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Geodetický a kartografický obzor

528.113

528.113
NEVOSÁD,

HEBOCA)l,

Z.

Pravděpodobnost střední polohové chyby.
GeooeUc'kýa 'kartograflciký (lbzor, 12, 1966,č. 10,
s. 258-261, 3 obr., 1 tab.

3.

BepOllTHOCTb Cpe,llHeH nJlaHOBOH oWH6KH.
reo,ll.

H KaJ>T. 06aop,

12,' 1966,

No 10, c. 258-2.61,

3 q,Hr., 1 Ta6.

Střední polohová chyba jako nejčastěji používaná
charakteri'sti'ka polohové přesnosti zhušťoV\B.clch
bodů. Střední 'Souřadnicové a střední polohové
chyby; střední eli!psa c<hyba střední křivka chyb.
Výpočet pravděpodObnosti střední polohové chyby.

Cpe,llHRll nJIaHOBaR oWH6Ka KaK 'la~e Bcero npHMeHReMaR xapaKTepHcTHKa IIJlaHOBOMTO'lHOCTHnYHKTOB cry~eHHll. Cpe,llHHe KOOp,lUlHaTHble H cpe.n:HHe nJIaHOBble
OUIH6KH, Cpe,llHHH aJIJIHnC oWH60K H Cpe,llHRR KpHBall
OUIH60K. BbltIHCJIeHHe BepORTHOCTHcpe,llHei'í nJIaHOBOH
01lIH6KH.

528.338:528.77:550.8

528.338:528.77':550.8

CARBONNELL,

KAPBOHHEJIJI,

M.

Polohopisné podklady pro fotointerpretační práce
a pro evidenci pi'írodních zdrojů.
Geodetic'kýa ikal"tografidký oibz'or, 12, 1966, č. 10,
s. 261-264.
Zpráva zpracovaná na podkladě jednání VII. komise
,kongresu Mezinárodní fotogrammerické
společnosti [Lisabon, září 1964). Různé typy 'zá'kladních map. CharakteriJsti1ky ptlohopisných podkladů 'pro fototnterpretaci, jejich pořízení a přesnost, výchozí základní síť. Vznik fotomB:lpy.Grafic1ké polohop'i'sné půdklady. Základy fotointerpretačních prací.

x.

M.

IlJlaHoBLIe 06ocHoBaHHll ,llJlll .paroHHTepnpeTaD;HH H ,llJlll
yqe'l<ll Ha'1'YpaJlbHLIX pecypcoB.
reo.n:. H KapT. 06sop, 12, 1966, N<l 10, c. 261-264
OT'leT o6pa6oTaHHblH Ha OCHOBaHHH peUIeHHll VII -c
KOMHCCHHX-oro KOHrpecca MClK,llYHapo.n:Horoq,OTOrpaMMeTpHtIeCKoro 06~ecTBa ,JIHca6oH, ceHT1l6pb 1964 r.).
PasHble BH,lI,b1OCHOBHbIXKapT. XapaKrepHcTHKH nJIaHOBbIX 06OCHOBaHHH ,llJIR q,OToHHTepnpeTarr;HH, HSrOTOBJIClUle' H rotIHOCTb 06ocHoBaHHM, HCXO,llHallOCHOBHallceTb.
IhTOToBJIeHHe q,OToKapTbI. I'paq,HtIeCKHe nJIaHOBble 060CHOBaHHR. IlpHHD;Hn pa60T no q,oToHHrepnpeTarr;HH.

528.74:528.44
528.74:528.44
MANDYS,

MAH.llblC,

B., POSPíŠIL,

V.

Zkušenosti
z fotogrammetrického
vyhodnocení
místních tratí v měl'. 1:2000.
GeodeUc'ký a 'karltografic[{ý obzor, 12, 1966, č. 10,
s. 265-269, 4 obr., 2 tab., 5 grafů.
Závěry a 'Zkušenosti Ústavu geodézie a kartografie
v Pardubicích a využití fotogrammetrické univerzální metody pro 'vyhodnocení místní trati v ma'pováIlí měř. 1:2000. Vhodná doba pro snímkování
a použití ši'rOkoúhlé letec'ké komory. Optimální
měřftk'o leteckých snfmků. IPostup prací a důsledky použití me1tody fotogrammetrlclkého vyhodno"
cení na jeji,ch 'OTgani~aci.

B., IlOCIlI111IH.il,

B.

OnLIT <PororpaMMeTpHtIeCKOH 06pa6OTKH MeCTHbIXJIHHHH
B Macwm6e I: 2000.
f'eo,ll. H Kapr. 06sop, 12, 1966,
4 q,Hr., 2 Ta6., 5 rpa.poB

No 10, c. 265-269,

BblBO,lI,bIH onbIT: I1HcTHTYTa reo.n:eSHH H Kaprorpaq,HH
B r. Ilap.n:y6HD;e no HCnOJIbSOB3.HHIOq,oTorpaMMerpHqeCKOrO YHHBepcaJIbHOrO cnoc06a .n:JIR 06pa6OTKH MeCT. HOH JIHHHH npH c~eMKe B MaclllTa6e 1: 2000. Ilo,llXo,llR~ee BpeMH ,llJIR c~eMKH H npHMeHeHHe WHpoKoyrOJIbHoro aapoq,OToannapaTa.
OnrHMaJÍbHbIH MaCUITa6 áspoCHHMKOB.Pa60tIHH nporr;ecc H BJIHllHHe cnoc06a q,OTorpaMMeTpH'leCKOH 06pa60TKH Ha opraHH3aD;HIO pa60T.

528.541.2
IlAJIATA,

528.541.2
PALATA,

M.

Současné nivelační přístroje li některé moinosti
zrychlení niwtelal!ní-chprací.
Geodetic'ký a 'kartografický obzor, 12, 1966, č. 10,
's. 270~274, 8 tab.
Přehled v současné době vyráběných nivelačních
přístr,ojfl. s údaji o výrobci, zvětšení dalekohledu,
cHllvOlSti libely, velikOsti středn~ chyby a váze
přístroje. P,řevažující tendence výroby 'přístrojů se
samočinným urovnáním 'záměrné přímky nad pi'ístroji s nivelB:lční libelou. Možnostiz<rychlení
a
automatizace niv'elačních prací.

M.

COBpeMeHHbIe HHBeJlHpHble npH60pbl H HeKOTOpbIe BOSMOllCHOCTH
YCKopeHHll HHBeJIHpHblX pa6OT.
reo,ll. H Kapr.
8 Ta6.

06sop,

12,

1966,

No 10, c. 270-274,

06aop
cOBpeMeHHblx HHBeJIHpHblX npH60poB C ,!UlHHblMH H npoHsBO,llHTCJIe, YBeJIH~eHHH SpHTeJIbHOH Tpy6bl,
tIYBCTBHTeJIbHOCTHypOBHR, BeJIH'lHHe Cpe,llHeH OIllH6KH
H Bece npH60pa. IlpeBbllIIaJO~ee npoHsBO,llCTBO npH6opoB C aBTOMaTH'leCKHM ropUSOHTHpoBaHHeM BHSHpHOH
JIHHHH npoTHB npH60paM C HHBCJIHpHblMypoBHeM. BosMOlKHOCTHYCKOpeB'HR H aDTOMaTH3aD;HH HHBeJIHpHblX
pa6OT.

912.43:711.163
912.43:711.163

MI1KIlIOBCKI1,

MIKŠOVSKÝ,

K TeXHOJlOrHH MOHTalKll TeXHHKo-XI>,,311HCTBeHHOH
KapTbl
HS rpa~HtIeCKHX OCHOB.
~/
•
reo,n;. H KaJ>T. 06sop, 12, 1~,\t;Il.-l:U,.
c. 275-277,
3 q,Hr., 1 Ta6.... ~.

M.

K technologii montáie THM z grafických podkladů.
Geodeti'cký a 'kartografic!ký obzor, 12, 1966, Č. 10,
s. 275-277, 3 obr., 1 tab.
Vari<anty'využití graficlkých p'ookladů pro možnost
odvození technickohospodář's'kých .map. Přesnost
odvození mapy jako dl1slede'k přesnosti montáže.
Optimální čáry řezu; Ověření metody při odvození
mapy v měř. 1:2000 v prostoru Petrovlce.

M.

BapHaHTht HCnOJlb30BaHHR rpa<lJj/i''..ec~<HX
.OCHoBÍI.JlR•.'Bq3MOlKHOCTH BbIBC.n:CHHRTexHHKo-x03JÍitC?IieHH~IX.KapT.
TOtIHOCTb BblBe,lleHHll KapTbl KaK CJIe,llCTBHe TOqrl:'oCTH:
MOHTalKa. OnTHMaJlbHble JIHHHH Ce'leHHR; npOBepKa
cnoc06a
npH BblBe,lleHHH KapTbI B MacUITa6e 1: 2000
B paHoHe r. Ile.T}JOBHD;e.

528.113
NEVOsAD, Z.
Probabilité d'une erreur moyenne de position.
Geodetlciký a kartografický obzor 12" 1966, No 10,
pages 258-261, 3 il1ustrat1ons, 1 tableau.
Une erreur rnoyenne de posi'tion employée de plus
souvent cornme carac,téristique
de la précision
d'une positi-on de points complémentaires. Erreurs
rnoyennes de coor'données et erreurs rnoyennes
de position; elltpse moyenne des erreurs et courbe
rnoyennedes
erreurs. Oalcul de probabl1ité ďune
erreur de position.

528.113
NEVOSAD, Z.
Probability of meaD square error of positiOD.
Geodetický a ka'rtografický oozor 12, ~1966,Nr. 10,
p. 258-261, 3pict., 1 tab.
Mean squ<l.re error
of position as the mast
frequently used accuracy characteristic of position
of contr'ol 'points. Mean square errors of position
and of coordinates. Mean square ellipse. of errors
and mean curve of errors. P,robability computation
of mean squa're error of position.

528.338:528.77:550.8
CARBONNELL, M.
Maps for photoiDterpretatioD
and for registration .
of natural resources.
'.
•
Geodetický a'kartografic'ký
obzor 12, '1966, Nr. 10,
p. 261-264.
A report prepa·redon
the base of discussions in
comm'ission VII at the Xth congressof
the IPS
[Lisbon, Septe'mber 1964). Different types of maps.
Characte'ristic
of maps for photointer'pretation,
their preparation
and accuracy, the prťmary network. GompiIation of 'a photomap. Graphic data.
Principles of photointer'pretation.
528.74:528:44
MANDYS, B., POSPíŠIL, V.
Experiences
with photogrammetric
plotting
in
urban areas on the scale 1:2000.
Geodetický akartografic'ký
oOzor 12, 1966, Nr. 10,
p. 265-269, 4 'pict., 2 tab., 5 graphs.
Conclusions and experiences of the Institute for
geodesy 'and cartography
in Pardubice with the
universal photogrammetric network for the plotting
of map's on the scale 1:2000 in urban areas. Hrne
suitable for 'air carnera. Optirnal scale af air
photographs. Technological process and the effects
of the photogrammetric rnethod on the organisation
af works.
528.541.2
PALATA, M.
Contemporary
levels and
acceleration of levelIing.
Geodetický a kartografický
p. 270-274, 8 tab.

some

possibilities

j

of

obzor 12, 1986, Nr. 10, •

A review of levelsproduced
at present, data on
producers, magnification
of telescope, sensitivity
of telescope level, rnean square error and weight
of 'instrurnents. Preponderating
tendencles in the
productlon of automatic levels over instruments
with a telescope level. Possibilities of acceleration
and autornation of levelling.
912.43:711.163
MIKŠOVSKÝ, M.
Technology of assembling large-cale maps from
cartographic
materials.
Geodetický a kartografický
obzor 12, '1966, Nr. 10,
p. 275-277, 3pict., 1 tab.
Diffe.rent ways of using cartographic
materials
for the complla'tlon of large-scale rnaps. Accuracy
of the new maps as effect of accuracy. Optimal
lines of sections; verification of Ihe method in
the cornpHation of a map on the scale 1:2000 in
the are a of Petrovice.

528.338:528.77:550.8
CARBONNELL, M.
Matériaux planimétriques
de base pour travaux
d'interprétation
photographique et pour relevé des
ressources naturelles.
Geodetioký a 'k'artografický obzor 12" 1966, No 10,
pages 261-264.
Compte-rendu a la base des travaux de la VIIe
Commi'sSiondu Xe Congrěs International de Photogrammétrie [Lisbone, septembre 1964). Différents
types de cartes" de base. Daractéristiques
des
rnatéri'auxplanimétriquesde
base pour travaux
ďinteI'prétation
photographique,
leur acquiSition
et précision. Réseau initi'al de base. Origine ďune
cartep'hotogra'p'hique.
Elérnents graphiques
de
plan'i'rnétrie. Principes des travaux ďintel'prétation
photographique.
528.74:528.44
MANDYS, B., POSPíŠIL, V.
Expériences de restitution photogrammétrique
des
trajets a ľéchelle de 1:2000.
'
Geodetic:ký a 'ka'rtografic'ký oOzor 12" 1966, No 10,
pages 265-269,
4 il1ustrations,
2 tableaux,
5 graphes.
Conclusion et expériences de 1'Institut de Géodésie
et Cartopraphie a Pardubice avec la méthode un'iverselle photogramrnétrique
pour la restitution
ďlln trajet localA
l'échelle de 1:2000. Période
favorable
pour les 'prises de vue et emploi
ďllne caméra stéréophotogrammétrique
aérienne.
L'échelle optimale des clichés aériens. Procédés
et conséquences de l'ernploi de la méthode de
restitution photogramrnétrique
et organisation.
528.541.2
PALATA, M.
Appareils
de nivellement
actuels
et quelques
possibilités d'accélération
des travaux de nivellement.
Geodetic'ký a kartografický
obzor 12. 1966, No 10,
pages 270-274, 8 tableaux.
Ape~u ďap:pareils de nivellement de fabrication
actuelle avec irrdications concernant le fabricant,
l'agrandissement
:ctu télescope, la sensibilité de la
libelle, de l'étendue ďune erreur moyenne et le
poids de l'appareil. Les tendances dorninantes de
la fabrication des appareils a calage automatique
du niveau. Possi'bilités ďaccélération et automation
des trav,aux de nivellement.
912.43:711.163
MIKŠOVSKÝ, M.
Technologie du montage de cartes cadastrales des
bases graphiques.
Geodetic,ký a 'kartografic'ký obzor 12" 1966, No 10,
'pages 275-277, 3 illustratioll's, 1 tableau.
Variantes pour l'emploi de bases graphiques pour
la déduction de c'artes cadastrales.
PrécIslon de
la déductions. ďune carte comme résultat ďun
montage précis. Lignes optimales de coupe; vérification de la méthode a la déduction de la carte
A l'échelle de 1:2000 dans l'espace de Petrovice.
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60 LET

předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie
SOUDRUHA

ING. JAROSLAVA PRŮŠI

11. října 1966 oslavil předseda Ostřední správy
geodézie
a kartografie
soudruh
Ing.
Jaroslav
P raš a, nositel Rt1du práce a státního vyznament1ní "Za zásluhy o výstavbu",
v plné duševní a
tělesné svěžesti své šedesáté narozeniny.
Při pFtležitosti tohoto významného životního jubilea sešli
se pracovníci
resortu Ostřední správy geodézie a
kartografie
i z ostatních
orgánů,
stranických
a
různých organizacl, aby s ním pobesedovali a připomenuli si některé skutečnosti
z uplynulých
let
bojů za vybudování
nového společenského
řádu
v Československé socialistické
republice a soustředění čs. geodézie a kartografie.
Soudruh Ing. Průša pracuje v oboru geodézie
a kartografie
vzce než třicet šest lf?t. Jeho dlouholetá a usilovná práce se vyznačuje vysokou politickou vyspělosti,
oddanosti
Komunistické
straně
Československa a všemu pracujíclmu
Udu, neúnavnou iniciativou
a pracovní houževnatostí, která nezná času ani oddechu. Svým aktivním, stranickým
a lidovým
pNstupem zabezpečoval
soudruh
Ing.
Průša vždy spolehlivě
generální
linii
strany
na
úseku zeměměřické
a kartografické
služby. Ať to
bylo po květnovém povsti1ní v roce 1945 v Zeměměřickém úřadě v Praze, který vedl od roku 1947,
nebo po vítězném Únoru 1948, kdy byl stranou postaven jako mladý vedoucl do. čela zeměměřického
odboru ministerstva
financí, později pak ministerstva techniky
(stavebnictvl).
Od roku
1954 řldí
nepřetržitě
nový resort geodetické a ~artografické
služby - Ústřední sprt1vu geodézie a kartografie.
Snahy
čs. zeměměřičů
po
soustředění
a
odstranění
organizačního
roztFtštění
geodézie
a
kartografie
neměly před druhou světovou válkou
naděje na úspěch. Soudruh Ing. Průša uplatnil
již
v roce 1946 své iniciativní
podněty k soustředění
v zeměměřžcké sekci Národohospodářské
komise
ÚV KSČ, jejimž byl předsedou, a spolu s ostatními
soudruhy a pokrokovými
geodety bojoval za soustředěni a zajišťování
hlavnlch
cílů KSČ (osídlování pohraničí,
revize pozemkové reformy apod.).
Teprve po vítězství dělnické tFtdy v roce 1948 se
podařilo prvé soustředění sti1tnzch služeb v geádézži a od 1. ledna 1954 vytvoření
Ústřední správy
geodézie a kartografie
a jeJích ústava.
Resort ÚSGK, pod vedením soudruha Ing. Průši,
včas splnil rozsáhlé úkoly vyplývajícl
pro geodézži
a kartografU
v období socializace čs. zemědělství:
byl splněn velmi náročný úkol X. sjezdu KSČ založit do konce roku 1958 na celém území státu
jednotnou evidenci půdy; ve velkém rozsahu byly
provedeny hospodářskotechnické
úpravy pozemků,
které bylo třeba provést pro rozvoj zakládání
a
rozšiřování jednotných
zemědělských
družstev. Organizační sjednocení pracovníků
v geodézU a kar'tografn
umožnilo soustředit
všechnu kapacitu
na
rozhodujícl
úkoly: ,např. v průběhu druM pětiletky
bylo v podstatě dokončeno na celém území budování geodetických
základů,' byly splněny i dalšl

rozsáhlé úkoly, např. topografickou
službou MNO
ve spolupráci s orgány ÚSGK bylo na celém území
provedeno
topografické
mapování
v
měřítku
1 : 25 000 a vyhotoveny topografické
mapy menšzch
měřítek (1: 50000, 1: 100000, 1: 200 000). Orgt1ny
ÚSGK rozvinuly
topografiCké
mapování v měNtku
1: 10 000 pro potřeby investiční
výstavby,
geologického průzkumu, vodního hospodt1řství, dopravy
atd., které bude v několika
mt1lo přlštlch
letech
dokončeno na cellim státním území. Bylo zaht1jeno
technickohospodt1řské
mapování v měřítku 1 : 5 000,
1: 2 000, 1: 1 000 progresívními
fotogrammetrickými metodami. Založením jednotné evidence půdy
byl zaveden pořádek do výkaznictví
půdních fondů
a byly vytvořeny podmínky pro řádnli hospodaření
s nimi. Orgánům OSGK připadly i dam důležité
úkoly, vyplývajícl
ze zákona o evidenci nemovitosti.
Soudruh Ing. Průša stojí 12 let v čele resortu
ÚSGK, který rok od roku sMle výrazněJi pod jeho
vedením plní náročné úkoly pro rozvoj čs. nt1rodního hospodářství, socialistické
výstavby i pro rozvoj školství a kultury. Soudruh Ing. Průša má rozhodujícl podll na soustředění kartografické
tvorby
do působnosti resortu ÚSGK. Soustředěnt1 kartografie neměla svůj začt1tek lehký; musela dokázat, že
nejen její organizace je lepší, ale hlavně že kartografickt1 díla mohou lépe uspokojit
a zajiMovat
společenskou
potřebu. V uplynulém
období vykonala kartografická
tvorba úspěšnou cestu, a to lak:
na úseku map pro hospodt1řskou vfístavbu, tak i na
úseku map pro školy a veřejnost.
Soudruh Ing.
Průša aktivně podporoval rozvoj vfízkumné základny v odvětví geodézie a kartografie
a zasloužil se
o zřlzení Výzkumného
ústavu geodetického,
topografiCkéhO a kartografického.
Za jeho aktivní pomoci byly rozšířeny
pokrokové
fotogrammetrické
metody a reprodukční
technika na všechny krajské ústavy a příkladná
je jeho starost o rozvoj
nové techniky,
její prosazování a plné pochopení,
zejména z hlediska potřeb pracujíclch
na středisclch géodézie. Čs. geodézie, fotogrammetrie
a kartografie významně upevnila v uplynulém období své
mezinárodní
postavení a dosáhla světové úrovně.
Soudruh Ing. Průša jako člen Československé vědeckotechnické
společnosti prosazuje Její zájmy a
plně podporuje činnost této organizace v ČSSR i za
hranicemi.
Za dlouholetou
úspěšnou řídícl práci v oboru
geodézie a kartografie
a za dosažené hospodářské
a politické
výsledky propůjčil
president republiky
soudruh Antonín Novotný u příležitosti
20. výročí
osvobození Československa
soudruhu Ing, Průšovi
Rád práce.
K četným blahopřejným
projevům se připojuje
i redakční rada odborného časopisu Geodetický a
kartografický
obzor s přáním
dalších
úspěchů
v organizátorské,
řldkí
a tvůrčí činnosti na useku
geodézie a kartogratie
a přeje mu pevné zdraví,
dobrou pohodu a spokojenost v osobním životě.
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Ing. Zdeněk Nevosád, CSc••
Vojenská akademie A. Zápotockého, Brno

Pravděpodobnost
střední polohové chyby

Metody zaměření geodetických bodů jsou závislé na
požadované polohové přesnosti. Polohová přesnost
bodů se vyjadřuje různými kritérii, např. středními
souřadnicovými chybami, středními elipsami chyb,
středními polohovými chybami atd. Rozbory jednotlivých kritérií přesnosti slouží ke stanovení zásad
pro volbu bodů a metodu jejich zaměření. Největší
pozornost se věnuje chybovým rozborům a výpočtům
chyb v poloze trigonometrických bodů. K charakteristice polohové přesnosti zhušťovacích bodů se nejčastěji používá střední polohové chyby, jejíž určení
je ve srovnání se středními souřadnicovými chybami
a středními elipsami chyb jednodušší. Střední polohová chyba je univerzálnějším kritériem přesnosti
a její pravděpodobnost se mění v závislosti na tvaru
odpovídající střední elipsy chyb. V článku je odvozen
výpočet pravděpodobnosti střední polohové chyby.

Osy střední elipsy chyb a střední křivky chyb
jsou totožné (obr. 1). Velikosti obou poloos odpovídají
extrémním hodnotám středních chyb souřadnic.

Polohová přesnost trigonometrických bodů se vyjadřuje středními souřadnicovými chybami m", mli
(obr. 1). Počítají se přímo při vyrovnání souřadnic
bodů metodou nejmenších čtverců [2], [3] podle známých vzorců

kde mo je odhad střední jednotkové chyby a Q"",
QIIII jsou váhové koeficienty. Velikost středních souřadnicových chyb závisí na poloze souřadnicových os.
Při otáčení souřadnicové soustavy kolem vyrovnávaného bodu vytvoří koncové body vynesených chyb
úpatnici střední elipsy chyb, tzv. střední křivku chyb
(obr. 1), která poskytuje ucelený obraz o polohové
přesnosti bodu. Střední elipsa chyb se obvyk1e liší
v nepodstatné míře od střední křivky chyb. K větším
odchylkám dochází jen u elips s velkým zploštěním.
Střední elipsy chyb se používá převážně k teoretickým rozborům polohové přesnosti bodů různých geodetických sítí a řetězců, bodů určených polygonometricky atd.

Rozbory středních souřadnicových chyb m", mli
prokázaly, že jejich kvadratický součet je pro každý
bod konstantní a nezávislý na poloze souřadnicové
soustavy, např. [2], [3] atd. Střední polohová chyba
je dána také kvadratickým součtem poloos c, d střední
~ipsy chyb

vyjadřující, že polohová chyba M je větší než o4povídající střední chyby souřadnic m", mli' Je-li

Rovnice dokazuje, že střední polohová chyba může být až o 41 % větší než velká poloosa střední elipsy
chyb. Z rovnice (1,2) a (1,3) je patrné, že střední polohová chyba nedává přehled o velikostech středních
chyb v různých směrech, jako střední elipsa chyb nebo
střední souřadnicové chyby. Proto se střední polohové chyby nepoužívá jako kritéria polohové přesnosti pro body trigonometrické, ale obvykle jen pro
různé druhy zhušťovacích bodů.

