiss-Opton
N ovotná Vladimíra
Přesnost vyhodnocení stře~ních plášťů při THM
1 : 1000
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Pech Václav
Optimální plán rozvrhu zemin
Pitterová
Eva
Prověření setinného gravimetru GS 15
Plachý Zdeněk
Plánovité rozšíření obsahu registru evidence nemovitostí
Pokorný
Miloslav
Zvláštní síť Praha přesnost vyrovnaných
elementů
Poláček Jiří
Polygonové pořady s gyroorientací
Procházka
Antonín
Projektová dokumentace pro trasu ••B" v prostoru objektu Sklenářka - ZOO Praha
R o II Zdeněk
Řešení oblouků metodou osového polygonu
Růžek Jaroslav
Hodnocení polygonových pořadů pro liniové
stavby
Stodola Vladimír
Ověření použitelnosti aplikačního software kreslicího stolu Kingmatic pro potřeby kartografie
ŠafránekMiroslav
Studie automatických kreslicích zařízení z hlediska jejich použitelnosti v kartografii
Šikýřová
Eva
Vyhodnocení části důlního pole povrchového
dolu Jiří v Sokolovském revíru geometrizačními
metodami
Šnajdrová
Eva
Směrové a délkové vyrovnání dvojitého řetězce
s délkově měřenou osou
Tenk Jiří
Korekce ze správného rozměru nivelačních latí
s uvážením teploty
Teplý Jan
Polohová přesnost bodů určených krátkým rajonem pomocí dálkoměru EOK 2000
Veselý Jiří
Informační brožura o studiu geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT
Věženská
Eliška
Posouzení vzorců hodnotících přesnost polygonových pořadů metra
Vlasák Milan
Zkoušky a hodnocení difrakčních mřížek
Votočková
Věra
Studie o kartografických zobrazeních pro mapy
kontinentů
Židová Milada
Studie výškových měření pro pražské metro
Ing. Zdeněk Vrběcký,
stavební fakulta ČVUT v Praze

KG
KG
KG
KMPÚ

KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KG
KMPÚ
KMPÚ
KGZ
KGZ

KG
KMPÚ

KMPÚ
KG
KMPÚ

-

KGZ
KG

Zoznam diplomových prác, obhájených
absolventmi stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave v rokoch 1974-1975

KGZ

KMPÚ
KG
KGZ
KMPÚ

-

Katedra geodézie
Katedra geodetických základov
Katedra mapovania a pozemkových úprav

-

1975

1974
KGZ

-

éík Miroslav
Fotogrametrické sledovanie zosuvných
území
Farkaš Ján
K valitatívny
prínos stolno-elektronického
počítača do techniky geodetických výpočtov
Hliva Juraj
Meranie polohových posunov trigonometrickou met6dou na sypaných priehradách
Kabát ViIiam
Projekt organizácie vinohradov a predvýsadbová úprava terénu pre JRD Dubová,
okr. Bratislava-vidiek
Kolesár Jozef
Štúdia rozboru presnosti polohopisu máp
veIkých mierok pre účely dekadizácie
Končier Jozef
Oblastná štúdia pozemkových úprav pre
ŠM Senec
Kondáš Štefan
Kategorizácia a klasifikácia prvkov obsahu
mapy
Kopálová
Marta
Tvorba kartografických diel z hIadiska komunikácie informácií
Kostík Juraj
Overovacie skúšky teodolitu Zeiss Theo
010 A
Mikušová
Anna
Analytické hodnotenie obsahu testovacieho
modelu mapy
Mravec Ján
Mikrografia v procese tvorby a archívovania
máp
Oravcová
Veronika
Výpočet zemepisnej dížky Observat6ria
SV;:,T
Paulička
Radomil
Overenie možnosti využitia elektrooptických a rádiových diaIkomerov pre budovanie trigonometrickej siete
Predný
Mladen
Meranie deformácií stožiarov pri zať,ažkávacích skúškach
Ružarovský
Jozef
Vyhotovenie originálu technickohospodárskej mapy 1: 2000 označenia ŽeIiezovce
5-0/l, strojovým spracovaním
Sadloň R6bert
Rozbor presnosti polohopisu máp veIkých
mierok
Shehadeh
Sadeldin
Projekt fotogrametrického
mapovania
: 25 000 pre územie Sýrie
Sloboda Vladimír
Návrh cestnej siete s využitím matematických meMd
Šimurková
Jozefína
Rozbor presnosti časových meraní na ObservaMriu SVŠT
Václav Igor
Aerotriangulácia na stereoplanigrafe
Vališ Juraj
Klasifikácia sposobov riešenia hlavných
geodetických úloh, výber najvhodnejších
pre výpočet na samočinných počítačoch
s overením na praktických príkladoch
Žiška Viliam
Vyhotovenie originálu technickohospodárskej mapy 1: 2000 označenia ŽeIiezovce
5-2/2

