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des cartes
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des cartes a grandes
échel1es.

528.517

with

Distanee
obzor,

20,

Meter

IURDA, K.
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des rěgions
urbanlsěes
ii
l'ěchel1e
de 1:1000 par
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Working
program
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and the results
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obzor
ročník 20/82, i!1slo 8/1974 151

a sociá.lne;
úradu geodézie

Rozvoj pracovnej iniciatívy a sociálnej
starostlivosti v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie v roku 1973

JUDr. Jozef Vajda
Slovenský úrad geodézie a kartografle

Pracovníci rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie v rozvoji pracovnej iniciatívy v roku
1973 boli si plne vedomí toho, že aktivita a iniciatíva pracujúcich je jedným zo základných predpokladov uskutočnenia záverov XIV. zjazdu KSC v podmienkach rezortu geodézie a kartografie na území
SSR.
V roku 1973 sa pracovná iniciatíva v rezorte
SÚGK organizovala tak, aby sa optimálne využívali
najnovšie poznatky vedy a techniky, zdroje a prostriedky, aby sa znižovala spotreba materiálu, energie, živej i zhmotnenej
práce, najma prostredníctvom komplexnej socialist1ckej racionalizácie.
Došlo k p r e h í b e n i u rozvoja pracovnej iniciatívy. Pracovníci a pracovné kolektívy za pomoci
straníckych a odborových funkcionárov zlepšovali
kvalitatívnych ukazovatefov výroby a prác pri súčasnom rozvíjaní a naplňovaní materiálneho a duchovného života jednotlivcov i kolektívov. Rozvinuli tvorivé sily, najma na úseku vnútropodnikového socialistického
súťaženia, brigád socialistickej práce, hnutia "K a ž d Ý p o s o c i a I i s t i ck y", hnutia zlepšovatefov a vynálezcov, komplexnej socialistickej
racionalizácie,
komplexnej starostlivosti o pracujúcich, ako aj v oblasti záviizkového hnutia.
Uvedené hlavné smery rozvoj a pracovnej llllClatívy sa zamerali na počesť 25. výročia Februárového víťazstva a blížiaceho sa 30. výročia Slovenského národného povstania.
Do socialistickej súťaže sa v roku 1973 zapojilo
celkom 2700 pracovníkov, ktorí prijali 218 kolektívnych a 1858 individuálnych
socialistických
záv.<:i.zkov,
ktorých výsledná hodnota bola za rok 1973
11 367 000 Kčs.
V roku 1973 sa počet brigád socialistickej práce
zVýšil na 96, z ktorého počtu bol už 19 súťažiacim
kolektívom priznaný titul BSP.
Pri skrášfovaní vlastných pracovísk, miest a obcí
na území SSR odpracované brigádnicke hodiny reprezentujú čiastku 229 160 Kčs.
Na
"Odborársku
miliardu"
ušetrili
pracovníci rezortu SÚGK 777 000 Kčs.
V rezorte SÚGK sa programy komplexnej sociaJistickej racionalizácie v roku 1973 splnili v plánovanej hodnote 4 281 600 Kčs.
Racionalizačné opatrenia sa zamerali na využívanie novej techniky, predovšetkým automatizácie,
dalej zavádzaním strojovej techniky do výroby, napríklad elektrooptických
diafkomerov, fotosádzacieho prístroja DIATYP-u, registračných
zariadení
pri fotogrametrickom
vyhodnocovaní a pod. Z progresívnych technológií treba spomenúť najma zavedenie fotogrametrie
pri technickohospodárskom
mapovaní intravilánov, ktorá prispeje k dobudovaniu a obnove mapového fondu máp velkých mierok
na území SSR.
V rámci zlepšovatefského a vynálezcovského hnutia v rezorte SÚGK bolo v roku 1973 podaných
celkom 55 zlepšovacích návrh ov a z nich sa do
výroby zaviedlo 33, ktorých finančný efekt reprezentuje čiastku 240000 Kčs.
Na úseku boja proti pracovnej i mimopracovnej
úrazovosti sa v rezorte SÚGK v roku 1973 venoval a zvýšená pozornosť, a tak ich vývoj má klesa-

júcu tendenciu. Za tým účelom všetky rezortné
organizácie začali školiť pracovníkovo Z výsledkov
vykonanej previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj z vyhodnotenia kolektívnych
zmlúv na rok 1973 vyplýva, že si rezortné organizácie na úseku starostlivosti
o pracovníkov počínali relatívne dobre. Zmienku si tu zasluhuje verejná kontrola
dodržiavania
všetkých
opatrení
v oblasti ochrany bezpečnosti zdravia pri práci na
vyriešenie problematiky pracujúcich žien. l~e o}Ch
uplatňovanie v riadiacich funkciách, dale] o uroveň ich odmeňovania, pracovných podmienok a sociálnu starostlivosť.
Vefká pozornost sa venovala v roku 1973 aj v ýc h o vek
á d r o v a zvyšovaniu ich kvalifikácie.
Popri zamestnaní študuje 50 pracovníkovo Svoju
odbornú vysokoškolskú úroveň si prehlbuje postgraduálne 24 pracovníkov na SVŠT. Ostatnými školeniami v roku 1973 prešlo celkom 273 pracovníkov, okrem toho jazykové kurzy navštevuje 53 pracovníkov.
Politickovýchovnej
a telovýchovnej činnosti sa
taktiež venovala náležitá pozornosť. Na ciele telovýchovy sa v roku 1973 vyčerpalo celkom 166 000
korún.
Kultúrny život sa v rezortných organizáciách postupne rozvíja.
Politická a ekonomická doležitosť plánu na rok
1974 spočíva najma v oblasti kvalitatívnych
stránok nášho národného hospodárstva. Podfa rozpracovaného dokumentu ÚV KSČ, vlády ČSSR, ÚRO
a ÚV SZM k rozvoj u iniciatívy pracujúcich v rokoch 1974-1975 v rezorte SÚGK sa bude táto
v roku 1974 orientovať na plnenie národohospodárskeho plánu nielen v jeho kvalitatívnych,
ale
aj kvantitatívnych
ukazovateJoch
pri s-účasnom
zni~ovaní spotreby materiálov, energie všetkých
druhov a zvyšovaní produktivity práce.
V roku 1974 pojde okrem plnenia rozhodujúcich
ukazovatefov
plánu aj o tieto ť a ž i s k o v é
úlohy:
1. urýchlené zá.vádzanie poznatkov vedy a techniky do výroby,
2. komplexnú socialistickú racionalizáciu,
3. čo najviičšiu starostlivosť
o pracujúceho
človeka,
4. úsporu živej a zhmotnelej práce,
5. lepšie využívanie fondu pracovného času, pracovnej sily, základných
fondov a znižovanie
nadčasovej práce,
6. postupné plnenie uznesenia vlády SSR č. 134/
/1971 zo dňa 28. 4. 1971 k dobudovaniu a obnove
máp vefkých mierok na území SSR,
7. plenie úloh Edičného plánu SÚGK,
8. plnenie kartografických
úloh podfa harmonogramu spojených s vydaním Atlasu SSR,
9. plnenie úloh vyplývajúcich
z rozpracovaných
materiálov ÚV KSČ a ÚV KSS k ideologickým
otázkam a k celkovej úrovni ideologickej práce.
Nakofko rok 1974 je aj rokom 20. výročia sústredenia zememeračských
a kartografických
prác
v rezorte geodézie a kartografie, rozvinú pracovníci rezortu SÚGK aktivitu a iniciatívu aj na počest
20. výročia sústredenia
zememeračskej
služby.
Splnenie a prekročenie plánu na rok 1974 je úloha
nás všetkých, preto pracovníci rezortu SÚGK za-
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Va;da,
starostlivosti

merajú iniciatívu, pracovnú aktivitu a politickú
angažovanosť a záv1izkové hnutie na úspešné
splnenie a prekročenie plánu na rok 1974. Takto
činorodou prácou oslávia 30. výročie slávneho Slo-

1. Vizuální

prostředky
v současné společenské
komunikaci
Běžně jsme zvyklí na příjem informací ve verbální formě ať sluchovými či zrakovými smysly receptory, kdy abecední i číselná soustava má poměrně nízký počet znaků, všem účastníkům komunikačních procesů i aktů známých. V komunikaci,
zprostředkované
kartograficky,
je možno vytvářet znaky podle dosavadní praxe ad hoc. Přitom
mohou vznikat prakticky v neomezené varietě,
takže je třeba připustit, že táž informace může být
uživateli sdělována různými znaky a naopak, při"
čemž uživatel se může se znaky setkat vůbec poprvé. Kartograficky přenášená informace je vnímána pouze vizuálními receptory. V běžných procesech společenské komunikace jde tedy o jistý
specifický případ. W.. W i t t ve svém kompendiu
[22] se zmiňuje, i když jen zcela okrajově, o tom,
že vnímání celkového mapového pole se liší od
vnímání psaného slova v řádcích. Hned v úvodu je
záhodno konstatovat, že studiu charakteru, podmínek, vlastností, průběhu a důsledku tohoto zvláštního případu vnímání byla dosud v kartografii věnována mizivá pozornost. Chceme-li však optimalizovat informační efekt v uživatelském okruhu
kartografických
děl, bude třeba i této otázce věnovat náležité studium.
V běžném životě můžeme kolem sebe sledovat
velmi silné působení na vizuální receptory. Francouzský psycholog
L. Por c her
tuto situaci
označuje dokonce jako "imperialismus vizuálního"
[19]. V této souvislosti bývá pojednáván
vztah
optického signálu k člověku. A zde jsou pro kartografii významné již delší dobu v sociologii, pedagogice, psychologii a neurofyzice známé poznatky, že stopa v paměti je daleko častěji a intenzívněji spjata se stopou akustického'podnětu,
než se
stopou podnětu optického. Tedy, že ~topa vyvolaná
optickým vjemem, je méně výrazná než stopa vyvolaná jevem akustickým, že tedy účinnostakustic-
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venského národného povstania a 20. výročie sústredenia činností v rezorte geodézie a kartografie a
blížiace sa 30. výročie oslobodenia Československa
Sovietskou armádou.

K problematice kartografické sémiotiky
jako nové oblasti teoretické kartografie

V 8. čísle našeho časopisu z r. 1972 publikoval
autor výsledky systémové úvahy o informačním nazírání kartografie s formulací základních struktur
tohoto oboru jako systému [14]. Tam jsme též vyvodili, že "kartografie
je obor, který teoreticky
i prakticky zabezpečuje společenskou komunikaci
informací ... ". Přijetí této téze vyvolává otázky
o druhu, formě a struktuře sdělovacího jazyka,
o soustavě jeho znaků apod. Na jiném místě při
definování kartografické informace [15] jsme ukázali, že její vznik je svázán též s přechodem z verbální na neverbální komunikaci a zmíněné otázky
se musí stát nutně opět předmětem našeho zájmu.
V předkládané stati si dovoluje autor rozvést zmíněnou problematiku, přiblížit kartografické veřejnosti základní téze moderní disciplíny - teorie
znaku, sémiotiky a jejich praktické dopady a ukázat na potřebu výzkumu v této oblasti, na potřebu
vybudování kartografické sémiotiky.
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kých signálů zvysuJe účinnost signálů optických.
Tyto skutečnosti mají bezespor:u svůj význam v psychologii vnímání a v teorii učení, tj. v oblastech,
kterých si musí kartografie nezbytně všímat, chce-li
mít na zřeteli též uspokojivou míru účinnosti informací sdělovaných svými produkty.
J. C a z e n e u v e ve své sociologii televize [3]
uvádí, že předváděný obraz odnímá divákovi akt
přemýšlení, a tím vlastně přímo brání myšlení. Je
jistě značný rozdíl mezi kynetickým obrazem filmu a statickým obrazem mapy, jak také důrazně
podtrhává J. Ber t i n [1]. Přesto však toto zjištění spolu s výše zmíněnou mírou účinnosti optického signálu je záhodno brát v úvahu v souvislosti
s množstvím obsahu mapy, tj. s množstvím optických signálů tohoto obrazu. Ukazuje se totiž, že
různé optické signály mohou vedle sebe existovat
v určité konečné množině, aniž musí být nezbytně
subjektem zpracovány. Velký počet optických podnětů nemusí zpracování podnětů podporovat. Naopak se spíše může dostavovat při určité činnosti
uživatele roztržitost vnímajícího subjektu. Zmíněné okolnosti nás tedy vedou k výběru podstatných
informací nesených optickými signály, k vhodné
volbě takovýchto signálů, k vhodné volbě jejich
intenzity, k úvaze nad jejich kumulací atd. Protože
optické signály jsou v kartografii svázány s nejrll.znějšími myslitelnými znaky, má i tento stručný
úvod podtrhnout význam rorzvinutí teorie znaku
v kartografii - rozvinutí kartografické sémiotiky,
a to zvláště s přihlédnutím k praktickému využití
takovéto teorie.
2. Podstata sémiotiky
Nejvýznamnější dorozumívací činností ve společenské komunikaci je řeč, která je chápána jako
proces užívání jazyka. "Jazyk je systém slovních
znaků, jež slouží k formulaci myšlenek v procesu
odrážení objektivní skutečnosti, poznání a ve společenském sdělování těchto myšlenek a skutečností, jakožto i s nimi spjatých prožitkll. emociálních, estetických, volních atd." {Zl] Definice platí
pro tzv. přirozený jazyk. Kromě něho však známe
řadu jiných, např. jazyk matematiky, logiky a další, které se označují jako umělé, formalizované jazyky, které jsou odvozovány z jazyka přirozeného.
Do této skupiny jazykll. je možno zařadit i kartografický jazyk, i když v něm nepřevládá
pouhá
formalizace, nebot musí přihUžet i k smyslovým
- sémantickým významll.m znaků. "Znak jako element jazyka je smyslově vnímatelný předmět nebo
událost, označující, reprezentující
jiný předmět,
jinou událost apod."[Zl]
Jak jsme uvedli. hraje v komunikaci zprostředkovávané kartografHpodstatnou
úlohu zrakový
smysl - vizuální recept6ry. Ty jsou způsobilé přijímat znaky veform~·znakO. obrazových. Pro tvorbu znakO kart()trafték~ó
jazyka je žádoucí si uvědomit, žest~J~ě jIJ'kbí'některými
jinými obrazový-
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sémiotiky

mi znaky dosahujeme s nimi obtížněji věrného sémantického odrazu skutečnosti než pomocí nejdůležitějšího obrazového prostředku - psané řeči.
Teorie vizuální komunikace ukázala význam a
nutnost studia a tvorby předpokladů pro to, aby
obrazové znaky soustavy měly následující vlastnosti:
a) komunikovatelnost
schopnost přenášení a
sdělování obsahu informace (sdělitelnost);
b) názornost - schopnost rychlého a účinného vyvolávání podnětů pro myšlenkové pochody;
c) interpretovatelnost
schopnost
vyvolávání
srozumitelnosti u intepreta, podnětu k výkladu,
rozhodnutí apod. o objektu skutečnosti na podkladě odpovídajícího znaku, vyvolání podnětu
k řešení určitých úloh apod.;
d) komprimovatelnost informace - schopnost takového zhušťování informace, kterým je zvyšována hustota příjmu informace za časovou jednotku, např. pomocí standardizovaných
znaků.
Formulujeme-li ve znakové soustavě logická pravidla struktury soustavy, hovoříme o znakovém systému, který v kartografii je znakovým systémem
grafickým.
Problematikou spojenou s teorií znakových systémů se zabývá sémiotika ve svých třech z(Íkladních disciplínách:
a) v syntaktice - teorii vztahů znaků k jiným
znakům, tj. v teorii strukturální stránky znaků
v systému;
b) v sémantice :..--teorii vztahů znaků k odpovídajicím objektům, tj. v teorii smyslové stránky
znaků v systému;
c) v pragmatice - teorii vztahů znaků k jejich
příjemcům - intepretům, tj. v teorii uživatelské a uži'tné stránky znaků v systému.
Vycházíme-li z vyvozené definice kartografie a jejího předmětu [14], jH teorie a metoda tvorby znakových systémů jednou z klíčových otázek kartografie. Proto se jí v této oblasti plně dotýkají výsledky všech tří disciplín sémiotiky, neboť z jejich
hlediska můžeme formulovat v prvém plánu např.
následující požadavky kartografické sémiotiky:
a1) bez ohledu na obsahovou stránku, která bude
v pozdějším užívání znakům vlastní, mají být
elementy soustavy znaků vázány takovými
vhodnými vazbami, aby celek vytvářel účelnou strukturu znakového systému;
a2) znakový systém má být jednoduchý a logický,
aby vylučoval komunikační šum a aby jeho
čtení a užívání (příjem informace) bylo co
nejúčinnější;
b1) znakový systém má umožňovat záznam jakéhokoliv smyslového obsahu kartograficky přenášených informací;
b2) rozlišovací úroveň znakového systému má být
taková, aby dostatečně spolehlivě vyjádřila
odlišnosti smyslu - myšlenkového obsahu na
žádoucí rozlišovací úrovni;
b3) pravidla tvorby a užívání znakového systému
mají být natolik jednoduchá, aby vylučovala
sémantický šum - porušení smyslu vyjadřovaného znaky systému;
c1) znakový systém má umožňovat co nejrychlejší
vnímání;
c2) znakový systém má umožňovat co nejtrvalejší
zapamatování;
c3) znakový systém má být srozumitelný co nejširšímu okruhu uživatelů;
c4) nároky na duševní činnost při užívání znakového systému mají být přiměřené.
Pokud jsou některé z těchto požadavků - formu-

lovaných zatím jistě neúplně a nepropracovaně v kartografii praktikovány, je jejich aplikace více
intuitivní než racionální a je nesoustavná. Plnění
požadavku progresívnosti
kartografie
si vyžádá
systematické studium a prohloubení řešení těchto
otázek s fundovanou aplikací dosažených výsledků
v sémiotice a - jak uvidíme v dalším - též s aplikací tHoretických i experimentálních
výsledků
inženýrské psychologie. Autor přitom pokládá za
žádoucí, aby - aspoň v počáteční fázi - byly nové
poznatky, zákonitosti a téze vytvořeny účinnou
interdisciplinární
spoluprací kartografů a odborníkl! sémiotiků. Jen tak, hledáním vhodných analogií a smysluplnou aplikací lze vytvořit solidní
základy, které by teprve pak mohly být již rozváděny na půdě kartografie ve smyslu dalších odborných, účelových a jiných hledisek. Poznamenejme,
že některé z uvedených aspektů byly již určitým
způsobem uplatňovány ve výzkumu Jednotné soustavy školních kartografických
pomůcek v pražském VÚGTK [lla].
3. Směry teorie tvorby kartografických
systémů

znakových

Uvažovaná teorie se i ve světové kartografii teprve začíná probouzet. Nové myšlenky lze spojit
se dvěma jmény: sovětského autora M. K. B o č ar o v a a s jeho prací z r. 1966 [2] a francouzského autora J. Ber t i n a, a s jeho objemným spisem z r. 1967 [1]. Oba autoři se liší v celkovém
metodickém přístupu a vytvářejí tak dva směry:
zatímco Ber t i n užívá metodu analytickou a staví teorii sémiotickou, ústící v praktickou tvorbu
grafických znakových systémů, používá B o č ar o v určitou formu systémového přístupu a staví
teorii informatickou, ústící v logický model reality
ve formě znakového systému.
Bertinova práce zabírá široké pole grafického
znázorňování informací. Proti dosavadnímu shromažďování příkladů různých výrazových prostředků jsou zde formulovány teoretické postupy rozkladu informace, volby znakových systémů a hodnocení jejich působení na uživatele. Celé zvolené
pole grafiky třídí Ber t i n do čtyř typů grafických úloh:
diagramy,
sítě,
kartografické vyjadřovací formy,
(M. M. - některé)
symbolika.
V každé informaci oděluje "invariant" (neměnnou podstatu informace) a "složky" (variabilní
vlastnosti, charakteristiky
invariantu). Z hlediska
porozumění, chápání složek co do těsnosti jejich
vazeb, jejich uspořádanosti formuluje tři "úrovně
organizace sIMek". Každá složka může mít organizaci:
=t= kvalitativní
kategorie kvality lze různým
způsobem uspořádat, kombinovat bez vlivu na
výslednou metrickou hodnotu sdělované informace;
O posloupnostní (uspořádanou) - kategorie jsou
obecně uspořádány, jejich posloupnost je nezměnitelná, i když nemusí být definována polohou na jakékoliv číselné ose (velký, střední,
malý apod.);
Q kvantitativní (metrickou) - kategorie jsou dány
počty nebo mírami, jejichž poloha na číselné
ose je jednoznačně identifikovatelná.
Výrazové prostředky nejsou libovolně přímo přiřazovány informacím.
Ber t i n vychází od zá-
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kladních
(atomizovaných)
prvků graf~ckých, výrazových prostředku,
které nazývá ,,~lzuáIDl p~oměnné", (které lze označit jako grafické promenné). Jsou to (z hlediska teorie informace vlastně
kódy):
tvar,
velikost,
intenzita (barevný odstín),
struktura
(zrno),
barva (barevný tón),
orientace.
Hledá pak charakteristiky
jejich vizuálních vlas~ností a bezprostředních
výrazových
schopnostI.
Analýza dovoluje
formulovat
určité zobrazovací
zákonitosti,
jejichž cílovou funkcí může b~t optimální uspokojení
informačních
potřeb uŽIvatele.
Stejně jako pro úroveň organizace,
tak i pro působení obrazového
výrazu vizuálních
proměnných
(jejichž míra působení
je úměrná následujícímu
číselnému označení J volí autor symboly:
1

# rozlišovací,

2
3
4
5

"" shrnovací,
=fo kvalitativní,
O pořádací,
Q kvantitativní.