Významným faktorem v rozboru chyb je pravděpodobnost (/J nebo T, že zkoumaný bod leží uvnitř vypočtené střední elipsy chyb nebo kružnice uroon6.
střední. polohovou chybou. Pravděpodobnost počítáme pro případ, kdy v (1,1) použijeme základní
jednotkovou střední chybu mo, která je odvozena
spolehlivě z bohatého měřického materiálu (např.
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z celé sítě), a charakterizuje základní soubor. Pokud
bychom při výpočtu pravděpodobnosti použili empirické střední jednotkové chyby mo, vypočtené jen
z malého počtu měřených veličin (např. z vyrovnání
jednoho bodu), je pravděpodobnost výskytu chyby
uvnitř střední elipsy chyb a střední polohové kružnice
menší [1], [4].
Pravděpodobnost, že bod leží uvnitř střední elipsy
chyb, jejíž parametry jsou vypočteny ze známé jednotkové střední chyby mo, je dána podle zákona rozdělení pravděpodobností chyb v rovině hodnotou .[1],
[3]

<

Pravděpodobnost R, že skutečná poloha bodu P'
leží v mezích x, x
dx a y, y
dy je dána výrazem [1]

+

+

kde Ip(x), Ip(Y) označují pravděpodobnosti ve směru
souřadnicových os x a y. Osy střední elipsy chyb zvolíme shodně s osami pravděpodobnosti x, y. Podle
Gaussova zákona je
x'

=

Ip(x)

1

-V--=
2n

e

-

2m2
a: ,

ma:

y'

1
-~
Ve
2n

=

Ip(y)

ma:

Pravděpodobnost f/J', že daný bod neleží uvnitř
střední elipsy chyb, je při normálním rozdělení chyb
značně větší
R

1

=

1

2n
Ke zvýšení pravděpodobnosti f/J navrhují někteří autoři, např. Mohle, Reissmann [3] zvětšit
'3tředníelipsu chyb. Tak např. pro proměnnou t = 1,177
bude pravděpodobnost f/J(t = 1,177) = 0,500, pro t =
= 1,414 je f/J1t=l.414) = 0,632 a pro t = 1,515 je
(Plt=1.515) = 0,683. Proměnná t udává zároveň zvětšení poloos c, d střední elipsy chyb. Účelné je zvětšení
poloos elipsy pro t = 1,515, kdy pravděpodobnost
stoupne na hodnotu 0,683 a je shodná s pravděpodobností střední chyby jednorozměrných veličin.
Výpočet pravděpodobnosti T, že určovaný bod leží
uvnitř kružnice o poloměru střední polohové chyby M,
odvozené opět ze známé jednotkové střední chyby mo,
je složitější. Pravděpodobnost se mění v závislosti
na tvaru středních elips chyb, z nichž je odvozena (1,3).
Střední polohová chyba definuje kruh, na jehož obvodě se mění spojitě hustota pravděpodobnosti. Extrémní hodnoty má hustota pravděpodobnosti v průsečících kružnice s prodlouženými osami dané střední
elipsy chyb (obr. 2). Pouze za předpokladu, že střední
elipsa chyb přechází v kružnici (c = d), má kružnice
o poloměru M = c2
d2 stejnou hustotu pravděpodobnosti ve všech svých bodech.

ma:

rnll

e -"2

(x'm~

+

mli,

y' ) dx dy.

iii~

(2,5)

Střední souřadnicové chyby ma:, mli označují opět·
základní střední chyby vypočtené z jednotkové střední
chyby mo a nejsou totožné s empirickými chybami ma:,
mli (1,1). V našem případě jsou shodné s poloosami
c, d odpovídající střední elipsy chyb. Z rovnice (2,5)
je zřejmé, že geometrická místa bodů stejné hustoty
pravděpodobnosti jsou obecně elipsami chyb.
Pravděpodobnost T, že chyba e v poloze bodu P
není větší než střední polohová chyba M, je dána
součtem pravděpodobností R všech plošných elementů kruhu, daného chybou M. Pravděpodobnost 'l'
je obecně vyjádřena dvojným integrálem

T

=

fQf

1

k e -"2

(x'

y'

iii~

+

iii;

)

dx dy,

(2,6)

x

-== !? cos Ip,
ma:

V +

v níž pravoúhlé souřadnice x, y nahradíme polárními
!?, Ip a po úpravě integrálu dostaneme

Integrační obor Q je vyjádřen
souřadnicovém systému výrazem

M2 = x2

+ y2 (=

m~

v pravoúhlém

+ m;).

Dosazením rovnice (2,7) vypočteme

M2

e2 -- --------m~ cos"lp+ m; sin21p
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Tabulka
Pravděpodobnost 1:, že bod P leži v rozmezi stfednf polohové chy by M =
střednich elips chyb p nebo p'.

I

ti

T%

I

1,0

1,5

2.0

63,21

64,55

66,30

1,0

0,66

0,50

p'

2,5

I

=-

T

- - S'" [
2k m",
my
e

10

67,35

67,85

68,23

0,40

0,33

0,20

dm

T'

(2,12)

T=

p2

J
mli mli e

- 2 :n; k m",m
ll-

2k -

n-

-

I

2 (p

I

T

ještě dále

+1
+ sin

I

oos cp

cp)

O

kde 'P je poměr poloos střední elipsy chyb

pro rnzné poměry poloos

I

20

co

68,27

68,27

68,27

0,10

0,05

o

= ~ . Na obr. 3 je graficky znázorněn průběh
c

pravděpodobností

O

Rovnici pro výpočet pravděpodobnosti
upravíme

2,

5

1]

+ m~sin Icp ) -

li (m; 00S2cp

-

2

3

nebo 'P'
m~+ m~

Vc + d

v závislosti na 'P.

Z tabulkovanych hodnot T % vyplývá důležitý
poznatek, že pravděpodobnost se mění jen v malém
rozsahu od 63,2 % do 68,3 %' Střední polohová chyba
dosahuje maximální pravděpodobnosti
Tma>:'
je-li
odvozena ze střední elipsy chyb s poměrem poloos
blfžícím se nekonečnu nebo nule. Limitní hodnota
poměru 'P -- 00 znamená. přechod na jednorozměrné
chyby. S maximální pravděpodobností
můžeme počítat od poměru 'P = 5 ('P' = 0,2), kdy střední elipsy
chyb mají již velmi nepříznivý tvar. Interval spolehlivosti střední polohové chyby prakticky odpovídá in.
tervalu spolehlivosti střední chyby jednorozměrných
chyb.

'P=c:d
Protože k = (2:n;
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mll)-l, bude

1

S'"

p2
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e
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69
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+ sin"",) drp.

Integrál je možno řešit přibližně, např. Simpsonovým vzorcem

r
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+ Y4 + ...+ Y2n-2) + 4 (Ul + Ya + ...+ Y2n-l)],

kde h je zvolený interval L1rp a
p.+

Yi

=e

-

2 (p.

1

OOS·"', + sinl",.>

K dosažení spolehlivého výpočtu pravděpodobnosti T byl zvolen interval Arp = :n; : 250 (= 80').
K určení integrálu (2,16) bylo vypočteno pro každý
t"\'"arstřední elipsy chyb 251 hodnot Yi' Pro zdlouhavost
výpočtu byly zvoleny jen některé tvary střední elipsy

c

= li) =

chyb pro 'P (

1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 10; 20;

00.

Podle Simpsonova vzorce a zvoleného intervalu
L1!p je pravděpodobnost T dána vztahem
.

:n;

T

= 1-

+ Y2n-2)

+ Y2n + 2 .«Y2 + Y4 + ... +
+ 4 (Yl + Ya + ...+ Y2"-l)].
(2,18)
750 [Ya

Tabulka dává přehleď o pravděpodobnosti
různé poměry

poloos středních

elips chyb 'P

T

pro

= ~

Střední polohové chyby se používá jako kritéria polohové přesnosti pro některé druhy zhušťovacích bodů.
Velikost této chyby je nezávislá na poloze souřadnicových os. Výpočet pravděpodobnosti
T prokazuje
oprá.vněnost používání střední polohové chyby pro
vyjádření polohové přesnosti bodů. Pravděpodob.
nost, že skutečná poloha bodu leží při normálním
rozdělení pravděpodobností uvnitř kružnice o polomě.
ru střední polohové chyby (8 :::;;:M) se pohybuje v roz·
mezí 63,2 % - 68,3 %. Obvykle je třeba uvažovat
nižší hranici pravděpodobnosti
(tj. 63,2 %), protože
vyšší hranice pravděpodobnosti odpovídá silně zploŠ.
tělým elipsám chyb, kdy určení bodů není vhodné.
Lze tedy očekávat, že alespoň u 63 % bodů nepřesáhne
skutečná polohová chyba střední polohovou chybu M
a maximálně u 37 % bodů bude skutečná polohová
chyba větší. Tato úvaha platí ovšem za předpokladu,
že polohové chyby jsou produktem jen nahodilých
chyb a že střední polohová chyba M je vypočtena ze
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spolehlivě známé jednotkové střední chyby mo' V případě použití empirické jednotkové střední chyby '11/.0
je pravděpodobnost výskytu chyby uvnitř střední
polohové kružnice menší [1), [4].
Z teoretických rozborů střední polohové chyby je
možno stanovit obecně platné zásady pro optimální
nebo přípustnou volbu polohy zaměřovaných bodů
vzhledem k poloze daných bodů. Přehled o polohové
přesnosti poskytnou také různé pomocné grafy neho
nomogramy středních polohových chyb.

obzor

261

Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]

BlIhm. J.: Vyrovná.vací počet. Praha 1964.
Fiala, F.: Geodetické počtátstv1. Praha 1950.
Krajčí,
J.: Lokálne geodetické siete. Bratislava 1963.
Kubáček.
L.: Empirická elipsa strednej ohyby. Geodetický
a kartografický obzor 1966, čís. 5.
[5] Nevosád.
Z.: K polohové přesnosti bodů určenýoh protina·
nim vpřed a zpět (habU. práce). Brno 1965.

Lektoroval:
Praha

Polohopisné podklady
pro fotointerpretační práce
a pro evidenci přírodních zdrojů

prof. Ing. dr. Josef Bohm, Dr Se., FS ČVUT,

Ing. Mauriee Carbonneli,
Národní zeměpisný ústav (IGN), Pařil

Na X. kongresu
Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti (Lisabon, září 1964) VII. komi:se ve
své prvé rezoluci upozornila na velký význam,
který má "rychlé pořízení polohopisných
map
v malých měřítkách pro fotointerpretační
práce,
potřebné pro mapování přírodních zdrojů v mnohých částech světa -zvláště
v rozvojovýchzemích". Tato zpráva, zpracovaná
za spolupráce
malé skupiny odborníků, se pokouší vyhovět tomuto přání. Ukázalo se nutným rozšířit tuto studii
na veškeré polohopisné podklady, anIž bychom se
omezovali na malá měřítka. Je však nepochybné,
že jsou to právě malá měřítka, kde je jádro problému, poněvadž zpravidla jde o to, pořídit co
nejrychleji potřebné podklady v rozsáhlých oblastech, nezbytné pro první základní studie moŽného
uplatnění.

V prvé fázi je především vhodné sestavit všeobecný
přehled přírodních
zdrojů, který by vyúsťoval
v určení potencionálních
mo'žností rozvojekaž~é
oblasti. Takový přehled je možno podat na tematických mapách malých měřítek, např. 1: 100000,
1 : 200 000 nebo 1: 250 000 a často i 1: 500 000 a
1 : 1 000 000. Tyto mapy dovolí vyčlenit některé
oblasti, v kterých 'bude nutno přikročit k důkladnějším studiím, i když stále ještě všeobecného
charakteru; bude to stadium předběžných projektů
orientačního charakteru a mapování v měřítkách
řádově 1: 50000, 1: 25000 nebo 1: 20000. Konečně při realizaci projektu bude často třeba podrobného mapování ve velkých měřítkách.
V těchto dvou stadiích bude nutno současně
stud.ovat rfizné přírodní rysy země, geologic'ké,
pedologické, biogeografické apod., a to v jejich
vzájemné souvislosti. Bude také nezbytné provést
některé stavebně-inženýrské
práce. Při těchto studiích a při těchto pracích nelze nepřihHžet k r eli é f u terénu a jsou-li polohopisné podklady
vhodné pro kartografické vyjádření získaných výsledků, je situace, kdy můžeme použit topografických map, vždy výhodná, často dokonce ne·
zbytná.
Zmíněný požadavek je méně nutný při mapování průzkumného charakteru nebo při rekognoskaci prováděné pro základní evidenci. Polohopisná

dokumentace, doplněná případně několika významnějšími kótami - podle povahy krajiny - tvarovými prvky reliéfu a morfologií, bude v podstatě
postačující. Je možné se zpočátku omezit - z hlediska požadavků naléhavosti a pořizovacích nákladů na zmíněný typ polohopisných
map
v malých měřítkách, Ikteré pak budeme moci dodatečně doplnit, a to pokud možno co nejdříve,
vyjádřením reliéfu vrstevnicemi.
Ve všech etapách studie o možné exploataci
území, a zvláště v obdObí pořizování předběžných
projektů a v období realizace projektů, vystupují
z á k I a dní
map y ve dvou úlOhách: na jedné
straně tvoří jeden z prvků vlastní studie, pořizovaný zároveň s fotointerpretačními
pracemi a
v úzké souvislosti s nimi, na druhé straně musí
dát po 10 ho P i s n Ý pod k 1 a d, na němž budou vyjádřeny dílčí či celkové výsledky studie.
Z toho plyne, abychom citovali vyjádření Komarova [8], že "topografická mapa je prvním stadiem při evidenci přírodních zdrojů", a tak mňžeme již na počátku této studie vyslovit následující
dva principy:
1. Všechny studie exploatace a evidence přírodních zdrojů musejí v co nejv~tší míl'e začínat
pořízením topografiCkých
map nebo alespoň musejí
zařadit práce pro jejich pořízení do celkového programu prací soub~žn~ s fotointerpretačními
studiemi [15].
2. Redakce topografických
map by m~la být
pojata tak, aby bylo možné pořídit snadno jednobarevné, příp. zjednodušené tisky, které by sloužily
jako podklad pro tematické mapy.

Tento druhý požadavek nás vede k tomu, abychom oddělili polohopisné základy od vydání pracovní mapy, kterou bude používat fotointerpretátor
pro, své zákresy a kterou budeme moci pořídit
z vlastních leteckých snímků ve formě jejich montáže, ve formě náčrtků nebo též z map. Ty budou
obvykle ve větších měřítkách, než bude ediční
měřítko a budou muset obsahovat maximum detailů, které by mohly sloužit jako vztažné body
pro zákres prvků identifikovaných
a lokalizovaných na leteckých snímcích. Topografická mapa,
získaná fotogrammetrickou
cestou, bude mnci pokud bude k dispozici - hrát stejnou roli, a to
po případném předchozím zvětšenÍ.

1966/261

,Geodetický a kartografický obzor
262
roi!. 12 (54), i!íslo 10/1966

CarbonneZl,

Z důvodů různých průtahů - potíží spojených s obtížnými personálními otázkami a finančním tlakem, často špatně chápaným - nedochází
vždy k tomu, aby pořízení topografické mapy předcházelo nebo doprovázelo fotointerpretační
práce.
Stává se tedy nutným pořizovat speciální polohopisné podklady. Jaké jsou zde optiinální charakteristiky? Jakým způsobem je pořídíme?
Charakteristiky polohopisných podkladů
pro fotointerpretaci

Odborníci z různých vědních oblastí mají ruzné
požadavky, pokud se týká měřítka, nejlépe vyhovujícího pro jejich práce [8, 13, 14J. Nebylo by
ovšem hospodárné pořizovat pro každé práce mapy
v různých měřítkách. Pro každou předem stanovenou fázi je třeba vybrat vhodné střední měřítko.
Podle dřívějších publikací i podle studií, konaných
pro tuto zprávu, vychází, že nejvýhodnější měřítka
jsou bezpochyby 1: 200 000 pro celkovou evidenci
[rekognoskační
práce), 1: 50 000 pro předběžný
projekt [mapování s dílčími detaily), 1: 10000 pro
vlastní provádění objektů [podrobné mapování).
Materiály, vydávané v těchto měřítkách, mohou
pak být podle potřeby jednotlivých zájemců buď
zvětšeny nebo zmE;mšeny.
Některé projekty, zvláště při výstavbě měst
anebo při vodohospodářských
pracích, vyžadují
někdy mapy velmi velkých měřítek [od 1: 500 do
1 : 5 000), doplněné často velmi přesnými výškovými údaji. Nemyslíme, že by tyto mapy musely
být uvažovány v námi studované skupině polohopisných podkladů pro fotointerpretaci.
P r v k y, k t e r é jet

ř e b a vyj á dři

t

Výběr těchto prvků musí odpovídat dvěma předpokladům. Nejdříve musí splnit úlohu vztažných bodů
pro lokalizaci
studovaných
objektů, po kterých
pátráme. K tomu účelu musí být bohatství podrobností na pracovních
mapách fotointerpretátora
značně velké [fotomozaiky, anebo podrobné grafické náčr'tky), zatímco konečné mapy, určené pro
zákres výsledku, nemusejí obsahovat než nejpodstatnější detaily: hlavní komunikační tepny, hlavní
hranice kultur, vodopisnou síť atd.
Vybrané prvky musejí přitom uvádět do souvislosti vztahy mezi studovaným objektem a mezi terénem. Ezio Viti v publikacích
EIRA zdůraznil
tento bod, který se skutečně zdá velmi důležitý.
Výběr prvků zobrazovaných v polohopisných základech bude však zajisté různý, v souvislosti s tématickým zaměřením mapy: např. některé hranice
,kultur mohou významně zdůraznit Výsledky pedologického mapování, zatímco pro geologické mapování nemají žádný význam.
V této studii vztahy mezi jednotlivými prvky
a terénem,
jakož i geomorfologické
údaje mají
,vždy velký význam. Tento bod byl zvlášť zdůrazňován v posledních letech [zvláště H. Th. Verstappen, ITC, J. Carré a R. d'Hollander v přednáškách
na IGN). Hlavním základem přitom bude vodopisná
síť, kterou vždycky 'bude nutno zachytit se všemi
rozvětveními. Také prvky strukturálního
charakteru [skalnaté hřbety, srázy, horské štíty, obnažené geologické vrstvy, zlomy, trhliny), podobně
jako prvky hydrogeologické
a pedologické
[po-
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hyblivé či stálé pískové duny, půdy, skaliska apod.)
mohou přispět interpretační
studii při vyjadření
jejích Výsledků. Takovou snahu vidíme např. při
vydávání "topografických
podkladů"
v měřítku
1 : 200 000, pořizovaných v IGN pro země Afriky,
zvláště pro území pouští, a dále také u map "topomorfologických"
v pojetí prof. Marchesiniho [9J.
Konečně s ohledem na to, že nám chybí
vrstevnice, mohou být v hornatých územích velmi
užitečné různé způsoby zjednodušeného vyjádření
reliéfu - vykreslení horských hřbetů, udání typických výškových bodů, vyznačení svahů, situační
vykreslení oblasti o stejné svažitosti. V této oblasti
bylo provedeno mnoho zajímavých studií publikovaných společností Géotechnip.

Všichni autoři se shodují v tom, že u těchto
podkladů je důležité, aby bylo dosaženo jisté r e1 a t i vn í pře S n o s t i [poloha a orientace ve
vztahu k sousedním objektům), a to v mnohem
větší míře, než aby bylo dosaženo pře s n o s t i
a b s o I u t n í [poloha objektů v souřadnicovém
systému). Čáry, kreslené fotointerpretátorem,
jsou
dosti často neurčité vlivem povahy studovaných
objektů. Také měření, která budeme na mapách
provádět
pro projekty
exploatace, budou spíše
plošná měření, než měření vzdáleností. Pro polohopisné základy se zdá, že skutečně je potřebná
pouze dobrá homogennost; měli-li bychom ji vyjádřit polohovou chybou, pak by neměla přesáhnout 1 mm v měřítku mapy, což by uspokojilo
všechny interprety [14J.
Bude vždycky dobré, uchováme-li při pořizování polohopisných dokladů jistou celkovou homogenitu, což nám umožní se vyhnout hrubým chybám v absolutní poloze a zajistí také shodu mezi
sousedními listy mapy. To bude úloha opěrné sítě.

Jestliže již existují topografické mapy nebo pouze
polohopisné, je samozřejmé, že jich co nejVICe
využijeme. Už jsme se zmínili o významu, který
má možnost mít k dispozici vydání speciálně koncipovaná pro potřeby fotointerpretace:
např. jednobarevný tisk kombinovaný s půltónovým se u některých tiskových desek ukazuje jako dobré řešení.
Jednotlivé výtisky můžeme také dostat zvětšením
nebo zmenšením. V posledním případě bude někdy
nutné kresbu generalizovat a potlačit některé detaily. Pokud však koeficient zmenšení není příliš
vyso'ký [2 X nebo 3 X) není tato práce nutná,
tiskneme-li podklad v jedné barvě. Při vydání fotointerpretačních
map jsou to spíše velké vybarvené
plochy [barvy pro porosty, stínování atd.), které
překážejí podstatně více než nadbytek detailů.
Jestliže nejsou k dispozici řádné mapy, kterých
bychom mohli použít, je třeba pořídit polohopisné
'podklady. Nemůžeme ani dost zduraznit, jak je nezbytné zajistit spolupráci mezi organizacemi pověřenými speciálním mapováním cestou interpretace
leteckých snímků a topografickými službami, aby
bylo zajištěno sladění pracovních programů, a aby
nedocházelo k plýtvání časem a prostředky.
Polohopisné podklady mohou být vyhotoveny
jako dokumenty fotografické nebo grafické. Oba
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typy těchto map, pokud jde o málo rozsáhlé území,
musejí se opírat o společnou základní síť.

Všichni autoři doporučují jednomyslně, aby tato
síť byla pořizována cestou rad i á I n í t r i a ng u I a c e z centrálního
bodu (slotted templet),
což je postup rychlý a málo náročný, který zajistí
poměrně dobrou přesnost, a který vyžaduje jen
málo známých bodů v terénu. Tyto body přitom
zajišťují také připojení sítě, tedy i mapy, na síť
geodetických nebo astronomických bodů. Plně vyhovuje hustota jednoho bodu na 50 km2 pro radiální
triangulaci v,měř. 1: 50000 nebo 1 : 100000.
Pro mapování ve velmi malých měřítkách je
možné použít metody, které se říká "mechanické
zpracování měřítkovým vyrovnáním" a při které
se pracuje nejen s jednotlivými snímky, ale s celými bloky snímků.
V hornatých územích budeme s výhodou pracovat s mak:etami snímkových
dvojic "stéreotemplet". Často však bude nutné, abychom měli
k dispozici i síť výškových bodů. Příslušné práce
budou pak nezbytně delší a dražší. V současné
době nám dává uspokojivé řešení pouze aerotriangulace.
Jestliže výškopisné prvky považujeme za nezbytné pro studie, které se týkají středně, anebo
málo kopcovitých území, mají svůj význam postupy A. P. R., kterých užijeme pro vytváření sítě
profilů [1], které dávají možnost rychlého pořízení
a vyznačují se jednoduchostí potřebných prostředků a homogenitou výsledků, které můžeme obdržet
(v oblastech nezalesněných).
Poznamenejme ještě,
jak uvádí H. C. Zorn, že přibližné Výšky, které
často postačují pro fotointerpretační
práce, můžeme obdržet tak, že kostruujeme profily vodopisné sítě a použijeme promyšleně zákona o souvislosti terénních tvarů [14].

Obdržíme je montáží leteckých snímků, rozdělenou
podle čar styku, což umožní zajistit nejlépe souvislost jednotlivých detailů. Tato montáž může být
bud pouhá sestava kontaktních kopií nebo zvětšenin (m o z a i k a). Takový typ dokumentace je
hojně používán fotointerpretátory,
a to proto, že
dovoluje velmi rychlé pořízení, a také pořizovací
náklady jsou velmi nízké. Pro málo kopcovité země
můžeme plánovat
systematické vydávání uvedených mozaik v přibližném měříťku, dělených podle
kladu mapových listů, doplněných mimorámovými
údaji s popisem a názvoslovím. TakOVými dokumenty jsou např. tzv. "PLD" (Print laydowns), pořizované na základě snímků v měř. 1 : 40000, které
v měř. 1 : 125000 vydává Ředitelství pro zámořské
mapování ( Directorate of Overseas Surveys) ve
Velké Británii.
Vyšší přesnosti dosáhneme při sestavě snímků
předběžně překreslených na základě sítě opěrných
bodů, kterou nejčastěji vyhotovíme cestou radiální
triangulace (tzv. k o n t r o lov a n é m o z a i k y ).
Příslušné náklady jsou podstatně nižií než u grafických map, pořizovaných
na vyhodnocovacích
strojích. Kontrolované
mozaiky jsou především
Vhodné pro mapování ve středních a velkých měřítkách.

Abychom mohli dosáhnout polohopisné přesnosti řádu 1 mm, je třeba, aby převýšení terénu
nepřekročila přibližně 1 % výšky letu při pořizování snímku. Tento 'požadavek je velmi naléhavý
a ukazuje jasně, že nebude moci být vždycky na
mozaikách, dokonce ani na kontrolovaných, požadována přesnost srovnatelná s přesností map pořizovaných stereofotogrammetrickou
cestou. Většina autorů
však soudí, že za předpokladu nepříliš hornatého
terénu dávají mozaiky dostatečnou přesnost pro
fotointerpretační práce. Jestliže tomu tak není, a to
zvláště v hornatých
územích, můžeme obdržet
uspokojivé fotomapy cestou diferenciálního
překreslování.
Zatím nemáme dostatek zkušeností, abychom
mohli posoudit hodnotu fo tom a p. Tyto fotomapy byly předmětem nedávného symposia o automatizaci ve fotogrammetrii, pořádaného II. komisí
(Bad Godesberg, duben 1966): téměř jednomyslné
mínění fotogrammetrů jim předpovídá významnou
budoucnost, zvláště pro mapování ve velkých měřítkách. Z prací již uveřejněných připomeňme zvláště práce publikované Geological Surveyz USA [11,
12], kladoucí si za cíl pořídit polohopisné mapy
se zvýšeným informačním obsahem cestou barevných podtisků na fotografický podklad; ortoskopické fotografie
jsou pořizovány v měřítkách,
které nemusejí souhlasit s měřítky konečného dokumentu. Tímto konečným dokumentem je pak sestava ortoskopických snímků, které jsou všechny
přivedeny k jednomu měřítku a vlícerry na síť
pořizovanou z ma'ket snímkových dvojic, a to na
základě týchž ortoskopických snímků (aniž by přitom byly snímky zpracovány na vyhodnocovacích
strojích) .