Bartkovjaková
Helena
Rozbor vplyvov na rozptyl (strednú chybu)
dÍžok meraných svetelným diaIkomerom
EOS
Brezinová
Eva
Určenie súčtovej konštanty a opráv fázomernej stupnice sveteIného diaIkomeru EOS

KGZ
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Babál Peter
Posúdenie prínosu poloautomatickej
re·
gistrácie časových meraní na Observat6riu
SVŠT
Babicová
Ružena
Návrh optimalizácie zmien kultúr pomocou
výpočtovej techniky
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Barica Peter
Vyhotovenie základnej mapy závodu
Dobšovič
Benedikt
Niektoré problémy tvorby a ochrany pofnohospodárskej krajiny súvisiace s organizáciou půdnych fondov
Dudo Michal
Geodetické výpočty na stolných elektronických kalkulačkách
Dzúr-Gajdoš
Milan
Nová geodetická technika a jej využitie
v stavebníctve
Fabián Anton
Spracovanie a posúdenie meraní skúšobného nivelačného okruhu Bratislava
Habáň Jozef
Vyhotovenie originálu technickohospodár.
skej mapy I : 2000
Halčín Valentín
Vyhotovenie fotogrametrickej meračskej dokumentácie fasády budovy
Hardoš
Ján
Rozbor mapových podkladov na projektovanie investičnej výstavby
Hefty Ján
Štúdium vplyvu systematických chýb na
astronomické časové merania
Hrnčiarik
Michal
Oblastná štúdia pozemkových úprav vokrese Dolný Kubín
Husár Ladislav
Posúdenie met6d vyrovnania astronomických časových pozorovaní
Jašek Karol
Možnosti vyhodnotenia snímok vyhotovených stereo metrickou komorou
J edfovská
Božena
Tvorba mapy mesta na podklade ZM ČSSR
I : 10 000
Kadera Ján
Generel pozemkových úprav pre zlúčené
JRD Gemer
Kapcárová
Mária
Informačná schopnosť mapy z hfadiska te6rie informácií
Kubáň Milan
Štúdia údržby máp evidencie nehnutefností
podfa nových zásad
Kylheku
Kazimír
Určenie konštant gravimetra GAK-PT
Lekeš Borivoj
Miestne pozemkové úpravy pre JRD Vefký
Blh
Lukáč Štefan
Meranie azimutov gyroteodolitom
MOM
Gi·B2
Majerčík
Štefan
Previerka justážneho stavú stereoplanigrafu
Maj erčík Vladimír
Tvorba DTM pre výpočet kubatúr komunikácií met6dou pozemnej fotogrametrie
Maj erník Milan
Testovanie Zeissovho telemetra BRT 006
Maršík Peter
Projekt lesnej hospodárskej cesty pre JRD
Vefký Blh
Masarik Ján
Presnosť geodetických prác pri výstavbe
stavebných objektov
Mišík Ondrej
Projekt predvýsadbovej úpravy terénu a ná·
vrh organizácie vinohradov pre JRD Vefký
Blh
Nedasová
Mária
Redukcie dížok meraných svetelnými a rádiovými diafkomermi na geodetickú vý.
počtovú plochu vzhfadom na automatizáciu
spracovania na počítačoch
Pida Ján
Stereofotogrametrická
kalibrácia vefkoroz·
merných nádrží

KG
KGZ
KG
KMPÚ
KMPÚ
KGZ
KGZ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ
KMPÚ

Satoris Ján
Vyhotovenie projektových podkladov diafnice D-I
Siebenstich
Karol
Vyrovnanie lokálnej trigonometrickej siete
Sitárová
Helena
Vyhotovenie
fotogrametrickej
meračskej
dokumentácie fasády budovy
Šimo Jaroslav
Racionalizácia procesov reprodukcie karto·
grafických podkladov
Šimún Peter
Príprava a rozbor máp pre dekadizáciu
Špernoga
Vladimír
Vyrovnanie trojuholníkovej siete
Šterková
Alžbeta
Závislosť presnosti vefmi presnej nivelácie
od dížky zámery (pre rovinaté územie)
Švihra Ján
Návrh miestnych pozemkových úprav pre
závod Gemer
Tekef Mikuláš
Komplexné opatrenia protierozívnej ochrany půdy v rámci pozemkových úprav
Trnčáková
Kristína
Tvorba odvodených máp vefkých mierok
Vanek Jozef
Automatizované spracovanie projektu hlav·
~ nej pofnej cesty
Vaneková
Mária
Kartometrické parametre tvarovaných reliéfnych máp
Vlček Jozef
Systémový prístup k obsahu a štruktúre
digitálnej mapy
Zeleňák Milan
Perspektívy racionalizácie tvorby kartografických originálov
Ing. Marián Hyroš8,
Stavebná fakulta SVŠT,
Bratislava

