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Geo,raflcký prostor a Izdokonalenl Jazykových pro-
sti'edk6 Jeho kartOllraflckého modelováni na bázi ,eo-
motrle
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 8, str.
187-195, 9 obr., lit. 45
Objasněni předmětu kartografického modelováni a Iden·
llflkace jehO mlsta v modelu kartograflckéhoproce-
su. Struktura tohoto předmětu modelování a zdoko'
nalenl jazykových nástrojů jejl kartografické Intel'"
pretace, založené zejména na využiti topologických
prOstředků.
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Uri!ovánl ,nelinearlty mlkrometru Ilravlmetru Gs 15
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 8, str.
195-200, 5 obr., 2 tab., lit. 5
Stručný popis dosud užlvaných metod. DlťHeldova me·
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Te-U
reOAe3HlIeCKHH H KapTorpaCIJHlIeCKHH 0630p, 35,
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Geografický prostor a zdokonalen í
jazykových prostředků jeho
kartografického modelování na bázi
geometrie

Naléhavým úkolem současné teoretické kartogra-
fie je zformování uceleného modelu, který by jako
prototyp představ o posloupnosti kartografických
činností vystihoval mnohotvárný mechanismus lvor-
by a využiti mapy (dále jen "kartografický proces"
jako pracovní pojem). Vědeckým posláním takové-
ho modelu je vytvoření spolehlivé základny pro ze-
vrubné poznání zvláštností kartografic kého .proce-
su a pro jeho následné cílevědomé ovlivňování
a zdokonalování. Pragmatické dtisledky tohoto teo-
retického snažení pak možno spati'ovat v další op-
timalizaci mapy a metod jejího využití, uplatňova-
ných jako prostředky poznání reality a kvalifiko-
vaného rozhodování o ní. Stěžejní otázky souvisejí-
cí s formováním uvedeného modelu spočívají v ob-
jasnění předmětu kartografického modelováni, iden-
tifikaci místa tohoto předmělu ve sledovaném pro-
cesu, v prohloubení pi'edstav o jeho struktúfe a rov-
něž ve zdokonalení ;azykových nástro;ů kartogra-
fického zprostředkováni této struktury pi'edmětu
modelování.

(3)- ••,II,oh ••
tr•••••••...-sc.
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2. Pracovní modely kartografického procesu

Geneze současné podoby modelti kartografického
procesu je nerozlučně spjata f>e· založením teorie
komunikace kartografické informace. Některé jeji
prvky bylo možno zaznamenat již v roce 1964 u Mo-
lese [1], ale do dnešních dni ztistává uznávaným
protagonistou tohoto teoretického směru českoslo-
venský kartograf Koláčný [2], který v roce 1968
předložil světové odborné veřejnosti ucelený a do-
statečně podrobný model kartografického procesu
popisujíci v sevi'eném tvaru cyklus tvorby a využiti
mapy. Tento model (obr. 1) byl uveřejněn i v našem
odburném časopisu [3]. Závažné konsekvence vy-
plývající z propojenosti sledovaného cyklu pro roz-
voj kartografie vyvodil pak později na základě sy-
stémového nazíráni naši disciplíny Martinek [4 J,
který identifikoval ve vybraných zpětnovazebních
komponentách systému kartografie závažný zdroj
jehu samoregulačniho zdokonalováni.

Koláčného fundamentální práci však následovala
nejen u nás, ale zejména v zahraničí i mnohá další
pojednáni, zaměi'ená na zdokonalení uvedeného pra-

L _
(5)- ,6"lIool ( 6)- ,6"bo'
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covního modelu, jejichž výběrovou bilanci podal
v roce 1977 Guelke [5]. Komunikačně-informační
pojetí kartografického procesu bylo zejména Sališ-
tevem opakovaně (na př. [6] aj.) podrobeno ostré
kritice, poukazující na jeho neadekvátnost a jedno-
strannost. Přesto však základní struktura Koláčné-
ho modelu zůstává i v současnosti kost.rou J/šech
modelů, které usilují o výstižnou interpretaci pod-
staty kartografie jako vědy.

Jako základní prvky a nositelé informace vystu-
pují v této kostře realita, *) subjekt kartografa,
mapa, subjekt uživatele mapy a někdy též jazyk
mapy (označovaný jindy jako mapový nebo karto-
grafický jazyk). Faktorem, který vzájemně odlišuje
jednotlivé modely kartografického procesu, jsou
zejména vztahy mezi těmito prvky a jejich inter-
pretace. Chceme-li dále objasnit povahu předmětu
kartografického modelování, je důležIté si ve sle-
dovRných modelech povšimnl)ut prvků realita (unI-
versum, skutečnost) a sub;ekt kartografa ti analy-
zovat jejIch vztahy. U Koláčného [2] šlo na tomto
místě o obousměrný vztah, v němž za prvotní po-
kládal vztah směřující od karlografa k realitě a re-
prezenlující výběrovost jeho pohledu na tuto reali-
tu ti za sekundární pak vztah orientovaný od reality
ke kartografovI a vyjadřující tok jiŽ selektovaných
informací od ní, čerpaný tvůrcem mapy.

V pozdějších modelech kartografického procesu
všali: tento oboustranný vztah mezi realitou a sub-
jektem kartografa vymizel a zůstal tu jen vztah
miřící od reality ke kartografovi. Tak tomu je u Sa-
liščeva [7], Ratajského [8 J, Robinsona a Petcheni-
kové [9], A8lanikašviJiho [10] i u řady dalších
aulorů. Dokladem je Ratajského interpretace sle-
dovaného procesu (obr. 2 J. Tato skutečnost dosvěd-
čuje tendenci uvažovaných odborných prací pi'ipo-
dobnit popisovaný kartografický proces ustálené-
mu schématu komunikačniho systému a v souvis-
losti s tím rovněž respektovat starou definici infor-
mace jako zprávy, sděleni u nějaké události, která
je přenášena z vysílače, zdroje - tedy reality, na
přijímač - tedy kartografa.

Je však Zřejmé, že zejm.éna neživá přlroda, ktera
je častým pľedmětem kartografického modelování,
sama takovou zprávu není schopna ani vyslat, ani
přIjmout. Proto se v současné vědě uplatňuje - Jak
ukazuje Ursul [11] - nové pojet! informace jako
variety, rozmanitosti uchovávané ve hmotě všech
složek reality, pro jejíž účelově orientovaný odraz
je nezbytná aktivita sub;ektu -- v našem případě
kartografa - cílená do reality. Naznačený prvek
aktivity subjektu ve vztahu k realitě je neopomenu-
telným výrazem pochopení dialektiky principu od-
razu ve vědeckomaterialistickém přístupu k feno-
ménu poznání a jeho vypuštění z variant modelů
kartografického procesu bylo proto krokem zpět.
K jeho nápravě došlo až později, kdy např. Grygo-
renko [12] ve své modelové variantě vrátil obou-
směrný vztah mezi realitou a kartografem na jeho
původní místo, které v Koláčného modelu zaujímal.

.) Realita bývá přlpadně zastoupena leteckým či kos-
mickým snlmkem, podkladovou mapou apod. Tlm je však
vyvolána řada změn ve gnoseologii zkoumaného procesu,
jejichž povaha Je patrná z kap. 3.

Podobná názorová korekce je promítnuta i do jed-
né z posledních úprav sledovaného modelu, Jejímž
autorem je Ljutyj [13] (obr. 3). Ke škodě věci však
naopak chybí v pracovním modelu kartografického
procesu, který ve svém úvodu prezentuje naše nové
vysokoškolské kompendiulU kal'tografie [14].

3. Geografický prostor jako gnoseologický obraz
realitjj

Aktivní vztah kartografa k realitě má svůj před-
obraz v obecném vztahu subjektu k prostředí, které
jej obklopUje. Cílem snažení kazdého subjektu je
vytvořit si ve svém vědomí takový odraz reality.
který by mu umožňoval bezpečně se v ní orientovat
a cílevědomě v ní řídit vlastní chování.. Pro tento
intuitivní odraz vně jsí skutečnosti ve vědomí lid-
ského subjektu se ve světové literatuře uplatňuje
řada synonymických označení, jejichž přehled uvá-
dí např. Hart a Moore [15]. Šemjakill [16] tomuto
subjektivnímu odrazu reality přisuzuje velmI při-
léhavé označení topografiCká před sta ua, nejfrek-
ventovaněji ve sledované souvislosti používanýmI se
ale staly anglické termíny cognitive map anebo
mental map.

Na tomto místě je však třeba upozornit, že se
v uvedených slovních spojeních pojmu mapa pouŽí·
vá v přeneseném slova smyslu a že tato jeho apli-
kace nikterak nevyjadřuje podobnost sledovaného
subjektivního odrazu reality s mapou chápanou
v kartografickém slova smyslu. Je tomu tak proto,
že příslušný odraz - nehledě na existenční význam,
který pro svého nositele má - vykazuje mnohé
subjektivně založené nedostatky, neboť bývá v ne-
známé míře nekomplexní, vykazuje nedefinovaná
zkreslení, je schematický a někdy zahrnuje dokon-
ce zcela fiktivní prvky, které v realitě neexistují.
V souvislosti s tím také nelze označit za vhodný
pojem myslená mapa, který pro sledovaný odraz
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reality ve vědomí subjektu v češtině razí Slovník
geodetického a kartografického názvosloví [17 J.

Na rozdíl od naznačeného intuitivního formování
odrazu reality ve vědomí subjektu, probíhajícího
v běžném životň, je v procesu tvorby mapy naplňo-
ván vztah kartografa a reality profesionálně záměr-
nými metodami. Kartograf v jeho prtibčhu vyvíjí cí-
levědomou činnost, v níž má především jednoznač-
ně definovánu míru komplexnosti odrazu reality,
který usiluje vytvotit ve svém vědomí. Jde mu o od-
raz takového fragmentu reality, který leží na prti-
niku

- současného znalostní/w a technologického po-
tenciálu (toho, co věda vtibec a v jejím rámci též
kartografická věda o realitě znají anebo se v dané
etapě vědeckotechnického rozvoje mohou dozvě-
dět),

- interpretačního záměru (toho, obraz jaké strán-
ky, resp. části reality má příští mapa vzhledem ke
svému účelu zprostředkovat) a

- modelovacího potenciálu (toho, co je pi'ipra-
vovaná mapa schopna z reality odrazit).

KartografovI je v souvislosti s tím také zřejmé,
že se při formování odrazu reality ve vlastním vě-
domí nevyhne jeho zatížení zkresleními, ale druhy
a velilwstl těchto zkreslení má identifikovány a mo-
difikuje je v zájmu optimalizace parametrti příští
mapy. Při formování odrazu reality ve svém vědo-
mí též nahrazuje její vágně definovanou schema ti-
zaci vědecky založeným zobecněním - generaliza-
cí. Přitom nepřipouští, aby do jeho odrazu reality
pronikaly fiktivní prvky.

Odraz reality v kartografově vědomí tedy repre-
zentuje výsledek složitého myšlenkového procesu,
který se v žádném případě netýká reality jako cel-
ku, jak to naznačuje napl'. Ratajského model, a kte-
rý nemá ani povahu jen pouhého výběru zvolených
oblastí a stránek reality, jak tuto činnost specifiku-
je model Koláčného. Předmětem tohoto odrazu však

/
/

/

není ani prosté zrcadleni vybraných stránek reali-
ty, ale jde tu o abstrakCI, která je výslednicí obou-
stranné interakce kartografa a reality. Uvedené
abstrakci možno přiřadit v odborné literatuře zave-
dený pojem geografický prostor. *) Ze sledovaného
procesu utváření této abslrakce přitom jednoznač-
ně vyplývá, že geografický prostor není univerzální
fenomén, ale že se v každém jednotlivém případě
kartografického modelování jedná o jeho určitou
specifickou variantu.

Geografický prostor jako předmět kartografické-
ho modelování studuje Pravda [18], Sališčev [19),
Aslaniknšvlli llD] a další autoři. Avšak ne všichni
jej zřetelně prezentuji jako abstrakci. Např. napo-
sledy citovaná práce [10] zdtirazňuje, že předmě-
tem kartografického modelování je konkrétní pro-
stor, který uvádí do protikladu k abstraktním ma-
tematickým prostorům. Jedná se tu patrně o ozvěnu
mnohem starších úvah o rozdílu reálného prostoru
přírodovědce a ideálního prostoru geometra, kte-
rými se zabýval Vernadskij [20]. Diferenciačním
prvkem mezi naznačenými póly však ve skutečnosti
není abstraktnost vtibec, ale jen míra abstrakce
uvažovaných prostorů. Konečně již v minulém sto-
letí k omyltim, vznikajícím v chápání povahy pro-
storu, Engels [21] poznamenal: "Napřed se dělají
abstrakce ze smyslových věcí a pak se chce je
smysly poznávat, vidět čas a čichat prostor. Empi-
rik se tak zabere do zvyku empirického poznávání,
že se domnívá, že je ještě na poli smyslového po-
znávání, když už má co dělat s abstrakcemI."