Pro okamžitou potřebu může fotointerpretátor
používat reprodu'kcí na fotografickém
papíru. Lze
také vyhotovit ozalidové kopie na pozitivní průsvitný film. Obraz, který takto dostaneme, má
dobrou kvalitu a lze na něm dobře kreslit, jeho
hodnota však se rychle kazí na denním světle.
Pro důležité výtisky (ně'kolik stovek měsíčně) se
ukazuje jako nejvýhodnější postup použití světlotisku [7].
Fotomapa mÍtže být vydána v pravidelném
kladu listů, omezených poledníky a rovnoběžkami
a doplněných příslušnými náležitostmi (označení
listů, měřítko atd.) a s barevným podtiskem. Tento
podtisk zvýrazňuje některé důležité polohopisné
prvky mapy (zvláště komunikační síť), anebo výsledky interpretace.
Takovým způsobem je vyhotovena velmi zajímavá ekonomická mapa Švédska
v měř. 1 : 10000, na 'které na základě kontrolované
mozaiky, reprodukované ofsetovým tiskem v zelené
barvě, jsou černě vyznačeny administrativní
hranice, hlavní pozemkové hranice, kontury a označení obdělávání oblastí, vodopis, názvosloví a popis
mapy a v hnědé barvě vrstevnice, dále pak žlutou
barvou obdělávané plochy [6]. Stejného typu jsou
fotomapy v měř. 1: 24000, vydávané pokusně americkou geologickou mapovací službou v kladu listů
po 7'30". Jejich základ tvoří ortofotoplán pořízený
způsobem, který byl v předešlém popsán. Tento ortofotoplán je diazotypickým způsobem reprodukován
na kreslicí fólii, umístěnou na nedeformujících se
podložkách.
Každá tisková deska, odpovídající
jedné barvě, je pak ryta metodou "scribing". Podle
Marvin B. Scher [11] celkový čas potřebný k zho-
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tovení ortofotoplánu a vyrytí je o něco málo vyšší
než čas potřebný pro polohopIsné fotogrammetrické vyhodnocení. Přitom však čas,· po který se používá ortofotoskopu, je 'jen čtvrtinový. Dochází
zde tedy k efektivnějšímu využití přístroje velké
ceny. Fotografický podklad je reprodukován metodou "phototone-photoline"
[10] a tištěn ofsetem
zrovna tak, jako jednotlivé desky pro barvy. Tato
metoda dává velmi výrazné výsledky v městských
o'blastech a v oblastech, kde je jen málo detailů
k vyhodnocování (bažiny, pouštěj. Veškeré informace lineárního chara'kteru jsou z leteckého snímku "konzervovány" a dovolují, aby se !k nim snadno vztáhly a lokalizovaly interpretované
objekty.

ním na podkladovou síť; doplnění všemi informacemi získanými z jiných zdrojů; definitivní redakce.
Produktivita v jednotliVých fázích je přibližně tato:
1,6 snímku/hod. při radiální triangulaci, 1,4 snímku/hod. při interpretaci, 2,6 snímku/hod. při "vyhodnocování", 2,5 snímku/hod. při vlícení na podkladovou síť, přičemž při prvé operaci se použijí
všechny snímky z náletu a u ostatních tří jen
jeden snímek z dvojice.
d) mapy v měř. 1 : 500 000 nebo 1 : 1 000 000 budou
obvykle pořizovány odvozením a zmenšením
z map 1: 200000 nebo 1: 250 000. Někdy může
být však potřebné zís'kat bezprostředně dokument ve velmi malém měřítku, aniž bychom
če'kali na vydání ostatních map. Tato metoda
byla realizována v IGN u sahars'kých oblastí
v měř. 1: 1 000000 [4].
e) Bez ohledu na měřítko staví nás otázka pořizování polohopisných podkla'du hornatých území před velmi vážné problémy. Jen dvě řešení
jsou zde možná: diferenciální
překreslování
nebo stereofotogrammetrické
vyhodnocení. Každá jiná metoda by vedla k výsledkum zcela
scestným a nepoužitelným, dokonce ani ne pro
rekognoskační práce.
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Mnozí jim dávají ještě dnes přednost před fotomapami, zvláště jde-li o konečný dokument, vyjadřující výsledky interpretace. Můžeme je pořídit
více metodami.
aj Můžeme je odvodit z mozai'ky, kterou jsme nejdříve využili jako podkladové mapy během fotointerpretačních
prací, různými postupy:
- kresbou na pruhledný podklad, která dovoluje jednoduchou a hospodárnou reprodukci;
kresbou na fotografický tisk mozaiky s pozdějším vybílením fotografické kresby, čímž
se zachová pouze vykreslení;
zmenšením a sestavením kreseb, ZÍ'skaných
některým 'z předchozích postupů.
bj Ať už pořizujeme mozaiku nebo ne, je často
nejspolehlivější a nejekonomičtější metodou pro
pořízení grafických polohopisných podkladů ve
velkém anebo středním měřítku stereofotogrammetrické vyhodnocování, opřené o síť radiální
triangulace a provedené na přístrojích druhého
anebo třetího řádu. Absolutní orientaci pak provádíme pouze přibližně.
Při vyhodnocování
pouze 'polohopisu je významné co nejvíce zmenšit měřítko snímku ve
vztahu k měřítku mapy. Koeficient zmenšení 3
nebo 4 se zdá být vhodný s tou výhradou, že důležité detaily budou ještě na snímcích viditelné.
Studijní práce, které konala geologická mapovací
služba USA pro mapování v měřítku 1: 24 000 na
základě fotografií v měř. 1: 60 000, j'sou v tom
ohledu příznačné: na základě bodové sítě, získané
metodou ma'ket snímkových dvojic, a připojené na
malý počet kontrolních bodů, se konalo vyhodnocování snímku v měř. 1 : 60000. V případě nutnosti
doplňovaly se dodatečnou kresbou pomocí jednoduchých monokulárních metod, která se provedla
na fotogrammetrickém náletu většího měřítka.
cJ Zdá se, že stereoskopické
vyhodnocování při
pořizování polohopisných
podkladů ve velmi
malých měřítkách je méně výhodné.
Základní mapa Austrálie v měř. 1: 250 000,
jejíž pořízení je zařazeno do programu průzkumu
přírodních zdrojů země, byla získána grafickým
vyhodnocením bez použití přístrojil.. Pouze v hornatých oblastech bylo používáno stereoskopu [2].
Mapa 1 : 200 000 afrických zemí, kterou pořizují pobočky IGN, je sestavována následujícím způsobem:
síť radiální triangulace opřená o síť astronomických bodil.; interpretace pod stereoskopem a vy.
kreslení jedné snímkavé dvojice v měř. 1: 50000
až 1 : 70 000; zmenšení do měřítka 1 : 200 000 těchto kreseb pomocí pantografů se současným vlíce-

M.: Polohopisné' podklady
tačnÍ práce a pro evidenci

pro fotožnterprepřírodních
zdrojfi

Zřejmě neexistují nějaké obecné zásady, použitelné
ve všech zemích a ve všech případech při pořizování polohopi'sných podkladů, potřebných pro
fotointerpretační práce k evidenci přírodních zdrojů. Z uvedeného však můžeme vyvodit následující
zásady:
1. V co největší možné míře je vhodné před zahájením studie o využitelnosti
území pořídit
topografické mapy. To by mělo být považováno
za nedílnou součást vývojového programu.
2. Je třeba pořídit pro celou mapovanou oblast
společnou podkladovou síť, což lze s výhodou
provést radiální triangulací, opřenou o síť nepříliš hustých geodetických nebo astronomických bodů.
3. Pro polohopisné podklady z velkých anebo středních měřítek je vždy prospěšné pořídit kontrolované mozaiky. Tyto mozaiky pak mohou sloužit jako poďklad při redakčních a vydavatelských pracích, spojených s vyjádřením výsledku
fotointerpretace, a poskytUjící údaje pro exploataci příslušného území. Tento postup, který dnes
učinil značný krok kupředu, se nám zdá být
řešením budoucnosti. Chceme-li mimoto mít
k dispozici grafickou mapu, lze ji obdržet na
základě mozaik ane'bo ještě lépe stereoskopickým vyhodnocením na levných přístrojích.
4. Planimetrické podklady ve velmi malých měřítkách mohou být pořizovány zjednodušenými
postupy těch typů, které jsou používány v Austrálii ane'bo IGN v Africe.
5. V hornatých územíCh lze použít pouze diferenciálního překreslování
anebo stereofotogrammetrického vyhodnocování.
Zpracováno pro Mezinárodní fotogrammetrické
symposium v Praze (30. srpna-3.
září 1966) a Mezinárodní
symposium
o fotointerpretaci
v Paříži
f26.-30.
září 1966).
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Ing. Bohuslav Mandys, Ing. Vladimir Pospíšil,
Ústav geodézie a kartografie, Pardubice

Zkušenosti z fotogrammetrického
vyhodnocení místních tratí
v měř. 1 :2000

Základní metodou pro vyhotovení technickohospodářských map se stala fotogrammetrická uniyerzální
metoda, jejíž použití je cestou ke zhospodárnění výroby, ke zjednodušení a zkrácení polních prací. Doposud však byla tato metoda používána převážně·
k vyhotovení technickohospodářské mapy v polní
trati. Z tohoto důvodu jsou úspory na časech a
nákladech proti geodetickým metodám,
zvláště
v nepříliš členitém terénu, problematické, a to hlavně
proto, že se v polní trati vyhodnocuje malý počet
bodů. Z hlediska zvýšení efektivnosti mapovacích
prací fotogrammetrickou metodou je proto nutné, aby
byl vyřešen i problém fotogrammetrického vyhodnocení místních tratí.

vrženými. Tento neúspěch vedl k hledání vhodnějšího
termínu pro snímkování. Bylo zřejmé, že tento ter·
mín musí být v mimovegetační době a současně v době,
kdy je slunce dostatečně vysoko nad obzorem, aby
osvětlovalo všechny strany střech. Protože na venkově
jsou sklony střech převážně do 45°, je nutné, aby
v době snímkování bylo slunce alespoň 48° nad obzorem. Z rovnice, která řeší vztah mezi rovníkovými
a obzorníkovými souřadnicemi (tab. 1)
cos z

= sin fP sin

(j

+ cos fP

cos

(j

cos t

je možné vypočíst výšku slunce nad obzorem v libovolné době (obr. 1) a sestavit tabulku.
Z tabulky 1 vyplývá s ohledem na zarostlost terénu nejvhodnější doba pro snímkování místních tratí
po 15. 4. od 11 do 13 hod., po 22. 4. od 10,30 do 13,30
hod., po 30. dubnu od 10 do 14 hod.
V roce 1964 nebyla již možnost vyzkoušet jarní
snímkování. Byl alespoň posunut termín pro snímko·
vání z 1. září na 15. srpna. Snímkování se uskutečnilo
24. srpna, tedy v době, která je vzhledem k výšf.:e
slunce nad obzorem ještě dosti· příznivá. Rozdíl
v kvalitě snímků pro fotogrammetrické vyhodnocení
místních tratí byl opravdu podstatný, takže mohl být
vyhodnocen daleko větší počet podrobných bodů
(tab. 2).

V některých ústavech geodézie a kartografie není
používána k vyhotovení technickohospodářské mapy
v místní trati fotogrammetrická metoda, a to ze dvou
hlavních důvodů:
prvním je ;malé procento bodů fotogrammetricky vyhodnocených, takže náklady na doměření po
fotogrammetrickém vyhodnoccní spolu .s náklady na
signalizaci a snímkování jsou prakticky stejné jako
na klasické měření;
druhým důvodem je nedostatečná
hodnocení rohů střech.

Z tab. 2 je však zřejmé, že stále dosti bodů ne·
mohlo být vyhodnoceno, protože byly zakryty porostem. Proto bylo v roce 1965 provedeno zkušební snímkování v mimovegetační době na lokalitě Velká Jesenice s termínem ukončení signalizace v době, kdy je
již slunce v poledních hodinách nad obzorem dosta.
tečně vysoko. Současně byl letecké složce sdělen požada\tek, aby expozice byla provedena pro podmínky
Tgb. l.

přesnost vy-

Vyhodnocení malého procenta podrobných bodů
v místních tratích je způsobeno z velké části hlavně
dvěma okolnostmi: zakrytím vyhodnocovaných bodů
porostem a stíny. Obě tyto okolnosti jsou způsobeny
snímkováním v nevhodném termínu. Velmi zřetelně
se tento nedostatek projevil v našem ústavu v r. 1963
na lokalitě České Meziříčí, kde bylo snímkování provedeno v druhé polovině září a v říjnu. Z bodů, které
nemoWy být na této lokalitě v místních tratích vyhodnoceny, bylo asi 25 % zakryto porostem a asi
u 15-20 % nebylo možné rozlišit na snímku rohy
střech, protože vlastní stíny střech splývaly se stíny
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hod.

I

10
11
12

43°07'
48°49'
49"51'

:30. 4.

10
11
12

47°55'
53°10'
54°50'

10. 8.

10
11
12

47"27'
53" 17'
54°30'

Datum

j

I,

h

I

lf:í.4.

I ---------_._----

1. 9.

10
11
12

.

I

41 °42'
46"35'
48°12'
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Rok mapování

1963

1964

M-33-69-(17)-1

List mapy

počet bodů

I

M-33-68-(137)-3
počet bodů

%

ve stínu

243

zakryt stromy

411

24,7

nejasná identifikace

130

14,6

M-33-57-(226)-1
%

I

52

počet bodů

jiné
body celkem

vyhodnocené body celkem
počet bodů celkem

I

M-33-57-(226)-3
počet bodů

%

I

I

%

2,3

7

0,5

233

10,7

12

0,9

45

1,3

7,8

195

8,7

25

1,8

228

6,8

52

3,1

17

0,7

18

1,3

33

1,0

2

0,1

3

0,2

7

0,2

838

50,3

498

22,5

65

4,7

468

13,9

824

49,7

1720

77,5

1331

95,3

2860

86,1

----

chybí signál

nevyhodnocené

1965

1662

-

-

2218

zastavěného území. I přes mimořádně nepříznivé počasí na jaře loňského roku bylo provedeno snímkování
2. května, ještě v době, kdy j'ltromy nebyly olistěny.
Snúnkování přineslo očekávaný úspěch (viz tab. 2).
Za vyhodnocené body na lokalitě Urbanice a Velká Jesenice byly pokládány i body vyhodnocené tímto
zpiisobem (obr. 2):

Z nevyhodnocených bodů na zkušební lokalitě
Velká Jesenice byl největší počet těch bodů, které
nebylo možné spoleWivě identifikovat. Byly to převážně rohy střech v těch případech, kdy jejich barva
na snímku splynula s barvou terénu. Jen velmi malá
část podrobných bodů nebyla vyhodnocena proto, že
byla zakryta porostem. Podrobné body, signalizované pod stromy, byly přes holé větve stromů z převážné
části dobře viditelné. Rovněž nastalo velmi málo případů, kdy vlastní stm střechy splynul se stínem vrženým. Domníváme se, že další zlepšení při fotogrammetrickém vyhodnocení místních tratí by mohl přinést jen barevný snímek.
Druhým důvodem k omezení nebo přerušení
fotogrammetrického vyhodnocení místních tratí byla
nedostatečná přesnost vyhodnocení v začátcích mapování. I když v našem ústavu nebyla prováděna v po-

156

1396

I

4,6

3329

čátečním stadiu geodetická kontrola fotogrammetrického vyhodnocení místních tratí, byly zjišťovány
v některých případech nepřípustné odchylky mezi
dvojinI vyhodnocením, a to hlavně u těch rohů střech,
které byly při snímkování nedostatečně osvětleny,
nebo které byly v okraji snímku. Kromě nevhodného
termínu pro letecké snímkování projevila se i nevhodná volba letecké komory pro fotogrammetrické vyhodnocení místních tratí; byla používána širokoúhlá
komora o Ck = 115 mm. I když podle dodatku k Instrukci pro THM byla stanovena měřítka snímků
a letecké komory pro měřítko mapy I : 2000, chtěl
bych přesto podle zkušeností poukázat na vhodnost
užití jednotlivých typů komor pro snúnkování místních trati.

o volbě letecké komory bylo zveřejněno v posledních letech několik odborných článků. Tak např.
pracovník fy Zeiss Wiirtz [2] stanovil teoreticky polo.
hové a výškové přesnosti fotogrammetrického vyhod.
nocení při použití jednotlivých měřických filmových
komor:

Měřická komora

21/1818
1l,5/1818

15,3/2323
8,9/2323

mp

I

± 16,7p,m

±
±
±

17,51Jm
19,6p,m
23,9 p,m

mh

I
I
I

± 34,7 IJm
± 27,2 p,m

±
±

28,5p,m
26,1 p,m

v měřítku snímku (vyhodnocovací stroj stereoplani.
graf).
Z uvedeného přeWedu je zřejmé, že pro vyhodnocení výškopisu a signa1izovaných bodů, tj. prakticky
pro polní trať, je výhodné použít širokoúhlé komory.
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Jak se však projeví použití širokoúhlé komory při vy·
hodnoceni rohů střech, je patrné z obr. 3.

obzor

U7

sledky, získané z proměřováni mřížkového modelu
(s přihlédnutím k chybám snímku), nelze aplikovat
při fotogrammetrickém vyhodnoceni rohů střech.
Při sestavení projektu snímkováni pro zkušebni
lokalitu Velká Jesenice jsme se zabývali volbou vhodné komory a vhodného měřítka snimku. I když jsem
se zmínil o tom, že pro snímkování mfstnich tratí
je vhodné použít normálni komoru, což je ostatně
dávno známo, přesto jsme této komory neužili. Při
vyhodnoceni na stereometrografu, který má malý rozsah sloupce Z, je nutné vyhodnocovat snímky v mě·
řítku 1 : 8500, pořízené normální komorou, v modelu
měřítka 1 : 7000 až 1 : 8000, tedy při poměru zvětšeni
v

= Mmodelu = 4.
Mmapy

Podle SchQlera [3] je zvětšeni z měřítka modelu do
měřítka mapy příliš velké a mohlo by zhoršit přesnost
fotogrammetrického vyhodnocení. Při použití jiného
vyhodnocovacího stroje, např. stereoplanigrafu, kde
je velký rozsah sloupce Z, může být však použití
normálni komory vhodné.

Uprostřed snimku jsou stejně široká. křídla střechy zobrazena opět ve stejné velikosti. Směrem k okraji
snímku se však křídla střech, odvrácená od středu
snímku, zobrazují na snimku vlivem centrální projekce
stále menšími ploškami. Tato okolnost zhoršuje smě·
rem k okraji stereoskopického modelu přesnost výškového nastaveni měřické značky na rohy střech odvrácené od středu snimku. Nedostatečná přesnost ve
výškovém nastaveni měřické značky způsobuje pak
polohové chyby, jejichž velikost je možno určit ze
vzorce
y.dZ

Pro zkušebni lokalitu Velká. Jesenice bylo použito
komory Wild Rc 5 a, formát snimků 23 X 23 cm,
Ck = 153 mm. Měřítko snimku
bylo voleno 1 : 8000,
a to ze dvou důvodů:
a) dostatečný prostor na snímku vně mapového listu
zaručuje spolehlivé zobrazeni všech vHcovacich
bodů,
b) zobrazeni mapového listu na snímku se přimyká
středu snimku hlavně ve směru kolmém k ose letu,
takže odpadá vyhodnoceni okrajových částí snfmku.
Lokalita Velká. Jesenice byla vyhodnocována v modelu měřítka 1 : 5000, zvětšení v = 2,5.

± dy=--

ZA

x.dZ
±dx=--.

ZA

Je·li nejistota ve výškovém nastaveni měřické
značky na roh střechy, odvrácený od středu snimku,
např. ± 0,60 m, bude polohová chyba při Ms 1 : 8500,
(Ck = 115 mm), Mm = 1 : 4000, ZA = 240 mm v nejméně příznivém případě, tj. při Ym = 140 mm a xm =
= 70 mm (souřadnice vztaženy ke středu modelu),
Llp2 = ± 0,10 mm v měřítku modelu, tj. ± 0,40 m
ve skutečnosti.
Z obr. 4 vyplývá, že při pouiití komory s větší
ohniskovou vzdáleností (např. 210 mm), je situace
příznivější: je-li opět Ms = 8500, Mm = 1 : 4000,
dZ = ± 0,60 m a ZA = 480 mm (stereoplanigraf),
pak při stejných modelových souřadnicích jako v před.cházejícím případě, bude polohová chyba v měřítku
modelu LlPl = ± 0,05 mm, tj. ± 0,20 m ve skuteč·
nosti.
Velikost polohové chyby vlivem nepřesného výškového nastavení měřické značky na roh střechy je
tedy nepřímo úměrná výšce letu {konstantě komory).
Odchylka LlZ je uvažována pro obě různé komory
stejná, neboť se v praxi uká.zalo, že Wiirtzovy vý.

Ověřeni fotogrammetrického vyhodnocení rohů
střech v počtu 125 bodů bylo provedeno kontrolním
útvarem UGK ihned po fotogrammetrickém vyhodnocen í s těmito výsledky:
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Četnost odchylek dx
n = 125

Četnost odchylek cly
n = 125

,

.

četnost odchylek dx
n = 118

Četnost odchylek dy
n = 118

Četnost odchylek ds
n = 68

Z dosavadních zkušeností fotogrammetrického vy.
hodnocení techQickohospodářské mapy i ze zkušeností
z polních prací byly v našem ústavu navrženy změny
v organizaci práce při technickohospodářském mapo·
vání, které mají nejen podstatně zhospodárnit a zkva.
litnit práce spojené s vyhotovením této mapy, ale
i zkrátit cyklus jejího vyhotovení.
Od r. 1966 zruší se specializované oddíly (tj. oddí·
ly pro budování podrobného bodového pole, pro místní
šetření a signalizaci a pro doměření po fotogrammetric.
kém vyhodnocení). Jeden oddíl převezme vždy celou
zakázku, jednotlivé druhy prací budou provádět specializované čety v oddíle. Očekáváme tak zvýšení
kvality prací, pružnější a operativnější řízení práce.
Jeden polní oddíl asi o 13-14 pracovnících pře.
vert;me zakázku v rozsahu 40 km2 každým rokezu.
Tyto pracovníky budou doplňovat v období polních
prací pra()ovníci v. kanC(lIá.řI.

a
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Protože je ekonomicky velmi výhodné užít jarního snímkování k fotogrammetrickému vyhodnocení polohopisné složky mapy, navrhujeme používat
dvojí měřické
sním kování,
a to jarní pro vyhodnocení polohopisu v polní a v místní trati a podzimní měřické snímkování k vyhodnocení výškopisu.
Postup prací, kterým se podle našeho předpokladu zkrátí cyklus vyhotovení technickohospodářské
mapy na 3 roky, je následující:
a) leden až březen - písemná příprava lokality a místního šetření v místní trati na zvětšeniny pozemkové mapy
b) duben až září - budování a zaměření podrobného
bodového pole a PNS, signalizace podrobného bodového pole
c) k 1. září příprava pro měřické snímkování k fotogrammetrickému vyhodnocení výškopisu
d) září až listopad - míst ní šetření místních tratí,
mezníkování silnic, vod, železnic a lesu, vyšetření
správních hranic
e) prosinec až 15. březen - grafická příprava místního šetření v polních tratích do zvětšenin z podzimního měřického snímkování, výpočet PBP, PNS,
vyhotovení přehledek, příprava mapových listu
pro konstrukci polohop isu a výAkopisl,l
f) 15. března až 20. dubna - signalizace místních
tratí, místní šetření polních tratí (bude nl,ltná. výpomoc pracovníku z předcházející lokality), připravenost k měřickému snímkování k 20. dl,lbnu
g) duben až červen klasifikace, která
prováděna při údržbě signalizace
h) červen až červenec
apod.)