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528.7 FOTOGRAMMETRIE
528.74: 528.4 (084.3-11) :681.3.05 :338.23 (437 ) = 30
ČALEK, J. - PRAZAK, J. - ROULE, M. VÚGTK 37184a
Automatisation gro6ma6stiibiger
Mapierung. [Automatic·
ké mapování ve velkých měi<ítkách.)
Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest
1973.
17 S., 2 obr. Soub. text v ruš.
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LrTERM'URY

roč. 26

Zpracování
číselné
technickO'-h06podářské
map'y
(DTHM) fotoglrammetrickýrni metodami a založení báze dat 1ako součást geodetického a k'artogl'af1ckého informačního systému se v CSSR uskUltečňuje lJid r. 1971.
Digitální technologie zpracování map se provádí na
50 lokalátách. Realizace za~ožení báze dat se uskuteční
v příšUm roce. Casové a finanční náklady jsou zatím
vyšší než u klasického zpracování. K úsporám dojde
až př'i systematickém dlouhodobém využívání systému
digitální THM, který tvorbu map pro 'různé účely ,a dalsích odvozených map umožní.
PK

528.74:528.443:912.43(084.3-11)(439) = 30

VŮGTK 37197

PALUGYAI,O.
Methoden der Reambulierung
ambulace map v Maďarsklu.)
Ref. z: Konf. o tvorbě
9 s. SO'ub. text v ruš.

in Ungarn.

(Metody re-

map vel. měř., Budapešť 1973.

mapa. JSOlUdiskutovány výhOtdy a nevýhody obou metod a hodnocen jejich význam pro geogJf'8.fy-ur'banisty
a pmjektanty sídlišť.
di

528.74(21):725=30

VÚGTK 11200

RENISCH, J.
AnwBndung der K1einbiIdphotographie zur Grunchissdarstellun,g VOD WerkhaIlen. (Použití snímkťi malého
formátu pro zobrazení pl1dorysu továrních bal.)
Vermessungstechnlk,
lit 4.

22, 1974,

Č.

8, s. 289-293,

7 obr.,

Situační plány ,dílenských hal, potřebné pro stavební
rekonstrukceapoc1.
lze rychle a spolehlivě vynotovoVlat
na základě fotogmf1í ma,lého formátu po,řízených svislou osou záběru. Obsah informací a přesnost takových
snímkl1 je vyhovující a metoda má některé přednosti
ve srovnání s klasickými zpťisoby měření. Popisuje se
vznik metody, její princip, přlprava měření, přístrojové vybavení, volba vlícovacích bodl1, vLastní snímkování, vyhodnocení snímkl1. Provádí se rozbor přesnosti
metody, poukazuje se na hlavní zdroje chyb a uvádí
se přesnost
fotoplánu
sestaveného
z jednotlivých
snímků.
Šk

V Maďarsku bylo vyVinuto několik technologií pro reambulaci základní ma,py, jsou to: 1. Reambulace mapy v sídlech měřickými metodami. 2. Reambulace map
v p<Jeemkových tratích měřickými metodami. 3. Reambulace map v sídlech a pozemkových trutích jednosnímkovou fotogrammetrií. 4. Reambulance map s přibližzvětšeninami leteckých snímkťi. 5. Reambulace map me'todou
fotoplánťl.
Oednosnímková
fotogoommetlrle).
6. Re,ambulance map metodou ste'reofotogr;ammet1."1e.
7. Společné technické a eVLdenční charakteristIky
re528.74:912.43(084.3-12/-13):528.936(497.2) = 30
ambula,Č[lích metod. V závěru jsou hodnoceny fotoLAUFENTHALTUNG
VÚGTK37198
grammetrické
metody pro reambulaci map jako významně hospodárné a produktivní.
PK
Karte der Volks1'epublik Bnlgarien'. (Údržba topografických map ve'lkých měřítek v Bulharsku.)
528.74:528.45=30

VÚGTK 11200

Ref. z: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapest 1973,
9 s. SOIUib.
text v ruš.

