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SACHUNSK?,V.
Za dal!!1 rozvoj vědeckovfzkumné základny resortu Ces·
kého úřadu geodettck6ho a kartografického v páté pěti·
letce 1971-1975.
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 17, 1971, Ď. 2, S7 31-33.
Ůloha VOGTKv pětiletém plánu a předpoklady pro jeho
splněnI. Charakteristika osmi resortnlch v}'zl<:umn~chpro·
gl'!in111.Dalši čmnosti vykonávané ve VůOTK.

528:330.413.2(437.8)
KUKUCA,j.
Plán rozvoJa vedy a techniky v rezorte SSGK na obdoble
1971-1975.
Geodetick~ a kartograflck}' obzor, 17, 1971, Č. 2, s. 33-35.
Pc,stavenl VOGKv resortu SSGK. Charakteristika úkůhl zá·
kladnlho výzkumu a aplikovaného v}'zkumu, studie slou-
žlcl potřebám resortnlch, přlp. mimoresortnich pracovišť.
Předpoklady VOGKpro pluěnl úkolů.
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RADOUCH,V.
Vyrovnáni Vléjemnl! závlslfch (korelovanfch) pozorováni.
Geodetick9 a kartografick9 obzor, 17, 1971, Č. 2, s. 35-40,
2 obr., 7 lit.

Stupeň zévislostl nahodll}'ch chyb pozorovánI. Zobecněný
princip metody nejmsnšlch čtvercll (vyrovnénl pozorováni
přlm9ch, zprostředkujlclch, podmlnkovýchJ. Váhová matice
a jejl určenI. Závěr a pl'lklady vyrovnán!.

528.932.083.9:912[084.3):551.4
KRCHO,j.
Použllie samočlnnfch počUačov prl zostrojeni morfometrlc·
kfch máp, uvafovanfch ua blíze geometrického aspektu
te6rle puU. (1. l!AlIt.)
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 2, s. 41-44,
3 obr.

Vrstevnicová mapa uvažovaná jako báze spojitého skalár·
nlho pole. Izogradienty výškové (izokllny), izotangenty a
Izočáry horizontální kl'ivosti reliéfu-,

526.72/.73:513.781
MARSIK,Z.

Af1nni transformace v analytické fotol;rammetrll.
Geodetick}' a kartograflck}' obzor, 17, 1971, Č. 2, s. 45-46,
1 tab., 1 lit.

Aplikace aflnnf prostorové transformace v trojrozměrném
prostoru. Kolineární transformace. Numerick}' přlklad.

528.74:B34.0[ 437.8J
VISflOVSK?,P.
Uplatnenle fotogrametrlckfch met6d v lesnlctve na Slo:
vllnsku.
GeOdetlck}' a kartograflck}' obzor, 17, 1971, Č. 2, s. 47-50,
12 lit.

V}'VOjuplatněni fotogrammetrických metod v lesnictvl na
Slovensku, zejm. při hospodářské úpravě les li. požadavky
na snlmkovánl metody vyhodnocení, taxační Interpretace.
Univerzální me'toda vyhodnocani a jednosnímkově vyhodno-
covacl metody.
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SACHUNSK?,V.
Zor welleren Entwlcklung der wlssenschaftllchen For·
schungsbasls des Ressorts des Tschechlschen Amtes flir
Geodiisle und Kartographle lm fiinften Flinflahresplan
1971-1975.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Seite 31-32.

Aufgabe des Forschungsinstlluts filr Geod1lsie, Topo-
graphie und Kartographle im FUnfjahresplan und Voraus-
setzungen filr selne Realisierung. Charakteristik der acht
Forschungsprogl'amme des Ressorts. Weitere T1Itigkell des
Forschungslnstituts.

528.330.413.2(437.6J
KUKUCA,j.
Plan der Entwlcklung der WIssenschaft und Technik lm
Ressort der Slowaldschen Verwaltung flir Geodasle und
Kartographle lm Zeltabschnlll 1971-1975.
GeOdetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Seite 33-35.

Stellung des Res~orts der Verwaltung far Geod1lsie und
Kartographle. Charakteristik der Aufgaben der Grundfor-
!C'chung sowie applizierten Forschung, der den Ressorts·
bedilrfnlssen, bzw. au6erress'Jrllichen Arbeitsstellen dle-
nenden Studlen. Varaussetzungen des Forschungslnstltuts
filr dle Realislerung.
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RADOUCH,V.
Ausglelchung gegenselllg bedlngter (korrelllerter) Beobach-
tungen.
Geodetlcký a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Selte 35-40, 2 Abb., 7 Lit.

Bedingungsstufl1 der zuflllllgtfn Beobachtungsfehler. Verall·
gemeinertes Prlnzip der Methode der kleinsten Quadrate
(Ausglelchung unmlttelbarer, vermillelnder und bedingter
Beobachtungen). Gewlchtsmatrix und ihre Bestimmung.
SchluBfolgerungen und Ausgleichungsbelsplele.
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KRCHO,j.
AnwenduJ18 automatlscher Rechenanlagen bel der auf
Grundlage des geometrlschen Aspektes der Fehlertheorle
crwogenen Herstellung morphometrlscher Karten (1. Tell).
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Selte 41-44, 3 Abb.

Die al~ Basls des verbundenen Skalarfeldes erwogene
Hllhenllnlenkarte. Hllhenisogra,jlenten (ISOkllnenJ, Isotan.
genten und Isollnlen der horizontalen ReliefkrUmmung.

528.72/.73:513.761
MARSIK,Z.
Anlue Transformation ln der analyt1schen Photogrammetrle.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Smtel 45-46, '1 Tab., 1 Lit.
Applikation der affinen Raumtransformation im dreidi-

mensionellen Raum. Kolineare Transformation. Numerisches
Belspiel. -
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VISfloVSK?, P.
Durchsetzung der photogrammetrlschen Methoden lm Forst-
wesen ln der Slowakel.
Geodetický e kartografický Obzor, 17, 1971, Nr. 2,
Selte 47~50. 12 Lil.

Entwlcklung der Geltendmachung photogrammetrischer
M6thoden lm Forstwesen in der Slowakel, insbesondere
bei der wlrtschaftlichen Gestaltung der WIHder. Anforde-
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Furlker Develllpmcnt of the Sclentlfle and Research Basls
IIf the Deparlment of Czech Offlce uf Geodesy and Carto-
graphy ln the FifUI Five-Year Plan 1971-1'975.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971.No. 2, pp. 31-33.
Role oi the Research Institute of Geodesy, Topography and
Cartography in the Five-Year Plan and conditions for its
fulfllhng. Characteristics of the eight department research
programs. Further activities of the Research Institute of
Geodesy, Topography and Cartography.

528.330.413.2[43?6]
KUKUČA,j.
Plan of Sclence ond Technology Development ln the De·
partment of Slovak Offlce Dl Geodesy and Cartography
ln the Period 1971-1975.
Geodetický a kartografický obzor, 17',1971,No, 2, pp. 33-35.
Status of the Research Institute 01 Geodesy and Carto-
graphy in the department of Slovak OHice of Geodesy
and cartography. characteristic of basic and applied
research tasks, studies forthe use at ,department as
well as non-department workplaces. Conditions of the
Research Institute of Geodesy and cartography for luUiI1.
Ing the tasks.

528.143:517.525
RADOUCH,V.
Adjustment by Condltloned [Correlatedj Observatlons.
Geodetický a kartografIcký obzor, 17, 1971,No. 2, pp. 35-40,
2 fig., 7 ref.

Degl'ee of dependence of random observation errors.
Generalized principle of the least squares method [ad-
justmenl of direct, unconditioned and conditioned observa-

, tions). Weight matrix and lts determlnatlon. Concluslon
and examples of adjustment.

528.932.063.9:912[084.3J:551.4
KRCHO,j.
Use Dl Computers for Constructlon Dl Morphometrlc Maps
on the Basls uf GIJometrlc Aspect of the Theory Dl Flelds
[1st part).
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971,No. 2, pp. 41-44,
3 fig.

contour map considered as a basls of continuous sealar
field. Isogradlents of height [lsocllnic Ilnes] , isotangents
and isollnes of horizontal rellef eurvature.

528.72/.73:513.761
MARŠIK,Z.
Alflne Translormation ln Analytlc Photogrammetry.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971,No. 2, pp. 45-46,
1 tab., 1 ref.

Appllcatlon of afflne spatlal transformation ln three·
dimensional space. Collineatory transformation. Numerieal
example.

528.74:834.0[437.8)
VlšiílOVSKl',P.
AppUcatlon Dl Photogrammetry ln Forestry ln Slovakla.
GeOdetickýa' kartografický obzor, 17,1971, No. i; pp: 47-60,
12 ref. . .

Development of appllcation of photogrammetrlc methods
in forestry in Slovakia especially for melloratlon of
forests. Recquirements on the photography, methods of plott-,
ing. taxation interpretations. Stereophotogrammetrlc
method of plotting and slngle-phetograph plottlng methocIs.

528:330.413.2[437.1/.3)
SACHUNSKl',V.
Pour un développement de la base sclentlflque et de
recherches dans le ressort de I'Admluistratlon Tcheque de
Géodésle et Cartographle dans le clnquleme plan
qulnquennal 1971-1975.
Geodetiéký a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2, pages
31-33

Role de l'Institut de Rer.herches Géodéslques [VŮGTK]
dam le plan quinquennal et hyp:;thěse pour son ac-
compllssement. caractéristique des huit programmes de
recherches ressortissants. Autres actIvités réallsées dans
l'lnstitut VŮGTK.

528.330.413.2[437.6)
KUKUČA,j.
Plaa do I'évolutlon des sclences et de la technlque dans
le ressort de I'Admlnlstration Slovaque de Géoděsle et
Cartographle [SSGK) puur la pérlode 1971-1975.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2, pages
33-35

La posttion de l'Institut de recherches Gěodésiques [VŮGKJ
dans le ressort de I'SSGK. caractěristique des taches
ěmanant des recherches de base et des recherches appll-
quées, étude servant aux besotns du re8sort ou aux autres
post es de travail. Prémisses de VŮGKpoUl' I'accomplisse-
ment des tilches.

528.143:517.525
RADOUCH,V.
ta rectlficatlon ďobservatlons corrělatlves.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2, pages
35-~0, 2 iIlustr., 7 Iittěratures.

Degré de děpendance des erreurs accidentelles d'observa-
tion. Principe gěněralisě de la měthode nes plus petits
carrěs [rectification des observations directes inter-
médiaires, COnditionnellesJ. Ecrou ponděral et sa 'dětermi-
natinn. Concluslon et exemples de rectification,

528.932.063.9:912[084.3J :551.4
KRCHO,J.
otllisatlon ďordlnateurs pour la conslruetlon de cartes
morphométrlques cunslděrěes A la base d'aspect gěomětrl-
que de la thěorle des zoneS [le partie).
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2 pages
41-44, 3 iIIustrations '

Carte des courbes de niveau comme base de la zone
scalaire continue. Isogradients [isoclines], lsotangentes et
isollgnes de la courbe horizontale du rellef.

528.72/.73:513.761
MARŠIK,Z.
Transformatlons afflnes dans la photogrammětrle analy·
tlque.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2, pages
45-46, 1 tableau, 1 lit.
Application de la transformatlon affine spatiale dans
I'espace il trois dimensions. Transformation coliněaire.
Exemple numérique.

528.74:634.0[437.6J
VIŠf.<OVSKl'.P.
Rěallsatlon des méthodes photogrammétrlques dans la
sllvleu1ture ell slovaqule.
GeOdetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 2, pages

47-5a, 12 lit.

Développement des měthodes photogrammětriques dans la
silviculture en slovaqule, surtout pour I'aménagement
économlque des foréts. Exigences pour les prises de vues,
méthodes de restitution, InterprétatlOfi taxatlve. Méthode
universelle de restItution et méthodes de restitution il un
seul clIché. '



sachunskg V.: Za dalšl rozvof vMeckovgzkumn~ zdkladny
resortu Česk~ho tí"adu geodetick~ho a kartografick~ho
v pdt~ p~tiletce 1971-1975

Za dal§[ rozvoj vědeckovýzkumné
základny resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického v páté
pětiletce 1971-1975

Byro ústředního výboru Komunistické strany
Československa, při projednávání konsolidace po-
měrů a zaměření další činnosti Českého úřadu geo-
detického a kartografického (dále ČÚGKj konsta-
tovalo v únoru roku 1970, že hospodářské výsledky
resortu neodpovídají potřebám národního hospo-
dářství. Proto ve svých závěrech poukázalo na to,
že k nápravě těchto nedostatků je třeba kromě ji-
ného plně využívat nejnovějších poznatků vědy a
techniky a osvědčených zkušeností socialistických
států, zejména SSSR a NDR. Tyto závažné připo-
mínky byly respektovány při zpracování návrhu
pětiletého plánu rozvoje vědy a techniky v resortu
ČÚGKna léta 1971-1975. Výchozím podkladem pro
sestaveni plánu byly, kromě vlastního průzkumu
po~adavků resortních a mimoresortních organizací,
především zásady ČÚGK pro vypracováni návrhu
prováděcího plánu na rok 1971 a orientaci prací na
léta 1971-1975. Uvedené zásady požadují zejména
důsledné uplatnění racionalizačních opatfení ve
všech sférách a postupné prosazování automati-
zace geodetických a kartografických prací. Oblast
vědy, výzkumu a vývoje představuje onu nedílnou
část resortu ČÚGK, kde racionalizace se musí stát
řídící metodou výzkumných a vývojových praci a
metodou všech, kteN se na výzkumu a jeho reali-
zací podílej I.
Pětiletý plán rozvoje vědy a techniky na léta

1971-1975 obsahuje osm resortních výzkumných
programů, které se člení podle jednotlivých let na
dílči výzkumné úkoly. CHe vybraných programů
odpovidaji požadavkům na technický a ekonomický
rozvoj hlavnich směrů výrobní činnosti resortu
ČÚGK i požadavkům na rozvoj geodézie a karto-
grafie. Řada výzkumných úkolů má realizační ráz
a jejich řešeni vyústi v zaváděni moderní techno-
logie do výrobni praxe. Novým rysem řešení vý-
zkumných úkolů je úzká spolupráce s geodetic-
kými službami socialistických států.

1. Výzkum problematiky drullcové geodézie a
astrometrie.

Geodetická observatoř Pecný tvoři experimentál-
ni základnu pro výzkum přesného sledováni umě-
lých družiC Země fotografickými metodami a pro
pravidelné zjišťováni variaci zeměpisných šířek a
korekci rotačniho času. Řeše~i úkolu předpokládá
mezinárodni spolupráci v rámci mezinárodnich
družicových programů a spolupráci se světovými
středisky časové a šiřkové služby.

2. Výzkum zemského tělesa a geodetických zA-
kladil. .

Ve výzkumu zemského tělesa bude řešen vý"
zkum jeho tvarových parametrů a charakteristik
tihového pole Země na základě využiti výsledků

Geodetický a kartografický obzor
ročník 17/59, číslo 2/1971 31

Ing. Vladislav Sachunskj.
l'editel Vjzkumného ústavu
geodetického, topografického

a kartografického v Praze

družicových pozorování i astronomicko-geodetic-
kých a gravimetrických měření. V této souvislosti
budou řešeny úkoly dynamické družicové geodézie
globálního i regionálního charakteru a budou zkou-
mány korelace charakteristik zemského tíhového
pole s jinými geofyzikálními jevy. Výzkum zem-
ského tělesa bude dále zahrnovat zjišťování recent-
ních vertikálních a horizontálních pohybů zemské
kůry. Rovněž budou zkoumány sekulární i slapové
variace tíhového zrychlení a prováděn výzkum
zpřesněni gravimetrických měření. Také tyto úlohy
budou řešeny v mezinárodní spolupráci. Na ně
bude navazovat výzkum geodetických základů s ci-
lem dalšiho zpřesněni astronomicko-geodetické
sítě ČSSR.

Výzkumný program racionalizace mapovacích
prací se týká nejmasovějších resortních výrobních
praci, a proto má rozhodující, význam v rozvoji
ekonomiky resortu a ve vytvářeni předpokladů pro
účinnější uspokojování potřeb národního hospo-
dářstvL Navazuje na dlouhodobý výzkum mapova-
cích metod z předcházejícich let, zaměřený zejmé-
na na vývoj technologii fotogrammetrického vy-
hotoveni map velkých měřítek. Půjde v něm o dalšl:
rozvoj geodetických i fotogrammetrických metod
pro mapování a obnovu map velkých měřitek a
map topografických, o výzkum technologie a
aplikaci metod analytické, semianalytické i blokové
aerotriangulace, o rozvoj analytických fotogram-
metrických metod s cílem digitalizace předmětů
měřeni a o problematiku aplikace ortofotogram-
metrie při vyhotovováni a údržbě map: Řešení úko-
lu těsně souvisí s maximálnim využitím automati-
zované výpočetni techniky a zobrazovaci techniky
při mapovacich pracich.

4. Racionalizace praci v evidenci nemovitostí a
dokumentaci.

Výzkum problematiky středisek geodézie' se
bude zabývat racionalizaci a modernizaci měřic-
kých a vyhodnocovacích prací při údržbě map evi-
dence nemovitostí s cílem postupné digitalizace
těchto map, automatizaci zpracováni údajů eviden-
ce nemovitostí s využitim střednich samočinných
počítačů, řešením právních vztahů k nemovitos-
tem, celkovou racionalizací činnosti středisek
geodézie a dokumentačních praci v resortu. Úkol
bude řešen s cHem, aby se údaje evidence nemo-
vitosti staly součásti resof'tniho informačniho
systému. V rámci úkolu budou také zaváděny do
praxe 'výsledky výzkumu předcházejících let, a to
zejména na úseku automatizace zpracováni údajů
evidence nemovitosti, čiselné údržby map velkých
měřítek a mikrof1lmováni dokumentovaných elabo-
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rátfi. Týká se stejně jako třetí program nejmaso-
vějších resortních prací na střediscích geodézie
v okresech.

5. Výzkum a vývoj speciálních měřických prací.

Výzkum a vývoj speciálních měřických pracÍ jako
další výzkumný program je zaměřen na aplikaci
geodetických a fotogrammetrických metod pro spe-
ciální měřické práce v prfimyslu a ve stavebnictví,
na vývoj technologií pro práce v inženýrské geo-
dézl1 i na využttf speciální měřické přístrojově
techniky včetně nových typfi laserových přfstrojfi,
gyrotheodolitft, elektronických dálkoměrfi, digitál-
ních theodoiitfi i blízké fotogrammetrie. Součástí
úkolu bude také vývoj drobnějších přístrojfi a po-
mficek pro speciální měřické práce. Pokračováno
bude i v činnosti normalizační.

6. Racionalizace řízení geodeticktch a kartografic-
kých pracf.

Výzkumný program racionalizace řízení geode-
tických a kartografických prací zahrnuje řešení
problémfi mechanizace a automatizace technic-
kých, ekonomických, organizačních a administra·
tivních agend v resortu a otázky racionalizace pro-
cesu řízení.

7. Výzkum lnformaěního systému geodtízle ft kar-
tografle. .

Novým a významným výzkumným programem Je
výzkum informačního systému geodézie a karto-
grafie, který je začleněn do státního plánu vý-
zkumných a vývojových prací. Cílem úkolu je vy-
tvořit z údajfi a výsledkfi geodetické a kartogra-
fické činnosti ucelený informační systém, vyřešit
jeho koncepci, vnitřní stavbu i obsahovou náplň a
stanovit jeho vnější vazby na informační systémy
ostatních resortfi. Při tomto výzkumu bude řešena
otázka dynamiky informačního systému, tj. sběru
nových a rušení starých informací, jejich přenosu,
zpracování a dokumentace. Dále budou řešeny
otázky digitálního vyjádření předmětfi měření i ob-
sahu map s cílem automatického zpracování vy·
sledkfi měření a začlenění výsledkfi měření i ob-
sahu map do informačního systému geodézie a
kartografie. Výzkum bude zaměřen na vYllžiti
údajfi soustředěných v informačním systému
geodézie a kartografie jak pro vnitřní potřebu re·
sortu i odvětví, tak pro celé národní hospodářstvL
V rámci úkolu bude též zkoumána otázka zapojení
a využití automatizačních prostředkfi, zejména
středních samočinných počítačfi, pro příjem, zpra-
cování i poskytování informací rfizným užlvatelfim.
Předpokládá se, že informační· systém geodézie a
kartografie bude členěn na tři základní registry,
a to registr evidence nemovitostí, registr geodetic-
kých údajfi a registr kartografických údajfi.