-

bude již

geodetické měření (lesy

i) srpen až listopad - geodetické měření a doměřování po fotogrammetrickém vyhodnocení
j) prosinec -

konstrukční

k) leden až březen -

práce

obzor
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Užití fotogrammetrické metody v zastavěných 1íze~
mích je problém, který se snaží v současné době
vyřešit většina zemí. Výsledky výzkumu, provádě:.
ného ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
v Praze, byly otištěny
v článku Ing. V. Pichlíka, CSc. v 7. čísle tohoto
časopisu. Z článku Ing. R Mandyse a. Ing. VI. Pospíšila je patrno, že některé ústavy geodézie a kartdgrafie se snaží tuto obtížnou otázku vyřešit vlastním zpusobem, i když samOzřejmě vycházejí ze základních poznatku VÚGTKa co do přesnosti se podřizují Instrukci pro techIiickohospodářské
mapo-vání.
Ostav geodézie a kartografie v Pardubicích byl
od počátlm jedním z nejaktivnějších
při hledání
možností využití fotogrammetrické metody v místních tratích. Předložené výsledky jl?ou velmi dobré
a vcelku odpovídají hodnotám, uvedeným v článku
Ing. V. Pichlíka, CSc. Dnes je již zcela jasné, že
letecké snímkování v tzv. mimovegetačním období
je zejména pro vyhodnocení místních tratí velmI
výhodné a mělo by být využíváno. Z článku však
není patrno, zda byly provedeny zkoušky se samostatným vyhodnocením polohopisu a výškopisu ze
zvláštních snímkování, tak jak je uvedeno v navrhovaném pracovním postupu. Myslím, že tento zpfisob vyhodnocení je třeba v praxi dukladně prověřit,
neboť přes některé výhody přinese i určité potíže
při dalším zpracování mapového listu, nehledě na
časové. prodloužení
f ot ogr ammet r ického
vyhodnocení.
Problém užití fotogrammetrické
metody v zastavěných tratích, především 'z hlediska přesnosti
a hospodárnosti, kterému byla mimo jiné věnována
podstatná část programu Mezinárodního fotogrammetrického symposia v Praze, byl řešen velmi dfikladně ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. K praktickému zavedení však mfiže prospět zveřejnění zkušeností jednotlivých ústavu a veřejná diskuse na toto téma,
do které se jako první přihlásil Ústav geodézie a
kartografie v Pardubicích.

konstrukční práce

1) duben až září - geodetické měření a doměřování
po fotogrammetrickém vyhodnocení
m) říjen až únor následujícího
kancelářských prací.

roku -

dokončení

Fotogrammetrické vyhodnocení se provede v druhé polovině 2. roku a " prvé polovině 3. roku; v případě, že kvalita snímku z druhého měřického snímkování bude vyhovovat i pro vyhodnocení výškopisu, provede se vyhodnocení polohopisu i výškopisu
společně.
Literatura:
[1] Berg, M.: Vliv změny horizontu měfické značky na modelo·
vé soufadnice a grafické vyhodnocení, GaKO č. 7, 1965.
[2] Wiirtz, G.: Beitrag zur Wahl des zweckmli.ssigstenLu1tbild·
messkammertyps, Kompendium Photogrammetrie, Band V,
Jena 1963.
[3] Scholer, H.: Hat das Verhaltniss Bildmasstab zu :Modellmasstab einen Einfluss auf die Genauigkeit des Auswerteergeb,nisses1 Kompendium Photogrammetrie, Band VI, Jena
1963.

Výzkumný ústav geodetický, topografický
tografický

a kar~

v Praze 1, tř. Politických vězňfi 12,
vypisuje konkurs na místo ve fotogrammetrickém
oddělení pro vědeckého nebo technického pracovníka.
Podmínky: Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, 5-10 let praxe v oboru fotogrammetrie,
z toho 3-5 rokfi ve výzkumu nebo ve vývoji.
Pracovní a platové podmínky podle pracovního
a platového řádu pro pracovníky výzkumných ústft~
vu ústředních úřadu (ve skupině A).
Nástupní termín od 1. ledna 1967. Písemně na,
bídky doložené životopisem, popisem dosavadnt
činnosti a doklady o publikační činnosti se pl'ijl~
mají do 31. října 1966.
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Současné nivelační přístroje
a některé možnosti zrychlení
nivelačních prací

Ing. Miroslav Palata,
katedra spec:iálni geodézle FS ČVUT, Praha

jektlvem. RozdHy mezi přístroji různých firem jsou
hlavně ve vzhledu, váze, způsobu ochrany nivelační
libely před teplotními vlivy a v drobných konstrukčních zlepšeních. Například madarský přístroj Ni-AI
má místo hrubé ustanovky frikční kotouč a funkci
jemné ustanovky zastává nekonečný šroub s možností hrubého a jemného pohybu (v poměru 4: 1),
kterou je opatřen i zaostřovací šroub dalekohledu.
Z řady obdobných typů, jejichž přehled je uveden
v tab. 1, se výrazně odlišuje nivelační přístroj "Nabur" firmy Breithaupt s volným dalekohledem,
dvojosou 1ibelou, bez optického mikrometru, určený
pro nivelaci se skloněnou záměrou. Je patrně nejtěžším v současné době vyráběným přístrojem.
S výjimkou přístroje SN 3 firmy Slom jsou všechny
bez vodorovného kruhu.
Nivelační přístroje skupiny lb) jsou většinou
konstrukčně shodné se skupinou 1a). Liší se hlavně
menším zvětšením dalekohledu, menší citl1vostí nivelační libely a menší vahou. Planparalelní deska
je nasazovatelná, bez ní lze přístroje zařadit do
skupiny 1c). Přístroje bez planparalelní
desky
s vyhovující přesností pro tuto skupinu jsou výjimkou. Obvykle JSou ve dvojím provedení, s děleným
kruhem Mbo bez něho. Přehled některých typťl je
v tab.2.
Ve skupině 1c), která je vyráběnými druhy
nejpočetnější, jsou přístroje převážně opět s pevným 'dalekohledem s nivelační libelou (výjimkou
je například Wildův přístroj N 2 s otočným dalekohledem a dvojosoU libelou), jejíž obraz se pozoruje
bud v zrcátku, nebo u menšiny přístrojů pomocí
koincidenčního hranolového systému. Část přístroji'!
je bez hrubé ustanovky nahrazené frikčním kotoučem a bez stavěcích šroubů. Hrubé urovnání je
umožněno bud výkyvnou deskou stativu, nebo ku-

stát

Anglie

Výrobce

Označení

Zvětšení
dalekohledu

Hilger & Watts,
Londýn

SL 51

38x
42x

Citlivost
niv.libely
na2mm

15"

Stfed chyba
vtnmfkm

Váha
pffstl'oje

±0,4

6,0 kg

±0,25

3,3 kg

Vickers, York

S 550

Francie

Slom, Paříž

SN 3

Maďarsko

MOM,
Budapešt

GNI-Al

NDR

Carl Zeiss, Jena

Ni 004

44x

10"

±0,4

6,2 kg

NSR

Breithaupt,
Kassel

Model IVa
"Nahon"

42x

8"

±0,3-0,4

6,6 kg

5"

±0,3-0,4

1I,0 kg

Model IV6
"Nahur"

SSSR
,
Švýcarsko

s vodorovným
kruhem

±0,25
40x, 32x,
24x

45x,

35x

Fennel,
Kassel

"Plani"

50x

Aeorogeoprihor

NB-2

49,lx

Wild,
Heerhrngg

N3

42x

1966/270

1O"

1O"
7-1I"
1O"

±0,2-0,3

Pozn.

4,2 kg

± 0,3--'-0,5

5,5 kg

±0,25

6,0 kg

±0,25

3,5 kg

vyměnitelný
okulár

pro nivelaci
se skloněnou
záměrou
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Stát

Itálie

Označeni

Výrobce

Zvětlleni
dalekohledu

Citlivost
Střed.
niv. libely
ohyba
na2mm
v mm/km

I

Váha
pf1stroje
v kg
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Pozn.

Filotecnica
Salmoiraghi, Milán

5169

30x

20"

±1,3
±0,25

3,4

bez opt. mikrometru
s opt. mikrometrem

Officine Galileo,
Florencie

LG 2

29x

20'

±1,0

2,0

bez opt. mikrometru

MOM,
Budapešt

GNI.
-B2

28x

20'

2,2

opt. mikrometr
GK-322,
váha 0,32 kg

NDR

Carl Zeiss, Jena

Ni 030

25x

30'

±0,8

1,62

s opt. mikrom. 008

NSR

Dennert-Pape,
Hamburg

2135

30x

15'

±0,7

2,1

s opt. mikrometrem váhy 0,5 kg

Švýcarsko

Kern, Aarau

GK 23

30x

18'

±0,5

1,5

s optic. mikrometrem

Maďarsko

Stát

Anglie

Výroboe

Yickers, York

ČLR

Zvětšeni
dalekohledu

Označeni

I

I

S 330

28x

Váha
pf1stroje
vkg

Citlivost \ Střed.
niv. libely
ohyba
na 2
vmm/km

=

±3,0

I

Pozn.

2,0

563

24,4x

25"

Francie

SLOM, Paříž

SN 1

22x

40"

±2-3

1,3

Itálie

Filotecnica
Salmoiraghi,
Milán

5167

25x

30"

±2

3,3

5153·B

22x

30"

±4

1,7

LG 3
LG 4

22x
22x

30"
30'

±2
±4

1,4
0,7

±2,5

2,2

Officine
Galileo, Florencie

I

2,5

bez stavěcích
šroubů

Maďarsko

MOM, Budapešt

GNI-B2

28x

20"

NDR

Car I Zeiss, J ena

Ni 030

25x

30"

±2-3

NSR

Breithaupt,
Kassel

Model III
"Naguk"
Model II
"Nagla-Nakip"

30x

20"

±2

1,9

30x

25"

±5

2,1

NY-1

31x

17-23"

±2,5

1,8

Kern, Aarau

GK 1

22,5x

40-50"

±2,5-4

0,8

bez stavěcích
šroubů

Wild,
Heerbrugg

N2

±2,5

2,6

otoč. dalekohled,
dvojosá libela
též se vzpřímeným obrazem

SSSR
Švýcarsko

24x
nebo28x
20x

N 10

lovou hlavou stativu. JSou opět ve dvojím provedení,
s kruhem nebo bez něho, menší část pouze s kruhem. Přehled přístrojů této skupiny je v tab. 3.
Přístroje, jež lze zařadit do skupiny ld), jsou
všechny s pevným dalekohledem bez koincidenčního hranolového systému; obraz nivelační libely se
pozoruje většinou v zrcátku. U některých přístrojů
není elevační šroub a stavěcí šrouby jsou nahrazeny
úpravou hlavy stativu pro rychlé urovnání. Většinou jsou s děleným kruhem. Jejich přehled je
v tab. 4.
Nivelační přístroje 2, skupiny vyrábějí dnes
téměř všichni výrobci. Různé typy se od sebe výrazně odlišují již svou stavbou, která je závislá
především na použitém prvku k samočinnému urovnáni. Zejména jím miiže být pružný prvek se záva-

30"
30"

±3-5

1,62

1,5

žím, kyvadlo nebo kapalina. Jako kyvadla může být
použito objektivu, destičky s ryskovým křížem, hranolů různých tvarů nebo zrcadel. Hospodárnost
v použiti těchto přístrojů se projevuje hlavně při
pracích nižší a střední přesnosti, proto v těchto
skupinách je jich vyráběno nejvíce. Výhoda jejich
použiti pro práce vyšší přesnosti se poněkud zmenšuje nutnosti volit zvláštní měřické postupy k vyloučení chyby z kompenzace.
Do skupiny Za) je možno zařadit přístroje uvedené v tab. 5, do skupiny 2b) přístroje uvedené
v tab. 6. Všechny přístroje mají optický mikrometr
bud pevně zabudovaný, některé s možnosti aretace,
nebo nasazovatelný.
Většinou dávají vzpřímeny
obraz a dodávají se na přání s děleným kruhem.
U všech se k hrubé horizontaci používají stavěcí
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Stát

I

Výrobce

22x

40"

±6-7

2,7

30"

±5

1,5

Officine
Galileo, Florencie

LG 6

18x

45"

±6

1,15

I

Pozn.

I

Car! Zeiss, Jena

Ni 060

19x

60"

±5-6

0,9

Feinmess,
Drážďany

BN 20

20x

45"

±5

3,4

OPTON,
Feintechnik,
Oberkochen

Ni 3

19x

30"

±5

1,15

Breithaupt,
Kassel

Model I
"Nakum"

25x

30"

±8

1,4

Ertel, Mnichov

BNL

18x

60"

±6

0,8

stativ s kulovou
hlavou, též se
vzpřÍm.ob.razem

Kern, Aarau

GK O

18x

40-50"

±7

0,8

též se vzpřím.
obrazem

18x

30"

Wild, Heerbrugg

Stát

I

Váha
Střed.
přistro1e
chyba
v kg
v mm/km

22x

Filotecnica
Salmoiraghi,
Milán

Švýcarsko

I

5150-A

SLOM, Paříž

NSR

Citlivost
niv.libely
na 2 =

SNO

Francie
Itálie

NDR

Zvětšení
dalekohledu

Označení

Výrobce

-

NO

Zvětšení
Označení I daleko·
hledu

Itálíe

Fílotecníca
Salmoíraghí,
Milán

5190

30x

NSR

Ertel,
Mnichov

INA65

32x

I

>

Přesnost I Citli'l
Rozsah I kompenvost
I kompenzace I zace líbely
±10'
±0,2" I 10'

±25'
u vzpř. obr.
±35'
u převr.
obrazu

šrouby. Některé přístroje mají opět místo hrubé
ustanovky frikční kotouč a možnost dvojího pohybu
zaostřovacího šroubu dalekohledu.
Většina vyráběných přístrojů, jak již bylo uvedeno, patří svou dosažitelnou přesností do skupiny
2c) (viz. tab. 7). Snaha po zrychlení měřického výkonu vede k tomu, že se v této skupině stále častěji
k hrubé
horizontaci
používají
namísto
stavěcích šroubů různé konstrukce stativů s kulovou hlavou nebo s naklonitelnou
deskou stativů (například
u firmy Ertel možnost
náklonu až 35°). Většina přístrojů nemá hrubou ustanovku, jemná je s nekonečným pohybem. Možnost
okamžité kontroly horizontace je u některých typů
usnadněna převedením obrazu krabicové libely do
zorného pole dalekohledu, dávajícího obvykle vzpřímený obraz. Z geodetických přístrojů patří některé
typy svým funkčním a výtvarným řešením mezi
nejmoderně'jší (na'příklad BNA 65 firmy Ertel nebo
GK-1A firmy Kern). Opět jsou většinou buď s kruhem nebo bez něho.
O přístrojích poslední skupiny 2d), uvedené
v tab. 8, platí v podstatě totéž, co o skupině předchozí.
Přechod od přístrojů 10 skupiny ke 2. skupině
umožňují nástavné kompenzátory, například sovět-

±0,2"

8'

1,4

±5

Střední Váha
chyba přístro·
v mm/km 1e v kg

Pozn.

I
±0,25

±0,4

6,3

2,0

bez děleného
kruhu
se vzpř. nebo
převr. obrazem,
též s kruhem,
nasazovatelný
míkrometr

ský NSN-60 nebo VK 05/1 z NDR, jehož popis byl
již uveden v [3]. Přístroj byl v rámci diplomové
práce v roce 1965 zkoušen v polních podmínkách
ve spojení s nivelačním přístrojem Zeiss Ni 030
s vý'sledky, potvrzujícími údaje o přesnosti udávané výrobcem. Z praktických zkušeností však vyplynulo, že proti údajům prospektu dochází přece
jen po nasazení nástavce na rektifikovaný nivelační
přístroj s elevačním šroubem v normální poloze ke
sklonu dalekohledu vahou nástavce (váha přístroje
1,62 kg, váha nástavce 0,49 kg). Částečnou nevýhodou je též zmenšení prostoru k ovládání hrubé
ustanovky.
Z přehledu všech druhů vyráběných nivelačních přístrojů je patrno, že v současné době většina
výrobců vyrábí ještě souběžně přístroje 10 a 2. skupiny. Převažující tendence Výroby přístrojů 2. skupiny je stále zřejmější u přístrojů střední přesnosti,
zatímco u přístrojů vysoké přesnosti je situace zatím vyrovnaná.
Nivelační přístroje se samočinným urovnáním
záměrné přímky, vybavené konstrukčními úpravami
pro rychlejší horizontaci, zacílení a zaostření, s rozšiřujícím se rozsahem kompenzace, s tlumičem
vibrací stativu, znamenají zatím vyvrcholení snahy
po automatizaci měřického výkonu. Další možnosti
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Stát

Výrobce

I

Označení

I

I

Zvětšení
dalekohledu

Rozsah
kompen.
zace

±20'

Hilger &
Watts,
Londýn

AutoseJ;
Level I

32x

Vickers,
York·

S77

32x

Maďarsko

MOM,
Budapešt

GNI·B6
GNI·B5

NDR

Carl Zeiss,
Jena

NSR

OPTON
Feintechnik
Oberkochen

Anglie

28 neb
32x

± 8'

Koni 007

31,5x

±1O'

Ni 2

32x

±15'

~
Stát

Anglie

Výrobce

Označení

'Hilger&
Watts,
Londýn

Autoset
Level I

Zvětšení
daleko·
hledu

Rozsah
kompenzace

25x

±15'

Přesnost
komRen.
zace

I.

Střední
Váha
Cl~livost chyba přístroje
hbely v mm/km
vkg·

>±0,4"

±0,5'

8'

±1,2

3,9

8'

±l,l

2,7

8'

bez kruhu
s kruhem, opt.
mikrometr
GK 321
též s kruhem

4,8

15'

±0,5

2,6.

Střední
chyba
v=/km

Váha
přístroje
vkg

8'

±2,5

1,6

I 10'
I 10'

±1,5

2,2

±1,5

3,15

±1"

Pozn.

II

ČSSR

Meopta

MNK 20

28x

Francie

SLOM, Paříž

SNA-2

25x

Itálie

Filotecnica
Salmoiraghi,
Milán

5173

30x

Japonsko

Sokkisha,
Tokio

AL·2

Tokyo
Optical, Tokio

±15'

±0,8"

I
± 5'

I

±2"

±1,5
smikr.
±3
bez
mikr.

3,4

II 10'

±3

2,6

TOKO

25x

6'

±2

2,1

Nippon
Kogaku,
Tokio

Nikon·N

28x

20'

±3

2,6

MOM,
Budapešt

GNI-D2

I 16x I

10'

±3-5

1,2

NDR

Carl Zeiss,
Jena

Koni 025

20x

NSR

Askania,
Berlín

Na

27x

Breithaupt,
Kassel

4300
"Autom"

27x

Ertel,
Mnichov

BNA-65

24x

Fennel,
Kassel

FNA2

32x

Rakousko

Miller,
Innsbruck

NiV

24x

Švýcarsko

Wild,
Heerbrugg

NA2

30x

±lO'

Kern, Aa'rau

GKl'A

25x

±lO'

I

±10'

±0,5"

±10'

I bez kruhu,
typ GNI-Dl
s kruhem

.
±10'

s kruhem,
s nssazovstelným opt.
mikrometrem,
typ 5175 bez
kruhu

.

i

I

I 24x

:Maďarsko

Pozn.

2,3

±0,5

Citli'
vost
libely

:173

bez dělenél\o
kruhu

8'

Přesnost
kompenzace

ob:cor

-< ±0,5"
±l"

8'

±2,5

l,7

10,',.

±1-2

2,3

20'

±2-3

2,3

15'

±4

1,1

I

±50'
u vzpř.obr.
±60'
upřevr.obr.

±O,2"

±10'
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bez kruhu,
typ 4301
"Aucir"
s kruhem

±2

I
10'

±2,5

2,6

±O,2-3"

8'

±1,5.

2,7

±0,5-1,5"

12'

I

±2,5

I

1,6

bez opt ..
mikrometru
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Stát

Výrobce

Označení

Roz·
sah
kompen·
zace

Zvětšení
daleko·
hledu

Přesnost
kompen~
zace

Citlivost
libely

Střední
chyba
vmmfkm

Japonsko

Sokkisha,
Tokio

AL-I

19x

7'

±IO

NSR

OPTON
Feintechnik,
Oberkochen

Ni 4

16x

5'

±8

Fennel,
Kassel

FNA-I
"Aubon"

20x

Váha
přístroje
vkg

1,5

Pozn.

I kompenzátorem
je krabicová
libela

8'

±5

2,0

-

Rakousko

Miller,
Innsbruck

Ni VI

19x

±5

1,5

SSSR

Charkovský
závod na výrobu důl. měř.
přístrojů

NSM·5

30,5x

±5

2,3

NSM-2

30,5x

±5

2,3

VNIMI,
Leningrad

NZK-I

28x

±IO

1,9

±2'

± I"

±25'

±2

15-20'

H

I

jeho zrychlení nebo automatizace jsou buď perspektivní nebo realizovatelné
již v současnosti.
K perspektivním patří:
a) aplikace laseru jako nivelační přístroje, přičemž
údaj vodorovného paprsku by byl na upravené
nivelační lati snímán a ve spojení s počítacím
strojem získány přímo výškové údaje,
b) fotografická registrace čtení na laťové stupnici
v kódovaném tvaru a jejI automatické vyhodnocení (obdoba kódových theodolitů J,
c) konstrukce nivelačního přístroj e se společným
zorným polem pro záměru vzad a vpřed. O prak, tických zkouškách přístroje, kde se na obou
latích četlo obvyklým způsobem nebo se čtení
fotograficky
registrovalo,
bylo již referováno
v [3]. Jiná originální konstrukce
je popsána
v [4], podle níž v otočném dalekohledu se dvěma objektivy lze hranolovým systémem spojit
obrazy stupnic obou latí, přivést je optickým
mikrometrem do koincidence a bez ryskového
kříže přímo číst výškový rozdíl nebo jej fotograficky registrovat. Přes určité nevýhody, vyplývající z nutnosti dodržovat na 0,1 m stejnou
délku záměr s postavením přístroje maximálně
0,2-0,3 m od přímé spojnice latí, odstraňovat
clonami nerovnoměrnost v osvětlení latí, by nivelace tímto přístrojem přinesla výhody v odstranění vlivu paralaxy, vlivu změn refrakce a
klesání latí a stativu během měření na stanovisku. Výrobu tohoto přístroje připravuje maďarský závod MOM.
K současným možnostem zrychlení patří zkrácení času přechodu s latěmi a přístrojem jejich
instalací na motorových vozidlech a použitím kyvadlových latí [5], jak bylo již vyzkoušeno v NDR,
kde bylo tímto způsobem dosaženo již střední kilometrové chyby menší než ± 0,5 mm.
Další možnosti zrychlení nebo automatizace se
naskýtají při zápisu měřených hodnot a jejich výpočtu s použitím samočinných počítačů, kdy ruční
zápis je nahrazen mechanickým záznamem přímo
na vstupnI médium (nositel informace) počítače.
Příkladem takového záznamu je přístroj Metercorder firmy UGC Instruments, USA (váha 1,13 kg) se

2'

bez kruhu, typ
"Auban"
s kruhem

má křížové
libely
má křížové
libely

I

záznamem na děrné pásce nebo v roce 1965 ve
VÚGTK dokončený polní děrovač (váha 2,35 kg)
se záznamem na děrné pásce i tištěným. Nejsnáz
realizovatelné nahrazení výpočtu i ručního zápisu
v poli je nivelační "počítadlo", vyvinuté z popudu
prof. Hilbiga v Ústavu důlního měřictví na Technické universitě v Berlíně [6J. Je to přístroj délky
15 cm, šířky 2,5 cm a výšky 3,5 cm, kde na společné vodorovné ose jsou střídavě umlstěna kolečka
s čísly bílými a červenými. Bílé číslice představují
nástavník, červené výsledník počítacího stroje a
mohou být spolu spojena nebo rozpojena. Na nástavníku se nastaví čtení vzad, které se pak přestaví na čtení vpřed, přičemž posunem vlevo se nástavník spojí s výsledníkem, kde se obdrží převýšení nebo při počátečním nastavení výšky připojovacího bodu přímo měřená výška bodu. Do zápisnIku
se zapisuje pouze výsledné převýšení v oddílu nebo
měřená výška bodu. Při nivelaci s latěmi o dvou
stupnicích lze použít dvou počítadel. Pojistky zabraňují nežádoucí změně výsledníku nebo zpětného
přenosu do nástavníku. Domnívám se, že tato pomůcka, která prakticky odstraňuje výpočet z hlavy,
redukuje zápis na minimum a umožňuje okamžitou
kontrolu měření, by se mohla stát i u nás předmětem praktického zájmu.
Realizace a praktické využití uvedených výhledových i současných
možností automatizace
nebo zrychlení nivelace bude závislé jistě i na účelu, přesnosti a množství měření. Jde o to, abychom
je sledovali a s ohledem na naše podmínky včas
uplatnili.
Literatura:
[1] J o r d a n, E g g e r t, Kn e i s s I:

HanbudCh der Vermessungskunde, Band III, stuttgart 1956.
[2] S e i be r t,
H.: vermessungstechnische
instrumentenkunde,
Dilsseldorf 1964.
[3] Mi c h a I č á k, s.: Súčasné cesty zrýchlenia a zvýšenia presnosti nivelácie, Geodetický a kartografický obzor, 1963, Č. 10.
[4] V i n c z e, Vi I m o s: Das Biaxialnivellier, Budapest 1964.
[5] Š i I a r, F.: Kyvadlové latě, Geodetický a kartografický obzor,
1965, Č. 1[6] K r a t z s c h, M.: Code-Nivellier oder Nivellierrechenwerk?,
Allgemeine veI\l1lessungs-Nachrichten. 1966, Č. 4.
P o zná m k a: Údaje o přístrojich byly převzaty převážně z fifiremní literatury a prospektů, což je třeba mít na zřeteli zejména
při posuzován! údajů o přesnosti.
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Ing. Miroslav Mikšovský,
Ústl'ední správa geodézie a kartografie, Praha

Při zpracování technickohospodářských map měř.
1 : 2000 a 1 : 5000 přichází při sestavení mapy v řadě
případů v úvahu převzetí grafických podkladů vyhotovených v měř. 1: 1000 nebo 1 : 2000, a to buď
v Gaussově zobrazení (systém 1942) nebo v dříve používaném konformním kuželovém zobrazení Křovákově.
Při přejímání grafických podkladů pro odvození
mapy se nabízí řada technologických variant, které
jsou charakterizovány posloupností těchto výrob.
ních operací:

dochází ke zmírnění chyb vznikajících při montáži
(popř. i při výtahu lineamentu), výsledné tiskové
podklady však nejsou ušetřeny chyb z fotoreprodukce.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost odvozované
mapy je závislá více nebo méně na přesnosti montáže
grafických podkladů přebírané mapy. Tato je pak
závislá do značné míry na zkušenosti pracovníka,

1. reprodukce podkladových map,
2. montáž kopií podkladových map,
3. kartografické zpracování originálů odvozené mapy,
4. vyhotovení

tiskových

podkladů

odvozené mapy.