Ber t i n pak používá uvedené i určité další
symboly pro definování
grafické konstrukce,
pro
definování znakového
systému o zvolených vlastnostech.*)
M. K. B o čar o v rozumí pod znakovým systémem množinu znaků, které jsou vázány vzájemnými logickými
vazbami
v kresebném
podáni,
(v grafickém prvku), barvě, tvaru, a to mezi všemi znaky systému, a které vykazují plný souhlas
s logickou klasifikacÍ
předmětu
záznamu. Znaky
netvořící spojitý systém se mohou od sebe výrazně odlišovat v závislosti na množství logických vazeb mezi znaky uvnitř dílčích systémů. Pro vytvoření modelu znakového systému používá autor alfanumerický popis logických vazeb na podkladě známé klasifikace
objektu skutečnosti.
Obecný Bočarovův postup realizujeme na příkladě
volby znakového
systému pro mapu dopravních
nehod zpracovanou
v r. 1967 pod vedením autora
v diplomní práci J. Hoffmanové
(10). Nejobecnějším klasifikačním
pojmem (podle Ber t i n a invariantem)
zvolíme dopravní nehodu. Protože se
v mapě jiný speciálně tematický prvek nebude vyskytovat, není třeba vyjadřovat
ji zvláštním znakem, který by byl základním výrazovým prostředkem celého znakového
systému.
Jednoznačně
je
dána lokalizací
znaku nižší klasifikační
úrovně.
Jednotlivé úrovně klasifikace
dopravních
nehod se
budou postupně graficky uplatňovat
(při aplikaci
Bertinových grafických proměnných)
v následující
posloupnosti:
havárie
srážka
s chodcem
srážka
s překážkou
srážka
s vozidlem
• ) Poznámka: Vzhledem k značně obtížnému překladu
svérázného BertiJncwa textu, je třeba pOViflžovatuvedené
výrazy za předběžné překlady. Teprve experimentální
aplikace a hlubší studium v této oblasti mfiže vést
k upřesnění pojmfi a k formulaci terminologické.
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těžké zranění
lehké zranění
hmotná škoda
VNĚJší
OKOLNOST

HLAVNÍ
PŘfCINA

DENNÍ
DOBA

techn. závada
vozidla
techn. závada
vozovky
smyk
zhoršené
povětrnostní
podmínky
jiná
nepřiměřená
rychlost
předjíždění,
odbočování
nedání
přednosti
stav řidiče
vina chodce
jiná
den
noc

sémiotiky
kartogratie

a - STRUKTURA
(vnitřní
skladba
značky)
b
c
d
a' - ORIENTACE
b'
c'
ď

e'
1 - BAREVNÝ

TON
2
3

4
5
6

I - POZITIV
II - NEGATIV

Znakový systém je alfanumericky ,popsán modele~
na obr. 1, který dovoluje v logickeskladbě
VYVOdIt
960 znaků aniž by se dva z nich opakovaly.
Bude ji;tě užitečné podrobit takový z~akový ~ystém konfrontaci
s metodikou J. Ber t I n a a tlm
i ověřit nosnost, ekvivalentnost,
příp. pře~dnosti
obou metod. Z příkladu je zřejmé, že B o car ov ů v přístup vytváří spíše formální struktu,~y, z~=
tímco Ber t i n o v o pojetí je mnohem blIz nasl
úvaze o formulaci pravidel tvorby kartografického
jazyka. Předběžně se zdá být pravděpodobné,
že
kombinací obou metod by bylo možné dosáhnout
uspokojivého
splnění výše načrtnutých
sémíotických požadavků.
Poznamenejme
dále, že do celé problematiky
vstupují souvislosti s auto~atizačními
procesy~ Pro
tvorbu znakových
systému bude nutno uvazovat
podmínky
procesů automatického
snímání informací digitalizátory,
čtecími automaty apod. Neuva;
žujeme zde snad jen otázku převodu ~n~logo~.e
informace na digitální, který zatím probIha VětsInou poloautomatickou
cestou. Jd:_přH?ev~ím ,0 další krok k automatizaci,
kdy zarrzem ma byt tak
schopné číst znakový systém, aby se mohlo samo
rozhodovat v alternativních
místech o volbě znaku,
jehož polohu má dále digitalizovat.
Dále se jedná
o taková čtecí zařízení, která by byla schopna rozlišovat určitou
soustavu
znaku tak, aby mohla
kartograficky
přenášené
informace
za~ar;ým zpu:
sobem vyhodnocovat.
Jde tedy o urcite sladěm
znakového systému a schopností
čtecích zařízení.
Vše si vyžádá řadu studií i experimentů
a zůstává
zatím pochopitelně
otázkou, zda poža~avky .to~ot?
druhu nebudou například
protichůdne
sémlOt1cke
teorii. Tím se ovšem ale rozšiřuje celá problematika a obtížnost jejího řešení.
4. Význam poznáni podmínek v uživatelském
hu pro tvorbu znakových systémů

okru-

Ve stati o úloze kartografie
ve společenské
komunikaci informacI [14} jsme se několikrát
dotkli
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významu vazeb .systému kartografie a okruhu spotřeby, okruhu uživatelského. V souvislosti s tím
jsme poukázali na dosud teoreticky nezpracovanou
problematiku efektivnosti kartografického přenosu
informací. Jde o další poměrně širokou oblast problémů, tak těsně spjatou s řešením otázek sémiotických, že je nelze od sebe oddělovat. V dalším
nepodáváme zatím žádné řešení kterékoliv z možných otázek, nýbrž pouze stručně uvádíme do zmíněné problematiky.
Činíme tak proto, abychom
navázali na podaný výklad informatického
nazírání kartografie
a současně abychom tímto též
dále doložili jeho specifičnost. Zatímco minulý odstavec pojednával o vztazích syntaktických a sémantických, je tento odstavec věnován pragmatice,
tj. vztahu znaků a uživatelů. Jde ovšem jen o prvý
kontakt, o zaznamenání námětů žádoucích směrů
výzkumu.
U uživatele se v podstatě uzavírá proces kartografického přenosu informací. Sdělená informace
se pak stává podkladem pro navazující učební
(pedagogika), poznávací (věda) či rozhodovací (řízení) proces subjektu.
V každém případě je tu
třeba zodpovědět otázky jako:
jaké množství signálů je schopen přijímat uživatel současně?
jaké kódovacf způsoby jsou optimální pro příjem informace a pro jaké úkoly?
jak přesně a rychle je schopen uživatel dekódovat?
jak rychle a při kterém druhu vnímání je schopen uživatel reagovat?
jak spolehlivě? a dal.
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Těmito otázkami se dostáváme na půdu inženýrské
psychologie. Tato již asi 20 let se rozvíjející disciplma formulovala již velkou řadu poznatků především z oblasti "člověk - stroj" v procesech řízení.
Ř.ada z nich je bezesporu užitečná i v kartografU.
O některých se zde zmíníme, abychom doložili, že
bez uvážení výsledků této moderní disciplíny nelze
kartografickou sémiotiku budovat.
Prvou otázkou bývá většinou otázka po prahových charakteristikách
materiálních
jevů, které
jsou schopny vyvolávat počitky na senzorických
vstupech člověka. Známe-li totiž citlivost tohoto
vstupu (v našem případě zraku) jak energetickou,
tak časovou, tak prostorovou, jsme schopni stanovit určité mezní podmínky pro volbu znakového
systému, tj. pro materializovanou abecedu signálů,
které mají na člověka působit. Signály jsou pochopitelně nositeli informace a vzniká další otázka,
jakou informační kapacitu má ten který signál.
S tím pak úzce souvisí schopnost člověka přijímat,
zpracovávat, uchovávat a dále předávat informace, které přicházejí na jeho senzorický vstup. Již
v úvodu jsme se zmínili, že nejlepší možnosti v přijímání informací mají zrak a sluch a pak teprve
další analyzátory.
Efektivnost práce uživatele je dána rychlostí
a přesností jeho práce. Budeme-li ji chtrt určitým
způsobem určovat, bude třeba analyzovat, formulovat a kvantifikovat uplatnění celé řady vlivů.
K tomu účelu vyslovujeme hypotézu existence
funkce, která charakterizuje
závislost efektivnosti
využívání kartografické formy přenosu informace
na řadě proměnných. Bude ji třeba zřejmě vyvodit
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ze dvou hlavních složek: jednak z charakteristik
informace a jednak z podmínek příjemce informace:

kde

Ž1
Ž2
Ž3
Ž4

Ul
U2
U3

= druh informace,

= komplikovanost informace,
= hustota informace,
= kódování informace,
= subjektivní (vnitřní) podmínky příjemce
informace,
= objektivní (vnější) podmínky příjemce
informace,
= druh aktivity příjemce informace.

K prokázání této hypotetické funkce a zvláště k jejímu kvantifikovanému vyjádření bude třeba realizovat řadu různých experimentů.
Je však možno
v počátku vyjít alespoň z některých kvantitativních
charakteristik
informace.
Vztáhneme-li uvedenou hypotézu do oblasti sémiotiky, můžeme formulovat následující větu o účinnosti znakových systémů:
Poskytuje-li příjemci informací určitý znakový systém ve srovnání s jiným za stejných subjektivních i objektivních podmínek příjemce informaci
vyšší kvality i kvantity, příp. dovoluje-li získat tutéž informaci v kratším časovém úseku, pak lze
takový znakový systém označit jako informačně
účinnější.
Z této věty je zřejmý nejen význam vazby sémiotiky a inženýrské psychologie, ale též praktický
dopad teoreticky zdůvodněné tvorby znakového
systému.

•Jako

příklad výsledků inženýrské psychologie
užitečných kartografii lze citovat závěry z následujících experimentů. W. D. Hit t [9] uvádí vyhodnocení 225 experimentálních
situací, v nichž
bylo hodnoceno pět kategorií kódů o osmi prvcích
(znacích):
číslice, písmena, geometrické
tvary,
barvy a orientace (směry) znaku. Prvým významným závěrem je to, že vyhledávání (lokalizace)
a rozpoznávání (identifikace)
informace jsou dvě
nezávislé úlohy v práci uživatele. Transponujeme-li
toto vyhodnocení do kartografie,
pak je možno
konstatovat, že má smysl především pro kompozici kartografické
vyjadřovací formy a pro hodnocení podmínek při jejím využívání. Znalost typu uživatelovy úlohy též ovlivní vedle dalších hledisek volbu znakového systému. K tomu se pak
váže druhé vyhodnocení experimentu. Hit t uvádí,
že v podmínkách experimentu se jevily účinnějšími způsoby kódování pomocí barev a číslic než
pomocí ostatních kódů. Číslice jsou vhodnější pro
úlohy identifikace informace, pro ostatní úlohy lokalizace, porovnávání hustoty rozložení informace v rilzný~h místech
pracovní plochy obrazu,
hodnocení informace, určení počtu objektů - jsou
oba kódy rovnocenné.
Poslední závěr potvrzují i výsledky C. W. E I' i ksen a [5] a A. C h a pan i s e a R. M. H a I s e y e
[11], neboť ze 14 podnětových modalit barva odevzdál'á informaci o největším počtu bitů. Poznamenejme zde jen na okraj, že, teorii barev z hlediska sdělování informace vlastně v kartografii nebyla dosud věnována žádná významnější pozornost.
(Neuvažujeme zde zatím známé úvahy např. o fyziologickém pfisobení barev - Pe u c ker, volbu
sítí pro optimální gradaci intenzitních stupnic -
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Len gf e I d, W i II i am s. apod., i když poslední
je jistě pojednáváné problematice velmi blízké.)
G. E k 111 éJ. n, R. Li n d m a n a W. W i II i a m - O I s o n [4] hodnotili u tří experimentálních populací (107, 79, 99 studentů psychologie)
odhady
skutečných množství zobrazovaných objemovými a
plošnými znaky (krychle, koule, čtverec, kruh J .
Došli pak k závěru, že hodnocení objemů kartografických znakú obráží ve skutečnosti vnímání jejich plochy. Proto nedoporučují záznam kvantitativní informace objemovými znaky. Význam takovéhoto experimentu není třeba komentovat.
Jsou tu však i jiné problémy vysloveně pragmatického charakteru.
Např. otázka, zda má mapa
sloužit jen jednomu uŽivateli - tedy nést jen určitý druh informace, či má-li se obracet k širšímu
okruhu
uživatelů a nést více druhů informací.
\' posledním případě by volba kartografického jazyka měla být taková, aby dovolovala jednotlivým
tipům uživatelů snadnou filtraci relevantní a nerelevantní
informace. Zatímco doposud při klasickém způsobu vyhotovování map byla tato otázka ekonomického
charakteru, v automatizované
tvorbě v návaznosti na informační systémy se dostává do zcela jiné polohy.
Z příkladů je zřejmé, - i když nebyla vyčerpána zdaleka celá šíře předmětu inženýrské psychologie - že k9ždý problém má jednak těsnou vazbu na sémiotiku a jednak významné praktické dopady. Všechny uvedené a podobné výsledky je třeba též konfrontovat s Ber ti n o v Ý m i vývody a
náměty.
Domníváme se, že není třeba žádné zvláštní argumentace pro to, abychom úvahu ukončili následujícími závěry:
a) kartografická sémiotika a inženýrská psychologie vlastností Člověka a procesů při využívání
kartograficky sdělovaných informací mají velmi těsné vazby, které nelze ani při výzkumu
v těchto oblastech nerespektovat
separátními
přístupy;
b) obě disciplíny jsou reálným a perspektivním
zdrojem další exaktizace kartografického
přenosu informací i jejich využívání;
c) je žádoucí zahrnout výzkum v oblasti obou disciplín do základního
teoretického
výzkumu
v kartografU.
Jestliže se již dnes dostává v odborných kruzích
do povědomí, že kartografické
dílo je jedním
z ~činný'ch prostředků sdělování informací ve spolecenske komunikaci, nelze již o existenci kartografického jazyka pochybovat. Uvažujeme-li pak ce]~u varietu kartografických děl a jejich potenciálnIch účelů, je Zřejmé, že formulování určité struk!~ry,~pravi~el a řádu tohoto jazyka je přinejmenSlm zadoucl. Nejde jistě o prioritní problém kartografie, neboť ten spočívá v co nejvěrnějším záznamu prostorových vztahů jevů skutečnosti
ale to
n~ní důvod~m _pro to, aby byl v rámci kom;lexmho teoretlCkeho výzkumu podceňován či opomíJen.

Autor je si vědom specifiky přirozeného a formalizovaného jazyka a nepovažuje za správné nepromyšlené a formální přenášení teoretických výsledků z jedné do druhé oblasti. I z tohoto důvodu je třeba hledat pro tuto problematiku teoreticky zdůvodněná řešení.
Realizace předložené skromné úvahy i námětů
výzkumu by mohla vytvořit vhodné předpoklady
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pro vybudování kartografické sémiotiky jako nové oblasti teoretické kartografie a jako přínosu
pro další zkvalitňování společenské úlohy praktické
kartografické tvorby.
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Lektoroval:

K digitálnímu vyhotovení map urbanizovaných oblastí v měřítku 1 : 1000metodou
letecké fotogrammetrie a poznatky z realizačních prací

V současné době pořizování a zapůjčování leteckých
měřických snllnků se řídí "Směrnicí pro zhotovování
a zapůj čování leteckých měřických snímků", podle
níž atmosferické podmínky pro jejich zhotovení jsou
následující:
"Mimořádně příznivé povětrnostní podmínky,
především ustálené, bezoblačné sluIiečné počasí s velmi
dobrou viditelností, charakterizovanou při pohledu
z letounu dobře viditelnými orientačními předměty,
vzdálenými 10 až 15 km."
Při technickohospodářském mapování ve velkých
měřítkách urbanizovaných oblastí fotogrammetrickou metodou je efektivnost použité metody závislá na
počtu lomových bodů na hranicích předmětů měření,
identifikovaných na snímcích. Předpokladem identifikace přirozeně i uměle fotogrammetricky signalizovaných bodů ve vyhodnocovacích strojích je jejich
zobrazení na leteckých snímcích. V urbanizovaných
oblastech, kde ve vegetačním období velký počet
bodů je zakryt olistěnfm stromů, je možnost identifi-

Ing. Jan Neumann, CSc.,
VÚGTK v Praze

Ing. Václav Pichlik, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

kace lomových bodů na snímcích ovlivněna dobou
snímkování, tedy tím, zda bylo letecké měřické snímkování uskutečněno v mimovegetačním období či
nikoliv.
V průběhu roku 1972 byl zkoumán vliv doby sním·
kování na množství vyhodnocených lomových bodů
na hranicích předmětů měření ve dvou lokalitách, a to
vždy ve dvou - podle. stupňú obtížnosti - typově
téměř stejných blocích.
V prvých se souvislým
zastavěním a v druhých s nesouvislým vilovým zastavěním. Rozdíl mezi oběma lokalitami byl jcn ten,
že v souvisle zastavěném bloku zkoumaném v druhé
lokalitě bylo podstatně více ovocných stromú.
Snímkování prvé lokality bylo uskutečněno před
olistěním stromú, počátkem dubna 1972, a druhé lokality v době plné vegetace ke konci letních měsícú
v roce 1972.
Ačkoliv zkoumané bloky v obou lokalitách měly
tedy stejný charakter, a klasifikační práce v obou lokalitách provedli titíž pracovnici a fotogrammetrické
vyhodnocení opět jedna dvojice vyhodnocovatelů,
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bylo v prvé lokalitě fotogrammetricky vyhodnoceno
požaduje; aby letadlo při mímkování bylo minimálně
až 97 % lomových bodů a v druhé lokalitě jen asi 200 m pod mrakovou clonou. Jeví se proto reálné
54 % lomových bodů.
předpokládat, že je možné při fotogrammetrickém
Hlavní příčinou nevyhodnocení tak velkého počtu
mapování urbanizovaných oblasti v měřítku 1 : 1000
bodů v druhé lokalitě bylo snímkování v plném vege- zvýšit počet dní, vhodných pro letecké měřické
tačním období.
snímkování.
PřekroČÍ-li rozsah geodetických doměřovacích
Možnost leteckého měřického snímkováni ve veprací po fotogrammetrickém
vyhodnocení určitou
černích hodinách byla v ČSSR ověřena na zkušebním
fotogrammetrickém poli Pecný [8]. V roce 1966 v létě
hranici (asi 15 % až 20 % určovaných bodů), pro které
v 19.10 hod. byla v měřítku 1 : 4000 snímkována místní
nebyla při fotogrammetrickém vyhodnocení určena
trať obce Kostelní Střímelice na film o citlivosti
ani vhodná síť měřických bodů, pak přínos použití
fotogrammetrické metody je problematický. Byla a je
23 Din leteckou komorou RC 5a s parametry 21/18.
proto zkoumána možnost leteckého předběžného i mě.• Výsledky vyhodnocovacích prací potvrdily možnost
řického snimkování za podmínek, jež nejsou směrnicí
leteckého měřického snímkování v uvedených podmínkách pro účely polohopisného vyhodnocení.
pro zhotovování snímků uvažovány.
Možností snímkování za zhoršených atmosfericV roce 1973 byly zahájeny experimentální práce
kých podmínek se zabýval ERANTI [3]. Provedl
s cílem ověřit v ČSSR možnost zvýšení počtu dní
pro letecké předběžné i měřické snímkování. Za tím
experimentá.lní snímkování jednak v době, kdy obloha
účelem byly části čtyř lokalit, v nichž podle projektu
byla pokryta souvislou vrstvou mraků a jednak při
realizačnich prací jsou větší části místních tratí fotodobré viditelnosti, ale záhy zrána po východu slunce.
Výsledky zkušebních prací potvrdily, že pokud je grammetricky mapovány, kromě měřického snímkopoužit vhodný negativní materiál, lze pro některé
vání v poledních hodinách, též snímkovány v měřítku
účely provádět letecké měřické snímkování i za ne1 : 4500 komorou MRB s parametry 21/18 do dvou
příznivých podmínek, nebo v těch denních hodinách,
hodin po východu slunce nebo do dvou hodin před
které jsou zatím běžně považovány za nevhodné pro
západem slunce a komorou MRB s parametry 11,5/18
letecké měřické snímkováni.
pod oblačností, a to vždy na negativní film o citlivosti,
Pro snímková.ní v rannějších hodinách svědčí odpovídající atmosferickým podmínkám snímkování.
Jestliže výsledky experimentálních prací potvrdí
okolnost, jíž uvádí GÁL [5]:
možnost zvýšení počtu příležitostí vhodných pro mě"Oblaka - podle současných názorů - ztěžující
nebo znemožňující letecké měřické snímkováni, začí- řické snímkování, podstatně vzroste možnost většího
využití fotogrammetrie.
nají se objevovat ráno o 8. až 10. hodině, a to nejprve
jako lehká a později jako rychle se zvětšující oblaka.
Maxima dosahují o 13. až 15. hodině a k večeru se opět
zmenšují anebo mizí."
Problémem snimkování za zhoršených povětrnostFotogrammetrický náčrt je podkladem pro fotoních podmínek se též zabýval BAATZ [1]. Pokládá
grammetrické vyhodnocení. Obsahuje všechny předza uskutečnitelné měřické snímkování do výšky letu
měty měření, převedené z náčrtu o místním šetření
900 m nad terénem.
a získané klasifikací - [12].
a) je-li oblačnost 7/8 až 8/8 s mraky výše než
Za předpokladu, že snímkování pro mapové liBty
900 m a dohlednost přes 8 km,
v měřítku 1 : 1000 o rozměrech 625 m X 500 m bylo
b) nebo je-li protrhaná oblačnost do 2/8 až 6/8, provedeno s 80 % podélným překrytem komorou
mraky opět výše jak 900 m a do-;== ~:::==io::' ==.:= :::--;
r- --23 - - =- -hlednost opět přes 8 km.
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o formátu 18 cm X 18 cm v měřítku snímku 1 : 4500
tak, že mapový list lze vyhodnotit ze dvou snímkových dvojic (v našem případě ze snímkových dvojic
23-25 a 25-27, viz obr. 12), pak na základě současných zkušeností nejvhodnějším podkladem pro fotogrammetrické náčrty jsou sedminásobné zvětšeniny
snímků, nepoužitých pro vyhodnocovací práce (v našem případě snímky 24 a 26).
Z každého snímku Se vyhotoví čtyři zvětšeniny
na formát B 3 tak, že se překrývají asi o 13 až 14 cm.
Výhodou zmíněným způsobem vyhotovených zvětšenin na formát B 3 s uvedenými překryty je, kromě
snazší manipulace a jednotnosti s osvědčenou velikostí
polních náčrtů při mapování geodetickými metodami,
jednak menší radiální zkreslení v důsledku toho, že
v podélném překrytu zvětšená část snímku jen nepatrně přesáhne polovinu základny fotografování,
a jednak možnost snazšího vyhotovení klasifikačního
náčrtu. Se zřetelem na obtížnost práce na vyhodnoco.
vacích strojích, spojené s opakující se změnou oční
akomodace na model terénu a na klasifikační náčrt, měl
by fotogrammetrický náčrt obsahovat jen jednoznačně
identifikovatelné předměty měření a jen údaje, fOtřebné pouze pro vyhodnocovací práce. V klasifikačním
náčrtu se černě zakreslí polohopi~ný obsah mapy,
přičemž všechny jednotlivé lomové body hranic předmětů měření se vyznačí černými tečkami a očíslují se.
Současně s vyhotovováním klasifikačních zákresů
je nutné vést pro každou zpracovatelskou skupinu ve
snímkové dvojici samostatný "Zápisník podrobného
měření" [13]. Ze současné zkušene~ti praxe vyplývá,
že je velmi účelné založit a vést "Kontrolní záznam
podrobných polohopisných bodů", do kterého se zaznamenává nejdříve projekt a později zpilsob určení
podrobných polohopisných bodů, jak je uvedeno ve
vzoru 1.
Kontrolní záznam podrobných polohopisných bodil se vede pro každou zpracovatelskou jednotku
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(klasifikační náčrt nebo jeho skupinu) a lze pro něj
podle vzoru 1. připravit formulář tak, aby na jedné
jeho straně bylo evidováno 100 bodil.
Kromě černé polohopisné kresby se vykresli červeně obrysy střešních plášťil [7], ale to jenom v tom
případě, jestliže obrys střešního pláště není shodného
průběhu s obrysem průniku konstrukce budovy s te·
rénem [9]. Aby fotogrammetrický náčrt nebyl pře.
plněn, zaznamenávají se změřené šířky okapů a oměrné míry na folarex, přiložený na fotogrammetrický
náčrt.
Každý klasifikační náčrt, v podstatě část užitkové
plochy snímkové dvojice, se označí
-