V Bulharsku byly zahájeny práce nlll ropografické mapě velkého měřítka 1: 5000, resp. 1: 10 000 po roce
Die Anwendung der Plwtogrammetrie
lm Budapester
1954; práce se blíží ke ~onci a v současné době až
Hetrieb fiir Geodiisie und Kartiemng (B. G. T. V.) bei
na malé plochy převážně Vysokohorské" části pohrader Vermessung bebauter Gebiete. (Použití fotogI1!11IIl- niční a malé plochy v rovtlně, je již vše zmapováno.
metrie v budapešťském podniku geodézie a kartografie
Od r. 1970 se prová,dí údržba mapy měř. 1: 5000 třemi
pi'i mapování zastavěných území.)
organ:izacemi , které jsou pili' lidových ok'resních radách. Jsou to: sekce ,,~atastr, regulace a nivelace"
Vermessungstechnlk, 22, 1974, Č. 8, s. 286-289, 1 obr.,
sp,ravující f,ond sLdel; sekce "těžby a boje proti erozi"
1 tab.
sprevujícl fond zemědělské pťl.dy; sekce "Okresní spráPodrobný popis jednotlivých fází fotoglrammetrického
vy lesl1" spravující fond lesních pozemkl1. Údržba se
vyhotovení map ve,lkých měřítek: plán snímkového leplrovádí podle směrnic HSGK, převážně fotogrammetrictu, volba, signalizace a zaměření vUcewacích bodl1, výkými metodami v p,rostorech, kde je mnoho změn.
PK
počet souřadnic vlíCCW'élcíchbodl1, IlIllIVigB.lční
p,lán, klasifUm.ce snlmkťl., volba výškoVých vlfcovacích bod 11
,
aeTotrtangulace, vyhodnocení, doměřOVání, kresba mapy, výpočet ploch, závěrečné práce. Popisuje se pmxe
běžná v buda,pešťském podniku geodézie a kartograf1ie.
528.74:912.43:347.235.11:711.5
(439) =30
VÚGTK37194
VAGÁCS, G.

Šk

528.74:528.94:71:515.6=20

VÚGTK 27589

10, C. P.
Cartographic presentation of three-dimensional
Ul'ban
info'rmation. (Kartografické znázornění trojroo:měmých
urbanistických
informací.)
Calrtogr. J., 10, 1973, Č. 2, s. 77-84, 12 obr., 1 tab.,
11.
JSou popislWány dvě metody kartografického
znázornění trojl'!OOměrných informací, např. tv'arl1 a funkcí
budov ve městech. První metoda používá rovnoběžného perspekttivního zoboození realizovaného
spojením
fotoglrammetrtckého vyhodnocovacího přístroje s Perspektomatem P-40 ke konstrukCli trojrozměrných map
měst přímo z leteckých snímkl1. Dl'IUhápoužívá měření
v terénu - každé podlaží se zobrazuje samostal1:ně na
prl1hledné plastické fólii - 6 předtištěných nalepaných geometrtckých vzorO. Překrytím fólií se obdrží

nt.

VAGÁCS,G.
Hei der Vermessung VOD Blmflichen angewandte phutogrammetrische Metlwden in Ungarn. (F,otogrammetrické metody p'oužlté př1 měření stavebních ploch v Maďarsku.)
Ref z.: Konf. o tvorbě map vel. měř., Budapešť 1973.
10 s., 1 obr.
V současné době se užívá fotoglrammetrická technologie při vyhotovování základních pozemkoVých map
v měř. 1: 2000 a 1: 1000 včetně zastavěných ploch.
Letecké
snímky se získávají
komorou
Wlld RC,
f = 152 mm, rozměrl1 23 X23 cm, pro aerotriangulaCi je
měř. let snímkl1 1: 7000-9000. Pro vyhodnocení je
měř. let. snímkl1 1: 4000-5000, pro mapy měř. 1: 1000;
u měř. 1: 2000 je měř. leteckých snímkl1 pro vyhodnocení 1: 8000-9000, pro aerotriangulaci
je měř. let.
sním. 1: 13000-16000.
Vyhodnocení
staveb, ploch
v 'rozsahu 1000 ha prOVinciálního města trv~ detail
na Wlld A8 nebo na stereografu cca 130 až 160 prac.
směn (1 směna = 7,5 ho,d), aerotI'iangulace na Wild
A7 trvá cca 25-35 prac. směn.
PK
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Automatischer Kontrastausgle,ich bei der Herstellun,g
von LuftbiIdkopien mit dem e'lektrischen Ko,plergeriit
ELCOP des VEB Carl Zeiss Jena. (Automatické
vyrovnání kontX'astu při zhotovování kopií leteckých snímkť't
pomocí elektX'onického
kopíX'ovacího přístX'oje ELCOP
fiI'my VEB CaX'I Zeiss }ena.)
Jen-aer Rdsch, 19, 1974, Č. 3, s. 187-191,
5 obX'., lit. 3.
Ve fotogoommetl"ickém
výzkumném
oddělení
InstitUltu
pX'o geodézi'i a ka['togX'afi'i ve VaX'ša:vě byly pX'ovedeny
Výzkumné pX'áce ke zvýšení čitelnosti
kopií leteckých
snímkť't. Výzkumy se týkaly použití elektronického
kopírovacího přístwje
ELCOP pm zhotovování kopU a diapooltivť't leteckých snímkť't s vywvnáním
k'OntX'lllstu. Závěry vyzněly jednozna'čně pl"O použití přistmje
ELCOP,
kteX'ý rumožňuje plné využití
obsahu informací
leteckého snímku.
RIll