V pojmu geografický prostor akcentuje adjekti-
vum geografický orientaci zájmu kartografického
procesu na příslušný fragment hmotné reality
a substantivum prostor pak odráží formu existence
této hmoty, záležející ve faktu, že všechno, co objek-
tivně existuje, má svou rozprostraněnost, své roz-
měry a také prostorové vztahy k ostatním jevtim.
V tomto termínu se tedy zobrazuje nerozlučná jed-
nota hmoty a prostoru jako odezva principu einstel-
novské teorie relativity (i když komplexně pojatá
kartografická činnust, zahrnující i dynamickou
kartografii, by si na tomto místě zasloužila uvede-
ní geografického čdsoprostoru). Ve sledovaném
smyslu pak také základní strukturu geografického
prostoru vytvářejí jednak jeho prostorové atributy
(prostorová určenost jeho objektti), a jednak jeho
atributy oĎsahové (určenost podstaty jeho objel{tti).

Geografický prostor jako výsledek interakčního
ptisobení subjektu a reality má ve sledovaném smys-
lu povahu gnoseologického ubrazu reality, do něhož
se promítají rtizné druhy nejen smyslového ollrazu,
ale i teoretického poznání kartografa, jenž geogra-
fický prostor na realitě vydělil a definoval. Uvažo-
vaný gnoseologický obraz reality přitom sice vy-
jadřuje její objektivní obsah, ale bezprostředně exis-
tuje ve zvláštní subjektivně-ideální formě jen pro
svého nositele - kartografa, není na jiného jedin-
ce přímo přenositelný a zustává tedy pro druhý

* J Geografický prostor je třeba nadále pokládat za
reprezentanta celé třídy kartograficky modelovatelných
prostort'i, tedy nejen geografického, ale i geologického,
demografického aj.
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subjekt též nevyužitelný" Společenské zprostředko-
vání tohoto gnoseologického obrazu zabezpečuje
kartograf teprve vytvořením kartografického mode-
lu geografického pmstoru ve formě mapy.

Hledáme-li místo sledovaným způsobem chápané-
ho geografického prostoru v pracovním modelu kar-
tografického procesu, pak jej nacházíme - jako
výslednici vztahu kartografa a reality - v bloku
subjektu kartografa. Odtud pak také působí jako
bezprostřední vstup pro tVOl"bupříslušného kartQ-
grafického modelu - mapy. ldentifikované po-
znatky o procesu formování geografického prosto-
ru jako gnoseologického obrazu reality ve vědomí
kartografa pi'itoIIl signalizují, že se rozhodující po-
díl tvůrčí činnosti kartografa (formující zásadní
předpoklady obsahové kvality odrazu sledovaných
stránek rea lity ve tvořené mapě j odehrává v oblasti
vztahu kartograf -- realita, zatímco ve sféře vzta-
hu kartograf - mapa se odvíjejí aktivity, koncen-
trované zejména na optimální zprostředkování to-
11Oto obrazu adekvátním kartografickým modelem
(bez možnosti zlepšení jeho obsahové kvality vůči
předchozí fázi j. *j

4. Jazyk mapy jako nástroj modelování
geografického prostoru

Základním předpokladem výstižného převodu geo-
grafického prostoru jako gnoseologického obrazu
reality z vědomi kartografa do formy příslušného
kartografického modelu je disponibilita adekvát-
ních modelovacích nástrojů. Již dříve zmíněná va-
riabilita modelovaného geografického prostoru
a priori předpokládá i přiměřenou proměnlivost
a pružnost modelovacího aparátu. Nicméně možno
jako rozhodující přijmout zásadu, že čím dokonalej-
ší je koncepce tohoto aparátu, tím výstižnější inter-
pretaci geografického prostoru může poskytnout na
jeho základě vytvořen)" kartografický model.

V současné době nabízí nejucelenější koncepci
nástrojů kartografického modelování Zingvistickd
teorie, která za základní prostředek modelování
považuje jazyk mapy. O jazyku mapy se již ve 30.
letech zmínil Hettner a také Baranskij a od té doby
byl předmětem odborného zájmu mnoha dalších
autorů. Jeho místo v modelu kartografického pro-
cesu v zásadě identifikoval už Koláčný [Z]. Pozná-
vání povahy tohoto fenoménu se v posledním obdo-
bí věnovala řada dalších specialistů a mezi nimi též
naši autoři (např. Martinek [Z3], Pravda [Z4], Ne-
beský [Z5] aj.). Zřejmě nejdále v tomto směru teo-
retického bádání zatím dospěl Ljutyj [26].

Jmenovaný autor rozlišuje v rámci jazyka mapy
podjazyk mapy I, využívaný k odrazu prostorových
atributů geografického prostoru a jeho objektů a na-

*) Připomeňme, že již před lety publikoval v našem
časopise Krcho [22] svou excelentnl systémově založe-
nou analýzu triády geografická sféra - reálný prosto-
rový systém - abstraktnl kartografický systém. Pozorný
čtenář v nI najde jisté paralely s našI posloupnosti reali-
ta - geografický prostor - kartografický model geo-
grafického prostoru, zároveň vsak i řadu odlišnost! vy-
volaných rozdíly ve vůdčlch aspektech přístupu obou
autora k dané problematice.

plňující tak jejich prostorovou určenost, a podjazyk
mapy n, aplikovaný k odrazu obsahových atributů
prostoru a jeho objektů a tedy ke zprostředkování
jejich obsahové určenosti (obr. 4). Ukazuje se, že
toto Ljutého členění jazyka má své paralely u dal-
ších autorů, kteří explicitně nebo latentně nazna-
čují potřebu zvláštního jazykového ošetření pro-
storové a obsahové stránky objektů (Aslanikašvili
[10]), prvního a druhého plánu mapy (Nebeský
[Z5]), topografické a tematické informace (Bertin
[Z7]) apod.

GEOGRAfiCKÝ PROSTOR

PROSTOROVÉ OBSAHOVÉ
ATRIBUTY ATRIBUTY

PODJAZYK PODJAZYK
MAPY I MAPY II

Teorie jazykového zabezpečení procesu kartogra-
fického modelování geografického prostoru zazna-
menala ve svém dosavadním vývoji řadu úspěchů.
U Kotljakova a Ljutého [Z8] můžeme dokonce sle-
dovat náznaky mnoha teoretických i praktickýcll
konsekvencí, které lze z jejího důsledného uplatně-
ní v budoucnu v kartografii očekávat. Nicméně se
ale zdá, že práce většiny autorti, působícícll v této
oblasti, ustrnuly ve fázi definování a systematiza-
ce jazykových nástrojů mapy a zatím výrazněji ne-
pokročily v jejich prosazování do sféry teoretické-
ho a praktického prohlubování gnoseologického pu-
tenciálu kartografických děl, do oblasti racionali-
zace jejich zpracování a interpretace a příp. do
dalších směrů utilitárního zhodnocení lingvistické
koncepce mapy.

Nastálé zmrazení vývoje sledovaného inovačního
směru má jistě více příčin. Jednou z nich je však
bezpochyby zatím neúčinné ruzpracování problema-
tiky pod jazyka mapy I, který má přirozenou funkci
"hýbatele" celého jazykového komplexu mapy. Za-
tímco o úloze podjazyka mapy II [byť třeba i v ji-
ném terminologickém pojetí) a o jeho sémiotické
povaze panuje mezi odborníky zásadní názorová
shoda, vyvíjí se situace kolem pod jazyka mapy I
dramatičtěji. Nejde tu přitom o nic menšího, než
o uznání a komplexní uplatnění moderní geometrie
ve funkci pod jazyka mapy I. V této souvislosti ne-
lze nepi'ipomenout dnes již klasická díla Bungeho
[Z9], Harveye [30] a dalších o nezastupitelné úlo-
ze geometrie v teorii geografie a potažmo též v teo-
rii kartografie. Zejména první z těchto prací ve své
době zazářila, ale pro faktickou nepřipravenost teo-
retické kartografie zhodnotit a vstřebat její přínosy
brzy zapadla.

Na opačném pólu se nacházejí pozdější práce,
které směřovaly buď k úplné likvidaci otázky pod-
jazyka mapy I anebo k jejímu řešení s vyloučením
účasti soudobé geometrie. K prvním lze přiřadit po-
jednání Sališčeva [31], v němž se odmítá existence
uvažovaného podjazyka vůbec. Významným před-
stavitelem druhých se pak stala práce Aslanikašvi-
liho [10], v níž jmenovaný autor na základě tvrzení
o nekompetentnostž geometrie pro výkon sledova-
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POD JA ZYK MAPY I

M ETRI KA

TOPOLOGIE

né jazykové funkce usiluje o její náhradu učením
o syntakticky opodstatněném prostorovem "chová-
ní" znakO v mapě, které odráží strukturu územní
reality. Uvedené kroky byly zřejmě vedeny snahou
o obhájení specifičnosti mapy a ochránění karto"
grafie pi'ed hrozbou jejího jednostranně chorolo-
gického pojetí. Způsobily však, že se dnes v okruhu
jejich působnosti většina teoretických prací v uva-
žovaných souvislostech úzkostlivě vyhýbá explicit-
nímu vyjádření úlohy geometrie v dané oblasti.

Tím nejen že nikterak nepřispěly ke tvfirčímu ře-
šení otázky podjazyka mapy I. ale navíc daly v teo-
retické kartografii vzniknout paradoxní situaci, kte-
rá jako by pi'ehlížela skutečnost, že geometrie

- je prostřednictvím vyměi'ování Země - mapo-
vání - nerozluěně geneticky spojena s kartografU
(řec. rrJ0 - Země, fwrp0l) - měření),

- prokázaia svůj funkční potenciál v řešení
prostorových problémů fundamentální povahy (teo-
rie relativity apod.),

- je východiskem rozsáhlého okruhu metod
praktické aplikace map,

je reálným základem počítačové grafiky
a strukturních metod rozpoznávání obrazil, které
představují nosné směry rozvoje automatizace v kar-
tografické praxi.

Za naznačené přezírání potenciálu soudobé geo-
metrie platí teoretická kartografle stagnací, jejímž
průkazným svědectvím je i nevyti'íbenost názorů na
principiální problém základni struktury pod;azyka
mapy I. Přes pfoklamativní ortodoxně sémiotické
pojetí přitom do těchto názorů vesměs latentně pro-
sakují geometrické prvky, přičemž nedúslednost
v jejich uplatnění zpúsobuje, že v teorii koexistuje
- s jedinou cílovou specifikacI - několik koncep-
tuálnich modelů pod jazyka mapy I, které autor [32]
již dNve přehledně analyzoval (obr. 5).

Nejjednodušší koncepce [a) ztotožňuje tento
pod jazyk výhradně s metrikou a dovozuje, že ani
relativní prostorové vztahy "nereprezentují kvali-
tativně jinou [roz. než metrickou) formu" [Aslani-
kašvili [10]); Rozvinutějšipojetí (b) uvádí v jazy-
kových nástrOjÍCh této povahy vedle metriky urče-
né k odrazu absolutní lokalizace také topologii,
zprostředkující kvantitativní a kvalitativní odraz
struktury jednotlivých objekttl a jejich množin
(Vasmut [33]). Přitom se v něm uplatnění metriky
a topologie navzájem vylučuje, neboť vztah mezi
prostorovým vzorem a jeho modelovým obrazem je
buď "vzá;emně ;ednoznačný [roz. metrický J pro
nejdůležitější prvky "anebo" topologický pro všech-
ny ostatní" (Biličová, Vasmut [34]). Nejdukonalej-
ší koncepce tohoto pod jazyka (c) jej obdobně chá-
pe jako metrické a topologické nástroje odrazu
prostorové ur{;enosti geografického prostoru a jeho

objektů. Na rozdíl od předchozího pojetí z nich však
snímá vzájemnou výlučnost, když ukazuje geugra-
fický prostor jako "především topologický, ale zá-
roveň metrický, neboť metrika se opírá o topolo-
gickou strukturu" (Bouillé [35]).

V uvedené posloupnosti konceptuálních modelů
je zachycen dosavadní vývuj od simplifikovaného
ke komplexnímu pojetí pod jazyka mapy I a od auto-
nomního k systémově propojenému chápání jeho
složek. Vedle těchto diferencujících prvkO uvede-
ných koncepcí je však spojuje jeden společný rys,
kterým je blíže nezdůvodněná, nicméně nezvratná
přesvědčenost o zi'etelněm vydělení intel'pretač-
ních funkcí pod jazyka mapy I vůči interpretačním
funkcím podjazyka mapy II. Ve zvláštií jednoznač-
né podobě vyjadřuje tento předsudek Aslanikašvili
[10], když v kartografickém modelu geografického
prostoru rozlišuje "prostorový obal" a "náplň obsa-
hového významu" a zdůrazňuje, že "mezi nimi
existuje přísně vymezené rozdělení jazykových
funkci".

Někteří teoretici lingvistického směru však začí-
nají v poslední době o neotřesitelnosti této predes-
Hnace intuitivně pochybovat, a to zejména v souvis-
losti s postupným pochopením skutečnosti, že je jí
l'espektovaní púsobí jako pi'ekážka na cestě k dal-
šhnu rozvoji teorie jazyka mapy. Nebeský [361
konstatuje, že se nedostává "teorie, kteri1 by ovlád-
la symbiózu obou živlů (roz. pod jazyků mapy), tak
charakteristickou právě pro mapy. Nejenom že chy-
bí vhodná část matematiky, chybí zde i to, co by-
chom ... mohli nazvaLpmtomatematikou". Na roz-
díl od tohoto závěru se však zdá - jak to již autor
naznačil ve svém pojednání [371 _. ze poHebné
symbiózy obou pod jazyku může být již dnes docíle-
no pr:ivě účinným uplatněním geometrie jako pod-
jazyka mapy I.

Geometrie opírá svou kompetentnost pro efektivní
výkon funkce pod jazyka mapy I o schopnost vý-
stižného popisu struktur reálného světa a jejich
prostorového chování. Excelentním dokladem této
její immpetentnosti je Einsteinova geometrizace
světa. Ze široké palety geometrií se při zobrazování
makrosvěta, kter}" je nejčastější předlohou vlastní-
ho předmětu kartografického modelování, uplatňu-
je geometrie Euklidova, která ve smyslu již uvede-
ného pojednání (35] disponuje pro popis geogra-
fického prostoru euklidovskou metrikou a zároveň
euklidovskou topologií.

Metrilra je určena k odrazu k:vantitativních aspek-
til prostoru vyjadřovaných délkami, plochami, úhly
a jinými metrickými parametry. Za metrické para-
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metry prostoru se však také pokládují - jak uka-
zuje Mostepanenko [38] - jeho stejnorodost a izo-
tropnost. Stejno1'odost přitom vyjadřuje rovnocen-
nost všech bodů prostoru, zatlmco izot1'opnost prt-
suzuje tuto vlastnost všem jeho směrům. Topologie
je pak povolána zobrazovat kvalžtativni aspekty
prostoru, k nimž náleží jeho t1'o;1'ozmě1'7lost, spoji-
tost a uspořádanost. Spoíitost je v té nejobecnější
podobě dána tím, že prostor vykazuje mohutnost
kontinua a že tedy množina jeho bodů je nespočet-
ná. Spojitost prostoru přitom předpokládá jeho
souvislost, tedy nemožnost jeho rozdělení na dvě
izolované části. Uspořádanost prostoru pak repre-
zentuje zobecnění lineární uspořádanostl, která
spočívá v tom, že ze tří různých bodO ležících na
euklidovské přímce je vždy jeden mezilehl ý.

Exaktní geometrické pojednání geografického
prostoru se vymyká z objemových možností této
práce a proto je účelné odkázat na jeho axiomatic-
kou definici, kterou vytvořili Beguin a Thisse [39].
Za základní stavební prvek v ní považují geometric-
ky určené místo, které chápou jako nositele obsa-
hov}'ch vlastností, resp. funkcí. Tento metodický zá-
klad se nachází v dobré shodě s principy uznávaný-
mi dalšími autory (např. Minc a Preobraženskij
[40] ). Na množině míst pak definují met1'iku a met-
rikou vytvořenou topologii prostoru. Navíc axioma-
ticky zakládají pojem plochy množiny míst bazíru-
jící na teorii míry a sledují geometrii toků vlast-
ností mezi množinami míst, která otevírá cesty
k přechodu na řešení sledované problematiky v ča-
soprostorových dimenzích.

Jestliže dosavadní odborná pozornost byla v teu-
rii kartografického modelování geografického pro-
storu udělovánu metrickým nástrojům, pak další zá-
sadní rozvoj této problémové oblasti možno učeká-
vat zvláště od zhodnocení potenciálu jazykových
prostředků topologické povahy. Rozměrnost, spoji-
tost a uspořádanost jako atributy prostorové urče-
nosti ubjektů a prostoru jako celku ve výše nazna-
čeném pojetí mají charakter topologických inva-
riantu, tedy geometrických vlastností prostoru, kte-
ré se zachovávají i při těch nejobecnějších jeho de-
formacích typu smršťování, roztahování, přehýbání
a kroucení, avšak s vyloučením deformací narušu-
jících (dělením a spojováním) jeho pOvodní spo ji-
tost. Zásadní rozdíl metrických a topologických
atributů prostoru a jeho objektO spatřuje Mostepa-
nenko [41] v tom, že "zatímco by se změna metric-
kých vlastností prostoru nedotkla základů existen-
ce a proběhla by možná, aniž by ji pozorovatel za-
znamenal, změna topologických vlastností by na-
rušila spojitost a vyvolala porušení základních fy-
zikálních zákonitostí".

Topologicky zprostředkované vlastnosti geogra-
fického prostoru a jeho objektů tedy odrážejí prin-
cipiální projevy jejich existence a v souvislosti s tím
i některé aspekty obsahOL'é kvality těchto objektů,
zachycené v jejich morfostrukturních rysech. Tak
lze studuvat řadu vzorkO vrstevnlcových obrazů
tvarů reliéfu zemského povrchu (obr. 6), které jsou
navzájem metricky zřetelně odlišné, ale mají při-
tom cosi společného, co je vesměs řadí pod pojem
kupa. To společné má povahu topologického inva-
riantu, který může být např. podle Grejsucha [42]

JV;::J
G 3 7

vyjádřen funkční závislostí gradientu reliéfu G (mě-
i'eného radiálně od sti'edu vhodně dimenzované
čtvercové sítě - lokalizovaného na vrcholu kupy
- k jejím obvodovým bodům) na směrových úhlech
a jeho měření: kupa libovolných metrických para-
metrů tu bude vždy vykazovat vyznačený základní
tvar funkce, který můze být zobrazen vhodným bi-
nfirním kódem.

Tento topologický invariant kupy také jednoznač-
ně identifikuje obsahovou kvalitu sledovaného
fragmentu reliéfu, a to anil by bylo nutno při jejím
vyjádření překročit hranici geometrie a použít tedy
jiné výrazové prostředky, než jaké nabízí podjazyk
mapy I. Podobnou jazykovou schopnost geometrie
lze pozorovat na přikladech kartografických zná-
zornění nejen dalších tříd jednotlivých objektů, ale
i jejich systémů, geosystémových seskupení různých
tříd prvků i vyšších komplexO geografického prosto-
ru. Topologicky vyjadřovaný fragment prostol'Ové
určenosti objektů i prostoru jako celku tak před-
stavuje spoíovaci můstek mezi prostorovou urče-
ností objel{tO a určeností jejich podstaty a v sou-
vislosti s tím činí rozhraní mezi funkčními sférami
pod jazyka mapy I a podjazyka mapy II zcela roz-
mazaným. *) Uvedený základní poznatek likuiduie
p1'edestinaci dosud proklamovanou ve vymezení in-
terpretačních funkcí obou podjazykll mapy a oteví-
rá perspektivy teuretickému rozpracování proble-
matiky jejich účinné symbiózy.
V rámci procesu naplňování uvedených perspek-

tiv přísluší přední místo zdokonalení dosavadních
představ o struktuře jazykového zabezpečení kar-
tografického modelování geografického prostoru,
vyznačených v předchozích konceptuálních mode-

*) Tato "rozpínavost" podjazyka mapy I do sféry urče-
nosti podstaty objektů má ovšem protějšek v "expanzi0-
nismu" podjazyka mapy II mířícím do oblasti prostorové
určenosti objektť'i. Jejím triviálním prototypem je urče-
nost podstaty objektu údolí, přednaznačující jeho prosto-
rovou určenost mezi dvěma sousedními hřbety.
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lech (obr. 4 a 5). N ovd verze konceptuálniho modelu
jazykového zázemí procesu kartografického mode-
lování geografického prostoru (obr. 7) explicitně
uvádí do funkce pod jazyka mapy I geometrii a
zobrazuje překrytovou polohu topologie na pomezí
obou podjazykO. čímž koriguje přežívající názory
o striktní dělbě jejich interpretačních funkcI. Tím
se také do teoretické kartografie prosazuje vyyá-
ženější pohled na úlohu sémlotických a geometric-
kých nástrojů kartografického modelovánI. V uve-
dené verzi konceptuálního modelu se rovněž odráží
hluboká funkční vazba obou podJazyků mapy. která
upozorňuje na závažný princip jejich vzájemné do-
plňkovosti.

Dopl1'í.kovost podŤazykli mapy se projevuje přede-
vším tím. že čfm dokonaleji bude využIt jazykový
potenciál geometrie ve funkci pod jazyka mapy I.
tím menší nároky budou kladeny na sémiotické ná-
stroje podjazyka mapy II, a naopak. Tak je kupř.
možné v mapě poškození lesního porostu (obr. 8)
rozlišit oblasti abiotického poškození a biotického
poškození geometricky zjednodušenou formou při
uplatnění dvoučlenného souboru sémiotlckých ná-
strojů (a) anebo docílit stejného vypovídacího účin-
ku pečlivým geometrickým vyjádřením morfostruk-
turních zvláštností abiotického poškození (pásový
charakter) a biotického poškození (skvrnitý cha-
rakter) při redukci souboru sémantických prostl'ed-
kO na polovinu (b). Kromě toho lze v příslušném
kartografickém modelu současně využít plných vy-
jadřovacích možností obou podjazyků mapy (c)
a tak na bázi zmíněné doplňkovosti umožnit jejich
synergeticky založené účlnnejší interpretační pů-
sobení.
Doklady naznačené - intenzlfikace vypovídací

schopnosti mapy opírající se o zdokonalenou verzi
příslušného konceptuálního modelu však netřeba
hledat jenom v dokonalejší kartografické interpre-
tací určenosti objektů geografického prostoru. ale
též ve zprostředkování a pi;ípadné predikci jejich
prostorového fungováni, resp. chováni. Tak např.
lze s využitím údajů Douglase [431 demonstrovat
(obr. 9), jak takový topologický invariant říční sítě,
jakým je její b1furkační poměr rb (vyjadřující po-
měr počtu toků (n-l)-ého řádu ku počtu toků (n)-
-tého l'ádu), pl'edurčuje kvalitativní charakteristiku
prOběhu vlny povodiíového odtoku R v zfivislosti
na čase T. Podobně lze očekávat uplatnění jazyko-
vého potenciálu geometrie v procesu dalsí ubjekti-
vizace teorie kartografické generalizace založené
na zna.losti topologických invariantO jednotlivých
objektů, geosystémů a dalších prostorových kom-
plexů, při likvidaci některých uměle vytvořených
paradoxil (typu problému vzniku "přírůstku infor-
mace" v mapě), které dosud v teoretické kartogra-
fU existují, apod.
Při dalším prosazování geometrie na místo podja-

zyka mapy I přitom nepOjde do budoucna Jen o do-
konalé využiti topologického aparátu Euklidovy
geometrie, ale též o aplikaci neeuklidovských geo-
metrii, a to ve všech takových případech. kdy pro-
káží schopnost optimalizovat kartografickou inter-
pretaci určitých verzí geografického prostoru. Prá-
vě tak, jako neexistuje v kartografU jediný geogra-
fický prostor jako odraz reality, přestává 1uálně
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platit i hegemonie Euklldovy geometrie jako jedi-
ného pod jazyka mapy I. Revizi si v souvislosti s tím
vyžt\dá názor Sališčevúv [44 J, že "EukHdova geo-
metrie potřeby kartografie Země (či jiných planet J
uspokojuje a orientace na neeuklidovské prostory
se lOme stál aktuální pouze v budoucích kosmic-
kých měřítkách mapování". Výsledky seriózní ba-
datelské aktivity Mullerovy [45 J a dalších autord
ukazují i na tomto úseku na. potřebu nov9'ch myšlen-
kových přístup-do

V kartografii se stejně jako v jiných disciplinách
uznává teze, že "není nic praktičtějŠího než dobrá
teorie", která připomíná povinnost teorie připravo-
val účinnou základnu pro rozvoj příslušného úseku
praxe. Přesto však došlo vlivem nejrňznějších okolo
ností k tomu, že teoretická kartografie v oblasti vy-
užiti vymožeností moderní geometrie za aplikova-
nou kartografií citelně zaostala. Praxe formování
bází digitálních kartografických dat, kartograficky
orientované počítačové grafiky, rozpoznávání ma-
pových obrazň a dalších nástrojd současné karto-
grafie si pod tlakem vědeck!Jtechnického pokroku
zaznamenaného v elektronice, kybernetice a dal-
ších odvětvích osvojila soudobé geometricky (a ze-
jména topologicky) založené metody přímo, aniž
by čekala na jejich O'oiládnutí teorii vlastní disciplí-
ny.
Nyní je tedy řada na kartografické vědě, aby

z existujícího potenciálu geometrie vytěžila vše,
co mňže posloužit k prohloub~ní teorže formování
gnoseologického nábo;e mapy a metod jeho plného
společenského využilí a postarala se tak o likvidaci
naznačeného zaostávání. Jako příspěvek k naplně- .
ní tohoto cíle objasnila naše práce abstraktní po-
vahu geografického prostoru jako bezprostředního
předmětu kartografického. modelování i mechanis-
mus jeho formováni v komplexním kartografickém
procesu. V návaznosti na tyto poznatky pak v rám-
ci lingvistické teorie kartografického zprostředko-
vání geografického prostoru identifikovala přiro-
zenou úlohu geometrie ve funkci podjazyka mapy
a osvětlila konstruktivni přínos jejího cílevědomé-
ho zavedení do této funkce pro upevnění teoretické-
ho zázemí kartografické vědy, zaměřeného na zvy-
šování poznávací a rozhodovací hodnoty mapy.
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Určování nelinearity mikrometru
gravimetru Gs 1S
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Při gravimetrických slapových měřeních je třeba
cejchovat záznam přístroje s přesností 0,1 %'
Základní metodou cejchování záznamu je u gravi-

metrů Askania cejchování pomocí měřicího šroubu
přístroje [1], [2]. Rozsah registračního zařízení dovo-
luje přitom měnit nastavení šroubu pouze asi o 1110
dílku měřicí stupnice, tj. 10 dílků stupnice mikromet-
fU. Proto při tak značné požadované přesnosti je nutno
z výsledků cejchování touto metodou odstranit vliv
nelineárnÍ' funkce mikrometru. Nelinearita mikromet-
ru může zatížit výsledky systematickými chybami
a snížit tak jejich přesnost až o několik procent [3],
[4].
Pro určení nelineární funkce mikrometru byly vy-

pracovány různé metody. Zde uvedeme tři z možných
způsobů. První dva, které jsou již zevrubně propraco-
vány a používány, popíšeme jen stručně pro další
možnost porovnání se třetím způsobem, který byl
navržen teprve v posledních dvou letech. Ten pak
popíšeme podrobněji.