dvojčíslím v rozmezí 10 až 30, značícím katastrální
území,
- dvojčíslím v rozmezí 01 až 99, udávajícím číslo
snímkové dvojice, a
- čísly v rozmezí 1 až 9, označujícúni zpravidla číslo
klasifikačního náčrtu nebo v některých případech,
jestliže výpočetní práce mají být provedeny na
i'amočinném počítači Odra 1003 nebo 1013, označu.
jícími případně číslo skupiny (technické jednotky)
v klasifikačním náčrtu.
-- Podrobné bedy v jednotlivých klasifikačních náčrtech nebo v jejich skupinách se označí vlastními
čísly v rozmezí 001 až 999.
Hranice skupin v klasifikačním zákresu - zpra·
vidla po hraničních čarách polohopisu - se modře
olemují, přičemž směr lemu určuje příslušnost polohopisných čar ke skupině. Je·li olemování vyznačeno
vně příslušné skupiny, patří lomové body hraniční
kresby do ní, je-li olemování vyznačeno uvnitř skupiny,
patří lomové body hraniční kresby do sousední skupi.
ny. Jestliže nastane případ, že jen několik bodů na
hraniční kresbě je za,hrnuto do sousední skupiny, pak je
nutné čísla těchto bodů opatřit hranatou závorkou,
směrovanou ke skupině do jejíhož souboru patří.
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Vyhodnocení signalizovaných lomových
bodil
signalizovaných

Projekt I Realízace x
určení bodu

2-

Vyhodnocení
ných bodů

pomoc-

3-

Vyhodnocení nesignalizovaných· lomových bodů (kupř. rohú střeš. plášťů)
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4-

Vyhodnocení nesignalizovaných pomocných bodů (kupř. bodú na hranicích
střeš. plášťů)
5 - Doměření nevyhodnocených bodů
6 - Výpočet z dříve určených bodů (podle
poznámky)
a· nejednoznačně identifikované body
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Při digitálním mapování zastavěných tratí fotogrammetrickou metodou se jeví klasifikační práce
jako jedny z nejnáročnějších. Pracovník provádějící
klasifikaci by měl mít znalosti o možnostech fotogrammetrického vyhodnocení, o možnostech určení lomových bodů průniků zdiva se zemí výpočtem z konstrukčních měr, o nejvhodnějších způsobech geodetického doměření fotogrammetricky nevyhodnocených
bodů a o technologickém postupu pro předpis redukce
souřadnic'lomových
bodů střešních plášťů o šířky
okapů.
P?édpokladém racionálního provedení následných
prací po klasifikačních pracech je, navrhovat k foto:,g;ra.mmetrickémuvyhodnocení jen takový počet lomových bodů střešních plášťů, který po redukci jejich
soořadnic o šířky okapů umožní výpočet souřadnic.
dalších bodů polohopisu z konstrukčních oměrných,
nebo li zvlášť členitého polohopisu navrhnout jeho
orthogonální zaměření z fotogrammetricky určených
měřických nebo podrobných bodů.

Fotogrammetrické vyhodnocení se provádí graficky
a současně numericky podle klasifikovaných fotogrammetrických náčrtů. Měřené hodnoty se registrují podle
připojeného vzoru v pořadí, jak je předpokládáno
v programech pro ,výpočty na samočinném počítači.
Při výpočtu souřadnic podrobných bodů uchovává Samočinný počítač ve své paměti seznam čísel
všech daných. a určovaných bodů (ZBPP, PBPP, VB,
PB). Tím, že,písla jsou používána v rozsahu různých
jednotek (triangulační list, katastrální území, snímkov!Í-dvojice, fotogrammetrický náčrt, zpracovatelská
skupina), budou čísla těchto bodů mnohdy shodná.
Prq .jejich rpzliŠení se proto zavádí skupinové číslo
aúp\q.~,Číslo bodu.
Skupinovým číslem bodu se rozumí [13]:
a) u bodů základního polohového pole (ZBPP)
S-JTSK a u bodů zhušťovacích (ZB) - číslo triangulačního listu,
b) u bodů podrobného polohového pole (PBPP)
a u bodů pomocných - pracovní číslo katastrálního
území doplněné třemi nulami,
c) při užití fotogrammetrické
metody u bodú
podrobných (PB) - dvouciferné pracovní číslo katastrálního území doplněné dvouciferným číslem užitkové plochy snímkové dvojice a jednociferným číslem
klasifikačního náčrtu nebo popřípadě zpracovatelské
skupiny.
Úplné číslo bodu sestává ze skupinového čísla
bodu a z vlastního jeho čísla, které pro ZBPP a ZB
je 1 až 500, pro PBPP a pomocné body 500-2000,
a pro podrobné body (má-li být výpočet proveden
na počítači Odra 1003 nebo 1013) 001 až 999.
U podrobných bodů, jejichž skupinové číslo je
tvořeno pracovním číslem katastrálního území a číslem
snímkové dvoj'ice ve které jsou zobrazeny, se skupinové číslo v,d?~umenta;ci jejich vlastní skupiny neuvádí.
'I;
Vlast:rťí vyhodnocení fotogrammetrického náčrtu
nebo několika náčrtů snímkové dvojice probíhá a registruje se:\'takto:

a) Shora se uvede pracovní číslo katastrálního
území a po mezeře číslo snímkové dvojice.
b) Po posunu vozíku na novou řádku následuje
první a druhé čtení vIícovacích bodů, které musí být
v obou řadách provedeno ve stejném pořadí a zakončeno vždy v poslední řádce nulou.
c) Po vynechání řádky, do které bude ručně
doděrováno skupinové číslo PBPP, následuje první
čtení PBPP - které jsou ve fotogrammetrickém
náčrtu vyznačeny červenými kroužky a červeně očíslovány - zakončené v poslední řádce nulou. Pak následuje ve stejné úpravě druhé čtení. PBPP nemusí být
čteny v aritmetickém pořadí, ale jejich stejné pořadí
musí být dodrženo v obou řadách. PBPP se vyhodnocují vždy najednou z celé užitkové plochy snímkové
dvojice.
d) Po vynechání dostatečného počtu I'ádek, do
kterých bude ručně doděrováno skupinové číslo podrobných bodú a nejvyšší číslo podrobného bodu, užité
v klasifikačním náčrtu nebo skupině (obvykle zvýšené
asi o 50), následuje čtení podrobných bodů první sku,
piny zakončené nulou na poslední řádce. Podrobné
body ve skupině nemusí být čteny v aritmetickém
pořadí, ale musí být všechny vyčerpány a zaznamenány do kontrolního záznamu. Z něj je pak patrné, které
body je nutné dopočítat, a které je nutné případně
geodeticky doměřit. Ve stejné úpravě následuje čtení
podrobných bodů druhé skupiny a dalších, až do vyčerpání všech skupin uvedených v náčrtu.
e) Na konci každé pracovní směny se přečtou
znovu souřadnice vIícovacích bodů. Čtené údaje se
zapíší, ale neděrují se. Děrovaly by se jen v tom případě, kdyby rozdíl mezi oběma čteními modelových
souřadnic překročil přípustné hodnoty podle "Směrnice THM". V takovém případě by bylo nutné přidělit
pro zbývající část vyhodnocované dvojice nejblíže
vyšší číslo z dosud neobsazených čísel snímkových
dvojic, neboť by musela být samostatně transformována.
V rámci každé skupiny je nutno vyhodnotit jednak všechny jednoznačně identifikovatelné body určené k vyhodnocení, pÍ'Ípadně určit další pomocné body
na hranách střešních plášťů, umožňující určit protínáním vpřed fotogrammetricky nevyhodnocené body.
Body, které nebylo možno vyhodnotit fotogrammetricky, se zřetelně vyznačí ve fotogrammetrickém náčrtu zažlucením. Všechny navíc určené pomocné body
se očíslují nejblíže vyšším číslem po posledním obsazeném čísle ve skupině. (Celkový počet bodů ve skupině
nesmí překročit pro počítač Odra 1003 nebo 1013 999.)
Další použitá čísla se jednak poznamenají do klasifikačního zákresu a jednak do "Kontrolního záznamu
podrobných polohopisných bodů".
O bodech, ležících na hranicích střešních plášťů,
platí:
Bodům, které jsou vyhodnoceny na hranicích
střešních plášťů, a jejichž souřadnice po redukci o šířky
okapů se neztotožní se souřadnicemi lomových bodů
průniků zdiva se zemí, je třeba přidělit vždy nejbližší
neobsazené číslo, pokud tak již neučinil klasifikátor.
Pozornost je třeba věnovat případům, kdy z jediného lomového bodu střešního pláště bude po redukci
jeho souřadnic o šířky okapů určeno několik lomových
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bodů průniků zdiva se zemi. Tehdy je třeba registro.
vat stejné modelové souřadnice tohoto lomového bodu
střešního pláště pod čísly všech bodů, které z něho
budou určeny.
Dále se doporučuje, zvláště u členitých střešních
plášťů, fotogrammetricky vyhodnotit jen nejnutnější
počet jejich lomových bodů a po redukci jejich souřad.
nic o šířky okapů určit ostatní body průniků konstruk.
ce budov s terénem výpočtem podle úlohy 4 "Návo.
du .. " [13]. Viz příklad na obrázku 13.
Při zmíněném postupu odpadne fotogrammetrické
vyhodnocení lomových bodů střešních plášťů 54, 55,
56,57,58,59,60,61,62,67,68,69,70,71,72,73,74
a měření šířek okapů u hran spojujících tyto body.
Postup je založen na skutečnosti, že podle "Směrnice
THM" [12] se zaměřují u hudov všechny oměrné míry,
a to rychleji a s větší přesností, než lze fotogrammet.
ricky vyhodnotit všechny zmíněné lomové body a za·
měřit šířky okapů. Způsob předpisu redukce souřadnic
o šířky okapů pro samočinný počítač Odra je uveden
v oddíle 4, 7.

4.7 Výpoěetni a doplňovací práce po fotogrammetrickém
vyhodnoceni
Postup a způsob výpočetních a doplňovacích prací po
fotogrammetrickém vyhodnocení je závislý na druhu
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samočinného počítače, jenž je k dispozici a na úplnosti
programů pro řešení výpočetních úloh. V případě, že
výpočetní práce jsou prováděny na malém počítači
Odra 1003 nebo 1013, člení se výpočetní a doplňovací
práce v následující etapy:

Vzor registrace modelových souřadnic
(y)

č. b. kód dvojice

1567.96
1515.85
1468.91

6188.20
6181. 76
6180.29

2001 01
207601
200401

1567.98
1515.83
1468,92

6188.22
6181. 77
6180.30

(z)
1001
30.00
26.72
26.56

-

vlícovací body, 2 řady

{)

30.01
26.72
26.56

200101
207601
200401

Legenda:

o
10000
27.26
27.32

10 .. číslo katastrálního
území
OI .. číslo snímkové
dvojice
I .. číslo klasifikačního náčrtu nebo
skupiny
850 .. nejvyšší čís. podrobného bodu ve
skupině, zvětš. asi
050

1544.41
1542.29

6187.07
6187.60

050601
050201

1544.42
1542.29

6187.08
6187.62

050601
050201

1526.41
1532.90

6189.82
6174.99

000101
0012 01 -- PB 1. skupina

1552.26
1532.90

6170.06
6174.99

070101
002201 -

1511.21
1533.10

6140.40
6099.22

00101
00401 -

o
10000
27.28
27.31

o
10011
850
28.96
27.15

o
10012
720
27.13
27.15

PB 2. skupina

10019

800
29.16
30.00
O
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a) Výpočet afinní transformace modelových souř'adnic fotogrammetricky vyhodnocených bodů,
b) Předpis a výpočet fotogrammetricky nevyhodnocených bodů, zejména na obvodech střešních
plášťů -

z fotogrammetricky vyhodnocených bodů na
hranách střešních plášťů (protínáním vpřed),
z oměrných měr a zaměřených šířek okapů (některou z úloh uvedených v "Návodu, .. " [13]),
z geodetickéhodo měření (některou z úloh
uvedených v "Návodu ... " [13]).

c) Předpis a výpočet redukcí· souřadnic lomových
bodů střešních plášťů o šířky okapů a předpis a výpočet kontrolních oměrných měr. Podle programu pro
výpočet souřadnic lomových bodů průniků konstrukcí
budov s terénem, se tyto body počítají jako průsečíky
rovnoběžek s lomovými body střešních plášťů ve vzdálenostech rovných změřeným šířkám okapů. Vzor
předpisu výpočtu redukovaných souřadnic lomových
bodů střešních plášťů o šířky okapů na počítači Odra
1003 nebo 1013 je uveden na str. 25 výzkumné zprávy
č. 443/71 [7]. Podrobně je rozpracován v Nedvědově
"Prozatímním technologickém postupu ... " [6] a některé složitější případy jsou uvedeny ve výzkumné
zprávě č. 491/72 [8]. Na obrázku 13 tohoto článku je
mezi lomovými body střešních plášťů 53 a 63 a 66 a 76
předpokládána nulová šířka okapu, se záměrem snížit
rozsah měřických prací v poli (měření šířek okapů)
a snížit počet vyhodnocovaných lomových bodil střešních plášťů. Ve výzkumné zprávě č. 489 [10] je uveden
způsob redukce souřadnic loniových bodil střešních
plášťů o šířky okapů na počítači Tesla 200.
d) Druhý předpis a výpočet dosud neurčených
podrobných bodil - z oměrných a z geodetického
doměření s využitím již redukovaných souřadnic 10mových bodil střešních plášťů (opět některou z úloh
uvedených v "Návodu .. " [13].)
e) Analýzu a opravu chyb.
f) Předpis pro kresbu a vyhotovení zobrazovací
pásky pro automatický koordinátograf. Viz [14], po
kterém následuje- Vyhotovení kontrolní kresby na prilsvitku.
- Analýza chyb s využitím grafického fotogrammetrického vyhodnocení a oprava zobrazovací pásky.
- V závislosti na počtu chyb při první kontrolní
kresbě druhá kontrolní kresba po provedení dalších
oprav nebo pravděpodobněji rytina polohopisu a výpočet výměr pracel.
Oíselné THM polních tratí lze s požadovanou přesností vyhotovit při grafickonumerickém vyhodnocení
na analogových přístrojích bez použití automatického
koordinátografu. Obdobně v případech, kdy by postačilo vyhotovit digitální mapy urbanizovaných oblastí tak, že místo průniků konstrukce budov se zemí
by mohly být budovy zobrazeny průmětem jejich
střešních plášťil, bylo by možné vyhotovit číselné
i grafické mapy analogovými stroji, bez dalšího užití
automatických koordinátografil.
Při použití fotogrammetrické metody se záměrem
zvýšit efektivnost mapovacích prací, je nutné respektovat zkušenost, že zvýšení efektivnosti jedné z jejích

dílčích prací je jen tehdy oprávněné, nesníží-Ii PC tím
efektivnost následujících dílčích prací, a tím i výsledná efektivnost použité metody.

5. Další možnost zvýšení efektivnosti vyhotovení map
velkých měřítek
Byla-Ii zatím uvažována jen mapovací metoda jako
možný činitel efektivnosti vyhotovení map velkých
měřítek, pak dalším možným činitelem je redukce
obsahu základní technickohospodářské mapy.
Obecně státy s poměrně vysokým národním důchodem na plošnou jednotku potřebují pro rozvoj
národního hospodářství podrobnější mapy než státy
s řidším osídlením.
Uspokojení požadavků, kladených na mapy velkých měřítek četnými zájemci z různých oborů, je
nejobtížnějším úkolem koncepce nové mapy. Proto
je nutné vážit požadavky, kladené na mapu tímto
širokým okruhem zájemců, z nichž každý ji posuzuje
z úzkého hlediska svého oboru, mnohdy bez ohledu na
hospodářské a organizační dilsledky v mapovacích
pracích, v grafické únosnosti mapy, v její údržbě,
a ponechává stranou otázku, jaké procento její plochy
bude skutečně měřicky využitkováno. Stejně bývá
přezírán problém její údržby. Tyto požadavky je třcba
objektivně zhodnotit, zharmonizovat a z celého komplexu požadavkil vybrat jen jejich optimální jádro.
Hlavním vodítkem tohoto třídění je především
trvalost mapovaných jevů, dále možnost zřetelného
zobrazení v předpokládaném měřítku a podmínka nepříliš nákladné údržby mapy. Je třeba mít stále na
paměti, že čím bohatší je obsah mapy, tím mapa
rychleji sMrne a tím nákladnější je její údržba. Při
zmíněném výběru je nutno zvážit možnosti doplňování mapového obsahu uživatelem, který si tak z otisku mapy základní může pořídit mapu účelovou. Kromě
použité metody má pro efektivnost mapovacích prací
tedy podstatný význam obsah mapy.
V rámci řešení výzkumného úkolu "Realizacc
výzkumu technologie fotogrammetrického vyhotovení
technickohospodářských map místních tratí v měřítku
1 : 1000" byla v roce 1972 provedena analýza zaměřovaných předmětů měření v pěti zkoumaných blocích
tří lokalit. Při analýze se vycházelo z předpokladu,
že pro základní teehniekohospodářskou mapu by měly
být zaměřeny všechny lomové body hranic zobrazovaných parcel, a že by měly být zaměřeny polohopisné
body budov s popisnými a evidenčními čísly. Přesná
lokalizace různých zaměřovaných předmětů měření
(určení polohopisných souřadnic všech lomových bodů
na hranicích předmětú měření) bez celospolečenského
významu, jako ku příkladu stájí, chlévú, stodol, kúlen,
přístavkú, záchodú, zápraží, teras, chodníkú a schodů
se nejeví odúvodněná. Ukázalo se, že počet bodú na
hranicích předmětú měření bez celospolečenského
významu byl asi 25 % z celkového počtu bodú.
Po .úvaze o účelném obsahu základní technickohospodářské mapy (ZTHM) byl učiněn následující
závěr:
a) ZTHM by měla obsahovat především předměty
měření, které se udržují v rámci evidence nemovitostí
(EN).
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Jestliže v urbanizovaných oblastech každý lomový bod na hranicích parcel a domů s popisnými nebo
evidenčními čísly bude v digitální mapě lokalizován
souřadnicemi, pak se jeví vyhovující v případě potřeby
evidence některých dalších zájmových předmětů, evidovat je jen záznamem s udáním jejich výměry (určené
popřípadě jen z oměrných měl') a s odvoláním na číslo
parcely, jejíž jsou částí.
b) Požadavek určovat při digitálním mapování
v měřítku 1 : 1000 fotogrammetrickou metodou pro
ZTHM souřadnice lomových bodů průniků stavebních
objektů s terénem uvnitř jednoho a téhož vlastnictví
(užívání) se nejeví po technické a zvláště po ekonomické stránce odůvodněný.
Lze předpokládat, že pro údržbu map v souhlase
se skutečností plně postačí síť PBPP, popřípadě číselně
určené lomové body na hranicích parcel.
Jeví se tedy účelné při použití fotogrammetrické
metody u stavebních objektů uvnitř jednoho a téhož
vlastnictví (užívání) určovat a zobrazovat jen lomové
body vnějších obrysů střešních plášťů. Ve fotogrammetrickém náčrtu a v mapě by bylo nutné pro jejich
zobrazení zvolit zvláštní značku (jako značka byla
navržena půlmilímetrová kolmá čárka, směřující ze
středu hrany střešního pláště do budovy), a pro očíslování fotogrammetricky
určených lomových bodů
střešních plášťů vyhradit v seznamu souřadnic samostatnou skupinu čísel. V těch případech, kdy by pro
stavební objekty byly určovány jen souřadnice lomových bodů střešních plášťů a v mapě graficky zobrazovány jejich obrysy, nebylo by nutné měřit šířky
okapú. Pro kontrolu správnosti určených souřadnic
lomových bodů střešních plášťú by bylo nutné vypracovat program pro ověření jejich pravoúhlosti.