NěkoHk8['é opa'kov,alné vydání ,autoa't1a5u z konce 50. [,et
bylo v roce 1971 nahl'awno
novým atlasem všech cest
PflO auuomobilovou dopoovu. Atlas TO'ldělený ,na oblasti:
Pobilllts:ké ~piUhlilky,
Evmps,ká část SSSR, U~aJiTIia a
Mol d,avsko, Cernomořské pobřeží a Ka1vkaz, Kazadlstán
a střední Asie o'bsahuje ,kromě údajů o geog,X'af'ické poloze I/l zVlláštnosteoh území talké zákres nejznámějších
historÍC'kých památek a památný1ch míst. Větší měřítka
map umožnila
z·a·kreslit 'vše'chny servIsy a benzi'nové
st,anioe, schémaMprť'tjezdů
veLkými městy aipod.

629.13.05:912.43 = 82

VÚGTK 17951

ZOLIN, B. V.

Zal"ubežnyje indikátory s podvižnoj kartoj. (zaihoolTIliční
in'dikáttoX'y s po·hylbltvou mapou.)
Izv. VIU~OV.Geod. Aerofotosi.,
obr., Ut 5.

528.932.063.9=30

VÚGTK 2332

Ein System digitaler
ních modelťí

LITERATURY
roč. 26

771.429:528.711.18(203) = 30
KONIECZNY,

ZEMĚMĚŘICKÉ

Gelindemodelle.

(Systém

digitál-

1974,

Č.

3, s. 127-131,

4

Úspěšný let Jetllld1a 'po určené trase závisí mj. i na přesnostli nBvig'llJce, jejímž zAkl,adem dOlI1ooAvna byIlo, aby
posádka letadl,a stanlovlila IVl:tbolVolný o'kamžik S,V'OU
polohu. Sinlllhlll aJut1omatizO'Wlttenlto ,proces IpIl'tnesl[,avytv,oření
Inovýoh př1~r'ojťí indt:ká,torťí s pohyblivou
mapou.
V článku jeu:v€!d'81nlol'Iozdělení tndlikáltmť't s pohybllivou
IIlaIpou, jejiclh krátký ,popis a chaX'alkte,risHka IIlaIp v niclh
použlvianý,oh.
Ra

terénu.)

Mlg.VeX'mess.-NachI'.,
llit. 6.

81, 1974,

Č.

8, s. 304-311,

9 nbX'.,

POlpis systému progvamů ,pro realizaci dig1itálních modelů 'teX'ěnu, vy,pra'cov1IIJnéhonstavem pro apHka,ce gelOdézie ve 19ta'vebnictvÍ. Systém sestává z !I1ěkolli!ka pI'olblémově oriell'tov,aných podpI'ogI'almťí vYP'I1a,covaných v jiazyce
FORTRAN IV. V prvé čásl'i se popisujevý!p1očet o1igitálnlllo modelu teX'énu z bodťí Itvořících
čtvercovou síť,
U'X'čeně!hopX'o pX'ojelkltování doprlllvních st1aveb, v'e drohé
částí je pQPsáno odvození Dastwvého digitálního
modelu
z d1igHální'ho mode,lu jilněho typu.

528.932.063.9:528.48:'656.71 = 30

VÚGTK 22 332

GRUBER, C.

Erfahrungen bei der Anwendung eines digitalen Gelindemodells zur Planung nnd Abrechnung eines internationalen Gro6flughafens. (Zkušenosti s využitím digitálního mode~u teX'é'Illu při 'PI'ojelktování a stavebnLc'h výpočtech velikého mezinátwdníiho .leti!ítě.)
Allg. Ve,l'mess.-Nachr., 81, 1974, Č. 8, s. 311-320,
lit. 10.

4 'obr.,

[912.43 (084.3-11)

:347.235.11] :528.932 (439) = 30
VÚGTK 37 199

NA GY, J.

Allgemeine Fragen der Hiihendarstellung an den neuen
Bodenvermessungsgrundkarten.
(V šeobeClné otáz'ky mázcmlování
mapách.)

výškopisu

na nových

základních

po.zemkCl'vých

ReL z: KonL o tv.orbě map vel. měř., Budalpes,t 1!l73. 12 s.
1 tab. Soub. text v 'ruš.
V Maď,arsku ve snla'ze modeflnizov·at Zálk[.adní 'Poo:emkové
mapy ,pi"ikiI'oči1i v r. 1971 'k zná'rodňováníreIiéfu
nia mapách v měř. 1:1000, 1:2000, 1:4000. Referát se zalbývá
otá'zkamipřesnoS'tIi,
techruol'ogie, obsahu a zná'zo,mění
r,eUéfu !na Základníoh
mapáoh. ~olžaduje se 'pi'esnost
u map v měř. 1:1000 a 1:2000 pro .podTobné výškové body I. ,řádu s roax. odohy~kOlU ±5 mni; u mapy mě,řít1ka
i:4000 ,s max. od1ohylkou ±10 0lTI. Přesnost u malp 'v měř.
1:1000 a 1:2000 pro pod~obné výškolVé body II. řádu je
max. odchyllika ±15 cm a u map měř. 1:4000 ±20 cm.
V te'chn,ol'og~okém Ipos'tupu lbudou up:latlněny fo:togl'ammetrické
metOJdy, výšlkop,is bude
Q1d~ozen z ma.py
1:10000, ZnátZOTněn'v'!~steV1IlJicemd
a výškovými body, popis bodů I. řádlu bude na am a Cl'sta'tIIl.Í'Ch
IbO'důna dm.

PK

Při proje.k1uovánf S'tllJVfiymezinárodnlM
letiště MniclloV II
bylo použito digitáimíh10 moolel:u Iterénu 'Ull"Č€néha.fotogoommetrickou
mefodou. Uváidl se podI'Obný 'po.pis vyhodnoceni bodťí, IkoTIiceptuid~g,ff-állnfho modelu, výpoče,tniho pl'ogDamu .a v~početní 'tecruniky. Ná'sleduje stl'učný
pOIpis vyružiJtí model'u Ipro IpI'ojekt, di,skluse možnosti vytvoření 'pl'oi'el<ltové da!t'abanlky jako zá,kladu Pil'O další
a,k,ce a coo'l'akteristrklll
vý,počtu objemu zemníC1h ,pra'Ci
pomocí digitálního
modelu.
Sk

912.43(084.3-11

).625.78( 430.2) = 30

KLOGE, W.

Karten fiir den Nachweis technischer Versorgungsleitungen. (MlIIPY PI1'Odokumentaci technick'O·in~ený'!"S\ký,ch
V,OOelIlÍ.
)
ReLz:
KiOITIf.'O tvol1bě ma1p vel. měř.,
12 :s. SOUIb.~ext ;v l'uš.

[528.94:625(084.42)] =82
GULJUK, G. I. -

MARKOVA, N. T.

Nekotoryje voprosy sozdanija atlasov avtomobilnych
dorog. (Někit8['é otAzky sestaveni a'utoaNasťí.)
Geod. i Kal't1ogX'. (MOiS~v,a), 1974, Č. 9, s. 59-61.

Budla,pest 1973.

Zá,k'OiI)lIlýmpodikladem ,pX'otyto pX'áceje výnosč.
66 Sb.
z. II. část z 24. 10. 1972 "Nařízení o zajištění prosto'1'oIVé
a časové kool'ldinace linIVestic a OpOOIV
v podzemnídl stavební,c,h prostore'ch".
vývoj velkoměřítkových
temaJtických map pro současnou dokumentaci
technicko-inžený!rsokýdl vedení kl[,ade zvláštní náNllky nlll jakost mllllpovýcih podkl,adťí, stalIl,daI'dlizaci mapového ,obsahu a mapo-
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l'Oěll1k