8. Výzkum racionallzace v kartogrÍlfii a kartogra-
fické polygrafU. :

Výzkumný program racionalizace v kartografU
a kartografické polygraf11 je zaměřen na výzkum
v oblasti komunikace kartografických informací,
na rozvoj tvorby nových kartografických děl, ze-

SachunskgV.: Za dam rozvol vMeckovgzkumn~ zdkladny
resortu Cesk~ho úf'adu geodetlck~ho a kartograflck~ho

v pát~ pi1ttletce 1971-1975

jména na llseku tematické kartografie, na výVOj
technologU pro zpracování a údržbu celostátních
mapových děl, školních kartografických děl a vy-
braných kartografických publikací a na racionali·
zaci technologických postupfi v kartografické po-
lygraf11.

Pro úspěšné řešení osmi výzkumných programfi
má Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický v Praze zkušené a vysoce kvalifiko-
vané vědecké a technické pracovníky. Snižování
počtu těchto pracovníkfi v prvních dvou letech
páté pětiletky o jednu šestinu vyžaduje, aby byla
věnována mimořádná péče kádrové práci. Pfijde
nejen o vhodnou vnitřní skladbu vědeckých a tech·
nických pracovníkfi co do odborného zaměřen!,
ale i o získání mladých zkušených a nadaných
pracovníkfi jak z praxe, tak i z vysoké školy. Vá-
žíme si iniciativy a péče, kterou stavební fakulta
ČVUT v Praze již v této době věnuje orientaci
učebních plánfi pro úkoly automatizace a raciona-
lizace geodetických a kartografických pracl a indi-
viduální výchově nadaných studentfi. Tato úzká
spolupráce s odbornými školami je jedním ze zá-
kladních předpokladfi úspěšné realizace perspek-
tivních vědeckovýzkumných programfi.

V rámci Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického jsou konány i další
činnosti, které mají nemalý význam pro rozvoj obo-
ru nebo i odvětví geodézie a kartograf1e.

V první řadě je to úsek vědeckých, technických
a ekonomických informací a propagace, který má
podle rozhodnutí CůGK od 1. ledna 1971 odvětvo-'
vou pfisobnost.

Významný je úsek vývoje a kusové výroby pří-
strojfi a pomficek v Oborovém vývojovém středis-
ku, které zatím zajišťuje jen nejnaléhavější potře-
bu především pro střediska geodézie a kartogra-
fické provozy.

Také Oborové středisko vzdělávání pracujících
usměrňuje celoresortní vzdělávání vedoucích hos-
podářských pracovníkfi, specialistfi a kádrových
reserv.

Konečně Oborové kontrolní měrové středisko. za-
bezpečuje zkoušky geodetických přístrojfi a kom-
paraci délkových měřítek.

Vybudování Výzkumného ústavu geodézie a kar-
tografie (dále VůGK) v Bratislavě předpokládá
koordinaci plánu rozvo}e vědy a techniky obou vě-
deckých pracovišť pro geodézl1 a kartograf11.
VůGTK v Praze poskytuje v rámci svých možností
veškerou pomoc při budování VůGK v Bratislavě
s cílem vytvořit co nejlepší spolupráci při řešení
vědeckovýzkumných prací k prospěchu a rozvoji
geodézie a kartografie v ČSSR.

Ve vědecké, výzkumné a vývojové základně je
nutné zajistit hodnocení společenské užitečnosti a
efektu vědeckovýzkunmých prací, a to před zahá-
jením i po skončení úkolu. Je to základní podmín-
ka řízení vědecké, výzkumné a vývojové l!innosti
i hlavní předpoklad jejich realizace. Zatím však
nejsou stanovena jednotná praktická kritéria hod-
nocení těchto prací. V dfisledku toho víme přesně
co Věda, výzkum a vývoj stojí a jejich přínos na
našem l1seku pro geodézli a kartografU jen odha-
dujeme.

Podle dosavadních zkušenostf byl přlnos u l1kolu
aplikovaného výzkumu přinášejlcl zlepšeni tech-
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nlckoekonomlck~cb parametrtl. asi dvojnásobn~ ve
srovnáni s náklady na tento v~zkum. I když více
než polovina výzkumných úkoltl.z hlediska nákladů
představovala v minulé pětiletce buď vědní přínos
u úkoli'J.základního výzkumu nebo přínos v rozší-
řeni sortimentu geodetických a kartografick~ch
prací, nebo ve zv~šení technické úrovně provozních
praci, případně ve zkvalitnění řízení resortních or-
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ganlzací, nemo.Žemeb~t s takovým efektem spoko-
jen1.Proto návrh pátého pětlletého plánu .rozvoje
vědy a techniky předpokládá na úseku apllkova-
ného výzkumu podle dosavadních resortních zámě-
rfi v dalším rozvoji geodet1ck~ch a kartografických
prací zhruba o 50 % vyšší efekt ve srovnání s před-
chozi pětlletkou.

Plán rozvoja vedy a techniky
v rezorte SSGK na obdobie 1971-75

V~skumn~ ústav geodézie a kartografie v Bra·
tislave, ako vedúce pracovisko vedeckotechnlcké-
ho rozvoja v rezorte SSGK, pristupoval k prípra-
ve plánu rozvoja vedy a techniky na roky 1971-75
s vedomím zvláštnej dOležitosti a obťažnosti tejto
ťílohy. Pretože je novým pracovlskom, jeho exis-
tenciou počnťíc rokom 1970 začala - možno po-
vedať - novl1 éra v rOzvoji slovenskej geodézie
a kartograf1e. Slovenskl1 geodézia a kartograf1a
má po prvýkrát v hlstórl1 možnosť, ale i povin-
nosť riadiť a usmerňovať svoj vlastný rozvoj tak,
aby jeho v~sledky pomohli zvládnuť náročné úlo-
hy geodetickej a kartografickej praxe, ktoré ju
čakajťí' v budúcich rokoch pri budovaní a rozvoji
národného hospodl1rstva. Dalej, aby prispela aj
k rozvoju geodézie a kartografie ako vedn~ch od-
borov. Z hladiska uplatnenla výsledkov možno
teda úlohy a ciele stanovené pll1nom rozvoja vedy
.a techniky rozdeliť na dve hlavně skupiny: Prv6c
tvoria úloh y z l1k I a d n é h o v ~ s k u m u,
drnhti - ú 10 h y a p li k o van é h O v ~ s k u-
mu a š t ú d i e s I ú ž i a cep o t r e b l1m r e-
z o rtn ~ c h, prípadne i mim o rez o rtn ~ c h
p r a c o v í s k. Stanovenie proporcU medzi obidvo-
ma skupinami úloh bolo ovplyvnené súčasným
stavom mapového fondu vo velk~ch mierkach na
Slovemku, ďalej potrebami rozvoja slovenskej kar-
tografie a v neposlednej miere i súčasn~mi perso-
nálnymi a materll11nymimožnosťami ústavu. V do-
sledku týchto faktor ov v pláne úloh prevažuje
a p 11k o van Ý v ~ s k u m.

2. Hlavné smery programu výskumu

Po dOkladnej anal~ze súčasného stavu bole
s ohladom na celkový svetov~ trend v~vola v geo-
dézU a kartografU ako i s ohladom na požiadavky
na medzlnárodnú spoluprl1cu a na ~oordináciu
úloh s Výskumným ústavom geodetickým, topo-
grafickým a kartografick~m v Prahe celkove za-
meranie v~skumnej činnosti v rezorte SSGK na
5. plltročnicu zhrnuté do 9 rezortných v~skumn~ch
programov:

Ing. Ján Kukula, CSc.,
riaditel Výskumného ústavu geodézie a kartografie

Bratislava

2.1 Výskum recentnfch pohybov zemskej k6ry

Základným cielom úlohy bude pokračovat v od-
halovaní príčin a zákonitostí recentných pohybov
zemskej kory na území Slovenska za účelom prog-
nózy očakávaných pohybov. Pozornost rlešitelské-
ho kolektívu bude prltom zameraná hlavne na
úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce.
Pojde najmll o zhromažďovanie a anal~zu údajov
o rýchlosti vertikálnych pohybov bodov nivelač-
ných polygónov zriadených na území Slovenska
kvoli opakovaným niveláciám, o zdokonalovanle
meMd jeho vyšetrovania a o štúdium krátkodo-
bých pohybov. Na tieto účely sa na území Sloven-
ska buduje v Ý s k u m n Ý n i vel a č n ~ p 0-
ly g 6 n.

2.2 Výskum geodetických meracfch met6d
a prfstrojov

V r6:mcl tohto programu sa budú teoreticky
a experimentálne skúmat geodetické meracie a
vyhodnocovacle m e t 6 d y s clelom hladať ra-

. cionálnejšie meracie postupy pre rozne oblasti
geodetických meraní a tým prispieť k zavedenlu
sprl1vneho hodnotenia a lnterpretácie výsledkov
do geodetickej pra"S. Skúmat sa budú možnosti
využit1a nových fyzikálnych javov v oblasti mera-
cfch met6d a prístrojov a fyzikálne vplyvy pro-
strédia, v ktorom sa uskutočňuje merací proces.
Plánované matematickoštatistické analýzy v~sled-
kov merania budú podkladom dalšieho rozvoja
te6rle a metód meranla v geodézU. V koperácU so
Slovenskou vysokou školou technickou (SVST)
v Bratislave vybuduje sa testovacia siet na ove-
rovanle parametrov, kallbráciu meracích prlstro-
jov a1.

2.3 Výskum geodetických slet!

Otázka presnosti geodetick~ch sietí sa v sťíčas-
nej dobe stala aktul11noua naliehavou z vlacer~ch
príčin. Možnost určenia polohových súradníc tri-
gonometrických a z nich odvodených bodov vyS()-
kopresnými elektronickými dlalkomermi (kontrola
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dIžok strán) ukázala, že naša trigonometrická sieť
nie je tak presná, ako sa podla doterajších krité-
rií a použitých metód predpokladalo. Výskum mo-
tM výpočtu súradníc v geodetických sieťach
v spojitosti s aplikáciou p l' e sn é h o mě l' a n 1 a
d 1ž o k by mal pri použití najnovších matematic-
koštatistických metM vyriešiť otázku zhodymedzi
skutočnou presnosťou a jej charakteristikami. Plá-
nuje sa výpočet eficientných odhadov súradnfc
bodov porovnávanej trigonometrickej siete, po-
súdenie presnosti siete s eficientne vypočítanými
súradnicami bodov a jej porovnanie so sieťou
určenou štandardne (doterajšími met6dami), štú-
dium ocenenia presnosti v štandardne počítaných
sieťach. Predpokladá sa, že po vyriešení úlohy
bude možné na existujúce body trigonometrickeJ,
príp. polygónovej siete pripojiť aj práce špeciál-
neho druhu, napr. vytyčovacie práce s vysokými
požiadavkami na presnosť.

Súčasne materiálne vybavenie stanice na pozo-
rovanie umelých družíc Zeme na východnom Slo-
vensku nepostačuje na to, aby sa stanIca mohla
zapojiť do prác v experimentálnej sieti. V pláne
rozvoja vedy a techniky sa preto počíta v prvom
rade so z a bez peč e ním potrebného zariadí~-
nia a s výchovou aspoň minimálneho počtu mla-
dých odborníkov v tejto vednej disciplíne. Pred-
pokladá sa započatie laboratórnych skúšok a expe-
rimentálnych pozorovaní. Reálnosť týchto predpo-
kladov závisí okrem iného aj od defInitívneho vy-
riešenia lokalizácie pozorovacej stanice.

2.5 Racionalizácia budovania a aktualizácie
mapového fondu vo vefkých mierkach

Úlohou programu je pomocť pri riešení klúčo-
vého problému slovenskej geodézie, ktorým je ne-
dostatok máp vo velkých mIerkach. Počas dlhšie-
ho než storočného obdobia sa doteraz nepodarllo
na celom území Slovenska vyhotoviť mapové die-
10 v mierke 1:2000 (príp. 1:2880). Tento nedosta-
tok sa .nepriaznivo prejavuje v roznych oblastiach
národného hospodárstva, lebo celá tretina územla
Slovenska n e m á d o t e l' a z v y h o v u j Ú c e
mapy.

Casť úloh tohto programu bude zameraná na
výskum existujúceho mapového fondu. Historic-
ko-technické štúdie a analýzy presnosti mapových
operátov z obdobia pred vydaním katastrálneho
zákona budú podkladom pre presnejšIe vymedze-
nie oblastí, v ktorých bude treba vykonat nové
meranie. Súčasne sa nimi vyjasní otázka presnosti
a spolahlivosti starších mapových operátov ako
i otázka možnosti Ich využIti a na evidenčné a plá-
novacie účely v národnom hospodárstve a pre po-
treby evIdencie nehnutelnostl.

Okrem zhodnotenla staršieho mapového fondu
sa činnosť zameria na výskum a a p I i k á c i 11
n a j m ode l' n e j š e j p l' í s t l' o j o v e j tec h-
nI k y slúžIacej na vyhotovovanie mapových ope-
rátov, na vypracovanie nových, racionálnejších
metód pri najširšom využití fotogrametrle, mecha-
nizácie a predovšetkým automaUzácie prác v slo-
venských podmienkach.

2.6 Automatizácia výpočtových a zobrazovacích
prác

Základným cielom tohto programu je komplex-
ná automatizácia vyhotovovanla máp vo velkých
mIerkach, prevod doterajších máp do dIgltálnej
formy a do jednotnej zobrazovacej sústavy.PrItom
sa bude postupne rIešIť otázka tvorby registra
geodetických údaj ov a jeho napojenla na Infol'-
mačné systémy o území (ISU), ako 1 mechanIzácie
a automatizácle v geodetickej dokumentácll.

2.7 Racionalizácia evidencie nehnutefnostf

Na základe výskumu VÚGTK v Prahe bude sa
realizovať komplexná automatizácia spracovania a
údržby písomných operátov evidencie nehnutel-
ností, sumarizačných prác, nové sposoby zameria-
vania zmien v mapách EN vrátane automatizácie
výpočtových a zobrazovacích prác. Pritom sa plá-
nuje postupné riešenie otázok tvorby registra EN
a jeho zapojenia do ostatných informačných sy·
stémov.

2.8 Výskum v kartografii a kartografickej
polygrafii

Výskumné úlohy tohto programu budú riešiť pro-
blémy tvorby základných kartografických diel,
skúmať obsah a náplň účelových máp, aby čo naj·
lepšie slúžili určeným cielom. Plánuje sa výskmn
možnosti mechanizácie a automatizácie prác spo-
jených s tvorbou kartografického diela, výskum
možností využitia plastických máp na účely vý-
uky a národného hospodárstva. Riešiť sa budú
problémy kartografických informácií a v oblasti
kartografickej polygrafie problémy spracovania
máp, reliéfnych máp, atlasov a gl6bov. Jednou
z hlavných úloh bude spolupráca s Geografickým
ústavom SAV na príprave vydania N á l' od n é ho
a t I a s u S S R.

2.9 Racionalizácia organizácie a ekonomiky prác

V rámci programu sa budú riešit úlohy spojené
s automatizáciou Jednotnej evidencie pracujúcich
(JEP J na samočinnom počítači Tesla 200 v súlade
so špeciálnymi podmienkami organizácií rezortu
geodézie a kartografie.' Ďalšie automatizované
ekonomické agendy, doteraz spracúvané na počí-
tači Minsk 22, sa tiež prevedú na počítač Tesla
200. Zautomatizujú sa ekonomické agendy, ktoré
boli doteraz vykonávané ručne, čím sa vytvorí
integrovaná sústava spracovania
e k o n o m i c k Ý c h i n f o l' m á c i í v rezorte
geodézie a kartografie a dosiahne zdokonalenle
riadenia výroby.

Stručný prierez plánom rozvoja vedy a techniky
ukazuje, že popri jeho členení na úlohy, resp. pro-
gramy číslo 1, 3 a 4. Špecifikum riešenia otázok
hy z hladiska významu očakávaných výsledkov
riešenia orientujú jednak na slovenskú a jednak
na celoštátnú a medzinárodnú problematiku. Rá-
mec slovenských potrieb presahujú výskumné pro-
gramy číslo 1, 3 a 4. Špecifikum riešenia otázok
slovenskej geodézie a kartografie obsahujú vý-
skumné programy Č. 5, 8 a sčasti 7. Pri riešení vý-
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skumných úloh ostatných programov sa predpo-
kladá maxlmálna koordlnácla s činnosťou VÚGTK
v Prahe. Okrem toho sa mImo uvedených progra~
mov plánuje s p o I u p r á c a s VÚGTK v Prahe
na výskume lnformačného systému
g e o d é zle a k a r t o g r a f i e (rezortný pro-
gram CÚGK č. 7).
Výskumné programy č. 2, 5 a6 tvorla súvlslý

komplex úloh, ktorého dlhodobým cierom je vy-
pracovať základy a metodiku dobudovania a obno-
vy moderného, vysokopresného a aktuálneho ma-
pového dlela na území Slovenska. Úlohy rezortné-
ho programu Č. 3 budú mať predbežne teoretický
charakter.
Plán rozvoj a vedy a techniky v rezorte SSGK

na roky 1971-75 je prvým tohto druhu v podmlen-
kach exlstencie federatívneho usporiadania nášho
štátu. Z toho dovodu je - napriek možnostiam
kooperácU - jeho splnenle v podstatnej mlere zá-
vIslé od perspektívy kádrového a materiálneho

dobudovanla VÚGK v Bratislave. V pláne vedy a
techniky sa počíta s primeraným z výš e ním
poč t u vedeckých pracovníkov, ako 1 s nábo-
rom mladých, pre vedeckovýskumnú činnost na-
daných a schopných pracovníkov z radov absol·
ventov vysokých škol. Predpokladá sa výber už
počas štúdia formou zamestnávania vedeckých po-
mocných· sn z vyšších ročníkov odboru geodézie
a kartografie. Riešenie výskumných úloh sl vyžla-
da vybavit pracovisko modernýml vedeckovýskum-
nými aparatúraml a laborat6riami, a to i naprlek
tomu, že značná časť meracích a vyhodnocovacích
prác sa bude zabezpečovať kooperáciami.
Tento plán na obdobie budúcich. 5 rokoch, vy-

chádzajúci zo súčasných potrieb rezortu, si vy·
žiada nielen veYa úsilia zo strany pracovníkov
VúGK, ale aj využitie ďalších kapacít najma SVŠT
a organizáclí rezortu SSGK. Len dobrou koordiná-
clou činnosti všetkých uvedených zložiek bude
možné zabezpečit splnenie vytýčeného programu.

Vyrovnáni vzájemně závislých
(korelovaných) pozorování

V současné době je převážná část výpočtu; které se
provádějí při zpracování měřených údajů v geodetic-
kých oborech, založena na teorň nezávislých náhod-
.ných procesů. Jak ukazují poslední výzkumy a bádání
v oblasti podstaty fyzikálního procesu měření, je
předpoklad nezávislosti jednotlivých produktů mě-
řické operace velmi problematický.
Výsledek vlastního měření, tedy číselná hednota

představující objekt měření v nějakém rozměru, je
získán přenosem informace pomocí měřické aparatu-
ry. Tato informační cesta je většinou velmi složitá
a představuje celou řadu možných zdrojů zkreslení
informace. Zkreslování informací nazýváme v běžně
užívané terminologň chybami. V teorň chyb byl vy-
tvořen model poznávacího procesu a všechny zkreslu-
jící prvky byly zobrazeny jako tzv. elementární chy-
by. Elementární chyby jsou ovšem jen základními
hodnotami pro vytvoření složitějšího útvaru, tzv. na-
hodilých měřických chyb. Ty vznikají jako algebraický
součet elementárních chyb, u kterých předpokládáme
náhodný charakter při libovolném rozdělení pravdě-
podobnosti. Důsledkem této nahodilosti je i hypotéza
nahodilosti měřických chyb.
Nejslabším článkem této hypotézy· je předpoklad

náhodnosti elementárních chyb, který nebývá při
hlubším studiu jevu potvrzen. Geodetickáměřenf
jsou silně ovlivňována, zvláště nyní, kdy vnitřní
přesnost přístrojů je snižována na zanedbatelné hod-
noty, vnějšími podmínkami. Vnější vlivy se projevují
formou mnoha činitelů; působících na výsledek mě-
ření. Při přeéhodu z jednoho měření na druhé se část
činitelů vylučuje a objevují se další. V důsledku toho

Ing. Vladlmfr Radouch, CSc.,
Katedra vyišf geodézle ČVUT, Praha

se chyby měření liší velikostí i znaménkem. Část čini-
telů zůstává ovšem nezměněna (pozorovatel, přístroj,
atmosférické vlivy) a ovlivní řadu po sobě následují-
cích (nebo jiným způsobem vázaných) pozorování
systematickým způsobem. Vycházejíce z tohoto faktu,
můžeme předpokládat, že nahodilé chyby pozorování,
provedených ve stejných nebo blízkých podmínkách,
budou v jistém stupni závislosti, tj. budou korelaěně
svázány. Tato okolnost je v některých druzích geode-
tických měření zcela zřetelná (např. všude tam, kde
je užita metoda postupných odečítání).
Stojíme tedy před problémem zpracování naměře-

ných hodnot (vyrovnání), které jsou navzájem svá-
zánya jejichž vazbu bude určovat koeficient korelace,
vypočítaný pro dvojice těchto hodnot. Vzájemná zá-
vislost jednotlivých měřených (vstupních) hodnot nás
nutí použít pro vlastní vyrovnání postup, který respek-
tuje tuto okolnost. Tímto postupem bude tzv. "zo-
becněný princip metody nejmenších čtverců", jehož
základní myšlenky byly publikovány hlavně ve dvou
publikacích, a to [2] a [3].

