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Vedení evidence půdy v podmínkách zvýšené odpovědnosti
.orgánů geodézie a kartografie na podkladě usnesení vlády
ze dne 24. ledna 1962 o prohloubení organizace řrzení
zemědělství národními výbory
Založením a zpřesněním jednotné evidence pl1dy
(JEP J do konce roku 1960 byl splněn úkol dan9 orgánům geodézie a kartografie směrnicemi X. sjezdu
KSČ. Od roku 1961 mohla střediska geodézie přistoupit k plnění další etapy tohoto úkolu, tj. k soustavné údržbě a zkvalitňování operáto. JEP.
Pro soustavnou údržbu operátů JEP vydala Ústřední správa geodézie a kartografie metodické a organizační pokyny, které vytyčily hlavní zásady této
údržby, v nichž v jedné do.ležité zásadě bylo stanoveno, že úplná přehlldka musí být provedena v každé
obci nejméně jednou za 5 let, a každoročně ve všech
obcích mají být konány periodické přehUdky. Tyto
, hlavni zásady pro údržbu JEP byly též zakotveny
v přno~e usnesení vlády ze dne 12. července 1961
a jsou dále upřesňovány dalšími pokyny a směrnicemi ÚSGK. Tak prG rok 1961 byla vytyčena do.ležitá zásada odstranit hrubé nesoulady v JEP, zejména v kulturách pozemko., mající po.vod z etapy
zakládání a zpřesňování jednotné evidence po.dy.
Úkolem roku 1962 a nejbližších tři až pěti let· je
dosáhnout podstatného zkvalitnění operáto. JEP, a
to jak operátů písemn9ch, tak i měřick9ch. Zatímco zkvalitněni měřick9ch operáto. je v rukou orgánů geodézie a kartografie, tak zkvalitnění operáto.
písemných je z velké části závislé na Ústředí mechanizované evidence - strojně početních stanic,
u nichž se zatím nepodařilo zajistit vyhotovování
zejména sestav evidenčních listů a soupiso. parcel
na tiskopisech.
.
Podstatná změna v odpovědnosti za evideRci po.dy nastala na základě usneseni vlády ze dne 24.
ledna 1962 č. 52, kterým byly schváleny zásady
prohloubení organizace řízení a plánování rozvoje
zemědělství okresp.ími a krajskými národními v9bory. Uvedené usnesení vlády a zásady byly uveřejněny ve Sbírce směrnic pro národní výbory,
částka 2 ze dne 24. ledna 1962. Podle těchto zásad vedou střediska geodézie v okresech evidenci
zemědělské půdy a zodpovídajl za ni. Zároveň se
zrušuje ustanovení o pracovních skupinách pro sledování Výsledků evidence půdy část A/II Zásad
vedení evidence půdy schv~lených usnesenílÍl vlády
. ze dne 12. července 1961,. poř. Č. 22/1961 Sbírky
směrnic pro národní výbory. Odpovědnost za evi·
denci pOdy, zejména za správnost a objektivnost
evidence zemědělské půdy, majl od 1. března 1962
zcela orgány geodézie a' kartografle.
V rámci této zvýšené odpovědnosti střediskageodézie a ústavy geodézie a kartografie v krajlch
vypracovávají přehledy a. rQzbory o pohybu a změ-

nách v zemědělské po.dě na podkladě sumarizaci
sektorov9ch přehledo. o plochách kultur a tyto rozbory předkládajl k dalšímu využití zemědělským
komisím ONV a KNV. Rozbory mají obsahovat zdo.vodnění změn a poukazy na nehospodárné zablrání a využívání zemědělské půdy. Z přehledu o pohybu půdního fondu, má-li splnit svůj účel, musí
být např. patrno nejen kolik hektarů orné půdy
přibylo nebo ubylo, ale musí obsahovat též údaje,
o kolik hektarů byla orná půda rozšířena rozoránim luk, pastvin aj.
Podle usnesení ústředního výboru KSC ze dne 8.
a 7. února 1962 o úkolech při rozvoji zemědělství
v roce 1962 je v části IV uvedeno, že jednlm ze
základnlch předpoklado. rozmachu zemědělské výroby Je plné využiti pl1dy, intenzifikace Výroby.
Národní v9bory, které bezprostředně řídí zemědělskouv9robu,
potřebují mít přehled o půdním fondu, o jeho změnách a přesunech. Z uvedeného vyplývá, jak hospodářsky významným úkolem je provedení sumarizačních prací a hodnocení hospodaření s půdním fondem. Při tom je třeba mU též
na paměti, že základem pro vedení přehledů o zemědělském půdním fondu a lesním fondu podle
zák. č. 48/1959 Sb. a č. 166/1961 Sb. a příslušných
vyhlášek ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářstvl č. 7/1960 Sb. a č. 17/1961 Sb. je
Jednotná evidence půdy, z čehož je pstrno, že
správnost údajů těchto fondů je přímo závislá na
objektivních údajích tétQ evidence.
Při vedení evidence půdy setkáváme se s nesoulady mezi údaji operáto. JEP a skutečností. Příčiny
těchto nesouladů spočívají zejména v tom, že střediska geodézie nemohou podle zák. č. 4'8/1959 Sb.
a vyhlášky ministerstva zemědělství č. 7/1960 Sb.
evidovat změnu kUltury dříve, dokud žádost o změ·
nu nebyla schválena okresním národním výborem,
a co je podstatné, dokud nebyla změna v př'írodě
uskutečněna. Z nepochopení stavu věcí jsou potom
střediska geodězie kritizována za nesprávnosti v evidenci plidy, což .se zejména projevuje při rozpisech plánu zemědělské Výroby, jejichž podkladem
jsou Výsledky sumarizačních prací JEP. Rozpory
nastávají též protó, že uživatelé pozemků neplní
ohlašovací povinnost podle vyhlášky č. 12/1956 Úř.
listu a místní národní výbory nesdělují ohlášené
změny příslušnému středisku geodézie. Rovněž některé okresnl ná.r'odní výbory opomíjejí zaslat střediskQ.m geodézie rozhodnUtí, týkající se změn kultur nebo vynětí pťidy ze zemědělského půdnlho
f9Jildu.
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Přihlédneme-li k náročnosti na objektivnost údajů JEP, jeví se účelným, aby operáty JEP byly doplněny dalšími údaji, které podají jasný obraz
o skutečném stavu kultur v přírodě. ZnaIhená to
založit pro každou obec zvláštní seznam pozemků
podle parcelních čísel s uvedením kultury vedené
. v operátech JEP a kultury skutečné, a tyto údaje
vyhodnotit vždy v sumarizacích sektorových přehledů o plochách kultur. Chceme-li dále zkvalitnit
a zvýšit použitelnost výsledků sumarizačních praci,
doplníme je v dohodě s okresními národními výbory výkazy, obsahujícími podle sektorů plánované (roční)
úbytky orné a zemědělské
půdy
s uvedením důvodu úbytků (J;lapř. investiční, bytovou aj. výstavbou, těžbou uhlí aj.).
,
Spolehlivé a objektivni údaje jednotné evidence
pfidy napomáhajl
při provádění nových opatřeni
ke zvýšení zemědělské výroby. Pomoc na tomto
úseku může být velmi účinná, neboť orgánygeodézie a kartografie mají dobrý přehled o pfidnich
fondech o jejich pohybu, využívání a hospodařenI
s nimi. Tyto orgány mají všechny předpoklady
k tomu, aby mohly správně informovat národní výbory o plnění zákonných předpisů a jejich rozhodnutí, týkajlcích se hospodařenI s půdním fondem,
V hospodaření s půdním fondem jsou ještě nedostatky. ÚrQdná orná a zemědělská pfida je bez uvážení odebIrána zemědělským účelům. Nejsou dodržovány předpisy při odnímání půdy pro investiční výstavbu, výstavbu rodinných domků, při provozu průmyslových podnikti apod. Nemtižeme si dovolit plýtvat s ptidním fondem, uvážíme-li, že na
jednoho obyvatele ČSSR připadá k L 1. 1962 pouze
0,53 ha zemědělské půdy, a z toho jen 0,37 ha půdy
orné.
Podle výsledků sumarizace sektorových přehledů o plochách kultur k 31. 12. 1961 ubylo v ČSSR
ve srovnání k 31. 12. 1960 celikem 30881 ha zemědělské půdy (v českých krajích 3571 ha), z toho 11 021
orné pfidy (v českých krajích 1803 ha). Z uvedeného je patrno, jak významným úkolem je věnovat
neustálou péči rozšiřování výměry orné půdy, a tak
plnit na tomto úseku usnesení únorového zasedání
ústředního výboru KSČ v roce 1961. Podle ustanovení odst. 3, § 3 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 7/1960 Sb. jsou povinny orgány ÚSGK' vyhotovovat seznamy pozemků, vhodných k přeměně
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na ornou půdu, a tyto seznamy předkládat okresním národním výborům jako podklad pro vyhledávání zdrojŮ k rozšíření výměry orné půdy. Nebylo by správné chápat povinnost vyhotovování
t,ěchto seznamů mechanicky.
Pomoc pracovníků
středisek geodézie bude jen tehdy výrazná, jestliže návrhy pozemků vhodných k přeměně na ornou
půdu projednají s příslušnými uživateli, zejména
se socialistickými zemědělskými závody.
Že jsou možnosti rozšiřování výměry orné půdy,
o tom svědčí úspěšná akce, uskutečněná v roce
1961 z podnětu KV KSČ a KNV v Ostravě. Celá akce
ve svém pruběhu byla řízena Ústavem geodézie a
kartografie v Opavě a provedena pracovníky středisek geodézie v osmi okresech Severomoravského
kraje ve spolupráci s pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Dpa·
vě a pracovníky laboratorní služby srs. Bylo navrženo k rozorání celkem 4 876 ha zejména mtílo
produktivních luk a pastvin a skutečně bylo rozoráno během roku 1961 celkem 3 237 ha.
Při vedení jednotné evidence půdy 'je třeba mH
stále na zřeteli, že základním technickým podkladem je mapa. V krátké lhůtě zakládání a zpřesňování JEP nebylo technicky zvládnutelné vyhotovit
kvalitní mapové podklady. V přítomné době, kdy
je téměř 90 % zemědělské půdy v socialistickém
sektoru a kdy nastává určitá stabilizace půdního
fondu, je naším naléhavým úkolem urychleně zvyšovat technick,ou hodnotu a grafickou přesnost map
JEP, zejména :map pozemkových. BudElimetéž zvyšovat požadavky na kvalitu r!Jprodukce těchto map.
Při zvyšování kvality map je třeba stále vycházet
z podkladu mapy katastrální, zejména v těch pří·
padech, kdy' pozemková mapa byla vyhotovena
rychlou a levnou reprodukční metodou. Úkol není
jednoduchý, a proto přípravu mapy k reprodukci
by měli řídit pouze odborně kvalifikovaní pracovníci.
Při zvýšené odpovědnosti orgánů geodézie a kal"
tografie za evidenci půdy je žádoucí, aby tato evi·
dence poskytovala jasný přehled o půdě jako základního prostředku v zemědělské výrobě. Řádně
vedené evidence půdy usnadní tak národním výborům plnit odpovědný úkol dosáhnout v zemědělské
'výrobě do konce roku 1970 úrovně prdmyslové
Výroby.

vUcovacích bodů v terénu a na leteckých snrmcích

Problémy identtflkace
nesignalizovan!ích
bod/2. V!ísledky zkoušek provozního
a Identlfikact
vllcovacích
bodli a v!íchozích bodli· pro aerotrtangulaci.

1. Uvod

Identifikace vlícovacích bodů v terénu a na leteckém snímku je jednou z nejodpovědnějších úloh
při zhotovování topografických
map fotogrammetrickými metodami. Dosavadní zkušenosti v tomto
oboru ukazují, že přes značnou přesnost 1 hospodárnost, jakou skýtají geodetické metody určovánI

v!Jzkumu

v OTa.

Zdsady

pro

volbu

vlícovacích bodd, nejsou výsledky uspokojující, zejména pokud jde o určení polohy vHcovacích bodů.
Příčiny nedostatkd i hrubých chyb je nutno hle. dat především v identifikaci a volbě bodů.
Mohutný růst našeho národního hospodářství, soclalizace zemědělství, průmyslová a bytová výstavba ! použití mechanizačních prostředkd jsou' přIč!-
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nou rychlých změn předmětů měřenf, stavu komunikaci a držebnostnfch hranic. Jako vUcovacf body
Je nyní nutno volit i méně vhodné předměty, jejichž
Identifikace na leteckém snfmku je nejistá nebo
mnohoznačná. Od r. 1960 je v topografickém
mapovánf v měř. 1 :10000 ve velkém rozsahu používána
aerotrianglllace na univerzálnfch strojích k určenf
vHcovacích bodti v zalesněných a horských oblastech ČSSR. Rozbor dosavadních výsledkti ukázal,
že přesnost výchozfch bodů pro aerotriangulaci
musf být vyšší než přl;lsnost dosavadnfch vHcovacích bodti. Nejisté určení výchozích bodti, kterých
je v obtížně přfstupných oblastech minimální počet,
má za následek značné národohospodářské
škody.
Aby byly objasněny problémy identifikace v současné době, provedla skupina provozního výzkumu
GTÚ v Praze obsáhlé zkoušky s cílem:
1. zjistit přesnost identifikace často se· vyskytujícfch bodti, a to v polních tratích, v lesfch i v sfdlišUch;
2. posoudit, zda přesnost identifikace těchto bodů
na leteckých snímcfch odpovídá poměrům v terénu;
3. stanovit obecné vlastnosti nesignalizovaných vlí"
covacích bodů, vhodných pro fotogrammetrické
vyhodnocování a aerotriangulaci;
4, stanovit hlediska při volbě prostorů pro výchozf
a vUcovací body;
.
5. stanovit kategorie různých bodů s ohledem na
přesnost jejich identifIkace v terénu a na leteckém snímku, a to
kategorie A - výchozf body pro aerotriangulaci,
kategorie B - ostatní vhodné vlícovací body,
kategorie C - nevhodné
'body (nejisté, neurčité);
6. navrhnout opatření k zajištěnI správné identifikace, zejm·éna v kategorii A, a ke stručnému
označenf přesnosti identifikace bodů v terénu.

Identifikace

2. Popis zkouš~k

ft

jejich

výsledky

. Přesnost identifikace různých druhů vlícovacIch
boilů byla určována ve dvou lokalitách, a to pro

bbtiy
a) v polní trati a v sfdlištích, v úseku Neratovice-'-Mělnfk, kde socializace zemědělstvI již značně pokročila,
b) v lesfch, v úseku Čelákovice-Lysá
nad Labem
(souvislé pěstěné borové lesy).
Vcelku bylo sledováno 12 druhů bodfi v polnfch tratich a 4 další druhy v lesích. V kilždé skupině bylo
zvoleno 5-15 bodii na kopii leteckého snfmku, jehož stáří bylO!průměrně 11 měsíců. Podle vpicM na
kopii označi11 postupně 3 různf pracovnfci odpovídajfcf mfsto v teré~u hřebem. Tento způsob umožnil
zjistit nejen velikost [1], ale i směr nejistoty. Po
odkryti hřehů byly změřeny strany chybového trojúhelnfka a nejdelší z nich označena za nejistotu
v identifikaci příslušného bodu fT,). Pro každou
skupinu bodů pak byla vypočtena průměrná nejistota identifikace fr) jako aritmetický' průměr hodnot r; a střednI chyba identifikace mi· podl.e vzorce
mi=

[riJ

+-- 2n

Porovnánf přesnosti identifikace stejných bodů na
sn!mcfch bylo provedeno obdobným zptisobem
vyhodnocovacím stroji. Podle vpichti na kopHch
sn!mků zhotovených širokoúhlou komorou o f ""
= 152 min (formát 23 X 23 cm) v, měřítku 1 :13 000
a l?odle topografií, pořízených v terénu, urči11 po"
stupně 3 vyhodnocovatelé
modelové souřadnice
všech bodťt Z celkového počtu 137 bodu bylo 61 vyhodnoceno z negat1vu i diapozitivů, ostatn! jen
z diapozitivů. Z rozdílů modelovýc~ souřadnic byly
vypočteny strany chybového trojúhelníka, průměrná
nejistota jednotlivých druhti bodu fr'i) a střednf chyba m'i obdobně jako při průzkumu bodů v terénu. Při
porovnán! Výsledků se ukázalo, že identifikace bodu

ve

Identifikace

v terénu

'na' snímku

---""

Druh bodu

počet
bodů

nejistota
r

nejistota

střední
chyba

počet
bodů

mi

I

v rovině
snímku

ri'

I

I metrech
v

-[--:třednt
chyba
: m'i

I

\

průsečík osy meze s ptfkopem neho
okrajem cesty_ . ..
. . . . .
roh pole do louky . . .
roh kultury, zcela ostrý
.
roh kultury, zaoblený
. . . .
r,?h ~řižovatky
. . . . . " .
VIdllCe cest.
. . . . . . . .
střed ostrůvku na křižovatce
.
střed propustku nebo stavidla lia vodoteči
samostatný keřfk do 2 m výšky
I
konec souvislého křoví.
. ..
samosťatný stromek do 6 m
v polích . . . . . . . .
roh plotu dobře viditelného
na snímku
v lese:
samostatný rovný stromek do 6 m
průsečík os p1'iiseků a lesních. cest
průsečík osy prnseku s okrajem
lesní komunikace
. . . . . .
,
roh lesa

9
10
8
5
10
14
5

,.<0,15
m
0,30
0,30
0,901
0,55
0,65
0,35

±0,07 m
±0,15
±O,15
±O,451
±0,~8
±O,32
±O,18

12
6
7
6
9
13
3

r'-s:.;0,047 mm
0,066
0,070
0,105
0,077
0,085
0,033

0,58 m
0,96
0,72
1,38
0,99
1,08
0,39

±0,29
±0,48
±0,36
±0,69
±0,50
±0,54
±0,20

5
9
9

0,25
0,25
0,35

±O,12
±0,12
±O,18

5
9
10

0,021
0;058
0,116

0,25
0,72
1,52

±0,12
±0,36
±O,76

13

0,50

±9,25

13

0,072

0,94

±0,47

li

9,10

±O,05

0,020

0,25

±O,12

4
10

0,30
0,35

±0,15
±O,18

5
10

0,050
0,103

0,65
1,38

±0,32
±0,69

9
15

0,109
0,1521

1,45
2,011

±0,72
±l,OOI

10
11

0,35
.' 0,751

±0,18
±O,38!
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Obr. 1: Vidlice

polních

cest.

Obr. 2: Roh křižovatky.

na negativech i diapozitivech stejné kvality je přibližně stejně přesná. Pouze v lesích se u některých bodů lépe uplatní větší průhlednost negativů.
O rychlých změnách, zejména v polních tratích a
v sídlištích, svědčí ta okolnost, že 10 % bodů, vybraných na leteckých snímcfch, nebylo možno po
1 roce v terénu určit.
3. Obecně vlastnosti vlicovacích bodů, vhodn'ch
pro fotogrammetrické
vyhodnocování
Zvolený bod má být při pozorování snímku siln~
2:většující lupou zcela ostrý a geometrických tvarů. Je-li tvořen průsečíkem dvou terénních čar, má
být úhel jejich protnutí minimálně 300. Vhodný bod
leží přímo na terénu, jeho okoIl: je rovné nebo
s pravidelným sklonem. Nejistota při dvojím nezávislém vyznačení v terénu (např. dvěma různými
pracovníky) není větší než 30 cm.

4. Volba prostorů

pro vlícovací body

Tato odpovědná
operace
rozhoduje
většinou
o způsobu a obtížnosti zaměření vlícovacího bodu.
Proto se projektant nesmí omezovat jen na sledování podélného a příčného překrytu, ale snaží se
umožnit vlfcovateli co nejširší výběr bodů a výhodný způsob zaměření studiem topografické
mapy
menšího měřItka a podrobnou prohlídkou leteckých
snímků pod stereoskopem. Prostory pro vIl:covací
body, označené kroužky, se často vyznačují příliš
malé. Při dodržení požadavku, aby vlícovací bod
byl minimálně 1 cm od okraje snímku, může. mít
kroužek průměr až 2,5 cm. Uvnitř má být několik
stálých předmětů (i když se jako vlícovací body
nehodí), aby mohla být poloha vlícovacích bodů,
zejména v kategorii A, upřesněna kontrolními mírami.
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covacích bodů nestačí kreslit schematicky rovnými
čarami, ale je nutno vystihnout důležité detaily
v nejbližším okolí bodu (šířku meze, výšku stupně"
zaoblení rohu).
6. Rozdělení vlícovacích bodů s ohledem na
přesnost jejich identifikace
Poloha nesignalizovaných
vlícovacích bodů je
ovlivněna přesností jejich identifikace v terénu, na
leteckém snímku a přesností jejich určení geodetickými nebo fotogrammetrickými
metodami. Střední
chybu v poloze bodu lze vyjádřit vztahem

V-,+ mi.,

mp = _
+ mi

/2

I

2
m,}

kde mi je střední chyba identifikace bodu v terénu,
mi střední chyba identifikace bodu na snímku a ma
střední chyba určení bodu.

I

Ve sklonitém terénu způsobuje nejistota v identifikaci polohy vlícovacího bodu nejistotu ve výšce
danou vztahem

dZ=r.tgcx
Podle Instrukce pro mapování v měřítkách 1 :10 000
a 1: 5 000, 1. díl (ÚSGK 1957), se vlícovací body považují za body pomocné, jež mají být určeny s takovou přesností, aby odchylky v poloze bodů vůči
nejbližším bodilm trigonometrickým
a zhušťovacím
nepřekročily 0,1 mm na mapě, ve výšce 25 cm. Podle
2. dílu Instrukce (ÚSGK 1959) nesmí dopustná odchylka v poloze bodů určených fotogrammetrickými metodami překročit hodnotu ± 0,2 mm na mapě
v přehledném terénu a ± 0,4 mm v nepřehledném
terénu; ve výškách 1/3 dopustných mezí pro určení
výšky vrstevnic. Přesnost určení vlícovacích bodů
je dána středními chybami ma = ± 0,25 ID pro výchozí body aerotriangulace,
mo =
0,50 m pro
ostatní body určené geodetickými metodami a ma =
= ± 0,70 m při určování vlícovacích bodů aerotriangulací. Za těchto podmínek je možno z údajů, uvedených v tab. 2, vytvořit různé kategorie vlícovacích
bodů.

Prvořadou podmínkou kvalitního fotogrammetrického vyhodnocení je ostré zobrazení vlícovacích
bodů na snímku. Proto je třeba, aby pracovník při
určování vHcovacích hodů v terénu zachovával tento postup:
al pomocí silně zvětšující lupy nebo stereo skopu vyhledat v označeném prostoru maximální počet
zcela ostrých a jednoznačných bodů,
b I v terénu vybrat ty, které lze nejpřesněji identifikovat,
c J teprve pak přihlédnout k výhodnosti zaměření
příslušného bodu.
Při dosavadní praxi vlícovatelti se většinou přihlíželo především k vnějšímu vzhledu bodu v terénu
a ke způsobu jeho zaměření. Také topografie vlí-

clo

Střední chyba
identifikace
Druh bodu

průsečík meze s příkopem nebo okrajem
cesty.
roh pole do louky . . .
roh kultury, zcela ostrý
roh kultury, zaoblený
roh křižovatky
.'
vidlice cest .
střed ostrůvku na křižovatce
střed propustku nebo stavidla na vodoteči
samostatný keřík do 2 m výšky.
. . .
konec souvislého křoví .
samostatný stromek do 6 m v polích
roh plotu dobře viditelného na snímku
v lese;
samostatný rovný stromek do 6 m
průsečík osprŮ8eků a lesních cest . .
průsečík osy prŮ8eku s okrajem lesní
komunikace.
roh lesa
I

IV

I

terénul na snÍI~mi
ku mi

! '
I,
!I
,
'1 ±0,07 m ±0,29 m
., 0,15
0,48
,
0,15
0,36
0,45
0,69
0,28
0,50
0,32
0,54
0,18
0,20
0,12
0,12
0,12
0,36
0,18
0,76
0,25
0,47
0,05
0,12

Střední chyba v poloze bodu při

~: =

+ 0'25-~r~.
mp

= ~O,~-O
mimo
mp

II
±0,39 m
0,56
0,46
0,86
0,63
0,67
0,37
0,30
0,45
0,82
0,59
0,29

I

I
i

I

I
I

=-+-0~~0 m
mp

!

±0,58 m
0,71
0,64
0,96
0,76
0,80
0,57
0,53
0,63
0,93
0,73
0,52

i
I

,
i

,
:
!

±0,76 m
0,85
0,79
0,98
0,86
0,88
0,73
0,71
0,79
1,03
0,85
0,71

I

0,15
0,18

0,32
0,69

0,43
0,75

0,61
0,87

0,77
0,98

0,18
0,38

0,72
1,00

0,78
1,10

0,91
1,18

1,00
1,22

t
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výchozí body pro aerotriangulaci:
prusečík meze s. okrajem příkopu nebo cesty
roh kultury zcela ostrý
střed ostrťivku na křižovatce
střed propustku nebo stavidla na vodoteči
samostatný keřík do 2 m výšky
roh laťkového nebo drátěného plotu, dobře viditelného na snímku
g) samostatný. rovný stromek do 6 m v lese.
Kategorie B.ostatní vhodné vlícovací body:
a) roh pole do louky
b) roh křižovatky
c) vidlice cest
d) konec souvislého křoví ve stejném ročním období, jako snímkování
e) samostatný rovný stromek do 6 m v polích
f) prusečík os pruseku a lesních cest
g) prusečík osy pl'usekn s okrajem lesní komunikace (obr. 5).
Kategorie C - nevhodné body (nejisté, neurčité) :
a) roh kultury, zaoblený
b) roh lesa
c) vysoké stromy, košaté apod.
Kategorie A -

a)
b)
c)
d)
e)
f)

7. Zajištění správné identifikace a stručné označení
její přesnosti
Vhodný zpusob kontroly správnosti identifikace
uvádí Dmochowski [I]. Pokud není zvolený bod
v okolí jediný, takže jeho záměna za jiný je vylou. čena, je nutno volit v různých směrech, ve vzdálenosti zpravidla do 200 m, 2 až 3 pomocné body
(obr. 6), které jsou dobře zobrazeny na snímku,
i když se samy jako vlícovací body nehodí, např.
roh stavení, mostku, vysoký strom apod. Pomocné
body se označí vpichem do kopie leteckého snímku a .písmeny A, B a C; jejich poloha se zakreslí
. do topografie a změří se vzdálenosti k určovanému
vlícovacímu bodu s přesností na decimetry.

Opatření sleduje především ten cíl, aby pracovník
v terénu prostudoval při vyhledávání pomocných
bodu a sledování jejich konfigurace snímek podrobněji než dosud. V případě omylU lze správnou polohu vlícovacího bodu rekonstruovat na kopii snímku nebo ve vyhodnocovacím stroji a rozlišit, zda
jde o chybný vpich na snímku, nebo o chybu ve
výpočtech. Vyhodnocovatel určí modelové souřadnice vlícovacího bodu a pomocných bodu A, B, C
a ze souřadnicových rozdílu vypočítá ,vzdálenosti
AP, BP a CP v metrech {Ds}.
Nejsou-li diference
LiD mezi měřenými {D} a vypočítanými
délkaml
větší než 3 m (měří se šikmé vzdálenosti, identifi-

'Dab.3.
Vlfcovaci bod 128,2 ~ správná identifikace
Modelové souřadnice
Bod

I

x (mm)
A
B

a

8785,41
8788,49
8810,38

128,2

8794,141

. ~x

Délka

I ~ (mm) I

~y

1940,30
1899,31
1912,94

19,21
21,78
8,15

8,73
5,65
16,14

I

nasnimku
d (mm)

v terénu
D (m)

21,10
22,50
19,08

Koeficient
k
D

= -~

140,6
150,1
118,0

0,1500
0,1499
0,1532

I Vypočitaná
délka
I Ds = k•. d

Rozdíl
I1D (m)

139,7
149,0
119,7

+0,9
+1,1
-1,7

Vypočitaná
délka
D. = k •. d

Rozdíl
~D (m)

146,4
153,7
110,3

-5,8
-3,6
+7,7

.'

I 1921,09/

I

Ik.

Modelové souřadnice
Bod

x (mm)

I

Délka

~x

I y~mm) I

10,59
7,51
14,38

1'940,30
1899,31;
1912,94

~y

nasnimku
d (mm)

I

v terénu
D (rn)

=

0,1510

Koeficient
d
k=7T

,

A
B

a

128,2

8785,411
8788,49
8810,38,
8796,00 "

I
I

19,21
21,78
8,15

21,93
22,50
16,{i2

I 1921,09

\

' 140,6
150,1
118,0

0,1559
0,1534
0,1400
ks = 0,1498
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kace pomocn~ch bodu j.e někdy značně nejistá), považujeme identifikaci vlícovacího bodu :?asprávnou.
Postup v~počtu je uveden v tab. 3.
Kvalitu identifikace vlícovacího bodu posoudíme
nejlépe podle nejistoty při dvojím jeho nezávislém
vyznačení v terénu. Bod .identifikuje
a označí
dvakrát za sebou technik provádějící jeho zaměření
nebo druhé .určení svěří vyspělému figurantovi.
Vzdálenost obou míst {r}se
zaznamená do polního zápisníku. Označení kvality identifikace, zejména u výchozích bodu pro aerotriangulaci, usnadňuje transformační
výpočty i vyhodnocení, neboť
méně kvalitníin bodum se přIkládá menšl váha a
nepoužIjí se při výpočtech a vyrovnání.
8. Závěr

vhodných vlícovacích bodu se v současné době
dobře uplatňují fotogrammetrické metody určování
vHcovacl:ch bodu, zejména aerotriangulace
na univerzálních strojích a aerótriangulace
analytická.
Tyto metody umožňují širší výběr bodů, u nIchž je
jedinou podmínkou, aby byly ostře zobrazeny na
letecKých snímcích.
Dosavadnl zkušenosti, získané při fotogrammetrickém mapování, ukazují, že identifikace vHcovacích
bodu je častým pramenem obtížně vyhledávaných
chyJ;l. Praktické
uplatňování
zásad, uvedených
v tomto článku, mu~e být prostředkem k dosaženi
vyšší kvality i hospodárnosti fotogrammetrIckých
metod při topografickém mapování.
Lektoroval: inž. Vladimír Pícka, OGK, Brno
j

IdentifIkace nesignal1zovaných vHcovaclch bodu
v zemědělsk~ch a prumyslových oblastech, Vi leslch
a v horském terénu je v současné době velmi obUžná' a je třeba jí věnovat mimořádnou pozornost.
Vzhledem k objekttvnlm potižlm přI vyhledávání

Literatura:
[1] Dm o c h o w s k i: Zasady
przeprpwadzania
identyfikacji
fi z- punktów
w terenie.
przy opracowaniach
map wielko- i
srednioskalowych
(Prace IGK, Warszawa,
1959J.
[21 Instrukce
pro mapování v měřítkách
1:10000 a 1:5000, dli 1 a 2.
OSGK 1957, 1959.
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bodů transformacemi

lnž. dr. Jarorriir Stěpán, ÚGK, Prešov a inž. dr. Oldfich Válka, VÚGTK, Praha

526.81/86

EhuMováni bodového pole je důležitým úkolem pfi technickohospodáfském mapováni. Proto se v posledni době objevuji
nové metody nebo se dosavadni metody přizpůsobuji nově vzniklým poměrům, v terénu a nové technice. Olánek je pfispé'IJkem k tomuto problému .

. A. Úvod

B. Zpl'tsoby připojení urěované sítě na síť stávající

Volbu metody pro zhušťování bodového pole ovlivňují ruzné okolnosti. V prvé řadě jsou to:
a) poměry v terénu,
b) pomůcky, které jsou k dispozici pro měření.
V neposlední řadě jsou to však také pomůcky, které
jsou k dispozici pro další zpracování (výpočet).
Poměry v terénu způsobují na příklad, že je dnes
polygonizace s přímým měřením délek nebo s optickým měřením délek zatlačována do pozadí, protože
velké celky zemědělské půdy si vyžadují sítě o delších
stranách, než tomu bylo dříve. Proto' se do popředí
protlačují metody paralaktické polygonometrie, polygonometrie s délkami měřenými elektrooptickými
dálkoměry .a trojúhelníková měření v různých variacich.
.
Pomůcky pro měření mají na volbu značný vliv.
K paralaktické metodě je třeba, vedle úhloměrného
přístroje dostačující přesnosti, ještě přesné dálkoměrné latě a cílových signálů. K měření délek elektrooptickýn;li dálkoměry je třeba novýc,hpřístrojů i zásoby elektrické energie. Proto se dosud nejvíce používá měření v trojúhelníkových sítích, které vyžaduje pouze úhloměrný přístroj a několik signálů.
Pomůcky pro zpracování (výpočet) ovlivňují rovněž
volbu metody. Je známo, že čím jedrtoduššíje'měření,
tím obtížnější bývá zpravidla výpočet. Protože je
dnes k dispozici vysoce výkonná výpočtová technika,
můžeme se přiklánět i k takovýin metodám, které
zvýhodňují měření, třebaže tím narůstají výpočetní

práce.

.

Nejobvyklejší způsob připojení určované sítě na síť
stávající je schematicky znázorněn na obr. la. Nová
síť je tu určována' ze sítě dané přímo. Je však možné
připojit nejprve síť danou na síť určovanou v pomocném systému a pak síť určovanou transformací převést
do hlavního systému. Tento druhý případ, který je
předmětem našeho článku, je schematicky znázorněn
na obr. lb.
.

.

Takový způsob připojení není nový. Zabývali se
jím v jiné forměruzní autoři (např. prof. dr. Fiala,
prof. inž. dr. VykutU, inž. dr. Kučera a jiní). Ve foto.
grammetrii se běžně používá ve spojení s vlicovllIcÍmi
body. Proti němu se namítá, že je méně hodnotný
než způsob prvý. Na příklad o vetknutém pořadu,
který repre~entuje tento druhý zpusob - můžeme
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odvození transformačních rovnic zakládá na jejich
říci "zpětného" - připojení na dané, body, je vše,
spojnici.
obecné mínění, že je méně hodnotný než pořad obouProti transformacím většího rozsahu o více bodech,
stranně připojený a orientovaný. To vyplývá
toho,
že .jednoduchý vetknůtý pořad je vázán jen čtyřmi 'kde transformační klíč odvozujeme nejméně ze tří
prvky (souřadnicemi obou připojovacích bodů), zatímbodů, tedy plošně z trojúhelníka (jak o tom pojedco pořad oboustranně připojený a orientovaný je náme v odst. D), můžeme tento případ považovat
za transformaci na přímku, vlastně na střed spojnice
vázán šesti prvky (kromě soufadnic ještě dvěma připojovacími smě:r.:níky).
daných bodů.
Použijeme-li vetknutého pořadp. podle obr. 2a tak,
Transformační vztah bude mít jednoduchý tvar
že ze dvou bodů pořadu zaměříme protínáním vpřed
Yr = a'Yr +,b,xr
jiný daný bode, nebo podle obr. 2b tak, že z jednoho
Xr = a,xr - b'Yr
(1)
bodu pořadu zaměříme bod G rajónem, bude takový
Veličiny
Y"
Xi,
Y"
x
jsou
redukované
souřadnice
r
pořad rovnocenný pořadu oboustranně připojenému
k společnému počátku obou soustav (Yo, Xo, Yo, Xó)
a orientovanému.
a jsou dány jednoduchými vztahy
.

z

Yr= Y-Yo,

Xr=X-Xo,
Xr'

Yr=Y-Yo,

X -

(2)

Xo

V našem případě (transformace na dva dané body)
bude
1

'2

Yo_

6A

(Yi

l'

Obr. 2.

C. Určováni souřadnic bodu transformacemi
~e dvou daných bodu
Protože úlohy, které budeme tímto způsobem řešit,
jsou vždy menšího rozsahu a mají homogenní měřický
materiál, použijeme pro výpočty jednoduchých transformačních vztahů. V uvažovaném, případě máme
dva souřadnicové systémy, hlavní a pomocný, a vždy
jen dva, každému systému společné body. Potom se

](0=

2)

,

1

-2- (Xl

1

= '2 (YI + Y2)

Yo

Zobecníme-li tuto úvahu, dospějeme k oprávněné
. domněnce, že (za předpokladu stejné tvarové tuhosti
a stejné přesnosti měření) je síť ve~knutá
do dané
sítě
rovnocenná
síti
připojené
obvyklým
způsobem,
jestliže
se váže na stejný
počet
daných
prvků
(souřadnic, směrníků) stejným
počtem prvků měřených.
Nevýhodou je, pokud jde zejména o obecnější případy, složitější výpočet, protože po výpočtu sítě dané
do sítě určované je třeba vypočítat transformační
koeficienty, a pak provést transformaci: Kromě toho
je zpravidla kontrola možná až po delším výpočtu,
nikoli po každé výpočetní fázi.
'Naproti tomu má tento způsob přednosti při měření,
protože usnadňuje připojování sítě na body trvale
signa1izované (věže), kde jsme zpravidla nuceni ori,entaci měřit nepřímo, nebo na body bez signalizace
(v 1.esích a na jiných nepřístupných místech), kde
orientace, pokud není k dispozici orientační bod, je
obtížná nebo nemožná ..
Způsob je použitelný obecně ve všech případech,
kdy lze body sítě dané vypočítat v soustavě sítě l1rčované bez ohledu na to, zda zaměření bylo provedeno
úhlově, délkově či úhly i délkami. To tedy předpokládá, že každý daný bod je k bodům určovaným
vázán, nejméně dv-ěma prvky. (Nebylo by možno
navázat síť na bod, na který bychom z jednoho určovaného bodu zamě:i:'iJinapř. jenom směr). Další nutnou
podmínkou' je, aby počet daných bodů byl nejméně
dva. Pochopitelně i konfigurace musí být taková, aby
dané body. byly zaměřeny v útvarech s co největší
tvarovou tuhostí (např. v rovnostranných
trojúhelnfcích).
.

+Y

XO

= -2

(Xl

+X

2)

+

x2)

Řešením rovnic (1) podle a, b dostaneme:
a

YrYr + XrXr
= ----.--2
2

b
Yrxr - XrYr
= ----,;
Yr
xr
Yr2
xr2
rovnice ze systémupo1ÍÍocného

+

transformační
hlavního budou

Y = a. Yr
X = a,xr -

+

do

+ b . r + Yo
b'Yr + Xo;
X

pro kontrolu platí rovnice

+

[Y) = a'[Yr)
b.[xrJ +n. Yo,
[X] = a.[xr] - b.[YrJ
n.Xo,
kde n je počet transformovaných bodů.
Jinak ovšem můžeme kontrolovat výpočet tak, že ,
transformaci počítáme v pořadech, jak to uvádíme
v příkladu v odst. D.
Pomocí -rovnic (4) a (5) můžeme řešit Hansenovu
úlohu, složenou Hansenovu úlohu, trojúhelníkový
řetězec, vetknutý pořad a jiné úlohy podobně jako
úlohy, znázorněné na obr. 3, pokud máme k dispo.
zici jen dva dané body.

+

A'D',',
'
'"
~~!r
4

Lo

aj

1

1

/

ř

1 ' , I·",>
. /
'.• "

L,j

Pl

,h)

",

,i

'

.

2

5

/

,,\

L.

3

~

.

Hansenovu úlohu pomocí transformace na dva
dané body uvádí např. prof. Fiala [1] nebo illŽ.dr. Kučera [2]. Vhodné je volit jeden z určovaných bodů
za počátek pomocné soustavy o souřadnicích (O, O).
Souřadnice druhého bodu volíme (O, x), kde X může
být libovolně voleno. (Např. zvolíme jako X vzdá·
lenost přibližně zakreslených určovaných bodů v topo.
grafické mapě nebo zvolíme X = 1000 m jako dr. Kučera v [2] apod.).
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Vzorce pro výpočet souřadnic daných bodů (Pl, P2)
dostanou pak jednoduchý tvar
Yp=

x
cotg a - cotg f3

x

=_
i>

x.cotga __ ,
cotg a - cotg f3

Tab. I.
B

I

mli.",

15

1,5

2

2,5

I

29

36

I
- I

(7)

kde úhel a je na bodě zvoleném za počátek, f3 na
druhém, určovaném bodě, vypočtený vždy z rozdílu
směru na bod daný méně druhý bod určovaný. Tím
se dosáhne jednotnosti vzorců bez ohledu na konfiguraci.
Po výpočtu souřadnic daných bodů P1P2 v pomocném systému můžeme použitím rovnic (3), (2), (4) a
(5) vypočítat souřadnice určovaných bodů v hlavnílll
systému.
Kontrolu výpočtu vykonáme podle rovnic (6). Nezávislou kontrolou výpočtu může být výpočet souřadnic' připojovacích bodů ze souřadnic bodů určovaných (viz protínání vpřed v [3]).
Vložíme-li mezi dva dané body několik bodů nových,
spojených trojúhelníkovou sítí, vznikne řetězec, který
můžeme považovat za složenou Hansenovu úlohu a
vypočítat pomocí transformací (obr. 4).

22

km
mm

Pro každý další vrchol připojeného trojúhelníka
můžeme pak s dostatečnou přesností stanovit střední
chybu v poloze určovaného vrcholu jednoduchým
MII.",=

mll.",.V1~-

(10)

kde n je pořadové číslo připojovaného

trojúhelníka.

V další tabulce uvedeme rozvedení tab. 1 pro ně·
kolik různých hodnot n:
Tab. 2.

l- B
(km)

I

1,5
2
2,5

1_-.

I,
I
!
i

I

I

~-~-~~2

3

4

21
30
40
50

25
37
49
61

30
44
58
72

5,
33
48
63
79

6
36
52
69
86

8

I

39 42
57 62
75 81
94 100

I

7

I

Mli. x
(mm)

I

Má-li být poloha bodu v řetězci určena podle [3]
s přesností 45 mm, potom můžeme podle tab. 2 (při
přesnosti měření dané střední chybou v úhlu 3") pro
danou délku stanovit přípustný počet trojúhelníků,
nebo pro daný počet trojúhelníků stanovit přípustnou
délku-stran.
Uspořádáním měření i výpočtu můžeme nepříznivý
Při určování bodů trojúhelníkovou sítí se přenávliv přenášení chyb v řetězci zdánlivě snížit. Například
šením úhlových chyb nepříznivě ovlivňuje jejich
volíme ,základnu x uprostřed, jak to znázorňuje obr. 4.
polohová přesnost. Proto je třeba předem stanovit
Tím ovšem nemůžeme ovlivnit skutečné chyby, které
optimální podmínky pro dosažení výsledků, vyhovujsou závislé na délkách stran, přesnosti měřených
jících určenému cíli. Přesnost v určení polohy bodu
úhlů a tvarové tuhosti (volená základna nám udává
v trojúhelníkové síti je závislá na počtu trojúhelníků,
rozměr pomocné soustavy).
délce stran a přesnosti měřených úhlů.
Při výpočtu souřadnic řetězce naznačeného na
Při vyšetřování těchto podmínek uvažujeme obvykle
obr. 4 postupujeme od volené základny x obdobně
trojúhelník, ve kterém byly měřeny a vyrovnány
jako při jednoduché úloze Hansenově. V pomocném
všechny úhly (je však možno sledovat optimální
systému vypočteme postupně protínáním vpřed soupodmínky a tvarovou tuhost i pro případy, kdy nejsou
řadnice bodů 05, 1::124, 084 a 1::164. Protože souřadnice
měřeny všechny úhly, jak to např. uvádí akad. Ryšavý
bodů 1::124 a 1::164jsou známy také v hlavní soustavě,
ve [4] nebo inž. dr. Sesták ve své habilitační práci).
můžeme podle vztahů (3), (2), (4) a (5) vypočítat
V našem případě, např. v Hansenově úloze, je úhel a transformací souřadnice bodů 03, Oň, 014 a 084 v hlavním systému. Pro kontrolu je vhodné počítat transnebo f3 směrníkem v pomocném systému. Označíme-li
formaci ze souřadnicových rozdílů analogicky jako
Sl a S2 délky stran od bodů zvolené základny, tj.
, je v příkladu v odst. D. Body zapíšeme pro transforurčovaných bodů na bod daný, bude:
maci za sebou v pořadí 1::124, 03, 05, 014, 084, 1::164.
Yp = Sl·sina
Xp = Sl' cosa
Příklad výpočtu řetězce, naznačeného na obr. 4, je
uveden
v tab. 3, a to způsobem s kontrolou součtovým
Yp = S2' sinf3 xi>= X - S?,, cosf3
vzorcem (6).
Pro zjištění optimálních podmínek si můžeme úlohu
V uvedeném pHkladě byla observace úhlů vy~onaná
zjednodušit proti [4] tak, že označíme chybu v určení
theodolitem WT~3/360° ve třech skupinách. Uhlový
polohy vrcholu
uzávěr v trojúhelníku 03-084-014
byl -4,6",
2
2
2a
2a) rn",2 =
v
trojúhelníku
03-05-0
14
potom
+5,2".
Základna
m •. z =
m
x
=
VS12
(cos
sin
ll
byla odsunuta z topografické mapy v měř. 1 : 25000
v délce 2950,00m; její délka ze souřadnic je 2941,190m.
V příkladě uvedené body byly určené též při triangu.
laci a souřadnice vyrovnány metodou nejmenších
Ňa příkl[l,d pro střední chybu v úhlu rn",= 3" dostačtverců. Odchylky v souřadnicích v porovnání s určeneme pro různě dlouhé strany chyby v poloze urče.
ním při triangulaci jsou (v metrech):
ného bodu zhruba:

Vm +

+
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Bod

I

05
03
014
084

VII

V",

+0,04
-'0,02
+0,04
+0,04

-002
+{i;01
+0,04
-0,03

I
I

V porovnání s určením při trlangulaci, když považujeme toto za bezvadné, budou střední chyby v souřadnicích bodů určených řetězcem (v metrech):

VII,'"

±0,044
±O,022
±0,056
±0,050

I

Výpis ze.,záp~Il!k1!
y

j

X

Čís. čís,
stan. bodu

~~

3 68284,03 129906,32
~671 512,88 129618,02
869809,30 128302,92

Souřadnice určovaných bodú
mají: být
35
64
65
2134

I

--65

Pfedběžně vypočtené souřadnice
129 618,02 voleno
130 000,00 volen~
-129 108,65
2134
130233,27
128139,07
128286,36
129912,31

176,5997
200,0804
264,5513
291,5033

Efektivnost výpočtů se proti dosavadním způsobům
ukazuje. zejména při řešení jednoduché Hansenovy
úlohy. Tu postačí pro celý výpočet vyhledat jen funkce
_ čtyř úhlů a ostatní výpočty vykonáváme už na stroji.
Při tom tato metoda výpočtu je dosta:tečně přesná,
jak ukazuje nahodile vybraný příklad) z kterého '
uvádíme jen odchylky z porovnání s určením při
triangulaci:

----

bod prvý

307,3713
65 399,4506
64 87,7296

V.,

= -0,05

=

v., = -0,02

-0,02 m

V~počet transformačního klíče

f
24

X

II

I

,

I

(I)

162798,36

(2)

155052,05

43929"6,68

[.]

317850,41

878881,15

lyo I

158925,205

~~

V1/,.,,=

m

V1/• .,

,

y

439584,47

. --,

-2607,88
"

---r
,

.

(5)2 + (6)2

:v

I
-

+1.'5,111 557,43

549,24

-+4 642,86

+3179,03

H·]
(1) -B
2

IXol

1(3)1 -3873,155
M

T~

=

a

439440,575

1(4)1

-143,895

I.

-

64

+3179,03
,

05

M

N

I

549,24

+4642,86

l:vo I

+2046,810

1(6)1 +2596,050

= b = -0,6378

IN
I

(4).(6)

-11,580

358,31

(3). (6) -9,638

(4). (5)
550,33

2640

,

souřadnic

,

redukované souřadnice

konečné souřadnice

I

I Y =ayr+b:4+Yo~ rX~,a;~~:!Y;I!i:

Yr = Y-Yo
~

+4093,62

(3).(5)+

893,455

+2893,455

r=

:V

o

X-:V

-2596,050

I

+2596,000

162798,36

439584,47

155052,05

439296,68

160,264,01

437722,12

160449,56

440826,95

158567,97

438566,29

158814,1l

441263,84

!

-1849,11

03

0,00

014

0,00

084

285,575

Výpočetkope/íných
:v

I

11
-2607,88

+

T

pomocný systém

24

571,15

1(5)1 +2'893,455

= -0,76632460

-~
Čís. bodu

Iyo I

+

== ± 0,03 m.

J

(

(1) :1- (2)

±0,05 m

~

pomocný systém

h~avní systém
y

m,

bod druhý

I,

64

0,00 m

V1/=

V1/

Čís. bodu

M1/ .., = ±0,044.

v

64 125,5805
35 225,6633
-0,0000
~
2134 78,7507
6 131,1680
8 300,0365
35 318,8560

--6

±0,026;

Uvedený příklad ukazuje, že praxi je možné i při
delších stranách a řetězcích dosáhnout v určení polohy
bodu požadované přesnosti; záleží tu jen na pečlivě
provedené observacisítě, Různost znamének ve vypočítaných odchylkách V1/, v., ukazuje, že při určení bodů
řetězcem nemusí působit jednostranné vlivy.

úhel

-,-

3

69 101',82 128 157,13
68960,03 130223,46
70424,59 129 114,69
70710,49 129994,42

6 71 512,88
2134 70700,00
65 70409,68
64 68926,17
35 69068,51
869785,58
368240,85

3
64
65
8

35

I

=

M",

±0,036;

Chyby v určení polohy bodu nepřekročily tedy meze
uvedené v [3] a odpovídají předpokládaným hodnotám podle tab. 2. Průměrná délka stran sítě je 2,5 km,
tedy v krajních mezích. Vzdálenost připojovacích
bodů je 7,5 km, což je případ, který se v pomerech
naší trigonometrické sítě, zejména na východě republiky, stále ještě vyskytuje.

Dané hodnoty
čís.
bodu

=

MIJ

+1541,08

+2512,54
-

0,00

+2950,00
+

712,55

465,730

-2134,685

+

-

-2046,810

285,575

1.1

-285,575

+

903,190

+1255,505

-1334,260

-1450,330

-2012,í50

[.]
rov. (6)
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Pomocný systém (PS)

Hlavní systém (HS)

Čís.
bodu

Y

I

68284,03
71 512,88
69809,30·

3
6

8
I

--

n

I

X

Yo
69868,74 '

129906,32
129 618,0~
128302,92

,'I

XO.

I'

129275,75

3

I

Yr

I

-1584,71
1644,14
59,44

6

8

I

~

I

-

0,01

I

I

0,01

I

I

Čís.
bodu

Y

i

Ll. Yi.

Yr

I

I

Y
y'

71 512,88
-812,88
2134 70700,00
-1773,83
64 68926,17
-685,32
3 68240,85
6

._--6 71 512,88
-1103,20
65 '70409,68
-624,10
8 69785,58

,

8.

-69785,58 128286,3'6 69809,30
~147,29
-717,07
69068,51 128139,07 69101,84
----:827,66, 1-'773,24
83
68240,85 129912,31 68284,03
01

35
3

X

I

x'

129618,021 71 512,88 '129618,02
381,98
130000,00 70710,53 129994,42
233,27
130233,27 68960,07· 130223,47
-320,96
129912,31 ti8284,03 129906,32
04
33
129618,02 71 512,88
-509,37
129108,65 70424,62
-822,29
63
128286,36' 69809,30
32

I

,

129272,23

I

129618,02
129114,70
128302,92
, 92
128302,92
128 157,12
13
129906,32
34

Rozdíly

I

Xr

I

0,01

-

(HS) Dané
a transformované sout.

x
(i+1) . Ll.Xi. (Hl)

1

Sout. reduk. (PS)

Tab. 6.
Pomoc:p.ýsystém .

I

-1605,59
1666,44
- 60,86

630,57
342,27
-972,83

I

69846,44

I

Xr

I

I

Xo

Yo

I

x
129912,31
129618,02
128286,36

68240,85
71 512,88
69785,58

Sout. reduk. (HS)

Čís.
bodu

I

Y

\

640,08
345,79
-985,87

I

-

0,00

I

-_._--

Xr-Xr

I

9,51
3,52
13,04
0,01

I

což je jistě velká výhoda zvláště v zalesněných terénech a údolích, kde není možné určovat body sólovým
protínáním.
V praxi je všeobecně známá aplikace transformace
souřadnic při výpočtu souřadnic bodů vetknutého pořadu (viz též článek prof. inž. dr. Vykutila v GaKO
[5]). Při této úloze je užití transformace vhodnější než
opakovaný výpočet polygonového pořadu.

D. Určováni souřadnic bodů transformacemi
při nadbytečném počtu daných bodů
Případy řešení podle odst. C, kdy máme k dispozici
jen dva dané body, neposkytují obecně měřickou
kontrolu. Proto jich používáme jen jako nouzových,
kdy nemáme jiných možností. 'V geodézii se však vždy
snažíme získat nadbytečný počet daných bodů i nad.
bytečný počet určovacích prvků. Tím vyloučíme
'jednak možnost hrubých chyb, jednak dostaneme výsledky přesnějšÍ a můžeme je i zhodnotit stanovením
středních chyb.
Postup výpočtu je analogický jako'při transformaci
na dva dané body podle odst. C. Rozdíl je pouze
v tom, že transformační koeficienty se určí podle obec'nějších vzorců ([6]):
(Použijeme označení podle cit. literatury)

Tab.7.

[( Yr (má
být)

Bod
I

35
64
65
'2134

Yr

20,88
-22,30
1,42

0,00

I

Yr-

I

69'-101,84! ,82
68960,07 .' ,03
70424,62
,59
70710,53
,49

dif.
-2
-4
-3
-4

x' (je)

1128157,121
130223,47
1129114,70
129994,42

,13
,46
,69
,42

1
-1
-1
O

[(Xr -

Xr) ·Yr]

+ ryl]
+ [(Xr-Xr)·Xr]

+ ly!]

Pro transformaci pak použijeme rozdílových vzorců,
které jsou vhodné pro dotáčení v obrátkovém pOčitadle počítacího stroje.

=

Y/

+

:1;'+1 =

x/

+ (1 + (J). !i.Xi. 'iH) -

Yi' +1

Délka mezi určovanými body byla odměřena z mapy
v hodnotě 1680,00 m; ze souřadnic je 1692,702 m.
Délky 1Írěovacích stran byly v pruměru 2,3 km.
Použití Hansenovy úlohy a její aplikace na několik
bódů je v geodetické praxi výhodné zejména v.~om, že
pro určení nových bodů postačí jedna vhodná dvojice
signalizovaných bodů, které nemusí být stanovisky,

Yr) .x,,] -

[xr2]
[(Yr-Yt)'Yr]
[xr2]

(má \ d'f1.
být)

(1'

+ f3). !i.Yi.

(Hl)

+ a . AXi.

(i+1l

(12)

a. 4Yi.

(i+l)'

Transformací 'můžeme počítat různé úlohy, jak je
znázOJ;lluje obr. 3a (plošná trojúhelníková síť), obr.
3b (vetknuté pořady) nebo obr. 3c (trojúhelníkové řetězce). ěipky v obr. 3 označují postup výpočtu.
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str. 727 v [6]) a podle jejieh .velikosti usuzovat i na
přesnost souřadnic určených bodů, což při připojení
sítě určovaných bodů na dva dané body podle odst. C
není možné.

E. Závěr
V článku jsme se snažili poukázat na vhodnost připojování určované sítě na síť daoou, zpětným postupem, pomocí transformaci. Tohoto způsobu lze za
dnešního stavu dané trigonometrické sítě a za dnešního
stavu výpočtové techniky použít s výhodou obecně ve
všech případech, kdy je vzájemná vazba určované
a dané sítě charakterizována tím, že každý bod dané
sítě lze vypočítat ve voleném systému sítě určované.
(Nelze tak určovat na příklad bod, zaměřený zpětným
protínáním z daných bodů, protože dané body nemohoubýt k tomuto jedinému bOdu určeny).