2. Kontrola linearity mikrometru při horizontovaném
gravimetru

Tato metoda byla již publikována [3], [4]. Provedeme
mnohonásobné přesné cejchování záznamu měřicím
šroubem při různém nastavení mikrometru. Body na

stupnici mikrometru memme malým přestavením
měřícího šroubu a volíme je pokud možno ve stejných
intervalech tak, abychom pokryli celý její rozsah a
nepřekročili při tom kraje, tj. odečtení O nebo 100.
Aby zápis nevyšel z rozsahu registrace, je třeba signál
gravimetru kompensovat pomocným seriově zapoje-
ným stejnosměrným napětím.
Protože cejchování záznamu se dějí při různé vý-

chylce vahadla gravimetru od nulové polohy, je třeba
se přesvědčit o.lineární funkci snímače polohy vahad-
la. Pokud tomu tak není, je nutno výsledky cejcho.
vání o vliv nelinearity snímače opravit. Tato metoda
je proto vhodná pro gravimetry opatřené elektro-
magnetickým cejchovacím zařízením, u nichž je mož-
no nelinearitu snímače snadno určit [3].

3. Kontrola linearity mikrometru s využitím náklonu
gravimetru

Tento způsob je vhodný i pro gravimetry, které ne·
mají elektromagnetické cejchovací zařízení. Podobně
jako v předchozím případě cejchujeme záznam pomocí
měřicího šroubu na ekvidistantně rozložených mís·
techstupnice mikrometru. Pokaždé však nakloníme
gravimetr v rovině osy otáčení vahadla tak, aby cej-
chování proběhlo kolem nulové polohy vahadla. Při
náklonu v tomto směru se totiž nemění citlivost mě.
řicího systému přístroje [5]. Není třeb~ kompensovat
signál gravimetru aní zavádět opravy z nelinearity
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snímače. Měřicí šroub můžeme nastavovat pouze na
odečtení menší, než je odečtení při horizontova-
ném gravimetru. Jinak bychom nemohli přivést
vahadlo náklonem do nulové polohy, protože tímto
způsobem můžeme pouze zmenšit moment síly tíže,
působící na vahadlo.

4. Urěení nelinearity mikrometru porovnáním s měřicí
stupnicí gravimetru

Výše popsané způsoby určování nelinearity mikro-
metru jsou dosti pracné a časově náročné. Poměrně
jednoduchou metodu navrhl H. - J. Dittfeld (Zentral-
institut fiir Physik der Erde, Potsdam, DDR) [5].
Princip této metody spočívá v tom, že na růz-

ných - opět rovnoměrně rozložených místech v ce·
lém rozsahu stupnice mikrometru - proměřujeme
velikost jedné a téže "kalibrační" jednotky na měřicí
stupnici gravimetru. Toutokalibrační jednotkou
může být zvolená číslice hlavní stupnice gravimetru,
resp. její šířka.

Obr. 1Zorné pole optického mikrometru u gravimetru
Askania

Při měření používáme pouze jednu z dvojice rysek
mikrometru, kterou nastavujeme střídavě na oba
okraje číslice. Důležitá je volba vhodné číslice, při níž
musíme přihlédnout k jejímu tvaru. Musí být ostře
-Ghrnničená, aby dotyk dvojrysky s jejím okrajem
byl jednoznačně určitelný Přitom vybereme číslici
takovou, aby dotyk rysky z obou stran nastal ve
stejné výšce Nejvhodnější z těchto hledisek jsou
číslice čtyřka a nula - viz obr. 2 a 3.

K ověření vhodnosti metody bylo provedeno něko-
lik pokusných proměření mikrometru gravimetru Gs
15 fy Askania, výrobního čísla 228 na slapové stanici
Geodetické observatoře Pecný.

ó. Postup měření a výpočtu

Proměřování mikrometru gravimetru Gs 15 bylo pro-
váděno na deseti přibližně rovnoměrně rozložených
místech stupnice mikrometru. V každém z těchto
deseti míst se zvolená číslice proměřila desetkrát.
Z rozdílu čtení Pij na stupnici mikrometru při dotyku
rysky pravého okraje číslice a čtení lij při nastavení
rysky na levý okraj číslice byl vypočten rozdíl ~ij =
= Pij -lij, který určuje změřenou šířku číslice.
Index i označuje místo stupnice mikrometru, index j
jednotlivá měření na určitém (i-tém) místě stupnice.
Průměrná hodnota naměřené šířky číslice v i-tém

místě dvojrysky ~i = ~~ij/lO a střední hodnota
šířky kalibrační číslice ze všech ~i ~ = ~~dlO.
Tato střední hodnota odpovídá šířce kalibrační číslice,
kterou bychom získali měřením pomocí lineárně pra-
cujícího mikrometru (viz kap. 7). ,Ukázku jedné série
měření v přehledném formuláři podává tab. I
Ze získaných hodnot ~i a ~ určíme hodnoty ~i

v procentech ~i % = 100 ~d ~ a znázorníme je gra-
ficky v závislosti na střední hodnotě odečtení mikro-
metru Si = (li + Pi)/2, viz obr. 4. Jednotlivé body
grafu spojíme v lomený polygon, kterým by bylo
možno proložit vyrovnávací křivku, což však pro
rychlou orientaci ani není nutné.
Proměříme-li různé číslice hlavní stupnice gravi-

metru na stejných místech stupnice mlkrometru,
získáme více hodnot ~, jejichž průměrná hodnota dá
pochopitelně pravděpodobnější výsledky.

6. Výsledky kontroly mikrometru

Uvedeme příklad konkrétního proměření mikrometru.
Ve třech sériích byly postupně proměřeny šířky tří
číslic a to číslice 4 dílků 41 a 46 a číslice O dílků 40
hlavní stupnice gravimetru.
Výsledné hodnoty ~ % jsou sestaveny v tab. 2,

sl. (2), (3), (4). V posledním sloupci tabulky je jejich
průměrná hodnota. Průběh všech hodnot je znázorněn
polygony na obr. 4.
Pro porovnání výsledků, získaných Dittfeldovou

metodou, s výsledky jiných metod jsou na obr. 5 vy-
značeny křivky nelinearity mikrometru určené u téhož
gravimetru metodou popsanou v kap. 2 (čárkovaná
čára), v kap. 3 (tečkovaná čára) a ověřovanou meto-
dou (plná čára).
Vidíme, že plná čára zhruba sleduje druhé křivky,

získané již osvědčenými metodami. Její mírné posu-
nutí může být způsobeno tím, že se u této metody
používá jiných míst dvojrysky mikrometru než při
cejchování záznamu. (Nastavuje se na číslici místo na
rysku stupnice.) Protože dvojryska mikrometru je
u gravimetru Gs 15 č. 228 v jednom místě poškozena
(přerušena), bylo možno tento posun obou míst dvoj-
rysky změřit. Činí přibližně 8 dílků stupnice mikro-
metru. O těchto 8 dílků by bylo třeba křivku, získanou
Dittfeldovou metodou, posunout k vyšším hodnotám
odečtení mikrometru !L. Dále mohou být příčinou
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rozdílů ve výsledcích i časové změny nelinearity mi.
krometru.

7. Urěeni korekce z nelinearity mikrometru
Princip všech uvedených metod určování nelinearity
mikrometru spočívá v tom, že mikrometrem proměřu.
jeme na různých místech jeho stupnice zvolený malý
etalon !lI. U metod (1) a (2) je to I mm na záznamu,
u metody (3) pak šířka zvolené číslice na měřicí stup.
nici [5].

Výsledek měření K(f.L) závisí na středním odečtení
mikrometru f.L. Ideálnému, lineárnímu mikrometru
odpovídá hodnota K, která je konstantní pro celou
stupnici. Poměr délky měřené skutečném (nelineár.
ním) mikrometrem a délky, kterou bychom určili
lineárním mikrometrem, nazýváme koeficientem ne·
linearity mikrometru

Tab. 1 Urč 'ní n?linearity mikrometru
Metoda DITTFELD

""-... i I
I I

I I I I I
I

1, V, LI, 12 V. LI. 13 V,
Ii ~ I I

1 J 0,05 I 13,30 13,25 10,60 24,05 I 13,45 20,05 I 33,95

2 10 40 30 75 23,95 20 15 34,00
~----

I

3 00 15 15 60 24,10 50 10 33,80
--

I4 00 15 15 55 10 55 00 75
--

5 05 45 40 60 00 40 00 75

__ 6_1 00 30 30 80 05 25 10 95

7 00 35 35 30 00 70 05 34,00
-------

8 05 25 20 40 10 70 05 33,95

-~--I 00 40

I

40 40 05 65 10 90
I

I

05 I 45 40 60 15 55 20 I 95 I10
I I

~,10 I I I I

I 113,4951 I I -I0,03 13,32 I 13,29 I 10,56
I

24,055 20,08 33,90

I
----

I 98,46 I I
I

Is,m,A%1 6,68 0,031 96,97 17,31 I 0,055 26,99 0,026----- I !

Gravim~tr Gs 15 Č. 228
Číslic] 4/41

Dat. 14. 5. 87
Hod. 10.00

Měřil Ing. Kolenatý
Zapsal Ing. Kolenatý

I i I i I ILI, I, v, I LI, I. I Vb
I

LI. I. V. LI.
1 1

13,90 30,10 44,20 14,10 40,10 53,95

I
13,85

I
50,50 64,10

I
13,60

85 20 25 14,05 10 53,90 80 60 10 50

70 25 00 13,75 10 54,00 90 70 15 45

75 25 05 13,80 15 53,95 80 70 00 30

75 25 35 14,10 10 54,00 90 40 63,95 55
--

85 10 25 14,15 10 53,95 85 75 64,10 35

95 30 05 13,75 10 53,90 80 50 10 60
-

90 10 05 13,95 10 54,00 90 70 10 40

80 45 10 13,65 20 53,95 75

I
80 05 25

75 40 10 13,70 15 53,95 80 85 I 00 15I I

I 13,82 I 30,24 44,14 r 13,90 1 40,12 53,955 i 13,8351 50,65 I 64,065 II 13,4151I

I
100,84 37,19 0,060 101,42 47,04 0,017 I 100,94 57,36 0,048 97,88--- --- ---
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I

I I I I I I r-~ i I l1 I P1 ,11 l. Ps J. l. 1'.i ~,

1 60,05 73,60 13,55 70,05 83,95 J.1,90
I
80,30 94,10

2 10 40 30 10 84,05 13,95
I

20 30

3 05 50 45 05 05 14,00 15 15

4 05 80 75 15 05 J.1,90 05 10
--

I I5 10 80 70 05 00 13,95 60 10

6 05 95 90 05 05 14,00 40 00

7 05 90 85 05 00 J.1,95 30 10

8 05

I
95 I 90 05 05 14,00 40 05

I

9 00 90 I 90 10 00 13,90 20 25I
10 05, I 80 I 75 05 05 I 14,00 50 10

1:. :10 60,055 73,76 113,7051 70,07 84,025
I 113,955 I 80,31

I
94,125

8,m,.1.% 66,91 I 0,066 100,00 77,05 0,013 I 101,82 87,22 I 0,07--- I

I J.