1. Zobecněný princip metody nejmenších ětverců
(MN~)

Základní metodou zůstává princip MNČ, vyjádřen
symbolicky

[pvv] = mm. ,
který má zde ovšem poněkud širší smysl. Rozdílnost
plně vynikne v maticovém zápisu

tP = vl~~·'PJl.n.vn.l = min., (1)
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PUPl2 ••• Pt ••
P2lP22 . . • P~••

Po zll.vedení přibližných hodnot neznámých a:=xo +
+ dx, y = Yo + dy, atd. a linearisaci funkce qJ, do·
staneme výraz

= min. , li + Vi = a,dx + bidy + c,dz + ...+ qJi(Xo,Yo, Zo, ... ),

kde li jsou měřené hodnoty, dx, dy, dz jsou hledané
(111.) přírůstky neznámých a a"b"ci jsou parciální derivace

nebo po rozepstmi

tj) =.PUVIVI+ P12VIV2 + ...+ PI"V1"'. +
+ P21V2VI+ P22V2V2+ ...+ Pz••v2v. +
+... +
+ P"IV.V! + P"2V"V2+ ...+ P••••v••v'" =
= [PuViVj]= min. (i, j = 1,2, ..., n)

(Matice P je symetrická a platí Pii = Pii)'

Podstata rozdílnosti tkví v existenci smíšených ná.
sobků Pii"'iVj (i =F j), které jsou důsledkem toho, že
váhová matice P je obecně plná, tj. existují nenulové
prvky i mimo hlavní úhlopříčku, Její prvky Pij urču.
jeme jako prvky matice inversní k matici Q (podrob.
něji v odstavci 2). Vidíme, že :MNČ pro nezávislá mě.
ření je pouze zvláštní případ rovnice (lb) při Pil = O
(i =F j).
Z podmínky minima dostáváme rovnice pro výpočet

neznámých. Podle tvaru těchto rovnic rozlišujeme tři
základní případy vyrovnání:

1.1 Vyrovnání pozorování přímých

Máme n měření li (i = 1, 2, ... , n) jedné veličiny.
Vyrovnaná hodnota bude

x = li + Vi'

Rovnice opravy má zde tvar

Vi = X -li, (i = 1, 2, ... , n) (2)

a z podmínky (lb), položíme.li : = O, dostaneme

••pf = ~Pi1
i-1

a přejdeme na běžně používané součtové symboly,
bude

x = [r:;~] (i, 1,2, ..., n) (5)

1.2 Vyrovnání pozorování zprostředkujících

Vyrovnané hodnoty pozorování a neznámé jsou ve
zprostředkujícím vztahu

r. = qJi(X, y, z, ... ) •

li = qJi(XO,Yo, Zo, ••• ) -li'

dostaneme rovnici opravy ve tvaru

Vi= a,dx + bídy + c,dz + '" + li (i = 1,2, '" n).
(6)

Z podmínky (lb), položíme.li

of/J of/J of/J
OX = O; oy = O; az = O,

získáme tzv. normální rovnice pro výpočet neznámých.
Např. první rovnice bude~== 2 pu~(aldx + b,.dy + Sdz + +~)+

+ PI2{a](azdx + b~dy + Cídz + + l2) +
+ a2(a1dx + b1dy + Sdz + ...+ lí)} +
+ ...
+ Pl ••{a](a",dx + b••dy + c,.dz + '" + l~) +
+ a.(~dx + b,.dy + Sdz + ... + lD} +
+ Pt2{~(~dx + b2dy + c2dz + ...+ 12)+
+ az(~dx + b1dy + c1dz + ...+ lí)} +
+ 2P~2(a2dx + b2dy + clldz+ '" + lf) +
+ ...
+ P2,.{a~(a",dx+ b",dy + c",dz+ ... + l~) +
+ a,.(aadx + blldy + cadz + ...+ Z2)} +
+ ...
+ Pt",{~(a",ch + b",dy + c",dz + ...+ l~) +
+ a,,(a1dx + b1dy + c]dz + ...+ lD} +
+ P2,.{a2(a,.dx + b,.dy + c,.dz + ...+ l~) + .
+ a,.(azdx + b2dy + c2dz + ... + lm +
+ ...
+ 2p,."a ••(a,.dx + b,.dy + c",dz + ...+ l~) = o

a s použitím souctových symbolů

[PiPiaj]dx + [P~ibj]dy + [pija,cj]dz + ...+ _
+ [P~,lf] = O

[P.p~j]dx + [P,,-bibjJdy + [p,,-b,cjJdz + ..,+
+ [PiP,lf] = O

. [p,,-c,ajJdx + [P,,-c,bjJdy + [p,,-c,cjJdz + ...+
+ [P,jC,lj] = O (7)
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Pro přehlednost i snazší výpočet můžeme zavést po-
mocné symboly

at = Pilal + Pi2a2 + Pi3a3 + ...+ pi",a",

bt = piA + Pi2b2 + Pi3b3 + .,.+ pi",b"

[aa*]dx + [ab*]dy + [ac*]dz + + [a*l') = O

[ba*]dx + [bb*]dy + [bc*]dz + + [b*l'] = O .

[ca*]dx + [cb*]dy + [cc*]dz + + [c*l'] = O

Součtové symboly jsou již použity v klasickém smyslu,
tedy např.

[aa*] = alar + aia: + a3a: + ...+ a"a:,

(násobky vždy stejných indexů) a dále platí

[ab*] = [ba*] ; [ac*] = [ca*] atd.

Z rovnic (8) již snadno některým známým způsobem
vyřešíme neznámé přírůstky dx, dy, dz.

1.3 Vyrovnání pozorování podmínkových

Nechť je dáno r podmínek pro n vyrovnaných hodnot
~= li + Vi

V'J~,~, , 1",) = O

V'r(~'~' , i",) = O

Dosadíme-li do těchto vztahů místo 7i měřené veliči.
ny li, nebudou rovnice splněny a bude

V'l(ll' l2' •.. , l",) = Ul

"Pr(ll' l2' •.• , l",) = U, .

PodmÍJlkové rovnice upravíme na r přetvořených pod.
mínkových rovnic pro opravy korelovaných měřených
hodnot

[av] + Ut = O
[bv] + U2 = O

Pro vyřešení rovnice (lb) za existence vedlejších pod-
mínek (9) sestavíme známou Lagrangeovu funkci

F = [PiiViVi] - 2 Kl {[av] + Ut} - 2 K2{[bv] + U2}-
- ...-2 K,{[rv] + Url = min.,

oF = O (' 1 2 )::l 1. = ••...• n •
(lVi

dostaneme po úpravě systém rovnio

PnVt + Pt2V2 + + PI"'V",= atKt + btK2 + + rtEr

P2tVt + P22v2+ + P2"'V",= a2Kt + b2K2 + + r2K,

P"IVt + P"'2V2+...+ P"''''V'''= a",KI + b",K2 +...+ r",Kr
(10)

který svazuje součet násobků oprava prvků matice P
na levé straně a součet násobků korelát a koeficientů
podmínkových rovnic na pravé straně rovnice (10).

Použijeme-li inversní matici vah

qu qt2 ql'"
q2l q22 q2'"

qnl qn2 ... qnn

můžeme každou opravu vyjádřit jako funkci recipro-
kých váhových koeficientů q, korelát a koeficientů
podmínkových rovnic

Vi = (qilal + qi"a2 + + qinan)K] +
+ (qilb] + qi"b2 + + qinbn)K2 + ...+
+ (qitrt + qi2r2 + + qinrn)K,. (12)

Zavedením pomocných symbolů

at* = qÍl~ + qi"a2 + + qina", ,

bt* = qi]b] + qi2b2 + + qi",bn ,

ct* = qilC] + qi2c2 + + qincn,

rt* = qilrl + qi2r2 + + qi",rn,

přejde rovnice (12) na tvar

Vi = at*K] + bt*K2 + ...+ rt*K,

a dosazením do systému (9) dostaneme normální rov·
nice pro výpočet korelát

[aa**]Kt + [ab**]K2 + + [ar**]K, + Ut = O

[ba**]Kt + [bb**]K2 + + [br**]K, + U2 = O

[ra**]K1 + [rb**]K2 + ...+ [rr**]K, + U, = O
(14)

Součtové symboly jsou opět v klasickém smyslu (ná-
sobky stejných indexů), tedy např.

a dále platí

[ab**] = [ba**]; [ar**] = [ra**]; atd.

Z rovnic (14) vypočítané koreláty dosadíme do rovnic
(13) a takto vyčislené opravy připojíme k naměřeným
veličinám a dostaneme vyrovnané veličiny
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2. Váhavá matice a jeji urěení

Jak je vidět z popsaného postupu, je nutné znát ve
všech případech buď matici P, nebo Q, které jsou na-
vzájem v inversním vztahu (11). Poněvadž matici P
nelze přímo určit (určujeme jí inversí matice Q),
obrátíme pozornost na určení prvků matice Q (11).

K určení prvků qii vedou v podstatě dvě cesty,
odlišné v důsledku různého charakteru (podstaty) zá-
vislosti:
a) Hodnoty vstupující do vyrovnání byly již jednou

vyrovnány (ať v celku nebo po částech) a toto vy-
rovnání je příčinou jejich závislosti. V tomto pří-
padě můžeme převzít z předchozího vyrovnání vše-
chny hodnoty qii (i, j = I, 2, ... , n), potřebné pro
určení matice Q. Tyto hodnoty se ovšem v běž-
ném vyrovnání nepočítají (počítají se pouze recipro-
ké váhy neznámých qi1J3J,qyy, q •• ). Prvky matice Q
ležící na hlavní úhlopříčce jsou reciproké váhy
vyrovnaných pozorování. Ty dostaneme z rovnice
(odvození [4] str. 138)

_ 0/ tf" (fiy.I)2 (fi.·2)2
qii - qFiF'i /0 [paa] + [pbb.I]' + [pcc.2] ,

kde Fi je vztah mezi vyrovnaným pozorováním a ne-
známými

Ii = Fi(x, y, z) ,

a označení /;", liY, /;. použijeme pro parciální derivace

o~ o~ o~
li" = ox; /;y= -ay; li. = T'

Ostatní prvky se vypočítají z rovnice

.. _ _ li"lix + (fiy.1 )(/iu·l) + (fi.· 2)(/i" 2)
i~j - qFiFj - [paa] [pbb.l] [pec. 2]

b) Závislost jednotlivých hodnot vyplývá z jejich fy-
zikální podstaty, nemůžeme ji určit exaktně, proto
prvky matice Q musíme určit z naměřených hodnot.
Vycházíme z obecně platných rovnic pro navzájem

závislá měření, kde platí

kde mi> mj jsou výběrové střední chyby, rij je koefi-
cient korelace a mfi je výběrová kovariance.

Tento postup předpokládá provedení většího poč-
tu měření, tak abychom mohli určit koeficienty kore-
lace rij pro párované hodnoty pozorování a z nich
pak qi;' Drunou cestou k určení qi; je na z.ákladě vět.
šího počtu měření výpočet oprav k aritmetickým prů-
měrům proměnných hodnot i, j a odtud

V [ViVi] .

mi = n-I;

a dále hodnot _

V1v.v.r
11 •

n-l' V'[ViVi]

n-l'

Početní získání hodnot qii v pHpadě empirických
vztahů je vždy velmi pracné. Prvky Pii váhavé mati·
ce P se počítají vždy jako prvky matice inversní
k matici Q.

V předložené stati byla ukázána možnost výpočtu
neznámých ve vyrovnáni, kde není nutný předpoklad
vzájemné nezávislosti vstupních hodnot. Vzorce, ke
kterým jsme dospěli (5), (8), (14) jsou v podstatě
stejné, jako při klasickém vyrovnání. Při řešení ne-
známých zůstává tedy počet nutných počtářských
operací stejný. Výpočet koeficientů normálních rovnic
(sumačních znaků) je zkomplikován užitím plné ma-
tice P nebo Q. Zvýšení pracnosti se plně projeví při
výpočtu prvků matice Q, který zvláště v případě
empirických vztahů mezi měřenými veličinami je
velmi obtížný. Výpočet potřebných korelačních koe-
ficientů je práce nejen náročná na čas, ale i na počet
opakovaných měření. V případě malého počtu pozo-
rování budeme se muset spokojit se získáním korelač-
ních koeficientů z jiných, charakterem blízkých sou-
borů měření, což samozřejmě ubírá na exaktnosti ře-
šení.

Výsle.dky, které byly prozatím získány, i zkušenosti,
uveřejněné v literatuře [5], [6], [7] ukazují na to, že
existence závislostí ve výchozích hodnotách vyrovná-
ní se projeví tendencí snižovat rozdílné velikosti oprav
v důsledku rozdílnosti vah; tedy přibližováním kře.
šení při Pi = I.

Závěrem lze říci, že při dnešních technických mož-
nostech a řešení přípravy i vlastního systému rovnic
elektronkovými počítacími stroji není zvětšení počtu
nutných počtářských operací podstatné. Tedy rozho-
dujícím faktorem pro volbu, zda použít vyrovnání
nezávislých nebo závislých měření by měl být vý-
hradně charakter měřického materiálu.

4.1 Vyrovnání pozorování přímých

. Výška bodu X byla určena ze čtyř bodů A, B, a, D,
které byly již vyrovnány. Z vyrovnání bodů A, B,
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0, D převezmeme matici Q a vypočítáme prvky invers-
ní matice P. Pozorování lI' l2' la, l4 mají stejné váhy
P1'2,a'4 = 1. '

II= 434,583 xo = 434,5
l2 = 434,570
la= 434,560
l4 = 434,571

l~= 83 mm
l; = 70 mm
lá=60mm
l~= 71 mm

+0,464 -0,140 -0,067 -0,030
-0,140 +0,490 -0,035 -0,018
-0,067 -0,035 +0,326 -0,048
-0,030 -0,018 -0,048 +0,388

pf +0,227 +0,297 +0,176 +0,292 +0,992
j '1 2 3 4 ~

dx = [p*l'] = 70,923
[p*] 0,992

(Pro srovnání: v případě nezávislosti bodů A, B, C, D
a stejných vah pozorování Pl'2,a,4o = 1 bude x = x 0+

[l']+4 = 434,5710.)

Máme za úkol vyrovnat nivelační síť, navazující
na body A (498,525m), a B (501,038m), složenou ze
čtyř převýšení. Měřené hodnoty nechť jsou vzájemně
závislé a známe pro ně matici P, vypočítanou inversí
matice Q (prvky matice Q určíme např. z vyčíslených
koeficientů korelace použitím rovnic (15) a (16».

II= 1,298
l2 = 0,700
la= 2,002
l40= 0,510

A = 498,525
B = 501,038
Xo= 499,035
Yo= 499,735

111 = . - cly + (B - Yo -lI)
v2 = - dx + dy + (Yo - Xo -l2)
va = - dx . + (B - Xo - la)
v4 = + dx . + (xo-A -l4)

+0,464 -0,140 -0,067 -0,030
-0,140 +0,490 -0,035 -0,018
-0,067 -0,035 +0,326 -0,048
-O,O;JO -0,018 -0,048 +0,388

i a b a* I b* 11'(mm)

1 -1 +0,177 -0,604 +5
2 -1 +1 -0,473 +0,630
3 -1 -0,339 +0,032 +1
4 +1 I +0,454 +0,012

Koeficienty v rovnicích (8) budou tedy:

[00*] = +1,266; [a*l'] = +0,546

[a*b] = [ab*] = -0,650; [b*l'] = -2,988

[bb*] = +1,243

ex = -0,7899

{3= -1,1111

I +1,266 -0,650 +0,546 -1,162 O
-1 +0,5134 -0,4313 +0,9179

+1,234 -2.988 +2,404 O
-0,334 +0,280 -0,597

+0,900 -2,708 + 1,807 -1
-1 +3,01 -2,01

dy = +3,01
dx = +1,12

II = B - y = 1,3000
~= y - x = 0,7019
Za = B - x = 2,0019
14= x -A = 0,5111

y = 499,7380
x = 499,0361

(Výsledky vyrovnání v případě nezávislých hodnot
A lI' l2' Za, l40budou uvedeny na konci odst. 4,3.)

4.3 Vyrovnání pozorování podmínkových

Jako ilustrativní zvolíme stejný příklad jako pro
vyrovnání zprostředkujících pozorování.

Přetvořené rovnice podmínkové budou:

VI + V2 + 11a + Ul = O
+ 11a+ v40 + U2 = °

Ul =~+ 12-la = --4 (mm)
U2 = la+ l4 - (B - A) = -1 (mm)

2,50 0,77 0,64 0,31
Q = 0,77 2,30 0,44 0,22

0,64 0,44 3,32 0,48
0,31 0,22 0,48 2,67
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Radouch V.: Vyrovnťiní vzá/emně. zdvtslOch (korelovanOch)
pozorovťint

i a b a** b**

1 +1 +2,63 +0,95
2 +1 +2,63 +0,66
3 -1 +1 -2,24 +3,80
4 +1 +0,05 +3,15

Koeficienty v rovnicích (14) budou:

[aa**] = +7,50; [a**b] = [ab**] = -2,19;
[bb**] = +6,95

1X = --0,1333

fJ = -0,1585

I +7,50 -2,19 -4,00 -1,31 O
-1 +0,292 +0,533 +0,175 O

+6,95 -1,00 -3,76 O
-0,64 -1,17 -0,38
+6,31 -2,17 -4,14 O
-1 +0,344 +0,656

VI = +1,99 (+1,81)
v2 = +1,89 (+1,67)
va = -0,11' (--0,51)
v4 = +1,11 (+1,52)

II= II + VI = 1,3000 (1,2998)
~ = l2 + v2 = 0,7019 (0,7017)
~= la + va= 2,0019 (2,0015)
~= l4 + v4 = 0,5111 (0,5115)

K2 = +0,344 (+0,570)
KI = +0,634 (+0,725)

(V závorce jsou uvedeny pro srovnání výsledky vy-
rovnání nezávislých měření, tj. pro případ, že v ma·
tici Q zůstávají pouze prvky na hlavní úhlopříčce,
ostatní qii = O pro i =1= j.)
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Do redakce došlo 4. 4. 1970

Lektorova!: Prof. Ing. Dr. Josef BčShm, DrSc.,
FSv ČVUT, Praha

Směr geodézie a kartografie stavebnf fakulty ČVUT
OJ Praze pořádá 'v cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie ve š'kolnlm roce 1970-1971 přednášku PRO-
STOROVt: ZOBRAZENI A MOZNOSTI JEHO UŽITI V GEO-
Dt:ZII.
Přednášku proslovf doc. Ing. Dr. Jan K a š par, CSc.,

v ponděU 1. března 1971 v 16 hodin v posluchárně G 3
v budově fakulty stavebnl, Praha 1, Husova 5, 2. patro.