vou lpileSnost. Pro dOlknmenlte.ceteClhmiokowBlÝ'J"Ských Všivkov,
V. F. Šilkin, P. A.: Výsledky měření
stu byQy v}"t'VIOfeny
v NDR <teC:hnologlCkéa QI1'gl/lll1lizlačnf zenitových
vzdáleností
s použití:m IwmpeIlslIJ'í.
ního způsobu korigování vlivu refrakce, s. 37 M
pl'OOJpDk1lady.PK
39.
Rab,ce:vič, 1. S.: Zvláštní případy nivelace přisledovtj..
912.43{OM.3-11/....,.12)(498) =82
~ÚGTK 37192
ní poklesů stavebních objektů, s. 39-42.
Perepečkin,
A. A.: Optimální délka záměry při sledo.
OSNOVNYJE
v:ánípoklesu stavebních objektů, s. 42-46.
Osno17nyje techničeskije chB1'lllkteristiki topografit!eskich
Balandin,
V. N. - Volodarl3kij,
R. D.: Kapel:lní
pl8no17 v krupnych masštabach v soc. respubIike RumyEUe'ktronický
kalkulátor,
"Elektronika
BZ-04, s. 47.
nH. [Zák,1adní 'technické cha:raootemSltikytopograf. ma,p
Bugajev,
Ju. G. Maslennikov,
A. S. Savelkých měřítek v Rum1JlnSkésoci~listic'kérepublice.)
.
veljev,
A. V.: V~tulníková varianta systlSJP~
Ref. z: Ko.nf. o WOI'lběIDap 'Vel. měř., Budlapest1973.
RDC-2, s. 47-50.
6 s.
Žarnovskij,
A. A. Aleksejev,
F. N.: Některé
otázky zobrazení reliéfu při vyhotovování digitálních
V RUIDUlIlsJrn
,plio zalbezpeč6lI1ípotřeb iIlál1odnfhohospoplánů pomocí počítačů, s. 50-54.
dářství jsou dV'3 dl1Uhyma1,lvelllrých ,měřítek: Základrii
charakteristiky
leSltátmítopogr,afické m.apy 'V'elký,chměřítek lil Sipe,ciálJnf
rro- Pop ov, A. A.: Fotogrammetrické
tounu An-30, s. 54-57.
pogmfi'cké plátny. ZálkII,adnfmalpy jSlo.uv měilí1Jkul:2oo0,
Nikišov,
M. 1. - Nikol'skaja,
Je. N. Šumov,
1:5000 a 1:10 000, lVy.hdtov'Ujise ,podle techinickýchinJu V.: Klasifikace odvětvových tematických ma.p pf O
srtirukcí a seznamu malpovýc'h :zmai!ekz. r. 1965. Klad a
s. 57-60.
.
fOll'má'tllstů IJlillIPY je 'jedlI1iO,tn"ý
II celéan mátě. QI:Js.a«l'O!Vá plánování,
Ba.sjQkova,
N. B.: Mapy ochrany ~ivotního pr()St~
ná,plň je QbdOOillájalko IV jiných státech, lJllelPyj:soIu 'třís.60-63.
barevn.é. SpeciáJní tQpografické plány jsou v měř.
O. A.: O knize, "Vědeckézákla,py
1:1000 ·a 1:500, vyhoŤovují se podle směrnic schv:álemých Pobedonosceva,
komplexního zemědělského mapování,"
s. 63~65.
hlavní sprá1ll0lUpůdlllího f:oodl\1.
PK
Pellinen,
L.P. -- Dmitročenkov,
V. N.: .ZasecláAi
Mezinárodní geodetické asociace na Valném shrom6.ždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální, II.
528.9:371.6:930[047.3)
VÚGTK38973
65-69.
ROUBfK, O - SEDL.ÁCKovA, P~ - Š1DLO, B.
Nejma.n,
B. N.: Porada racionalizátorů a vynálew*
HSGK, s. 69-73.
V.ýzkum soustavy likolnfch kartografickfch
pomůcek pro
Ščefba.kov,
O. A.: Geodetické práce na trase.BU
vyučování dějepisu (situaění zpráva).
v;úmě, s. 73-14.
Praha, \nÚGTK1975. 35 s.
Běžný ukazatel literatury.
Zpráva podává p,řehled zhodnocení dosud vydaných titulfi škDlnich kartografických
pomůcek pro dějepis,
zpřesňuje obsah proJektu soustavy školních karto~rafických pomůcek pro dějepis a informuje o současných
mDžnostech polygrafického
zpracováni nového typu
školnfch kal'ltografických pomůcek - map na transparentnfch f6liích. Navazuje tak na výzkum provedený ve
VÚGTKv roce 1972.
Kašin,
L. A.: Kvalita topografillko-geodetických prací - na úroveň potřeb úkolů desátj3 pětiletk.y, s. 1 aI

9.

PŘEHLED ZEM~M~ŘICKfcH
ČASOPISŮ
GeOd-eZljai' kartograBja,ě.

2176

Kutuzov,
1. A.: Výsledky devátépětUetky
'a plán
rozvoje geodeticko-topograticl:éa
ka.rtogra&ké výroby na. rok 10'76,-8.1--10
Otá.zky kvality a. efektivnosti ge6detieko-topogrttfické
a kartografické výroby, s. ll-Í{}.
N azarov,V.
M.: Metrologicl:é zajištění konstrukce
balistických gravimetl'Ů, s. 28--'&3.
Nikušin,N.
A.: PřeenáorganizftiCe .prací, s. 16-17.
Zkušený organizátor a iDStruktor·:mládeže.s. 17.
Pečerkin,;A.
V.: Vstříenýplán - splněn před termí.
nem, s. 18.
lsakov ,A. Ja..: DvěllQl'ffiy za měSíc, s. 1'9.
Drcozd, S.P.:Údernwbi,.prá.ce.
s. 1'9--''20.
Dudkov,
~. G. - Latenko,
Je. A.: ZlepšovfI,tpřípravn specialistů vzeměniěřrekýeh
průmyslových školách,
s.21-28.
Nazarov,
V.l-L:
Metról9gické 'z&j~ění konstrukce
balistických gravimetť1i" '8.' 28-3.3.
Š-evěuk,P.
M.: Urěení ,,1ron$t&D1;ní"ópravY'r~iového
a..'Světelného' dá.lkoxQ.ěru'Z -pod~ýeh~k
udvěrů
pořadů elektronické'polygenometne,
11. '34--3'1.

,Chlebnikov,
A. V.: Předběžný .rozborpřesJlosti
geo,
detických sítí na základě elips chyb,s.
11--15.
Miťkovec,N.
N.: Testování světelného dálkomw
SM--3, s. 15--20.
Mov~'egjo.n,;R. A. -.Papjan,
V. A.: NěkÍie'1'ézyl~"
Rosti vysokofrekvenlmích modulátorů světla s krystaly LiNbO. pro elektrooptické dálkoměry, s. 20-,~2.
Kovalenko,
V. A. -Kolgunov,
V. M.: .Zkušební
fotografické aštronomicképozorování,
s. 22.,..,...26.
Ustavič,
G. A.: Clonění objektivu při nivelaci vysoké
přesnosti s krátkými záměrami, s. 27-29.
Dolgušin,
V. N.: Určení převýšení z konstantního
úhlu sklonu záměry, s. 30-38.
Jusupov,
D. B.: Ještě jednou o symetrickém popisu
dělení vertikálního kruhu teodolitu T 30, s. 38-39.
Baryšev,
N. A.: Nomogram redukcí délekměřenýeb
pásmem na vodorovnou na základě převýšení, .s.
39-,40.
Bajnauskas,
V. V.: Apriorní přesnost blokové ~otriangulace,s.41--45.
Aleksandrov,
P. S. Zotov, G. A.: Zdokonalení
fotogr&mmetriekých přístroj~, s.•45~48.
,.
Ščerbakov,
Ja. Je.: Stabili$átor topografické letecké
fotokomoFy, s.401)..-51.
'
Korablev,V.
1. -- R()zov, Ju. V.: VyhDtovení'foto.
plánů na průsvitných podkladech, s. .51-53.
Braverman,
B. A.: Soubor programu pro analytiqké
zpracování leteckých snímku pro bQdování průmyslu
těžby a zpracování ropy, s. 53-57.
L'vo.v,
V. K.: Volba délky základny fotogra.flW4ní
při vyhotovování
plán:upniěelí
~etodou pozemní
stereofotogrammetrie,
8.57..-.:.1)9.
Šumov, Ju. V.: Atlo.sy plánovacích ekonomických pb.
IMtí MadlY'ska., s. ~Q-.-61.
,
Nikišov,
:M. 1.: Národní komitét ktl.rtografti SSSR
v 'předv~r:vnI.meziD&rodní
k~cké
kWĎ~
rence MKA, s. 62-64.
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Myl 'nikov, S. A.: Některé otázky organizace zimních topograficko-geodetických prací, s. 64-66.
Knlagin,
Jn. N.: Nová norma pro stereoskopy, s. 67.
Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie při
Sovětu ministrU SSSR a v .prezidiu ÚV odborového
svazu pracujících při geologických a prUzkumných pra·
cích, s. 68-71.
VI. sjezd astronomů a geodetů SSSR, s. 71-73 ..
Sinel'nikov,
D. A.: IV. národní vědeckotechnická
.' fotogrammetrická
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Dilalační spáry v pozemních stavbách
Kniha se zabývá stanovením deformačníCh účinků a zásad správného řešení
spojů a spár v obytných, občanských a průmyslových stavbách, čímž se předchází deformacím a poruchám vyvolaným objemovými změnami a rozdílným
sedáním jednotlivých částí staveb. V knize nen[ řešeno dnatování staveb na
poddolovaném území a dnatování inženýrských sítí. Hlavní důraz je kladen
na to, z jakých hledisHk se mají jednotlivé případy posuzovat. Na řadě skutečných p,říkladů, získaných teoretickou
činností, dlouhodobým výzkumem
a rozsáhlou arbitrážní praxí, dokumentuje autor sp1rávnost či nesprávnost návrhu.
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