Další alternativy technologického postupu lze
obdržet volbou měřítka, v němž se provádí montáž
nebo kartografické zpracování originálů mapy; měřítko může být buď shodné s měřítkem podkladové
mapy, nebo mapy odvozované, nebo i obecně různé
od obou těchto měřítek (tzv. měřítko pracovní).
Z technologických variant odvození technicko·
hospodářských map z grafických podkladů jsou z hlediska využití ve výrobě nejzajímavější tyto varianty:
a) Podkladová mapa se reprodukuje v poměru 1 : 1.
Originál odvozované mapy se vykreslí v měřítku
podkladové mapy při odpovídajícím zvětšení
smluvených značek. Tiskové podklady odvozované
mapy obdržíme fotoreprodukční cestou, tj. zmenše·
ním originálU. a jejich montáží (posloupnost výrobních operací 1 - 3 - 1 - 2 - 4). Výhodou této alternativy jsou nižší požadavky na přesnost a kvalitu výtahu lineamentu mapy; nevýhodou je, že
fotoreprodukcí vzniklé deformace nelze montáží
celých dílů mapy odstranit, čímž dochází ke snížení kartometrické hodnoty tiskových podkladů
odvozené mapy.
b) Podkladová mapa se reprodukuje do měřítka odvozované mapy. V tomto měřítku se provede montáž
i kartografické zpracování originálu odvozované
mapy (posloupnost výrobních operací 1 - 2 - 3 . 4).
Tato varianta je nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější, její přesnost je však značně závislá na
přesnosti provedení montáže a výtahu. Výhodou
této varianty je, že tiskové podklady odvozené
mapy lze získat kontaktním kopírováním (reflexem), a chyby z fotoreprodukce jsou odstraněny
montáží.
c) Podkladová mapa se reprodukuje do pracovního
měřítka (volí se zpravidla o 1/3 větší než je měřítko vydání mapy) a v tomto měřítku se provede
montáž. Kartografické zpracování originálů odvozované mapy se provede buď v pracovním měřítku
(posloupnost výrobních operací 1 - 2 - 3 . 1 - 4),
nebo v měřítku vydání mapy (posloupnost výrobních operací 1 • 2 - 1 - 3 - 4). Při užití této varianty

I
I
1k
I _ .__
li__

D

.•.....
Ic

který montáž provádí. Protože montážní řezy jsou
zpravidla vedeny nahodile, stává se nezřídka, že
v určitém prostoru se vlícování kopií podkladové
mapy stane obtížným; zde pak dochází k nahromadění
montážních řezů, a tím k lokálnímu porušení přesnosti
lineamentu odvozované mapy.
Cestou k odstranění těchto nedostatků a ke
zpřesnění montážních prací je stanovení optimálních
čar řezu kopie podkladové mapy a jejich využití při
montáži. Konstrukční list a kopie podkladové mapy
představují v podstatě dvě pravoúhlé souřadnicové
soustavy, jejich osy označme X, Y pro soustavu konstrukčního listu a X', Y' pro soustavu kopie podkladové mapy. Pro odvození vztahů mezi oběma soustavami si ztotožníme odpovídající bod o souřadnicích
Xo, Yo a X'o, Y'o (např. jihozápadní roh mapového
listu). Dále obě soustavy vzájemně natočíme tak, aby
se ztotožnil směr na jeden z odpovídajících bodů
o souřadnicích Xl' Yl a X\, Y'l; tento bod je vhodné
volit na některé souřadné ose, neboť např. při ztotožnění os Y = Y' vyjde
LlXl = Xl - Xl' = O.
Po této orientaci obou soustav stanovíme odchylky
LlXi=Xi-X/
a LI Yi = Y. - Y/ vzájemně si odpovídajících bodů. Hodnoty LI Xi, LI Yi představují
odchylky, o něž je třeba posunout body o souřadnicích Xi', Y/ ve směru souřadných os vzhledem k po.

1966/275

Geodetický a kartografický obzor
roi!, 12 (54). i!íslo 10/1966

276

•

t

21Z

I

I

I

I

I

-

I

-

I

:;t~13
I
I

I

I

~

I
I
. I

I

I
I
I

I

*'I

.18
k

I
I

k'

r.y

'k

0,10

I 0,071

0,15

---

0,20

---

0,106

0,141

0,05

------.18'

I

0,071

0,10

i

0,25

--0,177

---

--1--

I

I

.........

12./2

~;:::= 'I'

<--

I
I
I

I

Provedená úvaha platí i při nepravidelné srážce
kopie podkladové mapy; izočáry jsou zde ovšem sl,?žitější, a pro jejich konstrukci je třeba zjistit odchylky
LlXi, LIYi na dostatečném množství bodů.
Jak vyplývá z rovnice (2), je teoreticky vyvozený
interval izočar k číslem iracionálním. Pro praktické
použití je nutno k zaokrouhlit (vždy směrem dolů na
5 . 10-2 mm) na hodnotu k'; její velikost pro různá
LIB a k ní odpovídající maximální polohová odchylka
po montáži LIB' je uvedena v následující tabulce (hodnoty uvedeny v mm):

I

r.=

I

O

I
it=
I

14.'"

I
I
I

I

I
I
1
I
I
I
~.21t

t-

I

1

S

I
I

I

1
I

;fr'

.

,.s.I.

3

0,10

I 0,15

-1-10,141

0,141

0,212

0,30

--0,212

--0,20

--0,283

0,40

--0,283

--0,25

--0,354

Praktické vyřešení optimálních čar řezu se provede takto:
.
ěátku souřadnic obou .soustav, aby se jejich obraz
kryl s obrazem bodů o souřadnicích Xi, Yi.
Pro osvětlení principu dalšího postupu při volbě
optimálních čar řezu předpokládejme, že kopie podkladové mapy má ve směru osy X'rovnoměrnou srážku a mm, ve směru osy Y' rovnoměrnou srážku b mm.
Geometrickými místy bodů se stejným posunem
LlX = LIY = k . n proti počátku, kde n = 1,2,3, ... ,
jsou v tomto případě rovnoběžky vedené s osami X, Y
o stejném intervalu I"" 1,1/' Praktický případ je znázorněnnaobr.la,kde
byly zvoleny hodnoty a = 0,46 mm,
:tJ = 0,54 mm a k = 0,10 mm.
Proveďme nyní řezy v rovnoběžkách označených
lichými čísly a vzniklé obdélníky namontujme tak,
aby se přesně kryly konstrukční prvky v místech,
která přísluší rovnoběžkám označeným nulou nebo
sudými čísly (obr. lb). Uvažujeme-li nyní posuny
bodů ve směru souřadné osy X, nedojde u pásu A
k žádnému posunu a odchylky LlXi pro všechny
podrobné body ležící v pásu A budou menší než hodnota k, tj. 0,10 mm. Pás B je po montáži posunut·
vzhledem k počátku o hodnotu 2k, tj. 0,20 mm; odéylky LIXi pro všechny podrobné body ležící vpásu B
budou vzhledem k provedenému posunu rovněž menší
než je hodnota k. Obdobně tomu bude v dalším pásu O,
i v pásech vztažených k souřadné ose Y. Platí tedy
pro body ve všech pásech po montáži

Na konstrukční list se přiloží kopie podkladové
mapy vyhotovená na průhledném (pokud možno nesrážlivém) materiálu. Kopie se vlícuje přesně pod
mikroskopem nebo silnější zvětšující lupou na výchozí
bod pro montáž, jímž je zpravidla jihozápadní roh mapového listu nebo ztotožnitelný bod v prostoru, kde
je kresbalineamentu nejhustší. Poté se provede orientace kopie podkladové mapy ztotožněním libovolného
směru na dostatečně vzdálený bod (např. na jihovýchodní roh mapového listu). Odchylky LlXi, LIYi se
zjistí na 10-20 bodech měřící lupou nebo obyčejnou
lupou pomocí Šimičovy stupníce; odchylky se změří
v rozích mapového listu, na bodech čtvercové souřadnicové sítě, na bodech bodového pole, popř. na jiných
bodech zobrazených na konstrukčním listu i na kopii
podkladové mapy. Poté se nad konstrukční list přiloží
snímkový papír a na něm se vyznačí body, v nichž
byly zjišťovány odchylky LlXi, LIYi a připíší se k nim
hodnoty těchto odchylek. Na snímkovém papíru se
vykonstruují izočáry bodů se stejnými souřadnicový-

ILlxil = IXi - X/'I < k
ILlYil = I Yi - Y,;"I < k.
Polohová odchylka podrobných
bude pak dána vztahem
Llsi

= IVLlx;

bodů po montáži

+ Lly; I <k

V2.

(I)

Z uvedené nerovnosti vyplývá, že při nejvyšší stanovené přípustné odchylce v montáži LIB je třeba volit
interval izočar k podle vztahu
k =

LIB
V2

= 0,707 . LIB.
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Střední chyby v montáži byly zjištěny mx

=

= ± 0,089 mm, my = ± 0,044 mm, v poloze m =
= ± 0,099 mm; maximální chyba v poloze byla
0,16 mm. Dosažené výsledky odpovídají teoretickým
předpokladům.

mi posuny L1X, L1Y ve stanoveném intervalu k'. Čáry
montážních řezů by měly probíhat přesně po vykon.
struovaných čarách; z praktických důvodů je však
vhodné izočáry nahradit čarami lomenými, které se
k nim co nejlépe přimykají. Je to nutné především
tehdy, je.li třeba jednotlivé montované díly k sobě
srazit, tj. u izočar pro hodnoty L1Xk < O, L1Yk < o.
V těchto případech je totiž třeba odstranit z kopie
podkladové mapy slabý proužek o síle k mm (zpravidla
0,1 mm), aby bylo možno sousední díly přimontovat
blíže k sobě; tyto řezy je nutno dělat podle pravítka.
Při volbě montážních řezů je třeba dále dbát na to,
aby se vyhnuly rohům parcel, resp. neprobíhaly těsně
v jejich blízkosti, a dále aby neprotínaly lineament
mapy pod malým úhlem.
Po rozřezání kopie podkladové mapy na jednotli.
vá pole o intervalu izočar 2k' se provede postupně v li·
cování a přilepení jednotlivých dílů ke konstrukčnímu
listu. Při montáži je nejvýhodnější začít buď s nej·
větším dílem, nebo postupovat od středu mapového
listu k okrajům.
Popsaný technologický postup montáže byl prak.
ticky ověřen při odvození mapy v měř. 1: 2000
v prostoru Petrovice u Prahy, pro niž byly přebírány
dvě příložné mapy vyhotovené v měř. 1 : 1000. Pro
montáž oyly použity zmenšeniny podkladových map
do měř. 1 : 2000, vyhotovené na reprodukčním filmu
Foma Repro-P. Posuny L1Xi, L1Yi byly proměřeny
pomocí Šimičovy stupnice pod 8násobně zvětšující
lupou. Podle naměřených posunů byly sestrojeny
izočáry pro interval k'= 0,10 mm a stanoveny křiv.
ky optimálních řezů (obr. 2 a 3).
Řezy byly voleny v prvém případě podle izočar
L1X = 0,10; 0,30; 0,50; L1Y = 0,10; ve druhém pří.
padě podle izočar L1X = -0,20; L1Y = -0,10; 0,10.
Výsledná. montáž byla proměřena velkým pravoúhlým
koordinátografem s možností odečítání souřadnic na
0,01 mm. Pro zjištění přesnosti montáže bylo vybráno
41 podrobných bodů, jejichž souřadnice byly odečteny
na originálech příložných map v měřítku 1 : 1000 na
stejném koordinátografu.

Navrhovaný postup montáže může přispět ke zpřesnění montážních prací u map velkých měřítek, tj.
především u map technickohospodářských, pro něž
budou přejímány grafické podklady z map většího
nebo i stejného měřítka, vyhotovené ve stejném nebo
i odlišném zobrazení (např. mapy 1 : 1000 a 1 : 2000
na styku technickohospodářského mapování s dří·
vějším mapováním v zobrazení Křovákově).
I když navrhovaný postup vyžaduje větší počet
dílčích operací (zjišťování posunů v souřadných osách,
konstrukce optimálních čar řezu), získá se úspora tím,
že celkový počet montovaných dílů bude minimální.
Přínosem navrhovaného postupu je, že zabrání vzniku
velkých místních deformací, přispěje k zvýšení homo·
gennosti odvozované mapy a k její vyšší kartometrické
hodnotě. Výhodou rovněž je, že lze předem stanovit
přesnost, s níž bude montáž provedena, a podle ní
provést volbu montážních řezů.
Navrhovaný postup montáže může nalézt uplatnění i u map středních a malých měřítek v těch případech, kdy rozdíly mezi kartografickými zobrazení·
mi sestavované a podkladové mapy nejsou příliš
veliké, tj. kde by velikost montovaných dílů neklesla
pod určitou minimální mez (cca 2-10 cm2 podle dru·
hu mapy).

Odborná skupina pro kartografii při 'Ostřednl radě

CSVTS
uspořádá dne 11. a 12. listopadu 1966 v místnostech
Závodního klubu Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze 7, Fr. Křížka č. 25,

seminář o tematických mapách
Program semináře:
Mapové podklady
ÚSGK vhodné pro
tvorbu tematických
map
Tematické mapy resortů, ;e;ich hodnocení, požadavky na podkladové mapy
Pomoc kartografických
a reprodukčních
ústavů při zpracování
a tisku tematických map pro ;ednotlžvé resorty
Využžtl služeb malých kartografických
pracovišť na ústavech ÚSGK pro zpracování tematických
map
Unifikace
mapových
značek na tematických mapách
Diskuse

Současně bude uspořádána
pové tvorby.
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Doc. Ing. V. Krátký, CSc,
VA AZ Brno

Mezinárodní fotogrammetrické symposium
o aerotriangulaci v Urbaně 1966
Ve dnech 28. 2. až 4. 3. 1966 se konalo na Illinoiské

universitě v Urbaně (USAJ mezinárodní symposium o aerotriangulaci.
kterého se zúčastnilo asi 70 delegátů ze
13 zemí. Symposium organizovala III. komise Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti,
která se zabývá
otázkami fotogrammetrického
zhušťování, a převážná
ř.ást referátů byla tedy zaměřena k této problematice.
Některé z referátů mají však yýznam obec'llější, zejména
ve vztahu ,k automatickým procesům, pro něž tvoří analytická formulace teoretickou základnu. Jednání probíhala v devíti technických
zasedáních, 'které střídavě
řídili zástupci různých zemí. Největší část referátů se
zabývala teoretickou
a praktickou
pl'Oblematikou blokové analytické
aerotriangulace,
formulované nejrůznějšími způsoby jako komplex zá:kladních jednotek snímkfi, modelu, tripletu nebo 'snímkových řad. Jinou tematickou skupinu tvořily metody poloanalytické aerotriangulace a aerotriangulace
s pomocnými údaji. Mimořádně zajímavé referáty 'byly 'prezentovány v oblasti
rozborů přesnosti analytické aerotriangulace
a konečně
poslední skupinu tvořily rozbory zvlá'štních problému
souvisejících s analytickou aerotriangulací. Podle 1!ohoto
tematického
rozdělení budou v následujícím
výkladu
soustředěny 'hlavní myšlenky jednotlivých
referátu
a
závěry vyplývající z nich i z následující diskuse tak,
aby byl položen zduvodněný základ závěrečného zhodnocení.

Metody
blokového
aerotriangulace

řešení

analytické

V. Krátký, (!S5R: K problému
nepřímého
řešení blokové analytické
aerotriangulace.
V příspěvku
byly rozebrány
některé
obecné rysy úloh blokové
analytické
aerGtriangulace
ve vztahu
k základním
možnostem
jejího numerického
řešení.
Pozornost
byla věnována
zejména
nepřlmému
řešení
soustavy
normálních
rovnic, při němž se vylučuji
skupiny
neznámých
v dílčích maticových
polích. Závěrem byl podán matematický
důkaz konvergence
Gauss-Seidelovy
s 1<u p.i n ov é iterace.
C. M. A. van den Hout, Holandsko:
rovnání sítí.

Bloková

metoda

rovinného

vy-

Za nepřltomného
autora
přednesl
referát
Dr Ackermann. Metoda se soustřeďuje
na vyrovnání
rovinných
souřadnic
bodů bloku
se snahou
omezit počet neznámých
na nejmenší
míru. V podstatě
jde o metodu používající
k vyrovnání
odvozených
modelových
souřadnic
systém
spojených
transformaci.
Charakteristické
je, že
jako
neznámé
jsou
voleny
souřadnice
všech
spojovacích
bodů
a vlastni
transformačnl
parametry,
dále, že souřadnice
jsou redukovány
v každém
modelu
vzhledem
k jeho těžišti
a konečně.
že neznámé
ve výsledném
systému
normálních
rovnic jsou vhodně
uspořádány
v takovém
pořadl,
aby bylo zvýhodněno
řešenI. Předpokladem
metody je předběžná
výšková. horizontace
modelů. Vlastní konformnl
transformace
dílčlch
modelů je formulována
velmi
jednoduchýmí
vzorci. Výsledkem
vhodného
seřazeni
neznámých
je.
že příslušná
submatice
koeficientů
transformačních
parametrů
má
diagonální
tvar a je možné s výhodou
vyloučit
nejdříve
skupinu
neznámých
souřadnic
spojovacich
bodů.
Po výpočtu
neznámých
transformačních
parametrů
jsou jednotlivé
modely nezávisle
transformovány
a určeny vyrovnané
souřadnice
spojovacích
bodů.
Zmíněnou
metodou
bylo holandským
ministerstvem
veřejných
prací vyrovnáno
přibližně
4500 modelů.
~ejvětší
blok se skládal
ze 325 modelů_
Snlmková
měřítka
se pohybovala
od 1: -1500 do
1: 10 000, Modelové souřadnice,
které jsou podrobovány
vyrovnání,
nemusí být získány
pouze analytickou
cestou z měření na stereokomparátoru,
ale mohou být rovněž
výsledkem
analogového
vyhodnocování
na univerzálních
strojích.
Velká pozornost
byla v referátu věnována
vyloučení
hrubých
měřických
chyb, kter2 zatěžují
výpočet.
Za nejlepší
způsob; jak těmto chybám zamezit,
bylo považováno
důsledné
předznačení
všech
proměřovaných
bodů
na
'značkovacím
přístroji.
Praxe
ukázala,
že ze 4500 modelů
pouze
12 vykazovalo
takové chyby, že bylo nutné nové proměřenI.
Tato
bloková
metoda
může být užita též pro výpočet
radiální
triangulace, geodeticky
měřených
triangulačnich
sítí, rombických
řetěz-ců a polygonových
sítí.
D. Eckhart,
programovacl

Holandsko:
Bloková metoda
rovinného
problematika
a praktické
výsledky.

vyrovnání

sítí,

Přlspěvek
úzce navazoval
na referát
vpn den ]fouta. Úloha
blokového
vyrovnání
byla
formulována
pro
samočinný
počítač
ZEBRA. Je to počítač
s kapacitou
vnitřní
paměti
8192 slov po

33 bitech,
přičemž
slova jsou po skupinách
32 uskupena
do 256
zón. Hlavním
programovaclm
problémem
bylo takové
uspořádání
řešení,
kde by se ve výpočetním
procesu
objevovalo
co možná
nejméně
nulových
koeficientů
a paměť počítače
byla tak co nejvíce odlehČfma.
Byla podána
matematická
formulace
použitého
algoritmu
řešeni
s optimálním
využitím
maticových
polí. Protože
trdnstormace
modelu
je definována
jako lineárně
konformní,
je
možné při redukci
souřadnic
na těžiště odvozovat
neznámé parametry přímým
řešením
v jedné
iteraci.
Toto zjednodušení
vedlo
k dvojnásobnému
snlžení
paměťových
nároků
a čtyřnásobnému
zvýšení rychlosti
vlastního
řešenI.
Z bohaté
diskuse
stojí za zmínku
debata
o systému,
kterým
jsou uspořádány
neznámé
ve výsTedné soustavě
normálních
rovnic
[Ackermann, Eckhart, Mikhail)
a názor
prof.
Thompsorw,
Vlčka,
Schuta
o posuzování
relativní
a absolutní přesnosti.
Rovněž
byly v diskusi
rozebrány
výhody takto
formulované
metody pro
použití malých a středních
samočinných
počítačů.
A. A. Elassal, USA: Program
tické cerotriangulace.

komplexního

blokového

řešení

analy-

Referát pojednávalo
vývoji optimalizovaného
programu
ana,lytické aerotriangulace
v jazyce FORTRAN fV, který může být použit
na počítačích
IBM 7090/94 a na srovnatelných
počítačích
jiných.
Program
je vypracován
velmi univerzálně,
může být tedy s velkou pružností
použit
pro nejrůznější
úlohy
fotogrammetrického
provozu
i výzkumu.
V podstatě
jde o modifikovanou
Hergetovu
metodu,
doplněnou
měřitkovými
kontrolami
na stycích modelů. Je
zajištěna
použití
libovolných
vah charakterizujících
poměry přes'nesti
měřených
hodnot
i použitých
geodetických
bod ů. Program
sleduje
také automaticky
hromadění
chyb tím, že je odvozována
kovarianční
matice
pro parametry
vnější orientace
i souřadnice
zhušťovaných
bodů.
• Podle Rosenfieldovy
metody jsou korigovány
velmi spolehlivě
všechny
systematické
chyby vlastního
měření.
JSou brány v úvahu konstantní
i períodické
chyby
měřických
šroubů
použitého
komparátoru
i sekundárnl
nepravidelné
změny. Korekce zahrnují
také působení
nekolmého
postavení
základních
vedení, jejich prohnutí
a nepřímočarosti.
Korekce
pravidelných
a nepravidelných
změn filmové
podložky
vychází
z kolineární
(osmiparametrové
)
nebo afinní (šestiparametrovéj
transformace.
Samozřejmá
je i ko·
rekce zbytkového
zkreslení
komory a vlivu atmosférické
refrakce.
Vliv zakřivení
Země není brán
v úvahu
u výchozích
měřených
snímkových
souřadníc,
protože
výsledné
terénní
souřadnice
jsou
určovány
v geocentrickém
systému.
Zmíněný způsob úpravy vstupních hodnot výpočtu je typický pro většinu metod analytické
aerotríangulace,
které jsou ve Spojených
státech používány.
Formulace
zvláštních
podmínek
řešení
umožňuje
použít program
i pro konvergentnl
snímky a zařadit
libovolná
pomocná
data vnější orientace snímků.
V současné
podobě
může program
vyřešit
vztahy
až mezi 100 snímků.
Kromě výsledných
geocentrických
souřadnic
zhušťovaných
bodů jsou udávány
také souřadnice
zeměpisné
a konečně
i souřadnice
v UTM systému
[univerzální
transverzální
Merkatorovo
zabrazení).
snímkový
blok
10XI0 snímků
by! vyřešen po 3 iteracich
přibližně
za 1 hodinu.
G. Gracie, USA: Bloková
modely_

analytická

aerotriangulace

s nezávislými

Přednesená
metoda
pozůstává
z 5 dílčích
samostatných
programů.
První
program
koriguje
měřené
snlmkové
souřadnice
o vliv různých systematických
chyb, druhý program
vytváří model
snímkové řady spojováním
dílčích nezávislých
modelů, třetí a čtvrtý program
zajišťuje
transformací
snímkové
řady a její vyrovnání.
Poslednl
dílčí program
představuje
vyrovnání
v bloku. Všechny
dílčí
programy
jsou opět
vypracovány
v systému
FDRTRAN IV
a jsou určeny pro samočinný
počítač IBM 7090/94. První dnčí program
využívá
už zmíněné
formulace
vypracované
Rosen/ieldem,
zbývající
programy
jsou závislé
většínou
na myšlenkách
Schutových. Pozoruhodná
je bohatá
modifikace
výsledných
zhuštěných
souřadnic,
které
mohou být vyjádřeny
v systému
geografickém,
geocentrickém,
v systému
UTM, v systému
UPS [univerzální
polární stereografické
zobrazení),
nebo v místním
pravoúhlém
souřadnicovém
systému.
výpočet
byl ověřen
na fingo.,)aném
snímkovém bloku
7 řad o celkovém
počtu
100 snímků.
Byly určeny
prostorové
souřadnice
412 terénních
bodů,
přičemž
výpočet
na
IBM 7094 zabral asi 25 minut.
G. de Masson ďAutume, Francie:
prvek
analytické
aerotriangulace.

Paprskový

trs

jako

základni

Autor podrobil
úvodnímu
rozboru
dvojí metodu
komplexniho
blokového
řešení,
metodiku
přímého
zpracováni
základních
měřených snímkových
souřadnic
a metodiku
zpracování
souřadnic
odvozených,
většinou
modelových
souřadnic_
Bylo dokazováno,
že
v tomto druhém
případě
není dosti dobře možné zformovat
exaktní matici všech kovariančních
koeficientů
a jako výhodnější
metodiku
autor
označil
prvně jmenovanou,
která je základem
konkrétní
metody
vypracované
a používané
ve francouzském
IGN
(Institut
géographique
national).
V neobyčejně
zajímavém
dalším
odvození
ukázal,
že rozsáhlá
matíce koeficientů
normálních
rovnic tohoto kompl~xního
řešení může být odvozena
poměrně velmi
jednoduše
postupným
formováním
podle jednotlivých
paprsků
vázanýchk
jednotlivým
snímkovým
bodům a snímkům.
Postupné tvoření jednotlivých
submatic,
jejich rozmísťováni
a sčítání v matici
výslednou
s vynecháním
nulových
submatic
je hlavní charakteristikou tohoto
řešení.
V poslední
části svého přlspěvku
se autor
zabýval deformací
vytvořeného
fotogrammetrického
modelu a rozebíral
podrobně·
zdroje
systematických
chyb_ Na základě
vtipně
zaranžovaného
matematického
modelu v samočinném
počítači odvodil analytické
výrazy
pro čtyři základní
systematicky
působlci
parametry,
odpovídající
zkroucení
modelů,
prohnutí
snímkové
řady,
jejímu
zakřivení
v horizontální
rovině
a postupné
změně
měřltka.
Teoríe byla prakticky
ověřena
v IGN a výsledky ukázaly,
že na základě
dostatečného
počtu kontrolních
bodů je možné dojlt
k výrazně
sníženému
působení
systematických
chyb.
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G. H. Schut, Kanada:
transformace
modelů.

Polynomická

transformace

řad

a

lineární

Autor se zabýval
teoretíckým
í praktíckým
porovnáním
metod
užívajících
polynomické
transformace
snímkových
řad
a metod
využívajících
systému
spojených
jednodušších
transformací
dílčích
modelů.
polynomická,
transformace
je podle autora
zvláště vhodná
k opravě
systematických
chyb ve snímkových
řadách
za předpokladu,
že geodetický
podklad
je poměrně
řídký.
V takovémto
případě
nemůže
metoda
spojených
transformací
dílčích
modelů
systematické
změny
dostatečně
dobře
vystihnout.
Hlavní
oblastí
uplatnění
polynomické
transformace
je především
zhuštění
pro
mapování
v malých
měřítkách,
zatímco
spojování
modelů
je typické
právě
pro zhušťovací
práce
ve velkých
měřítkách.
Praxe
ukázala,
že u polynomického
vyrovnání
je vhodné udržet řád zvolené transformace
co nejnižší
(stačí obvykle transformace
2. stupně). Protože
polynomická
transformace
v trojrozměrném
prostoru
nemůže
být exaktně
konformní,
je nutné vyrovnání
upravit
jako
postupnou
konformní
transformaci
ve dvou etapách.
Podle metody
vypracované
autorem
referátu
v kanadském
výzkumném
ústavu
National
Research
Council se osvědčilo
nejprve
sním kovou řadu
upravit
měřítkově
a transformovat
lineárně,
pak provést
výškové
vyrovnání
a nakonec
vyrovnání
situační.
Vzájemný
vztah těchto
vyrovnání
musí brát plně v úvahu příslušné
korelace
mezi transformačními
parametry
v obou fázích tak, aby byla zajištěna
konformnost
výsledného
vyrovnání.
V metodách
vyrovnání
podle
spojených
transformací
dílčích
modelů
je naopak
výhodné
užít
prostorové
podobnostní
transformace.
Autor referátu
formuloval
tuto transformaci
takovými
skupinami
7 parametrů,
žc některé
z nich jsou společné
sousedním
modelům.
Tím se mu podařilo
snížit
celkový
počet
parametrů
ve snímkové
řadě
nebo
bloku
a zjednodušit
vlastní
řešení.
Podobných
zjednodušujících
úprav
byla v příspěvku
naznačena
ještě celá řada.
Programy
vypracované
podle
zformulovaných
zásad
byly po
drobeny
zkouškám
na dvou zkušebních
políc~
Snímkové
měřítko
bylo zvoleno
ve značně
proměnném
rozsahu
od hodnot
1: 80 000,
přes 1: 40000 a 1: 24 000 k 1: 12000. Porovnání
ukázalo,
že nejlepší
výsledky
z obou skupin
jsou prakticky
tytéž. Ukázalo se rovněž,
že se velmi málo liší výsledky
polynomické
transformace
2. a 3.
stupně.
Z ekonomického
hlediska
je vyrovnáni
modelů
poněkud
komplikovanější
a' náklady
na tento druh výpočtu na samočinném
počítači
jsou několikrát
vyšši než u vyrovnání
polynomického.
Závěr Schutova
referátu
vyzněl
v tom smyslu,
že polynomické
vyrovnáni
2. stupně je rovnocenné
s lineárním
vyrovnáním
dílčích
modelů,
které
však má přednost
všude tam, kde je dostatečně
hustá síť geodetických
bodů.
V živé a dlouhé
dískusi,
která
následovala,
byl velmí kladně
hodnocen
teoretický
přínos
Schutových
prací,
ale vyskytly
se
i kritické
hlasy
['erle, Ackermann, d'AutumeJ, které poukazovaly
na přeceňované
oprávnění
polynomického
vyrovnáni
v bloku. Podle těchto
názorů,
které
se Zdály dosti přesvědčívé,
plní spojovací body mezi modely
a řadami
lepší funkci
než analyticky
zajištěná
spojitost
polynomické
transformace.
M. L. MCKenzie, USA: Analytická
geodetických
podmínek.

aerotriangulace

s užitím

přímých

Autorem
byly diskutovány
výsledky
dosažené
s použitím
programu
US Geological
Survey
pro snímky
pořízené
Wildovou
komorou RC 8. Pří vyrovnání
v malých blocích bylo dosaženo
pol')hové přesnosti
h/10000a
o něco lepší přesnosti
výškové.
Dále se
autor zabýval
kritickým
hodnocením
současných
komparátorů
pro
analytickou
fotogrammetrii,
které považuje
za nevyhovující
dnešnIm nárokům,
a navrhoval
novou
koncepci
stereokomparátoru,
jenž by umožnil
proměřit
10 až 15 snimků
v 8 hodinách.
Základem by měla být trojsnímková
konstrukce,
uplatnění
Abbého měřického
principu
bez použití
dlouhých
měřických
šroub"l. Komparátor
by měl rovněž
plnit funkci
přístroje
značkovacího.
,. M. Anderson,
gulaci.

USA: Tríplety

a podbloky

v analytické

aerolrian-

V příspěvku
byla rozebrána
myšlenka
užití tripletů
nebo podbloků pro řešení
základních
vztahů
namísto
konvenčních
snímkových dvojic.
Byl popsán
postup
tripletové
aerotriangulace
s využitím
podmínky
komplanárnosti,
který
je vhodný
pro počítače
střední
kapacity.
Postup
byl ověřen
na fiktivních'
i skutečných
snimcích.
V obou zkouškách
se ukázalo,
že triplety
zajišťují
dokonalejší
kontrolu
měřítkového
přenosu
než snímkové
dvojice.
podstatou
tripletové
metody je sloučení
všech vnitřních
podmínek
mezi trojicí
snímků v jediný
celek - jakási
vzájemná
orientace
snímkové
trojice.
Jednotlivé
sousedící
triplety
se při tom překrývaji
dvěma středy
projekce,
jsou zde tedy i lepší podmínky
pro vzájemné
spojení
tripletů.
Jestliže
obdobnou
myšlenku
zobecníme
i na spojení
snímků ve směru bočního překrytu,
můžeme definovat
základní
jednotku
9 snímků,
jednotkový
podblok,
který může být dále plošně
spojován
v celém rozsahu
blokového
řešeni.
Zde je pochopitelně
nutný
60% boční snímkový
překryt.
Autorem myšlenky
podbloku
jako dvousměrového
tripletu
je E. M.
Mikhail. Subbloková
aerotriangulace
je ovšem náročnější
a nemůže
být řešena
na malém
samočinném
počítači.
Základní
soustava
normálních
rovnic
odpovídajících
"vzájemné
orientaci"
subbloku
je tvořena
maticí
rozměru
47X47. Shoda
podélného
a bočního
překrytu
snímků se projevuje
velmi příznivě
v menším hromadění
systematických
chyb a ve větší tuhosti
odvozené
sítě.
M. Kel/er: USA: Praktická
trojsnímková
šení analytické
aerotríangulace.

orientace

jako

základ

ře-

V příspěvku
bylo ukázáno,
jak původní systém analytické
aerotriangulace
užívaný
v US CoaS! and Geodetic Survey podle vzorců
formulovaných
schmidem byl v poslední
době doplněn
systémem
užívajícím
k řešení
základních
vztahů tripletů.
Proti původní metodě se výrazně
zvýšila
vnitřní
kontrola
řešení.
Komplexní
program je tvořen
třemí
dílčími celky. ·Nejdříve
je řešena
systematická korekce
měřených
snímkových
souřadnic
a vzájemná
orientace všech trípletů.
V ní leží těžiště
celého. řešení.
Následuje

obzor
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horizontální
a vertikální
vyrovnání
snímkových
řad
a konečně
blokové
vyrovnání.
- Vzhledem
k typickému
tvaru
základní
matice vyjadřující
vztahy
uvnítř
jednoho
tripletu
je k výpočtu
neznámých
použito Choleského
algoritmu.
Zajímavá
na popsané
metodě je skutečnost,
že tripletu
se užívá jen jako vnitřní
kontroly
umožňující
vyloučit
hrubé
chyby měření
a že závěrečné
blokové
vyrovnání
je opět formulováno
jako komplexní
řešení vnější orientace všech jednotlivých
snimků.
V následující
diskusI. byla zmíněná
kontrolní
funkce
tripletu
uvnitř komplexního
blokového
řešení
velmi oceněna.
G. C. Tewinkel doplnil
referát
v diskusi
některými
dalšími
podrobnostmi.
Program
psaný
ve FORTRANU umožní
řešit
maximální
blok 200
Rllímků s celkovým
počtem
1200 neznámých
orientačních
parametrů a 4800 neznámých
přirůstků
hledaných
terénních
souřadnic.
K řešení
bylo použíto
počítače
IBM 7030 (Stretch)
s kapacitou
paměti
48 000 slov o délce 64 bitů. Malý blok o 12 snímcích
je
vyřešen
během 90 vteřin. Náklady na tento strojový čas činí 7,5 $.
Náklady
na větší blok rostou přibližně
se čtvercem počtu snímků,
tzn., že pro blok 50 snímků bude činit cena 150 $ (30 minut J a pro
blok 100 snímků asi 600 $ (2 hodiny).
C. W. B. King,
gulace.

Írán:

Úvahy

o programování

analytické

aerotrian-

Autor se zabýval úvahami souvisícími
s programováním
aerotriangulačních
výpočtů na samočinných
počítačích.
Zvláštní pozornost byla věnována
programům
vyvinutým
a užívaným
u Iranian
Dil Operating
Comp. Prvni
metoda,
která
vycházi
z formulace
polynomické
konformní
transformace
3. stupně byla programována
na IBM 7040. je to velmi rychlý
počítač
s velkou vnitřní
pamětí
a téměř
neomezenou
pamětí
vnější na magnetické
pásce. Vytvoření 1 snímkové
řady
a její vyrovnání
je vyřešeno
v průběhu
1 minuty.
Druhá popsaná
metoda
patří
do kategorie
modelového
spojování
pomocí dílčích podobnostních
prostorových
transformací.
Autorem
byla vyložena
podrobně
teorie
metody,
avšak praktické
výsledky
udány nebyly.
G. Konecny,
snímky.

Kanada:

Analytická

aerotriangulace

S konvergentními

Autor se ve své práci pokusil exaktním
analytickým
postupem
odstranit
některé
nedostatky
analogového
řešení
konvergentní
fotogrammetrie.
Základní
jednotkou
jeho řešení
se stává konvergentni
"kvadruplet",
charakterizovaný
skupinou
4 konvergentních
snímků
pořízených
ze dvou sousedních
středů
projekce
a vázaný
společným
průsečíkem
čtveřic
korespondujících
paprsků.
V příspěvku
byly uvedeny
všechny
potřebné
vzorce a odvozen postup
'vnitřního
vyrovnání
kvadrupletu.
Řešení
je připraveno
pro výpočet na samočinném
počItači
IBM 1620 s 60 decimálními
číslicemi
pro buňku vnitřní
paměti
a s doplňkovou
vnější pamětí 2,000.000
aesítkových
číslic na magnetických
discích.

Otázky
přesnosti
aerotriangulace
F. Ackermann,
aerotriangulace.

Holandsko:

lanalytické
Teoretická

přesnost

polohové

blokové

Autor vyšel z blokové
metody
polohového
zhušťování,
která
byla popsána
van den Houtem a Eckhartem a ukázal, jak je možné
této metody
využít
k teoretickému
studíu
přesnosti
zhušťování
a zjistit
tak zákonitosti,
které
tuto přesnost
prakticky
ovlivňují
a určují. Byly sledovány
především
3 otázky:
závislost
dosažitelné
absolutní
přesnosti
na velikosti
a tvaru
bloku,
stejni; tak jako
na počtu a rozložení
geodetických
bodů, dále působení
chyb geodetického
podkladu
a konečně
otázka
relativní
přesnosti
po blokovém vyrovni'mí
a jejího poměru k absolutní
přesnosti.
PÍ'estože
byly matematicky
modelovány
vztahy
pomocí
konkrétní
metody,
Výsledky jsou platné
pro j a k o u k o I i metodu polohového
zhušťování hodů v bloku. Výsledkem
této teoretické
studie jsou váhové
koeficienty
vyrovnaných
souřadnic.
Z nich je odvozována
středni
hodnota
střední
polohové
chyby pro celý blok a maximálni
hodnota střední
chyby jednotlivého
bodu v bloku. Všechny
uvedené
hodnoty
byly vyjadřovány
pomocí střední
chyby jednotkové
váhy.
V rozboru
snímkových
řaď se ukázalo,
že ve všech
případech
byly. chybové
elipsy
u vyrovnaných
bodů
tvořeny
kružnicemi,
tzn., že střední
chyba obou základních
souřadnic
je stejná.
Byla
pochopitelně
potvrzena
známá
skutečnost,
že maximální
střední
chyba se vyskytuje
uprostřed
mezi geodetickými
kontrolními
body.
Tyto střední
chyby rychle
rostou
S9 vzrůstající
délkou
snímkové
řady. Při rozboru
přesnosti
jednotlivých,
zdvojených
a ztrojených
snímkových
řad se ukázala
velmi zajímavá
skutečnost.
Vezmeme-li
do výpočtu v úvahu všechny
měřené hodnoty
ve třech sousedních
snímkových
řadách,
avšak
geodeticky
zajistíme
pouze
střední
z nich,
zvýší se výrazně
přesnost
zhuštěných
bodů uvnitř
této
střední
řady ve srovnání
s připadem
samostatného
dílčího výpočtu střední
řady bez souvislosti
S řadami
sousedícimi.
Boční řady
zvyšují
tak tuhost
bodové-ho
pole,
aniž
se zvyšují
nároky
na
počet geodetických
bodů. Nabízí se tak možnost zvyšovat
přesnost
řadového
zhušťování
s použitím
výhradně
fotogrammetrických
prostředků.
Pokud jde o blokové
zhušťování,
ukázalo
se, že
geodetické
zajištění
pouze
ve 4 rozích
bloku
není
dostatečné.
střední
chyby uprost1'ed
blokových
stran
a uprostřed
bloku narŮftají
velmi rvchle
s rozměrem
hloku.
Zařazení
geodet'ckého
bodu
doprostřed
bloku. nezlepši
podstatnll
poměr
na blokovém
Qkl'aji. Výrazné
zlepšení
však nastane
tehdy,
zajistíme-li
geodeticky celý obvod daného
b10'ku a není 'dokťmce ani nutné umísťovat geodetický
bod doprostřed.
Maximální
hodnota
očekávané
střední
chyby se projevuje
u tohoto
středního
bodu, její velikost
však roste
velmi pomalu
s rozměrem
bloku.
Ackermann došel
k závěru, že zařazený
geodetícký
bod uvnitř bloku má velmí malý
význam
a může být v praxi
vždy zanedbán.
Tyto závěry
platí
pochopitelně
jen pro p o I o h o v é blokové
zhušťování.
JinÍ> rozvržení
geodetických
kontrolních
bodů než bylo ukázáno,
se ne·
osvědčilo.
jiným zajima,vým
závěrem
je skutečnost,
že maximální
očekávaná
strední
polohová
chyba závisí prakticky
jen na vzdá-
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lenosti nd geodetických
bodů, zatímco tvar a velikost bloku nemá
vliv, pokud je zachována
jeho pravoúhlost.
Pokud jde o chybové působeni
nesprávného
j!:eodeticki\ho podkladu.
bylo ukázáno,
7.e vliv jednotlivé
ojedinělé
chyby tohoto druhu je poměrně malý,
pokud velikost
této chyby je řádově
stejná
jako velikost
fotogrammetrických
měřických
chyb. Jejich vliv je omezen
obvykle
jen na blízké okoli a může být odhadován
velikosti
zbytkové odchylky u tohoto kontrolnlho
bodu. - V závěrečném
rozboru
bylo
ukázáno,
že relativni
přesnost
je prakticky
konstantni
pro libo·
volně velký blok a že může být velmi dobře odhadnuta
polovični
hodnotou
středni
chyby jednotkové
váhy. Jeji závislost
na velikosti bloku a počtu geodetických
bodů je velmi malá a může být
vždy obecně
zanedbána.
Rozbory
rovněž
ukázaly,
že z analýzy
zbytkOvých
chyb po blokovém
vyrovnáni
můžeme jen zřidka
odvodit spolehlivé
Závěry o primárnich
chybách
geodetického
podkladu. -- Ze všech rozboru, kterl! byly dokumentovány
na četných
grafech
a tabulkách,
byla odvozena
základni
formule
vystihujici
závislost
mezi maximálni
očekávanou
střed ni polohovou
chybou
uvnitř bloku "max' jednotkovou
chybou
a velikosti
bioku

"0

"max = (0,85

+

0,042 n) "o'

kde n je počet snimkových
řad čtvercového
bloku. Všechny závěry vyplývajici
z Ackermannova
referátu
byly velmi podrobně
diskutovány,
a to vesměs souhlasně,
byla však také konstatována
omezená
platnost
závěrů
pouze pro vystiženi
účinku na hod i1 Ý c h chyb. Rovněž v připadě
pro s t o r o v é h o zhušťováni
v bloku nelze závěry akceptovat.
V těchto směrech
byla konstatována potřeba
obdobného
studia.
H. G. ler/e, Holandsko:
Výšková přesnost
řadové
triangulace
s pomocnými údaji a bez nich.

a blokové

aero-

Autor využil
vytvořeni
matematického
a stochastického
modelu výškového
zhuštěni
v samočinném
počitači a vyvodil závěry
umožňujici
hodnotit
výslednou
přesnost
výškového
zhuštěni
v závislosti
na snimkovém
měřitku
a vzdálenosti
mezi geodetickými
kontrolními
body. Modeloval
přitom všechny chyby, které se při
rozvijeni
aerotriangulačnich
síti uplatňuji,
tj. chyby v podélném
sklonu,
v přenosu
měřltka,
v příčném
sklonu a chybu výškovou.
Současně
vzal 'v úvahu i možnost
redukce
těchto
chyb použitim
pomocných
orientačních
údajů
a při řešeni
zavedl
podminkové
rovnice, které odpovídají
uplatněni
údaju statoskopu,
údajů horizontových
komor a údaju profilového
registrátoru
APR. Byla pochopitelnlí
uvažována
reálná
přesnost
těchto
dat jejich empiriclíým odhadem.
Všechny střední
chyby byly vyjádřeny
v promillch
vzhledem
k výšce letu. Byla sledována
přesnost
aerotriangulace
bez pomocných
dat, s jednotlivými
pomocnými
údaji a s kombinacemi dvojic určitých
údajů, jako např. údaju statoskopu
a horizontových
komor apod. Obecně je možné vyvodit, že užití pomocných dat zlepši výsledlíy
aerotriangulace
teprve při řadách
delších než je 6 modelů. Pro lOmodelovou řadu je zisk na přesnosti
mezi 10 až 27 %, pro 20modelovou
řadu se tento zisk pohybuje
mezi 33 až 60 %. Pro ještě delši řady se přesnost
aerotriangulace
s pomocnými
údaji snižuje
jen pomalu,
zatimco
aerotriangulace
bez pomocných údajů je při těchto délkách již nemyslitelná.
Údaje
APR a statoskopu
jsou zhruba
stejně
cenné při nižšlch výškách
letu, zatimco
ve většich
výškách
letu je výhodnějši
užiti APR.
Údaje horizontových
komor
zlepši
přesnost
zejména
v II\alých
výškách. Nejlepší výsledky vůbec dává kombinace 'údajů APR a horizontových
komor. Vezmeme-li
v úvahu ekonomické
ohledy spojené s uživánlm pomocných přistrojů,
dojdeme k závěru, že statoskopová
data mohou být použivána
za všech okolnosti,
protože
zvýšeni přesnosti
výrazně !převyšuje poměrně malé technické
náklady.
A. I. pan der Weele, Holandsko:

přesnost

řadové

aerotriangulace.

Autor vystoupil
se zásad nimi návrhy na změnu· koncepce· v posuzověnl
přesnosti
fotogrammetrických
prací. Stejně jako v předchozich
dvou
pracich
bylo
i zde vedle
teoretického
rozboru
použito
samočinného
počitače
k vytvořeni
matematického
a stochastického
modelu,
který
by vystihoval
danou
problematiku.
Hlavnim
motivem
autorových
rozborťi byla myšlenka,
že úlohou
fotogrammetrie
je snižit rozsah polnich
měřických
praci. K dalši
úspoře těchto praci mohou přispět
dvě opatřeni.
Prvni z nich je
změna v definici dopustných
odchylek nebo toleranci.
Pro většinu
uživatelů
fotogrammetrických
praci je zcela dostačujici
požadavek dobré r e 1 a t i v n i přesnosti
bodů. Protože
chyba v relativni poloze bodů jako funkce
délky snimkové
řady se zvětšuje
mnohem přiznivěji
než absolutni
chyba, bylo by možné dosáhnout
značných
ekonomických
úspor prostou
změnou kritéria
pro posuzováni přesnosti.
S prvni myšlenkou
souvlsi i druhý návrh autoruv zvyšovat
přesnost
fotogrammetrického
zhušťování
nezávislým
zaměřovtlnim
pomocných
terénnich
geodetických
základen
v prt1běhu podél
snimkové
řady.
Tato data
by byla jistou
obdobou
orientačnich
pomocných
údaju ziskávaných
přimo za letu.

r. ,. Blachut,
gulaci.

Kanada:

Mřižkové

komory

v analytické

aerotrian-

Za nepi'itomného
autora
přečetl
referát
G. H. Schut. Na základě
praktických
zkoušek
a uměle zaranžovaných
experimentu
byl hodnocen
přinos,
kter'
může u2iti mřižkové
komory znamenat pro zpřesněni
výsledku
fotogrammetrického
zhušťovánI.
Na
přikladu
nezdařeného
snimkověni
(odchylka
filmu od roviny zobraz'!mi byla v průměru
0,25 mm) ukázal,
že korekce,
která mohla
být zavedena
diky mi'ižkovému
obrazu,
zlepšila
velmi podstatně
Výsledky tak, že exaktni
geometrie
snimku mohla být obnovena
s velmi dobrou přibližnostI.
Rozsáhlá
kontrolní
měřeni
souvlsici
se zminěnou
problematikou
umožnila
zároveň
poznat rozměrovou
stabilitu
fotogrammetrlckých
filmů. Podle názoru
autora
nejsou
ani filmy osvědčených
značek
vždy dostatečně
stabilni
a chyby
tohoto druhu jsou stále překážkou,
aby analytická
aerotrlangulace
mohla využit .plně svých možnostI.

H. M. Karara, USA: Monokulárni
lytické fotogrammetrii.
'

a stereoskopické

měřeni

vana-

Byl podán přĚlhled studia tohoto problému
na lllinoiské
universitě
a krátce
byly rozebrány
prozatimnl
Výsledky. Podrobněji
byla sledována
přesnost
bodového přenosu
na pomocných přistrojích. Byly konstatovány
potiže
způsobené
nepravidelným
tvarem
a netotožnosti
značek vytvořených
Wildovým přenosovým
přlstrojemPUG.
Potiže tohoto druhu se zdaji narůstat
s časem. Reálnou
cestou k odstraněni
tohoto nedostatku
se jevi doplněni
přistroje
PUG laserovým
zařlzenim,
které umožni vyznačeni
čistých a přesně definovaných
otvorů s průměrem
mezi 20 a 150 mikrony.
D. C. O'Connor,
měřenI.