,Nová jednotná organizace
kartografické činnosti v ČSR
528.9:330.401(437.1f·3)

Od 1. 1. 1971 nastala významná změna v uspořádání
podnikové sféry kartografie v ČSR, neboť namísto dosa-
vadních dvou národních podniků Kartografické nakla-
datelství a Kartografie byl zř,zen jeden komplexnf kar-
tografický podnik s názvem Kartografie, nArodní pod-o
nik, Praha. Nový podnik je vydavatelskou a naklada-
telskou organizaci s výrobnf základnou. Provozuje vy-
davatelskou, nakladatelskou a obchodní činnost v obo-
ru kartografie pro vnitřnl i zahraničnf trh, zejména za-
jišťuje tvorbu, redakčnl zpracování a vydávánf veške-
rých kartografických děl pro účely vědecké, kulturně
vzdělávací, propagačnl, tělovýchovné a jiné, školnlch
kartografických děl a učebních pomůcek, periodických
a neperiodických geodetických a kartografických publi-
kací včetně odborně technických předpisů a tiskopisů.
Dále provozuje výrobnl činnost v oboru kartografie, ze-
jména sestavováni, kartografické, polygrafické a knihař-
~ké zpracovánf kartografických děl, jakož i jinou po-
mocnou činnost, pokud slouží k zajištěni a rOZVOjizá-
kladnl výrobní činnosti. Přejeme pracovnikům nového
podniku při jejich odpovědné práci v nových podmín-
kách hodně úspěchů. Dr. Mach

Závěr přípravného kursu odpovědných
geodetů v investiční výstavbě

Odbornou skupinou inženýrské geodézie ČsVTS byl
v listopadu m. r. realizován přlpravný kurs pro odpo-
vědné geodety v investiční výstavbě, odsouhlasený před-
sednictvem ÚR ČsVTS a Ústřednf komisí pro vzdělávání
pracujících při MŠ. Do kursu bylo přijato 140 poslu-
chačů, z nichž kurs absolvovalo 138, 106 z ČSR a 32 ze
SSR.
Výuku soustředěnou v 32 hod. přednášek a 16 hod.

konsultací sledovalo:
z investičnfch organizaci
z projektových organizaci
z dodavatelských organizací
z resortu ČÚGK
z ostatních
Věková skladba posluchačů:
naroz.
1910-1919 6 posluchačů, 1920-1929 16 posluchačů,
1930-1939 64 posluchači, 1940-1949 52 posluchači.
Mužů bylo 133, žen 5. Z přihlášených bylo 128 členů

ČsVTS.
Úroveň kursu byla hodnocena velmi příznivě, před-

nášky i konzultace vycházely z nejnovějších zkušeností
a poznatků. Obsahová náplň byla proti kursu z r. 1969
rozšlřena o úsek geodézie ve strojírenstvf, o proje'kci
a stavbu liniových a kolejových staveb, o úsek využití
fotogrammetrie v investiční výstavbě a o měřeni vodo-
rovných posunů a naklonění. Pro tato témata byl vydán
třetí díl skript.
Přes obtíže se zajištěním tisku se podařilo předat

všem posluchačům během kursu všechny tři dny skript.
Pro nejbližší obdobf předpokládá předsednictvo od-

borné skupiny:
a] uskutečnění další konzultace posluchačů před závě-

rečnými zkouškami [konec března],
b] přfpravu a rozeslání otázek k závěrečným zkouškám

[;konec března),
c] uskutečnění závěrečných písemných a tístních pře-

zkoušení posluchačů, kteřf splňujf předpoklady [5 let
praxe, z toho 2 roky v investiční výstavbě) a ke
zkoušce se přihlásf do 15. dubna 1971. Termíny zkou-
šek podle počtu přihlášených jsou plánovány na ko-
nec dubna a začáte'k května.
Přihlášky nutno zaslat na ČsVTS, Praha 1, Široká 5

[Ing. Hercfk]. .
Absolventy dřfvějšfch kursů upozorňujeme na mož-

nost opatřenf 3. dUu skript, jejichž zbytek je na ČsVTS.
Cena 30,- Kčs. Ing. Zame~nfk

23 pracovnik1\,
41 pracovníků,
22 pracovnlkií,
50 pracovníků,
2 pracovníci.
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Krcho T.: Použitie samočinných počftačov
pri zostro;ení morfometrických mt1p,
uvažovaných na btlze geometrlck~ho aspektu te6rle poli

Použitie samočinných počitačov
pri zostrojeni morfometrických máp,
uvažovaných na báze geometrického
aspektu te6rie poli

Geodetickf a kartografický obzor
roi!nlk 17/59, i!1s1o2/1971 41

RN Dr. Jozef Krcho,
Universita Komenského, Bratislava

1. Úvod. V príspevku v zásade rozoberáme odpred.
nesenú problematiku na 2. kartografickej konferencii
14.-16. X. 1969 v Prahe. VzhIadom na vymedzený
rozsah v časopise dotkneme sa iba myšlienkových zá·
kladov celého problému. Podrobné rozobranie celého
problému je obsiahnuté v práci [2] aj s podrobne roz-
písaným programom v jazyku ALGOL. Autor súčas.
ne ďakuje prof. Dr. Ing. Gálovi DrSc za ochotné
poskytnutie prístrojov na zmeranie a nadierovanie
vstupných údajov na diernú pásku, bez ktorých by
uvedený problém nebolo možné realizovať.

r----- ----,
I I
I SAMOČINNÝ I
I ČrSL/CovÝ I
I POČíTAČ • I

I I
I I
I I
I I
I KING/ofAT1C I
I I
I I
L- .J

r----- -----,
I I
I ANALÓGOVÝ I
J SAMOČINNÝ I
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I I
I I
I I
I I
J I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I IL- -...J

Ťažisko riešenej problematiky bude spočívať v struč.
nom náčrte možností použitia samočinných počítačov
pri komplexnom zostrojení morfometrických máp
a máp orientácie reliéfu. Pritom sa oprieme o výsled-
ky naších prác [2, 3, 6], v ktorých sme morfometrické
ukazovatele riešili na základe geometrického aspektu
te6rie polí a súčasne sme na jej základe vypracovali
postup pre zostrojenie morfometrických máp graficko.
numerickým spasobom. Postup pri výpočte uvedených
ukazovateIov a ich izočiar pomocou samočinných po.
čítačov je odlišný od graficko.numerického postupu,
pričomv zásade možno voliť dva varianty. V prvom
prípade je to samočinný číslicový počítač v spojem so
samočinným vykresIovacim zariademm (napr. KING-
MATIC), pri ktorom výstupné hodnoty zo samočinné·

ho počítača slúžia ako vstupné hodnoty pre toto za.
riadenie (obr. la). Ako výstupy tohoto zariadenia
(KINGMATIC) sú razne druhy máp, v našom pripa.
de máp gradientov výšok (izokHn) a izotangent.
V druhom prípade je to ana16gový samočinný počítač
spojený pomocou prevodníkov s číslicovým počítačom
(obr. lb). Teraz rozoberieme prvý postup. Druhým
postupom sa popri prvom zaoberáme v práci [2].
Ako podkladové mapy, z ktorých budeme merať

vstupné údaje pre výpočet, budú vrstevnicové mapy
veIkých mierok, pričom mierka mapy je závislá od
stupňa podrobnosti zamýšIanej morfometrickej ana·
lýzy. My sme na meranie vstupných veličin použili
mierku 1:5000.

2. Vrstevnieová mapa uvažovaná ako báza spojité.
ho skalárneho poIa. Vrstevnicovú mapu považujeme
v zmysle prác [1, 2, 3, 9, 10] za bázu spojitého skalár·
neho poIa, v ktorej skaláry majú význam nadmor·
ských (alebo relatívnych) výšok. Poloha každého
skalára výšky je jednoznačne v báze určená súr. x, y
vo zvolenej kart. súr. sústave O, i, j, k, kde O je po·
čiatok súr. sústavy a i, j, k sú jednotkové vektory·
v smere súr. osí X, Y, Z. Z hradiska spojitosti poIa
bolo potrebné vymedziť daležité predpoklady o vlast-
nostiach reliéfu. Tie sme podrobnejšie vymedzili
v prácach [3, 4, 7]. Teraz ich uvedieme iba v zásade.

a) Uvažujme určitú časť takého typu reliéfu, ktorý
má relatívne hladký priebeh.

b) Topografickú plochu uvažuj~e ako model re·
liéfu, na ktorom matematicky vyšetrujeme priestoro-
vé rozloženie zvolených kvantitatívnych veličin.

c) Skúmaná časť reliéfu nech je tak verká, že za·
krivenie na jemu odpovedajúcej časti geoidu maže·
me zanedbať, takže ju mažeme aproximatívne pova·
žovať za rovinnú plochu.

Z podmienky c, ako dasledok plynie, že vrstevni·
cová mapa takto uvažovaného reliéfu bude mať vlast.
nosti plánu. Vlastnosti plánu z hradiska naších potrieb
pre zjednodušenie prisúďme i mapovému listu 1:5000,
takže pri meram vstupných veličínneuvažujeme v zmys·
le te6rie deformácií žiadne skreslenie v mape vzhradom
na ich malé hodnoty. Poznamenajme vopred, že to ne·
mem nič na správnosti teoretického prístupu a z neho
plynúcich všeobecných záverov. Rozdiel je iba v tom,
že teraz pre zjednodušenie uvažujeme nedeformované
pole, zatiaI čo v opačnom prípade by sme uvažovali
deformované pole.
Vrstevnice v mape považujeme za izočiary spojité.

ho skalárneho poIa, pričom z geometrického hradiska
ich priebeh odráža v sebe momentálny výsledny stav
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modelačných procesov na reliéfe. To znamená, že
v ich priebehu sa odzrkadfuje priestorové rozloženie
modelačných procesov na reliéfe. Preto zmena priesto-
rového rozloženia skalárov výšok v dosledku posobe-
nia modelačných procesov má za následok zmenu prie-
behu vrstevníc ako izočiar skalárného pofa v mape.
Uvedený prístup umožňuje voliť také morfometrické
veličiny, ktoré svojou univerzálnosťou možu slúžiť ako
nezávisle premenné (vstupy) nielen v matematických
formuláciach kvantitatívnych vzťahov v geomorfoló-
gii, ale i v iných oblastiach, 'ako napr. v dynamike
oslnenia reliéfu [6]. Dotknime sa stručne matematickej
stránky teórie polí z nášho hfadiska, v zmysle ktorej
sme skúmali celý problém.

Keďže skalár z je funkciou polohy (x, y) v skalár-
nej báze, je definovaný rovnicou

Pravá strana rovnice (1,2) predstavuje konečnú aspo-
jitú funkciu, spojito diferencovatefnú až do najmenej
druhého rádu. Táto fu:rÍkcia je v zmysle práce [10]
síce závislá od vofby súradnicového systému, avšak to
nemá vplyv na zákonitosť, podIa ktorej je v báze uspo-
riadané rozloženie skalárnych hodnot z. Jej analytic-
ké vyjadrenie síce nepoznáme, takže ju nemožeme
riešiť analytickým postupom, avšak poznáme rozlože.
nie hodnot skalárov z. Má význam teoretický, v duchu
ktorého volíme postupy pre zostrojenie uvažovaných
máp. Sústava izočiar skalárného pofa (vrstevníc v ma-
pe) bude potom vyjadrená rovnicou

kde veličina O je premenný parameter meniaei sa spo-
jito v intervale (Od, Oh)' takže v zmysle práce [10]
možeme hovoriť aj o izočiarovom poli. Ak uvažujeme
veličinu z na favej strane def. rovnice (1,2) skalárne-
ho pofa ako tretiu súradnicu kolmú na skalárnu bázu,
potom v zmysle práce [10] nám táto rovnica vzhIadom
na danú bázu jednoznačne určuje priestorový plošný
útvar, tzv. interpolačnú plochu skalárneho pofa.
V našom prípade, keď mapu považujeme za bázu spo-
jitého skalárneho pofa, interpolačnou plochou tohoto
pofa bude topografická plocha. Diferenciálny tvar rov-
nice (2,2) bude

Nech sa v uvažovanej skalárnej báze (mape) nachád-
za množina singulárnych bodov, pre ktoré platí, že
súčasne z",(x, y) = O, Zy(x, y) = O. Potom singulár-
nym izolovaným bodom pozitívnym v skalárnom poli
(v mape) budú na topografickej ploche odpovedať
vrcholové body, singulárnym izolovaným bodom ne-
gatívnym v skalárnom poli budú na topografickej plo-
che priradené depresné body a singulárnym dvojným
bodom poTa budú na topografickej ploche priradené

*) Symbolmi z"" Zy, z""", Z",y, Zyy, w"" Wy v celom texte
úsporne označujeme parciálne derivácie v nasledovnom
význame:

oz oz o"z 'ow owax = z",ay = Zy ox oy = Z",yax = w'" ay = Wy

Krcho '.: Použitie samočinných počltačov
pri zostro;enl mortometrických máp,

uvažovaných na báze geometrického aspektu te6rte polt

sedlové body. Predpis pre smcrnicu normál k" k izo-
čiaram skalárneho pofa možno napísať v tvare dife-
renciálnej rovnice

zydx - z",dy = O (4,2)

ktorej Iavá strana v zmysle B. Šalamona [10] po vy-
násobení integračným faktorom A(X, y) má význam
totálneho diferenciálu. Jeho integráciou dostaneme

v ktorej veličina O nech má význam premenného pa·
rametra v obore všetkých možných hodnot funkcie
w(x, y) v skalárnej báze poTa. Potom rovnica (5,2)
definuje súbor ortogonálnych trajektórií (spádových
kriviek v mape), pokrývajúcich spojito skalárnu bázu
poIa. Rovnica (5,2) má diferenciálny tvar

w",dx + wydy = O. (6,2)

V zmysle práce (10] súbor ortogonálnych trajektórií
patrí dó skalárneho pofa w(x, y), ktoré je jednoznačne
totožné so skalárnym pofom z(x, y) v oblasti celej ska.
lárnej báze. Ortogonálne trajektórie v zmysle tejže
práce vytvárajú trajektóriové pole, ku ktorému sa
v súvislosti so vstupnými údajmi pre samočinné počí.
tače neskol' vrátime.

3. Izogradienty výškové (izoklfny), izotangenty
a izoěiary horizontálnej krivosti reliéfu. Vektor gra-
dienta skalára z, t. j.

grad z = z",; + Zyj (7,3)

určuje intenzitu zmeny skalára z v skalárnom poli

a je orientovaný 'na stranu ~z > O. Jeho absolutná, un

udá va zároveň hodnotu tangenty sklonu YN na topo-
grafickej ploche v smere jej spádových kriviek, v kto-
romkoIvek jej bode P(x, y, z). Uhol YN je zároveň uhol
zovretý jednotkovým vektorom normály N k topogra-
fickej ploche v bode P(x, y, z) s jednotkovým vekto-
rom k. Na doplnenie uveďme, že s jedno vektorom
normály N operujeme v prípade topografickej plochy,
kdežto gradient skalára z uvažujeme v prípade skalár-
neho pofa. V zmysle práce [10] grad z tvorí jedno-
značnú a spojitú skalárnu funkciu polohy x, y bodov
pofa, ktorá určuje zložky intenzity gradientového
pofa. Čiary rovnakej verkosti grad z v skalárnom poli
nazvime výškovými izogradientami, ktore budú urče-
né rovnicou

kde O je premenná konštanta. Ak z veličiny tg YN
vyčÍslime uhol ')'N, potom tie isté izočiary sú spojnica-
mi množiny bodov s rovnakým sklonom ')'N na topo-
grafickej ploche. Týmto izočiaram v mape odpoveda-
jú na topografickej ploche izočiary rovnakého uhla
sklonu orientovaného v smere spádových kriviek,
ktoré sme nazvali izoklínami [3, 4, 7]. Ak uvažujeme
extrémne hodnoty I grad z I., pre ktoré ako funkcie

olgradzl
polohy x, y platí on = O, dostaneme po úpra-

1971/42



Krcho '.: Použitie samočinných počítačov
pri zostro;ení morfometrlckgch mdp,
uvažovangch na bdze geometrického aspektu te6rie poli

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 17/59, i!fslo 2/1971 43

1971/43



Geodetlckt a kartosraffckt obzor
44 rol!nfk 17/59, l!(sIo2/1971

ve rovnicu parabolických čiar pora v tvare

z~ + 2 z""zxz" + Zyyz: = O ,

ktorým na topografickej ploche odpovedajú in1lexné
čiary ako spojnice množiny inflexných bodov s extrém-
nymi hodnotami uhla YN v smere jej spádových kri.
viek. Tieto čiary odderujú na topografickej ploche jej
konvexné tvary od konkávnych, uvažovaných vzhra-
dom na spádové krivky.

Parabolické čiary v skalámej báze (v mape) pre.
chádzajú množinou bodov s extrémnym zakrivellÍm.
výškových izogradient (izoklln), pozri mapa 1, na
ktorej sú zakreslené vrstevnice, izoklíny a parabolic-
ké čiary.

Priebeh izotangent ako izočiar množiny bodov srov·
nakými smernicami Je" k izočiaram skalárného poTa, je
v skalámom poli určený rovnicou

z" + Zukt = O (11,3)

kde veličina kt = dy/dx má význam premenného pa·
rametra, takže rovnicou je určený v mape súbor kri.
viek. To znamená, že vždy pre konštantnú hodnotu kt
je určený priebeh jednej izotangenty. Dotyčnica k izo·
čiaram v ktoromkoTvek bode poTa má v zmysle práce
(lOJ smemicu jednoznačne určení predpisom

k' _ z"" + Je"ZiJJ'J
t - ---- (12,3)

ziJJ'J+ ktzllll
pričom hodnotou parametra kt sú jednotlivé izotan·
genty navzájom jednoznačne odlišené. Ak na miesto
veličiny kt = tgex pre tú istú izotangentu v nejakom
jej bode P uvažujeme jej hodnotu tg AN, kde AN je
v danom bode izotangenty uhol zovretý kladnou osou
x s normálou n k izočiare skalámeho poTa, orientova·
nú na stranu klesajúceho skalára z, potom možeme
o izotangente hovoriť ako o izočiare spojujúcej v izo.
čiarovom poli množinu bodov s rovnakou hodnotou
orientácie AN vzhTadom k svetovým stranám.

Mapa izoklín (mapa 1) spolu s mapou izočiar rovna-
kej orientácie reliéfu (mapa 2) nám podávajú obraz
o priestorovom. rozložení smerov vektora normály N
na topografickej ploche v skúmanej oblasti. Smer jede
notkového vektora normály N k topografickej ploche
v jej TubovoInom bode P(x, y, z) je totiž jednoznačne
určený buď kartézskymi súradnicami N", N", N.,
alebo polámymi súradnicami YN, AN, kde veličina
tg YN je jednoznačne určená vzťahom (8,3) a veliči.
nu tg AN jednoznačne určíme z rovnice (11,3). Keďže
však rovnicou (9,3) je jednoznačne určený priebeh
výškových izogradient a po vyjadrení uhlových hod.
not YN je jednoznačne určený aj priebehizoklln, mapa
izoklln (mapa 1) nám poskytuje jednoznačný obraz
o priebehu polámej zložky YN polámych súradníc vek.
tora normály N. Pretože ďalej je rovnicou (11,3) jede
noznačne určený priebeh izočiar rovnakej orientácie
reliéfu AN, mapa 2 nám jednoznačne poskytuje obraz
o priebehu horizontálnej zložky AN polámych súrad·
níc vektora normály N.

Priebeh izotangent vzhradom k izočiaram nulo-
vej horizontálnej krivosti reliéfu má podobný priebeh,
ako priebeh izoklfn vzhradom k parabolickým čiaram.
Horizontálnu krivosť definujeme ako krivosť izočiar
(vrstevníc) izočiarovéhopoTa. Podrobne ju rozoberá.
me v práci (9J. V tomto zmysIe spojnice množiny boo

Krcho T.: Použitie samočinn!ích počltačov
uvafovan!ích na báze geometrického aspektu te6rte polI

prt zostrojent morfometrtck!ích máp,

dov s rovnakou hodnotou zakrivenia izočiar poTa
(vrstevnfc v mape) budútvoriť izočiary horizontálnej
krivosti reliéfu. Tieto sú doležitým kvantitatívnym
ukazovateTom v geomorfológii. Priebeh súboru týchto
izočlar je určený rovnicou

- z~ + 2 z"yZ"%,,- z"yZ~
~+z~

kde veličina e má význam premenného parametra
a vždy pre volenú konštantnú hodnotu príslušnú izo·
čiaru. Izočiara nulovej horizontálnej krivosti oddeTuje
navzájom od seba konvexné a konkávne oblasti
izočiarového poTa. Rozoznávame tzv. izokonvexy
a izokonkávy horizontálne, ktorých priebeh a kon·
štrukciu popisujeme v práci [7J. Nás vo vzťahu k izo-
tangentám teraz zaujíma iba nulová horizontál na
krivosť. Izočiaru nulovej horizontálnej krivosti určuje
rovnica (13,3) pre e = O. Izočiara nulovej horizontál-
nej krivosti reliéfu prebieha množinou bodov s extrém·
nym zakrivením izotangent, pozri mapa 2.

(pokr.)

Informativn( sděleni o ukonl!eni prvniho jednoročního
kursu zeměměffcktch technikii z Alliru konaném
v Praze

528.347.5(65) (437.11)
Oborové středisko vzdělávání pracujícfch ve Výzkum-

ném ústavě geodetickém, topografickém a karto,graflc-
kém v Praze ve spolupráci s PZO Polytechna a se Střed-
ní průmyslovou školou zeměměřlckou v Praze zajišťo-
valo výuku zeměměřlckých technlkťl. z Alžíru v jedno-
ročním kursu, podle předem stanoveného programu.
Kurs byl pořádán v rámci mezistátní dohody o kulturní
a vědecké spolupráCI s Alžírskem. Cílem kursu bylo při-
pravit pro obor geodézie a kartografle v Alžíru střední
techniky s všestrannými znalostmi odbornými, s přiměc

řenými dovednostmi v praktickém měření v terénu
i v měřických konstrukčních pracích a s žádoucími
návyky, aby absolventi kursu byli schopni samostatně
pracovat v místních podmínkách, dále se vzdělávat
v oboru a doplňo,vat sl znalostI.

Kurs byl rozdělen na dvě části, a to část teoretické
přípravy (včetně praktických cvičení), která trvala osm
měsíců, a část tříměsíční výrobní praxe na pracovištích
resortu ČOGK i mimo něj.

Kurs splnil svůj účel a přispěl tak I k prohloubení
vzájemných vztahťl. s Alžírskem, což potvrzuje I skuteč-
nost, že OSVP bylo požádáno o zajištění dalšího obdob-
ného jednoročního kursu nových alžírských studentů.

Děkujeme všem pracovníkťl.m, kteří se o zdárný prů-
běh kursu zasloužili.

Ing. Ivan Cermák, vedoucí OSVP

ZPRAvy ZE SKOL

V pondělí 4. ledna 1971 pokračoval cyklus přednáškou
Ing. VI. Radoucha, CSc., "Aplikace ortogonálních poly-
nomů". Podstata přednášky je obsahem článku Ing. VI.
Radoucha "Vyrovnání vzájemně závislých (korelova·
nýchJ pozorování" - viz. str. 35-40.

Diskuse k této tematice se soustředila na vymezení
předností aplikace a na podmínky, za kterých je použití
metody ortog.onálních polynomťl. výhodné. Byla prodisku-
tována otázka 'vah, rozptyl hodnot kolem aproximační
funkce, problém neekvidlstantních měření a upozorněno
na možnost rozšíření aplikace na vícerozměrový model.
Závěrem upo·zornll přednášej(cí na skutečnost, že ,všech-
ny potřebné hodnoty, nutné plfO použití ortogonálních
polynomů jsou tabelovány a je možné je zájemcťl.m na
požádání zaslat.
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Afinni transformace v analytické
fotogrammetrii

Afinní transformace ve dvojrozměrném prostoru je
používána zcela běžně v numerické fotogrammetrii.
Modelové souřadnice x, y měřené na stereoskopickém
vyhodnocovacím přístroji se transformují do státního
rovinného souřadnicového systému s použitím vzorců
pro afinní transformaci, zatímco modelové souřadnice
z jsou transformovány prostě jen vynásobením měřít.
kovým koeficientem. Afinní transformace eliminuje
do značné míry afinní deformaci leteckých snímků způ.
sobenou afinní deformací filmové podložky. Existují
nes četné příklady o tom, že takové výsledky jsou přes.
nější než výsledky získané Helmertovou tra:nsformací.
Při řešení úloh v trojrozměrném prostoru při analy.

tické aerotriangulaci jsou používány rozličné způsoby
transformace a vyrovnání, např. oddělení výpočtů sou·
řadnic x, y a souřadnic z, polynomické transformace,
konformní transformace vyššího stupně apod. Je však
zcela přirozené aplikovat afiÍuú prostorovou transfor·
maci, neboť je známo, že paprskové trsy rekonstruo.
vané z leteckých snímků jsou afinně deformovány
vzhledem k trsům vytvářejícím letecké snímky. Jed·
nou z příčin této deformace je afinní deformace filmové
podložky, jak už bylo zmíněno; další příčinou je ne·
souhlas mezi kalibrovanou konstantou letecké komory
a skutečnou konstantou v okamžiku expozice. Řečená
afinní deformace způsobuje deformaci vzdáleností
a úhlů v modelovém prostoru; prostorová afinní trans·
formace [1] by přivedla vzdálenosti a úhly zpět k je.
jím správným hodnotám.

2. Aflnní transformace v trojrozměrném prostoru

Afinní deformace filmové podložky by mohla být
korigována tak, že by jen jedna ze snímkových souřad·
nic x', y' byla násobena příslušným součinitelem. Avšak
určení afinní deformace není příliš spolehlivé ze sním-
ků pořízených komorou mající pouze čtyři rámové
značky. Rozdíly mezi kalibrovanou konstantou ko-
mory a momentální konstantou skutečnou nejsou vů-
bec známy. Laboratorní zkoumání ukázala, že afinní
deformace filmové podložky je řádově 0,1 %0 a ne-
jistota v určení konstanty komory bývá méně než
0,03 mm.
Existuje však i jiná cesta, jak korigovat afinní defor.

maci rekonstruovaných paprskových trsů. Prostorové
souřadnice x, y, z bodů, vzniknuvších jako průsečíky
paprsků náležejících ke dvěma nebo více trsům, mo·
hou být transformovány s použitím vzorců pro afinní
prostorovou transformaci:

Ing. Zbyněk Maršík, .CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

Nutný počet bodů, jejichž souřadnice jsou známy
v obou souřadnicových systémech, X, Y, Z a x, y, z,
je tři pro definování transformační matice M. Je-li
známo více bodů, vyskytnou se nesouhlasy vx, vy, vz
v důsledku nahodilé deformace paprskových trsů.
Za podmínky [vv] = min. byly odvozeny rovnice (2)
pro výpočet transformačních koeficientů al, bl, •.. ca:

al =Dal/D; bl =Dbl/D; CI=Dcl/D; [xx] [xy] [XZ]
a2=Da2/D; b2=Db2/D; C2 = DC2/D;D = [xy] [yy] [yz]
aa = Daa/D; ba =Dba/D; ca= Dac/D; [xz] [yz] [zz]

(2)

Dal' Dbl, ... DCa jsou determinanty, které vzniknou
z determinantu D záměnou příslušného sloupce vý.
razy [xX], [yX] , [zX] pro koeficienty s indexem 1,
[xY], [yY], [zY] pro koeficienty s indexem 2 a [xZ],
[yZ] , [zZ] pro koeficienty s indexem 3. Posuny dl' d2,
da se vypočítají z rovmc (3):

(dl) ([x]/n) ([x]/n)
d2 = -1. M [y]/n + [Y]/n
da [z]/n [Z]/n

Je namístě zde se stručně zmínit o kolineární de.
formaci rekonstruovaného paprskového trsu. Hlavní
bod může být kalibrován s nejistotou menší než 0,02
mm (dx = dy = ±0,015 mm); odchylka kalibrova-
ného hlavního bodu od jeho skutečné polohy způsobuje
kolineární deformaci rekonstruovaného paprskového
trsu. Autor článku provedl určitou analýzu a dospěl
k závěru, že zmíněná kolineární deformace je převá-
žena nahodilDu deformacípaprskového trsu, způsobe.
nou místními deformacemi filmové podložky. Použiti
kolineární transformace v analytické aerotriangulaci
by tedy bylo nadbytečné. Způsob provedené analysy
vyplývá z následujících stručných pozná~ek.

Úhel tpi mezi osou komory a paprskem i je v dů-
sledku odchylek hlavního bodu dx, dy deformován
o úhel dtpi = sin tpi (cos lXi' dx/f + cos (Ji' dy /f), kde
cos IX, cos {J jsou směrové kosiny. Tato deformace způ-
sobuje v dalším postupu analytické aerotriangulace
nesouhlasy prostorových souřadnic Llx = z,.dx/f,
Lly = z,.dY/f (Llz = O), kde z. je relativní převýšení.
Jelikož výškové rozdíly terénu bývají zřídka více než
20% výšky letu nad fotografovaným územím, je rela-
tivní převýšeni obvykle méně než 10 %z (nebo 10% f,
jestliže z = f v modelovém prostoru). Potom nesou·
hlasy Llx, Lly v modelovém prostoru jsou méně než
Llx = 0,1 dx, LJy = 0,1 dy. Je známo, že nahodilé
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,"laršík Z.: Afinní transformace
v analytické fotogrammetrti

Bod č. 1 2 3 <I 5 6 7 I 8 9 10 I 11 12 13 14 I 15

I ~X +22 0[-191+24 +1 -20 +261 O-271+281 O-30 +31 -2 -35
podobnost ~y +13 + 18 + 18 O O +1 -9 -10 -'1--14 r 12

-15 -10 -10 -12
M -6 -4 +2 +1 +13 +4 +5 +7 +3 +1 -2 +4 +2 O -5

cm -1 - +3 ----41=-13 ----- ----~--- ----
~X O O -5 -5 -4 - 3 -1 -5 +3 +3 O

afinita ~y -1 +4 +5 -5 -4 -5 -7 -9 -9 -61-5 -8 +5 +31-1
M O -4 -1 +1 +2 -2 +1 +2 -1 -4 -3 +2 -1 +3 O

chyby snímkových souřadnic způsobené místní defor-
mací filmové podložky mají hodnotu kolem ± 0,007
mm; jeví se tedy zřejmé, že nesouhlasy L1x, L1y jsou
zcela zanedbatelné.

Za účelem početního přezkoušení účinnosti afinní
transformace byl nejdříve vytvořen matematický
model: ve vrstevnicové mapě byly interpolovány naa-
mořské výšky patnácti bodů rozložených v pravidelné
čtvercové síti 3 krát 5 bodů o vzdálenosti 675 m
mezi sousedními body (relativní převýšení nejnižšího
a nej"yššího bodu je asi 250 ml; tímto způsobem byly
získány geodetické souřadnice X, Y, h. Potom bylo
předpokládáno, že v tomto území byla pořízena ste·
reoskopická dvojice snímků s komorou o konstantě
f= 150 mm, průměrná výška letu byla H = 2250 m.
Byly zavedeny odchylky od přesně svislých snímků
a sice ({JI = _1°, w1 = 1°30', Ul = _2°, ({J2 = 2°,
W2 = -1 °, U2 =3 °. Výsledné snímkové souřadnice x',
y', x", y" spolu s konstantou t byly vstupními daty
pro relativní orientaci dvojice a po jejím provedení
byly vypočítány modelové souřadnice x, y, z. Modelové
souřadnice byly transformovány do geodetického sys-
tému za předpokladu, že 5 bodů (čtyři v rozích a jeden
uprostřed pole) bylo známo v obou souřadnicových
soustavách. Byly použity dva způsoby transformace:
a) ortogonální transformace zachovávající prostorovou
podobnost, b) afinní transformace s použitím vzorců
(1) až (3). .Jak bylo očekáváno, obě transformační
metody vyhověly originálním souřadnicím X, Y, h
velmi dobře, objevily se pouze nesouhlasy 1 až 2 cm
u několika bodů v důsledku zaokrouhlování číslic
(modelových souřadnic - přibližné měřítko snímků
bylo 1 : 15000, tedy 0,001 mm ve snímku odpovídá
15 mm v terénu).

Potom byl proveden druhý experiment. Byla zave-
dena afinní deformace snímkových souřadnic x', y',
x", y" tím, že souřadnice x' a Xl' byly vynásobeny koe-
ficientem a = 0,9995. Dále byla také zavedena defor-
mace konstanty komory tak, že t = 150,15 mm. Zá-
měrně bylo provedeno to, že zavedené deformace byly
pětkrát větší než skutečně se vyskytující deformace,
jak poznamenáno výše, aby bylo jisto, že praktické
případy nepřesáhnou daný příklad. A nyní opět, sním-
kové souřadnice a konstanta komory byly vstupními
daty pro relativní orientaci; výpočet modelových sou-
řadnic následovaL Modelové souřadnice byly transfor-
movány do geodetického systému opět týmiž dvěma
způsoby. Tentokrát, v důsledku zavedení deformací,
objevily se zřetelné nesouhlasy s původními souřadni·
cemi X, Y, k (viz tabulka 1). Zatímco afinnítransfor·

mace ukazuje velmi dobré výsledky S průměrnými ne-
souhlasy dXa = 3,3 cm, dYa = 5,1 cm, dha = 1,8 cm,
druhá transformace je mnohem horší (dxp = 17,7 cm,
dyp = 10,1 cm, dhp = 3,9 cm).

Je tedy možno zakončit závěrem, že prostorová
afinní transformace modelových souřadnic může kori-
govat afinní deformaci rekonstruovaných paprskových
trsů do značné míry, zatímco podobnostní transfor-
mace zcela selhává.

Lektoroval: Ing. Josef Šmidrkal, CSc., FSv ČVUT v Praze

Literatura:
[1] Kern, F.: Zur Geometrie der raumlichen Affin-

transformation. Zeitschrift fur Vermessungswesen,
1969,Heft4, s. 141-151.

je název výstlavy vědecké a odborné literatury, která
je již tI1adičně umístěna ve Státní knihovně CSR v Pra-
ze 1 (Klementinum). Letos ve dnech 11. března až
1. dubna se této výstavy zúčastní více než 80 nejvýznam-
nějšich světových odborných nakladatelství, která vy"
stavují na 5000 knih. Vystavené exponáty si mohou ná-
vštěvnici objednat přimo na výstavě a po skončeni za-
koupit knihy ze snci'a1istických zemí v I.'eprezentační
prodejně ACADEMIA. ostatní na Stálé výstavě zahria-
niční odborné literatury SNTL.
Pořadatelem této výstavy, v pořadí již osmé, je na-

kladatelství ACADEMIA a Státní knihovna ČSR.

Příručka praktické geodézie pro
zaměřování změn je~tě na skladě

Sdělujeme, že "Příručka praktické geodézie pm za-
měřování zm~n" od doc. Ing. Dr. Oldřicha Války, CSc.,
vydaná v 3. řadě Edice Výzkumného tlstavu geodetické-
ho, topogl.'aflckého ,a kal.'toglrafického v Pfla,ze v I.'oce 1970
je v omezeném množství ještě na skladě a možno ji ob-
jednat za 18 Kčs u Mapové služby Oblastního ústavu
geodézie. v Praze, Praha 8 - Karlín, Šaldnva 24, tel.
23 56 19 a 22 65 04.
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Uplatnenie fotogrametrických metód
V lesníctve na Slovensku

Lesy na Slovensku pokrývajú územie o ploche
1,8 milióna hektarov, ČO činí skoro 37 % rozlohy
Slovenska. Na túto obrovskú plochu sa vzťahuje
úloha vyhotovovania a udržovania lesníckych máp,
ktoré sú neoddelitelnou súčasťou lesných hospodár-
skych plánov periodicky obnovovaných každých
10 rokov.
Geodetickým polohopisným podkladom pre 6 dru-

hov odvodených lesníckych máp je základná mapa
lesnicka 1 : 5000, ktorá sa vyhotovuje v jednotnej
čsl. zObrazovacej sústave (Křovákovo zobrazenie J
a obsahuje okrem prevzatého polohopisu evidencie
nehnuternosti aj polohopis lesnícky vyplývajúci
z biologických, technických a ekonomických čini-
telov lesného hospodáre.nia.
Charakter lesnickeho účelového mapovania je

prisposobený požiadavkám hospodárskej úpravy
lesov na ČO najv1.ičšiu hospodárnosf a rýchlosť
mapovacích prác pri zachovaní len lesnícky využi-
tefnej polohopisnej presnosti, limitovanej pomerne
nižšou presnosťou zisťova.nia prislušných taxačných
prvkov. Metódy fotogrametrie najma leteckej sa
ukazovali od začiatku ako najvyhovujúcejšie, lebo
okrem geometrického využiti a leteckých snímok po-
skytovali tieto bohaté a názorné informácie o stave
a štruktúre lesov.
S uznaním je možné konštatovať, že lesníci na

Slovensku v značnom predstihu pred m.nohými
inými stredoeurópskymi štátmi pristúpili k praktic-
kému použitiu leteckej fotogrametrie už v r. 1943,
súčiasne so začiatkami katastrálneho letecko-foto-
grametrického mapovania. V týchto začiatkoch
išlo o letecko-fotogrametrické mapovanie v Čiernom
Balogu v rámci riešenia osadníckych pomerov
a o lesnícke fotogrametrickéštudijné a cvič.né
práce na niektorých lesných plochách Šumiaca,
Pohorelskej Maše a Švermova, ktoré sa konali
najma z podnetu a pod vedením Ing. Antona
Ha t i ara.
Skutočný rozmach lesníckej fotogrametrie na

Slovensku nastal až po oslobode.ní v r. 1945. V ro-
koch 1946 až 1948 zaHetal Fotogrametrický ústav
pre Slovensko v Bratislave pre Lesprojektu vo
Zvolene lesy o výmere asi 70000 ha v oblasti Pra-
šivá-Križná, pričom pomocou leteckých snimok
boli vyhotovené porastné mapy na ploche asi
37000 ha. V rokoch 1949 až 1952 vefmi úspešne
uplatnila letecké snimky Lesprojekta vo Zvolene na
ploche asi 224 000 ha pri inventarizácii všetkých
lesov o výmere nad 10 ha. Svoju vefkú výkonnosť
a hospodárnosť preukázala letecká fotogrametria
pri popise všetkých drobných les ov s výmerou pod
1Uha v rokoch .1953 a 1954 v akcii nazvanej PLF -
Podroblesfot.
Velmi dobré skúsenosti s uplatnením fotogra-

metrie pri inven tarizácii lesov viedli k tomu, že
pre ďalšie obdobie priJala Lespro;ekta vo Zvolene

Prof. Ing. Pavel Viiňovský
katedra geodézie a fotogrametrie

VŠLD, Zvolen

zásadu vykonávať obnovy i reVlZle lesných hospo-
dárskych plánov výhl1adne pomocou leteckých sní-
mok a to aj vtedy, ak by sa tleto mohli využiť len
pre lesnícku interpretáciu a samotné mapovanie by
sa muselo konat obvyklými geodetickými metódami.
Úloha decenálnych revízií lesných hospodárskyclJ
plánov sa vzťahuje každoročne na desatinu výmery
lesov na Slovensku t. j. na plochu asi 180000 ha,
čo vzhladom ,na súvislosť lesných a nelesných
plOch vyžaduje každoročne letecky ofotografovať
územie o rozlohe asi 300 000 ha.

Lesnícka fotogrametria na Slovensku našla svoje
hlavné uplatnenie pri hospodárskej úprave leso'l,
kde vermi rýchlo získala trvlalý organizačný rámec
i potrebné materiálne i kádrové vybavenie.
Fotogrametrické práce pri hospodárskej úprave

lesov na celom území Slovenska ústredne riadi
Fotogrametrický odbor Ústavu pre hospodársku
úpravu lesov vo Zvolene, a vykonáva ich aj 5 po-
bočiek ÚHOL rozložených v ucelených lesných
oblastiach Slovenska.
Fotogrametrický odbor ÚHOL má v prítomnej

dobe 13 zamestnancov, z ktorých 9 pracovníkov má
vysokoškolské vzdelanie. Vo výkonnej zložke Foto-
grametrického odboru sú sústredené vyhodnocova-
cie práce univerzálnej metódy, :ktoré vyžadujú prie-
storové vyhodnocovacie prístroje a zapracovaných
fotogrametrických odborník ov. Prístrojové vybave-
nie fotogrametrického odboru pre mapovanie uni-
verzálnou metódou pozostáva z Photostereograph-u,
model beta fy Nistri, postaveného v r. 1953, ďalej
z Zeissovho Stereoplanžgraph-u, postave,ného v roku
1957 a Zeissovho Stereometrograph-u, postaveného
v roku 1964. Medzi ďalší fotogrametrický inventár
odboru patrí Zeissov prekresfovač leteckých snímok
SEG I, 1 Zeissov stereokomparátor 1818, 6 Zežsso-
vých obkreslovačov, zrkadlové a šošovkové stereo-
skopy a pod. Fotogrametrický odbor ústredne ob-
staráva a uschováva tiež potrebný snímkový
materiál.
P o b o č k Y O HOL sú umiestené v K o š i c i ach,

v P i e š ť a noc h, v S o I i v are, voZ vol e n e
a v Ž i li n e a ich zamestnanci vykonávajú v rámci
terénnych prác jednak lesnícku interpretáciu le-
teckých snímok a jednak geodetické práce pre
určovanie vlícovacích bodov pre jednosnímkové
vyhodnotenie a pre doplňovacie merania. Terénnych
prác s leteckou snímkou sa každoročne zúčastňuje
asi 400 taxátorov s vysokoškolským i stredoškol-
ským vzdelaním. V rámci kancelárskych fotogra-
metrických prác vykonávajú pracovníci pobočiek
len jednos,nimkové vyhodnotenie leteckých snímok
opticko-grafickým prekreslením a obkreslením. Po-
bočky OHOL sú pre výkon terénnych prác vybavené
obvyklými geodetickými pristroJmi domácej i za-
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hraničnej výroby a týmito fotogrametrickými prí-
stroj mi: Zeissov prekreslovač SEG I majú 3 pobočky,
Zetssov obkreslovač je vo výstroji každej skupiny,
zrkadlový stereoskop je v každej sekci! a vreckový
stereoskop má u seba každý taxátor.
Uplatnenie fotogrametrie v lesníctve mimo oblast

hospodárskej úpravy lesov je napriek z,načným
teoretickým možnostiam pomerne malé a nesú-
stavné. Súvisí to s dosiar neúspešnými pokusmi
o zís~anie snímok s emulziou spektrozonálnou príp.
farbistou, ktoré by mohli značne rozšírit interpre-
tačné možnosti pre mnohé lesnícke účely. Zachy-
tenie časove obmezených fáz vegetácie lesa by
pritom však vyžadovalo aj zvýšenú pohotovost foto-
leteckých prác.

2, 1 P o ž i a d a v k y ,n a let e c k é
snímkovanie

Letecké snímky sa pri hospodárskej úprave lesov
používajú jednak na taXjačnú interpretáciu a jednak
na geometrické vyhodnotenie pre účely lesníckého
mapovania.
Pre účely hospodárskej úpravy les ov sú najvhod-

nejšie letecké snímky v mierke 1 : 8000 až 1 : 10 000
vyhotovené vo vegetačnej dobe. Snímky takýchto
mierok sa používali do r. 1964, kedy sa z finanč-
,ných dovodov prešlo na mierku 1 : 12 500. Najviac
používané sú snímky formátu 18X18 cm vyhotovené
meračskou radovou komorou o konštante 21 cm
s osou záberu približne zvislou tak, aby mali
pozdlžny prekryt 60 % a bočný prekryt 30 %. V prí-
pade využivania snímok menších mierok, vyhoto-
vených pre iných uživatelov, sa objednávajú zvač-
šeniny formátu 23X 23 cm prípadne 30X30 cm.
Snímky vyhotovené širokouhlými fotokomorami sú
menej vhodn~ pre lesnícke účely. Na lokalitách, kde
sa vlIcenie má vykonat analytickou aerotriangulá-
ciou v bloku, sa požaduje prtečny prekryt 50 %ný.

Podla získaných skúseností sa letecké snímky
staršie ako 3 roky už pre účely hospodárskej úpravy
nehodia a najlepšie sa pracuje so snímkami čer-
stvými. Vhodnou dobou pre fotografický lAt sú
mesLace jún až august. Porastné detaily sú najlepšie
zobrazené pri fotografovaní na poludnie a pri vý-
skyte vysokých oblak ov, ktoré slnečné sveUo roz-
ptýlia a zmiernia ostré kontrasty.
Prednáletová fotogrametrická signalizácia me-

l1élčských i iných bodov sa v súčasnej dobe robí len
v pr"ípade určovania vlícovacích bodov aerotrian-
guláciou. Ako materiál na signalizovanie bodov sa
používajú pásy biele natreného térového papiera
alebo lisovanej lepenky formátu 100 X20 cm, ktoré
sa v okolí bodu vo tvare troj- alebo štvorramenného
kríža Upevnia na kolíky zabité do p5dy.

2, 2 Met ódy v Yhod not e n i a let e c k Ý c h
snímok
Prvou fázou vyhodnoteniJa leteckých snímok je

taxačná interpretácia, ktorá sa uplatňuje v plnej
miere pri obnove a revízii lesných hospodárskych
plánov.
Druhú fázu využitia tých istých leteckých sním ok

tvorí geometrické vyhodnotenie a to dvojsnímkové
i jednosnímkové. Z dv·ojsnímkových met6d vyhod-
notenia sa prevážne používa met6da univerzálna
a to najmH pri obnove a revízi! lesných hospodár-
skych plánov v členitých horských terénoch tých
území, pre ktoré nie je k dispozícii vhodný a spo-
lahl1vý materiál ani lesníckeho ani verejn~ho vy-

meriavania. Mapovanle univerzálnou met6dou sa
ročne robí asi na 25 laž 30 % celkove zariaďovanej
plochy t. j. asi na ploche 55 000-60 000 ha. Vyhotoví
sa tak ročne 190-200 listov základnej lesníckej
mapy v mierke 1: 5000. Z jednosnímkových met6d,
ktoré sa volia najčastejšie pri decenálnych reví-
ziách lesných hospodárskych plánov na územiach
s vhodným a' sporahlivým mapovým podkladom, sa
uplatňuje opticko-grafické prekreslenie na pre-
kresrovačoch a obkreslovačoch a výnimočne aj
graficko-počtárske vyhodnotenie. Plocha ročne
sprac'Ovaná jednosnímko'vými met6dami je o niečo
vačšia ako univerzálnou met6dou. Na zvyšku úze-
mia sa po taxačnQllll vyhodnotení zameriavajú zme-
ny geodetickými met6daml, najčastejšie pomocou
buzolových ťahov.

2,21 T a x a č n á in t e r p ret á c i a
leteckých sním ok

Letecká 'snímka poskytuje pri taxačných prácach
názorný a komplexný prehlado stave lesa a topo-
grafii terénu, a preto slúži taxátorom ako jedineč-
ná orientačná pomocka, ktorá im usnadňuje práce
pri rozdelení lesa na hospodársko-technické jed-
notky, pri vylíšení porastov, pri opise porastov,
.pri výbere skusných plOch, pri volbe pochodzok
a pri kontl'lOle dielčich i konečných výsledkov
práce.

Pred použitím snÍmok v teréne si taxátor zistí
ich mierku a orientáciu k svetovým stranám. Mier-
ku určí porovnaním vzdialenosti dvoch identických
a na seba približne kolmých úsečiek na snímke
a vhodnej mape. Aritmetický priemer získaných
číselných mierok vyznačí na snímke. Orientácia
snímky sa získa prenesením mapového severu
z mapy na okraj snímky prostredníctvom identic-
kých úsečiek mapy a snimky. Do terě.nu si taxátor
berie tiež vreckovkový stereoskop na priestorové po-
zorovanie sním ok a dobre zvličšu;úcu lupu na skú-
manie detailov snímky. V kancelárii pornej skupiny
má k dispozícii šošovkovo-zrkadlový stereo skop a
obkreslovač leteckých snímok pre vyhotovenie
proviz6rnych náčrtov.

Pri taxačnom vyhodnotení leteckých snímok sa
dodržuje zásada, že každý v najmenšej miere ne-
istý údaj snímky sa overuje v teréne. Uplatnenie
interpretácie leteckých snímok a niektorých diel-
čich prác hospodárskej úpravy lesov je v struč-
nosti takéto.

Pri rozdel'ovaní lesa na hospodársko-technické
jednotky sa z leteckých snÍmok dajú dobre zistiť
okolnosti predpísané pre utváranie lesných hospo-
dárskych celkov, hospodárskych skupín a dielcov
prípadne oddelení, porastov a porastných skupin.
Stereoskopické pozorovanie leteckých snímok po-
skytuje dokonalý priestorový pohlad pre vorbu
rozderovacej siete, ktorú tvoria jednak terénne
prírodné predely dané chrbátnicami a údolnicami
a jednak umelé prieseky, cesty a iné dopravné lI-
nie. Velmi vhodne sa snímky uplatnia pri vylíšooí
porastov, ktorými sa rozumejú stromové spolo-
čenstvá podstatne sa lIšiace 'od svojho okolia.
Keďže presné určenie druhu dreviny a jeho veku
priamo ZD snímky nle je dosť spolahlivé, obracla
taxátor svoju pozornost hlavne na vystihnutie roz-
hraničenia medzi roznymi odtieňmi častí snímky
a ďalej stereoskopickým pozorovaním zisťuje roz-
ne stanovtštn~ faktory, ako je tvárnost terénu,
smer spádu terénu a jeho zmeny, expozícia a pod.
Zlstenie roznych porastných detallov, ako JElI druh
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a vek drevfn, typ porastu a pod. sl ponecháva na
terénnu pochOdZJku,prl' ktorej je povinný sl aj
overH správnosť celého vylíšenla.

Pti opžse porastov letecká snímka jednak vý-
datne pomáha uroovat a kontrolovať r6zne údaje
ako je expozícla, zastúpenle drevín, zakmenenie,
'korunoVý zápoj a pod. a jednak umožňuje volbu
najvhodnajšej trasy terénnych pochMzok. Použltie
leteckej snímky pti opise porastov vylúčl výskyt
hrubých omylov, znížl počet namáhavých po-
ch6dzok taxátora, zvyšuje kvalitu práce a prlnáša
dvoJnásobok denného plošného výkonu než prt
opIse porastov bez leteckej snímky.
Pre zžstenže hmoty porastov je presnost údajov

zlstených výhradne z leteckej snlm:ky nepostaču-
júca požladavkám našich predpisov. Letecká sním-
'ka sa však aj tu výdatne uplatňuje ako výborná
pom6cka pre kvalitný a rýchly výber skusných
p16ch, ktoré sa zakladajú vo velkých rovnorodých
porastoch tak, aby reprezentovali priemarné vlast-
nosti porastu a aby sa pomocou nich dala odvodiť
hmota celého porastu. Fotogrametrtcké sp6soby
uroovanla drevnej hmoty sa uplatňujú pri extenzlv-
nom lesnom hospodárení velkých štátov s rozlah-
lými lesm!. V nás sa touto problematikou zaobe-
ral Prof. Dr. Ing. Ján HALAJ, [5J.
V priebehu terénnych interpretačných prác za-

kresluje taxátor dohovorenými značkami do letec-
kej snlmky ten detail, ktorý má tvoriť zákres do
lesnlckej mapy a ktorý je na snfmka zretelne
zobrazený. Ak sa počita s fotogrametrickým vy-
hotovenlm lesnlckej mapy, musl taxátor zamerať
neviditelný, alebo nezretelnezObrazený detail
(napr. predmety merania z~kryté k'orunami stro-
mov) niektorým jednoduchým 5p6sobom napr. po-
mocou zámernej priamky, alebo buzolového ťahu.
Za koncové body. týchto priamok alebo ťahov volí
ostre zobrazené a v teréne idantifikovatefné body
na príslušných snlmkach, ktoré pre neskoršie fo-
togrametrické vyhodnotenie na snímke presne
vyznačí.
Adjustované letecké snímky sa v Clalšom P'ostu-

pe prác buď fotogrametrickými metodami ešte geo-
metrtcky vyhodnotia, alebo sa použijú za podklad
pre obvyklé terestrtcké mapovanie.

2,22 V n iv e r z á I n a lID e t 6 d a
vyhodnotania

Vyhodnotenie leteckých snÍmok univerzálnou fo-
togrametrickou metodou vykonávajú pracovnici
Fotogrametrického odboru OHOL vo Zvolene na
troch prv spomenutých univerzálnych vyhodnoco-
vacích prístrojoch. Technologický postup pri vy-
hodnotenl celkove súhlasí s postupom používa-
ným u ústavov geodézie a kartografie. Pre každú
snímkovú dvojicu sa p'ožadujú najmenej 4 vlfco"
vacle b()dy. Vyhodnotenie 5a robí v mierka1:5000
do llstov základnej lesnlckej mapy rozmerov
80 X 50 cm v sústave JTSK (Křovákovo zobraze-
nie). Okremzobrazenia situá~ie·sa fotogrametricky
vyhotovuje aj výškopi5, ak sa tento nedá zlskať
zvličšením z nových topografických máp 1:10000.
Meračská značka sa prltom vedie -po korunovom
plášti stromov, ktorých stredné výšky prs reduk-
ciu na terén sa získávajú z údaj ov taxátorov.
V záujme Zh05podárnenia a urýchlenia prác sa

pre zlskanie súradnlc a výšok vUcovaclch bodov
okrem obvyklého geodetického určenia používajú
ešte tri sp6soby a to aerotriangulácia, prevzatle

vlícovacich údaj'ov z topografIckého mapovania
1:10000 a prlstrojové vyhodnotenie vlícovacích
údajov ZlO stereomodelov topografického mapova-
nia1:10 000.
Pri geodetickom určení polohy vlícovacich bo-

dov.sa používajú metódy pretlnania nazad, napred
a polygónových ťahov. Pri výpočtoch sa výhodne
využíva spolupráca na samočinnom počítači VNI-
VAC v ZNP zo Ziaru n. Hr.
Aerotriangulácia prístrojová sa uplatňuje najmli

na vličších súvislých lesných územiach, kde je geo-
detické meranie vefmi obťažné. Triangulované
pásy majú rozsah 8 až 12 stereodvojíc, pričom na
prvej a poslednej dvojici sa geodeticky zamerajú
4 vlícovacia body a upr05tred pásu 2 vlícovacie
body. Pri aerotriangulácii 5a používa postup
VTOPOopísaný v Ut. [7J. PodIa výsledkov, ktoré
uverejnil vedúci Fotogrametrického odboru OHOL
vo Zvolene Ing. Jozef BV RSA [lJ sa pri skúma-
ní 10 pásov snímok o mierke 1:13000 získala pres-
nosť charaktertzovaná strednou polohovou chybou
mp = ± 1,29 m a strednou výškovou chybou mz == ± 1,27m.
Pre analytlckú aerotrianguláciu nemá fotogra-

metric'ký odbor OHÚLvo Zvolene potrebné prlstro-
jové vybavenie, a preto jU použlva len v spoluprá-
ci s fotogrametrickým pracoviskom OHOLv Bran-
dýse n. L.
Prevzatle vHcovacich údajov z topografického

mapovania 1:10000 sa uplatni len zriedkavejšie
vzhladom na značný časový odstup, ročnú dobu
á polohu fotografických náletov topografického a
lesníckeho mapovania.
Prístrojové vYhodnotenie vHcovacích údajov

spočíva v tom, že poloha potrebných vllcovaclch
bodov le8níckeho fotografického zalietania sa
identifikuje v orientovaných stareomodeloch topo-
grafického mapovania 1:10000 a potom sa vykoná
určenie súradníc a výšok vlícovaclch bodov. Vni-
verzálnu met6du používa Fotogrametrický odbor
ÚHOLaj pre vyhotovenie máp pre r6zne špeciálne
. účely lesníckej praxe a výskumu.

2,23 J e dno sní m k o v é m e t 6 d Y
vyhodnotenia
Jednosnímkové met6dy vyhodnotenia sa uplat-

ňUjú v územlach s vyhovujúclmi lesnlckymi ma-
pami, ktoré v rámci decenálnych revizlí lesných
hospodárskych plánov treba doplniť nastalými
zmenami premenlivého le.sného detailu.
Za vlícovací podklad prt jednosnímkových met6-

dach slúžia pevné body podkladového mapového
matertálu a pri ich nedostatku terestrické mera-
nie najma buzolou prípadne graflcko-počtárske vy-
hodnotenie.
Jednosnímkové vyhodnótEmie vykonávaJú taxá-

tori na jednotlivých pobočkách pomocou Zetssov-
ho prfjkresT:ovača SEG-1, alebo Zežssovho obkres-
T:ouača LUZ. Pri použití pr.ekreslovača sa namiesto
negatívovpOužlvajú priesvitné oleáty, do ktorých
sa od'kiQpí~ovallineament adjustovanej kontaktnej
leteckej· snlmky a prlslušné vHcovacie body. Do
obkreslovačov sa vkladajú adjustované letecké
snlmky.
Za vUc-ovacípodklad prt prekreslenl i obkreslení

slúži lesnícka mapa doplnená zameranými vlíco-
vacími bodml. V rovinatom území sa pre každú
snímku vykoná orientácia stotožnením najmenej
štyroch, prakticky ale vždy viacerých vlícovaclch
hodov snímky s odpovedajúcimi bodmi vUcovacie-
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Vt§ffovskO P.: Uplatnenle fotogrametrtckgch meMd
v lesnlctve na Slouensku

ho podkladu. Potom sa vykoná grafické zakresle-
n1e celého nového lesného detailu do podkladoveJ
mapy. I:i

V prfpade hornatého terénu sa na vylúčenie
značnejšfch radiálnych posunov uplatňuje faceto-
v~ (mozaikov~) prekreslenie, pri ktorom sa každá
faceta predstavovaná stenami mysleného náhrad-
ného mnobostenu pr1radenéhok terénu, .prekres-
1uje osobltne po orientácii podfa vlícovacfch bo-
dov prfslušnej facety.

Podstata a postup graf1c'ko-počíárskeho vyh'od-
notenia jednotlivej leteckej snimky hornatého úze-
mia je uvedená v lit. [2], [4], [11] a [12]. výpo-
čet polohy vlícovacich bodov pr€l facety predpo-
kladá okrem odmerania snímkových súradnfc zna-
lost výšky týchto bodov (napr. z vhodnej výško-
pisnej mapy aleho z barometrického meranla) a
znalost údajov 4 vHcovacich bodov pre každú
snimku.
Presnost p'olobopisného zobrazenia' pri jedno-

snimkovom vyhodnoteni je samozrejme nižšia ako
prl univerzálnej met6de, avšak pre zobrazenie pre-
menIivého lesného detailu plne postačuje. Výhoda
prekres10vacich met6d oproti terestrickému mera-
nlu je v rýchlosti a hospodárnosti práce a vo vy-
lúčeni výskytu hrubých chýb.

Vyhotovovanie lesnickych úl!elovýchmáp na
37 % územia Slovenska a ich periodické udržova-
nie v súlade so skutočnostou je (lbrovskou úlohou,
na zvládnutie ktorej lesnici na Slovensku v pred-
stihu pred mnohými inými krajinami zapojili mo-
dernú techniku leteckej fotogrametrie. Pracovnfci
lesníckej fotogrametrieza 25 rokov od 'Oslobode-
nia vykonali ve1kýkus priekopnickej práce pri za-
vádzanf fotogrametrie a vypracovanf moderných
technol6gH, ktoré výdatne prispievajú ku skval1t-
nenlu, zhospodárneniu a zrýchleniu prác pri bos-
podárskej úprave les'ov.

Ďalšie kroky v lesnfckej fotogrametrii a jej roz-
šírenie na ostatné. úseky lesníckej praxe, vedy a
výskumu však vyžadujú, aby čo najskorej boU
k dispozícU aj letecké snimky spektrozonálne a
fare'bné a aby sa ďalej modernizovalofoÍ'ogra-
metrické prfstrojové vybavenie pracovisk lesnfckej
fotogrametrie v zAujme zve1aďovania našich lesov
a prírodných krás v prospech našej sociaI1stickej
spoločnost!.
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Do redakce došlo 28. 5. 1970

Zpráva o semináři "Současné možnosti
aerotriangulace pro mapování
ve velkých měřítkách"

Dne 26. 11. 1970 byl v Brně organizován odb. skupi-
nami pro geodetické základy a mapování (1705), pro
fotogrammetri! (1703) a záv. pobočkou .CVTS při n. p.
IG v Brně seminář věnovaný velmi aktuální tématice
současné doby. Problematice semináře bylo věnováno
5 referátu: - Ing. Zb. Maršík, CSc. - Současný stav vy-
užití AT v ČSSR a v zahraničí, Ing. B. Mandys - Pro
vozní zkušenosti z použití analytické blokové AT při
mapování ve velkých měřítkách, Ing. J. Hagara - Opti-
malizácia velkomierkovej anal6govej AT na unlversál-
nych prístrojoch prvého rádu, Ing. Č. Hautke - AAT
v obG,cném nepravidelném bloku při účeIovém mapo-
vání ve velkých měřítkách, Ing. R. Budiš - Zkušenosti
z praktického využití AAT ve vojenské topografické
službě ČSLA.

V prvním referátu podal Ing. Maršík, CSc. [VOGTK
Praha), formou stručné informace přehled a možnosti
využití jednotlivých zpusobfi AT. Zejména pak upozor-
nil na mént! známé zpusoby používané v naší praxI. Roz-
dělil zpusoby AT na 4 pracovní postupy: numerIcko-
grafickou AT na analogových strojích, početní AT s vy-
užitím analogových stroj u [semianalytlckou AT), AAT
a blokovou AT, kterou ještě poddělil na blokovou AAT
a početní AT v bloku s využitím analogových strojIt Pl'1
výkladu o AAT uvedl příklád, na kterém spolupracoval
při studijním pobytu v Kanadě. V Závěrečné poznámce
uvedl vhodnost a využitelnost aerotriangulačních způ"
sobů pro jednotlivé případy, na konci této po,známky
zdůraznil, že nelze kterýkoliv z AT způsobfi označovat
jako nepřesný nebo nehospodárný. Je vždy třeba volit
ten, který nejlépe vyhovuje danému úkolu. Hlavním cí-
lem má být urychlení a zlevnění zhuštění bodového
pole a dosažení větši homogenity v jeho přesnosti.

Zatímco první referát byl spíše teoretického charak-
teru, týkaly se 4 další praktických zkušeností z růz-
ných pracovišť. Tato konfrontace ruzných pracovních
postupu byla velmi zajímavá.

Jak uvedl Ing. Mandys [lG n. p. Pardublce), pracují
metodou komplexního řešení AAT v bloku, navrženou
a odzkoušenou doc. Krátkým. AAT byla použita k určení
souřadniC vHc. bodu pro fotogram. metodu THM v měř.
1: 2000 [ze snímkového měř. 1 :8500). Lokality byly pře-
vážně v dosti obtížném horském terénu. Uvedl pracovní
postup od projektu a přípravy snímku až po zhodno.-
cení přesnosti. Maximální počet snímku v řadě je 21,
v bloku 100, maximální počet. nově určovaných bodl1
430, daných geodetických 30. Na každé dvojici bylo
voleno 9 bodu, tj. 15 na snímku. Pokud nebyly slgnall-
zo.vány, . byly vyznačovány Wildovým pl'ístrojem PUG.
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To bylo nutné z dl1vodu, ~e snímkové souřadnice byly
měřeny na monokomparátoru. Ascorecord s přesno:stí
1 !J.m, ve dvou polohách. Výsledky byly zpracovávány
na pOčHači Minsk 2/22. V lokalltě Zacléř (čistopis z po-
čítače byl k dispoziCi) bylo dosaženo následujících přes-
ností: -
mx = ± 0,03 m, my = ± 0,09 m, mp = ± 0,09 m,
mh = ± 0,08 m. Výsledky byly ještě kontrolovány na
13 kontrolnícllbodech, velmi přesně geodeticky zaměře-
ných a rozdll ,v poloze byl mp = ± 0,11 m, ve výškách
mh = ±cO,12 m. Zhodnocení hospodárnosti, které autor
ještě v diskusi ro2ivedl, ukázalo skutečnou hosp,ooárnost
použitého postupu.
Ing. Hagara (lG, n. p., Bratislava) hovo,řil o optimali-

zaci analogové. AT,jejížprincip spočívá v racionálním
výběru technic·kých podmínek, a to jak podmínel{
apriorně daných, tak i těch, které se formují v prů-
běhu po,stupu AT. U.vedený pracovní postup, který na-
zval numerickou analogov'Du AT, má 3 fáze. V pr,vé fázi
je vytvořen optimální model, dále pak je zvýšena homo-
gennost napojení modelů vzájemnými mezitransforma-
cemi a v konečné fázi jsou optimálně odstraněny syste-
matické chyby z naměřených souřadnicových hodnot
a rozděleny ,vhodnou vyrovnávací metodou. Vyrovnání
se provede zvlášť pro polohové souřadnice a zvlášť pro
wýšky. Numerický p<Jstup spočí'vá ,v podstatě na dv,ojí
transformaci, v prvé části jsou to tzv. relativně spojité
a v druhé části absolutní transformace. Polohová přes-
nost je určena empirickým 'vz·o,rcem:
mx,y = ± 0,1 %0 . h • (n - 2)'h, výšková mz == ± 0,1%0 . h . (N + 2) 'h, h je výška letu, n počet
modelfi IV řadě.
Velmi zajímavý byl referát Ing. Hautkeho (OHUL,

Brandýs n. L.) pojednávající o AAT 'v obecném nepravi-
delném bloku, tak jak je používána při získávání ,pod-
klada při ,vyhotovování Státní maplY lesnické. Autor ře-
šení vyšel z metody Ing. Tomsy, CSc., kterou dále roz-
vedl a propracoval. !?ři formulaci a algoritmizaci I1lohy
bylo ..,. mezích možností dbáno toho, aby metoda byla
pokud možno obecná a nepodléhala omezujícím podmín-
kám často se vyskytujícím u jiných řešení AAT 'v blo,ku.
Při formulaci bylo dlbáno možností nepravidelného umís-
tění počtu modelů pořadu, možnosti blokového vyrov-
nání libovolného počtu pořadů v bloku, rťizné délky,
případně směru. Za určitých předpokladťi tyto d,vě pod-
mínky dovolují dokonalé přiz:pfis<Jbování bloku tvaru da-
ného I1zemí. Dále je dbáno tolerance umístění spojova-
cíc,h bodů .., řad'ě i mezi řadami, geodetické body pro
transformaci mohou být libovolně umístěny na celé
p,l<Jšeblo·ku, nakonec je pak dbám} dťisledného využití
vyrovnání MNČ. Tyto další ;podmínky skýtají řadu prak-
tickýchvýhod, jak autor vysvětli! při uvedení praktic-
kého přtkladu. Dosahovaná polohová přesnost je asi
25-30 cm, výšková 30-70. cm. V závěru uvedl ,výhody
použitého postupu, z nich2í uveďme 3 až 3,5 zrychlení
prací proti geodetickému získánI souřadnic, což pro
ústav 2lnamená roční ú.sp<J'ru400 tisIc korun.
V posledním referátu Ing. Budiš (VTDP'O Dobruškal

hovořil o zkušenostech při použití prakticky. stejného
postupu, jak o něm ho'vořil Ing. Mandys. Podrobněji se
zabý,val ,vlastním p'l'Ováděním a zaujal velmi kritické sta-
novisko k chybám vyskytujícím se v přípravě vstupních
dat. Formuloval též další požada,vky ke zlepšení na'vrho-
vané technologie.
K předneseným referátfim byla b{),hatádiskuse, které

se zl1častnili kromě přednášejících Ing. Z'oula, Ing. Sklá-
dal, CSc., Ing. Roule, Ing. Berg a zejména Ing. Jaroš,
který k předneseným problémťim promluvllz hlediska
i'1zení výroby a z hlediska vedoucího prilcovníka. Zh<Jd-
nocení a shrnutí diskuse provedl Ing. Skládal, CSc. Se-
minář uzavřel prof; dr. VykutU, který celému jednání
předsedal.
Seminář -byl d<Joře organizován a temátika předhá:

šek vhodně volena.Očast 54ppacovníků svědčila o tom,
j~k je tato problematika živá a ja.k veliký je zájem
o analytické fotogrammetrické metody, jejichž je AAT
hlavní náplní. Velmi ·kladně byla -hodnocena i ta okol-
nost, ŽE! většiJna llčastníkůoMržela ji~. předem sbor-
ník s přednáškami semináře, ,ve ,kterém se mohou zá-
jemci seznámit s p,odrobnostmi, které nebylo možhé
v této krátké .zprávě uvést. Ing. O. TeMbek, CSc.

ZGEODETICK~ HO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)

9. ledna 1911 - před 60 lety se narodil v obci Suchá
n. Parnou u Trnavy Ing. Pavol I I a v s k f, .profesor
báňského měřictví na vys. škole technické v Košiclch.
Velmi se zasloužil o vybudování specializace báňského
.měřictví. (Zemřel 9. ledna 1960 v Košicích).
10. ledna 1951- před 20 lety zemřel v Telči Ing. Dr.

teuhn. Jaroslav Pan t o f I í l!e k, profesor nižší a vyššl
geodézie na CVUT v Praze. Byl členem Ceské akademie
věd a umění a mnoha jiných vědeckých institucí. Svou
vědeckou prací nejen v oboru geodézie, ale i fotograrn-
metrie dosáhl uznání u nás i v zahraničí, kde mnoho·
krát zastupoval Ceskoslovensko na mezinárodních se-
minářích a kongresech. (Narodil se 25. března 1875
rovněž v Telči).
16. ledna 1906 - před 65 lety se narodil v Plzni Ing.

Dr. techn. Adolf F i ker, profesor fotogrammetrie na
VAAZ v Brně. Jeho zásluhou byla vybudována vzorná
fotogrammetrická laboratoř na této škole. Byl jedním
z předních čs. fotogrammetrických odborníků, (Zemřel
8. dubna 1959 v Brně).
18. ledna 1906 - před 65 lety zemřel v Praze PhDr.

Karel František K o ř i s t k a, první rektor utrakvistic-
kého polytechnickéno I1stavu v Praze a řádný profesor
praktické geometrie a elementární matematiky. Byl jed-
ním z předních organizátord vys. školství technického
v bývalém Rakousku-Uhersku. Byl členem mnoha vě-
deckých institucí u nás i v zahraničí. Byl prfikopnIkem
hypsometrickěho a topografického zobrazení výškopisu
na mapách. 'Byl zastáncem zaměření teoretické výuky
pro potřeby .praxe a sám prakticky zpracoval řaduplá-
nd a map, vyso,ké technické a grafické I1rovně. [Narodil
se 7. I1nora 1825 v Březové na Moravě).
23. ledna 1840 - se narodil v Eisenachu znamenitý

konstruktér závodťi Carl Zeiss v Jeně Ernst A b b e.
Z jeho konstrukcí nalézáme dosud velmi dokonalý prin-
cip měření souřadnic na monokomparátoru Ascorecord.
(Zemřel 14. ledna 1905 v Jeně).
24. ledna 1941 - před 30 lety zemřel v Drážďanech

Dr. Ing. Reinhardt Carl H u g e r s h o f f, pro,fesor a ve-
doucí ústavu lesnické geodézie a fotogrammetrie a I1sta-
vu geodézie a fotogrammetrie vys. školy technické
v Drážďanech. Významný německý fotogrammetrický
pracovník, vedoucí konstruktér bývalé fy. D. Heyde
oj Drážďanech:Autor mnoha osobitých konstrukcí geo-
detických a:. fotogrammetrických -přístrojťi a velkého
počtu teoretických i praktických I1vah z geodézie, foto-
grammetrie a lesnické geodézie. (Narodil se 5. října
1882 v Leubnitz u Werdau v Sasku).
27. ledna 1891 - před 80 lety se narodil v Praze

Ing. Jaroslav T li ma, býv. min. rada odboru III/6 min.
fin. a po zřízení samostatného kat. odboru - odbor X
min. nn. přednosta 4. odd. tohoto odboru. Po ukončenl
vysokoškOlských studií na jaře 1913, byl zaměstnán
v civ. kancelářích, u stav. úřadu města Zižkova au MNO.
Na jaře 1920 složil autorizační zkoušku. Státnl měřie-
kou službu nastoupil 2. června· 1920 u kat. měř. l1řadu
ve Zlatých Moravcích na Slovensku. V r. 1926 přešel
jako přednosta měř. l1řadu do Liptovského Sv. Mikuláše
a v r. 1930 byl přidělen ke gen. fin. ředitelství v Bra-
tislavě. Ještě koncem tého~ roku nastoupil k min. fin.
do' Prahy. Z jeho význačných odborných -prací byl ná-
mět jak provést- na zkoušku tzv. prozatfmní napravu
pozemkově-ho katastru v zemi' Slovenské, spolusvypra-
c.ovánlm návrhu předpisů pro všeobecné prováděnI ta-
kovýchto kat .. prací. Z· jeho popudu byla na ~l()vensku
a Podkarpatorusku prováděna oprava pozemnoknl!J1,fch
protokolťi p.odle prozatímně napravenéhQ kat. i>perátu.
Z činnostipubllkační lze. uvéstpQvodní práci "Urče.ní
smrštění plánů· v libovolném. směru",ot!štěnou ve ZPrá-
váChveř. služby techu. v r. 1922. Po roce 1948 byl pře-
ved,en dlÍt I1stř.. archívu poz. katastru v min. fln.,kde
slou~ll až do svého odchodu do dťichodu 1. ledlla. 1952.
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30. ledna 1881 - před 90 lety se narodil v Praze
Ing. Stanislav V e v e r k a, býv. vedoucf hraničnfho odd.
v min. vnitra. Za· svého pfisobenf v tomto oddělení vy-
tvořil se spolupracovníky vzorný hranlčnf operát, za-
chycujíCf státní hraniční čáry v podrobných mapách
a popisech. [Zemřel 27. června 1948 v Praze).
5. dnora 1916 - před 55 lety se narodil ve Volyni,

Ing. Dr. techn. J. Ladislav L u k e I, vedoucf pracoviště
geodetické astronomie GTú v Praze. Velmi se zasloužil
o zalOženf modernf geodetické observatoře Pecný. Bo-
hatá byla jeho činnost přednášková a publikační. Svěd-
čf o tom 50 pojednání a publikaCf, z nichž je třeba uvést
zejména "Základy geodetické astronomie" vydané v roce
1954 v SNTL. [Zemřel 15. listopadu 1957 v Praze).
13. dnora 1648 - se narodil v Lehnlci ve Slezsku Josef

Christian W Ille n ber g, zakladatel inž. školy v Pra-
ze, ze které později vzniklo ČVUT. Ve Francii se sezná-
mil s Vaubanovým inženýrským systémem, stává se vy-
chovatelem v kruzích české šlechty a v r. 1705 získává
titul císařského inženýra. Dne 18. 1. 1707 podává žádost
o povolení založení inž. školy. Byl jejím 'prvním pro-
fesorem a činně pfisobil až do 78. roku svého života.
[Zemřel 20. listopadu 1730 v Praze).
15. dnora 1861 - před 110 lety se narodil ve Fleurier

ve Svýcarsku Ed. Charles G u III a um e, ředitel "Bu-
reau internatlonal des poids et mesures". Byl vynikají-
cím vědcem ve svém oboru a za objev invaru obdržel
r. 1920 Nobelovu cenu. [Zemřel 13. května 1918 v Sevres).
22. linora 1756 - před 215 lety se narodil v Chomu-

tově Frantllek Josef G e r s tne r, profesor vyšší mate-
matiky na pražské universitě a později profesor mecha-
niky na pražské inženýrské škole. Po studiích v Praze
odchází do Vídně, kde studuje matematiku a astrono-
mII. V r. 1784 byl jmenován adjunktem na pražské hvěz-
dárně a r. 1789 profesorem na universitě. Jeho teoretic-
ký I praktický zájem o technické vědy jej přivedl na
pražskou inženýrskou školu, která jeho zásluhou byla
přeměněna na technické učeliště. [Zemřel 23. června
1832 v Mladějově u Jičína).
březen 1956 - před 15 lety začala v časopise Ver-

messungstechnik vycházet rubrika obdobná našf "Z geo-
detického kalendáře". Byla věnována více fotogramme-
trII a nesla název "Zeittaf~1 der Bildmessung". Jejím
autorem byl Ing. F. Manek. Vycházela 5krát do roka až
do r. 1959.
12. března 1861 - před 110 lety se narodil v Pařfžl

Dr. h. c. Josef Jan Fr lě, vynikajícf konstruktér a
výrobce měřických přfstroju. Se svým' bratrem za-
ložil prvnf českou továrnu jemné mechaniky,' Již
v roce 1885 konstruuje busolní teodolit, u kterého
byl poprvé použit skleněný dělený kruh. Konstru-
oval nejen geodetické, ale i astronomické 'přfstroje.
Jeho záliba v astronomII ,vyústila ve vybudování samo-
statné hvězdárny na Ondřejově, kterou v r. 1928 věno-
val Karlově universitě. [Zemřel 10. září 1945 v Praze).
13. března 1906 - se narodil v Srbech, okr. Slaný

Ing. Dr. tech. Václav E I z nic, známý autor početních
geodetických tabulek - Geoma, Sintacos 10; Kotangen-
ta, Sexa 8, Centi a dalších.
15. března 1919 - byl V. I. Leninem podepsán Zákon

o organizaci sovlltské zeměmi!řické služby, čímž byl dán
pevný záKlad mohutnému rozvoji geodetických, foto-
grammetrických a kartografických pracf v SSSR.
17. března 1846 - před 125 lety zemřel v Kralovcl

F.W. B e s 8 e I, německý astronom a geodet, který na
základě nového stupňového měřenf ve Vých. Prusku a
stupňových měřenf v Rusku vypočetl v r. 1841 hodnoty
eUpsoidu, v té době velmi· dokonalé referenčnf plochy
používané ve stI'. Evropě a části Ruska. (NarOdil se
22. července 1784 v Mindenu ve Westfalsku].
22. března 1868 - před 105 lety se narodil Ing.

Dr. h. c. Josef P e t l' I k, profesor a rektor ČVUT'v Pra-
ze. Byl organizátorem zeměměřlckého studia a znameni-
tým vysokoškolským pedagogem. Byl členem mnoha na-
šich a zahraničních vědeckých společnosU, byl propa·
gátorem čilých stykfi našich zeměměřičfi se zeměmě-
řiči zahraničními, pfisobil na mnoha mezinárodnfch kon-
gresech i ve význačných funkcích. [Zemřel 16. května
1944 v Praze).

26. března 1836 - před 155 lety se narodil Y Křfžové
Frantilek Z r z a v t pracovnfk triangulačnf kanceláře
ve Vídni, který je řazen mezi geodety Fr. Horského a
J. Marka, kteří proslavili jméuc> českS'ch zeměměřlčfi ve
službách rakousko-uherského katastru. [Zemřel 20. října
1889 ve Vídni).
29. března 1891 - před 80 lety se narodil Erich

S c h o t t, spoluzakladatel a vedou cf Jenské s'klárny
vyrábějící znamenité speciálnf optické sklo. Jeho spolu-
pracovníkem byl E. Abbe.

Ing. Jaroslav Pudr - Ing. Ondf'ej JeMbek CSc.

Geodetický ústav v Praze postihla těžká ztráta
- dne 21. ledna 1971 zemřel Ing. Jaroslav Přikryl.
Odešel zcela neočekávaně, po krátké nemoci, upro-
střed práce, starostí a plánů do budoucnosti.

Ing. Přikryl se narodil 3. prosince 1913 v Li-
tovU. Po dokončení reálky v Brně vystudoval obor
zeměměřického inženýrství na české technice
v Brně. Po 10měsíční nezaměstnanosti nastoupil
do místa u civilního geometra v Praze, kde praco-
val 7 roků. Získal zde bohaté praktické zeměmě-
řické znalosti i cenné žÍvotní zkušenosti. Od roku
1946 pracuje v našem ústavu. Byl přidělen do ni-
velačního odboru, kde se osvědčil jako velmi pilný
a svědomitý pracovník, takže se brzy stal jedním
z našich nejlepších a nejvýkonnějších odborníki't
v oboru nivelace. Pro svoji pracovitost, energii a
organizační schopnosti byl v r. 1954 ustanoven ve-
doucím nově utvořené ústřední geodetické doku-
mentace. Věnoval tomuto úkolu všechny své síly,
své znalosti, zkušenosti i energii. Je to především
jeho zásluhou, že naše ústřední dokumentace do-
sáhla své vysoké úrovně a že vždycky plnila vše-
chny své úkoly. Ing. Přikryl svojí vlastní neúnav-
nou prací, organizačními schopnostmi, svým opti-
mismem a uměním získat pracovníky k' mimořád-
ným výkoni'tm vytvořil dílo, které má trvalou hod-
notu nejen pro náš ústav, ale pro celou čs. geo-
dézii. Jeho mimořádná energie a vitalita mu umož-
nily, aby pracoval nejen jako odborník a vedoucí
pracovník, ale i na úseku společenském a veřej-
ném. Pracoval v odborové organizaci, byl několik
roků předsedou našeho ZV ROH a předsedou ob-
čanského výboru v místě bydliště.

Ing. Přikryl byl nejen dobrý pracovník, ale
především dobrý člověk. Měl hluboký smysl pro
spravedlnost, byl přímý, charakterní, vždycky plný
optimismu a dobré pohody. Měl rád práci a nade-
vše miloval svoji rodinu. Nikdy nikoho nezarmou-
til, vždycky dovedl každého potěšit. Miloval život
celou svojí osobnosti. Měl rád přírodu, měl rád
lidi a lidé měl1 rádi jeho. Dokud budeme živi, ni-
kdy na něho nezapomeneme. Cest jeho památce.

Ing. Hronek
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(SLOVENSKA VYsoKA SKOLA TECRNlCKA, BRATISLAVA)
Zostavlll: D. evangovA, Ing. lozef PetrAii, eso.

KGZ - Katedra geodetických základov
KG - Katedra geodézie
KM - Katedra mapovania a pozemkových l1prav

KM A m b ruš Anton
KM And r i s Jaroslav
KM B a d i d a Cyril
KG B ach r at Ý Bohdan
KM Bar t o š o v á Mária
KGZ B 1 a š k o Anton
KGZ Bodnár Ján

KG 1) u r i a n Ladislav
KG Fabian Anton

KG F a j nor Štefan
KM F r a ň -o Vladimír
KM G a ž o Ladislav
KGZ Handlovský Ján
KM Hol Ý Stanislav

KG H r i c Ján
KG H udá č e k lmrich
KG J a vor Pavol
KGZ J a vor s k Ý Peter
KGZ Jenčuš Ján
KM Kel e m e n Ferdinand
KM Klučka Ján
KM Kocmunda Andrej
KG K on e č n Ý Gerhard
KGZ K o š a 1 k o Miroslav
KGZ K o v á č Daniel
KM K o v á č Ladislav
KM K o v á č o v á Dagmar
KG K o z i n k a Marian
KM K r i š tá k Ján
KGZ K u r u c Ondrej

KM M a r tiš Milan
KM Mat u š k a Ján
KGZ M i t u r a Rudolf

KGZ M Ul 1 e r Ján
KGZ O n d ík Anton

KM Pal č í k Juraj
KM Pe k a r č í k Ján
KG P r i a m Štefan
KM R o š t á r Vladimír
KG S á s i k Pavel
KM S mat 'a n a Michal

KG Š v i d roň o v á Lýdia
KG Š tub ň a Jozef
KGZ T a 11 o Rudolf
KM Tet 1i a k Pavel
KM V i e s k o v á Magdaléna
KGZ W o t z Y o v á Zdena
KGZ Z m i d 1 o c h J11'í

KG Ze c Emil
KM Z uch a Milan

KG B a d i d a Michal
KG B a I u h Milan
KGZ C e b e c a u e r Dušan
KG C I P rys Vladimír
KGZ D o spi v a František
KG E n g 1 a r t František
KG F oj t í k Ján
KG G a v li a k Alojz
KGZ G a z d [ k QV á Vlasta

Štl1dla k projektu HTŮP pre zlťičené JRD.
Údržba jednotnej evldencie pMy v obci Borinka, okres Bratislava-vidiek.
Projekt príručnej hospodárskej mapy Západoslovenského kraja. .
Vyhotovenie geodetických podkladov pre projekt mostu na Dunaji.
Návrh zobrazenia SSSR pre geografické l1čely.
Vplyv meteorologických podmienok na určenle korekcie hodín.
Zobrazenie priebehu tiahového pora v strednej oblasti Slovenského rudohorla
v mierke 1: 200000 s hustotou siete gravimetrických bodov 1 bod na 5 km2•

Fotogrametrické zameranie mestského dopravného centra.
Vyhotovenie technicko-hospodárskej mapy 1 : 1 000 50 zobrazením časti mapového
listu.
Meranie posunov na vodných stavbách.
Návrh vnl1tropodnikových ťiprav pre JRD.
Projekt príručnej mapy rozvoja Východoslovenského kraja od r. 1945.
Riešenie velkého sféroidického trojuholníka na Besselovom elipsoide.
Technický projekt topografického mapovania 1 :5000 lokality Oslany, okr. Prie-
vidza.
Zhustenie bodového pola radiálnou trianguláciou
Rozbor metOd určovania konštánt f-ototeodolitu.
Vyhotovenie geodetických podkladov pre projekt mostu na Dunaji.
Výpočet a vyrovnanie korekcie hodín.
Určenie citlivosti libiel č. 311 a 327.
Návrh vnťitropodnikových pozemkových ťiprav pre JRD.
Návrh vnťitropodnikových pozemkových úprav pre JRD.
Technický projekt geodetických prác na vodnom toku.
Geodetické meranie pri projektovaní, stavbe a l1držbe elektric'kých vedení.
Určenie refrakčného koeficientu a jeho dennej variácie a anomálie.
Návrh zobrazenia pre Tichý oceán s vyznačením ortodromických plavebných čiar.
Návrh naohraničenie intravilánu a vydelenie plOch pre verejnoprospešné l1čely.
Návrh na ohraničenie intravllánu a vydelenie plOch pre verejnoprospešné l1čely.
Vyhotovenie geodetických podkladov pre projekt mosta na Dunaji.
Návrh medzipodnikových pozemkových ťiprav pre JRD.
Presnost časových meraní pri použití motorického pohonu registračného mikro-
metra.
Technický projekt zemeračských podkladov pre vodné diela.
Štťidia k HTÚP pre zll1čené JRD.
Vyhotovenie mapy bouguerových izanomál s t'opokorekciou v mierke 1: 200000
pre jednotnl1 priemernl1 hustotu 2,67 zostrednej oblasti Slovenského rudohoria.
Vyrovnanie trigonometrlckej slete.
Riešenle základnlCOvej siete a výpočet relatívnej chyby poslednej strany RP
a retazca.
Návlh vnl1tropodnikových pozemkových l1prav 'pre JRD.
Návrh vnťitropodnlkových pozemkových l1prav ,pre JRD.
Meranie deformácií stožiarov pre dialkové elektrické vedenia.
Návrh vnl1tropodnikových pozemkových l1prav ,pre JRD.
Určenie presnosU delenia kruhu teodolitu.
Vyhotovenie vydavatelského originálu štátnej mapy odvodenej 1: 5000, 2. vy-
danle.
Fotogrametrické meranie konfigurácie dna hydrotechnických modelovo
Geodetický projekt na vytýčenie vlečky.
Vyrovnanle nlvelačnej slete II. rádu.
Návrh medzlpodnikových 'pozemkových l1prav.
Projekt príručnej dopravnej mapy Stredoslovenského kraja.
Rozbor pr,esnosti a zhodnotenie trlgonometrickej siete.
Výpočet a zhodnotenie matematických redukcií elektronicky meraných dlžok
30,50070 km a dlžky 400 km meranej rádiolokačne.
Skl1ška teodol1tov.
Technický projekt topografického mapovanla 1: 10 000 lokality Nové Mesto nad
Váhom.

Presné meranle dlžok ,pri vytyčovacích prácach.
Určenle vnl1tornej orientácle meračskej fotokomory.
Vyrovnanie retazca. . .
Porovnanle smerovej a dlžkovej presnostl dvoch prístrojov BRT ooa.·
Riešenie druhej hlavnej geodetlckej 1110hy na Krasovského el1psoide.
Výpočet plOch na novtch mapovtch l1stoch.
Meranie posunov a deformácli stavteb.
Porovnanie premostl II hospod4rnosti nlvelačných iprístrojov.
Návrh zobrazenia pre dzemie MalgalJskej republiky.
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KM Hal k o Augustrn
KG H,anáček Anton
KGZ H o lén 1a Júl1us
KM H o m ,o lov á Zita
KG H rdi n a Vladlmlr
KGZ Hro n č e k Ján

KG Hro n e c Juraj
KM Hru š k a Pavol
KGZ I I a v s ká Elena
KM I I a v s k Ý Pavel
KM I I a z s o v á Irena
KM J a I č Jozef
KGZ J ,a n č 1k Dezlder

KG K I i m a Anton
KGZ K op ř 1v a Vladim1r
KM Košnárová Jana
KGZ K o v á č o v á Marta
KG K r a t o c h v li ov á Vlasta
KM K u r 11 o v á Viera
KGZ Lan d 1 MarIan
KM M a r On k o v á DarIna
KGZ M a s ary k Mllan
KG M e š ť a n Milan
KG Mlč á k o v á Anna
KM M 1c h·a 11 k I:ubomfr
KGZ M o k r o š Jlř1
KG M r v a Alexander
KG N a g y Zoltán
KM O k a pec Stefan
KGZ O k e nic o v á Mária
KM O v á r y Stefan
KM P a v II k o v á GabrIela
KG Por á z i k Pavol
KGZ Při byl Zdeněk
KGZ R á k o ci František

KG R o ven s k 4 Jarmila
KGZ Slobodová Anna

KG Smol4r i k ov á Anna
KGZ Sni n č á k Vojtech
KG S o k o I VllIam
KGZ S uch 4n e k František

KGZ S pač e k Ivan
KGZ S pač e k Stefan
KM Sti g li c o v 4 Božena

KGZ S ven t ov 4 ,J3ožena
KM Tokár Stefan

KG Tom e k Mllan
KG T r š k a Ignác
KG Van1čková Taťjana
KM Va r g a Jozef
KM V a r g o v 4 Draga
KG V o k u r k o v á Marta
KM Z a v a c k á Katar1na
KM Z u š t 1a k Jaroslav

1964/65

KGZ Are n d 4 š Vojtech
KM B a d (k Rudolf

KG B 4 n o v s k Ý Mikuláš
KGZ Baž a n t o v 4 Márla

KM Bel k o František
KG Brezovsk4 Soňa
KM BrondošJozef
KG C a n č 1k Rudolf
KG Elchlerová Noemi
KGZ G e r č 4 k Ján
KGZ G e r Č 4 k o v 4 Lýdla

Návrh medzlpodnlkových pozemkových úprav.
Zhustenle bodového ,pola a prekréslenle podla nastavovac1ch prvkov.
Aplikácia vhodnej zObrazovacej metódy pre Atlantický oceán.
Projekt príručnej fyzicko-geografickej mapy republiky Kuba.
Presnosť diagramových tachymetrov.
Výpočet a zakreslenie hyperbolickej siete pre navigačné a lokačné účely leteckej
dopravy na území CSSR. .
Vyhotovenie polohopisného plánu ·v mierke 1: 1000 polárnou metódou.
Ideový návrh organizácie p1ldneho fondu pre zlúčené JRD Tisovec, Potoky, Duplín.
Vyrovnanie súradníc trigonometrických bodov.
Stúdia k súhrnnému projektu HTUP pre zlúčené JRD Stropkov -a Bokša.
Technický projekt mapy 1: 10000.
Štúdia k súhrnnému projektu HTÚP pre JRD Nižná, Olšava.
Posúdenie presnosti súradníc bodov určených dlžkovým a uhlovým meraním
v sieti PM (časť BJ.
Technlcko-hospodárska mapa v mlerke 1 : 2000.
Preskušanle prlstroja na určenie osobnej chyby pozorovatela.
NAvrh vnútropodnlkových pozemkových úprav pre JRD Vlky.
Spojenie dvoch trigonometrických sleH reťazcom.
Zhustenie bodového pola radiAlnou trlangllláciou.
Projekt príručnej mapy Južnej Ameriky.
Určenle konštát zenltového teleskopu ZT 100/1000.
Technický projekt Te,chnlcko-hospodárskej mapy 1: 2000.
Zobrazenie tlažového pOla v oblast! Stredného Slovenska v mierke 1: 200000.
SMlosť z4mernej osy a chyby zo zaclelenla u sekundových teodol1tov.
Skúška diagramového tacnymetra MOM-Ta-Dl.
Rozbor metodIky spracovania vlacfarebných máp.
Posúdenie vhodnosti tellurometra MRA-2 pre velmI presné meranle dlžok.
Skúška autoredukčného tachymetra Zelss Redta 002.
Fotogrametrlcké doplnenle výškoplsu na fotopláne v mlerke 1: 10000.
Metódy generalizácie 'obsahu máp stredných a malých mierok a lch rozbor.
Vyrovnanle súradníc trlgonometrickej slete a posťídenle presnosti.
Technický pi'ojekt Technlcko-hospodárskej mapy 1 : 5000.
Návrh vnútropodnikových pozemkových uprav pre JRD Most na Ostrove ..
Kompenzátorové nlvelačné prístroje.
Vyrovnanie súradníc bodov určených trlanguláclou v oblastI D.
Zobrazenie priebehu tiažového pola v oblasti Stredného Slovenska v mierke
1: 200 000.
Preskťíšanie delenia niv,elačných lát.
Odvodenie dIžky základnlce z meraných a daných číselných údajov úsekov zá-
kladnice, výpočet odvodenej základnice.
Opticko-mechanické prekreslenie snímok po vrstvách.
Súčasné určenle šírky a korekcie hodIn.
Vytýčenie osi tunela a komunlkácle.
Posudenle presnosti súradn1c bodov určených dIžkovým a uhlovým meraním
v si':lti PM (časť AJ.
Výpočet zemeplsnej šírky z pozorovaní Talcottových párov.
Urcenie honštanty základnlcových lát rOznych typov.
Vyu7.ltle spOsobov vyhotovenla kartografických origlnálov vyrývan1m do ť}'cej
vrstvy.
Transformácla bodov zo sdstavy válcovej do JTSK a z nej do sťístavy S-42.
Návrll vnútropodnikových pozemkových úprav pre hospodárstvo Velký Dvor,
ŠM lel1ezovce.
Technlcko-hospodárska mapa v mlerke 1 : 2000.
Meranie deformáci! továrenského komlna.
Zhustenie hGdového pola radlálnou trianguláclou s vyrovnaním v bloku.
Návrh vnCltropodnikových pozemkových ťíprav pre hospodárstvo Lontov.
Využltie plastických hmOt pri tvorbe a vydávan1 kartografických diel.
Numerické vyhodnotenie na stereoplanlgrafe.
Určovanie plOch na mapách velkých mierok.
Štúdla k súhrnnému prOjektu HTÚP pre JRD Lozomo.

Rlešenie ~l'j.;onometrického reťazca a premletnutie geodetich:ej ('iary nB merijján.
Návrh llledzípodnlkových pozemkových úprav pre SM Rohov, okr. DlInajskA
Streda.
Vplyv diferellčnej refrakcle na meranie vzdialenosti nitkovým dlarkol1'erorn.
Zobr,lzenie graf;rkl'ho prlebehu tlahového pola v oblasti 3trgduúho Slovens.ka
pri jednotnej hustote podložia = 2,S na mape 1: 100 000, ako aj Fayove iza-
nomály, b) Topo Bougerove lzanomtUy.
Obnov6nle mapy Evldencle nehnutelnosU v sťívlslom zobrazení.
Určenle presnosti a konštánt jednosnlmkového k~mpará'ora.
T3chnlck)i l!rojekt mapovanla 1 : 10000.
M'Hanie POSUllO\ a deformá'.ii stavleb niveláclou.
Určen:e výrobnej chyby konštánt dlagramov)ich dilllkClm81'llv.
Preskt1šanle meracleho zariadenla zenltověho teleskopu ZT 100/1000.
Určenie korekcH tasového signálu OMA-SO.
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KG G on t k o Ivan
KG G r e g o r o vá Mária
KGZ H a I á s Teodor
KM H a I a š a Fedor
KM H e der a Jozef
KGZ Hru b á Zděnka

KG K a d 11 c Juraj
KGZ K a I i c k á Eva
KG K e m é n y V1liam

KGZ Krá 11 k Pavol
KG L 1š k ov á Danica

KGZ L 6 r 1n c z Michal

KM M a c k o Igor
KGZ Med v e c k Ý Iludovít

KM M i c h a I k o Jozef
KM O n d 1r k o Ilubomlr
KM Pač Peter

KGZ P a u 11n y Ján
KGZ Per dek MUan
KG Pe t r o vI č MIchal
KM P o c h Yb a Dušan
KG R 1e d I Stefan

KM Roštárová DanIela
KG R u s n á k Ján
KG S k u šek František

KGZ S u ba Jozef
KM Tel ek y Alexander

KGZ Tkáčová Magda
KGZ To b o I k o v á Margita

KM Z III n č a n Tlburc
KG Z 111 n č á r Ivan

Zollre.zenie elipsoldu na guJu a Ich použlt1e v geogratlcke1 a geodetlckeJ karto-
graf1l.
Zhw.tonle bodového pora radiálnou trlanguláciou.
Postlůollie presllost' fotoplánu členitého územia.
lournzenie lIosselovho elipsoidu na Krasovského el1psold.
Technický projekt Technicko-hospodárskeho mapovanla pr.J závlahy.
Sttidla k projf;ktuHTOP pre zlúčené JRD Frlčkovce-Oslkl>'J.
Výpočet zdanl1vých deklInácU Horrebow-Talcotových párov na elektronlckom počt-
taéi Ural-2.
Rozbor presnostl nivelácie teodolitom a nivelačným prístrojom.
Rozbor chýb v dIžkových meranlach tellurometrom MRA-2 v oblasti N.
Možnosti použitla mlkrobarometrov "Ascania" pri topografickej revízll mapy
1: 10 000 v členltomteréne.
Transformácia bodov zo sústavy valcovej do JSTK a do sústavy S-42.
Fotogrametrické mapovanie vo veJkej mlerke - numerické vyhodnotenie unlver-
zálnou met6dou.
Posúdenie možnosti využiti a bodového základu starej valcovej sústavy v oblasti N
pre technicko-hospodárske mapovanie.
Návrh vnútropodnlkových úprav pre VOZH, stanlca Nový Trh.
Použltle kuželových zobrazení zo stredným kvadratickým skreslením dIžok pre
mapy SSSR.
SpOsob preberanla polohopisu z Křovákovho zobrazenia do systému S-42.
Projekt orlentačného plánu mesta Prešov.
Ideový návrh organlzácle pOdneho fondu pre zlúčené JRD Kobyly, Janovce, Tro-
čany.
Rozbor chýb v dIžkových meraniach tellurometrom MRA-2 v oblasti B.
Posúdenie presnostl bodov podrobného bodového pola určených z reťazca.
Porovnanle rOznych met6d určenla podrobného bodového pola PTe THM.
Očelové mapy pre územné plánovanie.
Použitle zvislej laty prl meraní dIžok dvojobrazovým dlalkomerom vzhladom
na dlferenčnú refrakciu.
Projekt pedologickej mapy okresu Trnava.
Porovnanie rOznych met6d určenia podrobného bodového pola pre THM.
Vyhotovenie polohopIsnej mapy 1: 1000 v S-42 zo starého operátu v lokálneJ
sústave.
Výpočet zemepisnej dIžky Astronomlcko-geodetického observat6rla SVST.
Návrh vnútropodnikových pozemkových úprav 'pre SM Zeliezovce, hospodárstvo
Nýrovce.
Vyrovnanie trigonometrickej slete.
Zobrazenie priebehu gravitačného pola v oblasti Stredného Slovenska pomocou
Izanomál pre: a] Bouguerove redukcie, b] Bouguerove redukcle s topokorekclou.
Rozbor použltia rastrov v tlačI kartografických diel.
Určenle presnosti aerotriangulácle na mulUplexe.

Jean-Jacques Lev a II o I s: Géoděsle gěněrale, dU I-III.
Jean-Jacques Lev a 11 o 1s, Jean K o val e v s k y: Géo-
děsie gěnérale, díl. IV. :E:dltlons Eyrolles, Paříž 1969-
1971. 402, 408, 436, 268 s, čet. obr. a tab.

Soudobé fundamentální literární dílo z oboru základ-
ní geodézie ve čtyřech svazcích od známého francouz-
ského geodeta, dlouholetého generálního sekretáře Me-
zinárodní asociace geodetické MUGG (Mezinárodní unie
geodetické a geofyzi'kální] prof. Ing. J.-J. Levallois a
známého odborníka v nebeské mechanice a kosmické
geodézil, pracovníka Bureau des Longltudes prof. Dr.
J. Kovalevského.
Díl 1. Obecně metody a základnf geodetická měřeni.

I. Obecná geodézle (80 str.].
II. Teorie chyb, metoda nejmenších čtvercil. (131

str.].
III. Atmosférlcká refrakce (85 str.].
IV. Přehled o geodetických měřeních (83 str.].

on 2. Klasická geodézie dvojrozměrná.
V. Geometrie rotačního el1psoldu. výpočty na elip-

saldu (121 str.).
VI. Zobrazení elipsoidu na koulI a do rovIny

(137 str.).
VII. Metody vyrovnání klasických trlangulací (147

str.].
Díl 3. Tfhově pole.

VIII. Ovod do teorie Newtonova potenclálu (122 str.).
IX. Tíhové pole referenčního sféroldu (105 str.).

X. Tíhové pole reálné Země (140 str.).
XI. Tížnicové odchylky (63 str.).

Díl 4. Kosmická geodézie.
XII. