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528.2:829.783

BURSA, M.

K současným praktickým výsledkům družlcové geodézle.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 10,
s. 251-258, 7 obr., 4 tab., 11 lit.

Informativní přehled o některých výsledcích, kterých bylo
již prakticky dosaženo v oboru družicové geodézie pro
soudobou geodetickou vědu i praxi jak pokud jde o oblast
úloh geometrických, tak i dynamických (fyzlkálnlch].

528.514.088.3

SOLC, J.
Presnosť nitkového dlarkomera.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 10,
s. 258-264, 7 obr., 11 lit.

výsledky 'zkušebních pracf, teoretické rozbory různých au·
torů. Na jejich podkladě jsou posuzovány vztahy, které
by přesněji vystihovaly přesnost měření délek nitkovým
a diagramovým dálkoměrem.

528.375:528.425.1:881.3

SILAR, F.

Interpolace výiek pomocÍ dlgltálnlho modelu terénu.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 10,
s. 284-270, 4 obr., 2 tab., 14 lit.

Aproximace terénni polohy a Interpolace výiek. Výběr,
hustota a rozložení uzlcv.ých bodl1. K metodice tvorby dl·
gitálního modelu terénu. přesnost Interpolace výšek. Pří·
nos realizace digitálního modelu terénu.

528.9:930.25:681.327.4

HOROVA, M.

Aplikace selekčního systému v kartografli.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. ID,
s. 271-273, 6 lit.

Úvahy o možnosti využití selekčního systému v mapové do·
kumentaci Kartografie, n. p., Praha. Rozbor systému. Volba
kartotéčního lístku a selekčního systému. Stav techníckého
vybavení prl1hledových štítků.

528.2:629.783
EYPIIIA, M.
K cOBpeMeHHblM npaKTHqeCKH1>1 peaynbTa"J'aM cnYTHHKo-

BOŘ reoneaHH.

recneaHQeCKHŘ H KapTorpacl'H'ieCKHH 06aop, 18, 1972,
No 10, CTp. 251-258, 7 pHC., 4 Ta6., JIHT. II.

06aop B BH.Ile HHcI'0pMaIJ;IUI o HeKoTopblX pe3YJIbTaTax,

KOTOpblX 6b1JIO YllI:e npaKTHQecKH .IlOCTHrHyTo B 06-

JIaCTH cnyTHHKOBOH reO.Ile3HH .IlJIH cOBpeMeHHoH reO.Ile-

3HqecKOH HaYKH H npaKTHKH, KaK qTO KacaeTcH 06JIaCTH

aa.Ilaq reOMeTpHqeCKHX TaK H .IlHHaMHqeCKHX (cI'H3HQec-
KHX).

528.514.088.3
III OJIll;, fl.
TOQHOCTb HHTHHoro nanbHOMeTpa.

reOne3HqeCKHH H KapTorpacl'HqecKHH 0630P, 18, 1972,
No 10, CTp. 258-264, 7 pHC., JIHT. II.

Pe3YJIbTaTbI onblTHbIX pa6oT; TeOpeTHQeCKHe aaaJIH3b1

pa3HblX aBTopoB. Ha HX OCHOBe 06CY"lKnaIOTCH OTHOIne-

HHH, KOTopble CMOrJIH 6b1 60JIee TOQHO Bblpa3UTb TOQ-

HOCTb H3MepeHHlI paCCTOHHHH npH nOMOIqH HHTlIHOI'O
.Il8JIbHOMepa H .Ill:larpaMHoro .Il8JlbHOMepa.

528.375:528.425.1:681.3
III.HJlAP, <Il•

.HHTepnonHqHll BblCOT npH nOMOm;H nHrHTanbHoií Mone-

nH MeCTHOCTH.

reOne3H'!eCKHH H KapTorpacl'HqeCKHií 0630p, 18, 1972,
No 10, CTp. 264-270, 4 pMC., 2 Ta6., JIHT. 14.

AnrrpOKCHMaIJ;HH IJ;eCTHOCTHH HHTeprrOJIHqHH BbICOT.Ilo.Il-

6op, rrJIOTHOCTbH pa3Mem;eHHe Y3JIOBblX rrYHKTOB. K Me-
TO.IlHKe C03.IlaHHH .IlHrHTaJIbHOH MOneJIH MeCTHOCTH.ToQ-

HOCTb HHTeprrOJIHIJ;HH BblroT. BKJIa.Il peaJIH3an;HH .IlH-

rHTaJIbHOH MO));eJIH MeCTHOCTH.

528.9:930.25:681.327.4

rOPOBA, M.
IlpHMeHeHHe CeneKqHoHHOií CHCTeMbI B KapTorpa4'HH.

reO.Ile3HqeCKHH H KapTorpacl'HQeCKHH 0630P, 18, 1972,
No 10, CTp. 271-273, JIHT. 6.

PaccylK));eHHll o B03MOlll:HOCTH rrpHMeHeHHll CeJIeKIJ;HOH-

HOŘ cHCTeMbI B KapTorpacl'HQeCKOH .IlOKYMeHTaIJ;HH·Han;.

npe.Ilrrp. KapTorpacl'HH, Ilpara. AHaJIH3 CHCTeMbI. Ilo));-

60p JIHCTKa KapTOTeKH H CeJIeKIJ;HOHHOií CHCTeMbI. Co-

CTOHHHe TeXHHQeCKOrO cHa6lKeHHH np03paQHblMH JIHCT-

KaMH.

528.2 :629. 783

BURSA, M.
zu den gegenwlirtigen praktischen Ergebnlssen der SateUI.
tengeodlisle.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 10,

Seíte 251-258, 7 Abb., 4 Tab., 11 Lit.
Informative Obersicht einiger Ergebnisse, die bereits auf
dem zweiggebiet SatelIitengeodlisie filr die gegenwartige
geod1itische Wissenschaft und Praxis erreicht wurden, was
das Gebiet der geometrischen sowle dynamischen (physi·
kalischen) Aufgaben betrifft.

528.514.088.3

SOLC, J.
Genaulgkeít des FadenstreckenmeBgerlites.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 10,

Seite 258-284, 7 Abb., U Lit.
Ergebnisse der Erprobungsarbeiten, theoretische Analysen
verschiedener Autoren, auf deren Unterlage Beziehungen
gewertet werden, welche die Genauigkeit der Streckenmes-
sung mittels Feden· und DiagrammstreckenmeBger1iten pra.
ziser erfassen wťirden.

528.375:528.425.1:681.3

SILAR, F.
Hilhenlnterpolation mlttels dem dlgitalen Terralnmodell.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 10,

Seite284-270, 4 Abb., 2 Tab., 14 Lit.
Approximation der Terrainflliche und die Hiiheninterpola.
tion. Auswahl, Dichte und Verteilung der Knotenpunkte.
Zur Methodik der schaffung des digitalen Terrainmodells.
Genauigkeit der Hiiheninterpolation. Gewinn bei der Rea-
Iisierung des digitalen Terrainmodells.



528.9:930.25 :681.327.4

HOROVÁ,M.
Appl1katlon des selektlonssystems in der Kartographie.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 10,

Seíte 271-273, 8 Lit.
Erwligungen zur Nutzungsmoglichkeit des Selektionssy-
stems in der Kartendokumentation des VEB Kartografie,
Prag. Analyse des Systems. wahl des Karteiblattes und des
Selektionssystems. Stand der technischen Ausstatlung der
Durchsichtskarte.

528.2:629.783

BURŠA,M.
Present Practlcal Resnlts of the Satellite Geodesy.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 10,

pp. 251-258, 7 tab., 11 ref.
Information survey of some results achieved in the bran-
che of satellite geodesy and their importance for geodetic
science and practice, concerning the problems of geometric
as well as dynamic [physical] tasks.

528.514.088.3

ŠOLC, J.
Accnracy of Cross-Wire Distance Meter.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. ID,

pp. 258-264, 7 fig., 11 ref.
Results of experiments and previous theoretical analysis
done by different authors. On the basis of these analyses
the relations for a more reliable estimate of measuring
distances by cross-wire and diagram distance meters are
studied.

528.375:528.425.1:681. 3

ŠILAR, F.
Interpolatlon of Heights using the Digital Terrain Model.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. ID,

pp. 264-270, 4 fig., 14 ref.
Terrain surface approximation and interpolatlon of heights.
Selection, density and distribution of nodal points. Contri-
bution to the creation of digital terrain model IDTM).
Accuracy of interpolated heights. Importance of DTM rea-
lization.

528.9:930.25: 681.327.4

HOROVÁ,M.
AppIicatlon of Selectlon System ln cartography.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. ID,

pp. 271-273, 6 ref.

Possibility of using the selection system in map docu-
mentation in the national enterprise Kartografie Praha.
Analysls of the system. Choice of the file card and se-
lection system. Present stay of the equipment uslng the
"Iook-through" punched card technique.
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528.2:629.783

BURŠA,M.
Au snjet des résnltats pratlqnes actnels en géodésle satel-
Utalre.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No ID,

pages 251-258, 7 iIlustrations, 4 tableaux, 11 Iitlératures.
Aper,u li titre d'information sur certains résultats obtenus
dans la branche de la géodésie satellitaire pour la science
géodésique actuelle alnsi que pour I'emploi pratique dans
le domaine des problemes géométriques de mame que dy-
namiques {physiques].

528.514.088.3

1l0LC, J.
Précision du stadlmetre i fII.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No ID,

pages 258-264, 7 lllustrations, 11 Iitlératures.
Résultats des travaux d'Ílssal, analyses théoriques d'au-
teurs différents. A base de ces résultats sont appréciées
les relations sais.issant de manIere plus précise la pré-
clilon du levé des longueurs au stadlmetre 4 fIl et au
stadlmetre li fIl et au stadlmetre li dlagramme.

528.375:528.425.1:681.3

lllLAR, F.
Interpolation des hauteurs II l'alde du modele dlgital du
terraln.
Geodetický a kartografický obzor, lB, 1972, No ID,

pages 264-370, 4 iIlustrations, 2 tableaux, 14 Iittératures.
Approximation de la surface du terraln et Interpolatlon
des hauteurs. Choix, denslté et répartltion des polnts no-
daux. Méthodlque de la formation du modele digital du
terraln. Préclslon de I'lnterpolation des hauteurs. Apport
de la réalisatlon du modl,le dlgltal du terraln.

528.9:930.25:681.327.4

HOROVA,M.
Appllcatlon du systeme de sélection dans la cartographle.
Geodetický a kartografický obzor, lB, 1972, No 10,

pages 271-273, 6 Iittératures.
Réflexlons sur la posslbillté ďexploiter le systeme de
séleetlon pour la documentation cartographlque dans I'ant·
reprlse nationale Kartografie Praha. Analyse du systeme.
Cholx de la fiche blbliographlque et du systeme de sé-
lection. Etat de I'equlpement technlque des cartes épalres.
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K současným praktickým výsledkům
družicové geodézie

Ing. Milan Buria, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-

grafický v Praze

Letos uplynulo 15 let od vypuštění první umělé druži-
ce. Již za velice krátkou dobu patnácti let své existence
družicová geodézie dosáhla cenných výsledků, které
obohatily soudobou geodetickou vědu i praxi, jak
pokud jde o oblast úloh geometrických, tak i dynamic-
kých (fyzikálních).

Na požádání redakce tohoto časopisu předkládáme
krátký informativní přehled o některých výsledcích,
kterých bylo již prakticky v oboru družicové geodézie
dosaženo.

Zde jde o úlohy charakteru čistě geometrického,
jejichž řešení nevyžaduje znalost přesných dráhových
elementů (poloh) umělých družic (UDZ). V těchto
úlohách hrají UDZ pouze roli pomocných měřických
cílů při jejich simultánním' zaměřování z družicových
stanic. úlohy je vhodné rozdělit do dvou skupin:
2.1 Úlohy, spojené s určováním veličin, zčásti nebo

úplně definujících vzájemnou polohu bodů na zem-
ském povrchu.

,2.2 Úlohy, spojené s určováním prvků vzájemné orien-
tace geodetických referenčních systémů.

Úlohy skupiny 2.1 jsou po stránce teoretické nej-
jednodušší z celého souboru úloh družicové geodézie.
Jsou dobře známy jako úlohy družicové (kosmické)
triangulace. Jde v nich o určování charakteristik,
definujících sniěr přímých spojnic družicovýchbodů
nebo jiných prvků jejich vzájemné polohy, geode-
tických souřadnic apod.

Úlohy této skupiny jsou již dobře teoreticky propra-

covány, prakticky se uskutečňují v rozsáhlém měřítku
a detailně se jimi zabývat nebudeme. Omezíme se na
konstatování, že přesnost ± 0,5" v určení směru spoj-
nic vhodně rozmístěných družicových bodů je reálná
a prakticky již v mnoha případech dosažená.

To znamená, že družicové triangulace takové přes-
nosti mohly by tvořit základ pro kontinentální astro-
nomicko-geodetické sítě nebo by se alespoň mohly
společně s nimi zpracovávat. Při jejich zpracování je
vhodné použít pravoúhlého prostorového souřadnico-
vého systému, čímž je možné zcela minout řešení obtíž-
ného problému vhodného umístění referenčního elip-
soidu v zemském tělese.

Úlohy skupiny 2.2 vyžadují znalost geodetických
souřadnic, normálních výšek a výšek kvazigeoidu
družicových stanic. Pak lze z přesných družicových
pozorování určit
1. rozdíly souřadnic LI~· II, LIm'II, LI~' II středů refe-

renčních elipsoidů EI, EII (obr. 1), které tvoří
základ geodetických referenčních systémů, v nichž
jsou polohy družicových stanic dány;

2. malé úhly (e, "P, w, obr. 2), definující směry geode-
tických referenčních os X, Y, Z vzhledem k osám
zemského elipsoidu setrvačnosti X", Y", Z" pro
každý geodetický referenční systém jednotlivě nebo
rozdíly těchto úhlů pro různé referenční systémy.

Tyto úlohy byly již prakticky pro některé geode-
tické referenční systémy, dosud geodeticky nespojené,
řešeny. Výsledky umožňují uskutečnit vzájemnou
transformaci těchto systémů. Dosahovaná přesnost
určení rozdílů středů referenčních elipsoidů je řádu
několika desítek metrů a přesnost určení úhlů e, "P, W

několika desetin vteřiny. .

1972/251



Geodetický a kartografický obzor
252 ročník 18/60, číslo 10/1972

Burša, M.: K současným praktickým výsledkum
dru!ticov~ geod~zže

n
I

A(O) RoA~O) I n I
A(O)

I RoA~)
" "10-· [ml 10-· [ml

I Ro = 6363675

\

Ro = 6363675
O 1150,493 7321,36 11 - 0,207 - 1,32
2 - 2241,893 -14266,68 12 0,043 0,27
3 2,555 16,26 13 0,127 0,81
4 3,087 19,64 14 0,075 0,48
5 0,233 1,48 15 0,180 1,15
6 - 0,510 - 3,25 16 - 0,194 - 1,23
7 0,368 2,34 17 - 0,088 - 0,56
8 0,120 0,76 18 0,241 1,53
9 0,102 0,65 19 0,226 1,44
10 0,362 2,30 20 0,005 0,03

21 - 0,151 - 0,96

Pronikavého rozvoje doznala zejména v posledních
asi pěti letech družicová geodézie dynamická, o niž se
zmíníme poněkud podrobněji. Úlohy této oblasti vyža-
dují znalost přesných geocentrických poloh pozoro-
vaných družic nebo alespoň některých z prvků, které
určují jejich dráhy.

Jsou-li známy geocentrické polohy zaměřovaných
družic, lze snadno určit geocentrické polohy družico-
vých stanic. Jestliže jsou kromě toho dány i geodetické
polohy stanic, tj. jejich geodetické souřadnice, nor-
mální výšky a výšky kvazigeoidu, pak lze vypočíst
i souřadnice středů použitých referenčních elipsoidů
vzhledem k hmotnému středu Země.

Dále lze z dráhové dynamiky UDZ určit parametry,
popisující gravitační pole Země a její tvar. Jsou jimi
především Stokesovy konstanty Země J<:), S<:), což jsou
funkce momentů setrvačnosti Země n-tého stupně:

J<:) _ (3k (n - k)! f p(k)' m. cos kJ..
dS~) - Ma3 (n + k)!- .pe" " (sm 'V) sin kA 1',

.\l I. lik = O
Uk = 2' Je- k =1= O

Zde značí: e- geometrický průvodič objemového ele-
mentu d1',

CP,J..- jeho geocentrickou šířku ~élku,
(] - jeho hustotu,
P<:) (sin CP) - přidružený Legendreův

polynom stupně n a řádu k,
M - hmotu Země,
ao - délkový faktor.

Konstanty (I) byly z pohybu UDZ určeny již do
n = 21 při k = O a n = 16 při k =1= O [5].

Dále detailněji popíšeme jednu z možných cest, jak
lze dosažených výsledků použít k řešení základních
geodetických úloh, mimo jiné i k transformaci geode-
ticky nespojených referenčních systémů.

Kromě konstant (I) použijeme ještě známé hodnoty
úhlové rychlosti rotace Země Q) nebo rotační faktor q
v geopotenciálu

Geocentrická konstanta GM je s poměrně vysokou
přesností asi 5.10-6 známa rovněž z pohybu družic.
Nedávno byla zpřesněna analýzou pohybu automa-
tických meziplanetárních stanic Venuše-4, Venuše-5,
Venuše-6 a Venuše-7 [I]:

GM = (398600,4 ± I) 109 m3 S-2.

Především je vhodné vypočíst dvě dodatečné, avšak
fundamentální geodetické konstanty:

Wo - tíhový potenciál na ploše geoidu,

R GM d'lk' v '~ko = W
o

- e ovy rozmerovY.ta tor.

To je možné, jsou.li kromě již zmíněných konstant
(I), (2), (3) známy geocentrické souřadnicee, CP, J.. a nad.
mořské výšky H družicových stanic. Pak

\

Wo = GM {I + ~ (_~)" J~O) P~O) (sin CP) +e-H "=2 e-H

+ "~2k~(e~Hr (J~k)cos k J..+
+ S~) sin k J..) P~) (sin CP) +
I(a )-3 }+"3 q e ~ H [I - P~O) (sin CP)] •

Ze souboru asi 40 družicových stanic jsme dostali
v průměru [7]

Wo = (62637,0 ± 0,03) 103 m2 S-2, (5)

Ro = (6363675 ± 3) m. (6)

Pomocí těchto hodnot lze již snadno vyjádřit průvodič
e plochy geoidu

W = Wo (7)

jako funkci geocentrické šířky a délky, tj.

[

21e = Ro 1+ AilO)+ ":;2 A~O)P~O) (sin CP) +

+ R~2 k;1 (A<:)cos k J.. + B~) sin k J..) P~k)(sin CP)] .
(8)

Cfselné hodnoty koeficientů A~O),:Ag<), 'Bg<) jsou v tab.
I, 2. Při jejich výpočtu jsme použili hodnot Stokeso·
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-(k) RoA~k) -(k)
I RoB!};) -(k) Ro:4:~) -(k) RoB~k)n k A" B" n k A" B"10-0 [ml 10-' I [ml 10-' [ml 10-' [ml~-

I
--

1 2 3 4 Ó 6 7 8 9 10 11 12,

2 2 2,424 15,43 -1,370 -8,72 12 1 - 0,047 -0,30 - 0,032 -0,20
2 0,028 0,18 0,078 0,50

3 1 1,983 12,62 0,261 1,66 3 0,060 0,38 0,057 0,36
2 0,898 5,71 -0,639 -4,07 4 - 0,045 -0,29 - 0,023 -0,15
3 0,691 4,40 1,440 1),16 5 0,024 0,15 0,044 0,28

6 - 0,025 -0,16 - 0,001 -0,014 1 - 0,535 -3,40 - 0,492 - 3,13 7 0,015 0,10 0,103 0,662 0,333 2,12 0,712 4,53 8 -0,006 -0,04 0,035 0,223 0,998 6,35 - 0,156 -0,99 9 - 0,033 -0,21, 0,043 0,274 - 0,081 -0,52 0,342 2,18 10 - 0,020 -0,13 0,005 0,03
5 1 - 0,055 -0,35 -0,099 -0,63 11 - 0,046 -0,29 - 0,049 -0,31

2 0,620 3,95 - 0,355 -2,26 12 - 0,020 -0,13 - 0,060 -0,38
3 - 0,436 -2,77 - 0,088 -0,56 13 1 - 0,058 -0,37 0,027 0,17
4 - 0,270 -1,72 0,084 0,53 2 - 0,048 -0,31 0,018 0,11
5 0,127 0,81 - 0,606 -3,86 3 0,025 0,16 - 0,030 -0,19

4 - 0,021 -0,13 0,059 0,386 1 - 0,100 -0,64 0,039 0,25 5 0,100 0,64 - 0,049 -0,312 0,056 0,36 - 0,357 -2,27 6 - 0,085 -0,54 0,062 0,393 0,028 0,18 0,046 0,29 7 - 0,054 -0,34 - 0,003 -0,024 0,000 0,00 - 0,410 -2,61 8 - 0,043 -0,27 - 0,021 -0,135 - 0,214 -1,36 - 0,530 -3,37 9 - 0,027 -0,17 0,111 0,716 0,090 0,57 -0,076 -0,48 10 0,090 0,57 - 0,011 -0,07
7 1 0,244 1,55 0,118 0,75 11 - 0,035 -0,22 0,061 0,39

2 0,288 1,83 0,159 1,01 12 - 0,001 -0,01 0,084 0,53
3 0,206 1,31 - 0,238 -1,51 13 -0,072 -0,46 0,077 0,49
4 - 0,200 -1,27 - 0,116 -0,74 14 1 - 0,024 -0,15 0,052 0,33
5 -0,001 -0,01 0,100 0,64 2 0,033 0,21 - 0,046 -0,29
6 - 0,262 -1,67 0,104 0,66 3 0,020 0,13 0,001 0,01
7 0,162 1.03 - 0,069 -0,44 4 0,008 0,05 - 0,039 -0,25

5 -0,027 - 0,17 - 0,024 -0,15
8 1 0,032 0,20 0,026 0,17 6 0,020 0,13 - 0,061 -0,39

2 0,049 0,31 0,086 0,55 7 0,011 0,07 0,008 0,05
3 - 0,058 -0,37 0,018 0,11 8 - 0,031 -0,20 - 0,063 -0,40
4 - 0,157 -1,00 0,076 0,48 9 0,052 0,33 0,095 0,60
5 - 0,058 -0,37 0,063 0,40 10 0,056 0,36 - 0,044 -0,28
6 - 0,055 -0,35 0,264 1,68 11 0,029 0,18 - 0,085 -0,54
7 0,035 0,22 0,091 0,58 12 0,012 0,08 - 0,059 -0,38
8 - 0,078 -0,50 0,069 0,44 13 0,054 0,34 0,046 0,29

14 - 0,054 -0,34 -0,013 -0,08
9 1 0,141 0,90 - 0,016 -0,10 15 1 - 0,004 -0,03 0,041 0,262 0,007 0,04 - 0,084 -0,53 ,.

3 - 0,098 -0,62 - 0,120 -0,76 2 -0,047 -0,30 - 0,017 -0,11
4 0,058 0,37 0,114 0,73 3 0,008 0,05 - 0,006 -0,04
5 - 0,006 --0,04 0,003 0,02 4 0,014 0,09 0,069 0,44
6 0,024 0,15 0,225 1,43 5 0,033 0,21 0,002 0,01
7 - 0,051 -0,32 - 0,130 -0,83 6 0,072 0,46 - 0,123 -0,78
8 0,239 1,52 0,058 0,37 7 0,123 0,78 0,044 0,28
9 - 0,084 -0,53 0,094 0,60 8 - 0,101 -0,64 - 0,037 -0,24

9 0,023 0,15 0,028 0,18
10 1 0,116 0,74 -0,104 -0,66 10 - 0,022 -0,14 0,001 0,01

2 - 0,032 -0,20 - 0,107 -0,68 11 - 0,034 -0,22 0,097 0,62
3 - 0,024 -0,15 - 0,144 -0,92 12 0,011 0,07 0,007 0,04
4 - 0,049 -0,31 - 0,044 -0,28 13 - 0,038 -0,24 0,004 0,03
5 - 0,082 -0,52 - 0,146 -0,93 14 0,012 0,08 -0,028 -0,18
6 - 0,033 -0,21 - 0,207 -1,32 15 0,001 0,01 - 0,015 -0,10
7 0,056 0,36 0,033 0,21 16 1 - 0,025 -0,16 0,079 0,50
8 0,076 0,48 - 0,082 -0,52 2 0,022 0,14 0,032 0,20
9 - 0,007 -0,04 0,006 0,04 3 - 0,049 -0,31 0,034 0,22
10 0,127 0,81 - 0,027 -0,17 4 -0,012 -0,08 0,045 0,29

5 - 0,046 -0,29 0,033 0,21
11 1 0,004 0,03 0,031 0,20 6 - 0,060 -0,38 - 0,045 -0,29

2 0,050 0,32 - 0,094 -0,60 7 0,110 0,70 0,008 0,05
3 - 0,065 -0,41 - 0,134 -0,85 8 -0,088 -0,56 - 0,002 -0,01
4 -0,031 -0,20 0,055 0,35 9 0,009 0,06 - 0,110 -0,70
5 0,034 0,22 0,135 0,86 10 - 0,031 -0,20 - 0,001 -0,01
6 0,039 0,25 0,007 0,04 11 0,007 0,04 - 0,074 -0,47
7 0,047 0,30 - 0,143 -0,91 12 0,024 0,15 - 0,035 -0,22
8 0,067 0,43 - 0,017 -0,11 . 13 0,036 0,23 0,022 0,14
9 0,121 0,77 - 0,010 -0,06 14 -0,007 -0,04 -0,024 -0,15
10 - 0,120 -0,76 - 0,019 -0,12 15 - 0,036 -0,23 0,001 0,01
11 0,121 0,77 -0,042 -0,27 16 -0,031 -0,20 0,009 0,06
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vých konstant (1), určených zVfce než 60 tisíc pozoro-
vání [5] a 114 drá.hových oblouků v časové délce od
14 do 50 dní celkem 21 UDZ. Veličiny, označené
pruhem, jsou úplně normovány, tj.

'"2", +"2
= f f [pg<> (sin ť/» sin kA.]2 cos ť/>dť/>dA.= 47t.

o '"

'"2", +"2
f f [Pg<> (sin ť/» cos k A]2 cosť/>d ť/>dA. =
o '"-"2

(9)

Tyto výsledky dovolují již přistoupit k úloze o odvo-
zení parametrů geocentrického elipsoidu, nejlépe se
přimykajícího k ploše (7).
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Uvažujeme elipsoid trojosý

ee= ee (a, eX, eXv Aa)

o čtyřech parametrech
a - největší poloosa,
eX - zploštění největšího poledníku,
eX1 - rovníkové zploštění,
Aa - délka největšího poledníku.

Pod dodatečnou podmínkou (S je povrch plochy (7))

f [e - ee (a, eX, eXv Aa)]2 dS = min. (11)
s

jsme odvodili [10]

a = 6 378 173 m,
eX = 1:297,78,
eX1= 1:92800,
Aa = 14,8° W.

Uvažujeme.li elipsoid rotační, pak

a = 6 378 139 m,
eX = 1:298,258.

Je dobře známo již z řady dřívějších odvození různých
autorů, že pólové zploštění Země, vypočtené dynamic-
kými družicovými metodami, je velmi blízké zploštění
elipsoidu Krasovského [3].

. Parametrů (12) použijeme dále k výpočtu výšek
geoidu a tížnicových odchylek. Výsledky jsou vyjád.
řeny graficky na obr. 3-5.

Vzniká otázka reálné přesnosti výsledků, dosaže-
ných metodami dynamické družicové geodézie.

Především máme možnost porovnat výsledky určení
některých veličin družicovými a terestrickými meto-

dami. Můžeme například porovnat hodnoty tíže, ne
však hodnoty bodové, nýbrž jisté hodnoty střední,
vztažené k vhodným elementům plochy (7), neboť
místní .poruchy z pohybu UDZ odvodit nelze.

Z již zmíněných družicových výsledků lze vyjádřit
tíži g na ploše (7) řadou [7]

g = GR~ [1+ g&O)+ ~ g~O) P~O) (sin <1» +° fO=2

16 n _ _ ]+ n~2 k~l (gg<l cos k A + h~kl sin k A) Pg<) (sin <1» •

(14)

Číselné hodnoty koeficientů v (14) jsou v tab. 3, 4.
Veličiny, označené pruhem, jsou opět úplně normovány
podle (9).

V dílčím hodnocení se omezíme na rovníkový řez
plochy (7) a průběh tíže podél něho. Výsledky jsou
zobrazeny graficky na obr. 6 (křivka označená S).
Nyní pro tentýž profil vyneseme výsledky středních
hodnot, získaných z přímého gravimetrického měření
[6] (křivka T). Rozdíl mezi družicovými a terestrickými
výsledky určení tíže, patrný z obr. 6, musí existovat
v důsledku chyby výchozí absolutní hodnoty v Postu-
pimi, která je pravděpodobně mezi -13,8 mgl a -13,9
mg!. V [8] jsme dostali -13,9 mgl při hodnotě geo-
centrické konstanty

GM = 398601,0.108 m.3 S-2. (15)

Tento výsledek dobře dokumentuje reá1nost družico.
vých výsledků.

Kromě tohoto porovnání hodnot tíže porovnáme
ještě výšky geoidu, určené jednak z družicových dat
s použitím (8), jednak z dat astronomicko.geodetic.
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0(0)

I
GM (O) 0(0) GM (O)

n " -.-0" n n -. on
10-0 Ro 10-0 Ro

[mg}] (mg}]

GM I GM-W = 984 293,42 Ji2 = 984 293,42
o o

O - 4592,431 - 4520,30 11 - 2,071 ~2,04
2 3516,942 3461,70 12 0,475 0,47
3 5,111 5,03 13 1,520 1,50
4 - 13,209 - 13,00 14 0,980 0,96
5 0,931 0,92 15 2,521 2,48
6 - 2,494 - 2,45 16 - 2,909 -2,86
7 2,207 2,17 17 -1,414 -1,39
8 0,841 0,83 18 4,091 4,03
9 0,817 I 0,80 19 4,060 4,00
10 3,259

I
3,21 20 0,099 0,10

21 - 3,021 -2,97

kých. Výsledky jsou na obr. 7, kde v zašrafovaných
oblastech kontinentů bylo použito výsledků astrono-
micko-geodetických. V některých částech je shoda
téměř úplná, jako např. na kontinentě australském.
V některých oblastech, např. v jižní Americe, rozdily
dQsahují až 10 m. Mohou však být částečně zdůvod·
něny i nepřesnostmi transformací použitých geodetic-
kýc~ referenčních systémů do systému geocentrického
[11]: V souvislosti s touto otázkou podtrhněme, že
právě hodnota konstanty (5) umožní tyto transformace
prakticky uskutečnit. Omezíme-li se na určení geocen-
trických souřadnic Ll;co, Llyo, Llzo středu referenčního,
elipsoidu, který je základem toho geodetického refe-
renčního systému, který chceme transformovat do
systému geocentrického, pak platí

G~ {Lfxo cos (/)cos A + Llyo cos (/)sin A.+ Lfzo sin (/))+(}~

16 "( a )"+ ~ ~ _O (J~k) cos k A.+
n=2 k=1 (}r

+ S(k) sin k A.) plk) (sin (/))+~q(~)-3 [1 -
" ". 3 (}r

_p~O) (sin (/))]}= Wo (= 62637,O.103m2s-2),

(}r = {[Nr + H + Cr]2 cos2 B + [Nr (1 - e;) + H +

ar
N~= ------1-

(1 - e; sin2 B)a
Zde ar er, jsou parametry použitého geodetického refe-
renčního elipsoidu, k němuž jsou vztaženy relativní
výšky geoidu ",; B, L jsou geodetické souřadnice.

Existují ještě další výsledky, z nichž lze usuzovat
o reálné přesnosti družicových dat. Napřik1adnahodilé
chyby určení souřadnic pólu v porovnání s výsledky
Mezinárodní služby pohybu pólu činí ± 1 m. ~

Zmínili jsme se zde jen o některých praktických vý-
sledcích družicové geodézie. Výsledků je dnes již tolik,
že by si jejich byť stručný popis vyžádal podstatně
více místa. V tomto krátkém sdělení jsme však chtěli
pouze znovu ukázat, jak efektivní jsou již nyní metody
družicové geodézie. Není pochyb o tom, že v blízké
budoucnosti úloha družicové geodézie v rozvoji geode-
tické praxe i vědy dále poroste, zejména pokud jde
o její část dynamickou (fyzikální).
Do redakce došlo 26. 7. 1972

•L\- .f
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Děkuji svým spolupracovnikům L. Kandovi a R.
Mafanové za nevsedni pečlivost pfi výpočtech i pracich
grafických. Bur.Ša

1972/256



Burša, M.: K současným praktickým výsledkům
družicové geodézie

Geodetickt a kartografickt obzor
roěník 18/60, ěíslo 10/1972 257

-(k) GM -(kl -(k) I GM 'ii(k) -(k) GM -(k) -(k) I GM ii(k)
n k On -2 On hn I R

2
n n k On -2 On hn

I

R~ n10-' Ro 10-'
[~gl] 10-' Ro 10-'[mgl] [mgl] [mg1]-- I-- I1 2 3 4 5 6 ! 1 2 3 4 5 6

,
2 2 2,424 2,39 - 1,370 -1,35 12 1 - 0,520 -0,51 - 0,350 -0,34

2 0,305 0,30 0,859 0,85
3 I 3,967 3,90 0,524 0,52 3 0,656 0,65 0,622 0,61

2 1,796 1,77 - 1,279 -1,26 4 - 0,497 -0,49 - 0,249 -0,25
3 1,381 1,36 2,880 2,83 5 0,260 0,26 0,486 0,48

6 - 0,271 -0,27 - 0,008 -0,01
4 I - 1,605 -1,58 -1,477 -1,45 7 0,170 0,17 1,130 1,11

2 0,999 0,98 2,137 2,10 8 - 0,068 -0,07 0,384 0,38
3 2,994 2,95 - 0,469 -0,46 9 - 0,362 -0,36 0,486 0,48
4 - 0,242 -0,24 1,026 1,01 10 - 0,215 -0,21 0,057 0,06

11 - 0,509 -0,50 - 0,543 -0,53
5 1 - 0,218 -0,21 - 0,396 -0,39 12 - 0,215 -0,21 - 0,656 -0,65

2 2,480 2,44 -1,420 -1,40 13 1 - 0,692 -0,68 0,321 . 0,323 - 1,744 -1,72 - 0,352 -0,35 2 - 0,581 -0,57 0,210 0,214 - 1,080 -1,06 0,336 0,33 3 0,297 0,29 - 0,358 -0,355 0,510 0,50 - 2,423 -2,38 4 - 0,247 -0,24 0,705 0,69
6 1 - 0,502 -0,49 0,193 0,19 5 1,199 1,18 - 0,593 -0,58

6 -1,026 -1,01 0,742 0,732 I 0,279 0,27 - 1,784 -1,76 7 - 0,643 -0,63 - 0,037 -0,043 0,142 0,14 0,228 0,22 8 - 0,519 -0,51 - 0,247 -0,244 - 0,002 0,00 - 2,048 -2.,02 9 - 0,321 -0,32 1,335 1,315 - 1,069 -1,05 - 2,651 - 2,61 10 1,075 1,06 - 0,136 - 0,136 0,451 0,44 - 0,380 -0,37 11 - 0,420 -0,41 0,729 0,72
7 I 1,469 1,45 0,707 0,70 12 - 0,012 -0,01 1,014 1,00

2 1,725 1,70 0,951 0,94 13 - 0,865 -0,85 0,927 0,91
3 1,238 1,22 - 1,427 -1,40 14 1 - 0,309 -0,30 0,671 0,66
4 - 1,201 -1,18 - 0,695 -0,68 2 0,429 0,42 - 0,604 -0,59
5 - 0,005 0,00 0,597 0,59 3 0,255 0,25 0,013 0,01
6 -1,573 -1,55 2,622 0,61 4 0,107 0,11 - 0,510 -0,50
7 0,969 0,95 - 0,415 -0,41 5 - 0,349 -0,34 - 0,309 -0,30

6 0,255 0,25 - 0,792 -0,78
8 I 0,221 0,22 0,185 0,18 7 0,148 0,15 0,107 O,U2 0,342 0,34 0,599 0,59 8 - 0,403 -0,40 - 0,819 -0,813 - 0,406 -0,40 0,128 0,13 9 0,671 0,66 1,235 1,224 - 1,098 -1,08 0,535 0,53 10 0,725 0,71 - 0,577 -0,575 - 0,406 -0,40 0,435 0,43 U 0,376 0,37 -1,100 -1,086 - 0,385 -0,38 1,846 1,82 12 0,161 0,16 - 0,765 ~0,75

7 0,242 0,24 0,634 0,62 13 0,698 0,69 0,604 0,598 - 0,549 -0,54 '0,485 0,48 14 - 0,698 -0,69 - 0,174 -0,17
9 1 1,127 I,U - 0,131 -0,13 15 1 - 0,058 -0,06 0,579 0,57

2 0,057 0,06 - 0,670 -0,66 2 - 0,652 -0,64 - 0,232 -0,23
3 - 0,784 -0,77 - 0,964 -0,95 3 0,116 0,11 - 0,087 -0,09
4 0,465 0,46 0,915 0,90 4 0,203 0,20 0,971 0,96
5 - 0,049 -0,05 0,024 0,02 5 0,464 0,46 0,029 0,03
6 0,196 0,19 1,796 1,77 6 1,014 1,00 - 1,724 -1,70
7 - 0,408 -0,40 -1,037 -1,02 7 1,724 1,70 0,623 0,61
8 1,903 1,87 0,465 0,46 8 -1,420 -1,40 - 0,521 -0,51
9 - 0,670 -0,66 0,751 0,74 9 0,319 0,31 0,391 0,38

10 - 0,304 -0,30 0,007 0,01
10 I 1,040 1,02 - 0,939 -0,92 U - 0,478 -0,47 1,362 1,342 - 0,285 -0,28 - 0,958 -0,94 12 0,159 0,16 0,101 0,103 - 0,212 -0,21 -1,298 -1,28 13 ~ 0,536 -0,53 0,058 0,064 - 0,442 -0,44 - 0,396 -0,39 14 0,174 0,17 - 0,391 -0,38

5 - 0,737 -0,73 - 1,317 -1,30 15 0,014 0,01 - 0,217 -0,216 - 0,295 -0,29 -1,860 -1,83
- 0,373 1,182 1,167 0,506 0,50 0,295 0,29 16 I -0,37

8 0,681 0,67 - 0,737 -0,73 2 0,327 0,32 0,482 0,47
9 - 0,064 -0,06 0,055 0,05 3 - 0,731 -0,72 0,513 0,50
10 1,142 ~,12 - 0,239 -0,24 4 - 0,187 . -0,18 0,669 0,66

5 -0,684 -0,67 0,498 0,49
U 1 0,041 0,04 0,308 0,30 6 - 0,902 -0,89 - 0,669 -0,66

2 0,502 0,49 - 0,943 -0,93 7 1,649 1,62 0,124 0,12
3 - 0,646 -0,64 -1,343 -1,32 8 -1,322 ~ 1,30 - 0,031 -0,03
4 - 0,308 -0,30 0,554 0,55 9 0,140 0,14 - 1,649 -1,62
5 0,338 0,33 1,353 1,33 10 -0,467 -0,46 - 0,008 -0,01
6 0,390 0,38 0,072 0,07 11 0,109 0,11 -1,104 -1,09
7 0,472 0,46 -1,425 -1,40 12 0,358 0,35 - 0,529 -0,52
8 0,666 0,66 - 0,174 -0,17 13 0,544 0,54 0,327 0,32
9 1,210 1,19 - 0,103 -0,10 14 - 0,109 -O,U - 0,358 -0,35
10 -1,200 -1,18 - 0,195 -0,19 15 - 0,544 -0,54 0,012 0,01
11 1,210 1,19 - 0,420 -0,41 16 - 0,467 -0,46 0,140 0,14

I
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BurNa, M.: K současným praktickým výsledkům
družicov~ geod~zie
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Názory na presnosť merania vzdialeno/;tí nitkovým
diaIkomerom sa značne rozchádzajú. Autori uvádzajú
presnosť pomernou chybou od 1:1000 až do 1:100.
Takýto značný rozdiel v uvá.dzaní presnosti diarkomera
zavádza používateIa v praxi a zaiste ani neodpovedá
teórii chýb a objektívnej skutočnosti. Problém si vyža-
duje Wbšiu analýzu a objasnenie, aby bolo možné
konštatovať, aká je skutočná přesnosť merania dfžok
nitkovým diaIkomerom.

Zeissove závody v Jene v poslednej dobe vyrobené
diagramové diaIkomery Dahlta označili číselne ako
0100 To znamená, že presnosť merania 100 m vzdiale.
nosti je m. = ± 10 cm (povodne bola ± 20 cm).
Vykonali to bez toho, aby sa prístroj ako diaIkomer
konštrukčne podstatnejšie upravil.

Pri uvádzallÍ presnosti nitkového diarkomera neu-
vádza sa obyčajne podrobnejšie meračská metóda,
ktorej odpovedá uvedená presnosť, ani presnosť samot-
ného nitkového diarkomera bez vonkajších vplyvov -
tak zvaná vnútorná presnosť [1]. Pritom nitkový
diarkomer je stále jedným z najpoužívanejších diaIko-
merov v geodetickej praxi u nás. Ak preto hovoríme
o presnosti nitkového diaIkomera, musíme zásadne
rozlíšiť
- vnútornú alebo vlastnú presnosť a

m. = ± V (l COS28 mk)2 + (k l2 cos e sin 8 m.)2 + (k COS28 mz)2 (2)

Presnosť určenia vzdialenosti nitkovým diarkomerom je
teda závislá od
- presnosti určenia násobnej konštanty,

(3) - presnosti určenia výškového uhla a
- presnosti urČ6nia latového úseku.

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

- vonkajšiu presnosť nitkového diaIkomera resp.
presnosť tachymetrického merania dÍžok, ktorú
možeme dosiahnúť v terénnych podmienkach.

Úlohou tohoto príspevku nie je podrobnejšie analy-
zovať jednotlivé pramene chýb ovplyvňujúce presnosť
merania vzdialenosti nitkovým diaIkomerom. Týmito
otázkami sa zaoberajú' práce [2], [3]. Poukážeme na
výsledky skúšobných prác, teoretických rozborov
roznych autorov a na základe úvah pokúsime sa na-
vrhnúť vzťahy, ktore by presnejšie vystihovali presnosť
merania dÍžok nitkovým a diagramovým diarkomerom.
Do kategórie nitkových diaIkomerov zahrnieme v dal-
šom aj diagramové diarkomery, ktorých presnosť sa
podstatne nelíši od nitkového diarkomera [4] (pozri
tiež stať 5).

Vzťah medzi vzdialenosťou 8 a Jatovým úsekom l pri
nitkovom diarkomere vyjadruje známy vzorec

kde k je násobná konštanta a 8 je výškový uhol. Pri
úvahách uvažujeme dalekohrad stálej dížky čiže ana·
laktický.

Závislosť strednej chyby určenia vzdialenosti m. od
príslušných stredných chýb latového úseku mlo násob-
nej konštanty mk, a výškového uhla m. dostaneme
diferencovallÍm vzťahu (1)
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Prvý člen vo vzťahu (3) vyjadruje vplyv chyby
násobnej konštanty nitkového diarkomera na meranú
vzdialenosť, ktorý závisí predovšetkým od presnosti
určeni a násobnej konštanty mk a od dížky zámery 8

podfa vzťahu

Na základe teoretických úvah a experimentálnych
skúšok autor prišiel k záveru [5], že pri dodržaní správ-
nej technológie, najpravdepodobnejšiu hodnotu násob-
nej konštanty nitkového diarkomera móžeme určiť so
strednou chybou mk = ± 0,02 - 0,04. Vačšia stredná
chyba mk ± 0,05 nasvedčuje tomu, že určeniu násobnej
konštanty nebola venovaná náležitá starostlivosť. To
sú výsledky meraní klasickou metódou na vodorovnej
základnici pri používaní zámer 40 m < 8 < 120 m.
Kolimačnou pololaboratórnou metódou vieme ešte
presnejšie určiť hodnotu násobnej konštanty.

Autor ďalej skúmal problém zmeny hodnoty násob-
nej konštanty pri róznych teplotách a po 5 rokoch pou-
žívania diarkomerov. Výsledky skúšok nepotvrdili
vykázaterne zmeny v hodnote násobnej konštanty
vplyvom róznej teploty alebo používanÍlli po čas niekof-
kých rokov.

Pomernú chybu určenia násobnej konštanty teda
móžeme predpokladať

bk = mk = 0,~-0,05 = 1:2000 až 1:5000
k 100

čo je nepomerne vyššia presnosť, ako presnosť nitko-
vého diafkomera. Preto móžeme v ďalšom predpokla-
dať, že násobná konštanta je zistená s takou pres-
nosťou, že prakticky ne z a ťa žu je vykázatefne výsled-
ky meraní. Chyba "násobnej konštanty L1k (rozdiel
medzi nominálnou a skutočnou hodnotou násobnej
konštanty) má systematický charakter a preto sa treba
snažiť ju čo najpresnejšie určiť a v pripade, že L1k >
> 2 mk (3 mk) uvažovať ju a opraviť namerané vzdiale-
nosti. Mnohí autori uvádzajú a pripúšťajú mk > 0,10,
čo je príliš verká tolerancia neodpovedajúca možnos-
tiam merania a presnosti nitkového diarkomera -
pretože vlastná vnútorná presnosť nitkového diarko-
mera je m. = ± 10 cm.

Druhý člen vo vzťahu (3) vyjadruje vplyv chyby
výškového uhla na presnosť merania vzdialeností

a závisí predovšetkým od presnosti určenia výškového
uhla m. a verkosti prevýšenia h. Presnosť určenia
výškového uhla m. ovplyvňuje chyba z odčítania
výškového uhla a chyba z urovnania indexovej libely
alebo u modernych prístrojoch chyba z urovnania
stabilizátora indexu výškového kruhu. Pri dížke
zámery 8 = 100 m, sklone B = 20g a strednej chybe

meraného výškového uhla m. = ± 20 dostaneme
m. = 2 cm. Je to zanedbaterný vplyv, keď uváži-
me, že v praxi máme prevažne priaznivejšie hodnoty,
najma čo do sklonu zámery B. Zvýšiť presnosť odčítania
výškového uhla napr. m. = ± 10 móžeme vykonať
bez ťažkostí a újmy na rýchlosti prác. Teda presnosť
určenia výškového uhla v bežnej praxi len v nepatrnej
miere ovplyvňuje presnosť určenia vzdialenosti.

Tretí člen vo vzťahu (3) vyjadruje vplyv chyby lato-
vého úseku na presnosť merania vzdialenosti

Pomer sil je u diagramových diarkomerov konštantná
hodnota násobnej konštanty k = 100. U nitkových
diarkomerov sa hodnota podielu sil meni s výškovým
uhlom B, tento rozdiel však málo ovplyvni vzťah (7),
nakorko druhý súčiniter ml je pomerne malá hodnota.
Potom určitým približením móžeme napísať

Presnosť určenia latového úseku ml ovplyvňujú pre-
važne nasledovné pramene chýb:

- chyba z odčítania latového úseku mOt

- chyba z diferenčnej refrakcie m"
- chyba z úklonu laty mÍ!'

Presnosťou odčítania na late pomocou rysky nitko-
vého krÍŽa sa zaDberali mnohí autori. V ďalšom uvediem
len Hohennerov vzťah, pretože sa podstatnejšie od
ostatných vzťahov neliši

m~= 0,2 + 0,019 si (v mm)z

kde i je interval delenia laty v mm,
z je zvačšenie ďalekohradu.

Presnosť odčítania latového úseku sa potom rovná

V súčasnej dobe používame laty skoro výhradne
s centimetrovým delenim, zvačšenie dnešných bežných
ďalekohradov je 25 X alebo 30 x. Dnes sa už nejavi
nutným uvažovať interval delenia laty a zvačšenie
dalekohradu (pretože je aj tak len jeden faktor ovplyv-
ňujúci presnosť odčítania).

Autor na základe teoretického rozboru a experimen-
tálnych skúšok vykonaných na vodorovnej základnici
[2] z viac ako 600 latových úsekov určených róznymi
ďalekohradmi a pozo:rovatermi, určil presnosť odčítania
latového úseku v lineárnej forme

mo = 0,64 + 0,0077 s (v mm) (11)

Vzťah (ll) vyjadruje presnosť odčítania latového
úseku v terénnych podmienkach a zahrnuje v sebe
aj prípustnú chybu v delení latovej stupnice (± 0,2 až
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0,4 mm/lm) a priemerné vonkajšie atmosféricko-op-
tické podmienky v roznych ročných obdobiach.
Všetky vzťahy vyjadrujúce presnosť odčítania lato.

vého úseku vykazujú pomerne značný súhlas. Určité
malé rozdiely vždy vzniknú:
- vplyvom roznych vonkaj ších podmienok (osvet-

lenie laty, pozadie a kontrastnosť obrazu laty voči
okoliu, paralaxa nitkového križa, refrakcia, vibrácia
atď.),

- vplyvom oso by pozorovatera (jeho zrakovej
ostrosti, zacvičenosti, skúsenosti, individuálnej ne-
pravidelnosti v odhade milimetrov atď.),

- z dovodov roznej kvality ďalekohradu (hrúbka
rysky, zvačšenie, jasnosť atd.).
Vzniknuté rozdiely však nie sú tak verké, aby bolo

potrebné sa o nich podrobnejšie zmieňovat. Vplyv
chyby z odčítania je z vačšej časti náhodilého cha-
rakteru.

V posledných desaťročiach vera vedeckých prác sa
zaoberalo vplyvom diferenčnej refrakcie na optické
meranie dížok so zvislou latou. Názory autorov sa dnes
čoraz viac zjednocujú v tom smere, že pri zatiahnutej
oblohe vplyv diferenčnej refrakcie na meranú vzdiale-
nosť 8 = 100 m je počas celého dňa len asi 1-2 cm
[6]. Pri jasnej oblohe v lete zapríčiní refrakcia v prie-
mere chybu v dížke 3-5 cm [7]. Aj keď diferenčná
refrakcia vplýva na meranú vzdialenosť úmerne štvor-
cu dÍžky zámery, jej vplyv na určenie latového úseku
je povačšine málo preukázaterný. Vzťah (11) vskutku
zahrňuje čiastočne aj chybu z diferenčnej refrakcie.
Podra skús~ností nemožno však považovať vplyv dife-
renčnej refmkcie za zanedbaterný pri vačších
vzdialenostiach, najma vtedy nie, ak zámeta na spodný
bod latového úseku prebieha dosť blízko nad terénom.

Ak lata nie je presne zvislo postavená, ale je vychý-
lená od svislice o uhol I' v rovine zámery, potom pri
vodorovnej zámere namiesto správneho latového úseku
l, odčítame pochybený latový úsek ľ. Ich rozdiel je

LIl= ľ -l = _l __ l = i (1..)2 (12)
cosI' 2 e

Keď predpokladáme, že pomocou kruhovej libely
možeme udržať latu vo zvislej polohe s presnosťou
I' = O,5g;pri urovná vaní olovnicou I' = 19a pri urov-
návaní od oka I' = 2-5g, potom chyba z úklonu laty
pri vodorovnej zámere ovplyvní meranú vzdialenosť
o hodnoty uvedené v tab. 1.

I
ils ' v cm pri zámere dlhej s = I pomernáuhol"

I20 m 50 m I 100m I 150 m chyba
(

0,5g 0,1 0,2 0,3 0,3 1:3000019 0,3 0,6 1,3 1,9 1:80002g 1,0 2,4 4,8 7,2 1:2000

Pri urovnávaní laty libelou alebo olovnicou pri vodo.
rovnej zámere vplyv chyby z úklonu laty je zanedba-
tebe malý.
Pri úklone laty I' od zvislice pri sklonenej zámere 8

vplyv chyby z úklonu laty na meraný latový úsek
vyjadruje podra obr. 1 vzťah

mú = ľ -l = l I' tg 8 (13)

Vyčíslením vzťahu (13) vidno, že chyba z úklonu laty
je nejnebezpečnejším prameňom chýb merania dižok
nitkovým diarkomerom. Vyčíslené hodnoty vzťahu (13)
pre 8 = 100 m graficky znázorňllje obr. 2.
Keď do rovnice (13) dosadíme za I' príslušné hodnoty

0,5g, 19 a 2g, dostaneme rovnice

pre I' = 0,5g mú = l 0,007 tg 8 (14a)

I' = 19 mú = l 0,015 tg 8 (14b)

I' = 2g llLtl = l 0,031 tg 8 (14c)

Vplyv chyby z úklonu laty pri sklonenej zámere je
systematická chyba (z časti premenlivá a z časti jedno-
stranná) a pozoruhodná nielen svojou verkosťou, ale
aj verkou premenlivosťou [2]. Jednostranne systema-
tický charakter ovplyvňuje najma sklon terénu a sila
vetra.
Z uvedeného vyplýva, že pri sklonenej zámere rozho-

duje o presnosti merania dížok v konečnom dosledku
presnosť urovnávania laty do svislého smeru.

Na základe doterajších úvah a rozboru možeme
s určitým priblížením vyjadriť přesnosť určenia vzdia.
lenosti nitkovým diarkomerom vzťahom
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To znamená presnosť určenia latového úseku má
najvačší vplyv na výslednú presnosť určenia dížky. Pri
vodorovnej zámere presnosť odčítania latového úseku
mo má. najvačší podiel na dosiahnutej presnosti. Vzťah
(ll) zahrňuje čiastočne aj vplyv chyby z refrakcie
a vonkajších podmienok, takže určitým približením

to..•
'"1:200 -:;

109

-f.-

ho možeme považovať za presnosť merania dÍžok
nitkovým dialkomerom pri vodorovnej zámere

kde výsledok dostaneme v cm, ak 8 dosadíme v met-
roch. Uvedenú presnosť možeme dosiahnúť ..za prie-
merných podmienok kedykofvek v teréne. Rovnica
priamky vyjadrujúca presnosť merania dÍžky sa len
vefnli pozvofne mení s rastúcou dÍžkou zámery 8. Má
stály parameter 6,4 cm nezávislý na dÍžke zámery,
ktorý do 80 m má vačšiu hodnotu ako premenlivý pa-
rameter (0,077 8), Ak vyčislime vzťah (16), dostane.
me pre 8 = 50mm. = 10,2 cm apre8 = 100mm. ==
= 14,1 cm.

Z uvedeného vyplýva, že vyjadreme presnosti nitko·
vého diafkomera pri vodorovnej zá.mere pomernou
chybou napr. 1:1000 nie je dosť výstižné, najma pre
krátke zámery. Napr. pomernej chybe 1:1000 odpo.
vedá pri 8 = 20 m presnosť m. = 2 cm, čo vobec neod-
povedá skutoěností. V danom prípade sa javí najúčel.
nejším vyjadrenie presnosti nitkového diarkomera
v lineárnom tvare podfa rovnice (16) [8]. V pripade,
že tento vzťah sa zdá byť zložitým, zjednodušene
s určitým približellÍm možeme napísať, že pre zámery
do 100 m a e = Og je m. = ± 10 cm [9]. Z presnosti
merania dÍžok v terénnych podmienkach uvedených
vzťahom (16) ak by sme odpočítali prípadné chyby

z delenia laty refrakcie a vonkajších podmienok atď.
vyplýva, že vnútorná, vlastná presnosť nitkového
diafkomera je vskutku m• ...:...± 10 cm pre dÍžky zámer
do 100 m, tak ako to uvádzajú aj závody vyrábajúce
geodetické pristroje.

Na overenie uvedenej presnosti nitkového diarko-
mera vykonali sme rad experimentá}nych skúšok
pristrojmi Zeiss Dahlta 010, Dah1ta 020 a Theo 030.
Skúšky sa konali na vodorovnej základnici -pri budove
SVŠT, pričom každé odčítanie latového úseku bolo
vykonané nezávisle štyrikrát za sebou tromi pozorova·
tefmi. Na každom bode základnice sa určilo vždy 12
latových úsekov, ktoré sa porovnali s dÍžkou presne
zameranou (rádove presnejšie) a prislušné stredné
chyby sme počítali zo skutočných chýb. Získané
stredné chyby pri jednotlivých dÍžkach zámer sú
vynesené graficky na obr. 3 a navzájom pospájané
pre lepšiu názornosť. Výsledky plne potvrdili správ-
nosť doterajších úvah o presnosti nitkového diarko.
mera. Skúšobné meranie bolo vykonané aj v jarných
mesiacoch a výsledky sa pekne zhodujú.

t Z~výsledkov uvedených na obr. 3 vyplýva, že pres-
nose' n'itkových a diagramových diafkomerov
sa v podstate navzájom vefmi neliší. Rozdielne ozna·
čenie presnosti niektorých pristrojov je dosledok toho,
že Zeissove závody v Jene v poslednom čase, podobne
ako iné závody, už.uvádzajú správnu presn08ť nitko-
vého. diarkomera m. = 10 cm. Nepatrne vyššia pres-
nosť dosiahnutá pri Dahlte 010, ako i Dahlte 020 je za·
príčinená zlepšením a. skvalitnením ďalekohfadu [10].

o vonkajších podmienkach presnosti merania dÍžok
nitkovým dialkomerom možeme hovoriť najma pri
meraní so sklonenou z.ámerou ďalekohfadu, kde sa
presnosť merania vefmi podstatne meÍú.

Ak chceme správne vystihn"Ííť vonkajšiu presnosť
nitkového diarkomera resp. presnosť tachymetrického
merania dÍžok, musíme. uvažovať tie pramene chýb,
ktorénajviac ovplyvňujú presnosť merania vzdialenosti
pri šikmej zámere a to sú najma

- chyba z odčitania latového úseku mo,
- chyba z úklonu laty mú•

Oahlfa 010 na 156
Dahlta 020 nll 156

Th.o 030"- 156
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Presnosť určenia vzdialenosti nitkovým dial'kome.
rom s určitým priblížením, podfa zákona o prenášaní
chýb, můžeme potom vyjadriť vzťahom

m. = k ml = ± V (k mo)2 + (k mú)2 (17)

Analýzu presnosti odčítania latového úseku sme
vykonali v predchádzajúcej kapitole 4.1, a vzťah (11)
platí i pre sklonenú zámeru.

,

1:200 .....•...
.."
"...
c:..
"e...•.

1:500

Pri sklonených zámerách musíme uvažovať najma
chybu z úklonu laty, ako najdůležitejší prameň chýb
[9], pretože jej vefkosť rozheduje v prevažnej miere
o presnosti merania dížok. Ohybu z úklonu laty vyjad.
rujú vzťahy (14), podfa presnosti urovnania laty růz-
nymi pomůckami. Preto musíme vždy vedieť, akými
prostriedkami bola zabezpečená zvislosť laty. Ak na
urovnanie laty sme použili rektifikovanú kruhovú
libelu, potom presnosť merania vzdialeností uvažujúc
vzťah (17) s určitým zaokrúhlením najlepšie vystihuje
rovnica

Ak lata bola urovnávaná libelou do zvislého smeru
menej starostlivo, vo vetristom počasí alebo olovnicou,
potom presnosť merania vzdialeností můžeme vyjadriť
vzťahom

V prípade, že lata sa urovnávala len od oka, potom
presnosť určenia vzdialeností nitkovým diafkomerom
můžeme vyjadriť rovnicou

kde výsledok dostaneme v cm, ak dižku zámery 8 do-
sadíme v metroch. Uvedené vzťahy bližšie určujú
vonkajšiu presnosť merania vzdialeností nitkovým
diafkomerom v závislosti na technológii merania
a terénnych podmienok. Vzťahy (18) platia aj pre von·
kajšiu presnosť diagramových diafkomerov.

Naše úvahy a rozbor předpokladá dížky zámer
8 < 120-150 m, čiže vhodnosť a presnosť nitkového
a diagramového diaTkomera pre vyhotovenie tachy-
metrického plánu v mierkach 1: 500, 1: 1000 alebo
1:2000. Autor nemal v úmysle zaoberať sa presnosťou
tachymetrického merania v topografickom mapovaní,
kde sa samozrejme používajú aj díhšie zámery.

Medze platnosti vzťahov (18) sú značne vefké, pre-
tože presnosť uroynania laty vyjadrená vzťahmi (14)
sú len priemerné hodnoty. Můžeme predpokladať, že
lata sa nemusí vychýliť, prípadne může vychýliť aj
o dvojnásobok priemernej hodnoty y, Preto medze
spofahlivej platnosti vzťahov (18) můžeme určitým
priblížením napísať

Z uvedeného ďalej vyplýva, že pri menej starostli·
vomanepresnom urovnávaní laty do zvislého smeru sa
nielen presnosť znižuje, ale sa úmerne zviičšuje aj
rozptyl meraných dížok.

Vyčíslením vzťahov (18) sa můžeme presvedčiť; ako
podstatne sa mení presnosť merania vzdialeností
v závislosti na dížke zámery a sklone terénu. V prípade,
že v praxi chceme dosiahnúť rovnakú presnosť pre celé
zameriavané územie s narastajúcim sklonom 8 musíme
úmerne skracovať dížky zámer, čo vyžaduje od geodeta
brať na toto ohfad už pri zakladaní polygónovej siete.
Druhá možnosť je zvýšenie presnosti urovnávania laty
do zvislého smeru napr. používanÍm podpier, čo však
vyžaduje určitú úpravu laty a spomalenie poTných
prác. Pri šikmej zámere ak latu staviame kolmo na
zámeru (špeciálnou zámernou pomůckou) můžeme
dosiahnúť maximá1nu presnosť udávanú vzťahom (16).

K. 100

K = 200

•• 0,5'

Obyčajne ju nedosahujeme, pretože udržať latu sklo-
nenú od zvislice o uhol sklonu zámery 8 je nepomerne
ťažšie, ako udrž ať vo zvislej polohe. VeTkou výhodou
novodobých elektronických tachymetrov je to,
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že dávajú rovnakú presnosť pre všetky merané body
bez rozdielu na dížku a sklon zámery (v rozsahu do
1000 až 2000 m podTa typov prístrojov).

K vzťahom (18) treba dodať, že platia pre prípad
predpokladanej veTkosti chyby z úklonu laty podTa
rovnice (14). V praxi sa vefkosť a smer úklonu laty
móže značne meniť úmerne narastajúcemu sklonu
a dížky zámery, čo móže zapríčiniť vefký rozptyl
v nameraných dížkach.

Ak chyba z úklonu laty má naj vačší vplyv na pres·
nosť tachymetrického merania dížok, potom mu mu·
síme venovať aj náležitú starostlivosť. Presnosť urovna·
nia laty obyčej ne závisí od svedomitosti pomocníka,
ktorého činnosť v tomto smere je ťažko kontrolova-
tefná. Preto treba venovať vačšiu starostlivosť výberu
pomocníkov.

V praxi sme niekedy nútení použiť 200 násobnú kon·
štantu nitkového diafkomera. Podfa vzťahu (17) by sa
zdalo, že presnosť výsledkov získaných použitím
k = 200 je dvojnásobne nižšia ako pri použití násobnej
konštanty k = 100. Podrobný teoretický rozbor uvede-
nej otázky ukázal [11], že presnosť určenia vzdiate-
ností pri použití násobnej konštanty k = 200 jen ižši a
ako pri použití k = 100 približne o 10 cm. Vo vzťahu
(17) len chyba z odčítania latového úseku k mo sa
zdvojnásobí, čo zapríčiní dvojnásobne vačšia hodnota
násobnej konštanty. Chyba z úklonu laty mú je priamo
úmerná veTkosti latového úseku. Pri použití k = 200
použijeme polovičný latový úsek a chyba z úklonu
laty je len polovičná. Túto polovičnú chybu vyplýva-
júcu z úklonu laty násobíme však dvojnásobne vačšou
konštantou ako pri použití k = 100. Potom dostaneme
rovnakú chybu z úklonu laty pri použití oboch násob-
ných konštant. Samozrejme platí to za predpokladu
rovnakých podmienok merania a vplyvu ostatných
chýb. Pre lepšiu názornosť na obr. 4 uvádzame pres-
nosť nitkového diafkomera pri použití oboch násobných
konštant pre vzdialenosť 8 = 100 m. Presnosť merania
vzdialeností sa mení aj s dížkou zámery. Vyčíslením
vzťahu (17)pre rózne dížky zámer dostaneme hodnoty,

ktoré uvádzame graficky na obr. 5. Správnosť uvede-
ných úvah overili sme aj skúšobnými meraniami.
V rovinatom teréne (profil II) sme vykonali skúšobné
merania za pekného zimného počasia, pri teplote
vzduchu + 1 °C a za bezvetria. Zistené stredné chyby
v~qialeností :pri :použití oboch násobných :konštan1i

uvádzame na obr. 6. Každá strednáchyba je počítaná
zo šiestich nezávislých meraní příslušných latových
úsekov.

Na porovnanie výsledkov vykonali sme skúšobné
meranie aj na teréne so sklonom približne 15g(profil I)
za menej výhodných podmienok pri teplote vzduchu
+5°C a za veterného počasia. Na obr. 7 uvádzame
získané stredné chyby vzdialeností (každá stredná
chyba je počítaná z 8 nezávislých meraní).

Výsledky praktických skúšok plne potvrdili správ-
nosť doterajších úvah.

vtOIALE:NOST/, PROFlL I.

LATA UROVNÁVANÁ LlBE:LOU

K· 100

Záverom možno konštatovať a zhrnúť doterajšie
úvahy takto:
- vnútornú presnosť nitkových diaTkomerov naj-

lepšie vystihuje stredná chyba m8 = ± 10 cm,
- pri vodorovnej zámere a pri uvádzaní vnútornej

presnosti nitkového diaIkomera nie je dosť výstižné
uviesť pomernú chybu merania dÍžky,

- pri sklonených zámerách o presnosti odmerania
dížky rozhoduje prevažne presnosť urovnávania
laty do zvislého smem,

- vzťahy (18) vystihujú presnosť tachymetrického
merania dížok nitkovým a diagramovým tachy.
metrom v terénnych podmienkach,

- presnosť merania dížok nitkovým a diagramovým
diaIkomerom je prakticky rovnaká,

- pri tachymetrických prácach v príslušných instruk·
ciach treba predpisovať technológiu merania, uvažo-
vať vplyv úklonu laty a obmedzovať dížky zámer
v závislosti na sklone zámery a požadovanej pres-
nosti merania,

- závody vyrábajúce tachymetre uvádzajú v posled-
nej dobe presnosť odmerania dÍžky nitkovým a dia.
gramovým diaIkomerom m8 = ± 10 cm, ČO nezna-
mená vyhotovenie nových typov diaIkomerov, ale
uvádzajú len novú a výstižnejšiu presnosť týchto
diaIkomerov,
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- pri vodorovnej zámere presnosť určenia vzdiale·
nosti pri použití 200 násobnej konštanty je dvoj.
násobne nižšia ako pri použití k = 100,

- presnosť nitkového diafkomera pri použití k = 200
nie je všeobecne d vojnáso bne nižšia ako pri
použití k = 100; pri šikmých zámerách presnosť
určenia vzdialenosti pri použití k = 200 je nižšia
ako pri použití k = 100 približne o 10 cm.

[1] Smernice pre THM, Slov. správa geod. a kart.
Bratislava, 1969.

[2] ŠOLC,J.: Rozbor presnosti tachymetrov, kand. diz.
práca, Bratislava 1963

[3] ZABEK, J.: Badanie i analiza opticznego pomiaru
odlegloáéi. .. doktor. práca Varšava 1964

[4] ŠOLC, J.: Posúdenie výkonnosti diagramových
tachymetrov, Stavebnícky časopis SAV, Bratislava,
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[5] ŠOLC, J.: Chyba násobnej konštanty nitkového
dialkomera, GaKO 1965, č. 7

[6] GRUBER, O.: Optičeskoje izmerenije dlin i poli-
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Interpolace výšek pomocí digitálního
modelu terénu

Terénní plocha se vyjadřuje graficky na mapách
velkých měřítek obvykle pomoci vrstevnic, šraf a výš-
kových k6t. Výškové složky mapy se nejčastěji vyu-
žívá při řešení různých prostorových úloh projekční
přípravy staveb. Potřebuje-li projektant znát výšky
určitých bodů terénu, např. bodů příčných profilů
projektu liniové stavby, nechává je obvykle určit geo-
detickými nebo fotogrammetrickými metodami, popř.
interpolaci z vrstevnic mapového podkladu.

Použije-li se k řešení těchto úloh samočinného počí-
tače, je třeba přejít od grafického vyjádření terénní
plochy k číselnému, a to navíc tre tvaru vhodném
k uložení a zpracování v samočinném počítači. Soubor
číselných informaci o terénní ploše, doplněný pravidly
jeho využívání v jednotlivých úlohách, se označuje
jako digitální model terénu (DTM). Spolu s dal-
šími informacemi digitálních map velkých měřítek
se stává DTM jednou z funkčních složek integrovaného
informačního systému geodézie a kartografie (ISGK).

Zde se budeme zabývat úlohou interpolace výšek
bodů terénní plochy, jejichž poloha je dána pravoúh.
lými souřadnicemi x, y v dané geodetické souřadnicové
soustavě. Výchozími údaji jsou souřadnice x, y a výšky
z tzv. uzlových bodů, rozložených určitým způsobem
po terénní ploše. Metoda interpolace na DTM vychází
v tomto případě z aproximace terénní plochy polyno.
mem n-tého stupně. Teoretické řešení této otázky je
popsáno ve zprávách a článcich, uvedených v litera.
tuře, předevšim v [9J, [13]. Zde se soustředime na
praktickou stránku této úlohy, a to na optimalizaci
výběru, hustoty a rozložení uzlových bodů terénní
plochy, metodiku tvorby DTM, přesnost interpolace
výšek a na přínos použití DTM pro řešení uvedené
úlohy v geodetické a projekční praxi.

Ing. Frantilek Šilar, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-

grafický v Praze

Terénní plochou budeme označovat plochu, pomocí
niž nahradíme fyzický povrch terénu tím způsobem,
že zanedbáme jeho drsnost. Terénní plocha má tvar
a členitost. V dalším budeme předpokládat, že terénní
plocha je vždy omezena určitou hranicí (tvořenou ko.
nečným počtem jednoduchých konečných po částech
hladkých křivek), je jednoduchou konečnou po částech
hladkou plochou a je grafem nějaké spojité funkce

definované nad uzavřenou oblasti. Dále budeme před.
pokládat, že terénní plochu lze rozdělit pomoci koneč-
ných po částech hladkých křivek na N navzájem
disjunktních oblastí takových, že

a) uvnitř každé oblasti je terénní plocha regulární
(ve smyslu, že existuje v každém bodě normála,
která je zde spojitou funkcí),

b) na hranici kterékoliv z uvedených oblastí mohou
být singulární nebo regulární body, při čemž
každou křivku plochy takovou, jejíž každý bod
je singulární, budeme označovat jako terénní
hranu.

O povrchu terénu budeme vždy předpokládat, že je
terénní plochou v uvedeném smyslu.

Vysvětlení :

Drsnost povrchu terénu jsou drobné nerovnosti půd.
ního pokrytu terénu, vznikající přirozeným utvářením
půdní struktury, obděláváním půdy nebo umělými
zásahy. Náhradní terénní plocha se voli tak, aby
drobné vyvýšeniny a prohlubeniny nepřesáhly zvole-
nou hodnotu mezní drsnosti.

Mezní hodnoty drsnosti byly stanoveny na základě
empirického ověřeni hlavnich druhů půdních pokrytů
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a jsou uvedeny ve výzkumné zprávě č. 300-2 [7]. Jako
příklad zde uvedeme některé z těchto hodnot:

pole oseté, strniště ± 4 cm
pole orané mělce ± 9 cm

hluboko ± 15 cm
louka ± 4 cm.

Uzlovými body (též někdy podrobnými body) ozna·
čujeme body terénní plochy, zaměřené geodeticky,
fotogrammetricky nebo kartometricky.
Pro účely klasifikace terénních ploch zavedeme ještě

tyto pojmy:
Lokálními extrémy terénní plochy budeme nazývat

lokální maxima a lokální minima terénní plochy.
Lokálního maxima nabývá terénní plocha z = t (x, y)
v bodě Po (xo• Yo), jestliže existuje takové okolí bodu
Po, že pro všechny body tohoto okolí platí

Obdobně to v negativním smyslu platí pro lokální
minimum terénní plochy.
Carami terénní kostry jsou takové spojnice bodů na

terénní ploše, ve kterých profily vodorovných řezů
a řezů ve směru spádnic mají maximální křivost (např.
hřbetnice, údolniceapod.).
Pro řešení úloh v souvislosti s digitálním modelem

terénu budeme klasifikovat terénní plochy do 4 typů
podle těchto kritérií:

Typ I : plocha pravidelná jednoduchá,
počet r1lokálních extrémů a čar terénní kostry
v dané oblasti je r1 ~ 10,

typ II plocha pravidelná, členitá,
počet r2 lokálních extrémů a čar terénní kostry
v dané oblasti je 10 < r2 ~ 20,

typ III: plocha nepravidelná,
počet r, lokálních extrémů a čar terénní kostry
v dané oblasti je rs > 20,

typ IV: plocha umělá.

Zavedení kritérií pomocí počtu lokálních extrémů
a čar terénní kostry umožňuje objektivní zařazení
terénní plochy do příslušného typu. Při generalizaci
terénní plochy, odpovídající mapě velkého měřítka,
má uvedená oblast tvar čtverce o obsahu 1ha.

Zvolíme takové pravidlo, že funkci (1), vyjadřující
terénní plochu, budeme v každé zvolené oblasti aproxi-
movat funkcí

" n-,
Z = P" (x, y) = ~ ~ ar8 x' y', (2)

=08=0

která je polynomem n·tého stupně proměnných x, y.
K určení hodnot koeficientů ar8 polynomu P,,(x, y) je
třeba znát polohu minimálně j uzlových bodů terénní
plochy, přičemž

j = ~ (n + 1) (n + 2) .

Interpolace výšky Zo jakéhokoliv bodu (xo, Yo, 1),
ležícího mimo uzlové body terénní plochy, je dána
vzorcem

Při snížení vlivu různých chyb a rušivých vlivů se
-zvolí nadbytečný počet uzlových bodů, tj. m> j,
a koeficienty a,. polynomu P" se určí metodou nejmen.
ších čtverců. .

Rovnice oprav pak mají tvar
ft n-r

V, = ~ ~ a,. xI yt - Zi (i = 1, 2, ... , m) (5)
'=08=0

V rovnicích oprav (6) mají určované koeficienty
a,. význam proměnných

Řešením normálních rovnic se vypočtou vyrovnané
hodnoty koeficientů a,. a pomocí rovnice (2) se pak
počítají výšky z všech bodů terénní plochy, zadaných
souřadnicemi x, y.

Přesnost interpolace a jiných operací na DTM závisí
především na vhodném výběru, tj. volbě hustoty
a rozložení uzlových bodů. Rozložení uzlových bodů na
terénní ploše je v podstatě možno provést těmito
způsoby:

a) Pravidelné rozložení.
Uzlové body se volí v rozích stejně velkých čtverců,
obdélníků nebo rovnostranných trojúhelníků, které
tvoří pravidelnou síť na terénní ploše. Velikost obrazců
se stanoví na základě zvolené hustoty, při čemž se dbá
na to, aby takto zvolený krok byl menší než průměrné
vzdálenosti mezi lokálními maximy, minimy a in,flex-
ními body horizontálních řezů terénní plochou.

b) Morfologické rozložení.

Uzlové body se volí:
- na terénních hranách, ve změnách směru terénní

hrany (ve vodorovném a svislém smyslu),
- v lokálních extrémech, a to u pravidelných ploch

jedním bodem, u nepravidelných ploch několika
body,

- na čarách terénní kostry a to ve změnách směru
těchto čar ve vodorovném a svislém smyslu,

- volně rozložené po ploše tam, kde jsou vzájemné
vzdálenosti lokálních extrémů, terénních hran
a čar terénní kostry větší než průměrná vzdále.
nost odpovídající zvolené hustotě bodů.

c) Rozložení na vrstevnicích (jen v případě použití
fotogrammetrických nebo kartometrických me-
tod).

d) Rozložení v profilech.
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Na základě provedených experimentů lze doporučit
za optimální tyto hustoty uzlových bodů:

a) Při morfologickém rozložení bodů:

Typ terénu

I
II

III

Počet bodů na ha
10-40
30-60
nad 50

b) Při pravidelném rozložení bodů, při rozložení po
vrstevnicích a na profilech:

Typ terénu

I
II
III

Počet bodů na ha

20- 40
40-100

100-400
Uvedené hustoty uzlových bodů je třeba chápat tak,

že jde především o regulární body na hladké terénní
ploše. Singulární body jsou po provedené klasifikaci
umístěny pouze na okrajích těchto ploch. U terénních
hran polohově a výškově lomených roste značně počet
uzlových bodů. Proto u terénních ploch, ohraničených
větším množstvím značně členitých hran, je třeba
uvažovat vždy horní hranice uvedených hustot, pří-
padně hodnoty ještě větší.

Z provedených experimentálních ověření též vyplý-
vá, že pro terén typu I je vhodné použít pravidelného
rozložení bodů, a to v rozích čtverců nebo zhruba
rovnostranných trojúhelníků. Výhodným je též rozlo-
žení bodů v rovnoběžných řadách, při čemž v každé
řadě jsou zhruba stejné odstupy bodů. Orientaci tako-
výchto řad lze u fotogrammetrické metody přizpůsobit
směrům přístrojových souřadnic, což umožňuje opero-
vat jen jedním pohybovým kolečkem vyhodnocova-
cího přístroje.

U terénních ploch typu II lze též použít pravidelného
rozložení. Ale u členitějších ploch může být i při větší
hustotě bodů průběh terénní plochy nedostatečně
vystižen, tj. nebudou podchyceny lokální změny kři-
vosti i lokální extrémy. Proto u členitějších ploch typu
II lze s výhodou použít rozložení bodů po vrstevnicích.
Vzdálenost bodů na jednotlivých vrstevnicích a výběr
vhodných ekvidistant se odvodí z požadované hustoty
bodů. Body se pak volí na vrstevnicích tak, že v pří-
mých úsecích se umisťují ve větších odstupech a zhuš·
ťují se úměrně se zakřivením vrstevnic. Tím se volí
větší hustota bodů v členitějších částech terénní
plochy.

Terénní plocha typu III se projevuje již větší nepra-
videlností v členitosti a též větším množstvím často
nepravidelných terénních hran. Proto je zde třeba při
pravidelném rozložení bodů volit jejich značnou
hustotu. Opět s výhodou se zde uplatní rozložení bodů
po vrstevnicích.

Při použití fotogrammetrických metod je třeba
především u terénních ploch typu II,III a VI provést
též rekognoskaci v terénu a klasifikaci leteckých sním-
ků. Při klasifikaci se předl;lvším vyznačí a očíslují
terénní hrany, ale též se předepíší způsoby rozložení
11 hustoty uzlových bodů, a to jak regulárních na hlad-
kých plochách, tak i singulárních na terénních hranách.

Použije-li se k aproximaci terénní plochy polynomu
n-tého stupně, pak přesnost interpolace nezávisí jen
na hustotě a rozložení uzlových bodů, ale též i na stupni
tohoto polynomu. Zvolí-li se vhodná kritéria pro posu-
zování přesnosti aproximace, lze odhadnout optimální
stupeň polynomu pro zachování požadované přesnosti.
Tato otázka byla výzkumně sledována a navržený
způsob, popsaný v [13], vychází z použití tzv. charak-
teristických bodů terénu. Vhodnost tohoto způsobu
byla experimentálně ověřena při použití počítače
Elliot 503. K odhadu optimálního stupně lze též použít
statistických kritérií.

". 150

.............
".
'.

Aproximuje-li se členitá terénní plocha v oblasti
většího rozsahu, je pak třeba zvolit dosti vysoký stupeň
polynomu. To pak způsobuje obtíže při výpočtu na
počítači prodloužením výpočetní doby a neúměrným
růstem nákladů. Mimoto koeficienty polynomu jsou
vzájemně závislé a při přechodu na vyšší stupeň se
jejich hodnoty mění a celý výpočet je třeba provést
znovu. Pro malé počítače, jako je Minsk 22, je pak
takovéto řešení nemožné.

Proto při zpracovávání metodiky tvorby modelu,
vyvinutém ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém v Praze (VÚGTK)
a programů pro počítač MimIk 22 bylo nutno volit
jinou cestu. K aproximaci je použito polynomu 2.
stupně a interpolace se provádí pouze v nejbližším
okolí interpolovaného bodu. Za tím účelem se do
vyrovnání zavádí váha Pí jednotlivých uzlových bodů,
která závisí na vzdálenosti těchto bodů od interpolova-
ného bodu, a je dána výrazem [6]

r?
Pi=C--' (I-K), (7)(l

kde ri je vzdálenost uzlového bodu Pi od interpolo-
vaného bodu, tj. bodu, jehož výška se určuje,

ec je zvolený poloměr interpolačního okolí bodu
hledané výšky,

'c, k jsou volitelné konstanty (podle výsledků expe-
rimentů se obvykle volí c = 1, K = O).

Pomoci této váhy se pak při vyrovnání hodnot koefi·
cientů polynomu nejvíce uplatní uzlové body, které
jsou nejblíže interpolovanému bodu.

Prakticky si ukážeme úlohu této váhy na jednodu-
chém příkladě. Pro názornost budeme uvažovat jen
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svislý řez terénní. plochou, ve kterém byly zaměřeny
pravidelně rozložené uzlové body 1, 2, 3, 4, 5 terénní
plochy. Řez je rovnoběžný s osou x. Profil tohoto řezu
terénem je znázorněn na obr. 1 plnou čarou. Máme
určit výšku bodu Pi+1 terénIÚ plochy, daného v tomto
případě souřadnicí x = 80. Zvolíme-li aproximaci poly-
nomem 2. stupně, pak po vyrovnání koeficientů meto-
dou nejmenších čtverců dostaneme náhradní funkci,
jejíž graf je v obr. 1 vyznačen čárkovanou čarou.
Zavedeme-li do vyrovnání váhy dle výrazu (7), pak
pro c = 1, K = O, (! = 80, r1 = 50, r2 = 20, ra = 10,
r4 = 40, r5 = 80 dostaneme náhradní funkci, jejímž
grafem v obr. 1je tečkovaná křivka. Je patrné, že tato
poslední funkce aproximuje dobře terénní plochu
v blízkosti interpolovaného bodu Pi+!. Tím se pod-
statně sníží výšková chyba interpolace i při použití
polynomu nižšího stupně.

VStUPIÚ informace pro tvorbu digitálního modelu
terénu lze získávat metodami fotogrammetrickými,
geodetickými nebo kartometrickými. VstupIÚmi infor-
macemi jsou souřadnice x, y, z uzlových bodů, rozlože-
ných vhodně po terénní ploše. Přesnost určení těchto
souřadnic je dána účelem, pro který se DTM tvoří. Zde
budeme mít na mysli tvorbu DTM na úrovni výško-
pisné mapy v měřítku 1: 1000, sloužící stejným účelům
jako tato mapa, tj. především účelům technického
projektování. V tomto případě je obvykle požadována
přesnost, daná střední chybou ve výšce (z) ± 15 cm
a střední chybou v poloze (x, y) ± 30 cm.
Za hlavní metody pro tvorbu DTM je možno poklá-

dat metody fotogrammetrické. V současné době lze
použít těchto dvou číslicových metod:
- bodového numerického vyhodnocení na analogo-

gových přístrojích s automatickou registrací,
- bodového analytického vyhodnocení na přesném

stereokomparátoru s automatickou registrací.
Pro tyto účely jsou k dispozici přístroje jako:

stereometrografy Carl Zeiss Jena s elektrickým regis-
tračním zařízením Coordimeter, stereokomparátor
Stecometer Carl Zeiss Jena s automatickou registrací,
autografy firmy Wild Heerbrugg s elektrickým regis-
tračrúm zařízeIÚm EK 3 nebo EK 5.
Pro vyhodnoceIÚ je vhodné používat snímků v mě-

řítku 1:4000 až 1:6000. Bližší podrobnosti o použití
fotogrammetrických metod jsou uvedeny v [5J.
Geodetické metody je možno v podstatě pokládat za

doplňkové metody v prostorech, kde z důvodu hustoty
a výšky porostů a malé rozlohy nejsou fotogrammet-
rické metody vhodné. Vedle toho je však nutno počítat
i s tím, že ve velkých územích není někdy možno usku-
tečnit z různých objektivIÚch příčin letecké snímko-
vání a pak celé zpracování digitálního modelu je nutno
provést jen na podkladě geodetického měřeIÚ.
Základem geodetických metod pro tvorbu DTM je

číselná tachymetrie, ať již v provedení nitkové tachy-
metrie nebo přesné tachymetrie (polárního měření).
Technologie této metody i používané přístroje jsou
běžně známy. Problém při použití těchto metod spo-
čívá v tom, jakým způsobem přenést měřené údaje
z_theodolitu (tachymetru) do samočinného počítače.

Je to v podstatě problém automatické registrace a pře-
nosu dat. Tento požadavek je diktován tím, že další
výpočetní zpracování je již automatické a je žádoucí
homogenizace celého procesu.

V poslední době, kdy dochází k zaváděIÚ automati-
zace výpočetních a zobrazovacích prací při technicko-
hospodářském mapováIÚ v resortu geodézie a karto-
grafie a k zavádění samočinných počítačů do projekční
činnosti u některých projektových organizací, přechází
se k automatickému zpracování výsledků tachymetric-
kého měřeIÚ. V důsledku toho se začaly používat vhod-
né zápisníky pro mechanizované zpracování. Těchto
zápisníků i celkového dalšího zpracováIÚ tachymet-
rických měření lze zcela využít i pro tvorbu DTM
geodetickými metodami.

Při dalším vývoji DTM na podkladě geodetických
metod se zřejmě uplatní automatická registrace měře-
ných údajů, což mohou zajistit buď digitální theodo-
lity nebo alespoň poloautomaticky přenosné registrační
(děrovací) přístroje.

Kartometrické metody tvorby DTM spočívají ve
sIÚmání souřadnic x, y, z uzlových bodů terénIÚ plochy
z map, opatřených výškopisnou složkou, a pokud
možno aktualizovaných. Druh a měřítko mapy se volí
podle účelů, kterým má DTM sloužit. To platí i pro
požadovanou přesnost snímáIÚ a přesnost mapového
obrazu, stejně tak i pro volbu vhodného digitalizátoru
s automatickou registrací.

Ke snímání souřadnic uzlových bodů terénní plochy
lze použít těchto kartometrických metod:
- snímání bodů po vrstevnicích,
- snímání bodů po profilech,
- sIÚmáIÚbodů v průsečících pravoúhelníkové sítě,
- snímán~ jednotlivých bodů terénní plochy.

Je možno použít buď diskrétního (bodového) nebo
souvislého (čarového) snímáIÚ souřadnic x, y, při čemž
prvý způsob se ukazuje pro tyto účely jako výhodnější.
Souřadnice z se obvykle zjišťují vizuálně a do registrač-
ního zařízeIÚ se vkládají pomocí klávesnice.

V současné době lze pro tyto účely použít jednodu-
chého digitalizátoru, který vznikne připojením vhod.
ného registračního zařízení ke koordinátografu, u něhož
odečítací hlava je poháněna mechanickým nebo jiným
zařízením. Býv. závody Inženýrské geodézie (n. p.
Geodézie) si pro tyto účely upravily Zeissovy koordi-
nátografy, které spojily s registračIÚm zařízeIÚm buď
typu Coordimeter nebo typu Wild EK 3, popř. EK 5.
Dále je k dispozici digitalizátor anglické výroby typu
d-mac Cortographic Digitiser. '

Podrobnější popis kartometrických metod pro tyto
účely, jakož i výsledky zkoušek a získané zkušenosti
jsou uvedeny v [11], [12], popř. ve článku, který bude
uveřejněn v tomto časopise.

Hlavní uzly jednotlivých metod tvorby DTM jsou
patrny z blokového schématu v obr. 2. Výsledné sou-
řadnice se pak homogenizují tím způsobem, že se trans-
formují do zvoleného geodetického souřadnicového
systému a v dalším procesu se již nerozlišuje jejich
vznik a setřídí se do jednoho souboru dat. U modelu
VúGTK se transformace provádí na počítači Odra
1003 nebo 1013.
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Vstupni údaje pro tvorbu DTM VúGTK jsou děro-
vány do pětistopé pásky v kódu CCIT-2 .•

Protože DTM je dán souborem souřadnic x, y, z
uzlových bodů terénní plochy, vyplývá z toho obsah
záznamu bodu. Pro rozijšeni bodů regulárnich a singu-
lárních je obsah záznamu ještě doplněn číselnou identi.
fikací (i).

Regulárni body se vzájemně nerozlišují čísly a mají
všechny stejnou identifikaci. Identifikace singulárnich
bodů se skládá z konstanty, čísla terénniho prvku
(útvaru) a čísla terénní hrany.

Rovinné souřadnice x, y jsou po homogenizaci
vyjádřeny obvykle v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrálni (S-JTSK). Výjimečně
pro menší rozsah území, pro který se tvoři DTM, se
použije lokálního souřadnicového systému. Nad!ll0řské
výšky se vyjadřují v jednotném geodetickém výško-
vém systému, kterým je obvykle výškový systém
baltský - po vyrovnáni.

Záznam měřeného bodu terénni plochy má pro účely
tvorby DTM tento obsah:

Co se týče formy záznamu, jsou jednotlivé souřadnice
a identifikačni znaky zpravidla šestimístné a jsou
jednak vyděrovány do pětistopé děrné pásky v kódu
CCIT 2 a jednak vypsány ve formě. strojopim.

Jak již bylo uvedeno, přesnost interpolace výšek
pomocí DTM závisí především na stupni aproximač-
ního polynomu a na hustotě a rozložení uzlových bodů·
terénni plochy. Přesnost aproximace terénní plochy
náhradni funkcí (tj. jak se náhradni plocha při zvole-
ných kritériích "přimyká" k terénní ploše), lze posuzo-
vat jen v uzlových bodech. Tato otázka byla podrobně
zkoumána a získané poznatky jsou uvedeny v [9].
Uživatele v praxi bude ale zajímat, s jakou přesností

·lze interpolovat výšky jednotlivých bodů terénní
plochy, tj. přesnost aproximace mimo uzlové body.

Je-li funkce z = f (x, y) dána jen tabulkou hodnot
Zi = f (x" y,) (i = 1,2, ... , m), nelze v podstatě odhad.
nout přesnost aproximace v bodech mimo uzly, tj.
nelze odhadnout přesnost interpolace. Daným uzlovým
bodům může totiž vyhovovat nekonečně mnoho růz-
ných funkcí z = f (x, y), které představují v dané
oblasti různé plochy.

To platí i pro terénní plochu, pokud při výpočtech
máme k dispozici jen tabulku souřadnic a výšek uzlo-
vých bodů. Terénní plocha je ale dána grafem nějaké
funkce z = f (x, y), a to buď v přírodě nebo na měřic.
kém snimku nebo ve vhodném vyjádřeni na mapě. Lze
tedy určit hodnoty výšek této plochy i ve všech bodech
mimo uzly, a to geodetickým, fotogrammetrickým
nebo kartometrickým měřením. Tohoto způsobu použi.
jeme k apriornímu určeni přesnosti interpolace ve
vztahu k určitému druhu a stupni aproximačního poly.
nomu a určité hustotě a rozloženi uzlových bodů. Jde
tedy o určitou apriorni "typovou" přesnost interpolace.

Jako parametru pró odhad přesnosti interpolace
použijeme empidcké středni výškové chyby m., jejíž
hodnotu určíme z výrazu

kde z, jsou měřené výšky souboru n kontrolnich bodů
terénni plochy, z~ jsou výšky těchto bodů určené
interpolací pomocí aproximačního polynomu (tj.
pomocí DTM).

!
Uzlové body Stl'edn1 výšková ohyba m. (v m)

Husto- Okolí!il ta... Rozlol!en1 bodů

~
bodů na 10 m 120m 130 m 140 m 150 mha

1 Pravid. 400 0,14 0,21 0,21 0,30 0,29
120 0,20 0,19 0,25 0,31 0,37
50 - 0,40 028 0,32 0,37

-- -- -- -- --
Morfolog. 70 - 0,35 0,18 0,22 0,34

30 - 0,65 0,56 0,25 0,27
14 - - 1,94 1,71 1,43
-- -- --

3 Pravid. 400 0,19 0,31 0,77 1,50 1,82
120 0,44 0,35 0,66 1,55 2,52
50 - 1,18 1,01 1,58 1,71-- --

Morfolog. 70 - 1,51 1,50 1,86 2,13
36 - 1,48 2,10 2,01 2,09
21 - - 1,26 3,05 2,92
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Z experimentálního ověření vzorků terénní plochy
typů 1 a 3 (sádrových modelů) jsou určeny hodnoty
m. a sestaveny v tab. 1. Současně jsou pro průběh
těchto hodnot sestaveny grafy v obr. 3 a 4, ve kterých
jsou plnou čarou znázorněny výsledky z modelů s pra-
videlným rozložením uzlových bodů (při hustotě ~T

bodů/ha) a čárkovaně výsledky z modelů s morfolo-
gickým rozložením (při hustotě bm bodů/ha). Z minima
jednotlivých křivek lze usuzovat na použití nejvhod-
nějšího poloměru okolí interpolovaného bodu. To je
také hlavní účel tohoto experimentu, kde získané
výsledky mají především relativní charakter.

Pro absolutní posouzení přesnosti interpolace lze
uvést výsledky jednoho z experimentů, které mají již
poloprovozní charakter. Jako součást přípravy pod-
kladů pro projekt dálnice D 8 Praha-Ústí n. L.-NDR
byly vybrány 3 oblasti, v nichž terénní plochy jsou
typu 1, 2, 3, při čemž rozloha typu 1 je 50 ha, typu 2 je
20 ha a typu 3 je 12,5 ha. Výšky uzlových bodů jsou
určeny bodovým fotogrammetrickým vyhodnocením,
stejně tak jako výšky 30 kontrolních bodů (u 1. typu
20 bodů), zvolených v každém typu. Vyhodnocení je
provedeno z leteckých snímků o parametrech: t =
= 115,18, formát 18 X 18, překryt 60 %, m8 ~

~ 1 : 5000, výška letu asi 575 m. Bylo použito metody
a programu DTM pro počítač Minsk 22, který provádí
interpolaci na základě uzlových bodů v okolích o voli.
telném poloměru 10 až 30 m kolem bodu interpolované
výšky.

Výsledky jsou sestaveny v tab. 2 a ukazují, že lze
pomocí modelu VÚGTK při splnění určitých techno-
logických předpokladů interpolovat výšky bodů terén.
ní plochy zhruba se stejnou přesností, s jakou jsou
určeny výšky uzlových bodů.

Je třeba ještě připomenout, že nelze srovnávat hod-
noty v tab. 1 a 2. Hodnoty v tab. 1, získané na sádro·
vých modelech, mají především relativní význam. Lze
z nich pouze usuzovat na změnu hodnoty střední
výškové chyby m. při změně interpolačního okolí bodu
hledané výšky.

Metodiku interpolace výšek terénní plochy pomocí
digitálního modelu terénu lze zavést mimo jiné do
geodetické a projekční přípravy velkých liniových
staveb, především dálnic, železnic a silnic. Projektant

Uzlové body prů- střed.
m. měrná hodno

Typ počet b./ha I m. pv'
terénu rozloženi -- -- --

celkem I regu- (m) (m) (m')lár.

1 17 17 pravidelné ±0,09 ±0,05 0,01
2 151 110 morfologic- ±0,15 ±0,14 0,16

ké (po
vrstev-
nicích)

3 320 190 morfolo- ±O,20 ±O,19 1,40
gické (po
vrstevni-
cích)

může pak s větší volností řešit změny liniového vedení
trasy a vzhledem k dokonalejšímu využití geodetic-
kých podkladů zvýšit i přesnost kubatur. Lze též zjed-
nodušit výkresovou dokumentaci tím, že by souhrnné
projektové řešení bylo prováděno na úrovni mapy
1 : 1 000, ale veškerá dokumentace by již nemusela
být v tomto měřítku kreslena.

Při použití DTM při projekci velkých liniových
staveb je třeba použít středního samočinného počítače
s větší kapacitou paměti a velkou operační rychlostí.
Použije-li se malého počítače, pak je třeba zpracovávat
DTM vždy pro menší úseky stavby. U modelu VÚGTK,
který je zatím programově zpracován pro počítač
Minsk 22, je třeba rozdělit liniovou stavbu na bloky,
které obsahují asi 1 500 uzlových bodů.
DTM by měl být uplatněn již při řešení projektové

studie, kdy se rozhoduje o optimálním vedení trasy.
Pak je vhodné řešit kombinaci DTM s ortofotoplánem
a s analytickou aerotriangulací v měřítku 1 : 10 000
nebo 1 : 5000. Obdobná kombinace je vhodná i pro
účely souhrnného projektového řešení v měřítku
1 : 2 000. Tak lze pak urychlit vyhotovování podkladů
pro stavbu aspoň o polovinu dosavadní doby, která
v OSSR činí pro úsek dálnice 20 km dobu 12 až 15
měsíců. Mimoto lze počítat i se zvýšením kvality pod-
kladů, neboť ortofotoplány obsahují i další podrobnosti,
které zajímají projektanta.
DTM bude představovat kvalitativní zvrat v dosa-

vadní součinnosti geodeta a projektanta při zajištění
projekční připravenosti. Mimoto se může projevit
zavedení DTM do praxe i ekonomickým efektem při
úspoře nákladů.
Dosud se v souhrnném projektovém řešení dálnice

pro zvolenou alternativu trasy snímají příčné profily
z mapového podkladu nebo někdy též měří geodeticky.
Pak se tyto profily kreslí většinou ručně. Tuto činnost
lze provést počítačem. Pro úsek dálnice o délce 15 km
lze tak podle předběžného rozboru získat 600 hodin
časového fondu geodeta a projektanta, což představuje
úsporu nákladů ve výši asi 30 000,- Kčs. Při koneč-
ném projektovém řešení činí tato úspora asi 90 000 Kčs.
Pro uvažovaný úsek dálnice je pak třeba při vzdále-
nosti profilů 20 m a při průměrném počtu 15 bodů na
profil provést interpolaci asi pro 12000 bodů. Pro vý-
počet výšek těchto bodů na počítači a na vykreslení
profilu na automatickém koordinátografu lze počítat
s náklady ve výši asi 10 000 Kčs. -
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Šžlar, F.: Interpolace výšek pomoci digitálního modelu
terénu

Jsou uvedeny poznatky z řešení úlohy interpolace
výšek bodů terénní plochy pomocí digitálního modelu
terénu, je-li k aproximaci terénní plochy použito poly-
nomu n-tého stupně. Těchto poznatků je použito
k tvorbě metodiky a programových procedur digitál-
ního modelu terénu, vyvinutého ve VÚGTK, zpraco-
vaných pro samočinný počítač Minsk 22. Jsou uvedeny
způsoby přípravy dat při použití geodetických, foto-
grammetrických nebo kartometrických metod.
Protože přesnost interpolace závisí též na hustotě

a rozložení uzlových bodů terénní plochy, jsou na
základě experimentů uvedeny optimální počty těchto
bodů při pravidelném a morfologickém rozložení. Za
tím účelem se terénní plochy klasifikují do 4 typů na
základě objektivního kritéria. Jak bylo ověřeno řadou
praktických zkoušek, lze při použití DTM interpolovat
výšky bodů terénní plochy s téměř stejnou přesností,
jako při jejich přímém určování. Uvedený systém
používá polynomu 2. stupně a interpolaci· provádí
z nejbližších uzlových bodů.
Přínos řešení je především kvalitativní. Uvedený

způsob umožňuje řešit různé úlohy při automatizaci
geodetických prací a optimalizaci projekčních řešení
pomocí samočinného počítače. Na základě předběžného
rozboru je ukázáno, že při projekci liniových staveb lze
též dosáhnout úspory pracovních sil a nákladů.

[1] CHEJFEC, B. S.: Primenenie polinomov dlja mate-
matičeskoj charakteristiki složnosti refefa zemnoj
poverchnosti. Izvestija VUZ, Geodezija i aero-
fotos'emka, 1958, vyp. 1

[2] D:i!lMIDOVIČ,B. P., MARON 1. A.: Základy nu-
merické matematiky. Praha 1966

[3] HAMMING, R. W.: Numerical methods for scien-
tists and engineers. New York 1962

[4] BÓHM, J.: Vyrovnávací počet. Praha 1964
[5] ŠÍMA, J.: Výzkum tvorby a využití digitálniho

modelu terénu pro účely projektování dopravních
a inženýrských staveb. Praha, 1969, VÚGTK,
výzkumná zpráva 327 . Il"

[6] ŠŤASTNÝ, V.: Programový systém pro tvorbu
a využití digitálniho modelu terénu. Praha, 1970,
VÚGTK, výzkumná zpráva 370

[7] ŠILAR, F.: Výzkum metod a vypracování návrhu
směrnice pro určováni objemů zemních těles. Praha
1968, VÚGTK, výzkumná zpráva 300-2

[8] ŠILAR, F.: Výzkum digitalizace výškopisné složky
terénu. Praha, 1969, VÚGTK, výzkumná zpráva
339 "

[9] ŠILAR, F.: Aproximace terénní plochy a přesnost
interpolace výšek. Praha, 1970, VÚGTK, výzkumná
zpráva 392

[10] ŠILAR, F.: Shrnutí výsledků výzkumu tvorby
digitálního modelu terénu pro účely projektování
dopravních a inženýrských staveb. Praha, 1970,
VUGTK, výzkumná zpráva 368

[11] ŠILAR, F.: Výzkum tvorby digitálního modelu
terénu kartometrickými metodami. Praha, 1970,
VúGTK, výzkumná zpráva 369

[12] ŠILAR, F.: Výzkum registrů souřadnic, registru
geodetic~ých údajů a lokalizace informaci. Praha,
1970, VUGTK, výzkumná zpráva 391

[13] ŠILAR, F.: Optimální stupeň polynomu při aproxi-
maci terénní plochy.
Praha, 1971, VÚGTK, Sborník výzkumných prací,
svazek 5

[14] ŠILAR, F.: Zum Problem der Approximation der
Gelšndefišche bei der Erdmassenbestimmung.
Wiesbaden, 1971, XIII. kongres FIG

f Do redakce došlo 17. II. 1971

Lektoroval: Ing. Václav Šťastný, GÚ, n. p., Praha

Děkan fakulty stavební ČVUT Praha vypisuje

konkurs na

1 místo odborného asistenta
na katedře vyšší geodesIe s úvazky v předmětech této
katedry.

Písemné nabídky zasílejte na osobní oddělení fakulty
stavební ČVUT v Praze, Zikova 4, Praha 6.
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Aplikace selekčního systému
v kartografii Ing. Marie Horová,

Kartografie n. p., Praha

Moderní doba zvysuJe nároky společnosti na
obsah mapových děl, jejich tematickou různorodost
a na vysokou efektivnost předávání informací pro-
střednictvím map. Tomu se úměrně zvyšují i poža-
davky kartografických odborníků na kvalitní vý-
běr, utřídění a vyhledání primárních podklado-
vých pramenů mapového charakteru.

V posledních letech se někteří odborníci zabývají
myšlenkou aplikace vhodného selekčního systému
v mapové dokumentaci n. p. Kartografie, Praha.
Nahrazení tradičních ručních metod vhodným
malomechanizačním selekčním systémem urychlí
a hlavně zpřesní vyhledání objektivní, relativně
ťiplné odpovědi na rešeršní dotaz.

Ú čin n o s t selekčního systému je hlavní hle-
disko, podle kterého lze posoudit vhodnost systé-
mu pro libovolnou aplikaci. Optimálním bude ten
systém, který vydá pokud možno všechny relevant-
ní odpovědi na daný tematický dotaz. Odpovědi
musí být formálně i věcně relevantní.

For m á 1n ě relevantní odpovědi jsou takové,
jejichž popis selekčními hesly formálně souhlasí
s rešeršním dotazem. Vyhodnotíme-li množinu sys-
témem vydaných formálně relevantních odpovědí
i po stránce obsahové správnosti (tj. věcné) a vy-
loučíme odpovědi nevyhovující, budou zbylé od-
povědi jak formálně, tak i věc n ě relevantní,
Nevydá-li systém věcně (obsahově J relevantní od-
povědi, protože nejsou současně formálně relevant-
ní, vzniká závažná chyba, jejíž odstranění si vy-
žádá kontrolu celého fondu. Kromě této, tzv. chyby
1. dr u h u se může objevit i méně závažnější
chyba zv. chyba 2. dr u h u, která vznikne vy-
dáním odpovědí navíc, které tematicky neodpoví-
dají dotazu, ale jsou formálně relevantní. Vyřaze-
ním věcně nerelevantních odpovědí se chyba
2. druhu odstraní.

Šum systému je tedy způsoben chybami 1. a 2.
druhu.

Zkoumáním vzniku těchto chyb lze zjistit podíl
objektivního selekčního systému a podíl subjek-
tivní složky (indexátor, rešeršér a tazatel) na
uvedených chybách.

Etapy zavádění selekčního systému pro mapovou
dokumentaci:

aj provedení komplexní analýzy mapového do-
kumentu

Při nedokonale provedené analýze dokumentu se
i při jemném selekčním systému hromadí Zázna-
my o dokumentu za několika tematicky širšími se-
lekčními hesly. Při transformaci specifického do-
tazu do těchto tematicky širších selekčních hesel

vzniká chyba 2. druhu, a naopak při transformaci
dotazu na tematicky užší heslo, nutně nastane
chyba 1. druhu.

b) volba dostatečně jemného selekčního systému
Systém tematicky příliš hrubý umožňuje i při
lmmplexní analýze mapového dokumentu řazení
iAn do těchto tematicky širokých hesel a při re-
šerši vzniká chyba 2. druhu.

c J jednoznačná volba selekčních hesel
Toto hledisko je velmi důležité, protože nestejným
výkladem smyslu selekčního hesla je způsobena
chyba 1. druhu. Otázka tzv. rozhodnutelnosti hesla
si vynucuje přesné vymezení tematického význa-
mu hesla, např. jeho kvalitatívní charakteristi-
kou.

d) odpovědné zařazení mapového dokumentu do
systému

Chyby 1. a 2. druhu ukazují na oprávněnost vy-
sokých požadavků na osobní odpovědnost při zpra-
cování mapové dokumentace v těsné spojitosti
s požadavky na odpovídající kvalifikaci (např.
zařazení z hlediska projekce mapových děl).

e) požadavky na pl'esné a specificky formulo-
vané dotazy

Nepřesným a široce formulovaným dotazem vzni-
kají chyby 2. druhu. Je zřejmý význam konzul-
tace dotazu mezi rešeršérem a tazatelem před
transformací dotazu pod selekční hesla systému.

Mapová dokumentace n. p. Kartografie, Praha
spravuje 300000 listů fondů map velkých měřítek,
map geografických a atlasů. Např. v roce 1967 byl
roční přírůstek zhruba 11 000 mapových děl a po-
čet výpůjček byl přibližně 8 000 dokumentů.

Celkový počet mapových dokumentů se pro
vstup do selekčního systému sníží o duplikáty pri-
márních pramenů pro služební potřebu, o doku-
menty plánované k převedení do Ústředního ar-
chívu geodézie a kartografie a o dokumenty urče-
né ke skartaci.

Provozní charakter kartografické mapové do-
kumentace obsahuje pouze "živé" materiály přímo
použitelné pro tvorbu nových mapových děl a je-
jich dalších vydání.

Navrhovaný selekční systém obsahuje:
soubor kartotéčních lístků,

- soubor průhledových štítků,
- soubor sběrných štítků,
- seznam selekčních hesel.
K a r to té ční lístek je záznamový prostředek

pro vyjádření kvalitativní a kvantitativní charak-
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teristiky prvků mapového dokumentu. Oboustran-
ný kartotéční lístek (zakládaný z praktického hle-
diska na kvalitní papírové podložce) obsahuje
všechna selekční hesla a údaje vyplývající z kom-
plexní analýzy každého mapového dokumentu.
Racionálním systémem pro ukládání a vyhledává-

ní informací o mapových dokumentech je systém
p r ů h led o v Ý c h štít k ů, který je nepřímou
(inverzní) metodou tvorby dokumentační paměti.
Systém pruh ledových štítku je vytvořen na prin-

cipu přiřazování pruhledových štítků selekčním
heslum. Zachycení maximálního počtu hledisek
pod jednu společnou adresu dokumentu, včetně
možnosti jejich různých kombinací, umožňuje nej-
podrobnější analýzu kartografického obsahu ma-
pového dokumentu. Vytvořením přesného deskrip-
torového obrazu z příslušného počtu průhledo-
vých štítků se odstraní časově náročné prochá-
zení části fondu.
Kartotéční lístek obsahuje v lokačních údajích

signaturu a pořadové číslo dokumentu. Každému
selekčnímu heslu, kterým je charakterizován ob-
sah dokumentu, je přiřazen průhledový štítek s vy-
děrovanými pořadovými čísly všech dokumentů,
které jsou k danému selekčnímu heslu ekvivalentní.
S e z n a m selekčních hesel je vypracovaný na

základě jednoznačně stanovených pravidel o vy-
loučení příbuzných hesel, synonym, homonym apod.
Seznam lze sestavit na podkladě hesláře Meziná-
rodního slovníku termínu užívaných na mapách
s ohledem na možnost trvalého doplňování nový-
mi hesly, které vyplynou z rozboru značkových
klíčů nových mapových děl.
Zvýšení racionality celého systému průhledo-

vých štítku lze docílit rozdělením hesel podle čet-
nosti výskytu na hesla frekventovaně užívaná
a hesla méně frekventovaná.
Zjednodušení vyhledávání v systému lze dosáh-

nout rozdělením celé množiny mapových doku-
mentů z geografického hlediska n~ 7 celku:
1. ČSSR,
2. Evropa,
6. Austrálie, Oceánie,
4. Amerika,
5. Asie,
6. Austrálie, Oceánie,
Antarktida a světový oceán,

7. Mapy mimo zemských objektů,
Ostatní.

Základní mapový obsah lze jednoduše vyjádřit
takto:
1.Matematické prvky:
a) kartografické zobrazení,
b) souřadnicová síť,
c) mapový rám,
d) měřítko mapy,
e) síť pevných bodu.

2. Fyzicko-zeměpisné prvky:
a) reliéf zemského povrchu,
b) vodstvo,
c) geologie, pedologie, půdní kryt,
d) ostatní přírodní jevy.

3. Sociálně-ekonomické prvky:
a) demografie - obyvatelstvo, sídlia, ponticko-

-administrativní prvky,
b) hospodářství - zemědělství, prumysl, doprav-

ní sít, spoje,

c) ostatní prvky - historie, kultura, sport, zdra-
votnictví, rekreace apod.

4. Doplňkové a pomocné prvky:
a) názvosloví,
b) mimorámové údaje,
c) vyjadřovací prostředky použité na mapě (kar-

togramy, diagramy, bodové značky, izočáry
apod.).

Tento základní mapový obsah je východiskem pro
jeho podrobné rozčlenění. Výsledkem bude co nej-
jemnější seznam selekčních hesel. Konečné dělení
z hlediska frekvence jednotlivých hesel vyplyne
z provozních zkušeností systému a na základě
konzultace s odpovědnými redaktory map nebo in-
formačními pracovníky.

Navržené rozdělení souboru mapové dokumen-
tace z geografického hlediska na 7 samostatných
celků vyžaduje i úpravu přiřazování pořadových
čísel kartotéčním lístkům. Pro kapacitu fondu, od-
hadem 50000 dokumentu, bude postačující rezer-
vovat každému celku 10000 čísel. (0-70000).

Pro kontinent Ameriky budou např. rezervována
pořadová čísla od 30 000-39 999. Pro praktické
potřeby je toto členění hrubé. Např. požadavek na
vyhledání mapových podkladu pro hlavní železni-
ce Kuby. Na pruhledovém štítku se selekčním hes-
lem "Hlavní železnice" se zjistí pořadová čísla
kartotéčních lístků kontinentu Ameriky. Budou
to kartotéční lístky s pořadovými čísly od 30 000
do 39 999. Kartotéčních lístku odpovídajících to-
muto požadavku bude však příliš velké množství
a navíc je i možné, že pro vlastní požadavek, tj.
hlavní železnice Kuby, nebude odpověď relevant-
ní, jednoduše proto, že hledaný dokument se v ma-
povém fondu nevyskytuje. Toto zjištění by však
vyplynulo až po projití všech kartotéčních lístků
vydaných systémem.

Vybudování souboru s b ě r n Ý c h štítku pro
jednotlivé státy světa zjednoduší a urychlí lokali-
zaci dotazu v rámci geografického celku. Sběrný
průhledový štítek bude obsahovat čísla všech
kartotéčních lístků, které budou pojednávat o úze-
mí [státu), pro který byl vyhotoven. V uvedeném
příkladu, sběrný štítek Kuby s vyděrovanými pořa-
dovými čísly kartotéčních lístků pojednávajících
o Kubě přiložený na průhledový štítek se selek-
čním heslem "Hlavní železnice" vyčlení pouze re-
levantní odpověď odpovídající pozicím pořado-
vých čísel, které prosvítají.

Velkým přínosem systému průhledových štítků
by znamenalo zavedení mikrofilmové techniky do
oblasti mapové dokumentace. Mikrofilm připojený
ke kartotéčnímu lístku by podstatně zkvalitnil
a zjednodušil volbu mapového podkladu.

,.
5. Stav technického vybavení průhledových štítků

A. Stručná charakteristika zahraničního sorti-
mentu:

Děrovací, odečítací a vyhodnocovací zařízení
průhledových štítků dodává řada, především zá-
padních firem, např.: systém SWIFTA - Švýcar-
sko, systém DELTA - Holandsko, systém SPHINXO
- Francie, systém EKAHA - NSR, systém VISI8-
CAN- Anglie, systém JONKER- USA.
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Děrovací zařízení
Zahraniční děrovadla průhledových štítků před-

stavují sortiment perforátorů ručních, nožně ovlá-
daných, elektromechanických i plně automatizo-
vaných.

Za technicky dokonalé a vysoce účinné lze po-
važovat americký Automatic input machine J-301
firmy Jonker. Průhledové štítky bez předtisku se
vyvrtávají pomocí J-301 zcela automaticky po stisk-
nutí tlačítka, s akustickým signálem při chybném
nastavení. vývojovým stupněm je jednotka J-410,
která umožňuje konverzi dat z děrného štítku
nebo děrné pásky na průhledový štítek.

Britská firma Jolley vyvinula automatický děrovač
JLP-7, ovládaný klávesnicí nebo 8-stopou děrnou
páskou a děrující průhledové štítky s kapacitou
10 000 pozic (systém VISISCAN).
Odečítací a vyhodnocovací zařízení

Ze zahraničního sortimentu je třeba se zmínit
o Jonkerově prosvětlovacím zařízení J-52B. Pro-
světlovací zařízení je vybaveno pohyblivou odečí-
tací stupnicí. Pořadová čísla dokumentů lze též
odečíst přiložením plastické odečítací souřadnico-
vé sítě na průhledové štítky.

Čtecí pult STA SELECTO LUMINEUX (Francie) je
vybaven přepínačem, který umožňuje měnit světel-
nou intenzitu v rozsahu desetistupňové škály. Pro-
měnlivou světelnou intenzitou lze obdržet odpo-
věď i na širší dotaz bez rozšíření deskriptorového
obrazu odebíráním průhledových štítků.

Nejdokonalejším vyhodnocovacím zařízením je
Jonkerův J-552, umožňující nejen sečítání a ode-
čítání adres dokumentll z průhledových štítků, ale
i výstup děrným štítkem, děrnou páskou nebo pří- •
mo on-line s počítačem.

B. Charakteristika zařízení vyráběných v ČSSR:

Děrovací zařízení
V ČSSR existoval donedávna pouze tzv. tužkový

typ dodávaný n. p. Kancelářské stroje. Obrat na-
stal v tomto směru přihlášením dvou čs. patentů.

První patent "Zařízení k ručnímu děrování štítků
s předtiskem" je použitelný pro čs. průhledový
štítek s kapacitou 1000 pozic. Druhý patent "Ruční
zařízení k děrování průhledových štítků bez před-
tisku" umožňuje děrování běžného formátu A6
s kapacitou 600 pozic, A5 s kapacitou 1200 pozic,
A4 s kapacitou 2400 pozic. Vy:děrované dokumenty
se snadno odečítají pomocí plexisklové desky s vy-
rytou souřadnicovou sítí. V současné době se při-
pravuje prototyp děrovadla průhledových štítků
s kapacitou 4000 a 8000 pozic, které budou vhodné
pro použití v n. p. Kartografie, Praha.

Odečítací a vyhodnocovací zařízení
V ČSSR nejsou dosud vyráběna sériově prosvět-

lovací nebo vyhodnocovací zařízení. Jednotlivě jsou
vyráběna zařízení podle dvou čs. patentů.

Prvý patent "Zařízení k určování polohy otvorů
v průhledovém děrném štítku". Podstatou je, že
přes rastrovou desku s otvory odpovídajícími po·
zlcím na prúhledovém štítku se zasouvají kolíky
do prosvětlených otvorů. Oznamovací zařízení
rozsvítí nebo vytiskne příslušnou adresu dokumen-
tu. Druhý' patent je charakterizován tím, že spo-
jovací kontakty jsou umístěny na pohyblivém
vedení v horizontálním a vertikálním směru. Za-
řízení lze použít pro pruh ledové štítky o kapa-
citě až 10 000 pozic.

6. Závěry
Systém průhledových štítků v aplikaci na ma-

povou dokumentaci n. p. Kartografie, Praha je ve
stadiu přípravy na poloprovozní ověření na části
rnapového fondu. Je nutné si uvědomit, že zpra-
cování mapové dokumentace je časově náročné
a vyžaduje i náročné personální zabezpečení.

Dosavadní poznatky, zejména Z hlediska technic-
kého vybavení systému pruhledových štítků, cha-
rakterizují tento systém jako optimální pro vy-
plnění mezery mezi nevyhovujícími ručními sy-
stémy a pozdějším přechodem na samočinné po-
čítače. Proto lze i naprosto souhlasit s označením
tohoto systému - vzhledem k jeho nynější tech-
nické dokonalosti - jako "the poor man's com-
puter" (počítač chudého člověka).
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Lektoroval: Dr. Ivo Čáslavka,
Kartografie, n. p., Praha

Z Německé demokratické republiky přišla smutná
zpráva, že dne 17. září 1972 zemřel v Drážďanech, ve
stáří 92 let, Dr. - Ing. Alwill Buchholtz, profesor
tamnější Technické university. Českoslovenští zeměmě.
řiči si velmi vážili osobnosti prof. Buchholtze, který od
předválečných let udržoval přátelské styky s našimi
odborníky. Již v r. 1926 byl jmenován zahraničním
členem jedné z čs. vědeckých společností a v Zeměmě·
řickém věstníku publikoval několik článků.

Prof. Buchholtz se narodil 4. listopadu 1880 v Malup
v Lotyšsku. Vystudoval stavební inženýrství na Poly.
technickém institutu v Rize, kde v r. 1904 začal působit
jako asistent na Ústavu geodézie. V r. 1916 převzal, jako
docent, jeho vedení a v r. 1920 byl jmenován řádným
profesorem. V r. 1933 promoval a jeho disertační práce
"Některé problémy radiální triangulace" byla předzvěs.
tí jeho dalšího odborného zaměření. Kro:fIlě práce peda.
gogické, zúčastňoval se činně mnoha měřických prací -
nového měření, triangulace, vytyčovacích prací na
železnici a jiných.

Ve válečných letech musel opustit Rigu a v r. 1947
je povolán na techniku do Drážďan, jako profesor geo·
dézie a fotogrammetrie. Ve zničeném městě buduje,
neúnavnou prací, v obtížných poválečných letech Geode·
tický ústav, který vede až do r. 1952. V tomto roce se
stává vedoucím nově zřízeného Fotogrammetrického
ústavu jehož laboratoře znamenitě vybavil. Jeho čin·
nost pedagogickou doprovází i bohatá činnost literární,
z níž uvedeme jen učebnice - Nižší geodézie (3 svazky),
Vyrovnávaci počet a v poválečných letech vydanou Fo·
togrammetrii (ve 2. vydáních). Bohatá byla i veřejná
činnost prof. Buchholtze, za kterou byl vyznamenán
stříbrnou Státní medailí za zásluhy o vlast a zlatou
Čestnou medailí Kammer der Technik.

Společně se spolupracovníky a žáky prof. Buchholtze,
budeme vzpomínat jeho významné pedagogické a _vě·
decké práce a jeho vzácných lidských vlastností. Cest
jeho památce!
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Ing. Karel Letocha,
Geodézie, n. p., Brno

Sti'edisko geodézie Prostějov

Revize polygonové sítě a její převedení
na pevné body podrobného bodového pole

Otázka bodového pole se stala u map velkých měřítek
základní otázkou, jakmile se dospělo k poznatku, že
jednou vyhotovená mapa se musí udržovat v souladu
s měnící se skutečností doplňovacím měřením. U map
vyhotovených graficky (I: 2880) byl tento problém
obsažen v otázce pevných bodů podle výkladu instrukce
B (z r. 1933). U map vyhotovených číselně se zdál být
problém definitivně vyřešen klasickou stabilizací bodů
trigonometrických, zhušťovacích a polygonových ve
smyslu ustanovení instrukce A (z r. 1941). Vždy se
v těchto případech předpokládala stabilizace s centric-
kým postavením nad bodem pro měření úhlové nebo
měření na "pevnou měřickou přímku" při metodě orto-
gonální.

vývoj v přeměně povrchu země a to ať v extravilánu
(socialisace půdy, rozsáhlé terénní úpravy) nebo v intra-
vilánu (stavební rozvoj, úpravy komunikací) nám ukázal,
že musíme upustit nejen od "představy trvalosti klasické
stabilizace, ale i od toho, že bychom si mohli stálost
takové stabilizace vynutit nějakou zákonnou ochranou,
zejména u podrobného bodového pole (PBPP).

Tyto skutečnosti vedly oprávněně ke změně názoru na
způsob stabilizace PBPP a výsledky jsou obsaženy např.
ve směrnicích pro THM (z r. 1969).

V současné době žijeme v přechodném období, kdy
příslušníci zejména starší generace měřičů kriticky posu-
zují novinky na tomto úseku a mladí pracovníci někdy
bez hlubších znalostí tyto postupy používají.

8tabilizace PBPP souvisí úzce s použitím nové výpo-
četní techniky a možno říci, že došlo ke šťastnému časo-
vému střetnutí, kdy okolnosti nepříznivě postihující naše
práce v terénu, jsou vyvažovány novými možnostmi,
které přináší pokrok ve výpočetní technice.

V diskusním příspěvku ing. Dr. Války v č. 5/72 GaKO
byla zmínka o stabilizaci PBPP, kterou chápu v tom
smyslu, že použití jednoho nebo druhého způsobu ne-
může být otázkou byrokratické prestiže, ale jen otázkou
účelnosti a hospodárnosti. Ostatně vývoj by dříve nebo
později takový omyl odhalil, jak ukázal případ použití
systému 8-42 pro mapování ve velkých měřítkách.

;re proto nutné, aby pracovníci z praxe přispívali
k vypracování pravidel pro optimální použití jednoho
nebo druhého způsobu stabilizace.

;re třeba především odlišit oba způsoby stabilizace
slovně, chceme-li upustit od přívlastku "klasická", který
by už označením způsob dosavadní preferovAl. Bez
nároku na výstižnost budu v tomto článku mluvit
o stabilizaci s centrickým a excentrickým postavením,
čímž zkracuji správné označení stabilizace s možností
centrického, resp. excentrického postavení stroje nad
bodem.

8tabilizace s centrickým postavením. má výhodu
přímého postavení stroje bez obtíží výpočtů z excentric-
kého stanoviska, umožňuje volbu místa, které není
závislé na technickém objektu a vyhoví se často lépe
geometrickým požadavkům sítě (např. přímost pořadu,
poměrstran ap.). Pokud to dovolují půdní poměry, není
stabilizace kamenem nijak náročná.

Stabilizace s excentrickým postavením naproti tomu
dává možnost vyhnout se velmi časté nejistotě spojené
s odhadem budoucího utváření místa a okolí, které je
rozhodující pro zachování bodu, a volit bod na objektu,

u kterého je pravděpodobnost dlouhodobého trvání.
To je podstatné rozšíření možností nejen pro zachování,
ale i pro nalezení bodu po delší době.
Sledujeme-li současný stavební rozvoj, akce na úpravu

vozovek (živičné koberce), akce na budování a údržbu
podzemních sítí (kanalisace, elektr. a telef. vedení) ve
městech, kde v minulých desetiletích byly vybudovány
polygonové sítě v ;rT8K, a vidíme-li důsledky tohoto
vývoje, dojdeme k naprosto naléhavému požadavku
revize dosavadní polygonové sítě a jejímu pře-
vedení na PBPP podle nových požadavků. Tím
se do jisté míry zachrání kvalitní bodové pole bez vel-
kých nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jeho
nové budování. ;rakékoli prodlení se projeví v další
ztrátě pevných bodů, jak to ukazuje situace u základ·
ních geodetických bodů.
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Obr. 1.

Práce by obsahovaly:
1. Rozlišení polygonových bodů z. hlediska ohrožení.
2. ;rejich přečíslování.
3. Vyhotovení dokumentace.

ad 1)
U bodů, u nichž nedošlo ke zničení a ani odhad do

budoucna tuto možnost nepředpokládá, zůstal by dosa-
vadní způsob stabilisace zachován a dojde jen k přečíslo-
vání a vyhotovení dokumentace.

U bodů, u nichž dochází nebo dojde k ohrožení, pro-
vede se převedení přesné polohy bodu dosavadního na
nový bod, stabilizovaný s excentrickým postavením při
dodržení požadavku, aby nový bod měl tutéž kvalitu
co do přesnosti a použitelnosti jako dosavadní, např. aby
jej bylo možno použít jako výchozího bodu pro nový
polygonový pořad přiměřené délky s počáteční orientací;
to znamená, že takto určený PBPP možno považovat za
bod geodeticky určený.

Při tomto převedení polohy dosavadního polygono-
vého bodu na bod PBPP s excentrickým postavoním
nutno dodržet tyto zásady:

a) zvolený technický objekt s dlouhodobým trváním
musí poskytovat jednoznačný bod, který v době zřízení
i v době pozdějšího použití umožňuje zacílení s přesností
centrace na původním bodě.

b) převedení polohy původního polygonového bodu
se provede kontrolovaným rayonem (§ 31 směrnic
pro THM) s dodržením předepsané přesnosti. Určení
tímto rayonem musí splňovat tyto požadavky: délka
rayonu r nepřesáhne pokud možno 60 m a měří se dva-
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krát, vodorovné úhly se měří pokud možno na 2 body
geodeticky určené (body trigonometrické, zhušťovací,
polygonové nebo PBPP, určené dříve tímto postupem).
Neni-li možno výjimečně orientovat na 2 body, např.
podle obr. jen na bod B, pak je nutno pro kontrolu
vypočtené polohy PBPP č. 520 měřit délku d = 520-B
a porovnat ji s délkou vypočtenou ze souřadnic nebo
měřit délku 8 = A-B, vypočítat d z L AB520 a porov-
nat s délkou vypočtenou ze souřadnic. Tímto postupem
se kontroluje jak správnost měření a výpočtu rayonu,
tak i zachování původní polohy bodů A, B.

c) okolí bodu PBPP musí umožňovat postavení stroje
(E) s možn9stí přesného měření vzdálenosti e a přesného
zacíleni na tento bod a jeden další bod geodeticky určený.

Při rozlišení bodů podle ohrožení zbývá případ, kdy
stabilizace polygonového bodu byla zničena a v tomto
prostoru je třeba zřídit PBPP. Za takový nelze považo-
vat bod, určený při původním měření jako bod podrobný,
i kdyby byl ověřen typem úlohy 66. V tomto případě
je nutné pro určení bodu PBPP v tomto prostoru použít
např. polygonového pořadu připojeného na nejbližší
zachované body geodeticky určené nebo použít jiné
geodetické metody.

Konečně může nastat případ, že je možno převést
polohu polygonového bodu, jehož stabilizace je ohrožena,
na technický objekt, kde je možné centrické postavení
stroje. Jsou to nejčastěji betonové překlady mostů,
patky stožárů a podobných zařízení. I zde je třeba
zachovat podmínky pro kontrolovaný rayon a dále
požadavek, aby z takto určeného bodu bylo možno
orientovat na jeden bod geodeticky stanovený.

ad 2)
Důležitá je otázka přečíslování. Pro číslování poly-

gonových bodů podle zásad instrukce A platil určitý
systém, čísla jsou uvedena ve všech mapových podkla-
dech původniho zobrazení a ve všech výpočetních proto-
kolech a seznamech měřického operátu. Stojí za úvahu,
aby z hlediska zachování návaznosti bylo provedeno
přečíslování těchto bodů po jejich převedení na PBPP
tak, aby v novém číslování bylo uchováno původní číslo
polygonového bodu nacházejícího se v okruhu 60 m,
tj. nové číslo PBPP by bylo odvozeno od čísla polygono-
vého bodu přidáním 500.

Nové PBPP, které byly při revizi zaměřeny bez
situační a měřické souvislosti s původními polygonovými
body, např. v prostorech, kde byly původní stabilizace
zničeny ve větším počtu, by dostávaly čísla odvozená
od čísel po nejvyšším použitém čísle pro polygonové
body s přidáním 500.

ad 3)
Dokumentace bodů PBPP určených při revizi poly-

gonové sítě podle popsaných zásad by se vyhotovila
-podle platných směrnic. Zde je třeba uvést dvě připo-
mínky, vyplývající z dlouholeté zkušenosti autora:
neosvědčilo se zjednodušení, kdy bylo upuštěno od
vyhotovování topografií s odůvodněním, že potřebné
údaje jsou v polních náčrtech nového měření a plně
souhlasím s vyhotovením tohoto operátu určeného na
evidenci, vyhledání a identifikaci PBPP v terénu a to
na materiálu umožňujícím snadné roznmožování. Dopo-
ručuji, aby v topografiích byly uvedeny určující míry
i od předmětů v mapě nezobrazených, ale trvalých, např.
sloupů, mostků, stromů ap., dále relativní výška PBPP
a orientační směr.

Vlastní provádění prací může přinést další připomínky.
Pokud se nebudou týkat podstatných věcí, neměly by
oddálit zahájení revize podrobného polohového pole,
neboť každý rok dochází k dalším ztrátám bodů a nebo
se měří bez jejich použití. Nepomůže nám žádná admi-

,nistrativní evidence nebo opatření (upozorňování uživa-
telů), nýbrž efektivní technický zásah v terénu.

Do redakce došlo 9. 8. 1972

Lektoroval: Doc. Ing. Dr. Oldi'ich Válka, CSc., VÚGTK
v Praze

Studentská vědecká činnost na směru
geodézie a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze

Vědecká činnost studentů na vysokých školách exis-
tuje již téměř od jejich vzniku. V průběhu let se měnil
rozsah i náplň této činnosti a tedy i společenský význam.
Její první formy jsou spojeny se jmény význačných
učitelů na našich vysokých školách, kteří vlivem své
autority soustřeďovali kolem sebe nadané a především
nadšené studenty pro svůj obor. Mnozí ze zainteresova-
ných studentů pak pokračovali v rozvíjení poznatků
svých učitelů, stávali se jejich následovníky a vytvářely
se tak tzv. školy, které měly velký význam pro rozvoj
vědy a její národní charakter. Již z těchto prvních
počátků je možno usoudit, že činnost studentů byla
závislá na charakteru a možnostech školy, na přístupu
učitelů k problémům studentstva a na stupni demokrati-
sace celé společnosti poskytnout studentům potřebné
prostředky.

Příčinou vzrůstu vědecké činnosti studentů je dále
naléhavá potřeba stále většího počtu odborně kvalifiko-
vaných a ideově vyspělých odborníků. A protože každý
vývoj předpokládá velký rozmach a zvýšeni úrovně ve
všech vědních, technických a kulturnich oborech, je
žádoucí a nutné, aby' i úroveň vysokoškoláků a jejich
přípravy rostla. A právě studentská vědecká činnost je
jednou z forem prohlubování znalostí, spojení vysokých
škol s praxí a výchovy uvědomělých pracovníků. Pěstuje
u studentů tvůrčí přístup k práci, zvídavost, důslednost
a vytrvalost. Podporuje náročnost myšlenkového pro-
cesu, hluboké zaujetí pro tvůrčí práci a vážný vztah ke
studovanému oboru.

Základní formou pro vědeckou činnost studentů se
staly studentské vědecké kroužky (SVK). Vznikaly na
vysokých školách již od roku 1949, ale až v roce 1953
výnosem MŠK jsou organizovány při katedrách, ústa-
vech apod. Význanmým přínosem pro vědeckou činnost
studentů byly směrnice MŠK z roku 1958, kterými byly
zřízeny Rady studentských vědeckých kroužků (RSVK),
které jsou i v současnosti, vedle fakultních výborů SSM
samostatným centrem pro úsek studentské vědecké
činnosti. Řídí činnost SVK a organizují studentské
konference o prázdninových praxích, studentské vě-
decké konference fakultni a celostátní. Od této doby
možno datovat pravidelnou a cílevědomou činnost SVK
na našich vysokých školách a tedy i na směru geodézie
a kartografie.

RSVK je tvořena vedoucím RSVK, kterým je Prof.
Dr. Ing. A. Jílek, proděkan SVF a zástupci jednotlivých
směrů. Zástupcem našeho směru byl do r. 1961 Prof. Dr.
Ing. V.Krumphanzl, do r. 1969 Doc. Dr. Ing. Č. Harva-
lík, CSc. a od tohoto roku Ing. J. Kabeláč, CSc.

Studentské konference o prázdninových praxích byly
organizovány vždy na podzim od roku 1960 do roku
1966 a byly spíše charakteru popisného s formou sdělení.
Tabulka 1 obsahuje datum konání, počet referátů,
jména autorů a název vítězného referátu. Byl-li počet
autorů větší než 3 je uvedeno obvykle jen jméno před-
nášejícího + kolektiv.

Tabulka 2 podává přehled o fakultních studentských
vědeckých konferencích na směru geodézie a kartografie
FSv v Praze. Oproti tabulce 1 jsou uvedeny ještě počty
referátů, které postoupily do celostátniho kola. Pro
úplnost též referávy z matematiky a fyziky s geodetickou
tematikou, které byly předneseny obvykle v jiných
sekcích. Komise, která hodnotila referáty, byla složena
ze zástupce RSVK směru geodézie a kartografie a ob-
vykle ze zástupců praxe i kateder, do jejichž předmětů
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Datum konání I Počet I Jméno Název vítězného referátureferátů

29. 11. 1960 1 J. Houška, E. Tschernoster Zkušenosti'při měření s telurometrem

3. lL 1961 7 J. Knesl Vytyčování spojových zařízení

3L 10. 1962 4 I. Synek Astronomické práce na Laplaceově bodě

14. 11. 1963 8 V. Vančura + kolektiv Výrobní praxe v melioračním družstvu Šturovo
23. lI. 1964 2*) V. Jakubec Organisace a podmínky zeměměřické služby

v Jugoslávii
J. Adámek Provádění některých zeměměřických prací

v Jugoslávii
25. 11. 1965 1 P. Zemek + kolektiv Zeměměřická praxe studentů v Jugoslávii

24. 11. 1966 4 E. Línková + kolektiv Prázdninová praxe v SSSR

Počet referátů I Počet referátů Též
Datum Jméno Název vítězného referátu postupujíoíoh předneseny
konání do oelost. kola mat. I fyzíka

22.3.1961 8 J. Houška, E. Tscher- Zkušenosti při měření s teluro- 3
noster metrem ---

20.3.1962 O ---
19.3.1963 4 I. Synek Astronomické pozorování metodou 3 1

přerušování dráhy hvězdy ---
14.4. 1964' 4 J. Bačkovský, Přesnost prostorové vzdálenosti 3

V. Kánská*)
J. Kučera, Vyhotovování plastických modelů
Z. Žembová*) pro morfologický výzkum ---

7.4.1965 4 Fr. Hovorka Určení tvaru Země z pozorování 2
umělých družic ---

23.3.1966 5 J. Hampl Fotografická registrace při metodě 3 2
stejných výšek ---

11.4.1967 8**) Fr. Beneš Orientace trigonometrických sítí 3 3

-
ve Vysokých Tatrách ---

2.4.1968 5 P. Vychodil, Ověření přesnosti rámu čtvercové 3
D. Alsterová sítě

- ---
10.4.1969 6 P. Holota Gyroskopický efekt, použití gyro- 3 2

kompasu k měření zeměpisné šířky ---
7.4.1970 6 R. Blažek, Náhradatechnické nivelase trigono- 3***) 4 1

J. J andourek metrickým měřením výšek ---
30.3.1971 9 J. Klokočník Změny rovníkových souřadnic Mě- 2 7t) 1

síce v důsledku nerovnoměrné
rotace Země ---

28.3.1972 6 P. Novák Určení velikosti a tvaru Země 2 1
z pozorování umělých družic

*) Ohodnoceny jako 1. až 2. cena.

**) Za účasti studenťů z Varšavské polytechniky. Hodnoceny jen referáty české.
***) Včetně 1 referátu z matematiky.

t) První referát z matematiky byl přednesen v celostátním kole společně s geodetickými.

spadaly přednášené referáty. Kromě uvedených referátů
se naši studenti zúčastnili podvakrát studentské vědecké
konference ve Varšavě. Prvně v roce 1965, kdy přednesla
E. Klašková referát Fr. Hovorky: "Určení Laplaceova
azimut~ spojnice dvou velmi vzdálených bodů ze simul-
tánního pozorování družic" a v roce 1967, kdy přednesli
referáty Fr. Beneš "Orientace trigonometrických sítí
ve Vysokých Tatrách", J. Kouba, L. Zajíček: "Geode-
tická křivka a protější normální řezy v okolí společného
bodu" a A. Zeman: "Určení refrakčních anomálií foto-

grafickým způsobem". V roce 1967 byly též u nás před-
neseny 4 referáty studenty geodetického směru Varšav-
ské polytechniky.
Tabulka 3 podává výsledky celostátních kol, které

organizuje Vysokoškolský výbor SSM společně s RSVK
fakulty, na které se celostátní kolo koná, a to střídavě
v Praze, v Brně a v Bratislavě. Referáty geodetické byly
často zařazovány do sekcí, v kterých kromě geodetických
byly přednášeny referáty i z jiných oborů. Příčinou je,
že referátů s geodetickou tematikou bývá méně, asi
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Datum Sekce Počet Jméno
I Název Stavební Obor I Místo

konání referátů fakulta konáni

28.4. 1961 Geodézie 4 1. M. Ben~k, Tachymetria lahkou a loga- Brat. Geod. Praha
A. Kuník, ritmickou latou
Š. Kmoška

2. J. Houška, Zkušenosti při měření s telu- Praha Geod.
E. Tschernoster rometrem

3. StÍ1rková K transformaci sítí různých Praha Geod.
Kottková zobrazení na Zeissově pře-

kreslovači
1962 Nezúčastnili jsme se.

23.4. 1963 Geodézie 3 1. 1. Synek Astronomická pozorování Praha Geod. Brat.
metodou přerušování dráhy
hvězdy

15. 5. 1964 Geodézie 4 1. Bačkovský, Přesnost prostorové. vzdále- Praha Geod. Praha
V. Kánská nosti
J. Kučera Vyhotovování plastických Praha Geod.
Z. Žembová modelů pro morfologický

ř výzkum
3. D. Lišková Vplyv nesprávnej funkcie Brat. Geod.

pritlačného zariadenia foto-
theodolitu na presnosť
vyhodnotenia

13.5. 1965 Vodního 7 1. Zapletal Kruhové mostnCpilíře Brno Vod. h. Brno
hospo- - v korytě řeky
dářství a 2. Fr. Hovorka Určení tvaru Země z pozoro- Praha Geod.
geodézie vání umělých družic

3. Pospíšilík + 3 Tabulky pro určení ekviva- Brno Vod. h.
lentních délek místních od-
porů v potrubí

13. 5. 1966 Hydro- 4 1. P. Jacko, J. Bena Priesaky a sufózné javy Brat. Hydro. Brat.
techniky 2. Fr. Beneš, Určení elementů dráhy dru· Praha Geod.
a geodé- A. Zeman žice
zie 3. J. Hampl Fotografická registrace při Praha Geod.

metodě stejných výšek
12. 5. 1967 Geodézie 3 1. Fr. Beneš Orientace trigonometrických Praha Geod. Praha

sítí ve Vysokých Tatrách
2. Z. Matějíčková, Využití laserů v geodezii Praha Geod.
P. Hánek

3. neudělena -
".- .

16. 5. 1969 Vodo- 5 1. P. Holota Gyroskopický efekt, použití Praha Geod. Brat.
hospo- gyrokompasu k měření země-
dářských pisné šířky
staveb a 2. E. Klimešová, Vliv koncentrace suspense na Praha Vod. h.
geodézie P. Kos součinitel filtrace a kompre.

sibility
3. V. Sobek Okrajové problémy a jejich Praha Geod.

aplikace ve fyzikální geo-
dezii

15.5. 1970 Geodézie 1. R. Blažek, Náhrada geometrické nivelace -
Praha Geod. Praha5

a mate- J.J andourek trigonometrickým měřením
matika výšek*)

2. L. Rozsypal Prostředky k určení středu Praha Geod.
VI. Vorel stopy laseru

3. K. Kučera, Rozbor přesnosti autore- Brat. Geód.
H. Mišíková dukčního telemetru BRT-006

- -
H. 5. 1971 Teore- 6 1.-2. K. Kovařík, Řešení zobecněné rovinné Brno Teor. Brno

tická G. Kalčev napjatosti v oblasti pro- mech.
mecha- měnné tloušťky metodou
nika, konečných prvků
fyzika a 1.-2. J. Klokočník Změna rovníkových souřadnic Praha Geod.
geodézie Měsíce v důsledku nerovno-

měrné rotace Země
3. I. Hepnárek Rovinná příhradová kon- Brno Teor.

strukce mech.
12. 5. 1972 Geodézie 9 1. Š. Kondáš, Grafická zaplnenosť mapy Brat. Geod. Brat.

(a eko- J. Bogár,
nomie) J.Olczar I "~!

2. Jirkovsky Ekonomické vyhodnotenie Brat.: ' Ekon.
a optimálna volba spósobov
zakladania pre bytové
a občianské stavby

3. P. Novák Určení velikosti a tvaru Země Praha Geod.
z pozorování umělých družic
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4-5. Důsledkem je pak obtížné hodnocení. Porota,
která hodnotí tyto referáty je složena z odborníků,
zastupujících každý obor a každou fakultu. V tabulce 3
je uvedeno datum konání, sekce, počet všech referátů
této sekce, jméno autorů a názvy referátů, jež se umís-
tily na 1., 2. a 3. místě, fakulta na které byl referát
vypracován, obor a místo konání konference.
Shrneme-li ůdaje tabulek, bylo studenty směru geo-

dézie a kartografie v Praze předneseno 27 referátů
o prázdninových praxích, na fakultních vědeckých stu-
dentských konferencích 65 referátů z geodézie a karto-
grafie a 25 referátů z matematiky a z fyziky s geodetickou
tematikou a na celostátních konferencích 29 referátů.
Mimoto 4 na Varšavské polytechnice. Celkem tedy 150
referátů.
Přednesením referátů však jejich'" smysl"" nekončil.

Mnohé z nich byly využity při řešení četných fakultních
a státních ůkolů i ve vyučovacím procesu. Některé
byly publikovány buď samostatně nebo společně skon·
sultantem v odborném tisku. Navíc diplomní práce
všech ůčastníků SVK byly vysokých odborných kvalit
a někteří z nich, v práci započaté na půdě vysoké školy,
pokračují na svých pracovištích.
Tak dochází k realizaci nejen vědecké a odborné

činnosti studentů již na škole, ale i k modernizaci a racio-
nalizaci učebního a výchovného procesu, k systema-
tickému organizování tvůrčí činnosti a ke zvýšení
odborných znalostí vysokoškoláků. To přispívá současně
i k formování morálně-politického profilu mladého
člověka.
V závěru bych chtěl poděkovat vedení směru a všem

konsultantůrn za pomoc při organizování studentské
vědecké činnosti a požádat je, aby v této činnosti pokra.
čovali i v letech budoucích.

K šedesátinám
Prof. Dr. Ing. Josefa Vykutila

Do plejády životních jubileí významných českých a
slovenských geodetů a k.artografO. v tomto roce patří
bezesporu i šedesátiny řádného profesora nižší 1 vyšší
geodézie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého
v Brně, plukovníka Prof. Dr. Ing. Josefa ~utila.
Jubilant se narodil 1. září 1912 v Olešné u Nového

Města na Moravě. Studium na reálcev Novém Městě
ukončil s vyznamenáním v roce 1931. S vyznamenáním
také uzavřel studium zeměměřického inženýrství na Čes-
ké vysoké škole technické v Brně v roce 1934. Krátký
čas pracoval v soukromé zeměměřické kanceláři v Brně
a v roce 1935 nastoupil základní vojenskou službu. 1. říj-
na 1937 vstupuje do služeb Vojenského zeměpisného
ústavu v Preze, kde pracoval nepřetržitě až do 30. září
1951, uvažujeme-U i léta válečné transformace ústavu na
Zeměměřický úřad pro Čechy a Moravu. V tomto období
získal jubilant všestranné a bohaté odborné zkušenosti,
plodně ovlivněné osobním elánem a iniciativním přístu-
pem k řešení nových problémťt geodetické teorie i praxe.
V roce 1946 obhájil jubilant na Českém vysokém uče-

ní technickém v Praze svou doktorskou disertační práci
na téma "Studie o přesnosti trigonometrického určování
nadmořských výšek a nejvhodnější způsob vyrovnání tri-
gonometricky měřených sítí".
Při vzniku Vojenské technické akademie v Brně při-

chází Ing. Dr. Vykutil 1. října 1951 na tuto vysokou
školu. K 1. lednu 1953 byl jmenován profesorem nižší
a vyšší geodézie. Za dobu svého působení v Brně přispěl
významnou měrou k celkovému profilu absolventů geo-
detickokartografického studia. Zpracoval celou řadu cen·
ných skript a v roce 1972 vyšel I. dH jeho velmi dobré
učebnice vyšší geodézie. Je známá rozsáhlá posudková
a oponentská činnost Prof. Vykutila. Je členem řady ko-

mlsl pro závěrečné státní zkoušky a komisí pro obhajo-
by kandidátských disertačních prací. Veřejně se angažu·
je v orgánech Vědeckotechnické společnosti. Také jeho
externí učitelská -činnost na Vysoké škole báňské v Ostra-
vě a nyní IlJaVysokém učení technIckém v Brně je svě-
dectvím jeho vynikajících odborných, pedagogických a
metodických kvalit. Bohatá pUblikační činnost Prof. Vy-
kutila dokresluje jeho profesicmální úroveň a celoživotní
práci.
Do další pedagogické a vědecké práce přejeme jubi-

lantovi neztenčený životní a tvůrčí elán, dobré zdraví a
pohodu v osobním životě.

Dne .1. září 1972 se dožil 65 let Ing. Z. Mašín, profe-
sor SPS zeměměřické v Praze. Narodil se v Praze, kde
v r. 1925 maturoval na Malostranské reálce. V letech
1925 až 1931 studoval na ČVUTv Praze, nejdříve strojní
a posléze zeměměřické inženýrství. Druhou stát. zkouš·
ku složil s vyznamenáním. Od r. 1932 působil u něko-
lika katastrálních měřických úřadů v Cechách a od
r. 1945 na tehdejší Ostřední správě poz. katastru v mi-
nisterstvu financí, v min. techniky a v min. stavebnic-
tví, podle postupné reorganizace pusobnosti. Po zalo-
žení samostatné SPŠ zeměměřické v Praze v r. 1951
nastoupil tam do funkce profesora. V r. 1970 odchází
jako profesor, ač na škole dále ještě pusobí menší mě-
rou ve výuce.
Za činnosti ve státní měřické službě soustředil jubi-

lant svou pozornost zejména na urbanismus. Zúčast-
nil se také úspěšně anonymní soutěže na urbanistickou
úpravu náměstí a jeho okolí v Č. Brodě. Organizoval
řadu pěkných odborných výstav doma (Ostrava 1947,
Klatovy 1948, Trutnov 1949, Praha a Brno 1949) i v za·
hraničí (kongres FW v Lausanne 1949).
B.ěhem studií působil též jako odborný asistent

v Ustavu geodetického počtářství u prof. F. Fialy. Své
zkušenosti ze státní měřické služby a svůj pedagogic-
ký zájem plně rozvinul po přechodu na prťtmyslovou
školu. Tam se věnuje hlavně geodézii, přednášel i ma-
pování, pozemkové úpravy a zeměměřické rýsování.
Svým studentům nepředává jen odborné poznatky,
nýbrž i své bohaté praktické zkušenosti. V období 1967
až 1970 přednášel také topografické práce na mat.-fyz.
fakultě KU v Praze. V letech 1955 až 1968 vyučoval
geodézi! a situační rýsování na dálkovém studiu Vy·
soké školy báňské v Ostravě, v jejím pražském konzul-
tačním středisku.
Ing. Mašín působí také v redakční radě našeho od·

borného časopisu od r. 1951 dosud. Během té doby uve-
řejnil řadu pojednání. Zvláštní pozornost si zasluhují
články, které se vztahují k jeho učitelské činnosti
(GaKO 12/1966, s. 21-23, 10/1967, s. 285-286 a 3/1971,
s. 70-72). Daleko významnější je ovšem jeho knižní
tvorba. Jednak sám a jednak se spoluautory vydal cel-
kem devět tištěných učebnic pro průmyslové školy.
Zvláštní zmínku zasluhují učebnice Geodézie I (spolu
s Dr. J. Císařem a Ing.' Košťálem, SPN, Praha 1970)
a Geodézie II (spolu s Dr. Císařem a Ing. Jungmanem,
SPN, Praha, 1972). Prvý dí! vyšel také ve slovenské
verzi (ALFA, ·Brďtislava, 1972). Zmíněné učebnice mají
vynikající úroveň a: při současném nedostatku vhod-
nější pomucky mohou zastupovat funkci velmi časo-
vé odborné geodetické příručky;
Pokud jde o pedagogické působení jubilanta, nebylo

malé. Za ta léta prošlo jeho vedením několik tisíc
absolventu ve všech formách studia na uvedené škole.
Významně přispěl k rozvoji vědomostí, lépe řečeno vy-
choval značný poče1t odborníků pro záslužnou, běžnou
geodetickou praxi. Své povolání vykonával s nadše-
ním pro svuj obor, pro zeměměi'ictvL Mnozí absolventi
na to rádi vzpomínají a k svému učiteli se radostně
vždy hlásí jako k staršímu příteli.
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Ing. Mašín vedle ředitele Ing. Procházky, vedle pro-
fesorů Ing. Mikuly a Ing. Košťála se zajisté významně
zapsal mezi prvé odborné učitele naší pražské průmys-
lovky. Zajisté mu patří i zásluha za vybudování velmi
pěkné přístrojové sbírky uvedené školy. Patří mezi
skromné, tiché, nenápadné a nadšené pracovníky ze-
měměřického oboru, kteří svou cílevědomou prací za-
nechávají po sobě trvalé hodnoty.

Jubilant přispěl nemalou měrou k rozvoji zeměmě-
řické praxe. Do dalších let mu přejeme dobrého zdraví,
aby ještě dlouho mohl sledovat rozvoj svého oboru a
své školy.

(říjen, listopad, prosinec)

5. řijDa 1882 - před 90 lety se narodil v Leibnitz Dr. Ing.
ReiDhard H u g e r s h o f f, profesor gAodézie a foto-
grammetrie na Vysoké škole technické v Dráždanech.
Byl význačným konstruktérem fotogrammetrických pří-
strojů, bohatá byla i jeho činnost literární, zejména
v oboru fotogrammetrie. (Zemřel 24. !edna 1941 v Dráž-
danech).
7. řijua 1857 - před 115 lety bylo provedeno prvDi sce-
lováDi Da Moravě. Zemědělské pozemky byly' sceleny
v obci Záhlinice na Holešovsku. Prací se zúčastnil po-
slanec, zemědělec F. Skopalík, který byl rovněž auto-
rem pozdějšího scelování zákona moravského, schvá-
leného v r. 1884.
9. řijDa 1857 - před 115 lety zemřel v Lublani Josef
R e s s I, vynálezce a konstruktér lodního šroubu. Je
málo známo, že se ve svých mladších letech zabýval
též zeměměřictvím a vydal několik menších prací, za-
bývajících se výpočtem ploch a návrhem dálkoměru.
(Narodil se 29. června 1793 v Chrudimi.)
9. řijDa 1882 - před 90 lety se narodil v Opočně IDg.
JaD B a li e, vI. rada a bývalý přednosta katastrální
služby na Slovensku. Měl vynikající podíl na vybudo-
vání a založení této služby. Jeho literární práce uveřej-
ňované v Zeměměřickém věstníku a Zprávách veřejné
služby technické se týkaly právě těchto problémů. (Ze-
mřel 9. ledna 1960 v Dlouhé Lhotě u Ml. Boleslavi.)
28. řijDa 1792 - před 180 lety se narodil ve Windisch-
-Matrei v Tyrolsku SimoD S tam pf e r, profesor Prak-
tické geometrie na Polytechnickém institutu ve Vídni.
Byl výborným matematikem i geodetem, zabýval se ze-
jména teorií a praktickým prováděním nivelace. Byl
konstruktérem některých technických zlepšení, známý
je např. Stampferův šroub. Zúčastnil se stupňového
délkového měřrmí mezi Mnichovem, Vídní a Prahou.
(Zemřel 10. listopadu 1864.)
29. řijDa 1892 - před 80 lety se narodil IDg. Alois
Pe j c ho t a.
15. listopadu 1882 - před 90 lety se narodil v Babí
u Náchoda IDg. JaD Br a Dd I, min. rada, bývalý před-
nosta kat. měř. úřadu v Praze. Delší dobu, do r. 1914
působil v triangulační kanceláři ve Vídni, v republice
působil v min. financí a u zemského fin. ředitelství
v dohlédací službě. Pracoval též literárně a byl kratší
čas členem redakční rady ZV. (Zemřel 6. února 1957
v Praze.)
15. listopadu 1957 - před 15 lety zemřel v Praze IDg.
Dr. Ladislav L u k d, nadějný vědecký pracovník prak-
tického zaměření, pracující převážně v oboru geode-
tické astronomie. O jeho erudici svědčí na 50 pojednání
a publikací, zveřejněných nejen u nás, ale i v zahra-
ničí. Byl členem řady vědeckých komisí. Zasloužil se
o založení geodetické observatoře na Ondřejově. (Na-
rodil se 5. února 1916 ve Volyni.)
18. listopadu 1962 - před 10 lety zemřel v Praze IDg.
Dr. Josef T r Dk a, nositel Řádu práce, prorektor a pro-

fesor geodézie na ČVUT v Praze, vedoucí katedry geo-
dézie na stavební fakultě. Kromě pedagogické a vě-
decké činnosti se věnoval i činnosti veřejné a význam-
ně se podílel na výstavbě socialistické vysoké školy ve
funkci náměstka ministra školství. (Narodil se 5. pro-
since 1904 v Plzni.)
21. listopadu 1892 - před 80 lety se narodil IDg. Dr.
Václav L 11 k á šek, dlouholetý pracovník vzn, později
pracující v civilní službě. Jeho velký rozhled se odra-
zil v jeho velké všestrannosti, všechny jemu svěřené
práce vykonával s pečlivostí a důsledností. (Zemřel
v Praze 10. října 1967.)
22. listopadu 1802 - před 170 lety se narodil ve Zdáru
na Moravě PhDr. JaD Par t I, docent matematiky a
praktické geometrie na technickém ústavu v Praze. vý-
uka těchto předmětii mu byla svěřena po odchodu prof.
Dopplera do B. Štiavnice. Z vysoké školy přešel poz-
ději na akademické gymnasium ve Vídni. (Zemřel 14.
října 1869 ve Vídni.)
23. listopadu 1962 - před 10 lety zemřel v Praze-Ruzy-
ni IDg. JaD S v e c, vrchní měř. rada a vedoucí měřic-
kého odd. ředitelství pro stavbu vodních cest. Pracoval
několik rokii též na vysokém učení technickém, jako
asistent u prof. Pantoflíčka. V r. 1928 byl členem čs.
delegace mezistátní delimitační komise pro úpravu čes-
koslovensko-německých hranic. (Narodil se 25. led-
na 1889 v Chlístově.)
26. listopadu 1882 - před 90 lety se narodil plk. Dr.
techD. Ladislav B e De š, dlouholetý velitel VZn v Pra-
ze. Byl znamenitý geodét i kartograf, zasloužil se o mo-
derní pojetí topografického mapování a měřických pra-
cí vůbec. Vypracoval pro tyto mapy novou zobrazovací
soustavu. Bohatá byla i jeho činnost literární.
8. prosiDce 1892 - před 80 lety se narodil v Praze IDg.
Bohumil Cer Dý, úl'. aut. civ. geometr v Nuslích. Byl
typickou postavou a význačným představitelem civil-
ních zeměměřičii své doby. Byl předsedou Sdružení civ.
geometrii pro nová měření, pracovní sekce v Praze, čle-
nem výboru Jednoty civ. geometrů. (Zemřel 5. prosince
1954 v Praze.)
14. prosiDce 1922 - před 50 lety byla na Slovensku
zákonem zavedeDa metrická mira při právních jedná-
ních.
17. prosiDce 1907 - před 65 lety se narodil v Blatné
IDg. Rudolf Ma I i váD e k, nositel vyznamenání "Za
zásluhy o výstavbu", pracovník ÚSGK, dlouholetý člen
redakční rady Geodetického a kartografického obzoru.
Podílel se na zpracování zásadních technologií při bu-
dování geodetických základů, přispěl též ke vzniku a
rozvoji geodetické observatoře na Pecném. (Zemřel
27. prosince 1970 v Praze.)
21. prosiDce 1947 - před 25 lety zemřel v Praze IDg.
Gustav Ve j š i c k ý, min. rada v min. zdravotnictví,
honorovaný docent na ČVUT v Praze. Byl tvůrcem sa-
mostatných přednášek "Dějin zeměměřictví", na země-
měřickém inženýrství, a významným pracovníkem bý-
valého Spolku technického muzea v Praze. Bohatá by-
la jeho literární činnost týkající se oboru zeměměřic-
ké historie. (Narodil se 3. září 1881 v Kolíně.)
23. prosiDce 1817 - před 155 lety byl vydán cís. pateDt
o orgaDizaci stabilDiho katastru a postupu měřických
prací, o dani pozemkové a vyměřování půdy školenými
silami.
1852 - před 120 lety bylo vydáno "Poučení o postupu
při zavedení předpisu evidence pozemkové a domovní
katastrální daně" (Unterricht fur das Verfahren bei
Ausfiihrung der Vorschriften zur Evidenzhaltung des
Grund- und Gebaudesteuer-Katasters).
1872 - před 100 lety byly vydány "Pomocné tabulky
k výpočtu čistého výnosu jednotlivých parcel dle ploš-
né míry v dolnorakouských jitrech do 1600 čtverečných
sáhů" o 20 let později byly vydány obdobné tabulky
pro metrickou míru.
1887 - před 85 lety byla zavedena tzv. polygonometric-
ká a trigonometrická metoda pro nové vyměřování ka-
tastrální.
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Schlanchwaage-Theorie nnd Metlrodik moderner hydro-
statischer Nivellements.
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1971;
Freiberger Forschungshefte C 262;
130 str., 92 vyobrazení, 22 tabulek.

Se vzrůstající výstavbou velkých objektů, strojních za-
řízení a podzemních staveb, vyvstává 'problém kontroly
stability, tzn. spolehlivého určení přesných hodnot po-
sunů sledovaných staveb. Jeden z úspěšných pokusů o vy-
řešení zmíněných otázek představuje užití kombinace
různých měřických metod. Ke stanovení výškových změn
lze např. často použít kromě přesné geometrické nive-
lace další nezávislé metody - nivelace hydrostatické.
O možnostech jejího uplatnění a o úspěšných výsledcích
informuje výše označená publikace, která představuje
souhrn dosavadních poznallků a zkušeností, získaných
při experimentálním i provozním měření zmíněnou me-
todou.
Autoři jsou vědečtí pracovníci freibergského ústavu

užité geofyziky, vedeného donedávna prof. Meisserem,
tvůrcem známého hydrostatického nivelačního přístroje
Freiberger- PrHzisionsschla uchwaage.
Jak je v začátku knihy uvedeno, datuje se historie mě-

ření výšek vodováhou již od starověku. V důsledku mo-
dernizace přístrojů, k níž došlo hlavně v posledních de-
setiletích, dosahuje metoda hydrostatioké nivelace-v sou-
časné době vysoké úrovně.
Kniha je rozdělena do tří kapitol.
V první kapitole je obsažen 'krátký přehled přístrojové

techni'ky. Jedná se o zvlášť typické výškoměry, předsta-
vující vždy určitý vývojový stupeň. Mezi stacionárními
systémy je jalko první uveden Helmertův niveaumeter,
s nímž byla vykonána pokusná měření koncem minulého
století. Autoři se dále zmiňují o dánském přístroji Nor-
lundově. Při měření přes mořské prťi/ivy Store-Belt a
Oresund bylo' s ním dosaženo přesnosti ±0,09 mm. Další
přístroj Haalc'kův (rtuťový] registruje relativní změny
menisků odpovídající relativním výškovým změnám bodů.
Větší pozornost věnoval autorský kolektiv přístrojům

přenosným. Vedle jednoduché Schulze-Muhsovy vodová-
hy je krátká zmínka o soupravě přístl'Ojů Degebo, po-
užité k měření sedání budov. Hydrostatický nivelační
přístroj typu Terzaghi, s mi'krometrickou stupnicí, je :<'Jde
popsán podrobněji. Přístroj je 7Jnám tím, že v třicátých
letech s ním prováděl měření posunťi staveb profesor
německé techni!ky v Brně H. Ltischner.
Zajímavé je pojednání o japonské vodováze typu Taka-

hasi, jíž bylo použito v r. 1930 k pozor'ování sedání tu-
nelu. V tomto přÍstroji na rozdíl od jiných je dotykový
brot umístěn pod hladinou a přivádí se k ní zdola. Dů-
kladněji je popsán přístroj Martinův, prověřený na pře-
hradách a západoněmecký přístroj Metron-Schlauchwaa-
ge 55. Ctenáře zaujme přiložená srovnávací tabulka, ob-
sahující vedle přístrojových parametrů také střední chy-
by jednoho převýšení měřeného pokusně v la1:>oratoři
a sti'ední chyby jednoho pi'evýšení vypočtené z mnoho-
násobně opakovaných observaeí na sledovaných objek-
tech.
Ve druhé kapitole je podro'bně popsán pi'ístroj Meis-

serův počínaje typem s excentrickým hrotem až po typy
nejnovější. Je odvozena chyba z excentric1kéhoumístění
měi'ického hrotu a její velikost vyčíslena na př1lkladech.
Rovněž je sestavena tabulka a nomogram ke stanovení
výškových 'kOrekcí pro různé hodnoty excentricity. Mezi
obrázky Meisserova přístroje najdeme typ bez zářivky,
typ se zái'ivkou na 1:>0ku válce a také druh pi'ístroje se
zái'ivkou zabudovanou v dotykovém hrotu.
V následujícím odstavci téže kapitoly se čtenái' se-

známí s teorií výškovéhO' měi'ení hydrostatickou nive-
lací. Fyzikální princip metody je objasněn zjednoduše-
nou Bernoullibo rovnicí a dále j'sou odvozeny rovnice
pro výpočet výškového rOzdílu dvojice bodťi. Je zde za-
veden vžitý název "konstanta", pi'esto, že se jedná o ve-
ličinu proměnnou. Stručně jsou popsány zdroje chyb pi'i

měření Meisserovým pi'ístrojem, především chyby výrob-
ního původu, dále vliv kapilarity, gravitace, tlaku vzdu-
chu, chyba v odečítání stupnic a nakonec i celkový vliv
těchto chyb na měřené převýšen!. Vliv teploty je roze-
brán podrobněji. Pro měření s pi'ipojenými hadioovými
teploměry jsou v přiložené tabulce sestaveny hodnoty
oprav. Autoři však poznamenávají, že se vždy raději sna-
žill použít vhodných opati'ení, aby vliv teploty omezili.
Několik dalších statí obsahuje návod k měření Meisse-
rovým přístrojem, dále ukázku formuláře pro záznam
čtení s pi'íklady vyhodnocení naměřených údajů s uži-
tím teplotních korekcí i bez nich.
Velkým kladem tohoto díla je kapitola ti'etí, obsahu-

jící výsledky pokusných měření i řadu zajímavých pi'í-
kladů použití Meisserova přístroje v praxi za posledních
15 let.
Na začátku se pojednává o výzkumu použitelnosti no-

vě konstruované Meisserovy vodováhy v podzemí. Za
prťiměrných teplot 20"-25 °c v sedmém patře jednoho
solného dolu bylo v ,období čtyřletého měření dosaženo
přesnosti ±0,009 mm. Ctenář se seznámí s postupem
a výsledky měi'ení sedání kostela v Quedlinburgu a bu-
dov v Drážďanech, které na základě zjištěných hodnot
posunů byly zpevněny injektážL V následující stati auto-
ři popisují kontrolní výšková měření při stavbě televizní
věže a kontrolu svislosti 120 m vysokého komínu elek-
trárny. Další odstavce jsou věnovány ukázkám měření
ve štolách pi'ehrad a pi'i tlakových a smykových zkouš-
kách vlastno'stí· zemin na staveništi vodního aHa. Jsou
publikovány výsledky měi'ení za neobvyklých podmínek
při teplotě pod nulou, kdy přidáním glysanthinu do vody
byl bod mrazu takto vytvořené kapaliny snížen na
_10°C. POZioruhodné jsou výsledky při pozorování po-
sunů základů turbín, získané za mimoi'ádně nepi'íznivých
podmínek (rozdíl teplot 12°C]. Je zajímavé, že i v těch-
to extrémních poměrech nepřesáhla stI'. chyba 0,03 mm.
Rovněž zkoumání pohybů dynamicky namáhané ,kon-
strukce, kdy bylo so'učasně zapojeno 18 výškoměrťi v je-
den systém obsluhovaný jedenácti pozorovateli, stojí za
pozol'nost. Totéž možno i'íci o pracích spojených s vý-
zkumem vlivu zhutnění půdy na posuny sypané hráze.
Autoři pi'i nich pi'edvedli specifické pdužití vodováhy
v těžko dostupných místech objektu.
Vhodně vybrané atraktivní pNklady z praxe ukazují

na široké možnosti uplatnění hydrostatic'ké nivelace.
Kapitoly jsou logicky členěny a je dodržena jejich vzá-

jemná návaznost. Autoři uvádějí téměi' u každé zaměřo-
vané lukality její geologioké poměry a četné jiné údaje
mající vztah k pi'edmětu měi'enL Získané výsledky po-
sunů jsou velmi názorně zpracovány formou rťizných
grafů v závislosti načase, dále ve formě isočar poklesů
i některými jinými 7Jpůsoby.
Při celkovém hodnocení obsahu knihy je ti'eba uvážit,

že v dnešní době, kdy vědeckO'-výzkumná činnost dosa-
huje rychlého rozvoje, není snadné sestavit publikaci za-
hrnující současný stav. Patrně z toho důvodu neobsahuje
tato kniha žádnou informaci o hydrostatiokém výšk6mě-
ru SAV, který udává automaticky výsledné převýšení
v digitální formě a navíc umOžňuje snížit nežádoucí výš-
ku \'odního sloupce na minimum. Rovněž o prV'llím čs.
pi'ístroji výroby Meopta i sovětských pi'ístrojích Enims
a Unipromed i jiných typech užívaných v zahraničí, se
autoi'i nezmiňují. Pro pi'ípad měření na znač'kách v po-
dlaze objektu a do větších vzdáleností pozorovaných 1:>0'-
dů odkazují autoi'i na literaturu z Polska a Dánska,
nepíší však nic o soupravě stativťi s pi'enosnými díly vý-
roby Freiberger-Prl1zisionsmechanik, ani o Svagrově me-
todě stanovení průhybových křivek hřídelťi velkých tur-
bín za použití uvedených dílů soupravy.
~ro geodety, zabývající se měřením posunťi, pi'edsta-

vUJe tato recenwvaná publikace vítaný zdroj informací,
které v oblasti hydrostatické nivelace byly dosud velmi
kusé. Obzvláště cenné jsou údaje o možnostech dosažení
vysoce kvalitních výsledkťi v obtížných podmínkách.
Učebnice geodézie mohou být obohaceny o další kap i-
tolu. Uvedený spis, zasluhující vzhledem k aktuální té-
matice mnohem větší poblicity, lze doporučit do odbor-
ných knihoven.

Ing. Jiří Paionrek,
VUT Brno
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