USA:

Faktory

ovlivňujicí

přesnost

snlmkového

V přispěvku
byly podány předběžné
výsledky probihajicl
experimentální
studie činitelů, které ovlivňuji přesnost
nastaveni
černé
kruhové
měřické
značky
na ostrý.
vysoce
kontrastní
test se
stejnorodým
pozadím
uvnitř
zorného
pole velikosti
do 45'. Byla
prokázána
výhodnost
centrováni
obrazců navzájem podobného tvaru a nestejné
velikosti.
Nejvyšši přesnosti
bylo dosaženo s minimálni rozměrovou
diferencl
značky a testu. Aby bylo umožněno
sledováni
nastavovaci
přesnosti
v hodnotách
menšich
než je 1",
byl zkonstruován
prototyp
monokomparátoru
pro polárni
měřeni
s využitim laserového
interferometru.
S. W. Henrlksen,
ve fotogrammetrii.

USA: Aplikace

teorému

limitni

pravděpodobnosti

Autor ukázal,
že v technické
praxi dochězi
často k nesprávné
interpretaci
fyzikálnich
dat, způsobené
nedostatečně
vymezeným
cborem platnosti
zákona velkých čísel na jedné straně a Gaussova
konvergenčniho
teorému
na straně
druhé.
Na základě
užití zmlněného
zákona
a teorému
ve fyzíce bylo ukázěno,
že fyzikálnl
data nemohou
s nimi být uvedena
vždy v soulad a byly diskuto·
vány nové možnosti,
které mohou lépe vystihnout
statistiku
fyzikálních
dat.

Aerotrlangulace

S

A. ,. Brandenberger,
s pomocnými iúdaji.

Kanada:

pomocnými
Ekonomický

daty

význam

aerotriangulace

Na základě
testu
uskuteČl1ěného
na universitě
v Ohiu byla
podána
informace
o srovnánf
přesnosti
aerotríangulace
s pomocnými údaji s aerotriangulaci
bez těchto
údajů.
Byly uvažovány
tyto pomocné systémy:
u J polohové
určeni
fotogrammetrického
stanoviště
elektronickým
měřením
vzdálenosti
systémem
Hl RAN nebo SHIRAN s optimálnl
přesnosti
ou;i ± 2 m,
b) určení fotogrammetrické
základny
pomoci navigačniho
sl'stému
Radan - Doppler
s optimálnim
odhadem
relativni
nepřesnosti
± 0,27 %,
c) statoskopické
určováni
převýšeni
stanovišť
se střední
chybou
optimálně
± 1 m,
d) určováni
relativni
výškY letu ,pomoci profilového
registrátoru
APR se středni
chybou ± 2 m,
e) určováni
sklonu
<p a Cll pomoci horizontových
komor s přesnosti až 1'. Nakonec byl uveden empirický
vzorec, který umožni
srovnávat
'stupeň
účinRost!
jedné
metody
aerotriangulace
vůči
druhé. Vzorec má tvar
(přesnost)".
ekonomie
účinnost =
jednotkový
čas
B. M. M/khail, Kanada:
komor a vyhodnocovaciho

Aerotriangulace
přistroje
oB 8.

s

pomoci

horizontových

Autor diskutoval
metodu situačniho
fotogrammetrického
zhuštěni pro snímkový
nálet
malého
měřitka
se zvlášť širokoúhlou
komorou.
Vstupnlmi
hodnotami
zhuštěni
byly rovinné
souřadníce
bodů, měřených
na .koordinátoru
přistroje
B 8, v němž byly vytvořeny
nezávislé
modely· horizontované
s použitim
údajů horizontový~h
komor.
Modely byly analyticky
spojeny
ve snímkové
řady, které byly nakonec vyrovnány
spojením řad, části řad nebo
malých sekcI.

G. lnghiIler/,
lými modely.

Itálie:

vývoj

analytické

aerotriangulace

s nezávis-

Autor popsal zlepšenou
metodu vytvářeni
nezávislých
modelů
na Stereosimplexu
III. Model je analogově
vytvořen
v přistroji
pouze přibližně
s velikosti
vertikálnich
paralax
v milimetrových
hodnotách.
Po registraci
modelových
prostorových
souřadnic
a modelových
vertikálnich
paralax.
je model zpřesňován
čiselně
na
samočinném
počltači.
V přlspěvku
bylY předvedeny
specíálně
upravené
vzorce pro tento výpočet a podrobně
diskutován
kalibračnl postup, kterým je možné čiselně vyjádřit
souřadnice
středů
projekce
jako součást analogově
vytvořeného
předběžného
modelu.
Z rozboru
vy);Jlynula 40 až 60% časová úspora tohoto postupu ve
srovnáni
s postupem
dřivějšim.
V. A. W/lliams,

V. Británie:

Aerotriangulace

s nezávislými

modely.

V přispěvku
byl podán historický
vývoj a stručné
srovnáni
metod, které byly vypracovány
na základě
tohoto príncipu.

Zvláštní
problémy
související
·s analytickou
aerotriangul'ací
B. H. Thompson, v. Británie:
Autor Ukázal,
pomoci rovínných
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teorie
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vztaht1, jestliže
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řešen
jsou
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převedeny
na homogenní
rovinné
souřadnice.
Byla odvozena
základní teorie
tohoto
pojetl
a předveden
tvar
matice
vzájemné
orientace
podle
parametrů,
kterými
jsou souřadnice
2 epipólů.
Ve srovnání
s dosud známými
maticemi
odvozenými
při řešení
tohoto problému
zdá se mlt tato nová matice nejjednodušší
tvar.
,. Doy/e, USA:
triangulaci.

Generátor

fiktivních.

dat

pro

analytickou

aero-

Za nepřítomného
autora přednesl
příspěvek
G. Rosen/íe/d. Příspěvek popisuje
vývoj početního
programu
určeného
k odvozování fiktivních
dat pro testování
výpočetních
programů
analytické
aerotriangulace.
Program
samočinně
VYtváří souřadnice
terénních
bodů a středů
projekce,
jakož i úhlové orientační
prvky jednotlivých snímků.
Z těchto
hodnot
jsou dále počltány
jim odpovídající teoreticky
přesné
snímkové
souřadnice.
Tyto souřadnice
mohou být dále zkresleny
napodobením
účinku zbytkového
zkreslení komory, atmosférické
refrakce,
filmové srážky a nahodilých
měřických
chyb s normálním
rozložením.
Uživatelem
může být
volen počet snímků v řadě, počet řad a počet bodů ve snímku.
Prostor
fingovaného
snímkování
může být umístěn
kdekoli
na
zemském povrchu a snímkový
let muže mít libovolnou
azimutální
orientaci.
H. Soehngen,
zyka.

USA: vývoj

fotogrammetrického

programovacího

ja-

Autor vyšel z potřeb
provozních
fotogrammetrických
pracov'
níků, kteří se nezabývají
v podrobnostech
problémy programování
na samočinných
počltačích
a podle vzoru jazyka
FORTRAN sestavi!
program
PPL [Photogrammetric
Programming
Language),
interpretující
podle jednoduchého
slovního návodu všechny základní úlohy analytické
fotogrammetrie.
Tím se umožňuje
i nespecializovaným
pracovníkům
používat
lločitač
k ,fotogrammetrickým
výpočtům na základě
minimálního
zácviku.
Program
představuje
ucelený
fotogrammetrický
systém,
schopný
jakékoli
komplikace
dlIčich celků. Programový
slovník se v podstatě
kryje s fotogrammetrickou
terminologií
a může být podle potřeby
velmi snadno
adaptován
i pro jakýkoli
jiný jazyk (franština,
němčina,
ruština
apod.). Program je vhodný pochopitelně
jen pro ty počítače, které
mohou zpracovávat
Iprogramy
v systému
FORTRAN.
,. B. Case, USA: Analytická
redukce
panoramatických
snímků.
Autor ukázal, že pruhové
a panoramatické
štěrbinové
snímky,
které jsou rozsáhle
používány
pro zpravodajské
účely, mohou být
využity rovněž měřicky, je-li analyticky
formulováno
jejich zobrazení. lednou z možností je zde zavedení
pojmu fingovaného
ekvivalentního
rámového
snímku, který může být odvozen analytickým
způsobem z pruhového
nebo panoramatického
snímku. Další analytické operace
mohou být pak realizovány
s využit1m libovolného
konvenčního
programu
pro běžné rámové
snímky.
Nakonec byly
diskutovány
možnosti
zpracování
pruhových
a panoramatických
snímků na analytickém
vyhodnocovači.
S. K. Ghosh, USA: Nové myšlenky
v aerotriangulaci.
Autor se zabýval teoretickým
základem
metod pro vyrovnání
modelů snímkových
řad a bloků v aerotriangulaci.
Metody jsou
chápány
jako prostorové
transformace
využívající
7, 9 nebo 11
vhodně rozložených
bodů pro určení potřebných
transformačních
parametrů.
Celý problém
je chápán
čistě matematicky
a dosti
odtažitě od fotogrammetrické
problejIlatiky
a není možné zobecnit
jeho platnost
pro řešení blokové aerotriangulace.
S. A. veres, USA: Experimenty
v poloanalytické
aerotriangulaci.
Autor se pokusil
zabránit
nepříznivému
pseudosystematickému
hromadění
nahodilých
chyb v aerotriangulaci
tim, že aplikoval
dodatečnou
postupnou
transformaci
jednotlivých
modelů vůči sobě
na základě
jejich společného
překrytu.
Aby to bylo možné, doporučuje
zvětšení
podélného
překrytu
snímků
na 80 0/0; to však
na druhé straně vede k nepříznivému
zmenšení
základnového
poměru a ke snížení
výškové přesnosti.
Vlastní princip
metody je
tedy už po geometrické
stránce
dosti pochybný
a ve své matematické
formulaci
rozvedené
autorem
obsahuje
značné
nepřesnosti. Obě tyto skutečnosti
byly už v průběhu
symposia
předmětem silné kritiky.

V průběh~ symposia
bylo svoláno organizační
jednání
lil. komise
Mezinárodní
fotogrammetrické
společnosti.
Projednávány
byly dvě
otázky: organizace
mezinárodního
testu pro porovnáni
metod analytické blokové
aerotriangulace
a připrava
programu
vlastní
odborné
činnosti
ve vztahu
k příštímu
mezinárodnímu
kongresu
v roce 1968.
Mezinárodní
studie blokové analytické
aerotriangulace
spočívá
v nezávislém
vyrovnání
fingovaných
souřadnic
snímků
v bloku
podle metod používaných
v jednotlivých
členských
zemích. Spolupráce
se zúčastní
kromě
několika
amerických
organizaci
tyto
členské
země:
Kanada,
V. Británie,
Francie,
Itálie,
Holandsko,
Švédsko a ČSSR. československo
se spolupráce
zúčastní
metodou
blokového
řešení
analytické
aerotriangulace
vypracovanou
autorem této zprávy.
Na jednání
byly diskutovány
některé
problémy
týkajicí se uspořádání
základnich
dat, rozsahu řešení a dále otázkami, do jaké míry mají být uplatněny
i rušivé
systematické
a nahodilé
vlivy znepřesňující
u skutečných
snímků výchozí měření. Zkoušky mají být ukončeny
do září 1967 tak, aby mohla být
připravena
závěrečná
zpráva pro jednání mezinárodního
fotogrammAtrického kongresu
v roce 1968.
Program
čmnosti
lil. komise byl diskutován
předběžně
jako
připrava . organizačních
jednání
všech 7 komisí společnosti,
která
proběhla v dubnu t. r. v Godesbergu
(NSR). Podle rezoluce z posledního
mezinárodního
kongresu
v roce
1964 byly upřesněny
obory prvořadého
zájmu. Byly stanoveny
takto: 1. analytická
aerotriangulace.
2. vyrovnání
řad a bloků, 3. použití pomocných údajů
v aerotriangulaci,
4. aplikace
aerotriangulace
v geodézii,
5. studium zdroj ů chyb a jejich hromadění
v aerotriangulaci,
6. aero-
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triangulace
s nezávislými
modely,
7. analogová
aerotriangulace,
8. dynamická
aerotriangulace
(kosmické
a balistické
specializace).
Předběžný
zájem o přípravu
hlavních
referátů
a koordinaci
pro·
gramu kongresového
jednání projevili v oblasti 3. zástupci Kanady
a Holandska,
v oblasti 4. zástupci
V. Británie
a v oblasti 5. V.
Británie
a Itálie. O ptevzetí
odpovědnosti
za přípravu
materiálů
v ostatních
oblastech
bylo rozhodnuto
dodatečně
na organizačním
jednání
v Godesbergu.
- Bylo diskutováno
rovněž o pomoci, kterou mohou při přípravě
kongresového
jednání
poskytnout
jednotliví národní
dopisovatelé.
lejich základní
povinnosti
byly shrnuty
takto:
1. soustřeďovat
všechnu
odbornou
a organizační
aktivitu
v příslušné
oblasti,
2. zajišťovat
příspěvky
pro kongres
1968,
3. pomáhat
v organizaci
kongresového
zasedání,
4. vybrat národní
příspěvky
pro kongres,
5. soustředit
tyto příspěvky
a 6. spolupůsobit
při organizaci
mezinárodních
testů a studií.

1. Blokové řešení analytické
aerotriangulace
zcela vytlačilo řešení
řadové.
Prakticky
zde již téměř
nejsou
omezeni
pokud jde
o obecnost zadaných
hodnot a velikost bloku.
2. V komplexnim
blokovém
řešení se prosazuje
stále více vnitřní
kontrola
vzájemných
vztahů mezi skupinami
překrývajících
se
snímků
[v tripletech,
subblocích)
místo klasické
kontroly
ve
snímkových
dvojicích.
3. vývoj analytických
metod vede k použití
středních
a velkých
samočinných
počítačů.
které
umožňují
teoreticky
dokonalejší
řešení a navíc jsou v provozu levnější.
4. Při použiti
velkých samočinných
počítačů
hraje důležitou
roli
možná aplikace
vhodného programového
jazyka. V USA se užívá
v rozsáhlé
míře FORTRAN; pro potřeby
analytické
fotogrammetrie je rozpracován
speciální
programovací
jazyk PPL.
5. Fyzikální
princip
laseru
se uplatňuje
v analytické
fotogrammetrii
při konstrukci
komparátoru
a značkovacího
přístroje.
Je vyřešen
problém
samočinného
navádění
měřické
značky na
snímkové body.
'
6. Analytická
fotogrammetrie
se stala jedním
z teoretiCkých
základd automatizačních
procesů.
Bez rozvíjení
analytické
teorie
Illmí možné automatizaci
připravovat.

M. Car bon IIIe 1 I: Détel'\Il1ination d'un canevas
altinétrique
'par enregistrement
aérien
de Iprofils du terrain
(réseaux)
A. P. R.).
Referát
přednesený
na
mezínárodním
fotogram'metrickém
symposiu,
PNI'ha 1966
(,2)C. S. C h r I stí a n a G. 'A. S t e w a r ,t: Methodology
of Integrated
surveys.
Konference
UNESCO o principech
a meto·
dách komplexního
leteckeho
map04Vání, Toulouse,
1964 (víz
také referáty
CSIRO, CommOOlwe,alth Scienlific
and I'Ildustrial
Research
Organisation,
Aus'trálie J
(3) F. L. Co rte n W. S c her m e T hor n, H. C. Z o r n : 'Photo·
grammetry
for photo-interpreters.
Konference
UNESCO o prin·
C1pec'h a metodách
komplexního
fotogrammetrického
mapo·
vání, 'Toulouse 1964
.
(4] H. Dur a n d d e Co rbl a c: Photographie
aérienne
At cartographie
ďattente
á trěs petite
ěchelle
dans les régions
sahariennes.
Bulletin Sté Fr. de Ph., č. 4 - 1961
[5] H. G. I e r i e: The applica!ion
of photogrammetry
to basic
topographlc
mapping.
Inter regional
Semlnar on cartography
jn economic development,
Helslngiir 1965
[6] F. Ion a s s on:
Die iikonomische
Kartel:
10000 von Schweden; ihre Technologie,
kartographische
Gestaltung
und Genauigkeil.
Bildmessung
und Luftbildwesen,
Č. 4 1965
[7] C. K o e m e n :Photo,
photomap,
map. ITC - publicatlons,
série AlB, Č. 7 - 1961
(6) V. B. K o ma r o v: Aerial Photography
in the invesligation
of natural
resources
ln !he USSR. Konference
UNESCO o principech a metodách
letedkého komplexního
mapo'vání, Toulouse
1964
[9J E. Ma r c h e s i n i, P. D a in e I I i, A. P i s t o 1 e s i: Reconnaissance
mapping
for developing
countries
Conference
des Nalions·Unies
sur l'application
de la science
et de la
technique
dans I'intéret
des régions pau développées,
Geněve
1953
[10] J. W. Pum p a II y: Color-separation
and 'printing techniques
for phatomaps.
U. S. Geological
Survey, 1966
[11) M. B. Se her:
Research
in orthophotography.
Pho,togrammetric Engineering,
sep!. 1964
(12) Ch. W. S c h I a g e r: Die Orthaphotographie
lm kartographischen Verfahren.
Bildmessung
und Luftbildwesen,
Č. 1 - 1966
[13] A. P. V i n k: The use of aerial
photographs
in Integrated
surveys
of resources.
Inter regional
Seminar of cartography
in economic development
Helsingiir
1965
[14] H. C. Z O r n, E. N i e u w e n h u i s: Requirements
and compilation
of base
map s for photointerpretation.
Symposium
o ío.tointerpretaci,
Paříž 1966
[15] Dokumenty
konference
OSN o uplatnění
vědy a techniky pro
potřeby
málo vy·vinutých zemí, Zeneva 1963, a zvláště dokumenty týkající se b:>du A. 1 jednacího
pořadu
(kartografické
a topografické
metody použitelné
v málo vyvinutých. zemich).
Zvláště
byly využily
referáty
generálního
sekretáře
konference, I. W. Wright, H. Bonneval, W. Schermerhom,
K. S. Boyes,
J. I. DaYidson, T. Okuda, B. P. Lambert, A. Karo.
(1)

1966/281

Geodetický a kartografický obzor
roč. 12 (54), číslo 10/1966

282

Rubrikator Referativnogo žurnala :VINITI 1965 god.
(Rubrikátor
Referátového časopisu Všesvazového
ústavu vědeckých a technických
informací, rok
1965.) Moskva 1965, 420 s., cena 25 Kčs.
Vládní výbor pro koordinaci vědeckovýzkumných
prací SSSR, Akademie věd SSSR a Všesvazový ústav
vědeckých a technických informací vydaly za redakce kand. techn. věd V. 1. Gor'kové již podruhé
Rubrikator
Referativnogo žurnala VINITI, který
usnadňuje nejen informačním, ale i vědeckým a
technickým
pracovníkům
orientaci
v složitých,
avšak logických vztazích a vZájemných souvislostech jednotlivých oborů v přírodních a technických
vědách. Poprvé byl tento rubrikátor
RŽ vydán
v roce 1962. V novém vydání Rubrikátoru RŽ z roku
1965 se obráží současný stav rozvoje přírodních a
technických věd.
Československé odborné geodetické a kartografické veřejnosti jsou zajisté velmi dobře známé
dvě řady sešitů Referátového časopisu VINITI, a to
řada 52. "Geodezija" a řada 07M "Kartografija",
i sada dalších řad sešitů z oboru přírodních a technických věd. Při této příležitosti je třeba se zmínit, že
VINITI již vydává soubor 160 jednotlivých samostatných vydání a 25 souborných vydání, dohromady soubor 185 řad Referátového časopisu, kterým
pokrývá řady oborů přírodních a technických věd,
ekonomiku priimyslu a vědeckotechnické
informace.
Referátové časopisy VINITI přinášejí informace
o úspěších přírodních a technických věd ve formě
referátů, anotací nebo jen bibliografických záznamů, podle významu obsahu a původnosti toho kterého originálního
informačního
pramenu. Informační záznamy jsou shrnovány a tříděny v souladu
se speciálně rozpracovanou klasifikací tzv. rubri-

kací přírodních a technických věd, doplňovanou
v poslední době i číselnými znaky mezinárodního
desetinného třídění.
Rubrikace obsahuje 160 velkých oddílů podle
jednotlivých oborů přírodních a technických věd,
roztříděných na více než 17 000 rubrik a podrubrik.
Základy rubrikace RŽ se opírají o marxistický filosofický materialismus, podle něhož svět ve své podstatě je materialistický
a předmětem vědeckého
zkoumání je jednotný, objektivně existující materiální svět. Vnitřní jednota vědy je obrazem jednoty
materiálního objektivně existujícího světa. Tato jednota se obráží i v jednotné rubrikaci RŽ.
Rubrikace v podstatě vychází ze dvou vybraných lineárních řad vědních disciplín, z nichž první: matematika - mechanika - fyzika - chemie
- biologie - směřuje k výzkumu kosmického prostoru, druhá, vycházejíc z výzkumu kosmického
prostoru přes obory astronomie - geodézie - geografiegeofyziku - geologii - hornictví - hutnictví - strojírenství - je ukončena ekonomikou
průmyslu. K těmto dvěma konvečně vybraným line- .
árním řadám vědních disciplín, logicky na sebe
navazujících, vzájemně se doplňujících a ovlivňujících, jsou ve vzájemných vazbách a souvislostech
napojeny ostatní speciální, avšak neméně významné
obory přírodních a technických věd, jako jsou: bio,chemie, zemědělství, .lékařství, nebo radiotechnika,
radioelektronika,
kybernetika, výpočetní technika,
chemická technologie, chemické strojírenství, energetika, energetické strojírenství, lehký průmysl a
doprava. Samostatně stojí disciplína vědecké a technické infomace, která je spojena se všemi vědními
obory, avšak vzájemné souvislosti nejsou ještě zcela
určeny.
Pro přehled uvádíme ve stručném výtahu alespoň
hlavní rubriky oborů geodézie a katrografie:

52. vydání "GEODEZIE"
Index
rubriky

Název rubriky

52. 1.
SPOLEČNÝ ODDÍL
52. 1. 1. Činnost geodetických, fotoleteckých
tucí a, vědeckých organizací
52. 1. 2. Kongresy, sjezdy, konference

I

a fotogrammetrických

insti-

52. 1. 3. Ekcnomika a organizace geodetických, fotoleteckých a fotogrammetrických prací. Příprava kádru
52. 1. 4. Společné otázky. Historie. Osobní věci
52. 1. 5. Instrukce, předpisy, výuková, informační
a vědecko-populární
literatura. Bibliografie
52. 2.
PRAKTICKÁASTRONOMIE
52. 2. 1. Určování zeměpisných souřadnic a azimutů
52. 2. 2. Geodetické využívání umělých družic Země, zatmění Slunce a
zákrytů hvězd
52. 3.
GEODEZIE
52. 3. 1. Teorie-a metody geodetických prací ne přfliš vysoké přesnosti na
omezeném prostoru ("topografie", "nižší geodézie")
52. 3. 2. Stolová metoda, tachymetrie, úhlová měření, hydrografické měření
52. 4.
INZENÝRSKÁóEOD:f:ZIE A DOLNĚ MĚtíICKE PRÁCE
52. 4. 1. Inženýrská geodézie
52. 4. 2. Důlně měřické práce (měření podzemních prostor)
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Poznámka

Referáty
o konkrétních
vědeckých
pojednáních jsou zařazeny v .příslušných oddílech vydání.
Referáty o publikacích o práci stálých
komisí, výboru a konkrétních pojednáních jsou zařazeny v příslušných
oddílech vydání.

O publikacích týkajících se výpočtu
zásob, těžby užitkových nerostů a pohybu hornin ve Výsledku těžeb, jsou
uváděny referáty ve vydání "Technologija vspomogatefnych processov razrabotki mestoroždenij tverdych poleznych iskopajemych".
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52. 5.
LETECKf.: SNlMKOVÁNI A FOTOGRAMMETRIE
52. 5. 1. Fotoletecké ,a fotolaboratorní práce
Fotoletecké a fotolaboratorní
materiály, přístroje a pomficky
52. 5. 2. Fotogra.mmetrie a fotogrammetrické
přístroje a pomůcky
52. 5.3. Čtení leteckých snímků

52. 6.
FOTOLETECKÉ MAPOVÁNI
52. 6. 1. Vyhotovování a obnovování topografických a speciálních technických map
52. 6. 2. Redakce a příprava topografických a speciálních technických map
k vydání. Kartografické materiály 'a přístroje.
52. 6. 3. Využívání a popis topografických a speciálních technických map.
Nové topografické mapy
pouZITI GEODÉZIE, LETECKÉHO SNIMKOVÁNI A FOTOGRAMMETRIE PŘI ÚPRAVÁCHPOZEMKÚ,ÚPRAVÁCHLESŮ I NA OSTATNIcH ÚSECÍCH VĚDY, TECHNIKY A HOSPODÁŘSTVI
52. 7. 1. Geodetické a fotogrametrické
práce
při úpravách
pozemkfi,
zavodňování, meUnracích a úpravách lesfi
52. 7. 2. Katastrální práce v zahraničí
52. 7. 3. Evidence a archivování dokumentfi pozemkových úprav
52. 7. 4. Ostatní použití geodézie, leteckého sním kování a fotogrammetrie
VYŠŠI GEODÉZ.IE
52. 8.
52. 8. 1. Triangulace. Trilaterace. Přesná polygonometrie. Rádiová geodetická a elelttrooptická měření. Přesná geodetická nivelace
52. 8. 2. Sférická geodézie
52. 9.
TEORIE TVARU ZEMĚ A GEODETICKÁ GRAVIMETRIE

O pubUkacích pojednávajících o geografickém, geobotanickém, geomorfologickém a jiném čtení leteckých
snímkfi jsou referáty uváděny ve vydání "Kartografija".

Vydávání
fija".

map viz vydání "Kartogra-

Gravimetrii

viz ve vydání "Fizika Zem-

U".

52.
52.
52.
52.

9. 1. Teorie tvaru Země a geodetická gravimetrie
9. 2. Zemský elipsoid. Stupňová měření.
9. 3. Měření síly tíže. Gravitační pole Země
10.
VYUZíVÁNI GEODETICKÝCH A GRAVIMETRICKÝCHMĚŘENI KE
STUDIU RECENTNlcH POHYBŮ ZEMSKÉ KŮRY A STAVBY ZEMĚ

52. 10. 1. Využívání geodetických měření ke studiu vertikálních a horizontálních I:ohybfl zemské kůry
52. 10. 2. Využívání &ravimetrických měření ke studiu stavby Země
52. 11.
TEORIE A METODY MATEMATICKÉHO ZPRACOVÁNI GEODETICKÝCH MĚŘENI
52. 11. 1. Teorie chyb a metoda nejmenších čtverců
52. 11. 2. Statistické zkoumání výsledkfi geodetických měření

52. 11. 3. Vyrovnávací počet. Výpočetní prostředky a přístroje. Technika
výpočtfi
GEODETICKÉ A DŮLNĚ MĚŘICKÉ PŘISTROJE A POMŮCKY
52. 12.
52. 12. 1. Přístroje pro základní geodetické práce
dálkoměry, rádiogeodetlcké
52. 12. 2. Rádiové dálkoměry, elektrooptické
systémy
52. 12. 3. 'Geodetické a dfilně měřické přístroje
52. 12. 4. Speciální přístroje pro inženýrsko-geodetické
práce

D7M. 1.
07M 1. 1.
07M 1. 2.
07M 1. 3.
D7M 1. 4.

KARTOGRAFIE
Obecné otázky
Dějiny kartografie
Matematická kartografie. Kartometrie
Sestavování, redakce a úprava map

O pubUkacích pojednávajících o stavbě Země jsou referáty uváděny ve vydání "Fizika ZemU". O publikacích
pojednáVajících
o recentních
pohybech
zemské' kůry
jsou referáty
uváděny ve vydáních "Antropogenovyj period.
Geomorfologlja
sušl I
morskogo dna" a "Fizika Zemli".

O publikacích pojednávajících o teorl1
pravděpodobnosti
a matematické statistice jsou referáty uváděny ve vydání "Teorija verojatnostej i matematičeskaja statistika. Teoretičeskaja
klbernetika".

Polní
vyhotovování
topografických
map a otázky sestavování těchto map
fotogrammetrickými
metodami viz vydání "Geodezija",

1966/283

Geodetický a kartografický obzor
roň. 12 (54), čislo 10/1968

284

D2M 1. 5. Vydáváni map

07M 1. 6. Využíváni map
D7M 1. 7. PoužiU leteckého

mapování

v geografických

bádáních

ů7M 1. 8. Atlasy a mapy
D7M 1. 9. Kartografické
poznávání světa a jednotlivých zemí
07M 2.
SOUPIS TEXTOVÝCH MAP V POJEDNANICH') ZACHYCENÝCH
V SOUBORNf:M SVAZKU ••GEOGRAFIJA••··)

D7M 2.
07M 2.
D7M 2.
07M 2.
D7M 2.
D7M 2.
07M 2.
D7M 2.
07M 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fyzlcko-zeměpisné mapy
Hospodářské mapy
Mapy obyvatelstva a kultury
Politické, politickoadministrativní
a administrativní
Mapy dějin geografie a starodávné mapy
Zdravotnickozeměpisné
mapy
Mapy přírodních rezervací
Mapy měst, přístavfi, letišť aj.
Ostatní mapy

Při posuzování rubrikace se projevuje zřetelně
platnost. téze, že věda V současné době se stává
výrobní silou a výroba součástí vědeckého procesu.
Pracovníkum VINITI, kteří se podíleli na sestavování
rubrikátoru
RZ, a všem, kteří naplňují jednotlivé
řady RZ, je třeba vyslovit uznání a poděkovat za
jejich pilnou a významnou práci, kterou přispívají
k nepřetržitému
rozvoji přírodních a technických
věd.
Studium Rubrikatoru RZ nutí však také k zamyšlení o dalším rozvoji dokumentační a informačni činnosti v ČSSR v souvislosti s perspektivami a
možnostmi rozvoje vědeckotechnických
informací
v SSSR, popřípadě i jinde ve světě. Mocnosti jako
SSSR, USA, Francie a Anglie jsou vedeny snahou co
nejvíce centralizovat
pracovní síly a prostředky
na vědeckotechnické
informace, protože jen při
dusledné centrali'zaci lze ekonomicky a s úspěchem
využívat velkokapacitních
automatizačních
prostředku, ať už jde o počítače
nebo stroje pro
ukládání,
vyhledávání,
překládání
jinojazyčných
textů do vlastního jazyka a naopak, nebo o tiskárenská
i jiná polygrafická zařízení, spojovací
prostředky apo~. U nás mluvíme a píšeme také
o snahách o využívání mechanizace a automatizace ve vědeckých, technických a ekonomickýcl}
informacích, ale, jak se zdá, málo děláme pro to,
abychom vytvářeli podmínky pro ekonomické využíváni mechanizačních
a automatizačních
prostředku, které jsou nákladné a rychle jsou překonávány novějšími a dokonalejšími zařízeními.
Z výsledku dokumentační
a informační činnosti VINITI je patrno, že zde je tato činnost postavena na širokou základnu nejpřednějších vědeckotechnických
informačních
pracovníku
(VINITI
spolupracuje s více než 20000 vědeckými pracov. níky). Tím jsou ve VINITI vytvořeny předpoklady
i dalšího rozvoje vědeckých a technických informací, které mohou sehrát duležitou roli v dalším
rozvoji přírodních a technických věd. Další prohloubení a rozšíření dokumentačně informační činnosti ve VINITI bude bezpochybně vyžadovat, aby
byl zintenzívněn výzkum v oboru vědeckých a technických informací, zejména se zaměřením na využívání mechanizačních
a automatizačních
prostředku
pro ukládání,
vyhledávání,
překládání
a Sdělování
informací,
a aby byly včas výsledky
tohoto
výzkumu
realizovány
v praxi,

Proces leteckého mapování, zpracovávání leteckých snímkfi a fotogrammetrU viz ve vydání ••Geodezija".

') V. jednotlivých
případech
mapy
v knihách a sbornících.
")
Do soupisu jsou zahrnuty také
pfidní mapy z vydání "Počvovedenie"
a klimatické mapy z vydání "Meteorologija i klimatologlja'.

mapy

což při centralizovaném
systému vědeckých a
technických informací v SSSR nebude zajisté činit
takové potíže, jaké se nezbytně musí projevit např.
u nás v ČSSR, kde je ražena linie dusledné decentralizace podle oboru, a s tlm související rozdrobenosti pracovnich sil a prostředku. V ČSSR máme
kolem 400 oborových a specializovaných informačních středisek, na kterých leží tíha a odpovědnost
za komplexní informovanost pracovníku vědeckovýzkumné a vývojové základny i pracovníku ve výrobě, a které se každé podle svých sil a schopností
vyrovnává s potížemi, které máme v prostorech,
kvalifikaci
kádru, možnostech
jejich zaplacení,
investičních prostředcích, v možnostech publikace
výsledku atd. Kolik promarněného úsilí a času na
všech těch 400 pracovištích VTEIP v ČSSR při vyrovnávání se s naznačenými potížemi se musí vynakládat, to nikdo nespočítá.
Přes uznání, vyslovené spolupracovníkum VINITI
za vykonanou práci při sestavování rubrikace a naplňování jednotlivých řad RZ, je však třeba připomenout spolupracovníkum
RZ zvýšenou odpovědnost k těm, kteří RZ odebírají a informace z RZ
přejímají. Vyšší odpovědnost by si měli uvědomit
i organizační pracovníci, redaktoři, tiskárna a distribuce. Šlo by přitom zejména o to, aby referáty,
dokumentační
a bibliografické
záznamy RŽ byly
tak upraveny a obsahovaly takové údaje (hesla) a
znaky (třídníky), aby mohly být zpracovávány pro
uložení do pamětí automatických
počítaču, aby
mohly být jinými dokumentacemi přejímány a bez
přepisování nebo bez nalepování mohly být ve formě kartotečních lístku řazeny do věcných a autorských rešeršních katalogii, a aby při případném položení rešeršního dotazu mohly být automaticky za
použití automatických počítaču vydávány ve VINITI tištěné rešeršní odpovědi ve formě soupisu dokumentu, uložených v pamětech těchto počítačii.
Podle sQučasných a perspektivních možností mechanizace a automatizace ukládání a opětovného
vyhledávání vědeckých, technických a ekonomických informací pujde o to, aby se VINITI, jako nejlépe a komplexně založené centrum vědeckých,
technických a ekonomických informací stal pro nás
mezinárodním centrem, které by bylo schopno poskytovat i ČSSR a ostatním LDS operativně komplexní rešerše k problematice, před kterou stojí výzkum.
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1. října 1851 - před 115 lety se narodil v Jeseném
okres Semlly Karel Zeman, emeritní vrchní inspektor
evidence katastru. V roce 1892 byl postaven v čelo
oddělení, jemuž svěřeno bylo nové polyg. vyměřování
města Berouna. Toto měření bylo p r v ním od státu
prováděným měřením polygonálním v Čechách. Byl
činným též v triangulační
a početní kanceláři
ve
Vídni. Organizátor a neunavný pracovník za zlepšení
hmotných a postupových poměrů evidenčních úředníků. (Zemřel ve svém rodišti 27. června 1916).
11. října 1906 - pře~ 60 lety se narodil v Praze-Liboci
ing. Jaroslav Průša, předseda ,Ústřední správy geodé7,ie a kartografie,
nositel Rádu práce, vyznamenání
Za zásluhy o výstavbu, medaile za chrabrost a .pamětního odznaku II. odboje. V roce 1948 postaven
do čela nové zeměměřické služby, za jehož organizátorského vedení dosáhla pok v roce 1954 úplného
soustředění. Účastník mnoha mezinárodních zeměměřických kongresů a jednání. Autor velké řady zásadních článků, které jsou dokladem jeho péče o rozvoj
geodézie a kartografie ,v ČSSR. Dlouholetý externí
učitel na ČVUT v Praze a člen zkušební komise pro
II. státní zkoušku zeměměř. inženýrství atd.
14. října 1866, - před 100 lety zemřel ve Vídni František Horský, vynikající geodet, technický šéf triangulačního a počtářského
úřadu katastru daně pozemkové ve Vídni. Autor "Horského diagramu" a důmyslného plochoměru. (Narodil se 3. dubna 1811 v Třeboni).
25. října 1941 - před 25 lety zemřel v Bolzanu, ing.
dr.h.c. Eduard šl. lil Orlů, vynálezce stereoautografu
"Orel-Zeiss". Jeho význam je veliký, jako první rozřešil samočinné grafické vyhodnocování
stereofotogrammetrických
dat a ukázal cestu i pro návrhy
prvních automatů v letecké stereofotogrammetrii.
(Narodil se 5. listopadu 1877 v MiramareJ u Terstu).
5. listopadu 1906 - před 60 lety se narodil v Poříčí
okres České Budějovice ing. dr. Maxmilián Wittinger,
'Pracovnrk KlrtItografiC'kého, a 'geodetického
fondu pOQočkal?raha, jeden z prvých pfl1kopníků gravime, trického .měření pro geodetické (jčely. Autor knihy
"Tíl}ová měření v ČSR v 1. '1945;'-52" 'a spoluautor
spisu "Geodesie v SSSR".
9. listopadu 1866 - před 100 lety se narodil v RevniJosef ·Peiiáz. emer. 'přednosta regulačního odděL" technický referent při Z. f. ř. v: Brně" honor. doc. nauky
o pozemkovém
katastru
na· Vys. škole- technické
v' Brně a člen zkušební kpmise, pro, áutorizaci civ.
geometrii. Průkopník měření polygonometrického
a
zkušený triangulátor.
Odborná pojednání, uveřejňoval
ve Zprávách veř. služby technické"a v Zeměměřickém
Věstníku (Zemřel ~3. listopadu ,1939 v Brně).
10. listopadu 1808 - před 160 lety se konalo slavnostní
zahájení nového technického
uči1iště: Král. českého
stavovského technického učeliště v Praze.
16. listopadu 1951 - před 10 lety Zemřel' v Brně ing.
Josef Peňáz, emer. přednosta regulačního odděl. technického úřadu hl. moravského města Brna. Jako první
zeměměřič věnoval se v široké míře městskému urbanismu. V mnoha urbanistických soutěžích na regulaci
měst získal první ceny. Jako, docent na ·brněnské vys.
škole'technické
přednášel "Encyklopedii stavby měst".
Člen' zkušební komise pro st. zkoušku zeměměřIckou
a člen M.A.iP. v Praze. (Navodil se 11. záři. 1889
v' Slavkovicích u Nov. Města na Moravě).
21. listopadu 1916 - před 50 fety se narodil v Praze
ing. dr. Emanuel Procházka, docent ČVUT v Praze.
Od r. 1952 přednáší geodézii na fakultě jnž./~tavitelst ví (ústav inženýrské geodézie). Kromě' pe,,<:le:gogIcké
práce vykonal řadu odborných' měření pro. potřeby
praxe: místní trig,onometrická síť. pro projekt mostu
-ve 2dákově a spolupráce při 'dokumentacI a rekonstrukci řady památkových objektů v Praze, v Mostě,
J{uksu a Litoměi'Icích.
Hlavní 'publikační
činnost
z oboru vyrovnávacího
počtu.
28. listopadu 1881 :.... před 85 lety se narodil ve městě
Belebeji v SSSR Alexandr Stěpanovii! Cebotarjov,
doktor tech. věd, prof. geodézie moskevského institu-

tu inženýrli geodézie, fotogrammetrie
a kartografie,
zasloužilý pracovník vědy a techniky RSFSR, nositel
Leninova řádu. V SSSR je nazýván mistrem vyrovnávacího počtu. Vedle F. N. Krasovského je význačným
geodetem Sovětského svazu. Neobyčejně je bohatá
jeho literární činnost, ve které věnoval nejvíce pozornosti přesné polygonometrii,
otázkám vyrovnání
v geodézii a matematické statistice.
ID, prosince 1896 před 70 lety se narodil v Boru
u Třeboně ing. dr. Jan Císař, emer. přednosta odděl.
III/6a min. financí, učitel mapování na střední průmyslové škole zeměměřické
v Praze, autor mnoha
odborných článků uveřejněných
v Z. V. Dlouholetý
člen redakční komise Z. V. Spoluautor knihy "Podrobné mapování' 'a spoluautor učebnice pro střední
zeměměřické kádry "Mapování".
14. prosince 1546 - před 420 lety se narodil v Knudstrupu v Dánsku Tyge (Tycho) Brahe, slavný astronom, reformátor
pozorovaci astronomie. Vybudoval
slavnou
hvězdárnu
na malém
dánském
ostrově
HVEEN, ktevou nazval Uranienburk.
Byla vybavena
velkým počtem pozorovacích aparátů, jakých v té době
na žádné jiné hvězdárně nebylo. V Praze byl jeho
pomocník J. Kepler. (Zemřel 24. října 1601 v Praze).
Pudr

23. prosince 1736 - před 230 lety byl pochován na
hřbitově sv. Petra, na Novém Městě, Václav Josef Ve·
selý, přísežný zemský mlynář a geometr. V době nejhlubšího úpadku národa českého napsal v r. 1734
zeměměřický spis "Gruntovní počátek matematick~ho
umění ... u jazykem česk:ý:m. Je znám tfiž sllý,n plánem
položení potrubí vodovodního na Starém Městě (z r.
1729). (Narodil se v I. l883 (t) v Kostelci n. Lab.).
23. prosince 1913 -. )Ji"ed 50 lety se v Kosticích, okres
Břeclav r.alodil Josef Baťka, nositel Rádu práce, ředitel Kaltografického
a' reprodukčního
ústavu v Praze, dlouholetý pracovník v oboru kartografie.

Nedožité osmdesátiny ing. Karla Ryba
9. října jsme vzpomněli' nedožitých
osmďesátin ing.
Karla Rykra, býv. přednosty
kat. měi'icMho úřadu
v 'Praze.
Ing. Rykr se narodil v roce 1886 v ]aroměřl. V roce
1907 ukončil studium na České vys, škole technické
v Praze, na učebném běhu pro zeměměřiče. Před nástupem do katastrální služby působil na několika místech
u civ. zeměměřičli. Počátkem roku 1908 nastoupil u evidencekat.
daně ve Vídni, pi'ičemž vypomáhal na jiných působištích v Rakousku. Po 1. světové válce, po
krátké době svého působení v Čechách, nastoupil v polovici roku 1920 na Slovensko (Rimavská Sobota). Po osmi
letech se stal dohledacím měř. úředníikem pro poz. kat.
v Bratislavě a později přednostou delimitačního oddělení
v min. fin. pro SlovenSko. V srpnu 1939 nastoupil službu
v Praze ve funkci ,přednosty kat. měř. úřadu v Praze,
a to 'V době nového měření Velké Pvahy. Toto měření
se stalo velkým pomníkem 'práce českých zeměměřič li
v době nesvobody.
Ing. Rykr Jako výborný organizátor jse uplatňoval
nejenom na svém pracovišti, ale i v bývalém Spolku
čs. inženýrů (SIAl, kde po několik období vedl odbor
zeměměř. inženýrů a později ,byl členem představenstva.
Jeho literární
(odborná) činnost byla rovněž bohatá.
Své příspěVky uveřejňoll'al povětšIně v Z. V., Z. O., v čas.
"Město" aj.
Ani po svém penzionování
v roce 1948nezlistal
nečinným. Zapojil se' v kl.'álovéhradeckém
KNV jako
expert pro Státní mapu odvozenou. PozdějI vstoupil do
nár. podniku Geometra vprovozovně
v Náchodě, kde
jako vedoucí oddílu pro výl'obu SMO-5 v této práci
pokračoval.
V celé své práci neznal únavy. Až teprve smrt
vyrvala ing. Rykra přímo z pMcoviště. Jeho mladší
spolupracovníci jistě vzpomenou v den jeho nedožitých
osmdesátých narozenin svého otcovskéhopi'edstaveného,
který rád svým spolupracovníkům
Tozdával ze svých
bohatých zkušenostI. .
PUDR

Aby tohoto cíle bylo dosaženo, bylo by třeba usilovat o vytvoření v jednotlivých LDS (a tím také
v ČSSR) národních centrálních vědeckotechnických
informačních orgaI!izací, které by byly národními
partnery, mezinárodního centra ve VINITI, se kterým by spolupracovaly, zejména na dokumentačním
zpracovávání národních přínosů v přírodních
a
technických vědách, jak se již u nás částečně prakUkuje prostřednictvím UTEINu, a od něhož by také
mohly požadovat potřebné rešeršní, překladatelské,
studijní, rozborovéapod.
služby. Předpokládalo by
to také, aby byla informační činnost jednotlivých
národních center vědeckých a technických informací mezinárodně koordinována a usměrňována i
metodicky a technologicky, a aby byl takto koordinován také vlastní výzkum alespoň v rámci RVHP,
když v současné době ještě nelze předpokládat možnosti vzájemné dohody všech států světa.
Předpokládalo by to také, aby v ČSSR byl vytvořen podle Všesvazového instutu vědeckých a technických informací (VINITI) na podobném principu
a obdobných organizačních zásadách Československý institut vědeckých a technických
informací
(popřípadě i Slovenský institut vědeckých a technických informací), podřízený Ústředí vědeckých,
technických a ekonomických informací ve Státní
komisi pro techniku, který by prováděl zejména
výkonnou činnost a výzkum v oboru vědeckých,
technických a ekonomických
informací v plném
rozsahu přírodních a technických 'Věd, který by co
nejtěsněji spolupracoval s VINITI, byl by přímým
spolupracovníkem VINITI, byl by s ním v nepřetržitém dálnopisném spojení, po kterém by proudily
oběma směry informace, byl by vybaven budovami,
odbornými kádry a potřebnými prostředky, jako
jsou počítače, překladatelské
stroje, tiskárna a podobná zařízení, aby mohl plnit úkoly, které od něj
budou požadovány k tomu, aby naše věda a technika byly vždy na světové úrovni a byly i u nás skutečnou výrobní silou, jak tak rádi proklamujeme.
Ing. Storkán

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH

D u'b in ()v sk i j, V. B.: Polní určení souřadnic bodll
te,rénu 'pomocí leteckých sním'ků se známými prvky
vnější orientace, str. 48-53
t vo v, V. K.: Nomogram pro určení optimálních veličin fotogrammetrických
záktaden při pozemním fotogrammetrickém
mapování, str. 53-55
G a r k u va, Je'. Ja.: Generalizace reliéfu písčitých oblasd
'na mapách v měřítkách 1: 50000 a 1: 100000, str.
56-57

Ta ta n a š v i I i, O. 'Je.: Práce se zeměpisnými názvy.
str. 57-58
So I dat o 'va, G. 1.: Některé (}tázky zhotovování klimatic'kých map horských oblastí, str. 59-62
G () c hm a n, V. M. a Mek I e r, M. M.: Textové mapy
v monografii I. M. Maje,rgo'jze, "Čes'koslovens'ká soclalis'tic'ká republika", str. 63-67
P a v lov, A. A.: K poj~dnání "Příprava kartografů nR
vyso:kýc'hškolách",
'str. 67-68
Poznámky !kčlárrku "Zlepšit učebnice geodézie pro negeodeitické vysoké školy", Str. 69-70
Ivan'kov,
P. A.: O knize "Všeobecný fyzický zeměpis
a geomof'fologie''', str. 71-72
Ker n e r, Ju. G. a N i k i š o v, M. 1.: II. vědeckote'chniokákonference
pro 'kartografii, str. 73-76
Sk o P in c ev, Ju. A.: Výstava "Kartografie" ve Státn!
knihovně V. I. Lenina, str. 77-78

Geodézia és Kartográfia,

č. 3/1966

C s a t k a i, D. a G a z s ó, M.: Zásady vý'počtu Užnlcových odchyle,k, str. 161-166
S z ab ó, B.: Analogová neho 'analytická fotogrammetrle?, str. 166-173

J o Ó, 1.: Zkušenosti

s použiUm gywtheodolHu
Gi-Hl
v geodézii, str. 173-177
G e'b r y, J.: Grafické řešení šíření chyb v prostorové
ae,rotriangulaci,
str. 177-185
J a g a s i c s, B. a N é m e 't h, Gy.: Reambulace map města
Szombath8'ly, str. 185-190
W i n 'k leT, Gy.: Použití 'samočinného počítače
Hunor
131" v geodézii, str. 191-194
"
H o I é c z y, Gy.: Z'jišťování posuvů staveb zp,ůsobených
vnějšími vlivy, 'str. 194-200
H u n y a d i, L.: Barevné vyjádření plastlcity terénu
v školních mapách, str. 201-206
Bal o g h, G. F e'k e t e, J.: Výroba geodetických přístrojů v Maďarsku, str. 206-213
Obsah map velkých měřítek, str. 213-221

ČAS,OPISO

Zákla'dní úkoly pětiletého
plánu rozvo'je geode'tickotopogr1afických 'prací na 'léta 1960-1970, str. 3-8
Golosov,
V. V., Gordejev,
D. V., Ostapčenko,
Je. P., 'Pere'bja'kin,
V. A. a C'hom'aza,
V. F.:
MoiŽno'Stipoužití plynových laserů při velmi 'přesném
měřeni vzdáleností, str. 9-15
F i I a t o v, A. M.: Porady rekognoskantů, stavi'te,lů geodetickýd.1 signálů 11 pozorovatelů, str. 15-18
S u d a k () v, S. G.: Trojboké signály s rombiC'kou mříží,
str. 18-28
P I' j ach 0, V. T.: Chyby vcí'lení
při triangulaci
2.
řádu, str. 28-33
Durneva,
P. I. a Spiri::lonov,
A. 1.: Výzkum
excentricity vertikálního 'kruhu 'theodoUtu' s jednostranným dělením, str. 33-42
J a š i n, B. Ja.: Použití zpětného pro'tí'nání při vytyčování inženýrs:kých staveb, str. 42-48

T r a u t s o 1t, S.: Vědecké problémy geodézie při po.
zem.kových úpravách str. 177-180
'
T roj a n <O W 's k i, K: Systematické chyby při měření
délek a 'přesnost číse'lnýc'h dfllních orientací, 'str,
181-182

S i e k i e Ts k i, S.: ROl!'Jborprojektu na rozvržení ploch
pozem'ků 'Pro výstavbu venkovské obce Biezdziadka.
'$tr. 183-186
Li'P I ft s k i, B.: Reorganizace, rekonsrrukce
a rozvoJ
městské geodézie a územního plánování, str. 186-190
S zc zel' b a, A.: Nové tendence v podrobných měřeních,
'stI'i 190-191

Str z a I 'k o w 's k i, J.: Geodetické práce při budování
městských podzemních inženýrských sítí, str. 191-196
I d z i k, A.: Pokus o vyhotovení mapy 'vysokohorských
dbla'stí v měřítku 1 : 10 000 dife,renciální metodou, str.
207-210

Pot e r a I s k a - Wa I c z Y ft s k a, L.: Po'třeba vypracování !polských norem v oboru !kartografle, str.
211-212

KARTOGRAFIE
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