Dr. HARRY ve zprávě o činnosti pracovní skupiny
IV/1 Mezinárodní fotpgrammetrické společnosti (MFS),
přednesené na VlIl. Mezinárodním fotogrammetrickém kongresu ve Stockholmu v roce 1956, uvádí následující dúvody, proč fotogrammetrická metoda není
v praxi využívána v míře odpovídající jejím prokázaným výhodám:
1. Poměrně velké náklady na přístrojové vybavení
pro letecké snímkování a pro fotogrammetrické
vyhodnocovací práce.
2. Nedostatek odborně schopných pracovníkú
řídit mapovací práce fotogrammetrickou metodou.
3. V některých zemích i existující již mapový
fond, vyhotovený klasickými metodami, jehož nahražení novým mapovým dílem, odpovídajícím současným požadavkúm a potřebám praxe, se nejeví prvořadě naléhavé.
4. Nedúvěra měřických odborníkú, vyškolených
a ovládajících jen klasické mapovací metody, k nové
organizačně náročnější metodě.
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umožnila v resortu výchovu řady řídících a střednt··
technických pracovníkú pro fotogrammetrické práce.
K bodu 3.
ČSSR je jedním zc státú, kde při údržbě současného fondu map velkých měřítek lze vyhotovovat nové
číselné mapy postupně, se zřetelem na naléhavost
jejich potřeb pro národní hospodářství.
K bodu 4.
Lze předpokládat, že di'lVod uvedený Dr. HARRYM ztratil v ČSSR do značné míry platnost, a že
další výsledky fotogrammetrického mapování rozptýlí poslední zbytky r.edúvěry v jeho přesnost.
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[I I] SOKOLOVA, N. A.: Technologija krupnomasštabnych aerotopografičeskich sjemok.
NEDRA, Moskva -- 1973
[12] §Il}ěrnice pro technickohospodářské
mapování.
CUGK - Praha, 1969
[13] Návod pro vedení měřického náčrtu a zápisníku
měřených údajů určených ke strojovému zpracovápí výpcčetních a zobrazovacích prací.
ČUGK - Praha, 1971
[14] Návod pro vedení předpisu pro kresbu a výpočet
výměr při strojovém zpracování technickohospodář'ské mapy.
ČÚGK - Praha, 197I

K bodu 1. a 2.
V ČSSR Ústřední správa geodézie a kartografie
(ÚSGK) od roku 1955 prokázala plné pochopení pro
novou mapovací metodu velkorysým zajištěním parku
fotogra.mmetrických vyhodnocovacích strojů. Dále
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Suchťínek,

Niektoré praktické skúsenosti
využitia diafkomeru EOS

Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.,
Ing. Jaroslav Abelovlč, CSc., Ing. Karol Jurda,
Katedra geodetických základov SVŠT v Bratlslave

Článok sa zaoberá niektorými praktickými skúsenosťami, ktoré získali pracovníci Katedry geodetických
základov na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave pri praktických meraniach malým svetelným dialkomerom EOS fy VEB
C. Zeiss, Jena.
Malé svetelné dialkomery našli v posledných rokoch v našej geodetickej praxi svoje pevné miesto.
Ich stále častejšie využívanie prináša nielen vyššiu
produktivitu geodetických prác, ale znamená aj kvalitatívnu zmenu v použití jestvujúcich metód. Jej
podstata spočíva v tO~l že sa podstatn~ zvačšil rozsah priamo meraných d1žok a rovnako sa zvýšila tiež
ich presnosť. Hranice použitelnosti metód praktickej
geodézie sa rozšírili. Mnohé problémy praktickej
geodézie možno riešiť len meraním dÍžok. Pri konkrétnych prípadoch podla možností možno robiť najrozmanitejšie modifikácie vhodných kombinácií dižkového a uhlového (smerového) merania.
V predloženom článku vyberáme prípady, ktoré
sa v našej praxi vyskytujú najčastejšie a sú bez použitia
malého svetelného dialkomeru splnitelné len s ťažkosťami alebo neprimerane velkými nákladmi. Ďalej
predpokladáme, že dialkomer EOS - tak ako malé
svetelné dialkomery vóbec je čitatelom nášho
časopisu dostatočne známy. Napriek tomu však chceme upozorniť na jednu jeho prednosť. Meranú dížku
možno určiť samostatne z každej zo štyroch používaných frekvencií s rovnakou presnosťou. Tým je daná
možnosť stálej kontroly stability frekvencií a aj získania spolahlivých výsledkov. Konečne - pre zachovanie stručnosti článku - sa obmedzíme iba na naznačenie meračských postupov a nebudeme uvádzať
podrobnosti spracovania meračských výsledkov, čo je
známe z dostupnej literatúry.

1. Rekonštrukcia miestnych sieti v zastavaných
častiach
V starých mestských štvrtiach bola u nás všade trigonometrická sieť vybudovaná. Mnohé z týchto štvrtí
sú však v súčasnej dobe zasiahnuté asanáciou. Medzi
starou súvislou uličnou zástavbou boli vystavené nové
výškové stavby. Niektoré body sa stavebnou činnosťou zničili alebo sa ich použitelnosť znížila. Ak potom
vznikne potreba doplniť bodové pole, možno v zásade
voliť dve cesty. Buď doplniť bodové pole metódou
presnej polygonometrie alebo rekonštrukciou trigonometrickej siete. Pri použití presnej polygonometrie
prinášajú však frekventované, krivolaké ulice mnohé
ťažkosti. Schodnejšia sa ukazuje druhá cesta. Avšak
volba klasických spósobov smerovej triangulácie nebude často prichádzať do úvahy pre spomínané ťažkosti (napr. nedostatok pripojovacích smerov pre
novú výškovú zástavbu). V takomto prípade móže
. priniesť kladné výsledky kombinácia merovej triangulácie s meraním dižok svetelným dialkomerom.

A. a kol.:

NíektoM praktíck~
sktlsenostl
využítía díalkomeru
BOS

Na podporu tohto tvrdenia uveďme prípad určenia
súradníc troch bodov. Na urěenie ich polohy bolo
možné kombinovať viacero spósobov, čím sme dostali
velmi cenné porovnanie. Vyrovnané súradnice všetkých troch bodov sme získali najskór.
a) metódou klasickej triangulácie,
b) z troch meraných vnútorných smerov na každom určovanom bode (A, B, C) a troch meraných
dižok medzi nimi (obr. I).

Keďže opravy meraných dižok neprekročili hodnotu ± 3 mm, z praktického hTadiska ich móžeme považovať za bezchybné. To vedie k ďalšiemu zjednodušeniu aj z hladiska meračského aj z hTadiska počtárskeho. Jednu z troch dÍžok nie je potrebné vóbec merať
(dve sú bezchybné), čím sa meračská práca zjednoduší,
pretože prístroj EOS postačí postaviť len na jeden bod
(napr. na bod C, ktorý je na teréne, a na body A a B,
ktoré sú napr. na výškových budovách, stačí postaviť
len odrazové zrkadlá). Zjednodušenie výpočtových
prác sa prejaví v ich rozsahu (namiesto 6 normálnych
rovníc stačí riešiť tri). Konečne možno pripomenúť,
že pre dÍžkové a uhlové meranie sme použili systém
závislej centrácie. Dosiahnuté výsledky sú uvedené
v nasledujúcej tabulke 1.
Porovnaním všetkých hodnót vyrovnaných súradníc prichádzame k záveru, že pri rekonštrukcii
trigonometrickej siete v mestách móžeme použiť
uvedený postup, aj keď, pravda, nie je jediný. Netreba
snáď pripomenúť, že body A, B, umiestnené na strechách nových výškových budov, s ohTadom na dlhodobú konsolidáciu ich základovej pódy treba považovať za pomocné.
Celkom iná je situácia v nových mestských sídliskách. Tieto po svojom dostavani (najma pred niekolkými rokmi) obyčajne zostali bez pevných bodov
a okrem toho nemajú nijakú technickú mapu. Mestské
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Merané 3 dÍtky

Klasický sp6sob
Bod

I

y

A
B
C

2 181,590
2379,161
2138,933

±

±
±

0,005
0,006
0,004

Y

X

1210,557
1037,293
996,801

±
±
±

sídliská, vybudované v posledných rokoch, sa dajú
charakterizovať pravidelnou sieťou ulíc a rozsiahlejší.
mi priestranstvami
medzi velkými a pravidelnými
domovými blokmi. Takéto urbanistické riešenie rozsiahlych častí našich miest priamo núka na budovanie
bodového pola iné metódy, aké sa používajú v extravilánoch. Jednou z nich je metóda štvoruholnfkovej
siete. Štvoruholnfková sieť má mnohé výhody. Verkosť
štvoruholnfkov može byť rozna a volená tak, aby sa
získalo bodové pole, ktoré najlepšie vyhovuje zvolenej
mapovacej metóde. Vyrovnanie siete sa vykoná metó·
dou najmenších štvorcov podla podmienkových meraní. Vychádza sa z toho, že pre každý štvoruholnfk
siete, v ktorom boli odmerané všetky vrcholové uhly
a strany, platia tri podmienkové rovnice. Súčet vrcholových uhlov má byť 360 o a obidve uhlopriečky, ktoré
pre zástavbu nie je možné merať, musia vyhovovať
kosinusovej vete v susedných trojuholníkoch. Okrem
nich, podla toho, ako bude sieť volená a pripojená,
budú pristupovať ďalšie podmienky. Sposoby vyrovnania d1žkovo meraných sietí sú dostatočne rozpracované a aj rozsiahlejšie siete s vačším počtom nadbytočných meraní sú pri využití samočinných počítačov
riešitelné bez problémov. Na výpočet vyrovnaných
súradníc bodov štvoruholnfkovej siete možno v zásade
použiť dva rozdielene postupy. Pri prvom riešime
sieť ako samostatnú v lokálnom systéme a po jej
vyrovnaníju
prevedieme do príslušného štátneho
súradnicového systému. Alebo vyrovnáme sieť ako
vloženú medzi body štátnej trigonometrickej
siete.
Vyrovnanie samostatnej siete a jej transformácia do
štátneho súradnicového systému bude spravidla výhodnejšie z počtárskeho hladiska.
Overenie úvah o vhodnosti využitia štvoruholníkovej siete sme vykonali na jednom mestskom sídlisku, v ktorom bolo treba vybudovať bodové pole pre
mapovanie. Sieť zo 6 obrazcov s 12 vrcholmi bola
dÍžkove zameraná svetelným dialkomerom EOS a pripojená na jeden zhusťovací a jeden trigonometrický
bod (obr. 2). Pri volbe siete sa uplatňovala snaha,
aby viacej bodov ležalo na jednej priamke, čo umožnilo odmerať z jedného stanovišťa prístroja EOS vačší
počet dÍžok. Z hiadiska ekonomiky polných prác to
znamená značnú úsporu času, potrebnú na presun
a temperovanie prístroja. Na kontrolu bolo meranie
opakované aj z druhého konca priamky.
Z výsledkov, ktoré sú uvedené na obr. 2, je zrejmé, že
týmto postupom získané dÍžky strán štvoruholníkov
sa nelišili viacej ako o 1cm a použitie dialkomeru EOS
pri týchto prácach i pri jeho velkej váhe a nemobilnosti
je výhodné. Je to dosledok jeho spolahlivo!lti, spomínanej v úvode.
strán

2181,589
2379,164
2138,931

0,006
0,004
0,006

Aby sa tento sposob postupného zamerania dÍžok
štvoruholníkov mohol uskutočniť bez ďalších

Merané 2 dÍtky

I

X

I

Y

1210,562
1 037,294
996,802

X

1 210,556
1037,298
996,819

2181,586
2379,163
2 138,913

redukcií je treba, aby smerové vytýčenie vrcholov
štvoruholníkov bolo urobené s presnosťou zodpovedajúcou dÍžkam medzilahlých strán. Aby chyba z vybočenia medzilahlej strany nepresiahla 0,1 strednej
chyby meranej dÍžky, t.j. 4,5.1O-4m, nemalo by vybočenie bodu prekročiť polovicu hodnoty 0,03 L,
kde L je dížka medzilahlej strany štvoruholníka
v metroch.
Presnosť takto určenej štvoruholníkovej siete je
velmi vysoká. Vrcholy siete možno velmi dobre využiť
ako pevné body podrobného bodového poTa (to závisí
od volby siete) pre zameranie všetkých predmetov
merania napr. polárnou metódou. Celé meranie sa dá
spracovať tak, že každý zameraný bod podrobného
merania bude vyjadrený svojími súradnicami.
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Obr. 2

2. Bodové pole na vytyěovacie práce
Štvoruholnfkovú sieť možno využiť aj pre vybudovanie
siete pevných bodov na vytyčovacie práce pri výstavbe
priemyselných objektov, priehrad a sídlisk a pod.
Možno použiť nielen štvoruholníkové, ale akékolvek
dížkovo merané siete, ktoré majú oproti sieťam určeným len uhlami mnohé 'prednosti.
Prednosť merania d1žok v sieti pevných bodov sa
markantne prejavuje tam, kde uhlové meranie býva
nepriaznivo ovplyvnené bočnou refrakciou. Ak predpokladáme, že svetelný lúč vplyvom bočnej refrakcie
nadobúda tvar kruhového oblúka, je rozdiel medzi
dÍžkou oblúka ,0' a priamou spojnicou ,ť približne
rovny

82•

,
0-

t~ -

v

.t, pn com

•

8

Je zmena smeru,

6
zapríčinená bočnou refrakciou. Tento rozdiel je s ohladom na svoju velkosť prakticky zanedbatelný. Svetelný dialkomer teda umožňuje spolahlivo odmerať
dížky strán, zatial čo zamerané uhly možu byť (a obyčajne sú) zaťažené vplyvom bočnej refrakcie. Ako príklad uveďme sieť pevných bodov zvýšenej presnosti
pre vytyčovacie práce na stavbe vodného diela. Pre
potreby praxe sme vykonali zameranie všetkých
d1žok strán trojuholníkovej siete včítane dvoch uhlopriečok.Zamerania
všetkýchuhlQv
v lahoratórnych
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jednotkách vykonal zadávateI. Sieť, znázornená na
obr. 3, bola vyrovnaná podfa podmienkových meraní.
Pre každý trojuholník boli zostavené tri podmienkové
rovnice. Jedna uhlová a dve stranové. Ako stranové
podmienky boli použité kolmé priemety dvoch strán
trojuholníka na tretiu stranu a premietajúca výška.
Uhlopriečky neboli pojaté do vyrovnania, ale ponechané na konečnú kontrolu po vyrovnaní siete. lch
dížky, vypočítané z vyrovnaných súradníc, sa líšili od
meraných o hodnoty 1 a 2 mm. Treba dodať, že sieť
bola rozložená na okrajoch hlbokého skalnatého údolia.
Niektoré zámery boli vefmi nízko nad terénom a cielenie bolo sťažené silnou vibráciou. Dížkové meranie
však vibrácia neovplyvnila. Prejavila se len vačším
kolísaním rúčky nulového indikátora v dosledku kolísania sily signálu. Nulovanie indikátora bolo však
možné a dosiahnutá vnútorná presnosť ínerania bola
± 4,3 mm.

rad takýchto opakovaných meraní na štyroch lokalitách. Na jednej lokalite išlo o meranie dížok v sieti
pevných bodov a na ostatných troch o priame meranie
dížok na pozorovacie body. Pretože tu išlo o bezpečné
zistenie posuvu bodu, bolo vždy po skončení zopakované meranie prvej dížky, aby sa overila stálosť
parametrov prístroja. Chybné určenie dížky je pri
diafkomeri EOS málo pravdepodobné, pretože dížka
sa počíta zo štyroch nezávislých meraní na štyroch
frekvenciach.
S ohfadom na stručnosť článku neuvádzamc
výsledky rozsiahlych meraní viackrát opakovaných
pri roznych podmienkach merania. Uvedieme len, že
vnútorná presnosť pri týchto meraniach neprekročila
hodnotu ± 0,008 m. Len ojedinele sa zvačšila až
o trojnásobok, a to v prípadoch, ked do zámery sa
dostali exhaláty z továrenských komínov.

3. Urěovanie pevných bodov z dÍžok
Malý svetelný diafkomer EOS sme v širokej miere
využili tiež na určovanie zhusťovacích bodov pre
potreby geodetickej služby. Na ich určenie bolo možné
voliť buď pretínanie dížkami alebo presnú polygonometriu. Oba sposoby dávajú vefmi dobré výsledky,
pričom však metódou polygonometrie sa nebudeme
v tomto článku zaoberať.

S touto a podobnými úlohami je spojená otázka,
s akou presnosťou treba merať uhly, ak presnosť merania dÍžok je konŠtantná. Pri riešení položenej otázky
výjdeme z Mollweidovho
vzorca, ktorý vyjadruje
vzájomnú vazbu všetkých prvkov trojuholníka
a : (b

+ c) = sin ~2 : cos fJ - 2 Y

Za predpokladu, že všetky strany trojuholníka boli
zmerané so strednou chybou ± 0,008 m a všetky
uhly so strednou chybou ft", dostaneme po diferencovaní uvedeného vzťahu pre rovnostranný trojuholník
hodnotu a .ft" = 2334, kde a je dížka strany trojuholníka. Podobne pre rovnoramenné trojuholníky s vrcholovými uhlami ťX = 30°, 90°, 120° proti základni a dostávame hodnoty a.ft" = 942, 4667, 9038, pričom
zostáva zachovaný rovnaký vplyv chýb v uhloch
a dižkach na tvar trojuholníka.
Z uvedeného vyplývá, že pri budovaní siete s pomerne krátkymi stranami pri súčasnom meraní dižok
svetelným diafkomerom nie je potrebná mimoriadne
vysoká presnosť uhlového merania. Tak pri približne
rovnostranných trojuholníkoch so stranami asi 500 m
dlhými stačí merať uhly so strednou chybou ± 5".
V tejto súvislosti chceme ešte poukázať na využitie svetelného diafkomeru pri opakovaných meraniach
siete pevných:=-a pozorovacích bodov v zosuvných
územiach. V rámci technickej pomoci vykonali sme

Pri určovaní zhusťovacích bodov smerovým pretínaním a polygonometriou overuje sa identita pripojovacích bodov porovnaním osnov orientačných smerov. Pri dížkovom pretínaní by bolo v zásade možné
preskúšať dížky pripojovacích strán. To by však
vyžadovalo prepočítavať pripojovacie strany na referenčnú plochu alebo opačne. Premiestňovanie prístroja po daných bodoch vedie však k časovým stratám. Nepovažovali sme preto takýto postup za
účelný. Ak uvážime, že stredná chyba meranej dížky
na štyroch frekvenciách sa pohybuje v intervale
4-5 mm - a to bolo overené doterajšími výsledkami
z meraní vyše 2000 dížok - je stredná chyba dížky,
vypočítanej z polohovej chyby trigonometrických
bodov, 2 až 3 krát vačšia. Určovacie prvky sú teda
presnejšie ako dané. Preto sme volili za stanovište
prístroja vždy určovaný bod a zrkadlá boli stavané
na dané body. Chyby v meraných dížkaeh vplývajú
na polohovú chybu určovaného bodu veličinou takmer
o rád niŽšou. Polohová chyba takto určeného bodu je
potom odrazom polohových chýb pripojovacích bodov.
Je však zrejmé, že o rozložení určovaeÍch zámer pri
dižkovom pretínaní platia tie isté zásady ako pri pretínaní smerovom. Touto metódou sme v r. 1972 určili
súradnice 48 zhusťovacích bodov v roznych katastrálnych územiach. Stredné hodnoty polohových chýb,
počítané podfa lnštr. pre THM, sú uvedené v tabufke 2.

Počet kombinácií
Počet bodov
Str. hod. pol. ch. (mm)
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V llyedených príkladoch bolo meTanip dižok
konané v rozsahu t(;pI6t od -5 oe do +29 oe. Prístroj
pracoval spofahlivo. Na napájanie používame dve 6 V
auto batérie s yačšou kapacitou (84 Ah), pretože prí"tmj je citlivý na rozdiel krajných napatí proti stredu
hlttél'ie. Ak sa v,\'hneme zrímerám cez exhalát,\, z ko-
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prl

ročník

20/62,

číslo

Lektoroval:
Ing. Bol'ivoj Delong, CSc., VÚGTK v Praze

Elektromagnetické
hledače podzemních
vedení Elmag71 a Elmag 3W

Ing. Jaroslav Flegr, Václav Bucha,
Geodézle, n. p., Pardubice

Elmag 71
V následujícím příspěvku předkládáme naší technické veřejnosti
porovnání
elektromagnetických
hledačú dvou generací. Souprava Elmag z roku 1971
zastupuje generaci starší, generaci, jejíž éra pomalu doznívá. Morální i technickou zaostalost dnes
již klasické koncepce elektromagnetických
hledačtI nezpúsobil ani tak pokrok ve vývoji nových konstrukčních
prvkú v elektronice, jako spíše rychlý
rozvoj chemického průmyslu. Ve všech odvětvích
národního hospodářství se v rostoucí míře uplatIlují plastické hmoty, které na mnoha místech nahrazují tradiční kovové materiály. Tak například
v resortech energetiky a spojů se používá při zřizování nových tras téměř výhradně kabelů s plášti z plastických
hmat namísto dříve užívaných
kabeli'l pancéřových. Celoplastové
kabely přinášejí národnímu hospodářství značné úspory, avšak
mají jednu nepříjemnou vlastnost, kterou pociťují
zejména geodeti provádějící vyhledávání tras podzemních vedení pro technické mapy, základní plány závodfl či mapové podklady. Celoplastové kabely totiž nelze vyhledat při induktivním připojení vysílače pomocí žádného z tuzemských ani zahraničních elektromagnetických
hledaču klasické
konstrukce. Jeto důsledek toho, že vodivost pláště
celoplastového kabelu je praMicky nulová. Obdobně, i když mnohem pomalej'i, se situace vyvíjí ve
vodohospodářství,
kde potrubí ze skla a umělých
hmot vytlačují dosud užívaná kovová potrubí. Následkem této situace vzniká problém, jakým zpflsobem a jakými prostředky určit polohu podzemních objektu z nevodivých materiálfl tak, aby mohly být s vyhovující přesností zobrazeny v mapových dílech. Těmito problémy se zabývají pracovníci elektronieké laboratoře národního podniku
Geodézie v Pardubicích. Vedle
výroby
elektromagneNckých hledačll podzemních vedení, která
je dosud hlavním výrobním úkolem, probíhá také
vývoj nových z,ařízení. Jedním z nich je elektromagnetický hledač Elmag 3 W, stroj představující
novou generaci elektromagnetických
hledačů podzemních vedení.
Dalším úspěšně vyvinutým zařízením na zcela odlišném, patentově chráněném principu, je EOM 72,
souprava na určování podzemních vedení a jiných
podzemních objektů z nevodivých materiálů elektroodporovou metodou.

Elmag 71 (obr. 1) je souprava elektromagnetického hledače klasické konstrukce, sestávající z měřícího přijímače, generátoru a potřebného příslušenství. Píšeme-li o klasi'cké konstrukci elektromagnetických hledaču, rozumíme tí'lllkoncepci vyplývající z použití sinusového nemodulovaného
signálu pro všechna kmitočtová pásma, na kterých
souprava pracuje. V duchu této koncepce dnes tvoří a vyrábí snad všichni výrobci elek<tromagnetických hledačll u nás i v zahraničí. Generátory tónové frekvence (vysílače) jsou ,po stránce kons trukční i výrobní poměrně jednoduohé, což je asi jedna
z hlavních příčin, proč se vývoj elektromagnetických hledačll až dosud ubíral touto cestou. Poněkud složitější záležitostí je měřící přijímač elektromagnetického hledače, i když i zde složitost elektronických obvodi'l závi1sí na pojetí tématu a schopnostech konstruktéra.

Obr.

1:

Přijímač

Souprava
elektromagnetického
podzemních vedení Elmag 71

hledače

E 71 P

Měřící přijímač E 71 P je základní jednotkou
soupravy elektromagnetického
hledače podzemních
vedení Elmag 71, Je konstruován jako měřič intenzity střídavý'oh magnetickýeh polí v pásmech 50,
1050 a 18000 Hz a slouží k vyhledávání polohy,
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hloubky, případně
i lokalisaci
poruch podzemních
vedení vyrobených
z kovových materiálli.
Z blokového schema na obrázku 2 je zřejmé
uspořádání
elektronické
části přijímače.
Zákl'adní částí přijímače je dvoustupňový
nízkofrekvenční
zesilovač,
doplněný samostatně
ovládaným
zesilovacím
stupněm pro měřící přístroj.
Tato část, doplněná
laděným obvodem hledací cívky slouží pro příjem signálů v širokém
nízkofrekvenční!m
pásmu, označeném
na
štítlw
přístroje
jako
pásmo
50 Hz,
Označení
pásma 50 Hz bylo použito ze dvou důvodů. Jednak proto, že k'mitočet 50 Hz jekmitoČ'tem
e!ektrovodné
sítě a magnetická
pole této frekvence se vyskytují
daleko nejčastěji
fa jednak
proto,
že v oblasti techniky elektromagnetických
hledačů
jde o označení
vžité a odpovídající
nejlépe
funkci přístroje,
i když z 'křivky charakterografu
na
obrázku 3a vidíme, že střed
pásma
leží v okolí
kmitočtu 190 Hz.

nízkofrekvenčních
pásem,
bylo
třeba signál jen zesílit na potřebnou úroveň,
abychom
jej mohli
usil.nt
slyšet
ve sluchátkách,
porovnat
s údajem
na měřícím
přístroji
a
vyhodnotit.
V pásmu 18 kHz je situace
jiná.
Signál
o frekvenci
18 kHz již leží mimo oblast slyšitelných
tónů, a tak nezbývá, než
jej na slyšitelný
signál
převést.
V praxi se tato otázka řeší použitím tak zvaného záznějového
oscilátoru a směšovacího
stupně. Přijímaný
signál
přichází
z antény
\;~ (hledací cívky) na vstup zesilova~\ če laděného
pro pásmo 18 kHz.
Odtud pokračuje na směšovač, kde
se mísí se signálem
místního,
záznějového
oscilátoru,
který kmitá
na střední frekvenci asi 16,95 kHz.
Ze všech
produktů
vznikajících
na směšovači
(součet,
násobky
obou přiváděných
základních
kmitočtů
a jejich
harmonické
frekvence)
se dále
zpracovava
pouze
jejich
rozdíl,
to
jest
tón
o kmitočtu 1050 Hz, který jediný prochází laděným
zesilovačem
1050 Hz a dostává se v této podobě na
vstup nízkofrekvenční
části přijímače
a odtud dále
do sluchátek
a na měřící přístroj.
Pro úplnost podání charakteristik
přijímače
byla sejmuta i křivka
v pásmu 18 kHz (obr. 3cJ, ale použitý charaktero-

Obr. 3: Charakteristiky
přijímačů
E 71 P a E 72 P
JAM pro p(Jsmo aj 50 Hz, bJ 1 kHz, cJ 18 kHz
Pro příjem signálů v pásmu 1050 Hz je před nízkofrekvenční
zesilovač
zařazen
dvoustupňQlVý
ú7Jkopásmový laděný zesilovač,
jehož pásmo propustnosti
je široké jen několik málo desítek
hertzlÍ, jiak ukazuje charakterogram
na obrá'zku 3b.
Poněkud složitější je vyhodnocení
signálů v pásmu 18 kHz. Pokud jsme pracovali
v oblast'! obou
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graf nedával lepší možnost zobrazení charakteristiky než tu, kterou zde uvádíme. Šíře propustnosti
v pásmu 18 kHz odpovídá pásmu propustnosti laděného zesilovače 1050 Hz, to je několik málo desítek hertzťL
Přijímač E 71 P je napájen z vestavěné baterie
tří niklkadmiových akumulátorových
článků typu
NiCd 225, které zaručují asi 12 hodin nepřetržitého provozu a při normálním zacházení vydrží asi
1200 až 1500 provozních hodin. Články se dobíjejí
nabíječkou E 71 N, která je součástí příslušenství.
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spřažený s vypínačem byl vyveden vodící tyčí tak,
aby technik mohl tyto dvě funkce ovládat rukou,
ve které přijímač nese. Ostatní ovládací prvky, to
je regulátor citlivosti
měřícího
přístroje, přepínač kmitočtových rozsahů a doladění záznějového oscilátoru byly v 'Uvedeném pořadí ve směru
odshora dolů umístěny na předním panelu přijímače.

Druhým hlavním dílem soupravy Elmag 71 je
generátor sinusového signálu E 71 G. Slouží k napájení hledaných vedení střídavým proudem okmitočtu 1050 nebo 18 000 Hz. Připojení 'k hledanému
vedení je možno provést buď přímo, galvanicky, nebo nepřímo pomocí ríÍ'mové vysílací antény, která
je příslušenstvím generátoru. Generátor může dodávat nepřetržitý signál, nebo pro lepší rozlišení
v případě rušení příjmu signál přerušovaný v poměru 1 : 1.

Mechanická koncepce pnjlmače vychází zcela
z potřeb geodetické praxe. Technik, který provádí
vyhledávání podzemních vedení bývá většinou vedoucím pracovní čety a obvykle plní kromě vyhledávání inženýrských sítí ještě další úkoly, například vede polní náčrt a podobně. Proto je třeba, aby
přijímač byl pokud možno malý, lehký, snadno
ovladatelný a hlavně neměl příliš mnoho dílů, na
které je třeba dávat v pri'lběhu měření neustále pozor. Proto byla volena možnost pevného spojení
vlastního přijímače s hledací cívkou (obr. 4). Rozmístění ovládacích prvkLl bylo voleno vzhledem
k četnosti jejich používání. Hlavní regulátor zisku

Z obrázku 5, který představuje
principiální schema generátoru E 71
G vidíme, že elektronická koncepce
generátoru je poměrně jednoduchá.
V podstatě se jedná o dva samostatné sinusové oscilátory 1,05 a 18 kHz,
doplněné
výkonovým zesilovačem.
Přerušování signálu je řízeno multivibrátorovou
jednotkou.
Aby bylo
možné ve většině podmínek využít
výkonu generátoru, je sekundární vinutí výstupního transformátoru koncového stupně opatřeno větším počtem odboček a odpovídá připojené
zátěži hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500, a 1000 ohmil. (Pohled na
uspořádání elektronické části generátoru E 71 G je na obrázku Č. 6).
Optimální přizpůsobení výstupu generátoru impedanci galvanicky připojené zátěže (kabelu, potrubí) je

ose i li tor

18 kHz

oscilitor

1,05 kHz
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velice dltležité. Jen v jediném případě, kdy je výstupní impedance
generátoru
rovna impedanci
připojené zátěže, je totiž generátor schopen odevzdat maximální výkon. Na obrázku 7a je oscilogram signálu generátoru při optimálních podmínkách, na obrázku 7b pak oscilogram téhož signálu
při špatně provedeném přizpůsobení výstupu generátoru impedanci připojené zátěže. Jak je vidět
z obrázků, nejedná se o hodnoty právě zanedbatelné. Je-li totiž výstup generátoru nastaven na vyšší výstupní impedanci než je impedance připojeného vedení, mllže dojít i k vážnému poškození koncového stupně generátoru. Proto je třeba ve všech
případech, kdy jsme nuceni použít galvanického
připojení k vyhledávanému vedení, řídit se přesně
postupem doporučeným výrobcem.

Obr. 7: Oscilogram
signálu při aj správně provedeném přizpúsobpní
v.ýstupní impedance generátoru impedanci
zátěže, b J
nesprávně
provedeném
při2-pllsobení

Generátor E 71 G je vestavěn do jednoduché kovové skříňky. Horní víko slouží jako ovládací panel,
kde je umístěn v dolní řadě směrem odleva doprava přepínač volby kmitočtů, regulátor výkonu spřažený s vypínačem a přepínač výstupní impedance
generátoru. Nahoře pak opět zleva doprava je mě·

řící přístroj, který udává buď napětí baterie nebo
provozní proud generátoru, dále přepínač funkce
měřícího přístroje, zásuvka pro připojení nabíječky a výstupní zdířky. Pod měřícím přístrojem je
ještě kontrolní žárovka, která svítí, je-li přístroj
v provozu.
Generátor je napájen z vestavěné baterie osmi
stříbrozinkových
akumulátorových
článků SZ 13
o jmenovitém napětí 12 voltlt a kapacitě 13 ampérhodin, což vystačí na 8 hodin provozu při užití nepřerušovaného signálu a 16 hodin při provozu se
signálem
přerušovaným. Stříbrozinkové
články
jsou zdroje s vysokou účinností při velmi nízké váze, což nasvědčovalo tomu, že jsou přímo předurčeny pro užití v resortu geodézie pro mobilní elektronické měřící přístroje. Vždyť jedna sada osmi
článklt dvanáctivoltové baterie o kapacitě 13 ampérhodin váží méně, než 1,8 kg. Je však nutno
přiznat, že za dobu pěti let, kdy byly tyto články
do elektromagnetických
hledačů zavedeny, nebyla
většina našich technikll schopna zvládnout jejich
minimální údržbu. Není úkolem tohoto článku rozebírat příčiny potíží, rozhodně by však stálo za
úvahu zamyslet se nad tím, je-li dobré, jde-li technika tohoto druhu neustále z ruky do ruky, nebo
nad tím jsou-li naši technici, dříve než přijdou do
praxe, na práce s elektronickými přístrOji alespoň
po teoretické stránce dobř(~ připraveni.

Jako součást příslušenství je k soupravě elektromagnetického hledače Elmag 71 dodávána nabíječka vestavěných zdrojů E 71 N. Nabíječka byla
řešena jako mechanicky samostatný díl soupravy.
Při její konstrukcí byl především brán ohled na nutnost automatizace nabíjecího režimu stříbrozinkových článků. Nabíječka je stavěna pro provoz ze
sítě o napětí 220 voltů. Na zadním panelu má dva
výstupy, z nichž jerten slouží pro připojení 12 voltové stříbrozinkové baterie, druhý pro nabíjení niklkadmiových Článků v přijímači. Nabíjení stříbrozinkových článků je plně automatické.
V první
fázi nabíjení pracuje nabíjecí zařízení jako sta bili zátor d.)poručeného nahíjecího proudu až do té
chvíle, kdy baterie dosáhne napětí odpovídající prltměrné hodnotě 2,1 voltu na jeden článek. Po dosažení tohoto napětí se funkce nabíječky samočinně
přepíná a nabíječka pracuje jako stabilizátor napětí nabíjecího proudu a zamezí tak překročení kritického napětí na jednotlivých článcích baterie.
Obvodem pak protéká jen vyr'JVnávarí proud. Změna funkc(~ systému je sigrwlizována rozsvícením
kontrolní žárovky. Na měřícím přístroji nabíječky
je možná jednak kontrola nabíjecího proudu, případně po přepnutí přepínače funkce měřícího přístroje do polohy VOLT je možná kontrola jednotlivých článků baterie. Nabíječkou E 71 N lze nabíjet
současně zdroje v přijímači i v generátoru, nebo li
bovolně podle potřeby každý zvlášť. Příslušenství
doplňují propojovací šňltry s nezáměnnými koncovkami. Celá souprava elektromagnetického
hledače Elmag 71 je uložena v dřevěné transportní bedně
Elektromagnetický hledač podzemních vedení
Elmag 3 W
Konstrukce nového elektromagnetického
hledače byla podřízena především potřebě použít dostupných, spolehlivých a hlavně nenáročných zdrojfi
pro generátor soupravy. Z prllzkumu sortimentu tu-
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zemských výro!Jkú vyplynulo, že těmto požadavkům vyhoví patrně jen suché akumulátorové články vyráběné národním podnikem Bateria Slaný.
Pro napájení generátoru byly zvoleny články typu
NiCd 2000, a to z toho důvodu, že se v tomto p'rovedf;J1í Clánky o vyšší kapacitě u nás nevyrábějí. Se
zřetelem ke kapacitě zdrojů NiCd 2000 a délce pracovní směny bylo nutné zkonstruovat
generátor
o menším výkonu a výkonnost celé soupravy vyrovnat zvýšením citlivosti
přijímače,
což bylo
možné jen s použitím amplitudové modulace signálu v pásmu 18 kHz. Jak ukázala praxe, přineslo
toto konstrukční uspořádání mnohé výhody zvláště
těm, kteří s elektromagnetickými
hledači pracují
v terénu. Souprava prošla dvouletou zkouškou na
různých pracovištích a byla během této doby několikrát proměřena v laboratoři, kde bylo také provedeno několik úprav dle připomínek uživatelů.
Základním dílem soupravy Elmag 3 W je opět měřící přijímač. Abychom však neporušili technickou
návaznost, uvádíme v následujícím textu nejprve
popis generátoru soupravy Elmag 3 W.

-==í,.~
!

tu 1,1 kHz, druhý na kmitočtu 18,0 kHz. Porovnáme-li blokové schema tohoto generátoru
(obr. 8)
s obrázkem číslo 5, vidíme, že oproti klasické koncepci se za oscilátory objevuje nová elektronická
jednotka, modulátor. Pokud pracujeme se signálem o kmitočtu 1,1 kHz, přichází signál z oscilátoru přímo na klíčovaný sledovač a odtud dále přes
výkonový koncový zesilovač k výstupním svorkám.
Pokud se používá "vysokofrekvenčního"
signálu,
ted y pásma 18 kHz, liší se činnost generá toru
E 72 G 3 W oproti klasickému provedení tím, že
signály obou oscilátorů přicházejí na modulátor,
kde signál o vyšší frekvenci, to je v našem případě signál i frekvenci 18 kHz, zastává funkCi nosné vlny, zatímco nízkofrekvenční signál 1,1 kHz je
kmitočtem modula(~ním. Výsledný signál vycházející z modulátoru má kmitočet 18 kHz, jeho amplituda se však periodicky mění podle modulační
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frekvence, takže vlastně vysíláme nízkofrekvenční
signál na frekvenci 18 kc/sec, 1. j. na vlně 16700
metrů. (obr. 9 J Z modulátoru již pokračuje signál
obvyklou cestou přes klíčovaný sledovač, regulátor výkonu a výkonový zesilovač na výstupní svorky generátoru. Klíčovaný sledovač je opět ovládán
multivibrátorem,
který v případě potřeby přerušuje signál v poměru 1: 2. Dvojnásobná pauza v poměru k signálu
prodlužuje provozní dobu vysílače
na plných 15 hodin.

Základem generátoru E 72 G 3 W jsou dva sinusové oscilátory, z nichž první pracuje na kmitoč-
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Zce la
novým,
nekonvenčním
způsobem
byl resen
výkonov~",
stupeil generátoru
použitím perspektivního lineárníbo integrovaného zesilovače MA 0403. Tento lineární integrovaný obvod je určen pro výkonové stupně nízlwfrekvenčních zesilovačů s výstupním výkonem 3,5 wattu. Pracuje
v zapojení bez V}'stupního transformátoru přímo do zatěžovacího
odporu o impedanci 4 až 8 ohmů.
Této vlastnosti bylo použito pro
přímé napájení
rámové antény,
která ovšem musela být upravena
na potřebnou
impedanci
asi 5
ohmiL Pro galvanické
připojení
hledaných
vedení
je vestavěn
jednoduchý převodní transformátor se třemi vývody sekundárního
vinutí, které odpovídají impedancím 10, 100 a 1000 ohmů. Vzhledem k značné pružnosti a přizpůsobivosti výstupní impedance integrovaného zesilovače, není více vývodů nutných. Přizpůsobení výstupní impedance generátoru E 72 G 3 W
je tedy provedeno ve čtyřech stupních, a to tři polohy pro galvanické připojení (I, II, III) a čtvrtá
pro vysílací rámovou anténu. Přizpůsobení při galvanickém připojení je možno provádět z kterékoli
výchozí polohy přepínače a provádí se velmi jednoduše tím zpllsobem, že si technik zvolí takuvou
impedanci generátoru, při které je signál nejsilnější. Výkonový zesilovač je vybaven omezovací
automatikou
a není tedy možné špatným nastavením výstupní impedance přístroj poškodit.
Generátor je napájen z baterie dvanácti suchých niklkadmiových
článktl typu NiCd 2000,
které je možno bez jakýchkoli úprav nahradit
dvanácti běžnými monočlánky. Baterié je umístěna
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v tl'Ubkovém držáku z umělé hmoty (obr. 10), nad
nímž je umístěna vypínací automatikA. Tato automatika chrání baterii před vybitím článku pod
hranici stanovenou výrobcem a hrozí-li během provozu baterii nadměrné vybití, přístroj samočinně
vypne. V takovém případě již nelze v práci pokr'ačovat a musí se
baterie nabít. Je-li však třeba
přesto práci dokončit, je nutné na
místě vybitou baterii vyměnit.
Rozmístění
ovládacích
prvki't
(obr. 11) je stejné jako u předcházejícího typu, rovněž funkce ovládacích prvku jsou stejné. Z úsporných duvodu byla jen vynechána
kontrolní žárovka. Jinou technologií byl po výtvarné stránce vhodněji vyřešen štítek ovládacího panelu generátoru.
Přijímač

V.: EleJciromu.YllcUcké
hledac'(J
vedení Elmug 71 a Elmag 3 W

točtová pásma 50 Hz, 1,1 a 18 kHz; je však
po konstrukční stránce ve srovnání s přijílTl.aČem
předcházející soupravy o mnoho jednodušší. Základní část pro široko pásmový příjem je v podstatě táž, jako u přijímače E 71 P. Z blokového
schema na obrázku 12 je patrné, že i oba vstupní
zesilovače plní stejnou funkci, jejicll konstrukční
uspořádání je však odlišné a jejich zisk je o mno
ho vyšší, než mají vstupní zesilovače předcházejícího typu E 71 P, neboť zde nehrozí rozkmitání
přijímače
nebo části jeho obvodťL Podstatnou
změnou oproti klasické koncepci znalllená použití
ampliludově
modulovaného
signálu
v pásmu
18 kHz. Tón o kmitočtu 1,1 kHz je generátorem
na frekvenci 18 kHz již vysílán, takže signál zachycený anténou přijímače je zesílen vstupním zesilovačem laděným na 18 kHz a je přiváděn na jednoduchý detekční obvod, kde dochází k usměrnění
nosné vlny. Zde se odděluje tón o kmitočtu
1,1 kHz, který prochází
laděným zesilovačem
1,1 kHz a nízkofrekvenčním
zesilovačem do sluchátek a na měřící přístroj. Měřící přijímač E 72
P/AM má tedy pouze tři ovládací prvky, a to hlavní regulátor zisku spřažený s vypínačem, umístěný ve vodící tyči, dále pak přepínač kmitočtových
rozsahll a regulátor citlivosti měřícího přístroje.
Celkový vzhled přijímače ukazuje obrázek Č. 13.
Přijímač je napájen ze tří článku niklk-admiových
akumulátorll typu NiCd 225.
Akumulátorové baterie přijímače i vysílaČE) se
nabíjejí nabíječkou E 72 N/NiCd. Nabíječka jedno-

E 72 P/AM

Přijímač soupravy Elmag 3 W
je opět stavěn
pro tři kmi-
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hledače
3W

duché konstrukce je vybavena elektronickým obvodem, který zamezuje přebití baterie.
Srovnáme-li vlastnosti a výkony obou uvedených souprav, docházíme k závěru, že zavedením
soupravy elektromagnetického
hledače Elmag 3 W
do výroby dostává resort geodézie výrobek skutečně dobré kvality a co je hlavní, výrobek vysoce
spolehlivý a přitom velmi nenáročný na obsluhu
i údržbu. Elektromagnetický
hledač Elmag 3 W je
díky automatickým
ochranným obvodům jedním
z mála přístrojů, kterým nevadí neodborná obsluha. Výkonnostně jsou oba typy při práci v terénu prakticky rovnocenné. Menší výkon generátoru
E 72 G 3 W - 3 watty oproti 10 wattům generátoru E 71 G je vyvážen vyšší citlivostí přijímače
E 72 p/ AM, jehož vstupní zesilovače dosahují až
desetinásobku napěťového zesílení vstupních zesilovačů přijímače E 71 P.
Zajímavá a velmi důležitá je otázka šumu přijímačů na nejvyšším kmitočtovém pásmu, neboť
složení a intenzita šumu má značný podíl na stupni únavy technika. Otázka šumu nás zajímá zejména proto, že velká většina měření tras podzemních
vedení v geodetické praxi probíhá právě v tomto
kmitočtovém pásmu z důvodu možnosti použití
induktivní vazby mezi vysílačem a hledaným vedením. Pomocí osciloskopu byl snímán šum přijímačů při plném zesílení v pásmu 18 kHz.
Na obrázku 14a je obraz šumu přijímače soupravy Elmag 71, na obrázku 14b je šum přijímače soupravy Elrnag 3 W a na třetím obrázku 14c je pro srovnání obraz šumu přijímače
Seba - Dynatronic FLE 64 - 2 - 4 v pásmu
10 kHz. U všech typů přijímačů byla výstupní impedance převáděna na 75 ohmů, aby bylo dosaženo
vzájemně porovnatelných hodnot. Poměrně vysoké
hodnoty šumů přijímačů starší generace vyplývají ze společné koncepce založené na způsobu provozu pomocí nemodulovaných signálů. Již tak dost
intenzivní základní šum přijímače, daný na tomto
pásmu přítomností obvodů záznějového oscilátoru
a směšovače, je zvyšován rušivými signály, které
pronikají vstupními obvody přijímače a způsobují
nakmitávání laděných
obvodů vstupního zesilovače. Tyto zákmity se po průchodu směšovačem
a laděným nízkofrekvenčním zesilovačem projevují
jako rušivý a nečistý tón. Charakteristické
vrčení
obsažené v tomto tónu je způsobeno proměnlivou
modulací tónu rušivými signály. Tento druh šumu
se u přijímače soupravy Elmag 3 W nevyskytuje
(viz obr. 14 bl. Přijímače starší generace mají
proti přijímači soupravy Elmag 3 W poněkud ostřejší minimum ve zvuku. Přijímač soupravy Elmag
3 W má naproti tomu lepší rozlišovací schopnost
a umožňuje získat mnohem více vedlejších údajů
například o křížení vedení s vedením jiným a podobně. Hlavní předností soupravy elektromagnetického hledače Elmag 3 W však je, že pomocí této
soupravy lze kromě běžných kovových vedení vyhledávat úspěšně při induktivním připojení vysílače i kabely s pláštěm z plastických hmot, což
není možné dokázat ani s jediným ze zahraničních
dovážených přístrojů. Také u kovových vodovodních potrubí sesazovaných z tak zvaných hrdlovek jsou výsledky dosažené pomocí soupravy Elmag 3 W o mnoho příznivější, což vše dohromady
dává této koncepci velkou naději pro budoucnost.
V závěru se sluší připomenout, že použití amplitudové modulace v oblasti techniky elektromagnetických hledačů není novinkou. Pravděpodobně poprvé použil podobného řešení pl'ed deseti lety shodou okolností rovněž tehdejší zaměstnanec resortu
geodézie Ing František Ecler u soupravy Mlok.

Obr, 14: Šum přijímačů
v ptismu 18 kHz. aj přijímač E 71 P, bj pNfímač
E 72 P/AM, cj šum
přijíma(:e
Seba Dynatronic
FLE 64-2-4 v vásmu
10 kHz

Při VSI nenárocnosti
nové techniky nelze opomíjet její základní ošetřování, to je udržování
přístroje vždy v suchém a čistém stavu. Tato základní údržba se nezřídka zanedbává. Zlepšení
tohoto stavu by mohly napomoci brigády socialistické práce. Vždyť dobře ošetřovaná
technika
je
jedním z hlavních předpokladů úspěšné práce.
Do redakce došlo 11. 2. 1974
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Zkušenosti s použitím diskových pamětí
pro automatizovaný výpočet THM

Zpracování

a

výpočP.t

technickohospodářské

se v n. p. Geodézie
Plzeň provádělo na počítači
ICL-1905. Výsledky
výpočtu představoval seznam souřadnic a výšek
bodiL Tento soubor souřadflic byl uložen na magnetické pásce a všechny programy zpracovávaly
údaje na základě souborO, uložených na magnetických páská.ch. Jiný způsob doposud nebyl možný, protože jsme chtěli zpracovávat výpočetní 'celky prakticky neomezené velikostí souborO. Nejvyšší jednotkou zpracování byla lokalita, která mohla představovat i několik katastrálních území nebo
obcí.'
mapy

na středním

počltači

Praktický požadavek při zpracování byl přímý
přístup ke všem dosud vypočteným a zapsaným bodům na magnetické pás,ce. Zde naráželo použiti
magnetických pásek jako medií archivních i pracovnÍ"Chsoučasně na určité obtíže. Tyto pramenily
jednak ze sériového charakteru použitých souborO
a z možné a primárně nekontrolovatelné
duplicity vypočtených bodO. Přes tyto potíže se zpracovávaly IÍspěšně tcchnicko-hospodářské
mapy, ale
nebyl možný další vývoj a vytvoření dalšího ekonomického i technického efektu.
Příhodná situace nastala počátkem roku 1973
kdy byly do výpočetnIho
střediska n. p. Škod~
~ Plzni instalovány k počítači ICL výměnné disky
ra~y 2802 o kapacitě 8 miliónů znakO. Tehdy jsem
nejen počal uvažovat o reálné možnosti použití
disk,Ojako vstupního i výstupního média pro zpracovam THM, ale záhy jsem počal přepracovávat
d,osavadní programy pro použití diskových pamětI.
Možnosti,
byly tyto:
a)
b)
cJ
d)

které

poskytovaly

instalované

disky,

sériové zpracovánI souboru
sekvenční zpracování souboru
index-sekvenční zpracování
náhodné zpracovánI.

Přitom jsem chtěl zachovat
dosavadní strukturu programO včetně zdrojového
jazyka COBOL
který se ukázal jako výhodný. Nakonec po bed~
livých _ úvahách a konzultacích
s programátory
n. p. Skoda byl vybrán druh zpracování náhodného s přímým výběrem.
Použitím sériového zpracování bychom nevyužili
výhody přímého výběru záznamu z disku. Sekvenční zpracování
(automatické J se již jeví jako výhodnější, ale při praktickém použití nastanou těžkosti. Soubor pro zpracování disku není možno vytvářet uživatelovým programem, Tato nevýhoda je
všeobecná a týká se jakéhokoliv druhu zpracování.
Při náhodném zpracovt1ní je ale překlenuta ulože·
ním jednoho
nulového
záznamu na disk, což
u ostatních druhťJ. zpracování nepřichází v úvahu.
Při vytváření souboru by maximálně šlo o uloženI pevných bodi'J, kterých je jednak relativně

Ing. Rudolf Back,
Geodézie, n. p., Plzeň

malé množství a nepodávají zřetelný obraz o spotřebě místa v diskové paměti. Při dalších výpočtech by docházelo ke značným přeplněním a soubor by se musel skoro po každém výpočtu reorganizovat. To vše by vedlo k prodloužení výpočetních časi'J a ztrátě př'ehlednosti údajO, uložených
na disku. Mimoto by se pevné (dané) body musely
děrovat jIným zpOsobem, než dovoluje dosavadní
technologie. Toto vše platí přesně i o způsobu index-sekvenčním.
Pro tyto celkem závažné nevýhody byl vybrán náhodný způsob zpracování souboI'U.

Při náhodném způsobu zpracování se celá použitelná oblast disku rozdělí na stejné jednotky, tzv.
buckety,
které konkrétně
u zpracování
THM
obsahují 4096 znaki'J. Do jednoho bucketu se umístí
170 bodfi. V programu pro výpočet podrobných bodO je počítáno s kapacitou 500 bucketO č1l1 85000
bodŮ. Tato kapacita by v případě potřeby šla ještě rozšířit za cenu zvětšení
paměti
programu
o 2 slova na každých daíších 170 bodiL Tedy soubor maximálně 85000 bodů by představoval jednu lokalitu, která by se mohla zpracovávat teoreticky najednou nebo v dílčích
zpracovatelských
jednotkách. Čas zpracování na počítači je přímo
úměrný počtu bodťi (položek) a jen málo závisí
na rozložení použitých skupinových čísel, Zde s.e
tedy nezvětšuje čas zpracování narilstáním vytvářeného souboru bodil během výpočtu,
Ducket, tedy skupina max. 170 bodů představuje
paměťovou diskovou jednotku, Tyto jednotky jsou
očíslcvány pri'lběžně počínaje jedničkou. Čísla bucketil budeme nadál.e nazývat LBN (Logical bucket number) a před každým použitím diskové paměti v programu musí určitá procedura programu
toto I.BN vygenerovat. Aby program mohl úspěšně
určit číslo bucketu, musí
přijmout určité údaje,
které umožní přiřadit jednoznačně každému úplnému číslu hodu správné LBN tak, aby buckety nebyly přeplněny. To je vyi;ešeno pGmocí tabulky
skupinových čísel lokality, jak bude z dalšího
patrné. Ani toto řešení však není optimální. Později uvedu návrh, jak by zpracování mohlo být zlepšeno s ohJedem na lepší využití místa na disku.
Na jeden výměnný disk je možno uložit až 4 lokality včetně uložení potřebných programO. Aby
bylo možno rozlišit spolehlivě jednotlivé lokality,
je použito čísel generací soubod\. která při zpracování na počítači ICI. jsou povinně vyžadována,
Jako první vstupní údaj bude na děrné pásce číslo
lokality n ve formě: 02GnnnnPnnnnnn
Další údaj, kter}' představuje informace navíc
oproti r10savadnímu postupu zpracování,
je tabulka skupinových
čísel, ze které si program vygenernje vlastní procedurou z každého čísla bodu
číslo bucketu (LBN). V tabulce je uvedeno každé
použité skupinové číslo a nejvy&ší použité číslo bodu příslušejIcího tomuto skupinovému číslu. Ta-
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pamětí

bulka musí být setříděna podle skupinových čísel
vzestupně a ukončuje se číslem -1. Jako oddělovačů je užito standardně čárek. Příklad děrování
tabulky:
0,1
10000.571,
10001,~543,
10002,154
10006,789,
11000,456,
11001,785,

Nevýhodou popsaného způsohu je to, že uvedené nejvyšší použité číslo bodu představuje ~ároveň
počet bodů. které nutno rezervovat v diskové paměti. Z toho dílvodu je počet prakticky použitých
bodil. menší o mezery v číslování bodů a kapacita 10jmlíty 85000 bodů nebude nikdy plně využita Při
vytvářfmi tabulky nutno součtem kontrolovat, zda
suma všech nejvyšsích bodil nepře~toupí hranici
maximálního počtu bodíl. Zatím tohoto zpi'lsohu po
lIžíváme, neboť je jednoduchý a poti'eba bOdů pro
konkrétní lokality
dostačuje, Malé nepřesnosti
v počtu bodú zpť'!sob zprncovliní toleruje použitím
prr.cedur přeplněni.
Při zpracování loknlit s velk~'m počtem bodi't nebo při p,oužití fotogrammetrie
se může dospět
k hranici maximální kapacity souboru při současném nevyužití paměťových
míst na disku. Proto
nyní zkouším rozšířit vstupní údaje tabulky skupinový'ch (;ísel o třetí údaj, kterým se stanoví rozsah skutečně použitýr.h čísel í od -- do). Tabulka
se změní takto:
0,1
10000,521,571
10001,2001,2543.
10002,1,154,

Program bude pak rezervovat tyto počty bodů:
pro skupinové čí~lo 10000 od 521 do 571,
pro skupinové číslo 10001 od 2001 do 2543 atd
Tímto způsobem by se odstranila z velké' části
prázdná místa na disku, vzniklá mezerami v číslování bodů.
Tabulka skupinových čísel je ukončena znakem
? za ní následují dva údaje "A" c "B", které
urČUJI, zda budou použity volitelné vstupní nebo
výstupní soubory na magnetické pásce. Je-li udána •p.?la,. ne~í příslušný soubor použit při zpracoV~~I, Jeli lldano 1 nebo jiný nenulový údaj, pak je
p~lslušný soubor použit na vstupu (A) nebo na
vystupu [B ).
-1

N!1 vs~upní ~ěrné p~sce dále následuje seznam
danych bodu, který je povinný (i když
muže byt prázdný], ukončený čtyřmi hvězdičkami
a. p~k pokraČUje předpis výpočtu úloh ze zápisnzku podrobného
měření. Děi'ování těchto údajů
je stejné jako při dřívějším zpracování a odpovídá
předepsaně technologii.
Pl'1 výpočtu podrobných bodů není možno souřadnice již vypočtených a uložených bodil. měnit
so';!radn!c

obzor
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ani opravovat. Je-li pozdější výpočet téhož bodu
v přípustných toler(1ncícl:1, vypočte se průměr obou
hodnot a ten se uloží do diskové paměti namísto
původní hodnoty. Překročí-li odchylka mezi výsledky přípustné tolerance, pc k zílstane na disku
pÍlvodní hodnota a vypíše se zpráva s uvedením
ohou hodnot (staré -- nové J .
Pro opravu souřadnic na disku byl vypracován
progrllm GECR, kterýmllže
souřadnice již uložených bodů opravovat, vkládat nové body a vymazávat body již uložené na disku li skupinově). výhodou tohoto programu mimo ryr.hlost provedení
oprav je tn, že předpis nemusí být setříděn, jak bylo nutné u dosavadního zpracování.
Jak je z výše uvedeného
zřejmé, vyžaduje si
zpracování při použití diski\ znalost problematiky
VýPOČti'la programových variací i určité péče při
sestavování, přípravě a provádění výpočtů, což se
projeví i v organizaci práce.
Jako velmi důležitá se jeví skutečnost, že musí být
potřebný rozsah paměti na disku zadán předem. To
se prakticky projeví ve dvou fázích. První fáze nastane při alokaci disku, kdy je nutno vymezit velilwst potřebné paměti jako celku. Bez úpravy je
m0.Žno zadat 500 bucketil.. Bude-li zpracovávaná
lokalita podstatně menší, alokujeme i menší paměť. Alokace s.e provádí softw:wovým programem
XPJC jednou pro každý soubor. Jakmile je soubor
alokován, je vymezeno pro soubor na disku potřebné' místo a je možno
přikročit k výpočtu.
Před prvním výpočtem je nutno na disk zapsat
alespoň jeden fingovaný záznam dalším softwarovým programem a tím vytvořit na disku počátek
souboru, který je již možno dále zpracovávat vlastními programy.
Druhá fáze zadání rozsahu paměti je určení způsobu jednoznačného
pf'iřazellí čísel bucketů při
každém zpracování. To se děje právě tabulkou
skupinovýr.h čísel. Při prvním výpočtu se uloží
vypočtené body na disk určitým zpusooom. Aby se
při následujících výpočtech mohly tyto dříve vypočtené body používat a k Bim stejným způsobem
ukládat další body, je nezbytně nutné, aby tabulka skupinových čísel byla naprosto identická jako při prvním výpočtu. To se na první pohled zdá
jednoduché, použije··li se přímo identické děrné
pásky z prvního výpočtu, nebo zkontrolované kopie. Při praktickém provádění se přijde na to, že
je již obtížné určit tabulku při prvním výpočtu.
~r:'ní výpočet se obvykle provRdí v době, kdy jsou
Jestě polní práce v plném proudu a kdy se neznají s dostatečnou přesností počty bodů na jednotlivých ~náčrtech. Neměla by nastat
situace, kdy je
zapocato s výpočtem a není známo ani definitivní
přiřazení čísel k jednotlivým polním náčrtům. Požadavek naprosté neměnnosti a setříděnosti tabulky po celou dobu zpracování téže lokality se zdá
velmi přísný a neuskutečnitelný.
Je také možné
provést některé zpracování s nedostatečnou nebo
chybnou tabulku skupinových čísel. Pak by ovšem
další zpracování bez organizačního
zásahu bylo
nesprávné.
Uvedu proto několik zásad pro zpracování výpočtu podrobnýcb bodli i oprav na v~rměnných
discÍ'ch:
a J Při prvním výpočtu se snažit vytvořit co nejúplnější tabulku skupinových čísel. Při nejistotě čísla nejvyššího bodu raději vytvořit
rezp.rvu vyšším odhadem číslování.
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Biick,

bJ Při dalších výpočtech je naprosto nutno použít identické tabulky, jako při předešlém
vvpočtu. Je možno rozšiřovat tabulku jen na
konci přidáním vyšších skupinových čísel, a
ještě jen v případě, když se v předešlých
výpočtech nevyskytl nikde bod o skupinovém
čísle vyšším, neŽ bylo uvedeno v tabulce, použité při jeho vypočtu.
c) Nastane-li případ, že nevystačíme s dosavadní tabulkou, protože rozsah čísel je větší ~ebo vzni!do nové skupinové
číslo, se kterym
jsme neoočítali, máme mcžnost tzv. reorganizace souboru. Je to v podstatě vymazání souhoru na disku a znovunahrání z magnetické
pásky při použití nové tabulky skupinových
čÍSpl. Při dalších výpočtech se použije vždy
již nová tabulka.
d) Tednou uložený bod na disku nelze opravit
výpočtem
podrobných
bodů
(jen opravným programem GF.CR). Při výpočtu programem GF.CT se ukládají body v tomto pořadí:
1) vstupní magnetická

páska

(je-li použita),

2) vstupní děrná páska -- pevné body (jsou-li uvedeny)
3) výpočet úloh ze zápi.sníku v tom pořadí,
jak je naděrován.
eJ aby byla zachována co největší bezpečnost
uložení hodnot na disku, používá se duplicitního uložení souboru ještě na magnetických
páskách - t. zv. dump. V případě jakéhokoli pOl'Ušení údajů na disku, ať již závadou
v počítači, špatným zásahem operátora nebo
chvbami ve výpočtu, je možno jednoduše a
ryéhle obnovit ptwodní stav na disku, jaký
byl před chybným zpracovánIm. Tento způsob
je obdobný, jako při zpracování souborii na
magnetických
páskách, kdy soubory byly
uchovávány alespoň s jednou kopií.

R.: Zkušenosti s použitím diskových pamětí
pro automatizovaný
výpočet
THM

částí zpracování. Nyní trvá
vytištění seznamu
souřadnic dÉle -- asi 30 až 45 minut oproti 15 až
18 minutám při starém způsobu. Tuto ztrátu (která
ostatně je bohatě nahrazena celkovým zkrácením
zpracování)
kompenzujeme tím, že si necháme
tisknout seznam méně častěji než dříve. Prodloužení tisku seznamu je zpľlsobeno velkým počtem
m!ezer v číslování. Program generuje podle tabulky
skupinových čísel čísla bodů, počínaje nejnižším;
Nepozná se ale předem, je··li právě generovane
číslo bodu v souboru obsazeno a musí se tedy nechat přečíst. Přesto, že čtení z disku trvá krátkou dobu jedná-li se řádově o tisíce prázdných
bodů, kte~é musíme generovat a nechat číst, paI: je
to celkově poznat na prodloužení chodu zvlástě,
musíme-li i neúplný soubor na začátku zpracování nechat takto prohledat do konce.
Našlo se ovšem řešení i tohoto problému. Je nutno údaje souboru na disku setřídit, a. pak ne9hat
vypsat obsah disku sériovým způsobem, Je potreba
také vyřešit některé podrobnosti třídění souboru
na disku, aby byl tento způsob prakticky použitelný. Aby se neznehodnotil
zápis na disku setříděním (změní se způsob uložení v bucketech), bude
nejlépe, uloží-li se výsledný setříděný soubor na
jiné místo na "disku. Tento způsob zavedeme v nejbližší době.
V r. 1973 byly popsaným způsobem zpracovány
lokality Postoloprty a Klášterec n. Ohří. Úspora
takto vzniklá byla vložena jednak do zapracování
a obeznámení se z novým systémem zpracování,
jednak se projevila jako zvýšení kvality. Nový
zpil.sob si vyžaduje větší pečlivost a je náročnější
na pracovníky již během polních prací. Číslování a pořádek, který si digitální zpracování vyžaduje a zasluhuje, se projeví v budoucnu jako úspora strojového času, zvětšení kapacity mechanizačního střediska a zvýšení kvality zpracovávaných
operátil. a mapových děl.

Do redakce

došlo: 15. 2. 1974

Přepracován byl také program, vytváfející zobrazovací pásku. Ušetří se tím dva třídící chody a
vlastní zatřiďování na
magnetické pásce bude
mnohem rychlejší. Rovněž se zjednoduší obsluha
počítače a zadání zpracování.
Hlavní předností

zpracování

souborit na discích

je podstatná úspora strojového
času a jednoduJšt
zadáváni úloh Na příklad výpočet podrobných bo-

dů se dříV8 musel počítat těmito programovými
chody: GEC1, GEC2, třídění, GECW a GEC3. Nyní
všechny tyto chody nahrazuje
jediný
program
GECT. Oprava bodů na magnetické pásce potřebobovala dva chody: GEC7 a GECW a opravy musely
být setříděny, dob'i chodu
závisela na velikosti
souboru: při opravách, kdy na magnetické pásce
byla celá lokalita, se musela páska přetočit celá
až na konec. Nyní doba chodu oprav závisí jen
na přečtení vstupní děrné pásky oprav, což je
řádově několIk desítek vteřin. Čas zpra'cování výpočtu podrobných bodfi se zkrátil tři až pětkrát.
Například jedno zpracování, obsahující 6 kotoučů
di;irné pásky o 400 boder-h trval až 2,5 hodiny, nyní trvá 35 minut.
současný stav nás však ještě plně neuspokiojuje. Například vyhotovení seznamu souřadnic na tJskárně. Dříve se nechala vytisknout setříděná magnetická páska, která byla stálou souAni

Aplikaci diskových pamětí při automatizovaném
zpracování THM je třeba přiVÍtat jako významný
a nutný krok k dosažení vyšší efektivnosti výpočtu
na středních počítačích. Kromě v článku uvededených výhod, vyplývajících zejména ze zkrácení
času výpočtu
na počítači, přináší tento postup
i usnadnění a zkrácení přípravných
prací, Zcela
odpadá náročné sledování duplicitních, případně
i multiplicitních výsledků výpočtu, zjednoduší se
technologie (zejména při použití fotogrammetrické metody) a zpusob provedení opravných výpočtů.
Použití diskových
pamětí v obdobném smyslu
předpokládá i v projektu programového systému
zpracování THM na počítači Tesla. Jeho realizace
však dosud nebyla možná vzhledem k nepřipravenosti základního software počítače
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Ing. Jan Bumba,
Geodézie, n. p., Plzeli

Funkce všOOlbeC'llýchdokumentací na střediscích geodézie v současné podobě nemá zatfun velilmu tradici, neboť teprve v poslední době 'začíná dOlkumentaee zaujímat
postavení, odpovídající významu dokumentační činnosti.
Náplň činnosN všeobe·cnýclh dokumentací prošla vklrátké době řadou 'změn ,a úprav. Rovněž pe,rsoI1ální obsazení pl'ochá,zí stále vývojem a zpravidla nemá na většině
středisek konečnou ani odpovídající podobu. Ve smyslu
"Koncep'ce
činnosti
sti'edisek
geodézie v období
1971-1975" pTlovedla sice všechna středisika geodézie
soustředění ela,oolrátů dl() samostatných prostor, obsadila
i funkci dok:umentátora, ale až na výjimtky nedořešiIa
celou řadu dalších problémů s doiku:mentací soU'visejícíoh.
Tento přísp,ěvek chce pouJkázat na jednu oblast problémů a možnosti jeijich, i když díl:čfch, řešení. Touto oiIYlastí jsou dOlkumentační prostolrY a možnosti
některý·ch
úp,rav v uložení elaiborátů.
Získat vhodné prostory pi'i soustřeďování všeobecných
dolrurrnentací nebylo
lehkJé. Něl~dy brání podstatnému
splnění pŮVlodního záměm omezený prostOlr, jindy static.ké stavební přek.ážky. le třelba počítat s tím, že důiku·
mentační elaborát předstaVlllje hmotu ně,kolLka tun, kterou by bylo nejVlhodně'jší soustředit do minimálního p'rostoru s ohledem na operati'V'nost manipulace.
Kupř.
Středisko geodézie Plzeň-jih má dokumentaci SOIUstředěnu v místnostech o únosnosti podlah 200 rop/m2, přičemž
cel'kovézatížení plochy nesmí (podle vyjádi'ení odborníka - statika] přelkročit 150 'k:p/m2. P,m ilustraci: jedna
nllJp'lněná mapová skříň (ocelový tresor nOl'maHsovaný·ch
rozměrů] vá~ícca
200 :kg a má 'lolŽnou plochlU 0,8 m2•
Původní představy o maximá,lním sousti'edění veš.kerého
operám musely být tedy z be'21pečnostních dťivodů 'znalčně
korigovány. Do vybrané místnosti byla S'olUstře·eJ,ěna
pouze část U\ta~ovaného operátu la ostatní mateT'lál byl umístěn do pomocný,c1hprostor. P,l'Oiumístění do vlastní místnosti dokumenta'ce bylI vybrán operát podle dvou hledisek:
a] s ohledem na bezpečnost utajovaných materiálů;
b] s ohledem na četnost používaní jedIlJotlivýC'h částí
operám.
,.,.~
Dodatečně byla učiněna Z!ajímavá konfrontace:
byla dlouhodobě sledována frekvence použíVání jednotlivých částí ope'rátu 'a výsledek byl porovnáln v původní představou uložení ope·r.ál1:u.Tato fr~k1vence je znázorněna v tBloolce a g.rafu č. 1. I když je zřejmé, že 'pel'centuelní pomě[" sled10vaných údajů se na ka~dém dalším
středisku nutně
liší od uvedených,
domnívám se, že
al~poň pořadí má vcelku obecnou platnost. Uvedený výsledek by mohl být pomůclk,olUp.ři ,rozhodování o místě
uložení jednotlivých
částí op·erátů užívanýclh na SG
v těch pi'ípade'C'h, 'kdy do samostatné místnosM nebo sou'Visl~ho 'komplexu místností nelze z rťizných dů'Vod~ soustredit veškerý materiál a je nutno p,ou'žít pomolcných
prostor.
Velmi významný úJkol - mikrosnímtkování
oper;átů,
kterého se postllpně budou zúčastňovat další střediska,
poněkud omezí platnost 'PŤedcbozlch úvah. Přesto však
zůstane Ul"Čltáčást "živého" operátu v dosavadní (a nebo
značně pi'íbUZ'Ilé] Ipooobě a mimo!l:o I opetrát, !převedený
do mik,rosnímkové podoby blUde mít odstupňovanou
frekvenci pou.žívální. Lze tedy závěrem dopon1Č1t, aby
podolbnými ÚiVlahllJffii
o uložení operám,
podloženými

Název operátu

Písemný operát EN

Označení

Cetnost
použití

%

A

334
201
133
132
Il3
Il2
~108
107
99
89
86

19,9
12,0
7,9
7,9
6,7
6,7
6,4
6,4
5,9
--5,3
5,1

Listy vlastnictví

B

Parcelní protokoly PK

O

Pozemkové mapy EN

D

Výkazy změn

E

Katastrální

F

mapy

Sbírky listin

G

Pracovní mapy EN

H

Záznamy měření, náčrty

I

Tiskopisy

J

Výpočetní protokoly

K

Ostatní dokumentační
elaboráty

L

Přídělové elaboráty

M

Pozemnostní archy

N

Pův. poz. mapy (identifik.)

O

Příruční mapy PK

P

3,7
62
1,9
32
. 1,9
31
--1,3
22
1,0
17
1678

Oelkem

100 O

pru,z,kumem, se pracovníci SG zabývali a výsledky úvah
ll'8!bionálně apUlm'Va1'i.Ulehčení manipulace s operáJtellll,
snadnost a !rYchlost získáválIlí informací a kultura procovního ,prostředí jsou fa~tory, 'které si podobné úvahy
zasLOIUží.
Do redakce došlo 18. 3. 1974
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7. Možnosti

dekadisace

map pomocí

mikrofllmu.

Pi'edná,šející Ing. Ladřslav SKLÁDAL, CSc., Geodézie,
n. p., Praha se zabýval jak uvedeným tématem, tak něIkterými dalšími obecnými problémy mi!krofllmu.
8. Pruběh mikrofilmování
až 1974 u výhled do roku

ČVTS - společnost geodézie a kartografie, odborná
skupina 1704 - evidence nemovitostí apo!>očka ČVTS
při Geodézii, n. p., Bmo, uspořádaly ve dnech 2. a 3.
dubna 1974 seminář, který se zabýval možnostmi využití mikrofilmu v geodézii. Seminář se konal v Závodním
klubu pracujících ČKD Blanslw. Přít)Qmno bylo 54 pracovníků resortu ČOGK a 19 účaSltníků z jiných resortů.
Cílem semináře bylo seznámit širší okruh zájemců
s celým komplexem problémů, ,které přináší hromadné
využívání mikrofilmu v geodézii. Vycházelo se přitom
z před:pO'kladu, že výzkum technických částí - tj. zhotovení mikrofilmu je v .podstatě dořešen. Vla'stní využívání
mi,krofoilmu však na,rážína
další problémy organizační,
kádxové i e:konomi0ké.
S o'hledem na výše citované problémy byla zvolena
tém8lva referátů. Rovněž výběr účarstníkí't z řad pracovníků resortu byl prováděn z tohoto hJedtska. K účasti
byli pozváni také zástup>Ci středních a vysokých odborných škol v ČSR, p'raoo'ViIlíciz OKR Ostrava, vO ž,elezniční dop:ra1vy Fira'ha, SVST BI1atislava, VOGK Bratislava,
KVUSS České Budějovice a další. Účast p'1"aOO'ViIlíkí't
z jiných resorrtí't byla užitečná, neboť IV diskus!i se potvrdllo,
že mnoho 'Problémů s využíváním mikrofllmu je společných pro všechny goodety.
V průběhu 'Semináře byly předneseny

tyto .referáty:

1. Organizace

na SG.

všeobecné

dokumentace

Přednášející
Ing. Ivan ČERMÁK, ČOGK Plraha, upo:mrni!
na to, že při budJOIVáníinformačnlho systému geod,éz.ie
a ka.rtog'raHe V1Zrostetaké 'Úloha všeobecných dokumentací na SG. Nové úkoly vyžadují jak novelizaci dokumellltačnIho řádu, tak změny v organizaci SG. V referátu byla nová orga,nizace navržena a 2!dí'tvodněna.
2., Organizace

mikrofilmového

pracoviště.

Přednášející Ing. Ji.ří KOPKA, Geodézie, n. Ip., Bmo se
zffbýval otázkou účelného strojového vybavení a navrhl
optimální organizaci práce na mikrofilmovém pTacovišti
s ohledem na maximální efektivnost.
3. Význam
a základní
po;etí
Informačního
systému
o clokumetovaném
stavu geodetického
bodového
pole a
o dokumentovaném
stavu využitelných
geodetických
prací ve Středočeském
kra;i.

Přednášející Ing. Vá-clav SVOBODA, Geodézie, n. p., P'raha, zdůvodni! proč z'voli1 za základní evidenční jednotku list mapy SMO-5 a objasnil její praktioké využívání.
Dále se zahýval fu:nkcí rep,rog,rafle a zvláště mikrof1lmu
li dokumentaci.
4. Současný slav ve výrobě
a ve vývo;i
kých a mikrografických
zařízení
v ČSR.

reprografic-

Přednášejí'cí Ing. Ivan D1UMAL,Meopta, n. p., Brno poskytl podrobné
informace o teChnických
parametrech
i ocenácih přístrojí't.
5. Výpočetní

technika

a mlkrofilm.

Autor Ing. Václav PECKA, Geodetický ústav, n. p., P'raha
se věnoval otázkám mi'krof'ilmového záznamu výstupu ze
samočřnnýoh počHačí't.
s mlkrofilmováním
map 1: 10 000
Přednášející Ing. Zdeněk HANUS, Geodézie, n. p., Praha,
sdělil přítomným zkušenosti pracow1fkí't SG Mladá Boleslav s postup'em prací při využívání
mUkrofllmu p,ro
tvorbu podklad,í't v měřítku 1 : 10000 využívaných oblastními melioračními správami. Závěrem uvedl dftlší možnosti využívání m~krosnrmkí't mapovýc,h podkladí't přímo
na SG.
6. Zku§enostl

v resortu
1985.

ČOGK v létech

1971

Pře'dnáŠejf.cí Ing. Bedřich BARTiK, VOGTK v Praze uvedl
minulou i současnou či'unost resortních organDzací při
mlkrofilmování geodetických a karrtografiokýc'h dokumentů a předpo,kládaný vý>oo'jdo roku 1985.
SbOll"ník,který
byl předán všem
že v referátech
v geodézii v celé

obsahoval texty přednášek a přHohy
účastníků,m při p'rezenci. Možno, říci,
byly uvedeny problémy mikrofilmu
šíři.

V prí'tběhu diskuse se projevila snaha účastnDkii najít
odlpověd na otáZku - jak se mik'rof1lm začlení .do souborného teohnické,ho vybavení geodetidkých
p'racovišť.
Vynořila se řada nedořešených pll"oblémí'tdotýkajících se
způsobí't ukládání a vyhledává:ní, možností zpětné reprodukce a vydá'vání ,kopií uživatelům. Zdá se, že má-Ii být
mik,rofilm účinným prostředkem, musí být dořešen celý
,komplexní systém jeho využívání včetně všech návazností na ostatní druhy geodetické činnosti.
Za odbornou skupinu
1704 - evidence
nemovitostí
p,řednesl závěrečný projev Ing. Ka,rel ČIPA, ČOGK Praha.
Ing. Vladimír KOSEK, tajemník OV ČVTS-společll'Osti
geodé,zie ,a kartografie poděkoval pořadatelí'tm, přednášejícím a účastníkům a l1Jkonči!.předn3,š:ko\'ou část semináře.
Součástí seminá'ře
byla i prohlídka
m1k['ofilmového
pracoviště Geodézie, n. p., Brno, 'které je umístěno ve
výškové budově v B1'ansku. Během exkurze mělí všichni
účastníci mO~fliost prohlédnout si celou výrobní lřnku
mikrofilmu.
lnq. Franti§ek
Wágner,
Geodézle, n. p., Brno

Seminár O reliéfných mapách
v Bratislave
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava, ako jediný výrobca relléfnych máp pre verejnosť v ČSSR, má eminentný záujem nadvazovať na nemalé úspechy dosiahnuté na
tomto poli tvorby v minulosti. Dosiahnuté výsledky znesú
prísne zrovnávacie kritériá i na medzinárodnej úrovni. Je
pritom evidentné, že kartografia reliéfnych máp nadobúda v kartografii ako vednej disciplíne čoraz výraznejšie postavenie. Napomáha tomu i tá skutočnosť, že reliéfne kartografické diela ako informačné médiá pa tria
medzi najnázornejšie
pom6cky vnímania zobrazovaných
skutočností. Ich uplatnenie je pritom dostatočne široké,
nielen ako prostriedok rozširovania obzoru všeobecných
poznatkov človeka alebo užitočného dekorovania jeho
tvorivého prostredia, ale tiež ako podklad pre špeciálnu
výuku, vedecké bádanie, rozhodovaciu a riadiacu hospodársku činnosť. Narastajúce požiadavky na ich sortiment,
kvalltu i množstvo sú toho dostatočným d6kazom. Ich
výroba má pritom svoje špecifické, technické ako i tvorivé aspekty.
Závodná pobočka SVTS pri n. p. Slovenská kartografia
usporiadala dňa 29. 3. 1974 seminár na tému "T v o l' b a
a v y u žit i e l' e I i é f n y c h m á p"'. Realizovala tým
tematický zámer pripravený na OS SVTS pre kartografiu
ako aj snahy Slovenskej kartografie oživiť tvorbu tohto
druhu kartografických diel a zamýšlať sa nad budúcnosťou tejto špeciálnej kartografickej tvorby.
Seminára sa zQčastni!o cel kom 27 záujemcov,
12 mimopodnikových a mimorezortných.
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Na seminári odzneli prednášky na tieto témy:
Reliéfne mapy a ich uplatnenie (S. Seitzová, prom.
geogr.)
Vydávanie reliéfnych máp a glóbusov (Ing. L. Čaniga, Ing. Z. Matula)
Výroba reliéfnych
máp (Ing. B. Kelnar, Ing. J.
Králik)
Možnosti vývOja tvorby glóbu (Ing. M. Farkaš)
V plodnej a tematicky širokej diskusii vystúpilo 11 diskutérov. Semináru predchádzala v Slovenskej kartografii
porada vedúcich a odborových 'pIl"acovníkov na tému
"Zhodnotenie doterajšieho stavu a hlavné smery dalšieho rozvoja reliéfnych máp".
V závere seminára jeho účastníci, uvedomujúc si tleto
skutočnosti, v tomto duchu formulovali uznesenie, vktorom odporúčajú všetkým zainteresovaným
slovenským
rezortným zložkám ako aj stredným a vysokým školám,
venovať náležitú pozornosť teoretickým
a vývojovým
hfadiskám
r e I i é f ne j
k a r t o g r a f i e,
vystúpiť
s touto problematikou na pripravovanej 4. kartografickej konferencii, usporiadať v r. 1976 na predmetnú
tému další seminár a hradať edičné možnosti rozšírenia
a vytVoreni a uceleného súboru reliéfnych máp pre školskú výuku.
Závodná pobočka SVTS pri n. p. Slovenská kartografia
z tohoto seminára pripravuje vydanie .zborníka.
Ing. Dušan Hrnčiar,
n. p. Slovenská kartografia, Bratislava

I:.u k a s i e w i c z, E.: Poligonizacja. P. P. W. K., Warszawa 1973, 340 s., 105 tab., seznam liter., váz., formo
165 X 240 mm, cena 41 zl.
Obsáhlá práce, věnovaná komplexu otázek budování,
výpočtu a vyrovnání všech druhi\ polygonových sítí,
které mají v Polsku specifick'9' v'9'znam. Autor tuto
otáZku osvětluje v předmluvě.
Kniha má 11 oddíli\, a to: 1. Úvod (37 s.]; 2. Rozbor
přesnosti polygonové sítě (33 s.]; 3. Organizace práce
(7 s.]; 4. Projektování polygonových sítí (11 s.]; 5. Stabilizace (8 s.); 6. Měřeni délek (31 s.]; 7. Měření vodorovných úhlů v polygonových sítích (44 s.); 8. Přesné
vyrovnání polygonového pořadu a sítě (46 s.]; 9. Přibližné vyrovnánipolygonových
sUí (58 s.); 10. Aktualizace polygonových sm (10 s.); 11. Nový druh geodetických základů (15 s.); seznam literatury (63 pol., 2 s.];
Seznam norem (1 s.].
.
Jak píše autor knihy v úvodu, jeho práce je určena
inženýrům a technikům ve výrobě, kteří pracují hlavně pi'i polYgoi11izaci. Kniha usiluje o prohloubení vědomosti zmíněn'9'ch specialistů, aby si dobře poradili nejen
s běžnými pracemi, ale i se složitějšími polygonovými
sítěmi. Vychází také z předpokladu, že čtenář ov:ádá
v nezbytné míře příslušnou teorii.
Při pohledu z našich poměrů obsahuje kniha látku,
!\lterá je přednášel1av
geodézii, vyrovnávacím počtu a
částečně i v mapování.
Problematika ..polygonových pořl1dú je zde podána
v úplnosti a ve všech souvíslostech tak, jako by šlo
o samostatný předmět. Je věnována nliležitá pozornost
nejnovějším
úhloměrn'9'm přístrojům
i dálkoměnim.
Autor se také zab'9'vá novějšími pracovními postupy
a metodami, kdežto dřívější probírá pro úplnost jen
povšechně.
Před 20 lety se zabýval polygonizací v knižním vydání také prof. Danilov. Obě práce vycházejí ze .zvláštních
poměru své země, ač ,mají širší význam. Autor tétopráce se zmiiluje 'o stavugeorletických
základů v Polsku,
jmenovitě o hustotě triangulace
proti jiným zemím.

Ovšem, kromě uvedeného ještě poukazuje na kvalitativně nový význam polygonizace s příchodem velmi
přesných elektronických
dálkoměrů. Zde vzniká možnost budování vložených sítí nebo lokálních sítí pro velké technické projekty, a to se značně vyšší hospodárností proti triangulaci. Tím vyniká význam této práce
nejen pro polské podmínky, nýbrž i pro práce v rozvojových zemích.
U nás byla v nedávné minulosti věnována jednotlivým otázkám poměrně značná pozornost, zejména v souvislosti s rozvojem paralaktické polygonometrie. Autor této práce sledoval zajisté jen domácí potřebu, neboť ve
své knize se opírá převážně o polské literární prameny; kromě šesti rt\ských cituje zahraniční práce jen
výjimečně. Navázáním na širší prameny by práce zajisté získala na významu.
Upozorňuji naše pracovníky v oblasti polygonometrie
na tuto obsáhlou a zajímavou práci. Pí'i jazykové
příbuznosti je text Cechům i Slovákům přístupný ke
studiu i bez slovníku.

Z cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V ponděll 4. března 1974 proběhly v rámci cyklu dvě
přednášky. Prvou přednesl Ing. Georgij Karský, CSc.,
pracovník VÚGTK V Praze na téma: Předběžné výsledky družicových 'měření v programu ISAGEX. Z přednášky uv,ldíme:
Na experimentální
družicové stanici 'fÚGTK Skalka
byla v roce 1968 instalována družicová komora sledovacího typu SBG firmy Carl Zeiss Jena a zahájeny její
zkoušky, vysetřování a kalibrace. V rámci zkušebního
provozu bylo komory využito v r. 1970 k experimentální laserové lokaci družice Geos B, ve spolupráci FJFI
ČVUT, ASÚ ČSAV a VÚGTK.
V roce 1971 se stanice Skalka pod označením 1147
Ondřej ov 2 zúčastnila celosvětového družicového programu ISAGEX (lnternational
Satellite Geodesy Experiment), .přičemž byly komorou SBG fotografovány hlavně slabé geodetické družice. Zpracování materiálu z této
akce a Zl' zvláštních experimentu umožňuje již posoudit
vlastnosti komory a získat první geodetické výsledky.
Vyšetřování ukázalo znatelnou nestabilitu systému timingu komory (několik ms) a vedlo k závěru o nutnosti
jeho rekonstrukce. Distorze optického systému je velká
a značně nepravidelná,
ale lze ji dosti přesně zjistit
a zavést opravy početně. Spolu s dobrou kvalitou obrazů
bodových objektů to umožňuje dosáhnout poziční přesnosti pozorování družice asi 1-2". Systém navádění
a řízení pohybu komory umožňuje sledovat i velmi slabé
družice, neviditelné v hledáčku.
Zpracování materiálu z akce ISAGEX ve VÚGTK je
zaměřeno n:) geometrické určení polohy stanice Skalka
v geocentrickém systému, definovaném skupinou dan'9'ch
stanic, s nimiž byla vykonána synchronní pozorování.
Jsou to stanice Riga, Užhorod, Dionysos, Nice, Haute
Provence, San Fernando a Zimmerwald. Synchronních
pozorování je poměrně málo, ale přesto předběžné v'9'sledl{y naznačují, že zvolený postup umožní určit p<Jlohu 5tl1nica s přesností lepší než 20 m.
Druhou prednášku na téma: Přesné sledování UDZ pomocí .laseru přednesl ing. -František Hovorka, ředitel
hvězd~rny a pla:netária v Hradci Králové.
Z phldnáškyvyjímáme:
Pro kosmickou geodézii byla donedávna hlavním zdrojem měi'ickýcÍ! veličin fotografická pozorování UDZ. Fotografická pozorování dovolují určení směru ke družíci
s přesností kolem ±2". Z takov'9'chto pozorování lze
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budovat prostorové sítě kosmické triangulace. Sítím však
chybí rozměr a ani jejich přesnost není příliš vysoká.
Proto jsou potřebná přímá délková měření. Pro účely
kosmické geodézie lze využít pulsních laserů (v našem
případě rubillových) dovolujících vysoké výkony potřebné k překonání velkých vzdáleností (> 1000 km). Velmi
krátký světelný puls o délce menší než 50 ns a energii
asi 1 J se vyšle laserem ke družici vybavené koutovými
odražeči, které vracejí světlo po stejné dráze zpět ke
stanici. Předmětem měření je doba, kterou světelný puls
potřebuje k překonání <káhy stanice-družice
a zpět.
Z tohoto tranzitního času lze potom pomocí rychlosti
šíření světla a atmosférické korekce odvodit přesnou
vzdálenost stanice-družice.
Nově vyvinutou experimentální
laserovou aparaturou
pracující na hvězdárně v Hradci Králové bylo dosaženo
až 140 pozorování na jednom přeletu družice, přičemž
vzdálenosti byly měřeny s vnitřní přesností ± 2 m. Kromě k měření vzdáleností lze laseru použít též k určování
směrů ke družici fotografováním iaserového pulsu odraženého od družice. Při simultánním, příp. kvazisimultánním délkovém éI směrovém pozorování lze určit úplný
topocentrický vektor k UDZ a určit polohu družice pozorováním z jedné stanice. Rovněž určování přímých vzdáleností vzdálených .pozemských bodů ť >. 1000 km) je potom rychlé a snadné, bez zdlouhavého měi\ení pozemských základen.
Diskusi k oběma přednáškám vedl prof. dl'. E. Buchar. Diskuse k přednášce ing. Karského se dotýkala
d1storze u jiných komor, vyhodnocení snímku v malé
oblasti, určování distorze éI přesností
v interpolaci
distorzních křivek. Také k přednášce ing. HOIVorkyproběhla živá diskuse, která se dotýkala následujících témat; volba modelu ovzduší, problematika chlazení, zjišťování krátkoperiodických
modulací, možnosti r€alizace
obřích pulsů, použití pulsarll, konstatnost změn ve frekvenci pulsarů a porovnání dráhy družic z různých laserových pozorování v ČSSR.
Ing. Vladimír

Radouch, CSc.,
ČVUT

Rok 1974 je mimo jiné významný i tím, že oslavujeme
30. výročí Slovenského národního povstání a současně
také 30 let od slavné Dukelské operace. K tomuto výročí
organizovaly vysoké školy již 10. ročník dálkové jízdy
vysokoškolákil na Duklu. Této akce se po bohatýoh 101'1ských zkušenostech zúčastnilo také družstvo stavební
fakulty, vedené ing. Radouchem.
Po dlouhých organizačních přípravách se us,kutečnil
slavnostní start na závěr stavební fakultou pořádaného
Akademického mistrovství ČSR v lyžování 17. února 1974
ve Špindlerově Mlýně. Na dálkovou jízdu se vydalo
7 studentů s vedoucím, tentokrát shodou okolností všichni ze směru geodézie a kartografie.
Fyzická kondice byla opět tou hlavní položkou, se kterou museli všichni účastníci ve svých úvahách o cestě
počítat. Každý z nich se o tom přesvědčil hned v prvních
etapách, když k normálním problémům pohybu na běžkách přibyla řada problémů dalších: ruksak na zádech,
náhradní hůlky v ruksaku, na zemi v lepším případě
místo sněhu led, v horším hlína, kamení a voda a konečně problém z nejproblémovatějších
- "polomy". Pojem, který každého strašil třetí noc ve spaní, na který
hned tak nezapomene a jehož překonání se zdravou kůží
považuje každý za vrchol své obratnosti. No zkuste to
sami přelézat polomy s běžkami na nohou, ruksakem na
zádech a s hůlkami v rukou. První dojem, spíše představa, že bude vyhráno, až dostane své tělo nad strom, se
každému šplhavci rozplynula chvíli potom, co lyže po
kůře stromu rychlostí blesku ujedou do strany. Pak zůstane jen ekvilibristika s více či méně úspěšným zakon-

čenim. Cesta byla pestrá, dojmy se budeme snažit přiblížit
zase v samostatné poiozprávě, pololíčení, která vyjde
v rámci zpráv TJ stavební fakulty - a to vbrzku.
Všechny útrapy byly překonány, jeden účastník po
zranění musel v polovině cesty skončit, ale ostatní s neutuchající vervou dorazili do cíle. Zde proběhl slavnostní
pietní akt u památníku v Dukelském průsmyku, položení
věnců a slib zúčastněných družstev.
Celá akce probíhala tentokrát za dost velké pozornosti
televize i tisku. Trasa družstva stavební fakulty byla
v pořadí druhá nejdelší - Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Jeseníky, Javorníky, Bezkydy, Slov. Bezkydy, Oravská Magura, Vysoké Tatry, Spišská Magura
a cesta přátelství do Svidníku. Delší trasu měli studenti
z mat.-fyz. fakulty v Praze. My jsme zťistali věrni našemu pojetí a to co nejdelší úsek jet po lyžích, i když
jsme se místy pěšímu pochodu nevyhnuli. I tak byl každý
ochuzen o nějaké to kilo živé váhy, ale společný prožitek
to vše nahradil.
Letošní DUKLA skončila, ať žije DUKLA - 1975.
Ing. Radouch, ČVUT

92 Král: 528
Dne 8. 6. 1974 se dožívá sedmdesáti pěti let s. ing.
Voj t ě c h Krá I, v poslední funkci zástupce vedoucího střediska, vedoucí geodetického oddílu a skupiny EN
na středisku geodézie pro hl. město Prahu.
S. ing. Krále najdeme v těchto dnech na jeho bývalém pracovišti, jako v době aktivní služby. S. ing. Král
jako by nestárl. Původem z pošumavské vísky, zdědil
zdravý jihočeský kořen a houževnatost. Jeho život se
vyznačoval střídmostí a pracÍ. Býval přísný k sobě i podřízeným, ale za to mu můžeme být jen vděčni, protože
nás učil, jak se dělá poctivá práce.
Za svého života vykonal s. ing. Král mnoho práce
pro československou zeměměřickou službu. Chceme připomenout zejména poslední období jeho aktivní služby,
kdy se věnoval údržbě polygonové sítě v hl. městě
Praze. Udělal v Praze z údržby řád. Promyslel s důkladností jemu vlastní vše do nejmenších podrobností
a zavedl od roku 1957 přesnou evidenci bodového pole.
Jelikož jsme si vědomi těžkostí údržby bodového pole,
jsme na tuto evidenci a našeho s. ing. Krále náležitě
pyšni. Je rovněž spoluautorem stabilizace polygonových
bodil. na technických objektech, pomocí "konsoJí" a "prodloužených", která se od jejího zavedení v praxi v ro'
ce 1958 používá s plným úspěchem.
S. ing. Král nezahálí. Vkládá své myšlenky i do nově
zavedeného technologického
postupu (z r. 1973), aby
mohl být uplatněn v praxi.
Děkujeme s. ing. Královi při příležitosti jeho významného životního jubilea za jeho práci, za příklad pro
ostatní spolupracovníky,
za jeho stálý zájem o naši
práci a pomoc při plnění současných úkolů.
Přejeme mu hodně stálého a pevného zdraví a ještě
hodně let života při takové svěžesti jako dosud.
Pracovnící

SG pro hl.

m. Prahu

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

L a r č e n k o, Je. G. aj.: Možno~ti VYUŽití počítačů
jednotného
systÍJmJ při zpracováni
geodetických
informací,
str. 4-9
K a g a n o v s k i i, G. M.: Sekulární
pohyb zemského
pólu a jeho
vliv na astronomické
souřadnice,
str. 9-15
S li rt 11i c y n. \.. N.: Použití
korelační
analýzy
v geodetickém
výzkumu, str. 15-19
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e l'd m a n, I. A.~ Optimalizace
a regulace
výrobnich
rezorv
v !:codeticko-t0l'cgrafické
výrobě,
str.
19-22
D'j a k o v, B. k, O jlldné zláštno~ti
přístroje
Wild T4, str. 22-23
G 11 II' Š i II, V. N.: Rozbor vlivu cer\trace
a redukce
chyb výchozích
údajú
na polcllU bodu vytyčeného
v terénu,
str. 23·-28
P i I i a g i n A. V.: Zkušenosti
s určováním
sedání
základů
ra
po:lkladě
údólO"I krátkodobých
geodetických
pozorování,
str. 28-31
I I'i r., V. B. -- S o k i n, S. P.: Letecká měři.cká komora AFA-TE-70 S,
str. 32-:J4
I '11 e v, A. L. - S i P u I i n, V. ja.: Srovnání
deformací
fotografických
papírú
na nerozmokavých
a obyčejných
podložkách,
str. 34-37
A s t a ~ h o v a, 1\. P., aj.: Zkušenosti
s kancelářskou
interpretací
leteckých
snímků při stere8skopickém
vyhodnocováni
terénu pro
vyhotovení
r.1di)
mci'ltka 1:25000, str. 37-40
B a lán
d i n, V. N.· Integrální
způsob výpočtu polohové
přesnosti
bodel určo';anych
prolínáním
z délek,
str. 40-42
M a rty
n l) v, U. S.: Eolické formy terénu
mimo pustinné
obla.ti
a jejich
znflzol'nění
na topografických
mapách
v měřitkách
1:10 000 a 1.2500(>, str 42-45
V in] a c k i j, N. F.: O jednom
zpúsobu
zobrazení
reliéfu
vrstevniLmni
při mapovfmI
ve velkém
měřítku
pro účely
meliorací
str. 45-50
H o g o m a z () v, L. 5.: Zkušenosti
se současným
prováděním
prací
při zhotovov;;;)i
polohopisných
map, obnově
map a stereoskopick;,m
mapováni
v měřítku
1:10 000, str. 51-55
sel'
ti ; u k o v, V. M.· použití
fotogrammetrie
při zaměřování
staveb se .la]<řiv<;nýn.
povrchem,
str. 55-58
Ne u m y vak í n, ju. K.: Hodnocení
přesnosti
plánů zastavěných
úzp.tní,
str. 5ti-62
S ~ r c b r J a k o v, M. V. 8 o z r i k o v, V. V.: Nové technické
poctr"inky
kartoi;l'aťické
produkce,
str_ 63-66
F

S r r rl í t o v, S. N: Otázky ochrany
přírody
v regionálních
Cltlds8ch SSSR, str. 59-82
S Hl i r n o v a, A. t.· Vydávání
turistických
map a způsoby
jejlc.h
dalšiho
zdol<Ollulování,
str. 62-6a
s a d a k o 'J~,
~L N V I a s o v, V. D.: Zpráva
1.8
semio.'Iře
o inženýrské
gCGdézÍ1, str. 66
K u 1 J a s o v, A. G. aj.: Využití světelného
dálkoměru
GD 317 M
ve stavebnictvi,
str. 67-68

A 1l:J 8 r t, K. H.: Súu(t1sné problémy
tvorby map velkých měřítek
v NDR a ni'ktf!ri'
úkoly z toho vyplývající
pro zájmová
spol~čcnslví
a členy Technické
komory,
str. 441-445
Vos s, G.: Nov'3 pi'istroje
v systému
"průmyslová
fotogrammetriL1"
firmy
VE8 Carl Zeiss jENA, str. 446-449
Fir. dle 1', Vi.: 1~ JeL fotogrammetrické
měřické
stanice
v Merseburgu, str. ~4!t--45q
D e u m I i c h, F.: Fotroky
v elektronickém
měření délek, str. ·151
fi(~ 454
TI c m a n:1, H.: Technologicky
nezbytný
stav rozpracovanosti
v inženýrské
geodúzii
kritérium
pro realizaci
optimální
plynulosti výroby, SIl'. 454-458
B u s c h m a n 11, E.: GHodézie a fyzika ZemĎ - současné
probl,jmy
vědy
o Zemi v popředí
diskuse
na mezinárodním
sympoziu
v Postupimi,
str. 457-483
,
L i e ber
a s c h. R' Problémy
matemalicko,statistického
testovl"í
hy;,otéz
v b"codptick?- praxi, str. 464-466
K e II e r, W. - Ne 8 t I e r, A.: Problémy
a úkoly kartograf:í
při
automatlckoj
tVOl br tematíckých
map, str. 466-472

Vermec.sungstechnlk,
G.!Ortezije i kartografija,

č. 12/1973

Dud k ev, P. G. G o r I o v, V. M.: Zesílení
ochrany
přírody
při provádění
topograftckl)-geodetických
prací,
str. 1-3.
C e k u r i Š v I I i, R. 1.: Zvyšovat
efektivnost
socialístického
soutěžení, str. 4-7.
Z I o t i n, V. V.: Uvažování
indexu lomu při měření velkých vzdáleností
elektronickými
dálkoměry,
str. 7-12.
Dub i n s k a i a, M. K. aj.: Zkušenosti
s použitím
počítačů
při
geodetIckých
výpočtech,
str. 1.2-17.
[( e mni c, ju. V. - Ne š č a d i m o v, L. S.: K otázce vyrovnání
sítí s měřenými
úhly a délkami,
str. 17-20.
K o t o v, V. V.: Přip,)jení
na nástěnné
značky polygonových
bodů pS\Hocí vertikáluích
základen,
str. 21-28.
P r i c hod
a, A. G. aj.: Otázky geodetického
zabezpečení
geofyzikálnich
prací, str. 28-31.
8 u I' Š t Y n s k a j a, C h. V.: Výzkum vlívu nahodilých
chyb v sítí
řadové aerotriangulace,
str. 31-38.
Čel' k a s o v a, D. N.: K otázce
řešeni
prostorového
protínání
vpřed
fotogrammetrickou
metodou,
str. 38-42.
G e r m a n, R. N.: Sestrojení
profilů
z materiálů
stereofotogrammetrického
n.apovánl,
str. 43-48.
Rad č e n k o, j u. N. aj.: Technické
možnosti
použití
dělíčů
a
korektorů
barev
v kartografické
výrobě,
str. 46-51.
Pic hli k, V.' Výzkum možnosti
použítí
fotogrammetrie
při mapováni
zastavěných
tratí
v měřítku
1: 1000, str. 52-61.
Š i lov,
A. V.: Metody
rozmnožování
polních
a sA3tavitelských
originálu
map a plánů, str. 67-71.

K i [' j uch i n, i. 1.: Podnik soutěží
o titul Kolektiv komunistická
pr[Íl~e, str. G-S
S i g a lov,
V. M.. Charakter
vertikálních
pohybů
zemské
kůry
v scismick,
aktivl'ích
oblastech,
str. 8-12
Br (1 n Š t e j!1, G S. S a f o li o v, A. S.: Aproximace
vzorcú
pro l"OZbOf
pie~J~ostl trilatel'áČního řetězce, str. 12-15
S a d o v s k i j, I. 1.: jeden ze zpllsobů
výpečtu
polygonového
pofaciu, ve kterem nejsou měřeny orientační úhly, str. 15-20
Dem e n t jev,
V. je.: Využití laseru
pro automatizaci
úhlových
a délkových
měření,
str. 20-22
M (O v s e s Jan,
R. A. aj.: Zařízení
pro registraci
polohy osy svazku p"prskú,
str. 23-28
R a b c e v i č, I. S.: Zkušenosti
s pozorováním
horizontálních
posunll přehrady
pomoci reversních
olovnic, str. 29-32
Nes I e r e a o k. \'. F.: Nivelační
síť v Minsku. str. 32-33
Š u ľm i n, M. V.o
Rezpracování
technických
prostředkll
a mat:->d
pro mapováni
ve vulkých měřítkách,
str. 33-40
šachveruov,
1'.. S. - Tarakanov,
N. A.: Zvlášť širokoúlrlý objektiv
181ecké komory
s ohniskovou
vzdáleností
50 11m,
"t~. 41-45
K r i vol a p o v, je. Z.: Vyšetřování
deformace
emulsní
vrslvy
fotosratických
dHsek, str. 45-51
N o vak
o v s k i I 8. A.: Stereofotogrammetrické
vyhodnocení
měí'ických
snímku určených
pro netopografické
účely s neznámý'ni
lJrvky orientace,
str. 51-54
K a j g o rod
o v, A. 1.: Určení
parametrů
stožárů
elektrick,j,:!o
vndnní
vys.okelw
napětí
pomocí
fotogrammetrického
snímKU,
str
54-58
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Pes c h e 1, H.: Vědeckotechnická
společnost
pro geodézii,
fotogrammetrii
a kartografii
NDR v Technické
komoře,
str. 1.
M ji 11 e r, G.: vývojové
tendence
v inženýrské
g'30dézii.
l. Ziskávání
informací
zobrazování
informací,
str. 2-5.
Vos s, G.: Nové přístroje
v systému
průmyslová
fotogrammetrie
VE8 Carl zeíss jENA - vyhodnocovaci
technika,
str. 8-8.
E g n e r, E T h o m a s - j u s u p o v, P.: Geodetické
práce při
mont<Íži
těžkých
stavebních
dílll při
výstavbě
průmyslových
z:1voclů, str. 8-1U.
K r a k a u, W.: Kvalitativní
generalizace
v mapách
malých
měří'
lok na příkladu
osad, str. 11-31.
D e gen hal' d t, K.: piídavná
zařizení
pro EOK 2)30, str. 31-32.
D i II, W.: Zkušenosti
s kartotékami
učební látky a s pracovníni
listy při výchově
a rlalším vzdělávání,
str. 32-33.

Geodeúja,

kartografija,

zemeustrojstvo,

č. 4/1973

n C v, M .. Stále úspěšnější použití fotogramm03trie jako nové metody
mapování
v n. p. Geoplanproekt,
str. 5-9.
C a n e v, T.: Mapa Bulharské
lidové
republiky
ve velkém
měřítku, str. 9-12.
Z I a t a n o v, N.. Tvorba
katastrálních
plánů
v Geoplanproektu
a její těsné spoJeoi , ukoly socialistické
přestavby
a výstavby
Rl1lharske
lidové
republiky,
str. 13-16.
í a n k u lov,
M.: Geodetické
práce vyšší přesnosti
v n. p. 080planproekt,
str. 16-23.
D o i čin o v, t.: Triangulace
ve městě Varna a RlIS~, str. 24-26.
Br i a š I a n o v, 8.: Projektováni
výškových
úprav terénu
v n. p.
Geoplanproekt,
str. 27-30.
Pen e v, E. - Do j čin o v, L.: Elektronícká
výpočetoí
technika
a technický
pokrok
v geortetické
produkci
n. p. Geoplanproekt,
str. 31-32.
N j a g o 1 o v, 1.: Geodetický
plRn podzemních
vedení
a objektů
města
KardžClU, str. 32-35.
Mi č e v, M: První
léta po založení
n. p, Geoplanproekt,
str.
39-4J.
V
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V přípravě

pro další GaKO jsou:

KUČERA, K.: Souřadnicové vyrovnání s délkami pře-

vedenými na boční směry a zbavenými měřítkové
chyby
Š.: Nové poznatky z výskumu presnosti
elektronických dialka,merov

PRIAM,

A.: Zkušenosti ze zpracování číselné základní mapy závodu Tatra Korpřivnice

VJAČKA,

MEDKOV Á, M.: Jednotná soustava

školních karto-

grafických pomůcek
VI.: Automatické
tická výpočetní praxe

BIŇOVEC,

kalkulátory

a geode-
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32 -

Praha
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Praha

4 Na Pankráci

41 -

Liberec,

42 -

Plzeřl. Veleslavinova

tI'. 5. května
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43 -

Ostrava

nábl'. 1S

44 -

České

4S -

Olomouc,

33 -

Praha

1. Jungmannova

34 -

Praha

5. Janáčkovo

35 -

Praha

3, Táborltská
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Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi
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Příručka je, věnována základům diferenciální geometrie v euklidovském
prostoru a apHkacím této disciplíny v plochách inženýrské praxe v mechanioe a kartografii. Je psána z moderního hlediska a přitom velmi p1řístupně.
Absolventům průmyslových škol zeměměřických a strojních a posluchačům i absolventům vysokých škol technických i universit, především fakult stavební, strojního inženýrství a fakulty přírodovědecké jako p,řehledná pomůcka ke studiu.
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Kniha seznamuje s technologickým p,ostupem a technologií při vyhotovování technicko-hospodářských
a podobných map nebo plánů sloužících
jako podklady pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hornictví,
zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria přesnosti
měření.
Posluchačům zeměměřického směru na stavehní fakultě, středním technickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních průmyslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázki'l, váz. 27 Kčs
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