V tab. 4, 5, 6 a 7 je příklad výpočtu sítě podle obr. 5.
Předběžné souřadnice (souřadnice v pomocném systému) byly vypočteny podle vzorců pro protínaní vpřed
v (3]. Při tom se vyšlo z bodu 6 (z daných souřadnic)
a přibližně zvolených souřadnic bodu 2134.
Z tab. 5 se nejdříve vypočte jmenovatel transformačních koeficientů i = 6 859 858. Potom se počítá
přímo ve stroji čitatel koeficientu a a hned a. Obdobně
pak čitatel koeficientu {J a hodnota {J.
(PÓZIl.Tyto hodnoty nejsou totožné se stejně značnými úhly na obr. 5.)
V příkladě bylo
a =-0,000
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Účelem této metody je usnadnit měření, třeba je to
v některých případech i na úkor zvýšení výpočetních
prací. Předpokládáme, že dnes jsou ústavy geodézie
a kartografie vybaveny mechanickými počítacími
stroji nebo mají možnost provádět výpočty na analy.
tických strojích (děrnoštítkových) nebo dokonce na
samočinných počitačích, takže výpočet není obtížný.

ft

pořad'u,

+ {J = 0,986744

Transformace v tab. 6 jy provedena v pořadech
6-2134-64-3,
dále 6--65-8
a konečně8-35~3.
Protože transformované
souřadnice nejsou přesně
shodné u daných bodů s danými souřadnicemi, rozdělíme ještě zbývající odchylky na. jednotlivé vložené
sl!luřadnice obdobným způf\obem jako při výpočtech
polygonových pořadů, neboť souřadnice daných bodů
nemůžeme měnit.

Guinea očima zeměměřiěe

Závodní pobočka ČSVTS u Ústřední správy geodézie
a 'kartografie v Praze spolu s městskou odbgrnou sku'pinou uspoř~dala dne 16. května 1962 v Ústředním klubu
stavbařů v Praze přednášku 's.. dr. inž. Věry Pa t k o v é
a s. inž. Jaroslav Daň k a o jejich zkušenostech a zážitcích z Republiky Guinea, kde 'prováděli loňského roku
geodetické' .práce.
V první části přednášky seznámHa s. dr. Patková poAbychom náhodou ze špatně vypočtených transforsluchače se způsobem geodetických prací v tropických
mačních koeficientů nepočítali zbytečně transformopodmínkách.
Byly to zajímavé
a poučné informace
vané souřadnice mezi1ehlých bodů, vypočteme nejo rtutném přlZípůsobení se nejen tropickému podnebí, ale
dříve v jednom ]?ořadu souřadnicové rozdíly q.!IDých i bujně zarostlému 'prostředí, o neZíbytné ochraně před
j-edovatfmi hady a hmyzem, o přizpů'sobení technologie
bodů (např. bodů 6 a 3 v prvém pořadu) a transforteplotě, slunečnímu záření a vysoké 'vlhkosti vzduchu.
mujeme souřadnice bodu koncového jako .bodu (i +1) .Vlastní práce ovlivňova'ly i :potíže dorozumívací, neboť
z bodu počátečního jako bodu (i). Teprve když jsme
funkcifigurantů
vykonávali místní občané .
.se přesvědčili, že koeficienty jsou správné; počítáme
S. dr. Patková vylíčila potíže ,při zaměřování polygonové sítě, při astronomické
orientaci, 'při podrobném
ostatní souřadnice.
mapování pro vy·hotovení mapových podkladů v tropicZde je třeba ještě upozornit na to, že se v praxi
kém pralese i v hustém, trnitém brusu (tj. křovinatotravnatá savana) a vysvětllla, jak byly všechny .překážky \
někdy vychází z měřené základny nebo z několika'
úspěšně překonány. Přednáška byla značnfm přínosem
základen. To má význam jenom tehdy, jestliže měřízejména pro příipravu dalších prací ,podobného druhu.
me základen více a stejně hodnotných jako je měření
Druhá část 'přednášky byla vyplněna promítnutím vel'
úhlové: Základny měřené s menší přesností, než vyplýkého mnbžství černobílých fotografií abarevnfch
diavá ze vztahu (9), měření znehodnocuji. Jedna základna
pozitivů, doplněnfch vtipným :komentářem s. il)ž. Daňka.
Promítání bylo rozděleno do několika skupin záběrů:
může sloužit jako kontrola, ale ji,nak je pro měření
geodetické práce, příroda, flóra a 'f,auna, místní obyvatelbezvýznamná, protože udává pouze rozměr sítě, který
stvo a jeho život. Mezi jednotlivými skupinami 'probíhala
se v1fcováním do sítě daných bodů stejně změní.
. diskuse. I tato Část byla velmi poučná. Názorně doplnila
odborné údaje úvodní přednášky Ij. 'Seznámila posluchače
TransÍl)rmace na podkladě v.ětŠíhopočtu identických
s životem mladé Guinejské republiky, s jejím milým
bodů má ještě tu přednost, že můžeme pomocí identicobyvatelstvem, krásnou kr·ajinou i pří-rodním boh<;itstvím.
kých bodů stanovit střední chyby (viz rovnice (14) na
Cálek
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Bezpečnost ~ ochrana ~draví při pracích v geodézii a kartografii
Pracovní úrazovost v ústavech r,esortu Ústřední
správy geodézie a kartografie měla v průběhu posledních pěti let celkem příznivý výVOj. Jsou ústa·
vy, kde úrazovost klesla na minimální počet úrazů a počet zaměstnaných dnů, a jsou také ústavy,
kde již po delší dobu k pracovním úrazům nedošlo.
A tak by to mělo být ve všech ústavech. Naopak
v některých ústavech úrazovost nejen že se nesnižuje, ale počet úrazů stoupá. To svědčí jedině o tom,
že tam není dostatečná péče o zdraví pracujících
a v některých případech není dbáno zákonných
opatření.
A právě nová opatření, vyplývající ze zákona
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vytvářejí předpoklady, aby pracovní úrazovost měl:! sestupnou tendenci, a mnohem více rOzšiřují pravomoc orgánů odborových organizací. Jde o to, 'lby
si byl každý pracující vědom odpovědnosti za vlastní zdraví a za zdraví svých spolupracovníků a podUel se na neustáléin zlepšování bezpečnostních
a zdravotních podmínek na pracovištích v ústavech
i v terénu. Vždyť dlouholeté zkušenosti dokazují,
že vliv čistoty a pořádku na pracovištích, jejich
správné osvětlení v souvislosti s čistotou oken
v provozovnách zajišťují zvýšení produktivity p'ráce až o 30

%.

Na ústavech resortu ÚSGK dochází v každém
čtvrtletním období k průměrnému počtu asi 42 úrazit Jejich počet kolísá; v zimních obdobích je nižší
a v letních obdobích se zvyšuje s rozšířením měřických terénních prací. A při těchto pracích jako
když ochabuje / POZOrllOst pracujících a zeslabuje
se péče o člověka i preventivní opatření předcházet vzniku úrazů. To se projevuje zejména 11 vedoucích pracovních čet a oddílů. Jak jinak by bylo
možno si vysvětlit, že více než z 50 Oío dochází
k úrazům z neopatrnosti, nepozornosti a také z nedbalosti. Početně je úrazovost vyšší u pomocných
. dělníků, ato 70 až 80 % z celkového počtu úrazů.
I když vznikající úrazy jsou lehčího rázu, nebot
k hromadným nebo smrtelným
úraziim dochází
v oboru geodézie a kartografie
velmi zřídka, je
možno i tyto úrazy vyloučit, a tak prospět našemu
národnímu hospodářství.
Příčina, proč k těmto
úrazům d~chází, spočívá v tom, že se dosud po-

zornost vedoucích pracovníků více zaměřovala na
řešení následků, místo toho, aby se vytvářela na
široké základně preventivní opatření, zabezpečující aktivní vytváření zdmví a rozvoje tělesných
i duševních sil pracujících a nepouhé jejich chránění.
'
Ke snížení úrazovost! při všech pracích geodeticl{ých, topografických
a kartografických,
zejména v tomto období, kdy vrchol! rozsah měřických
prací v terénu, je třeba organizovat h.lídky bezpečnosti práce, jejich činnost usměrňovat závodními
výbory ROH, zevšeobecňovat zkušenosti z dobrých
případů předcházení a vznľku úrazovosti, vyhlašovat tematické úkoly, zaměřené na bezpečnost a hygienu práce, uplatňovat hlediska bezpečnosti při
určování prémií a jiných odměn v ústavech, při
hodnocení výsledků vnitroústavní socialistické sou··
těže, pravidelně projednávat stav, vývOj a příčIny
pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.
Účelné přidělování bezpečnostních
ochranných
prostředků, instruktáže a přesvědčování pracovníkfl
o jejich správném používání, instruktáže o všech
bezpečnostních
předpisech,
přednášky
o možnostech předcházení úrazům, občasné prohlídky pracovišť, to jsou nejúčinnější opatření pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany práce, která nemohou nahradit ty nejdokonalejší předpisy. Podklady k od·
halení nedostatků i na úseku bezpečnosti práce
přinesla také prověrka efektivnosti.. Důsledné plnění opatření z této prověrky může přispět k řešení
mnoha problémů,- které umožní za široké účasti
pracujících zjednat nápravu. Vždyť pracujfcí majÍ
podle.. nových bezpečnostních
předpisů rozšířenou
možnost sami rozhodovat. a podílet se na r ešení
všech otázek souvisejících s ochranou jejich zdraví.
Závodní výbory mají účinně pomáhat v ...dozorčí
činnosti, mají dobře znát problémy Výroby, mají
mít vztah k lidem, dovést správně vést pracující a
přesvědčovat je o účelnosti všech -bezpečnostních
opatření. A právě v úzké spolupráci všech vedoucích hospodářských pracovníků s členy závodních
výborů ROH lze dosáhnout postupně lepšího bezpečnostního stavu na všech ústavech resortu úSGK
a co nejpodstatněji snížit počet úrazfi.
Možné to je, a je jen třeba, aby si to stále uvě/domoval1 pracovníci na všech pracovištích.

Z kartografické
Vstrekovanie značiek
do kartograflckfch originálov topografickfch
máp

Z dohodnutých
zna,čiek topografických
máp počtom
svoJho výskytu vynikajú nad osmtně plošně a bodové
značky. preto akáko!vek' odchýlka od stanoveného tvaru

praxe

Blebo kvality zobrazovanej značky sa markantne prajavuje a narúša jednotnost a estetiku kartogrefického
diela
ako celku. Užitá kartografie
zabezpečovala
jednotnost
a kvalitu v zobrazovaní plošných a bodových značiek
na kartografických
orlgináloch topografických
máp, vyhotovovaných kresbou tromi sposobml:
v y k r e s r o van! m.
v t I ft Č ov a n ! m.
m o n táž o u.
Vykresrovanle dohodnutých
m6 rad neVýhod. K zdlhavosti
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značiek a najmll. plo!iných
a náročnosti tohto spOsobu

Geodetický
obzor
sv. 8/50 t 196~) č. 6
pristupuje ako najzávažnejšI nedostatoK subjektivita pra1 atm. do 2 atm., ft to podfa hustoty far by. Nikdy necovn!ka, uskutočňujúceho
kresbu, ktorá nevyhnutne \ vesmieme nechávat farbij v prístrOj1. Zaschnutá farba mOže
die k nejednotnosti
a kvalitativnej. rozdielnosti.
znemožnit pohyb tesnlacej ihly, čo m6že byt prIčinou
Riešit tento :priOblém bolo možné jedine mechanizáciou.
ulomenia jej jemného hrotu: Po práci treba vyčistit záZavedením Woolkovho vtlačovacieho' strojčeka do kartosobník farby štetcom namočeným
do vody. Je dobré
grafickej výroby sa' otázka jednotnósti do istej miery
niekolkokrát po sebe uzavriet ukazováčkom -ravej ruky
aj hospodárnosti
zoboozovania plošných
a bodových
'V'ýstrekový otvor v hlavici pištole, aby vzduch pretlačil
,zQ.ačiek síce vyriešila, ale výnqrili sa ďalšie .tažkosti.
výplachovú vodu celým prívodom farby.
Vtlačované značky boli hrubé a svojou sýtosťou čast(J
Pri běžnom čistení nie je účelné vytahovat tesniacu
nevyhovovali prereprodukciu.
Tieto nedostatky
naj- , ihlu. Ak sa to však ukáže potrebné, je nutné postupovat
častejŠie vyplývali zneodborne
p.rlpravenej tlačovej far~ 'zvlášt opatrne, najma pri jej spatnom vkladani, čo SB
by a nerovnoměrného
i ,nevhod,p.ého tlaku prisamotnom
mu sl urobit bez násilia.
vtlačovanl. Okrem tohá, značky sa do modrok6pie prs
kresbu kartografického
originálu museli vtlačovat pred
započatim kresby, v d6sledku čoho v priebehu jeho dalšieho spracovania strácall na sýtosti.
• Nedostatky vytýkané vyššie popIsaném:u sp6sobu zob·
razovanlaplošných
a bodových značiek v kartografických origináloch topografilfkých máp v plnom rozsahu
odstránila technika montovani'a značiek z bromok6pií.
Dohodnuté bOdové a plošné značky sapre účely montáže
vykreslujú vštvornásobnom
zvHčšení a fotografujú do
pracovnej ;alebo originálovej mierky. Z takto získaných
negativov vyhotovené pozjtívne k6pie na tenky, biely
a lesklý papiér vykazujú nielen vysoké krytie, ale aj
ostrost.
Táto mét6da je zvlášt výhodná najmH v montáži bodových. značiek, kde pri ich správnom orezimí a vmon-:
tovaní do vykreslenej
situácie odpadá náročná retuš,
súvisiaca s ich uvolňovaním. Montáž značlek z bromok6pU vy~aduje dobré acet6nové lepidlo, aby v priebehu
reprodukčného
spracovania
kartografického
originálu
nedochádzalo k ich odpadávaniu.
Aj naprlek tomu, že táto technológiazabezpečuje
jedObr. 1: Rez vstrekovt1cou pišto7:ou.·
notnost a. vysokúkv'alitu
namontovaných
značiek, .uka1
tesniaca
ihla
12a poistná matica
zuje' sa zdIhavá v aplikácii na plošné značky.
2 tryska
14 pero prevádzkovej
Tu, obzvlášt vo' velkých plochách, je potrebné, vykreslit
3 pazdro trysky
páčky
vhodnú sietku, do ktorej sa jednotliv~ znaky plošnej
4 hlavica
16 matice ventilu
značky (lúky, pasienky, t,tsUe, ap.) montujú. Pokusy
7 prev'ádzková páčka
17 tesniaci kražok ventilu
s nalepovaním celej plochy plošnej značky v rámci pr[18 pružina ventilu
9 púzdro tesniace; ihly
slušnej hranice kultúry boli. výhodné z hladiska eko10 objímka púzdra tesnla- 19 ventil
nomického, no neestetičnost
kartografického
originálu
20 spojka
ce; lhly
odrMzalaod
takéhoto postupu.
11 pružina
tesniace; ihly 20a tesniaci kražok spolky
Kvalitauvny i kvantltatívny
skok dopredu .v tomto
12 hlauica púzdra tes. ihly 21 plášť pištole
smere znamenalo
zavedenie
technol6gie
vstrekovania
I
.
plošných značiek. Met6da ako zlepšoyacI návrh s. StaniPoruchy vstrekovacej pištole sú zriedkavé, jednako sa
slava Blahúta sa vyvinula v podmienkach Kartograficvšak treba nimi zaoberat, aby sme ich v prípade potreby
kého a reprodukčného
ústavu v Modre-Harmónii v roku
vedeli odstránit. Nastat m6žu tieto prípady:
1955. Markantne ovplyvnila a dodnes ovplyvňuje kvalitu
Smer výstreku uchýlený, vlastný nástrek zrnitý.
, 'I estetiku kartografických: originálov topografických máp
Nečistota v ústí hlavice pištole: Trebaodšraubovat
a
'r6znych mierok, a preto si právom zasluhuje pozornost
vyčistit ústie hlavice, vyčistit trysku, pričom tesniaca
zo strany odbornej verejnosti.
ihla je v zadnej polohe. Pri čistění otvoru hlavice sa
Vstrekovanie plošnýchznačiek
sa uskutočňuje pom!)neodporúča použivat k0'l0vé predmety, kedže hrozI necou vstrekovacej aparatúry, ktorá pozostáva: zo vstrebezpečie jeho poškodenia, ČO by malo za následok dak'ovacej pišťole,z hadice pre prívod stlačeného vzduchu
finitivne uchýlenie výstreku.
.
a zo z,droja stlačeného vzduchu.
Zrnitý nástrek m6že sp6sobit pokles tlaku vzduchu,
použitie f.arby zlej kvality alebo jej nedostatečné
rozVSTREKOVACIA PIŠTOE
pustenie.
Vynájdená bola približne koncom minulého storočia
Unikanle vzduchu:
pre l1čely r'etuše v reprodukčných
technikách. V súčas'Cudzie teleso zabraňuje dosadnutiu vzduchového vennej dobe' podm(enUa vznik najmodernejšej
retušovacej
tilu. JeiPotrebné odšraubov"lt ventilovú maticu, vytia'hnut
technikyvo fotografii.
pružinu vzduchového ventilu, vlastný vzduchový ventil
Jemný a ókamžite ,schnúci nástrek sa aosahuje tým7
~ jeho tesnlaCi krl1žok. Pri skladaní je treba opatme
~e ::;tlačený vzduch z ftašealebo
kompresora sa dostáva
nasadit vzduchový ventil a jeho vodiacu tyč d6kládne
po uvolnenI vzduchového ventilu prevádzkovou páčkou
utlalmut ventHovou I1Íaticou.
cez vzduchový prIvodový kanál do trysky, kde súčasne
Ventilová pružina poškodená vlhkostou nep6sobI do,
strháva farbu privádzanú zo zásobníka. Množstvo pristatočne na vzduchový ventil, a pretoju
treba vymenit.
vádzanej farby reguhlje tesniaca- ihla v' závislosti
od
, Z času na čas treba preverit stav vzduchovej prívomnožstva privádzaného vzduchu. Tryska o priemere 0,1
dovej hadice .. Malé čiastočky gumy alebo tkaniva obsiah·
až 0,2 mm udeluje
stlačenému
vzduchu s prímesou
nutého v niektbrých hadiciach sa m6žu- dostat do prIjemných Častíc farby potrebný
rozptyl, ktorý podfa
stroja a zabránit dosadnutiu vzduchovému ventilu, pr!dIžky trvanlaa
vzdlalenosti pi!tole od nastrekowného
padne upchat vzduchový prívod pištole.
miestavytvára
žiadané krytievstrekovanej
značky.
Unikanle farby:
,Ihla netesní trysku z niektorého ztivedených dOvodov:
Vstrekovanie značiek, Sil prevádza z kon~tantnej vzdiaNečistoty v tryske bránia tesneniu. Trysku treba prelenosti (4-5 cm),ktorá
je závislá od tlaku vzduchu
čistit. Pružina tesniacej ihly je poškodená' a nereaguje.
a hustoty vstrel,mvanej farby., Vstrekovacia pištof je jemTreba ju vymeni t.
.
ný mechanizmus. Pre jej správnu a -bézporuchovú preTryska a tesniaca ihla sú opotrebované a treba ich vy-\ládzku platia určité zásady. V prvom' rage musí prIvod
'měnit.
.
vzduchu predchád~atprí\'ogu
farby. Pohyb prevádzkoyej
Výsb'ek je prerývaný, nastrleknutéňiary
majú neostré
páčkysmerom
ddzadu, musI byt pozvolný, bez prHišokraje:
něho tlaku, pritom však dostatočný, aby sa otvorU vzduchový ventil, posunula tesniaca Ihla a uvolnil sa prívod
'v d6s1edku poškodenej trysky sa vzduch vracla do
prívodu ,farby, ČO sa z času na čas prejavuje malými
farby. Tlak vzduchu Sa ni6že pohybovat v medzia.ch od
ď
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bublinkami v zásobn[kti farby; Farba' je zlaj kvality alebo
prHiš . hustá, pra otvor danej trysky. Neostrost nastriek·
nutých čiar može byt sposobená nadmerným, tlakom,
vzduchu..
VZDUCHOVÁPRlvODOVÁ HADICA'
Je vyhotoveJ;l,á z pr[žovej gumy. Jej prierez má zodpo~
vedat prierezu spojky vstrekovacej pištole a hadicovej
vývod,kY redukovaného tlaku kompresora, resp. Haše S(l
stlačeným vzduchom.
ZDROJ STLAČENÉHOVZDUCHU
V praxi ~. využívajq dVazdr~je:
oceIovlt Haša so
stlačeným vzd]lchom alabo, pojazdná automatická kompresorová stanica.
Pr[vod .st]?čeného ,vzduchu z fHaš~do vstrekovacej pištole sareguluje
redukčným ventilom, na ktorom je osadený tlakoměr. Pre vstrekovanie
je najvýhodnejš[ tlak
2 atm: Ocelová ffaša ako zdrOj stlačeného vZduchu má
svoje výhody. VeIkou prednosťoutohoto
zdroja oproti
kompresoru jé jeho nehlučnost,' možno ho umiestniť
priamo 00 pracolVislro alebo v jeho bezprostrednejbHzkosti. Pri vll.čšej spotrebe sa všakvynárajú
ťažkosti spojené s častou výmenou. (na 7 Ustov se. spotrebuje pribl1žne 1 flaša).
l'ietoť6Žkosti
odpaaajú pri Použiti pojazdnej autom,atickej kompresorovej stanice (oopríklad ORLf.K KK2,
výrobok . I:udového kovoobrá~cieho,
družstva
inval1dov.....: Česká Třebová),ktorá
dodá-va do vstrekovacej
pištole stlačený vzduch. stále, rovna.kého tláku. Dve i 'viacej vývodrekredukovaného
tlaku' umožňuje súčasne zá- .
SOb0118ťdve i v'iacej vstrekovac[ch pištoU. leM le!Íinou
nevýhod-ou je, že ho nemožno ul11iestni{ ani priamona
pracovisku, ani v jeho bezprostrednejblízkoSti
pre hlučné vyrovnávanietlaku
v tlakovej nádrži, čo sa deje
automatickY' po jeho poklese pod stanovený limit; Túto
nevýhodu, ako aj zvýšené náklady
spojené s dlhš[m
rozvodom stlačeného vzduchu,. plne vynahrad[ trvalý dosta tok stlačeného vzduchu,,čo
je to najdoležitejšie,
ak
plynulost výroby nemá byt narušená.

I napri'ek tomu, že ultrafán je dostatočne' tenký a
šabl6hka z neho vyhotovená dobre pr1l1eha k povrchu
kresliaceho papiera kartografického'
originálu, jéžiadllce poistiť sa pred podstrieknut1m šablOnky jej pritlačenlm pomocou prltlačnéjdoštičky.
Pritlačná doštička
sa vyhotovuje zo silnejšieho astralónu.
Je to štvONiC
I"VzmeÍ'ov 3 X2 cm, v strede, 'którého sa nachádm štvorcový ,alebokruhový
otvor málo vličšl ako vstrekované
plošné z;načky. Prítlačnádoštička
sa po nastaveni šabIOnky dQplochy vymedienej hranicou kultúry nastavuje
nad každý Znak plošnejznačky
pred jehonastrieknuUm.
Manipulácia s pr1tlačnou doštičkou je jednoduchá a: jej
!nasadenie nad vstrekovanú značku nevyžaduje odloženie
vstrekovaCěj pištole.
/
Značky sa vst,ekujú čiernou vodovou farbou "STOLO"
ČSSR. Jej hustotu trebazistit
skusmo. Prťliš riedka farba
rýchlo preteká farebným kanálikom do trysky, stlačený
vzduch ju rahko a vo vličších časticiach strháya\ v do-,
sledku ' čoho vznikajú súvislé škvrny, ktoré sa Ueia a
dlhšie schnú. Hustá farba' naopak vyžadl.\je ,zbytočne
veIký tlak, nástrek je zrnitý, a možnosť za!1esenia trysky
sa zvyšuje. Fárb~ správnej hustoty dáv.a jemný a dokonale
kryjú<Ti nástrek, ktorý okamžite schne, v dosledku čoho·,
mofnosť rozlíčenla nastrieknutej
značky je llplne vylúče\lá.
Pre odkladanie vstrekovacej plštole počas vstrekovania
(nastavovanie. šablOny do obrysu kultúry) sa odporúča
vyhotovit odklad&ct stojan tvaru obráteného
T s polkruho.vým výrezom, na konci jeho zvlslej častí. Tým zamedzlmejej
prlpadnému ponodenlu
pri odJ<ladanl na
pracovný s,toI alebo v d/)sledku pádu.
'

SpOsob
zobl'azovanIa

Druh
plošnej
značky

vstrekovanie '
co

kresba
vtlačo~anie

,.!l:l
,~

MJ

•..

8

't:l

M

Cas
v hod.

Mierka

6.44

.

15.00

o
o
o

o'
M
"
M

montáž

10.00

• Práce spojené s vtlačovanlm plošriých značiek neboli
normované.Po
'stránke časovej náročnosti mo.žno tento
spOsob'zrovnávaťs
montážou plošných značiek z brom 0kOpií.
V tab. 1 je časové porovnanie jednotlivých spOsobov
zóbrazovania plošných značiek v kartografických
origináloch topografických máp. Do časovej normy je zapo- čítaný aj čas potrebný na' kresbu sieťky, resp. vyhotove~
nie šablónky.
'
MetOda vstrekovania plošných značiek sa vyvinula ako
technolOgie vyhotovenia kartografických
originálov kresbou. Spolu s metOdou montovania bodových značiek z bromok6pií vytváta technikU, ktorá
dokonale
v:yhovuje požiadavkám
kvality, estetiky
a ekonomiky
zobrazovania bodových a plošných dohodnutých značiek
v kartografických
origináloch topografických \máp. ;
sl1čast

Plošné značky sa. vstreku»11 cez šablOny vyhotovené
z ultrafámi.Tento
m4teriál.sa
ukázal,'dostatočne
tenký
a pritom pružný. ToS'll totiž vla~tnosti, ktoré umožňujú
pr.esné a čisté, vyseknut~e jednotlivých znakov plošnej
.•. Kartografický a reprOduklfuý ústav v Prahe, Katedra
značky, čo je základný predpoklad pre ich ostré a ,tva- , zemepisu Pedagogického lnštitútu v Nitre, Závodné porové ne~deformované nastrieknutle.
bočky CSVTS' Kartografického
a reprodukčného
ústavu
vPrahe, Ústavu geodé;zte 'a kartografie prekraj
ZápadoSablOnka sa vysekáva pomocou razidla pr[slušnej
slovenský v Bratislave, Geodetického ústavu v. Bratislave
značky, vyhotoveného z tvI'dej ocele a upnutého v hlavici r~znice.Raznica
.....;vlastný pr[stroj' na vysekávanie
a Kartografického a reprodu'kčného ústavu v Modre-HarmOnil usporiadali v dňoch 26. 5.~16. ,6.1962 v budove
nemá vykazovat mttve chody v pohybe.páčky
raznice,
Štátn'elloštudentského
domov'B v Nitra, Leninova tr. 77,
ani volnost vo vertikálnom. potiype. vodfacej tyče upívýstavu'
oacej hlavice. Uvedené nedostatky sťažujll presné umiestňovanie jednotlivých znakov plošnej' značky do sieťky,
vykresleneJ na materiál (ultrafán) šablOnky. Aj na dob\1 rámci tejto vý'Stllvy závodné pobočky CSVTS uroblli
re pracujl1cej razlilci jevyhotovenie
šabl6nky dost ná'
.
ročná 1110ha, nakoIkq razniC6 bežného typ\!. nie sl1 vy~ prednášky a diskusie.
O výstave bude uvereynená zpráva v budúcom čísle.
baven~ optickým centrovanlm.,
í
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Ve dnech 4.-12. září 196Ibyl uspořádán při Vysoké
škole technické v Mnichově' [NSR) IV. mezinár,odní kurs
pro měření geodetiCkých vzdáleností' se zvláštním zaměřením na moderní elektronické dálkoměry. Kursu se
zúčastnilo asi 160 delegátů ;Z2I států. Ze socialistických
států se kursu zúčastnili zástupci ČSSR, Polska, zástupci maďarské optické továrny MOM a továrny Zeiss
J ena z NDR v celkovém počtu 15 účastníků
Progral1l kursu byl rozdělen na část přednáškovou a
praktickou. Přednášková část zahrnovala 17 odborných
přednášek, soustředěných
do pěti tematických, skupin:
nová definice metru, interferenční
a základnová měření, určení rychlosti světla a přesné měření času, elektrooptické' a rádiové dálkoměry a otázky trilaterace.
Praktická Mst kursu obsahovala stručné přednáškové
Informace zástupců
různých západoevropských
firem
u konstrukčních
novinkách i nových přIstrojích, spojené s jejich laboratorním předvedením. Z těchto novinek
zash,lhUje zvláštní pozornosti nejnovější typ geodimetru
NASM-4, upravený pro měřenI za dne, dále nový typ
tellurometru MRA-2, nový ,rádiový dá1koměr Electrotape
firmy Cubic, pak přesný gyroskopický theodolit KT-I
firmy Fennel, theodolit s kódovaným dělením kruhu a
s automatickou
fotografickou
registracI
téže firmy,
kódový theodolit firmy Kern a nový samočinný počItač
Z 23, automatický koordinátograf
Z 64 a automatický
planimetr
Z 80 firmy Zuse.
V průběhu kursu uspořádaly některé firmy v prostorách Geodetického institutu Vysoké školy technické
v Mnichově výstavky svých nejnovějšIch výrobků.' Byly
to firmy Askania ze západnIho BerlIna, Fennel z NSR,
Aga ,ze Švédska, Tellurometer Co. z Jihoafrické unie a
Zeiss Oberkochen; avšark rozsahem největší byla výstava
firmy MOM z Ma'ďarska a firmy Zeiss Jena z NDR, která
byla otevřen'a teprve v předposlední
den kursu. ObzvláštnI pozornosti
všech účastnIků
kursu se těšila
eX'Pozice firmy Zuse z NSR,~cI'e ,byly denně na konkrétních praktických
rpřík1'atdeoh !předváděny dva automatické stroje: samočinný pOČítač Z 23 a automatický
planimetr Z 80. Dále byly pro účastnIky kursu uspořádány dvě exkurze: na srovnávacI základnu Geodetického institutu u Ebersbergu a do továrny Zeiss Aerotopograph.
Cílem IV. mezinárodnlho
kursu pro měřenI geodetických vzdálenosti' bylo nejenom
informovat
zájemce
o nových směrech vývoje a konstrukčních
novinkách
v daném oboru, ale také umožnit širokou výměnu názorů mezi odborníky. Proto bylo jak v přednáškové, tak
i v praktické části kursu pamatováno dostatečným časem na diskUSI k různým problémům teoretického, praktického
i konstrukčního
charakteru.
Ceskoslovenská
delegace se zúčastňovala aktivně uvedené diskuse a její
diskusní iPřIspěvky vyvolaly zájem delegátů. Je nutno
konstatovat, že v některých přednáškách
zahraničních
odborníků byly citovány práce Výzkumného ústavu geoe
detického, topografick~ho
a kartografického
v 'Praze,
týkajIcI se vývoje elektrooptického
d4lkoměru s křemenným modulátorem a praktických aplikacI geodlmetru
a tellurometru v geodetické výrobě.

1. Podrobnt program kursu
Podrobný program jednání kursu je nejlépe patrný
z přednášek"
proslovených
jak Ir přednáškové,
tak
i v jeho praktické části, a z diskuse k těmto přednáškám. Přednáštwvá část obsahovala tyto přednášky:
1. Prof
užití
jeho

Dr. Ing. K. Led e r st e g e r (Rakousko): Vyumělých družic Země 11 geodézii a možnosti
geofyzikálního
přezkoušení.
.

2. Dr. S rtu I la - G IIt z (Rakousko):
finice d~lkové, jednotky jednoha

Stará
metru.

li

nová de-

3. Dr. K i n der
(NSR): Nový komparátor firmy Zelss
(Oberkochen] pro interferenční
připojenI metru na
vlnovou délku světla a pro cejchovánI metrových
koncových měl'.
4. Prof. Dr. T. J. Kukkamiiki
(Finsko): vývoj a významViiisil.lil.ho interferenčního
komparátoru.
5. Ing. H.. Her z (j g (NSR]: Interferenční
měření li
cejchovánI
drátů
na mnichovské srovnávací základně.
6. Prof. Dr. Ing. E. G i g a s (NSR): Moderní měřenI základen slovem a ve filmu.
7. Prof. Dr. A.Karolus
(Švýcarsko): Metody a novější výsled'ky určení rychlosti
šíření světelných
vln.
8. Dip!. fys. H. B o c k (NSR]: Elektronické
měření
frekvence a času a možnosti j9ho použití v geodézii.
9. Prof. Dr. K. R.i n n e I' (Rakousko): Meze geodetických aplikacI elektronického
měřenI vzdálenostI,
10. Doc. Dr. Ing. R. S i g I (NSR): Možnosti a současný
stav elektronického
měření vzdáleností.
11. Prof. Dr. F. B e n z (Rakousko): Vliv refIexních1evl1
na přesnost měření rádiovýmI dálkoměrnými
metodami.
12. Ing. J. Mi t tel' (Rakousko): Zkušenosti a problémy
při. měření délek geodimetrem.
13. Prof. Dr. K. R i n n e r (Rakousko): Geometrické útvary při měření sítě elektronickými
dálkoměry.
14. Prof. Dr. G. F Ď r s tne r (NSR): Nové výzkumy použiti základnové latě pro měření vzdálenostI.
15. Dr. H. Dek e I' (NSR): Problémy a úspěchy automatizace ve fotograminetrii.
16. Ing. J. Gel' v a i s e [Švýcarsko): Měřické práce pro
protonový synchrotron v Ženevě.
17. Dr. Ing. K. Ma r z a h n (NSR]: Měřické práce pro
německý elektronový synchrotron v Hamburku.
Úvodem k ,praiktické části kursu byly předná~ky zástupců jednotlivých firem nebo odbornIkl1 spolupracujícIch s těmito firmami o konstrukčnIch novinkách nebo
o nových přístrojIch. ÚstřednIm motivem těchto přednášek bylo použití elektroniky
a automatiky při stavbě
geOdetických
přIstrojů.
Po přednáškách
ná~ledovalo
předvádění přístrojů, spojené s diskusí mezi účastnIky
kursu a zástupci firem nebo konstruktéry. O přIstrojIch,
které nebyly prakticky předváděny, následovala dIskuse hned po přednášce. Praktická část kursu obsílhovala
tyto přednášky:
18. Dipl. fys .• C. K li II n e (Askan~a, záp. Berlín): Automatizace při dělení kruhu a při jeho zkouškách.
19. Ing.O. H i r se h (Askania, záp. BerHn): Registrační
potenciometrický
theodolit firmy Askania.
20. Prof. Dr. O. R e I len s m a n n (NSR): Gyrotheodolit
KT-I: možnosti použiti, měřická metoda a technické
vlastnosti.
21. Dr. Ing. E. Z w i c k e I' t (Fennel, NSR): Úhlová měřenI :bez polního zápisu pomocí registračního kódového theodolitu
firmy Fennel.
22. Di'. Ing. E. Z w i c ker t (Fennel, NSR): Princip kompensátoru automatických nivelačních přístroji'! FNA-I
a FNA-2.
23. Dr. Ing. M.M a t t h i a s (Kern, Švýcarsko): Předběžné informace o vývoji registračnlho,
kódového
tachymetru
firmy Kern.
'
,
24. Dr. Ing. R. H a I I e I' (Kern, Švýcarsko): Konstrukční
zvláštrtosti při stavbě velkých theodolitti na přI kladu
kinotheodolitu
EOTS firmy Kern.
'
25. Ing. H. A e s c h I i m a n n (Kern, švýcarsko): Automatický nivelačnI přístroj
GK I-A.
26. Dipl. fys. H. V o n a I' b u r g (Kern, Svýcarsko): výzkum křemenného
modulátoru
světla.
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27. Ing. R. Wa hli [Kern, Švýcarsko): Elektronicky, řízené přenášení kontrastů' Kernovým přístrojem PLP.
28. Ing, L. B e zz e g (MOM, Maďarsko): Redukovaná měřeni vzdáleností bez optického adaptéru.
29. Ing. R. S c hol d str o m [Aga, Švédsko): Měřeni
geodimetrem NASM-4 za denniho světla a nové příslušenstvi ,k tomuto přístroji.
30. Prof. S. H li.,r m iI.1 li. [Finsko): Zkušenosti s měřenim
tellurometrem
ve Finsku.
31. Dr. S c h e n kel
[N SR): O vývoji rádiového dálkoměru Electrotape firmy Cubic Corporation (USA).
32. Ing. C. P r e y s s,[Ertel-Werk,
NSR): Zkušenosti a
zlepšeni kompensátorů firmy Ertel pro automatické
nastavení
záměrné přímky.
33. Dr. Ing. L., S t a r k 1 [Rakousko): Nový redukční tachymetr s automaticky pohyblivým vláknem.
34. Dr. N. G li n t her
[Zeiss Oberkochen, NSR): Telemetrické měření vzdáleností: moderni prostředky a
možnosti.
35. Dr. M. Dr o d o f s k y (Zeiss Oberkochen, NSR): Použití nivelačního přístroje Ni 2 při měření přechodu
přes údoli a pro inženýrské vyměřování.
36. Dr. W. Se hne i der
[Zeiss Aerotopograph, NSR):
Měření úhlů repetíční metodou nebo metodou ve
Sk'lpinách
a řadách?
37. Ing. D. Se h e 11 e n s [Zeiss Oberkochen, NSR): Vyloučeni odchylky záměrné přímky od vodorovné polohy u automatických
nivelačních
přístrojů.
38. Dr. ~. Bod o [Zuse, NSR): Nové přistroje pro hospodárné použití elektronických
počítačů v geodézii.
39. Dr. R. J iI.g e r [Dennert u. Pape, NSR): Koordinátografy značky Aristo pro připojení na libovolný automa,tický systém.
'
40. Ing. H. Se holi e r (Zeiss Jena, NDR): Poznámky
k dalši automatízaci některých fotogrammetrických
vyhodnocovacich
operací.
41. Ing, H. R i c h t e r [Zeiss Jena, NDR): Základnový
redukčni tachymetr BRT 006; nový dvojobrazový- dálkoměr pro polárni metodu.

2. Hlavni poznatkyz kursu
Hlavní poznatky ze lY. mezinárodniho kursu pro měření geodetických vzdáleností v Mnichově jsou uloženy
v přednáškách
předních odborníků a v diskusi k těmto přednáškám. Další poznatky byly ziskány ,na výstavkách jednotlivých firem a při volné diskusi s' jejich zástupci a s různými účastníky kursu. Tyto poznatky jsou
uvedeny v této, části zprávy ve formě stručných tezi
nejdůležitějŠích
přednášek.
•
Dr. W. Kinder
[NSR):
Nový komparátor firmyZeiss
Oberkochen pro interferenčnf připojení metru na vlnovou délku světla, a pro
cejchování
metrových ,koncových
měr
Na XI. kongresu pro miry a váhy v Pařiži v roce '1960
byla přijata nová definice metru, Jejím základem je
oranžová čára zářeni izotopu kryptonu 86, která má
vlnovo,u délku 6058 AO.Délková jednotka jednoho metru
je definována jako určitý přesně stanovený počet těchto vlnových délek ve vak1,lu [přibližně asi 1,65 miliónu).
Na tomto základ,ě byl sestrojen firmou. Zeiss Oberkochen nový interférometr
pro velmi přesné měřeni délek pomocí vlnové délky světla. Tímto přistrojem je
možno měřit délky koncových měřítek do t metru, zakončených rovinnými plochami. Ve své podstatě je
tento přístroj
zdokonaleným
interferometrem
Kostersovým z roku 1938.
Jako zdroje světla je u interferometru
Zeiss Oberkochen použito buď kryptonov'é, nebo kadmiové lampy.
Rozklad světla se děje ve velkém tříhranolovém systému. Vlastní interferometr
se nachází ve vzduchotěsně
uzavřené vaně, jejíž stěny jsou omývány temperační'
tekutinou, která slouží k nastavení požadované teploty
v měřici, komoře. Mění-li se teplota při měření, lze
určit koeficient roztažnosti koncového měřítka. Obsluha pNstroje je velice jednoduchá,
protože naklánění
zrcadel, otáčení hranolů, posuny, a sklony koncových
měř1tek umožňuje zvláštní hydraulické zařízeni, které se
obsluhuje přímo z ovládacího stolu. Při měřeni absolutní
délky koncového měřítka se používá kryptonových čar
o vlnových délkách 646, 606 a 565 milimikrónů. Při
podrobném měření se zlomky interferenčních
proužků

neodhaduji jako u jiných interferometrú,
nýbr! se odečitají na stupnici s přesnosti kGlem 10 milimlkr6nú.
Prof. Dr. T. J. Kukkam1iki
[Finsko):
vývoj a význam Viiisiliiho interferenčnlho
kompar6toru
V tomto století byly téměř všechny geodetické základny určeny pomocí invarových drátů nebo pásem.
Vnitřní přesnost tohoto měření se pohybuje v mezích
1 : 1 000 000 až 1: ~ 000 000. Skutečná přesnost měřeni
je však nižší a je závislá předevšim na jakosti kom parace invarových drátů. Pro odstranění systematických
chyb této komparace zřizují se v jednotlivých státech
srovnávací geodetické izákladny o délce, 500 až 1000 m.
Určení absolutní délky srovnávací základny s přesností,
zajišťujíci zcela spolehlivou komparaci invarových drátů,
umožňuje Vll.1s11.11iho
interferenční
komparátor.
Je to v podstatě interferenční dálkoměr, pracující multiplikační metodou, při níž se násobí základní vzdálenost 1 m dvou prvních zrcadel v šesti etapách: 1 m,
6 m, 24 m, 72 m, 216 m, 432 m, 864 m. Vzdálenost prvních
dvou zrcadel se určí pomocí koncových měřitek s přesnosU 0,1 mikr6nu. K tomu je třeba, aby délka koncového měřitka byla známa s přesností 0,01 mikrónu, což
je technicky dosažitelné. Měření vzdáleností do 216 m
je možné prakticky za každého počasí. Měření vzdáleností 432 m a zejména 864 m je již velice náročné na
pozorovací podmínky. Přesnost určení délky srovnávací
geodetické základny pomocí Vll.is1iUiho interferenčního
komparátoru' je větší než 1:10000000. Potvrzují to také
výsledky dosavadních
měření
srovnávacích
základen
u NUIJ}.mela [Finsko), Buenos Aires, [Argentina), Loenermark [Holandsko) a Ebersberg (NSR). V roce 1962
je plánováno
měření
srovnávací
základny v Portugalsku.

,

Prof. Ďr.' A. K a r o 1u s (Švýcarsko):
Metody a novějll výsledky určeni rychlestl li'eni .vitelných vln
Obsahem' 'přednášky je autorovo ,kTitické stanovisko
k hodnotě rychlosti šíření světelných
vln ve vakuu
c = 299792,,5 'km/s ± 0,4 km/s, která byla přijata na XI.
kongresu MUGG v roce 1957 v Toronto a doporučena
pro výpočty elektronicky měřených délek. Přednášející
'pouk'azuje zejména na to, že střední chy'ba ± 0,4 km/s
je velice nizká a neodpovídá nejnovějším výsledkům
měření rychlosti světla, provedeného pod jeho vedením
v letech 1956 až 1961.
Toto měřeni bylo provedeno na základně, dlouhé 48
metrů a určené s přesnosU 1: 10 000 000 pomocí V1iisli11iho interferenčniho
komparátoru.
Měřicim zařízením
byl v podstatě elektrooptický dálkoměr, pracujicí s ultrazvukovým modulátorem na frekvenci 16 Mc/s a se rtu~
ťovou vysokotlakou výbojkou jako zdrojem světla, z níž
byla použita modrá nebo zelená spektrální
čára. Stabilizace modulační frekvence byla zajištěna s přesnosti
vyšší než 10-8 a chyba. v iněření fázového rozdllu byla
menší než 3. 10-6•
Tímto zařízenim bylo dosud provedeno vice než 1000
měření rychlosti světla. Výsledky byly rozděleny do
skupin po 50 'měřenich. Jednotlivé skupiny se od sebe
liší použitou vlnovou délkou světla, dále hloubkou jeho
modulace, rozložením světla na fotokatodě a konečně
uspořádánim optického systému. Rozpětí výsledků měření uvnitř jedné skurpiny je ma~imálně 0,6 ,km/s. Rozpěti výsledků 'všech měření je již 4 km/s a je ohraničeno hodnotami 299791 a 299795 km/s. Vytvořeni p'růměrné hodnoty ze všech měření považuje autor za nepřípustné.
V diSkusi, 'prof. Karolussděluje,
že v současné době
pracuje na vývoji nového modulátoru světla, jehož principem bude přímá modulace zdroje. Dále uvádi, že na
tomto základě bude měření rychlosti světla pokračovat
I v příštích letech.
Prof. Dr. K. Rinner
[Rakousko):
Meze geodetických
aplikaci
elektronického
měřeni
vzdálenosti
Pro použiti elektronického
měření vzdáleností
pro
geodetické účely je rozhodující přesnost měření, která
je záVislá, na pěti faktorech. Jsou to: 1. Měřeni fázového
rozdUu vysílaných a zpětných modulovaných
vln. 2.
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Určení stavu atmosféry v okamžiku měřeni, tj. provedeni
fyzikálnI redukce. 3. Přesnost, s jakou je známa poloha
dráhy elektromagnetických
vln vuči geoidu, tj. provedenI matematické
redukce. ~. Vlastnosti terénnIho
profilu mezi oběma koncovými body měřené délky. 5.
Znalo~t rychlosti šířenI světla ve vakuu.
V dalš1 části přednášky byl sledován vliv jednotllvýc!'f>
faktorů na přesnost měřených délek. PřednášejICI docházI k závěru, že rozhodujfcIm činitelem, který v současné době omezuje přesnost elektronických tlálkoměrů,
je fyzikálnI redukce, jejíž hlavní nejistota spOčIvá v určování meteorologických
prvku. V této souvislosti autor
odvozuje teoretické vztahy, které umožňuji určit skutečnou dráhu elektromagnetických
vln i jejl délku, je-li
v každém bodě dráhy znám index lomu použitých vln
v daném prostředí.
Prof. Dr. F. B e n z [Rakousko]:
Vliv reflexnich' jevů na přesnost měření rddiovýmI
dálko měrnými metodami
Při elektronickém
měřenI vzdáJenosU majI rádlové
vlny ve srovnání se světelnými vlnami výhodu v tom, že
umožňují měření ve dne i v noci se stejnou dosahovou
vzdáleností, a nevýhodu v tom, že se u nich vyskytují
jako další zdroj chyb tzv. reflexnI' jevy, tj. odrazy od
povrchu země. Vyzařovací úhel směrové antény je nepřImo úměrný podílu průměru antény a nosné vlnové
délky. Proto nelze v nejbližšI době očekávat použiti tak
krátkých vlnových délek, aby reflexnI jevy byly odstraněny.
Chyby v měřených
délkách, zpusobené
reflexnImi
jevy, v;wikajI v procesu Interference
přImých a odražených vln, závisI na velikosti reflexnIho faktoru terénu
a na dráholiém rozdílu přímé a odražené vlny a dajI
se určit početně, pokud obě tyto veličiny 2'náme. Z výpočetních vztahu plyne závěr, že z hlediska přesnosti
měřenI není výhodná jak u řídicí stanice, tak u protistanice příliš vysoká výška nad terénem. Při vhodné
volbě terénnIho profilu a koncových bodů měřené délky
je možno vliv retlexních jevů snížit pod úroveň dosavadnIch měřických chyb. V tom smyslu přednášejlc1
vyslovuje některé praktické pokyny pro volbu vizur. Teoretickým ,přínosem předrnášky je, žeodů,vodňuje fyzilkálnI
podstatu sinusového prů1běhu tranzitn!ch
časů, zIs'kaných pro různé nosné frekvence.
Ing. J. Mitter
[Rakousko]:
Zkušenosti a problémy při měření délek geodimetrem
Obsahem pojednánI jsou zkušenosti, které získala rakouská geodetická
služba pří měřenI geodimetrem
NASM-2A a NASM-4. V prvnl části přednášky autor popisuje technologii měřenI délek a uvádI vzorce pro jejich výpočet. V souvislosti s temperovánIm přístroje je
zde vyslovena zkušenost, že teprve asi po třech hodinách jeho normálnIho provozu nastane .,úplná stabilita
frekvence i chodu fá'zovac1ho článku.
Hlavní pozornost věnuje přednášející
měření meteorologických prvku. Na základě vlastních zkušenost! konstatuje, že střednI
hodnotu barometrického
tlaku je
možno určit dostatečně přesně z měřenI jen na koncových bodech měřené délky a uvádí vzorec pro její výpočet. Rovněž určení střední
vlhkosti nečini žádné
potíže. Nejistota v určení efektivní vlnové délky světla má také zanedbatelný
vliv na výsledky měření.
Avšak velmi složitým problémem je určenI střednI teploty. Měřením teploty jen na koncových bodech se někdy získávají značně pochybené hodnoty, zejména při
vysokých výškách vizury nad terénem a při měřeni
délek přes hluboká údolí, kde často dochází k Inverzi
teplotního gT,adientu. V tomto smY'slu přednášejíci
vyslovuje názor, že přesnost určení střední teploty je
určujícím činitelem celkové přesnosti geodimetru a že
měření délky geodimetrem má takovou přesnost, s jakou se za daných podmínek podai'ilo určit střední
teplotu.
Dr. Ing. K. Marzahn
[NSR):
lI(ěřické práce pro německý elektronový synchrotron
v Hamburku
Přednášející popiSUje ve své před'nášce měřické práce,
spojené s výstavbou německého elektronového synchro-

tronu v Hamburku, určeného pro pokusy v oboru jaderné fYZiky. Hlavní část tohoto zařízení se skládá ze
48 kruhově uspořádaných
elektromagnetů,
které jsou
4,15 m dlouhé a váží 20 tun. Úkolem měřických prací
v daném případě bylo určit polohu všech elektromagnetu na obvodu kruhu o poloměru 50,42 m tak, aby
radiálnI odchylky skutečné polohy od správného kruhu a vertikální odchylky od roviny tohoto kruhu nepřekročily ve své kvadratické střední hodnotě ± 0,1 mm.
Hlavním obsahem přednášky je podrobný popis měřické
techniky i metodiky, s jejíž pomocí byl daný úkol
splněn.
Ing. O. H i r s c h (Askania, záp. Berlín):
Registrač~f potenciometrický
theodolit firmy Askania
V posledních letech vyvinula firma Askania zvláštnI
theodolit, určený pro přesné naváděn! letadel na přistávací plochu a pro kontrolu radiotechnických
naváděcích systému. Při naváděni se pozoruje letadlo optickým
systémem tohoto přístroje, neustále se nastavuje jeho
poloha a naměřené úhlové hodnoty jsou elektronicky
registwvány nerbo 'se odečitají vizuálně. nmto přIstrojem lze provádět naváděni letadel na přistávací plochu
s přesností,
která umožňuje přistávání
na dálnicích
nebo širokých silnicích. Kromě toho je možno určit
také přibližnou vzdálenost letadla, které při navádění
představuje lať konstantní a známé délky, zatímco zorné
pole je vyplněno svislými a vodorovnými vlákny, tvořícimi dálkoměrnou mřížku. Při praktickém předvádění
tohoto přístroje přednášející vysvětlil zásady konstrukce i jeho obsluhy a upozornil n(l. ruzné možnosti jeho
využití.
Prof. Dr. O. Rellensmann
[NSR]:
Gyrotheodolit KT-I: možnosti použití, měřická metoda
a technické
vlastnosti
Na základě
výzkumných prací hornické
akademie
v Clausthalu sestrojila firma Fennel setrvačníkový theodolit KT-l, kterým je možno prakticky
na každém
bodě zemského povrchu určit nezávisle na poč asI směr
zeměpisného severu s přesností ± 5" až ± 10". ZaměřenI
Jedné měřické série s uvedenou přesností trvá asi 30
až 45 minut. Při požadavku přesnosti ± l' se doba měření podstatně
zkrátí.
.
Gyrotheodolitu KT-l lze použit pro orientaci důlního
měřeni, dále pro orientaci
polygonových pořadů při
stavbě tunelů nebo mostu, pro orientaci dlouhých polygonových pořadu při zhušťování trigonometrické
sltě,
pro vyhledávánI nero~tných. ložisek [zejména železa),
pokud se projevuji odchylkami mezi magnetickým severem a severem setrvačníku, a konečně pro určování směru na vzdálený bod. Měření gyrotheodolltem
KT-l bylo
dále provedeno na americké vojenské ponorce Nautilus
při její plavbě pod severním pólem. Výsledkem tohoto měření je mj. zjištění, že použitelnost gyrotheodolitu KT-l
sahá až k 850 zeměpisné šířky.
V diskusi prof. Rellensmann potvrdil, že přesnost přístroJe ± ID" je zcela běžně dosažitelná, a že při použití
vhodného
technologické,ho
postupu měření lze tuto
přesnost zvýšit až na ± 5". Na dotaz prof. Gigase, ředitele Institutu pro užitou geodézii ve Frankfurtu n. M.
(NSR), zda by bylo možno tuto přesnost zvýšit až na
± 2", prof.
Rellensmann odpověděl, že další zvyšování
přesnosti gyrotheodolitu bylo by spojeno s mnohem většíIÍli obtížemi, než jaké se vyskytovaly dosud, a není
nutné z hlediska jeho použiti pro účely důlniho měřeni,
pro které byl přistroj vyvinut. Zvýšení přesnosti gyrotheodolitu KT-l na ± 2" je úkol čistě geodetický a měl
by být řešen Institutem pro užitou geodézii.
Dr. Ing. E. Z w i c ker t (Fennel, NSR]:
Ohlová měřeni bez polního zápisu pomocí registračního k6dového theodolitu
firmy Fennel
Pro automatizaci polních prací vyvinula firma Fennel
theodolit s automatickou
fotoregistrací,
který při měření úhlu zaznamenává na film zvláštním zpusobem kódované děleni kruhu
obou diametrálních
místech.
Kromě toho přístroj obsahuje číselník, který umožňuje
nastavení čísla stanoviska I cílového bodu. Tyto údaje
jsou zvláštním zařízením přístroje rovněž kódovány a
spolu s kódovaným dělenIm kruhu se fotograficky regIstrují. Fotografická
registrace
naměřených úhlových
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mnohem kratšI dobu temperování [asi 15 minut) a značúdaju i číselného
označení bodu se, převádI pomocí
speciálního vyhodnocovaciho
přistroje firmy Zuse z po· , ně rychlejší směrovánI, a který svou přesnosti vyhovuje
všem požadavkům zhušťování trigonometrické
sltě, měužitého kódu na děrnou pásku, kt13rá umožňuje dalšl
ření polygonových pořadll i speciálních úkolů.
výpočty měřenI na elektronickém
samočinném počítači.
Rozměry a tvar kódového theodolitu jsou přizpusobeny
Prof. S. H li I,' m li.I li [Finsko):
pro práci v terénu. Jeho váha odpovIdá asi dvojnásobku
váhy normálniho vteřinového theodolitu. Práce pozoro·
Zkušenosti s měřením tellurometrem
ve Finsku
vatele při měření se omezuje jen na nastavenI čísla
Přednášející
informuje stručně o zkušenostech
fin-o
stanoviska a cIlového bodu, na zacílení objektivu při·
ské geodetické služby, získaných při měření tellurometstroje a na zmáčknuti knoflíku autqmatické fotografické
rem MRA-1/CW. Z referátu je vidět, že měření provederegistrace naměřených údaju.
ná tellurometrem
ve Finsku zdaleka nedosahuji svým
Po přednášce byl tento přrstroj prakticky předveden
rozsahem ani významem mnohostrannost
těch ověřovaúčastníkum kursu. Bylo vidět, že jeho vývoj byl ukoncích zkoušek tellurometru, které byly provedeny českočen firmou teprve před velmi krátkou dobou a že něslovenskou geodetickou službou v roce 1960. Přínosem
které konstrukční detaily JSOU zatím řešeny provizorně.
přednášky jsou údaje o nejistotě měřených meteoroloV diskusi při tomto předvádění bylo konstatováno,
že
gických prvku, zjištěné na základě
polních
měřeni.
zkreslení
objektivu
fotografického
registračního
příAutor udává,· že nejistota střední teploty při jejIm výstroje nezpusobuje prakticky žádné chyby ve čtení a že
počtu z měření na koncových bodech je pro měření na
přístroj muže být obsluhován i méně kvalifikovaným
věži ± 0,56 0c a při měření na stativu o výšce asi 1,5 m
prÁcovníkem. Námitka, že při fotografické
registraci
± 0,68 0c. Pro absolutní
vlhkost byla zjištěna nejistota
nemá pozorovatel kontrolu výsledku ihned při měření,
na věži ± 0,37 mm Hg a pro měření na stativu ± 0,61 mm
byla odmítnuta konstatováním,
že je to pruvodní zjev
Hg. Tyto údaje se vztahují na měření délek trigonometkaždé automatizace.
Dále bylo v diskusí upozqrněno
rických stran I. a II. řádu. Odtud plyne, že nejistota
na to, že také firma Kern ve Švýcarsku vyvíjí na podobv teplotě zpusobuje
relativní
chybu měřené
délky
ném principu
dvojobrazový
tachymetr,
který pomocí
± 0,7 . 10-6, a že nejistota
v absolutní. vlhkosti vzduchu
automatické
fotografické
registrace
zaznamenává
údavede k relativní
chybě měřené délky ± 2,2. 10-6• Po
je měřených směru i vzdáleností v kódované formě. Při
diskusi byl zájemcum předveden
tellurometr
MRA-2.
kancelářském
zpracování
se registrované
údaje auto·
maticky převádějí
na děrné štítky nebo na děl,'nou
Dr. S c h e n k e I (NSR):
pásku.
O vývoji rádiového dálkoměru Electrotape firmy Coblc Corporatlon
(USA)
Dip!. fys. H. V o n li I,' b u I,' g ~Kern, Švýcarsko):
Americká firma Cubic Corporation v Kalifornii vyY1Výzkum křemenného modulátoru světla
nula v posledních letech nový rádiový dálkoměr značky
Přednášející
informuje, posluchače
o tom, že firma
"Electrotape".
Přístroj. pracuje
s nosnou frekvencí
Kern v rámci výzkumu nového elektrooptického
dálko,
10000 Me/s, takže má nosnou vlnovou délku 3 cm, a jeměru vyvinula svuj vlastní křemenný modulátor světla.
ho základní modulační frekvence je stejná jako u teHuModulátor má tyto technické vlastnosti: při vhodném
rometru, tj. Me/s. Směrová anténa přístroje má kruzapojení je hloubka modulace až 70 %, spotřeba elekhový tvar a nenasazuje se zepředu jako U tellurometru,
trické energie asi 3,5 W, modulační napětí kolem 40 V,
nýbrž je pevnou součásti dálkoměrné jednotky. Rídicl
podIl parazitních
vln při modulaci asi 5 %, stabilita
stanice a protistanice jsou vzájemně zaměnitelné a JSOU
mbdulační frekvence řádu až 10-6 a horní hranice mo·
plně tranzistorovány.
Vibrátor je vestavěn do dálkoměrdulace je 10 Me/s. Dále přednášející předvádí zapojovací
né jednotky. Stabilizačnl
krystaly modulačních
frekschéma elektronického
zařízení pro měření hloubky movencí jsou tepelně kompenzovány v termostatu a jejich
dulace, vyvinutého u firmy Kem. Ze svých vlastních
synchronizace je automatická. Střední chyba jednou mězktišenosti přednášející uvádí, že pro hloubku modulace
řené délky je vyjádřena
vztahem mD = ± [3.1O-6.D+
je velmi dliležitá orieníacekřemenného
krystalu v da+ 1 cm), kde D značí měřenou vzdálenost. Měření je
ném optickém systému a že se správná orientace nej'
prakticky nezávislé na atmosférických
podmInkách. Malépe najde zkusmo. Podle jeho názoru krystal, který
ximální dosahová vzdálenost je 40 km, ale za příznidobře kmi1á, také dobře moduluje. Přednášející ve svém
vých atmosférických
a topografických
podmínek
j8
referátě několikrát citoval práce VÚGTK na vývoji křemožno měřit délky až 60 km. Zdrojem elektrické enermenného modulátoru světla a elektrooptického
dálkogie je akumulátorová
baterie 12 V.
měru.
Z popisu je zřejmé, že tento dálkomijJ: má prakticky
stejné technické vlastnosti a možnosti jako tellurometr
Ing. R. S c h ln d s t I,' o m (Aga, Švédsko):
MRA-1 a stejné konstrukční uspořádán! jako tellurometr
Měřeni geodimetrem NASM-4 za denního světla a nové
MRA-2. Podle sdělení přednášejícího
je jiŽ sériová výJ,Jřislušenství k tomutópřísti'oji
roba přístroje v běhu a jmenovaná firma právě dokonMěření za dne geodimetrem NASM-4 s použit!m wolčuje první větší sérii.
framové žárovky jako zdroje světla vyžaduje, aby při
měření byla věnována velká pozornost těm okolnostem,
Dr. R. Bod o (Zuse, NSR):
které mají vliv na sílu signálu. Přednášející
ukazuje,
Nové přístroje pro hospodárné pouliti elektronlckfch
že zavedením vhodných clon do Ipřijímací optilky přípol!ítal!ů v geodézii
stroje, úpravou odrazového prizmatického systému a poPři použiti samočinných elektronických
počítačů pro
užit!m odchylovacích
klínu lze značně zvýšit poměr
řešení geodetických úloh se ukázalo, že by bylo velice
signálu k šumu. Dále· uvádí zpusob, jakým lze zvýšit
žádoucím automatizovat
také získávání výchozlch údapřesnost přístroje asi na ± 2 mm. Doporučuje za tím
ju pro výpočty a další zpracování Výsledků. To se týká
účelem měřit známou referenční vzdálenost, která by
zejména ziskávání výsledku měření v poli, měření ploch
byla přibližně stejně dlouhá jako neznámá vzdálenost,
na mapách a grafického zobrazování výsledků výpočtů.
a tímto postupem odstranit prakticky všechny systema·
tické chyby. V další části svého referátu přednášející
Přednášející referuje o několika elektronických
autopopisuje nové příslušenství
geodimetru NASM-4: je to
matech, které firma Zuse sestrojila nebo vyvljí pro řeupravený držák na prizmatiCký odrazový systém, zaříšeni uvedených procesů. Je to především automatický
zení pro spojování s dalšími držáky, dále stupnioe pro.
vyhodnocovací přistroj, kterým se fotograficky registroodečítánI opravy z excentricity
referen~ího
bodu při
vané údaje kódovaného. dělení kruhu theodolitu nebo
měření šikmých vizur a adaptér pro použit! optické
fototheodolitu
automaticky koinCidují a děruji na děrolovnice.
nou pásku nepo děrný Š~ítek. Dále přednášející popisuje
automatický planimetr, který je konstruován
na prinPři praktickém předvádění tohoto přístroje v prostocipu polárního planimetru a dovoluje v několika vterách Geodetického institutu byla dána možnost členum
řinách po ukončení objíždění plochy automaticky vypočeskoslovenské
delegace provést vlastní měření něko·
číst její hodnotu, kterou jednak děruje na děrnou páslika délek. Ukázalo se, že geodimetr NASM-4 je vysoce
přesný elektrooptický
dálkoměr, který má ve srovnání
ku, jednak ukáže na zvláštním počifadle. V této sous geodimetrem NASM-2A podstatně jednodušší obsluhu,
vislosti bylo uvedeno, že přesnost takto určených ploch
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vyhovuje požadavki'lm katastrální instrukce. Jako další
,zařizenl přednálleHci popisuje automatický, koordinátograf,kteÍ'ý umožňuje samočinné zakreslováni bodi'l nA
mapový list podle souřadnic.,děrovaných na. pásce. Dále
firma' Zuse vyvljl kreslici automat, kťerý je schopen
na základě k6tovaných plošných 1idaji'l děrovaných na
pásku j~dnak zakreSlIt k6tované body na kreslicí paplr,
jednak narýsovat potřebné Izočáry. V závěru přednášejíci sděluje, že flflIla Zuse uvažuje o vytvořeni komplexnlho automatického systéIDUjkterý by spojoval všechna
výše uvedená zařizení, a tak umožňoval komplexně automatizovat všechny geodetické práce. Je předvedeno'
blokové schéma takového automatického systému a
přednášejíci charaktetizuje jeho !výhody a nevýhody.
, Na výstavě firmy Zuse' byl l1častníkt1mkursu prakticky předveden při řešenI konkrétních člselných 'přlkladi'l
samočinný počltač Z 23 a automatický planimetr Z 80.
Z kursU bylpfivezen bohatý firemni materiál, zahrnující prospekty i instrukční návody téměř celého výrob.niho programu firmy Zuse, specializovaného pro geodetické 1ičely.Tento materiál spolu se všemi ostatnlmi
'publikacemi je uložen v knihovně VÚGTK.
3. Závěr
Předevšlm je nutno konstatovat, že, náplň kursu byla
velmi obsě.hlá ·a bohatě. ti přinesla. všem. ťi!!astnlkt1m
1 mnoho novýchpoznatki'l. Ústřédnlm témate.m kursu byla
problematika elektronického měření vzdálenosti v geodézii. Účastnlkt1tn.kursu byla předvedena celá řada nových přlstroji'l i konstrukčnlch novinek nejen v oboru
elektronických dálkoměri'l, ale taJ:tév počtářské technice a v ostatnlch oborech geodézie. Praktická měřeni
s přIstroj i .byla umožněna v labotatornlch .podmInkAch
len u geódlmetru NASM-4",aU tellurometru MRA-2.
Kromě sezně.menl se s dalšlm. směrem vývoje mechanizace a áutomáUzacegeoáetických prací měl IV. mezinárodní kurs pro měření délek dále ten význam, že
ověřil 'naši vlastni cestu vývoje. Ukázalo se, že práce
VÚG'l'Kv Praze v tomto směru sl již zlskaly pozornost některých zahraničnlch odborniki'l,a žeCSSRv oblasti praktické aplikace elektronických dálkoměr,i'l v. geodetické '
výrobě i y •oblasti jejich výzkumu nezaostává za světovým vývojem. Rovněž orientace našeho výzkumu na vytvořeni konstrukce automatického koordinátografu a
tyčovéhodáfkoměru jev intenclch světovélW rozvoje
mechan1zace a automatizace v geodézH. Proto je možno
považovat za l1čelné.,aby innichovské Mezinárodnl kursy pro měřenI geodetických vzdálenosti byly i v budoucnu obesUány pracovniky z t::SSRa zejména z resortu ÚSGK, aby tak naše geodetická služba byla informován,a i o novinkách na Západě.
Velmi cenným a závažným poznatkem ze lV.' mezinárodniho kursu proměřeni geodetických vzdálenosti
v Mnichově je zlskání podrobného přehledu o stavu
vývoje a výroby elektrooptických dálkomě'ri'l v západnich státech: V tomto směru je možno konstatovat, že
vývoj nových ..konstrukcí elektrdoptických dálkoměrl1
s technickými parametry, odpovldajlcimi současnému
stavu rozvoje elektroniky, v poslednlch letech v kapitaUstických státech poněkud Q,strnul. Potvrzuje" to
mimo jiné též dočasné zastaveni vývojových prac1 na
elektrooptickém dálkoměru EMc lirmou Askania, dále
pi'erušelÚ vývojových pracl na elektrooptickém dálkoměru dr. Ellenbergera firmou Ertel-Werk, pri'ltahys konstrukčni realizaci terrametru a pomalu postupujlCl modernizace geodimetru.
,
Z pobytu na lV.mezinárodnlm .kursu .pro měřeni délek v Mnichově je možno konečně učinit závěr, že řada
Západoevropských nrem, vyrábějicich geodetické přístroje, se pi'eorienti>vala určitou čálitl své kapacity na
vojenský v,ýr,Obníprogram.· Projevilo. se to velmi výraz·
ně v i'adě pi'ednášek, pronesených zástupci firem Zeíss
Oberkochen,Zeiss Aerotopograph, Kern a Askania. MiUtarizace. západoněmeckého hospodái'stvl pronikla v poslednlch letech 1 do výroby geQdetickýcl,lpi'lstroji'l.Duch
militarismu pronikl v určitých náznaclch i do jednáni
kursupi'e~áškoudr.
N. Gtlntliera.. ayl však vedouclm
kursll. prof.' Kneisslema vět!Unou\l1častnlki'l odmttnut.
Vcelku je možno· říci, !e se .organiz4tor.4rá kursu podai'ilo ~ytvoi'it pro .jeho jednáni vhodn' prostředi • přllIónlv' pracovnl podmlnky.

526.918.742.2:374.5(437)
Ze semlD.6ře V'OGTK

V Ústflldnim domě stavbaři'l v Praze 1, VáclavsU
nám. 33 se konal dne 27. dubna seminář VÚGTK.Referát
na téma: Orientace leteckých snímků na univerzálních
fotogrammetrickýchstrojlch, přednesl pracovnIk VÚGTK
S. in:l. Z, Ma r šIk. Náplň referátu tvořily výsletlky řešeni výzkumného I1kolu,zakončeného v prosinci r. 1961.
V 1ivodureferuji cI ve stručnosti zdůvodnil nutnost ře§enl výzkumného 1ikolu a krě.tce charakterizoval jeho
v9s1edky. HlavnI referát byl rozdělen jednak na ryze
teoretické i'e!ení a jeho výsledky, jednak na pojednáni
o praktických vlivech, které teoretické závěry měni.
Úvodem k prvnl, teoretické části byly ukázány rovnice
pro určeni soui'adnic podrobného bodu a z nich vyvozené
střední chyby v poloze 'bodu. Pomoci vektorového počtu,
kdy ve1ktorem je směr k modelovému !;Jodu,byly pak
vyvozeny rovnice, určujicl vztah mezi prvky relat1vnl
orientace a modelovými souřadnicemi bodu. Dále pak
byl namačl;l'l'lpostup a ukázány výsledné rovnice, udávajlcl .chy'bu Ipromltacfho paprsku PIIJ' PlI v závislosti
na chybách dX, dY, dZ v rovině Z = konst. Chyby dX, dY,
dZ byly při tom definovány v závislosti na chybách
v prvclch relativnl orientace, vyvozených ze. základnlch
vztahi'l mezi modelovými sou~adnicemi a prvky relativni
'orientace. Protože' platnost teoretických rovnic závisl
na poloze primárnisoui'adnicové osy přistroje, byly ukázány ještě teoretické vztahy, plat1ci pro naše nejuživanější vyJ,lodnocovaclpřístroje. Ve zmlnce o nei'ešitelnosti
relativnl orientace ,byl ukázán tvar determinantu D, sestaveného pro pět výchozích bodi'l relativní orientace.
, K 'jejl neřešitelnosti dojde, je-li 11 = O; tj. v přIpadě, kdy
pět výchozlch bodi'l ležl na rovině. definované rovnici
jednodUného hyperboloidu; jehož osa X.leží vose fotografováni. Při tom byla vyvozena rovnice pro převýšeni mezi body okrajovými a vniti'nlmi, lež[címl v nebezpečnémprostoru. Pomoci vektorového počtu bylo pak
rovněž nazn~.čeno odvozeni vztahů mezi prvky absolutnl
orientace a modelovými souřadnicemi.' Pro posouzenI
kompenzace chyb relativni orientace při orientaci absolutnl. 'byly ,vyvozeny rovnice, vyjaařujlcl vliv chyb
v prvclch relativní orientace na modelové souřadnice.
Úvodem k druhé části referátu bylo konstatováno, že
fyzikální a fyziologické vlivy působí nepi'lznivě na teoreticky vyvozenou přesnost. Za rušivé činitele byly označeny zejména nedokonalosti ve vlastnostech objektivů,
neznalost správných prvki'lvnitřnl orientac.e komory, rozlišovací schopnost fotografických emulzi,'refrakce, zaki'ivení Země, vniti'nl nepřesnosti vyhodnocovaclho přistroje, zaviněné nedokonalou justážl a nedokonalosti
lidského oka. Jako 'výsledek i'ešeni výzkumného úkolu
byl předložen návrh na postup při prováděnI relativni a
absolutní orientace při technickohospodářském mapováni. Orientace jsou prováděny optickomechanickou cestou s početnl kontrolou. K uvedeným postupi'lm byly vypracovány vliodné formuláře a kritéria pro posouzeni
provedených orientaci. V závěru referátu bylo ještě ve
stručnosti pojednáno o~vlIvu chyb v určeni prvk)1 relativnl a absolutni orientace na přesnost vYhodnoceni.,
Po dokončenI referátu s. Inž. Maršika přednesli opomenti vtzkumné zprávy, s.cSc. inž. Krá t k Ý z VAAZ
v Brněa s. Inž. Š í m a z GTÚv Praze, své posudky. V posudcích bylo souhlasně konstatOVáno,že úkol byl řešen
komplexně v celé šlři problému a metodicky správně.
CSc. inž. Krátký zhodnotil zvláště teoretickou část výzkumnézprávy a souhlas závěri'lse skutečnosti. lnž. Šlma
v závěru posudkU zdi'lvodňoval 1ičelnost publikace výkumné zprávy nebo alespoň některých části, zvláště di'llež1tých pro praxi.
,
V diskusi 1:Wlyuvedeny di'lvody prováděni relativni a
absolutnl orientace optickomechanickým způsobem a zodpovězeny některé da1š1 dotazy. Z posudk11oponenti'l a
z diskuse vyplynula správnost i'ešenl úkolu a poti'ebnostjeho výsledki'l ve fotogrammetrické praxi. Vyvozeni
rOVnic,spolu s podrobným technologickým postupem při
relativnl i absolutni orientaci, a navržená kritěrJa pro
posouzeni pi'esnosti 'Orientací jsou uVeqena ve výzkumné zprávě VÚGTKč.113: inž. Z. M a r š i k : Výzkum vlivu
Pfvkil relativnl a 'absolutnl orientace napolohovon a vylkovou pře.nost url!eni modelových souřadnic a graflck'ho .obraseni, která je uložena V'knihovně VÚGTK.
J'

j,
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Školní

nástěnné

mapy:

ceskoslovenská
sócialistická
republika.
Politická
mapa. Měřítko
1:400000.
Plochojevně
kuželové
zobrazení.'
Praha,
ÚSGK 1961.
Zpracoval
a vytiskl
KRÚ v Praze.
1. vydání.
Náklad
15000 souborů. 3 listy vespoleč.
'rámu, vícebarevná,'
107X84 cm [l(J{1X81).
cena v listech
24,70, Kčs. VUGTK čís. přír. 73/6.2.
Ceskoslovenská
socialistická
republiká.
politioká
mapa.
Mierka
1:40!l 000. Rovnakoplošné
kuželové
zobrazenie.
Praha,
ÚSGK 1961.
spraooval
.vytlačil
KRÚ v Prahe:' Slovenské
zneníe
spracoval
KRU V Modre-Harmóníí.
1. vydaníe.
Náklad· 5,000 súborov.
3 listy
y
spol. ráme,
viacejfa,rebná,
~G7X64 cni (BOX81). Cena v listoch
.24,70 Kčs. VÚGTK .Čís.přír.
74/62'.
Školní· nástěnná
mapa v českém a slovenském
znění je schválena minísterstvem
školství
a kultury
jako učební pDmůcka pro
záklal}ní
devítiletou
školu a pro všechny
školy II. cyklu.
obsahem
mapy. je nové administrativní
rozděleni
v politickém
koloritu
krajů se zakreslenými
hranicemi
okresů,
s vodní, železniční a 'hlavní
silniční
sítí a sídlišti
v osmi velikostech
podle
počtu ob'yvateL
V levém
dolním rohu je kartogram
intenzity
autobusové
dopravy na území
ČSSR v roce 1958-59
a v pravém
horním rohu kartogram
osobní železnični
dopravy
v· témže období.

a

Zemské polokoule.
Fyzická mapa. Měřítko 1:20 000 000. Zobrazení
ezimutální
Lambertovo.
Praha,
ÚSGK 1961. Zpracoval
a vytiskl
KRÚ y Praze.
1. vydání.
Náklad
2000 soúborů.
4 listy ve spol.
rámu, vícebarevná,
75X97 cm (89Xl14).
Cena v listech
29,5ů Kčs.
VÚGTK čís. přír. 81/62.
Zemské pologule.
Fyzická
mapa. Mierka 1:2G GOO000. Zobrazenie
ezimmálné
Lambertovo.
Praha,
'ÚSGK 1961. Spracoval
a vytlačil
KRÚ v Prahe.
Slovenské
znenie "pracoval
KRÚ v Modre-HarmÓnii.
1. vydanie.
Náklad
1500 súborov.
4 listy v spoL ráme, viacejfarebná,:rs'X97
cm (89XH",).
Cena v listoch
29,50 Kčs. VÚGTK čís.
přír. 82/62.
;/
ŠkDlní nástěnná
mapa v českém a slovenském
znění, schválená
ministerstvem
škoiství
a kultury
pro základní
devítileté
školy
.střední,
všeobecně
vzdělávací,
ekonomické
a průmyslové
školy.
Mapa fyzíckých
poměrů
obou
polokoulí
má doplňkové
mapy
"Severní
polární
oblast"
a ,;jižní
polární
oblast"
se zákresem
cest polárních
výprav a označenými
místy stanic pro Mezinárodní
.geofyzikální
spolupráci.
Evropa.
Hospodářská
mapa.
Měřitko
1:3 500 000. Stejnoploché
.azimutální
zobrazení
v obecně poloze.
Praha,
ÚSGK 19.61. Zpracoval a vytiskl
KRÚ v Praze.
1. vydání.'
Náklad
5000 souborů.
4 listy ve spol. rámu, vícebarevná,
67X84 cm (B4X99j. Cena v listech 2,2 Kčs. VÚGTK čís. přír. 77/62.
Európa.
Hospodárska
mapa.
Mierka
1:3500000.
Rovnakoplošné
azimutálne
zobrazenie
v obecnej polohe.
Praha, ÚSGK 1961. Spraooval a vytlačil
KRÚ v Prahe.
1. vydanie.
Náklad 1800 súborov.
4 listy v spol. ráme, viacejfarebná,
87 X1l4 cm (84 X919). cena v listoch l2 Kčs .. VÚGTk čís. přír. 78/62.
Hóspodářská
mapa, schválená
ministerstvem
školství
a kultury
jako
učební
pomůcka
pro
střední
všeobecně
vzdělávaci
školy,
střední
školy pro pracujíci,
ek.onomické
školy, střední
zemědělské a lesnické školy a základní
devítileté
školy.
Anstralie
a Oceánie.
Hospodářská
mapa.
Měřitko
1:8000000.
Nepravé
válcově zobrazeni.
Praha, ÚSGK 1962. Zpracoval
a ,vytiskl
KRÚ v Praze
1. vydání.
Náklad '5 000 sOJlborů, 2 listy ve spol.
rámu, vicebarevná,
112X71 cm (13'5X83). cyna v listech
26,5ů Kčs.
VOGTK čis. por. 79/62.

Historická
školní nástěnná
mapa ČSSR schválená
ministerstvem
školství
a kultury
jako učební pomůcka
pro školy' I. a II. cYklu.
Ve stínovaněm·
terénu
v p:odkladu
mapy je zakreslena
nejdůležitější hydrografická
síť a uvedena
sídliště,
mající převážně
vztah
k zobrazovaným
historickým
událostem
v mapě.
Hlavním
historickým
tématem
mapy je revoluce
184B~1849,
d.ělnickě hnuti od poloviny
lI9. stol .do r. 1917, ohlas 'Velkéříjnové
soc. revoluce
a vznik ČSR, boje pracujících
v. letech
1921~1929
a 1930~lI934 a boj proti
fašismu
na obranu .re'publiky
v letech
1935-193lL
Historickým
obsahem
dOplňkové
mapy ČSSR v měř.
1:1500000 je "Prosvncová
stávka r. 1920" a mapy v měř .. 1:1250000
"Národnp
osvobozovací
boj 'Za druhé
světov"
války".

Příru.čnímapy:
Ceskoslovenská
socialistická
republika. Politická
mapd. MěNtku
1:1500000.
Stejnoploché
kuželově
zobrazení.
Praha,
ÚSGK 1961.
Zpracoval
a vytísl<lKRO
V
Praze.
1. vydání.
Náklad
165000 výtisků.1
list. vícebarevný,
2'9X53 cm (JI.j'XS9). Cena 0,80 Kčs.
VUGTK čís. přír. 83/62.
Českoslovl'nská
socialistická
republika.
Politická
mapa.
r>líerka
1:1 500.000.. Rovnoplošné
kužefové
zobrazenie.
Praha,
ÚSGK 1961.
SIlracoval
KRÚv
Prahe.
Slovenské
znenie
spracoval
a vytlačil
KRÚ V Modre·HarmóniL
1. vydanie.
Náklad
105000 výtlačkQv.
1 list,
viacejfarebný,
29X53 em [35X5.9). cena
0,80 Kčs. VÚGJK
čis. přír. 89/62.
Školní přiruční
mapa v českém
a slovenském
znění je schválena ministerstvem
školství
a kultury
jako učebni pomůcka
pro
základní
devítiletou
školu a pro všechny
ško-ly II. cyklu.
obsahem
mapy je nové administrativní
rozděleni
v politickém
koloritu
krajů se zakreslenými
hranicemi
okresů,
s vodní, železniční
a hlavnL silntčni
sítí a sídlišti
v osmi velikostech
podle
_počtu obyvatel.
V levém
dolnínl
rohu
je kartogram
intenzity
autobusové
do~
'pravy
na území ČSSR V roce 1958-59 a v_ pravém
hornim
rohu
kartogram
osobní
železnični.
dopravy
v témže
období.
Mapa je
určena i pro nejširší okruh zájemců.

vývoj
mapového
zobrazení
území
Ceskoslovenské
socialistické
republiky
~ lIl. di!
~apovánía
měřeni
českých
zemí od poloviny
18. stoleti. do
počátku 20. století.
Vydara
ÚSGK.. Autoři
textu
inž. dr. F. Boguszak
a inž. dr .
J. Cisař. Zpracoval
a vytískl
KRÚ v Praze.
1. vydáni
W61.
N"klad
2 300 výHsků.
Formát
36X28 cm. Text s velkým
počtem
mapový(}11 příloh,
Cena
vázaného.
výtisku
50 Kčs. VúGTK čís.
přir. 85/62."
.
Po prvnim svazku těto publikace,
který byl vydán v roce }959
pod názvem "Mapy českých zemí do pólovi.ny 18. stoleti"
a jehož
obsahem
bylo dvanáct
ukázek
nejstarších
dochovaných
map českých zemí s doptovodným
textem,
dostává 'se široké
veřejnosti
a odborníkům
do rukou třetí svazek.
Připravovaný
druhý
svazek
vyjde
pozdějt
a bude
obsahovat
ukázky
map' a plánů
zemských
měřičů
rovněž
s vysvětlujícím
textem.
Uvedený
třetí svazek
obsahuje
ukázky
podrobných
map, které·'
vznikly. z podnětu
státní
správy
na základě
měření
a mapování
velkých
kolektivu
pracovntků.
S doprovodným
textem
podávají
ucelený pfehled
u vývoji vojenského
mapování,'
katastrálního
měření a o kartografické
tvorbě. map velkých
měří:tek v údobí od
poloviny
18. stol. do počátku
20. století.
JSou to ukázky podstatně jiné než V prvnim
svazku,
kde jde o přehledné
mapy nebo
spJše zeměpisné
nástiny.
ktcr~. vznikly
z podnětů
jednotlivcíL
Publikace
je vydána
v plátěné
vazbě a v jednotně
řešeném
Ohéllu.

.

Třídní a }lárodně osvobozovací
boje v našich zemích od r. 1848.
do r. 1945. Měřítko 1:400000. Plochojevně
kuželové
zobrazení.Praha, ÚSGK 10161. Zpracoval
a vytiskl KRÚ V praze.
Zpracováno
podle Školniho
anasu
československých
dějin.
1. vydání.
Náklad
4000 souborů.
3 listy ve spol. rárrt'u, vicebarevná,
108X85 cm
[137X82). Cena v listech
24,70 Kčs. VÚGTK čis. přir.
75/62.

Skolní atlas. světových
dějin.
Praha,
ÚSGK 1962. Zpracoval
a
vytiskl
KRU v Pri/ze. 1. vydání.
Náklad
~,210
výtisků.
Formát
30X21 cm. Mapy 52 stran,
text k mapám
18 stran,
rejstřík
23
stran. cena 34 Kčs. 1JÚGTK čís. přír. 86/62.
Školní
atlas
scl1válený
mtnisterstvem
školství
a kultury
pro
školy
všeobecně
vzdělávací,
odborně,
pedagogické
t vysoké
má
tři
části: mapovou,
texty k mapám a abecední
S8Z'Uam názvů.
Z úvodniho
textu k mapám
vyjímáme:
"V naší produkci
je to
atlas
první
svého
druhu.
Dosavadní
historické
atlasy
[BalcarKameníček-Horák
a Lamešflv)
věnovaly
pozornost
především
územně
politIckému
vývoji v určitých
časových
epochách.
Nový
atlas
se pokouší
() zpracování
z hlediska
marxismu-leninismu.
Neulpívá
protu
na statickém
vyjádření
jednotlivých
jevů,
ale
snaži
se vyjádřit
všechny
změny,
hlavně
uvést
jejich
přičmy
i dúsl"dky.
Neklade
hlavní dúraz na územní vývoj, nýbrž přede.
vším na politické,
hospodářské
a sociální
dění. Mapy mají přispět i k výkladu
třidních
bojů,
ukázat,
jak v celém průběhu
dějin lid bojoval za svá práva; důraz se klade předevšim
na nejvýznamnější
období revolučních
zvratů
(např.
Francouzská
buržoazní
revoluce,
Vel,ká říjnová
socialistillká
revoluce)".
Tolik
z úvodního
textu.
Obsáhlá
mapová
část atlasu
shrnuje
mapové
obrazy
od pravěku až po svět po druhé světově
válce do r. 1960. Mapy jsou
doprovázeay
četnými
kartogramy,
grafy, diagramy
a tabulkami..
Závěrem
jsou v seznamu
uvedeny
v abecedním
pořádku
zeměpisně a historickě
názvy, kterě
se vyskytují
na mapách
atlasu.
Náplni map uvedených
v atlasu,
kterě přesalJ.ují obsah učebnic,
mohou využít i ti, kdo se zajimají
o některě
problémy
hlouběji.

Triedne
a národnooslobodzovacie
boje v uašich
krajinách
od
r. 1848 do r. 1945.
Mierka
1:400000.
Rovnakoplošně
kuželové
zobrazenie.
Praha,
ÚSGK 1.961. sl'racoval
a vytlačil
KRÚ V prahe.
Slovenské
znenie
spracoval
kRU v Modre-Harmónií.
Spracované
padla Školského
atlasu československých
dejín. 1. vYdanie. Náklad
4000 souborů,
3 listy
ve spol.
rámu,
vícebarevná,
1GBX65 cm
(137X&2). Cena 'V listoch _24,70 Kčs. VÚGTK čís. přír. 76/62.

Tatry
~ plastická
mapa.
Mierka
polohopisu
1:100 000. Mterka
výškopisu
1:50000. Praha,
ÚSCK 1961. Spracoval
a vytlačil
KRÚ
v~ Modre-Harmónii..
1. slovenské
vydanie.
Náklad
11100 (3001 1-1100) výtiskov.
Tlač:
ofset
na
fatroide
v r. 1-981. Rozmer
45X50 cm (60X60). Cena 40 Kčs. VÚGTK čís. přír.
122/62.
Plastická
mapa, schválená
mtnisterstvem
školství
a kultury
jako
učebni ~omůcka
pro všeobecně
vzdělávacl
školy.
Hor.

Austrálla
a Oceánia.
Hospodárska
mapa. Mierka 1:8000000.
Nepravě válcové zobrazenie.
Praha,
ÚSGK 196~. Spracoval
a vytlačil
KRÚ V Prahe.
Slovenské
znenie spracoval
KRÚ V Modre-Harmónii.
1. vydanie. Náklad 1000 súborov. 2 listy V spol. ráme,
viacejfarebná,
H2X71 cm
[1~5X83).
Cena
v listoch
26,50 Kčs.
VÚGTK čis. přír. 80/62.
Hospodá"řská
mapa,
schválená
ministerstvemškolstvi
a kultury
jako
učební
pomůcka
pro
střední
všeobecně
vzdělávací
školy,
ekonomické
školy
a popřípadě
pro
základní
devítileté
školy.
Nástěnně
hospodářské
mapy mají v podkladu
zakreslenou
hydrografickou,
železniční
a v území s řídkou železniční
sítí i silniční
síť. sídliště
jsou ve čtyřech
velikostech
podle
počtu
obyvatel.
Hlavnim
obsahem
map jsou hospodářská
odvětvi:
těžba
nerostných
surovin,
průmysl
a zemědělství.
Zemědělské
oblasti
jsou
podle druhů rozlišeny
plošným
vybarvením.
Suroviny,
průmysl
a
přístavy
jsou znázorněny
značkami
tří velikostí
podle významu,
elektrárny
podle
výkonu.
U map jsou doplňkové
mapky
lidnatosti.

Vydává ústřední
správa
geodě.zie a kartografie
ve státním
nakladatelství
teGhnické literatury,
n. p., Spálená
51, praha I, tel. 23-44-41.
- Redakce: Ústřední
správa geOdězie
á kartografie,
Hybernská
2, F raha 1. Vedoucí redakce
inž. Vladislav
Sachunský.
V~konJlS' redaktor
inž. Jaroslav
Jirmus,
ÚSGK, Hybernsk6
2, Praha 1, tel. 222145 až 7, 234868 až 9. lnzertni
oddělení:
SNTL, spálená
51, Praha
1,
tel. 234441. Tiskne MIR, noviIjářskě
závody, n. p., závod 1, Václav ské nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát
ročně; toto číslo vyšlo
16. 6. 1962. Cena jednotHvěho
čísla 4,Kčs; celoroční
předplatně
48.- Kčs.Rozšiřuje
Poštovr1í novinová služba, objednávky
a předplatné přijímá
Poštovní
novinový
úřad - ústřední
admintstrace
PNS, Jindřišská
14, Praha 1. Lze takě 'objednat
u každého
pOštovniho
úřadu nebo doručovatele.
Objednávky
do zahraničí
vyřizuje
Poštovní
novinový úřad - vývOz tisku, jindřišská
14, Fraha 1. - Do sazby
7. 5. 1962, do tisku 9. 6. 1962; náklad 2500 výtIsků. papír: Text a pří.loha 7208-11/70 g, obálka 7209-41/80 g. - Otisk dovolen jen s udáním
pramene
a se zacnováním
autorských
práv.
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PRACí IV,.

SBORNíK VÝZKUMNÝCH
Sborník

obsahuje

o přesném

tři vědecko-výzkumné

redukčním

cích zkouškách

interpolačním

teHurometru

práce

pojednáva)Íc

dálkoměru,

o prověřova

a kritériích

přesnosti

topograIIC

kého mapováni,
Věder:kým pracovníkům
nýrům zeměměřičům

v oboru geodézie

a posluchačům

a kartogra1ie,

fakult příslušnýcil

inžeoborLL

...··· ...
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•
NeZbYtný-nik
~ého

modern

Celý slovník je rozvržen do pět

•

II

věka je

i svazků a obsallUje:

35 000 textových hesel
8500 odkazů
8 000 obrázků
Zabývá se celou technikou a technologií, přičemž zvláštní pozornost
věnuje
oborům s nejpronikavějším
pokrokem, například jaderné fyzice a technice atd,
Jednotlivé pojmy jsou uváděny tak, jak se s nimí čtenář setkává při četbě
odborného a denního tisku. V krátkých definicích jsou vysvětlovány základní
poznatky techníckých v1ěd, technologické výrobní postupy, konstrukční zpi'1soby,
mechanismy a jejich úko1.

f. díl (A~F)

-

vyšel již vd u b n u

Cena vázaného výtisku 77,- Kčs
II. qí! vyjde do konce roku 1962
III. a IV. díl během roku 1963
V. dí! v roce 1964

~
'

•

Knihy SNTL si zajistěte
v prodejnách
n. p. KHIHA
nebo ,přímo ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY
v Praze 1, Spálená
51