13,80

14,10

14,00

14,05

13,50

13,60

13,80

13,65

14,05

13,60

113,815\

I
I 1'0

I 85,25

45
45

45

45

45

40

20

30

30

99,25

10

10

30

10

35

15
30

10

20

14,00

13,65

13,65

I 13,85

13,65

13,90

13,75

14,10

13,80

13,90

85,37 99,195 1113,8251
I '
1

92,28 I 0,049 1100,87

Získané diskrétní hodnoty K(fL') nahradíme spoji-
tou funkcí a přejdeme k diferenciálním veličinám.
Měřením délky, odpovídající celému rozsahu mikro-
metru, musíme v případě lineárního i nelineárního
mikrometru dos~at stejný výsledek:

100 100

f K dfL = f K(fL) dfL·
o o

Pro lineární mikrometr tedy je

1 100
K = - S K(fL) dfL·

100 o

S takto určeným K můžeme vyčíslit funkci a(fL).
Střední integrální hodnotu můžeme prakticky nahra-
dit aritmetickým průměrem, jak jsme učinili v kap.
5. Pak můžeme výsledek cejchování zbavit chyby
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~
4/41 4/46 0/40 průměr

(1) (2) (3) (4) (5)

1 96,97 97,92 98,19 97,69
2 98,46 98,39 98,12 98,32
3 100,84 97,70 100,48 99,67
4 101,42 101,91 101,38 101,57
5 100,94 99,82 99,77 100,18
6 97,88 99,82 100,23 99,31
7 100,00 98,50 98,22 98,91
8 101,82 100,70 101,74 101,42
9 100,80 102,75 101,24 101,60

10 100,87 102,49 100,63 101,33

~ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

:,Ill.~. .,

,: l' /
/

/

i' ....
/

/

... .. ,..•

'/
f•

\ I.. ·V·
V

4 dílku 41
4 46
O 40

z nelinearity mikrometru dělením koeficientem a«(.L) ,
příslušejícím střednímu odečtení mikrometru. To
však nelze použít, jestliže odečtení mikrometru pře.
chází z konce na začátek stupnice, protože se v těchto
místech koeficient a«(.L) nemění spojitě.

Vhodnější tedy bude opravovat každé odečtení
mikrometru korekcí c,«(.L). Musí platit

(.L + CI«(.L) = J dfL( ) •
o a (.L

Koeficient a«(.L) se nikdy nebude příliš lišit od 1. Proto
lze psát

1 1
a«(.L) = 1 _ [1 _ a«(.L)] = 1 + [1 - a«(.L)],
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Propracováním metody, navržené H. - J. Dittfeldem
a jejím praktickým ověřením, docházíme k závěru, že
Dittfeldova metoda určování nelinearity mikrometru
gravimetru je proti jiným metodám měřicky jednodu-
chá D rychlá. Též na zpracování výsledků není příliš
náročná. Jejím nedostatkem je však uvedená skuteč-
nost, že je používána jiná část dvourysky mikro-
metru než při cejchování záznamu. To může vést ne-
jen k posunu křivky nelinearity mikrometru, ale
i k její deformaci.

Proto je tato metoda vhodná především pro rychlou
kontrolu funkce mikrometru. Metoda by byla doko-
nalá, kdyby byl výrobcem nanesen na hlavní stupnici
malý zkušební etalon v úrovni jejích rysek.

[1] SIEMENS AG, Berlin - Mi.inchen: Bedienungsan.
leitung - Schwermesser GS 15 System Askania.
[B. r.]. 62 s.

[2] rOJIYb, C.: TIpoBepI>a rrpnmlOHBro rpaBlI:\leTpa
Gs 15 No 228. [Práce stavební fakulty ČVUT.]
Praha 1978. s. 114-170.

[3] BROŽ, J. et al: Calibration of GS 15 No 228 Earth -
- Tide Gravimeter Recol'd. Bulletin Study of thc
Eal'th Tides No. 5. Budapest, Hung. Geoph. Inst.
"R. Eotvos" 1983,s. 4-30.

[4] BROŽ, J.: Nonlineal'ity of the Function of Optical
Micrometel's with some Askania Gravimeters. Bulle-
tin Study of the Eal'th Tides No. 8. Budapcst,
Hung. Geoph. lnst ... R. Eotvos" 1986. s. 80-104.

[5] BROŽ, J. - ŠIMON, Z. - DlTTFELD, H. J. -
- KOLENATÝ. E.: Methods for Checkingl Mi.
crometer Linearity with Askania Gravimeters. Study
of the Earth Tides No. 9. Budapest. Hung. Geoph.
Inst. "R. Eotvos", v tisku.

Lektoroval:
Inl' Zdeněk §imon. DrSc.,VÚGTK
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Analytické překreslování na
Rectimatu C

Ing. Frantiiek Hylmar.
Sti'edisko dálkového průzkumu Země.

Geodetický a kartografický podnik
Praha. s.p.

K přístrojovému vybavení Střediska DPZ GKP
Praha s. p., patří od roku 1985 optický překreslovač
rectimat C, výrobek závodů Cad Zeiss v Jeně. Je to
překreslovač nové generace. Všechny jeho pohyby
jsou ovládány pomocí servomotorů. Podmínky ostrého
zobrazení nezajišťují důmyslná analogová zařízení,
ale závislé posuny a náklony jsou určovány početně.
Hodnoty překreslovacích prvků lze s velkou přes-
ností odečítat na displeji. V příslušenství přístroje je
mimo jiné též centimetrová čtvercová síť na skle,
které je možno využít k poměrně snadnému měření
souřadnic vlícovacích bodů jak ve snímku, tak i ve
vlícovacím podkladu.
Rectimat C tedy nabízí možnost analytického op-

tického překreslování, tj. překreslování podle překre-
slovacích prvků vypočtených ze souřadnic vlícovacích
bodů. V předkládaném článku jsou k tomu odvozeny
potřebné výpočetní vztahy.

Nejprve budeme věnovat pozornost středovému pro-
mítání roviny na rovinu, neboť tvoří základ teorie
optického překreslování.
Vzájemná poloha středu promítání a dvou rovin

a umístění souřadnicových soustav v těchto rovinách
jsou určeny devíti prvky, které lze volit různě. Pro
poznání vlastností středového promítání je nejvhod-
něj8í volba

Význam těchto prvků, které nazveme parametry
středového promítání, je zřejmý z obr. 1 a 2. Obr. 1
znázorňuje situaci v rovině hlavního vertikálu, tj.
rovině procházející středem promítání S kolmo k prů-
sečnici t rovin m a m', obr. 2 zobrazuje situaci v ro-
vinách m a m'.
První tři veličiny, vzdálenosti tah středu promítání

S od rovin m, m' a velikost úhlu l' svíraného oběma

1'=[x.,.Yo I

// NI", ,
./ ----~"t;-.P'

rovinami, urcuJl vzájemnou polohu bodu S a rovin
m, m'. Zbývající veličiny definují umístění souřadni-
cových soustav x, y, resp. X, Y, v rovinách m, resp.
m', vzhledem k fokálnímu bodu I, resp. 1', a ke hlavní
vertikále (průsečnici roviny m, resp. m', s rovinou
hlavního vertikálu) x*, resp. X*. Oprávněnost upřed-
nostnění fokálního bodu před hlavním a nadirovým
bodem M, N, resp. M', N', se prokáže v závěru to-
hoto odstavce. Viz též [IJ,odst. 14.4.
Pomocí devíti parametru středového promítání

(a) nyní vyjádříme vztahy mezi souřadnicemi x, y
a X, Yodpovídajících si bodůPaP'. Nejprve počítá.
me v pomocných soustavách souřadnic x*, y* a X*,
y* se společným počátkem v bodě O. Z rovností
SV/Up* = VP'*/SU = Y*/y* dostaneme vztahy

HX* -FY*
x* = X*-F' y* = X*-F' (1)

Fx*
X* =----

x*-H'
-Hy*

y* =----
x*-H'

jsou délky stran rovnoběžníka OVSU, pro nez dále
platí F = Ul a H = VI'. Na obecné souřadnice
x, y a X, Y přejdeme transformacemi (viz obr. 2)

(
X - xo) = (C~S tX, -sin tXi. (x* - H - F),
y - Yo sm tX, cos tX' y*

(
X - Xo) = (COS A, -sin A) •(x* - F - Hl.
Y - Yo sin A, cos A y* .

Získáme rovnice kolineace ve tvaru

atX + a2Y + aa btX + b2Y + ba
x = ctX + c2Y + 1 ' Y = c1X+~Y + 1
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a1 = (xo.cos A - F.cos lX.cosA -F.sin lX.sinA){w,

Us = (xo·sinA-F.coslX.sinA + F.sinlX.cosA){w,

aa = H.xO{w-alXO-a2YO'
b1= (Yo.cosA-F.sinlX.cosA + F. cos lX.sin A){w,

b2 = (Yo.sin A -F.sin lX.sinA -F.cos lX.cos A){w,

ba = H·yo{w-b1XO-b2YO'
CI = cos A{w,

~ = sin A{w,

w = H - Xo'cos A - Yo.sin A, (4)

resp.

x = A1x + A2Y + Aa
C1x + C2Y + I '

Y = B1x + B2Y + Ba ,
C1x+ C2Y+ 1

(3')
kde

AI = (Xo·coslX-H.cosA.cOSlX-
- H .sin A.sin lX){W,

A2 = (Xo.sin lX- H.cos A .sin lX+
+ H.sin A.cos lX){W,

Aa = F.Xo{W -A1·xo-A2·yo,
B1 = (Yo' cos lX- H. sin A .cos lX+

+ H.cosA.sin lX){W,
B2 = (Yo.sin lX- H .sin A .sin lX-

-H.cosA.cos lX){W,

Ba = F. Yo{W - B1xO- B2Yo,
CI = cos lX{W,

C2 = sin lX{W,

W = F - xO'cos lX- Yo.sin lX.

K rovnicím (4), resp. (4'), lze nalézt vztahy in-
verzní. Výpočet je poněkud zdlouhavý, uvedeme pouze
výsledky. Z rovnic (4) získáme při označení

m = Usc1 -al~' r = aac2 -Us,
n = b1c2 - b2c1, S = bac2 -b2,
p = aacl -al' k = a1c1 + a2c2,
q = bac1 -b1, l = b1c1 + b2c2,

d = C1C1+ C2C2

m
tg lX =-,

n

k+n
Xo = --d-' l + m

YO=--d-'

x _ m(q + r) + n(p-s)
0- m2+ n2

y _ n(q + r) -m(p-s)
0- m2+ n2 '

F = Vm2

d
+ n2, H = Vd.(mq + np) _

Ct.(m2 + n2)

Vd.(nr+ms)
~.(m2 + n2)

a z rovnic (4') při označení

M = A2C1

N = B1C2

P = AaC1
Q = BaC1

-A1C2,

-B2C1,

-AI,
-BI,

R = AaC2 -A2,

S = BaC2 -B2,

K = AIC1 + A2C2,

L = BIC1 + B2C2,

D = CIC1+ C2C2

C2
tg lX = cT'

1

M
tgA = --,

N

M(Q + R) + N(P-S)
M2+N2

N(Q + R)-M(P-S)
Yo = M2 + N2

x _ K+N
0- D '

Yo= L+M,
D

V:D.(MQ + NP) Y-b.(NR + MS)
CdM2 + N2) C2.(M2 + N2)

H= VM2+N2
D

Rovnice (4), (5), resp. (4'), (5'), a (2) určují vzájemné
vztahy mezi devíti parametry středového promítání
(a), osmi koeficienty kolineace

a osmi prvky
F, H, xo, Yo,lX,Xo, Yo,A,

které nazveme parametry kolineace. Viz obr. 7.
Z uvedených rovnic je patrné, že osm koeficientů ko-
lineace (b) nebo osm parametru kolineace (c) nrčuje
jednoznačně kolineární zobrazení mezi rovinami m
a m', ale neurčuje jednoznačně vzájemnou polohu
těchto rovin a středu promítání.
Téhož kolineárního zobrazení lze dosáhnout středo-

vým promítáním při různých vzájemných polohách
dvou rovin a středu promítání. Je zde jeden stupeň
volnosti, a to rozevírání a svírání rovin podle jejich
průsečnice se současným pohybem středu promítání
v rovině hlavního vertikálu tak, aby zůstaly zacho-
vány délky F, H stran rovnoběžníka OVSU v rovině
hlavního vertikálu. Viz obr. 3.
Koeficienty kolineace definují jednoznačně 'polohu

fokálního bodu, směr hlavní vertikály (směrníky lX,

' . ............... ~..
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A os x*, X*), polohu úběžníků U, V a průsecmce
t =o y* =' Y*. Poloha hlavního a nadirového bodu
není koeficienty kolineace jednoznačně určena, neboť
závisí ještě na I, k, T podle zřejmých vztahů

M : XIIl = Xo - I. tg T/2. cos (X,

y". = Yo - I· tg T/2 .sin (x,

N : x" = x'" + I. tg T. cos (X,

Y" = Y'II + I· tg T.sin (x,

NI: X,,= Xo-k.tgT/2.cosA,

Y" = Yo - k. tg T/2. sin A,

MI: XIIl = X" + k.tg T.COSA,

Y", = Y" + k.tgT.sinA. (6)

Dosadíme·li sem z (2) a· (5), resp. (51), dostaneme
alternativní vztahy

M
k + n.COST l + m.COST

: Xm =
d Ym= d

N x" =
k + n/cosT

'!I" =
l + m/cosT

d d

m(r + q.COST)-n(s - p.COST)
N' : X" = --------------

m2 + n2

Y = m(s.cosT-p) + n(r.cosT + q)
m2 + n2

m(r + q/COST)-n(s - p/COST)
MI : X", = --------------

m2+ n2

m(s/cosT-p) + n(r/cosT + q)
Y", = --------------

m2 + n2

M(R + Q.COST) -N(S -P.COST)
M2+ N2

M(S.cos T - P) + N(R.cos T + Q)
Ym = M2 + N2

M(R + Q/cos T) - N(S - P/cos T)
M2 + N2

M(S/COST-P) + N(R/cOST + Q)
Y" = M2 + N2

K + N.COST
D

K + N/COSTMI : X
IIl

= _
D

L + M.COST
Y" = D

L + M/COST
Y",= D

z nichž je také patrná závislost polohy hlavního a na-
dirového bodu na T, resp. prostřednictvím (2) na I, k.
Je·li spolu s osmi koeficienty kolineace (b) nebo osmi
parametry kolineace (c) dána též jedna z veličin I, k, T,
pak jsou zbývající dvě určeny rovnicemi (2) a vzájem-
ná poloha rovin m, ml a bodu S a také poloha hlavního
a nadirového bodu jsou jednoznačně definovány. Viz
obr. 7.

Nechť se v předmětovém prostoru obj ektivu s ohni-
skovou vzdáleností Ip nachází rovina m, viz obr. 4.
Otázkou je, jak umístit v obrazovém prostoru objekti.
vu rovinu ml tak, aby na ní vznikl ostrý obr'áz celé
roviny m, to jest, aby pro všechny odpovídající si
body rovin m, ml ve středovém promítání z bodu S
byla splněna čočková rovnice l/a + lib = 1/1•. Po-
něvadž zřejmě pla1j ekvivalence a = O; = jb = O,
musí rovina ml procházet průsečnicí t rovin m, o
(Scheimpflugova neboli průsečnicová podmínka). Dále
je zřejmé, že podle čočkové rovnice musí rovina ml
protínat optickou osu objektivu ve vzdálenosti
ď = Ip.d/(d - Ip) od středu objektivu S, kde d je
vzdálenost průsečíku C roviny m s optickou osou od
bodu S (podmínka vzdálenosti neboli splnění čočkové
rovnice v optické ose).
Přímkou t a bodem C', průsečíkem s optickou osou,

je poloha roviny ml jednoznačně určena. Ukážeme
ještě, že čočková J'uvnice je skutečně splněna nejen
pro body C, CI a body přímky t, ale pro libovolné od-
povídající si body rovin m, ml. Z trojúhelníků OSU,
OSPI* a OSp* v obr. 4 odvodíme rovnosti

OS = lp/tg v + Ip/ tg v' = b/tg "p + b/tg VI =
= a/tg v - a/tg "p,

z nichž vyplývá platnost čočkové rovnice nezávisle na
úhlu "p.

Poměr b/a = z, nazývaný zvětšení, je zřejmě kon-
stantní v bodech odpovídajících si rovnoběžek s prů-
sečnicí t. Ve směru kolmém na průsečnici t se zvětšení
mění a v optické ose objektivu nabývá hodnoty

z = ~ = tg v' = V)12 - I; , (8)
d tgv F2-1;

poněvadž
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Rectimat C je překreslovač se svislou optickou osou.
Vzájemná poloha roviny snímku a roviny stolu je dána
vzdálenostmi d, ď průsečíků těchto rovin s optickou
osou od středu objektivu S, dvěma náklony roviny
stolu: o úhel g!' kolem osy Y ° a o úhel w' kolem nové
osy Xo*, a dvěma náklony roviny snímku: o úhel g;
kolem osy yO a o úhel w kolem nové osy xo*. Viz obr.
5. Uvedené pořadí náklonů je dáno konstrukcí pří-
stroje.
Nezávislými překreslovacími prvky jsou náklony

roviny stolu g;', w' a zvětšení z v optické ose. Náklony
fP, w roviny snímku a vzdálenosti d, ď jsou, jakožto
závislé prvky, počítány a nastavovány samočinně
pomocí servomotorů tak, aby byly splněny podmínky
ostrého zobrazení.

vyplývají z (8) a z čočkové rovnice. Ke vztahům pro
výpočet g;, w dospějeme podle obr. 5. Vzájemně
kolmé osy x 0, y 0, resp. X 0, Y o, leží ve snímkové rovi-
ně, resp. rovině stolu, která je v základní poloze pří-
stroje kolmá k optické ose O0' a osy xc, X ° a y o, Y °
jsou spolu rovnoběžné. Skloněnou polohu stolu může-
me vyjádřit pomocí úhlů g;', W', jak bylo popsáno
výše a také pomocí úhlů {J', Vi vztažených k rovině
hlavního vertikálu. V rovině hlavního vertikálu leží
přímky m, o, 01' O2, m' a 00', přímka m' leží též v ro-
vině os X., Y. skloněného stolu a přímka m v rovině
os x" Y. skloněného snímku.

Výpočítáme-li oběma možnými způsoby souřadnice
jednotkového vektoru normály skloněné roviny stolu
(tj. směrového vektoru osy Z.), dostaneme rovnosti

sin g;' . cos W' = cos {J' . sin Vi ,

sin w' = sin {J' . sin v' ,

7r ilichž plyne

{J' tg w'
tg = -sin g;' ,

sinw' = sin {J'.sin Vi, tgg;' = cos {J'.tg v'. (11)

Stejné vztahy obdržíme pro náklony g;, w a úhly
{J, v roviny snímku. Mají-li být splněny podmínky
ostrého zobrazení, pak musí platit {J = {J' Y tg v =
= tg Vi/Z, z čehož s využitím rovnic (11) dostaneme
hledané rovnosti

t I

tg g;= ~ , tg w =z
tgw'

VZ2. cos2 g;' + sin2 g;' .
(12)

Ó. Analytické vyjádřeni středového promitáni
v Rectimatu C

Kromě vzájemné polohy rovin stolu a snímku jsou na
Rectimatu C nastavitelné ještě decentrace e"" et/, což
jsou posuny snímku podél ~kamžitých os x••y, otáčení
nosiče snímku.

Připočteme-li k pěti uvedeným nezávislým pohy-
bům (stupňům volnosti) g;', W', z, e"" el/ také posuny
Ex, Et/ a pootočení B vlícovacího podkladu v rovině
stolu vzhledem k okamžitým osám X., Y8 otáčení
stolu a ohniskovou vzdálenost objektivu fp, máme
celkem devět pi'ekreslovacích prvků

fp, g;', W', z, ex. et/, Ex, EI/' B. (d)

Vztahy pro výpočet stolových souřadnic X, Y
bodu ze snímkových souřadnic x, y jeho vzoru a z pře.
kreslovacích prvků (d) jsou podle obr. 4, 6 dány rov-
nicemi

X* = F.x* , y* = -H.y*
x*-H x*-H'

(x:) = (-e~s {J, -sin (J) • (x8) 4- (F + H - e) ,
....y sm {J, -cos {J y, O

(
X8) = (C~{J, -sin (J).(X* - F - H - E),
Y8 sm {J, cos (J y*

sin B) . (X8 - Ex) ,
cosB Y,-Et/(X) _ ( c~s B,

Y -smB,

kde

viz (11),

viz (8),tg v = tg Vi/z.

F = fv/sin Vi,

H = fp/sin v
cos v'

e=F-F.--=F-H/z,
cos v

cos VE=H,--, -H=F.z-H
cos v
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x, Y je soustava, v níž jsou měřeny snímkové sou-
řadnice. Lze ji zvolit libovolně, snímek však musí
být na nosič umístěn tak, aby osy x, y byly totožné
s osami otáčení nosiče. Po nastavení překreslovacích
prvků jsou pak ex, ev souřadnicemi počátku soustavy
z, y v soustavě x., YS'
X, Y je souřadnicová soustava v rovině překreslo-

vacího stolu, jejíž poloha vzhledem k osám X., 1.'. je
definována prvky Ex, Ev a B. Zvolíme-li Ex = Ev =
= B = O, dostáváme stolové souřadnice přímo v sou-
stavě os X., Y. otáčení stolu.

6. Výpočet překreslovacích prvků pro Rectimat C

Rectimat C má dva vyměnitelné objektivy. Je tedy
pevně dána ohnisková vzdálenost fp. Zbývajících
osm překreslovacích prvků (d) lze pak vyjádřit po-
mocí osmi parametrů kolineace (c) takto (viz obr.
7):

Ff op

I

r------ - - - - - -- - --,
I pod.íftk7 o.trlho .obr ••• ní I
I rDYD10. (10) • (12) I
L---------r---...J

I

.01li'ad.D10.5t1f
n.bo .,ío.
"líoo •••oíoh bod~
x1071 • %1OlC1

d •.,6t pi'.kre.lo-
•••oíoh pr'lkd (d)
w" f'.s'.x,e7,
t"lx,I;y,B

o•• koet101ent~
koUn •• oe (b)

o•• p~trl
!loUn•• o. (o)

VH2_r
= tg v' jtg v = 7j2 - ff '

E" = E.cos (X+ Xo.cos (A - (X)+ Yo.sin (A- (X),

Ev = E.sin (X- Xo.sin (A - (X)+ Yo.cos(A-(X),

_ F F cos v'e- - .---,
cos v

E=H.cosv_H.
cos Vi

Rovnice pro výpočet m' a cp' dostaneme z (lI) dosa-
zením za {3' = {3 = (X- 1l: podle obr. 6. Vztah pro
zvětšení z viz (8). Vzorce pro ex, ev, Ex, Ev. B se od-
vodí podle obr. 6 a z transformačních vztahů (13),
uvážíme-li, že bod I má souřadnice [xo, Yo] v soustavě
x, ya [e.cos (x,e.sin (X]v soustavě x., Y., že bod I' má
souřadnice [Xo, Yo] v soustavě X, Ya [-E.cos {3.-
-E. sin {3]v soustavě X., Y. a že platí {3= B + A
a (X= {3+ 1l:. Rovnosti pro výpočet v, Vi, e a E jsou
zřejmé z obr. 4, nacházejí se již v předchozím textu.

Přehled základníbh definovaných pojmů a vztahů mezi
nimi podává obr. 7.
Cílem článku bylo podat odvození rovnic pro výpo-

čet překreslovacích prvků Rectimatu Cna základě sou-
řadnic vlícovacích bodů. Postup výpočtu přes koefi-
cienty kolineace (b) a parametry kolineace (c) pro
danou ohniskovou vzdálenost fp objektivu překreslo-
vače pomocí vztahů (5), resp. (5'), a (14) je v obr. 7
vyznačen plnou čarou. Praktický význam má počítat
pouze pět překreslovacích prvků m', cp', z. ex, ev. neboť
zbývající veličiny Ex, Ev, B se nastaví zkusmo posu-
nem a pootočením vlícovacího podkladu na obrazy
vlícovacích bodů.
Koeficienty kolineace (b) se vypočítají ze souřadnic

čtyř vlícovacích bodů řešením soustavy lineárních
rovnic sestavených na základě (3). resp. (3'), případně
ze souřadnic více vlícovacích bodů vyrovnáním MNČ.
Ostatní výsledky, z hlediska hlavního cíle vedlejší,

avšak přesto velmi zajímavé a pro plné pochopení
problematiky nezbytné. jsou v obr. 7 vyznačeny čár-
kovaně. Například rovnic (5), resp. (5'), (2) a (6) nebo
(7), resp. (7'), z odst. 2 lze použít pro výpočet paramet-
rů vnější a vnitřní orientace snímků rovinného ůzemí
při znalosti konstanty komory f. Rovnice (13) z odst. 5
se pak mohou hodit ke kontrole seřízení překreslovače
a k posouzení, do jaké míry odpovídá skutečné zobra-
zení v něm středovému promítání.

Poznámky:

Obdobné úvahy jako pro Rectimat C lze samozřejmě
provést i pro překreslovače odlišných konstrukcí.
Postup výpočtu překreslovacích prvků Rectimatu C

ze souřadnic vlícovacích bodů byl ve Středisku DPZ
GKP Praha, s. p., odvozen v rámci řešení úkolu SPTR
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A.12-346·811 Aerokosmický průzkum životního pro·
středí ČSSR a je používán pro překreslování kosmických
snímků s vysokou rozlišovací schopností. Dosud získané
praktické zkušenosti budou popsány v samostatném
článku.
Ve fotogrammetrické literatuře nalezl autoF tohoto

článku pouze jediný odkaz na práci týkající se uvedené
problematiky, a to Jiinsch, R.: Die Berechnung von
Entzerrungsdaten aufgrund der projektiven Beziehun·
gen zwischen den Koordinaten der Bild· und Kartene·
bene. Diss. TU Berlin D83. Reihe C DGK Nr. 154,
Miinchen 1970. Zmíněnou práci se však nepodařilo
získat.
Na 16. kongresu ISPRS v Kyótu v červenci 1988

představila firma Car! Zeiss Jena zdokonalenou verzi
Rectimatu C s označením CM. Tento přístroj umožňuje
mimo jiné též měření souřadnic vlícovacích bodú ve
snímku i vlícovacím podkladu pomocí decentrací e""
el/' má vestavěn program pro výpočet překreslovacích

prvků ze souřadnic čtyř vlícovacích bodú a jejich samo.
~inné nastavení. Výpočetní vztahy dosud nebyly, pokud
Je autorovi známo, zveřejněny. Myšlenka analytického
optického překreslovače, která byla Rectimatem C
pouze naznačena, již tedy došla svého uskutečnění.

LITERATURA:

[I] Manual or Photogrammetry. ASPRS, 4. vyd., 1980.
[2] Technická zpráva k bodu 5.5 projektu řešení úkolu

SPTR A·12-346-811 na rok 1988. SDPZ GKP
v Praze, n. p., 1988.

Do redakce došlo: 4. 1. .1989

Lektoroval:
Doc. In" Josef Šmidrkal, CSc.,

katedra mapování a kartolrafie
FSv ČVUT v Praze

Informace o činnosti ČVa 'SV
ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie za rok 1987-1988

I. Hlavní úkoly politickoodborné činnosti (POC)
Rozhodující úkoly byly zaměřeny na plnění cili'1 stano-
vených plánem poC. Do činnosti byly promítnuty I úkoly
vyplývající z usnesení XVII. sjezdu KSC a usnesení plén
ÚV KSČ právě tak jako úkoly přijaté vyššími orgány
CSVTS.
Do plánu poC (CV-GaK) byl zařazen I úkol vytvořit

odbornou skupinu (OS,) pro VTEI a redakční radu pro
vydávání Zpravodaje GaK. Tento úkol byl splněn a již
v roce 1987 vyšla první tři čísla tohoto Zpravodaje.
V souvislosti s národními konferencemi společnosti

byl.) zpracováno a přijato "Programové prohlášení", jímž
pro další období (1988-1993) byly vytýčeny hlavní smě-
ry činnosti společnosti GaK, které se promítly do plnění
úkolil. .bezprostředně po konferencích národních orgá·.
ni'! GuK.

II. Akce a opatřeni k zabepečení POC
a) V r. 1987 bylo plánováno celkem 9 OA (odborných

akcí),
Z nejvýznamnějších možno jmenovat
Z - "P e r s p e k t i v Y z á k I a dní c h g e o d e-

t i c k Ý c h bod o v Ý c h P o I i"
Praha, 17.-19. 3..

Z - "IV. s y m p o s i u m o a u tom a t i z a ci
v GaK"
Praha, 24.-26. 11.

C - ,,8. k a r t o g r a f i c k li k on f e r e n c e"
Pardublce, 11.-13. 11.

C - symp, "M ě l' e n i p o s u n il. s t a v e b nic h
objektu"
Bratislava, 9.-10. 4.

C - konf. "G e o d é z I e a k ar t o g r a f i e v d o-
p r a v ě"
Bratislava, 8.-10. 9.

I'ozn.: 1. Z - OA se zahraniční účastí, C - OA celo-
státní, R - OA republlková .
2. podrobnější informace z OA byly uveřejněny i v ča-
sopisu GaKO.

Cilll všech odborných akcí bylo dosaženo. Akce se se-
tkaly s velkým ohlasem a jejich závery a doporučení byly
projednány oběma národními orgány [CV a SV).
b) V r. 1988 bylo uskutečniíno celkem 8 OA (2 Z, 1 C,

5 RJ
Z symp. "G P. ode ti c k é P r á G e s I a s e r o v o ti

t e G h ni k o u"
České Budějovice, 7.-10. 2.
"X X V. B T Z" (Burza technických zlepšení]
a "G I O" [Geodetické informační dny)
13rno, 19.-21. 9.

C - sem. "A k t ti á I n í pro b I (i myt vor b y
ZMV M C S SR"
Gottwaldov, 20.-21. 6.

R - sem. "S tře d i s k a g e o d é z i e a o b n o v a
map E N"
Mělník, 23.-24. 3.

R - sem. 'OPl' e s t a v b a h o s pod á l' s k é h o m e-
chanlsmu a možnosti zvyšování
úro vně l' í z e n í v pod m í n k á c h r e s o r-
t u S Ú G K"
Bratislava, 6. 10.

R - sem. "M i k rop očí t a Č e v g e o d é z i i
a k a r t o g r a f i i"
Zilina, 21.-22. 11.

R - kurs "S y sté m MAP A 2"
R - kurs "T e o r.i e j a k o s t i měř e ni"

Obdobně jako v r. 1987 byly z významnějších odbor-
ných akcí pril.běžně uvei'ejněny podrobnější informace
na stránkách tohoto časopisu.
I v tomto roce zaznamenaly vS'še uvedené akce úspěch'

u naší technické veřejnosti. Zúčastnilo se jich celkem
1246 odbornfkil. z ČSSR (dále 16 ze ZSS a 24 z KS).
K u r s y - (Teorie jakosti měření) - byl uspořádán

jako cyklus přednášek zaměřeny na teorii jakosti měře-
ní, parametry jakosti výsledků měi'ení a zpracováni, na
výsledky výzkumu v této oblasti a jejich využití v praxi.
- (Systém MAPA 2) - byl zaměřen na zaškolení pra-

covníků praxe pro využívání programového systému
MAPA 2 pro autom:J.tickou tvorbu map velkýh měřítek.
Mime plán proběhla v uvedené době řada školení -

zejména pro uživatele laserové techniky (pořádaných
OS pro inženýrskou geodézil),
V r. 1987 byla členy OS podána celá řada zlepšovacích

návrhů. Clenovp. OS se rovněž podíleli na řešení tematic-
kých úkolů obou národnich resortů. OS pro ekonomiku
GaK se zabývala řízením VZH z úrovně resortu. Byla též
ustavena pracovni skupina pro r-eailzaci rozvoje geode-
tických základů.
Dále byla uzavřena dohoda o trvalé spolupráci při za-

bezpečování geodetických prací pro investiční výstavbu
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s odborem projektování a vztahu CK VTIR, jejíž realizací
JC pověřena OS pro inženýrskou geodézii.
Poradenská a expertizní činnost se zaměřila na pomoc

hospodářským organizacím. Příkladem je pomoc JZD pl'!
inventarizaci půdního fondu, pomoc oob. skupin při tvor-
bě MIS (městského informačního systému) a rcalizaci
digitální mapy Prahy, dále konzultační činnost pro uži-
vatele HeNe laseru, činnost konzultačního střediska při
pobočce CSVTS Geodézle Brno pro uživateie mikroelek-'
troniky atd.

III. EdiěDf ěinnost a propagace
a) Ediční plán v r. 1987 byl splněn v plném rozsahu.

V r. 1987 I 1988 byly vydány sbornlky ke všem reali-
zovaným odborným akcím. Dále vyšla 4 čísla Zpravo-
dil ie geodézle a kartogra fie.
V oblasti spolupráce s odborným tiskem byly prt"1běž-

ně uveřejňován v příspěvky členu CV, SV a OS v GaKO
- týkající se zejména "Zpráv" z uskutečněných 0.11., dále
činnosti národních společností a jejich odborných sku-
pin. Úi::astníci zahraničních cest Informovali o těchto od-
borných zasedáních. Taktéž clcnovú ČSNK (českosloven-
ských národnich komitétú) puolikovali zejména poznat-
ky ze statutárních výjezdů.
Dále vyšly odborné Informace a příspěvky i v Tech-

nickém t}'deníku a v krajském denním tisku. K propagaci
i:innosti CSVTS byly využívány i podnikové časopisy.

IV. Zohraniění styky
a] Činnost v mezinárodních nevládních

organizacích
V rám:':! ČSNK - FIG, ICA a ISPRS bylo uskutečněno ně-
kolik statutárních vý jezdů.
R.1987
,,8. valné shromáždění" a ,,13. meziuárodní konff'rence
ICA"
[Mexiko, Morelia, 11.-23. ]O.)
,,54. z<lsedáni SV [Stálý výbor) FIG" a "Symposium o di-
gltlílním mapování"
(Norsko, Osi o - Sandvika, 19.-26. 6.)
Mimo čs. statutárního zástupce se tohoto zasedání
zúčastnila j 3čl€nná skupinka es. odborníků v rámcl TZ
Iprez"ntovaná od b. přednáškami).
DMe účast čs. zástupce na semináři "určuvání polohy

a míst poskození k,lbelů"
[NSR, Bélunach, 11.-17. 10.]
R. 1983
"XVI. kongres ISPRS' [Japonsko, Kyoto, 1.-10. 7.). Při
přile·':!tosti kongresu byla instalována I čs. expozice na
téma "Automatizovaný informační systém geodézie a kar-
tografie v CSSR - podil fotogrammetrlck}'cl1 metod". ,
,,55. zasedání SV FIG" a "Konference k 100. výročí NZIS"
[Nový Zéland, Wellington, 11.-22. 10.).
"Zusedíiní Stálé komise lCA pro technologii výroby map"
[Dánsko, Balle, 26.-29. 9.).
"Symposium FIG o vysokoškolské výchově geodetů." a
"Národní geodetický kongre!' TOPCART 88"
[Španělsko, Madrid, 24.-29. 10.).
V ČSSR uspořádal CSNK-FlG ve spolupráci s CVUT

Praha pracovnf zas,edání komisi mezinárodních nevlád-
ních organizaci FIG - CIB - ISO [Praha, 7.-10.11.).

h) Účast na odborných akcích v zahra-
ničí

V rámci těchto stytků bylo v r. ]987 vysláno celkem 10 t.s.
delegátů na oob. zasedání v ZSS.
Dva čs. odborníci vycestovali I do KLDR [Pracovní

programy) ve dnech 1.-10~ ziÍří do Pchjongjangu. kde
přednesli cyklus přednášek na téma "Výzkum a využití
HeNc laserů v Inženýrské geodézil a při měření podzem-
ních prostor".
V r. 1988 bylo vysláno celkem 15 čs. odborníků na ná-

sledující odb. zasedání v ZSS:

Nové geodetické přístroje [BLRI
Způsoby využití laserů [BLR)
Měj-ení pohybů stavebních objektů (BLR)
Fotogrammetrie v architektuře" (BLR)
Kongres o důlním měřictví" [SSSR)
Využití mikroprocesorové teC'hniky v GaK [SSSR)
Pozemkový katastr budov . [PLRI
Automatizovaný systém GaK [PLRI
Hospodaření s půdou v územním plánováni rajónu [PLR)
Geodetické práce při výstavbě obytných budov
- katélstr Inženýrských sítí (MLR)
Využiti DPZ ve spojitosti s ochranou ŽP" [MLRJ
3. porada fotogrammetrle a DPZ [NDR}
Vědecké a metodické požadavky na vzdělání a další
vzdělávání v geodézll, fotogrammetril a kartografll (NDR)
c) Pracovní programy.
V rámci Pracovních programů [Dvoustranných dohod se
ZSS) bylo v r. 1988 přijato cclkem 7 zahraničních odbor-
níků na 3 pracovní programy. V r. 1988 3 zahraniční od-
bornící na 2 pracovní programy.
Veškeré Informace a přínosy z účasti, čs. delegátů na

zahraničních _zasedáních jsou obsahem cestovních
zpráv, které jsou uloženy v sekretariátech obou národ-
ních společnosti, respektive CSV GaK. Rovněž byly zaslá-
ny do výpfijčních středisek DT CSVTS Praha a DT CSVTS
Bratislava,
d) Spolupráce se sesterskýml VTS/ZSS
Ve dnech 18.-22. 4. 1988 se v CSSR [Praha a Dobřlcho-
více) konala již "XVI. porada předsedťi a generálních
sekretni'li VTS-GK socialistických států" [FeNTO). Bližší
Informace byly uveřejněny na stránkách tohoto časopisu.

V. Politickoorganizační a rncionalizaěnl opatřeni
V rámci spolupráce s hospodářskými a společenskými
organizacemi byla v r. 1987 podepsána nová dohoda
o spolupráci s CÚGK a CK VTIR. V rámci těchto dohod
dochází ke konzultacím plánů odb. akcí a zahraničních
styků pořádaných partnerskými-stranamI. Příkladem je
spolupráce s CÚGK v oblastí zahraničních styků, kde byl
spo jen PP (pracovní program) s přijetím účastníkfi po
služební linii a umožnĚma tak výměna zkušeností pra-
covníkil rů.zných resortů. ze zahraničí s našimi odborníky.
eSv GaK za participace všech tří CSNK zpracoval

o přndložll koordinační ,.cadě obou národních re;;ortů.
[ČOGK a SOGK) materiál o "Koordinaci aktivit společ-
nosti geodézie a ltartografle CSVTS s národními resorty
v mezinárodních nevládních organizacích FIG, ICA
a ISPRS". Materiál byl projednán 19. 12. 1998.

Cinnosl obou národ nich společnostf geodézie a karto-
grafle byla v uvedeném období po všech stránkách úspěš-
ná. Naplňovala náročný plán, který byl ještě doplňován
dalšími aktuálními úkoly zejména v souvislosti s konfe-
rencemi národních společnosti.

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník tsv - GK tSVTS, Praha

Pro příití GaKO připravujeme:

SABovA, J. - ŠOTTI, J.: Urěenie výikových posu-
nOv pomoc ou trigonometrickej, výlkovej siete

SOUČEK, Z.: Rozvoj automatizace evidence nemo-
vitosti

PAZOUREK, J.: vývoj oboru geodězie a kartografie
na VUT v Hrně
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Stanovisko k publikaci
"Kapitoly z histórie geodézie
v Československu 1945-1987"

V návaznosti na recenzi Ing. Dr. A. Daniela, otištěnou
v Č. 7i1989 Geodetického a kartografického obzoru, po-
važuje kolektiv pracovníku CÚGK za potřebné zaujmout
stanovisko k publikaci "Kapitoly z hist6rie geodézie
v Ceskoslovensku 1945-1987" a přispět tak k objektiv-
nějšímu zhodnocení poválečného vývoje geodézíe a kar-
tografie v CSSR.
Především zastá\;áme názor, že posuzovaná puhlikace

namá úrove:'1 historiograficl,é práce, ale je souborem
subjektivních a v podstatě anonymních názorfi na vyme-
zené období našeho vývoje. Jejím charakteristickým ry-
sem je nahromadění velkého množství faktografických
údajů, které postrádají jednotné redakční zpracování, vy-
váženou proporci ona litu i objektivní zhodnocení. Hlavní
nedostatek publikace spatřujeme v nerespektování zá-
sad historiografické práce a z hlediska těchto zásad for-
mulujeme své stanovisko, aniž bychom poukazovali na
jednotlivé nepřesnosti a omyly. které se do textu vlou-
dily.
Samotná faktografie netvoří dějiny, i když je jejich

základem. Faktografie se však může povznést na úroveň
historie, je-Ii použita k odvozeni objektivních vývojových
tendencí, které motivovaly aktivity daného historického
období, a je-li z hlediska těchto tendencí zpracována
a vyhodnocena. Poválečný vývoj čs. geodézie a kartogra-
fif' skutečně vyplňovaly a podněcovaly zcela konkrétní
objektivní vývojové tendence, k nimž zejména patří:

Soustředění geodetické služby do samostatného re-
sortu pod státní řízení.
Dosažení komplexního geodetického a kartografické-
ho zabezpečení ekonomického, sociálního a kulturní-
ho rozvoje země i obrany státu.
Internacionalizace vývoje, charakterizovaná mohut-
ným rozvojem mezinárodní spolupráce.
Automatizace technologických procesů, vyúsťujícl
v současné době do výstavby automatizovaného in-
formačního systému geodézifl a kartografie.
Implementace výsledků kosmického výzkumu při ře-
šení úloh geodézie a kartografie.
Rozšíření aplikačního pole geodézie a kartografie do
nových oblastí.

- Přechod od statického pojet! k monitorovaní a prog-
n6zování vývoje sledovaných jevů územní reality.
Zhodnocení nahromaděné faktografie z hlediska objek-

tivních vývojových tendencí nejen povyšuje její úroveii
na dějiny, ale navíc umožňuje pl'i tvorbě dila realizo-
vat určitou ideovou koncepci, dát mu promyšlenou vnitř-
ní strukturu, zajistit jeho jednotné redakční zpracovAní,
volit vyvážené proporce mezi jednotlivými aktivitami,
definovat správná rozhraní mezi etapami vývoje a re-
spektovat, kdo byly hlavní sily vývoje a kdo jen podpůr-
ný oddíl. Zpracovatelé publikace však nepostupovah tím-
to zpusobem a vytvořili tak dílo velice nesourodé, které
místy připomíná vzpomínkypamětntků -nebo kronikář-
skou faktografii, místy představuje referát do sborníku
specializované vědeckotechnické konference, místy je
to zpriiva o činnosti nebo o plnění plánu za určité období,
místy se dokonce podobá technickému předpisu. Zkrátka
publikace prezentuje pestrý žánr příspěvků o minulém
období, ale není kvalifikovaným pohledem do minulosti
ani objektivním zhodnocením uplynulého vývoje.

Každá historiograficky hodnotná práce musí zodpově-
dět otázku, kdo byly hlavní sily i hlavní osobnosti vývoje
a v čem spočívá jejich hlavní přínos. Je nesporné, že
hlavni silou poválečného vývoje čs. geodézie a kartogra-
fie byla státní geodetická služba, reprezentovaná od ro-
ku 1954 resortem ÚSGK a od roku 1969 resorty CÚGK
a SÚGK, což publikace vcelku vyjadřuje. Avšak popula-
rizace osobnosti na stránkách publikace tuto skutečnost

nezohledfiuje. Zejména není doceněn přínos takových
osobností, jako hyli: K. Kučera, ideový tvťírce čs. astro-
nomicko-geodetické sítě; B. Kruis, zakladatel čs. výzku-
mu recentních pohybfi zemského povrchu; O. Vúlka, prů-
kopník automatizovaného zpracováni eviůence nemovi-
tost!; V. Pichlík, autor souboru technologií fotogram-
metrického vyhotovování velkoměřitkových map; M. Her-
da, autor mnoha technolog.í geodetického zabezpečení
investiční výstavby; A. Koláčný, tvůrce jednotné sousta-
vy školních kartografických pomůcek, a řada dalších.
Na druhé straně je z mimoresortní sféry uvúděn několi-
kanásobně větší počet jmen, dokonce v některých přípa-
dech opakovanl1 a s prvky životopisu.
Hodnota posuzované publikace utrpěla dále neracio-

nálním utříděním podávanG faktografie. Dělení vývoje
na oblast Slovenska a českých zemí působ! násilně tam,
kde byl nel.Jo dokonce musel hýt tento vývoj jednotný,
uapř. v oblasti geodetických základu. Z těchto dťívodů,
ale i z jiných příčin se mnohá fakta v různých statích
opakují, přičemž místy llocház! k rozporům. Přechod na
federativní uspořádání státu je prakticky ve všech ob-
lastech činnosti pokládán za počátek nové etapy vývoje,
což v plné míře platl o organizaci státní geodetické služ-
by, ale v technické oblasti již není tak výrazným rozhra-
ním mezi etapami vývoje. V kapitole o vědeckotechnic-
kém rozvoji je období do roku 1970 hodnoceno mnohem
skromněji než období po roce 1970. Seznamy citované li-
teratury jsou mezi jednotlivými statěmi nevyvážené
a většinou málo reprezentativní. Kapitola o školství je
přehuštěna faktografii, místy až nepřehlednou (viz str.
297 éI 298), zatímco chybí hodnocení, jak přispělo škol-
ství k rozvoji oboru. Nepřesnosti a chyby se do textu pub-
likace vloudily v nezvykle velkém počtu. Nelze přehléd-
nout,že publikace nevěnuje odpovídající pozornost karto-
grafií jako neoddělitelné součást! resortu i odvětvf.
Význam publikace spatřujeme v tom, že soustřeďuje

faktografii z období poválečného vývoje čs. geodézie
a vytváří užitečný podklad pro budoucí fundované zhod-
nocení naší nedávné historie. Z tohoto hlediska mají po-
měrně dobrou úroveň sta tě o geodetických polohových zá-
kladech, o evidenci nemovitost[ a o fotogrammetrii. Ve
srovnání s textem publikace mají podstatně vyšší hodno-
tu zpracovaná r~sumé k jednotlivým kapitolám s výhra-
dou nepřesnost! v jejich cizojazyčných překladech. Je
možno ocenit velké úsilí, spojené se sběrem faktografic-
kého materiálu a s jeho uveřejněním, avšak nelze pozi-
tivně hodnotit skutečnost, že tak vzniklo v naší odvětvo-
vé historiografii dílo neobjektivní a nereprezentativní.

Ing. BaNvo; Delonq, CSc., Ing. Miloslav Kilberqer,
Ing. Bohumil Kuba, Ing. Miroslav Roule, CSc.,

ČtJCK

Geodezija i kartografija, ě. 7/88

Aščeulov, Tu. A. - Dobrovolski;, V. A.: Polní skupina tr-
vale. s. 1-3. .

Gorbov, G. Ta. - Bagratuni, A. P.: Nové podmínky hos-
podaření a cenové tvorby v kartografické výrobě,
s.3-7.

Morozov, P. D.: Přestavba a kvalita, s. 7-9.
Ocipuk, Te. S.: Náš cll - rychle zvyšovat kvalitu práce,
s. 9-14.

Vinogradov, A. V.: Určení azimutu předmětu z měření na
dvojici hvězd, s. 14-16.

Podlipski;, s. Ta. - Skl;al', A. M.: Výzkum trvalých ná-
klonů povrchu země, s. 16-18.

Utin, A. M. - Kiselev, V. 1.: Vyrovnání polygonového po-
řadu, s. 18-20.
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Vizirou, Tu. v. -- Gulukionuv, A. V. - Sumurukuu, V. Tu.:
ZkuŠUl10st z kontroly lJo1ygonového pořadu, s. 20 -22.

Koutun, N. '1'.: VyrovniÍní mei'ení ph lJřenosu souiadnic
na nústěnJHj značky, S, 22--2:3,

Lechner, J.: AutomatJwv3ný stacionjrní sY:ilÉm hydro-
stalick(~ nivulace HYNI. s. 23-25.

Na/Jceuič, I. S.: Některé metody vytyčovacích lJrací, s. 25
až 2a.

lJonskij, 1. Te.: Vyloučení chyb z připojení na body s nu-
cenou centrací, s. 2(\-29.

Nikiforou, B. G. - Timofejeu, A. N. - Berezouskij, V. A.
- Zatejeu, V. A.: Registrátor dat pro geometrickou ni-
velaci, s. 30-:33.

Limarenko, A. A.: Způsob tvorby testovacích objektú pro
automatizované fotogrammetrické komplety, s. 33-:36.

Maljauskij, P. 8.: Transformace fotogrammetricl<ých sou-
řadnic na geodetické na zúkladě podmínl,y rovinné
podobnosti. s. 36-40.

Aga/'coua, N. A.: Možnost trojit~ opravy distorze u širo-
koúhlých objektivů, S, 40-43.

Nuriddinou, O. S.: ZkušenostJ z využíváni kosmické in-
formace při studiu dynamiky Sarykamyšského jeze-
ra, s. 44-46.

Tumanou, A. A.: Péči budoucím odborníkům, s. 46-48.
Setkán! redaktorů, s. 48-51-
Nechin, S. S.: Perspektiva ve využívání kosmických fo-
tografií, s. 51-56.

Kouba, Ta.: Výrocí casopisu, s. 56-57.
Tikunou, V. S.: Topologické metody v kartografii, s. 57

až 58.
Teterin, G. N.: Využívali v historické době pravoúhlý sy·
stém souřadnic?, s. 58-60.

])al'Gk'čijeu, C.: Metoda provedení měření s uvjžením lw-
limační chyby univerzúlníllO astronomického pi'is~roje
přímým zlJůsobem, s. 3-7.

Cun f:on{! Ten.: NOVel metoda optimálního pl'OJ8ktovúní
geodetl ckých sít! druhého rádu, s. 1:\-10.

Di/nou, L.: Způsoby vyrovnúní vetknmého polygonov(ho
pořadu, s. 10--13.

Tomoua, P. - H9uen IJyk Min.: Určení deformaci z opa-
kovaných měi'enf s využitím splille funkcí. S, 14-13.

Cenkou, C.: Spektrální analýza výsledků mlH-eni spoje-
ných s výzkumem dynamiky sesuvných procesů, s. 15
až 18.

Sirakou, T.: Některé specifické případy poruch při tra-
sování pomocí laseru, S, 19-22.

Filipou, V.: Výzkum přesnosti geometrickýcl1 parametrů
montovaných stavebních dílů ph jejich výrobě, s. 23
až 20.

Bajtošeu, R.: Geodetické zajištění stavby reaktorových
oddělení současných jaderných elektráren tYPll
1000 MW, s. 27-30.

Bojadžijeu, 8.: Některé možností zdokonalení cenového
ohodnocení geodetických prací, S, 31-32.
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VÝSTAVBA JAKO FAKTOR TVORBY
ŽIVOTNIHO PROSTŘEDí

Pojednává o základních problémech životního prostředí
v budovách - jednotlivých druzích a oblastech výstavby
podle jejich nadskupin a podle základních stránek úrov-
ně životního prostředí.

192 stran, 64 obrázků, 23 :tabulek, váz. 21 Kčs.

TECHNICKA POLITIKA VHJ A PODNIKŮ
Pojednává o rozvojovém procesu v průmyslové výrobě,
o plánování a zabezpečování vědeckotechnického rozvoje
00 řízení a uplatňování technické politiky v praxi.

184 stran, 9 obrázků, 5 tabulek, váz. 16 Kčs.

PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Kniha je vysokoškolskou učebnicí architektonickéhona-
vrhování průmyslových závodů a objektů.

440 stran, 774 obrázků, 46 rt:abulek, 'váz. 43 Kčs.

odbytový odbor
Spálená 51 .
11302 Praha 1
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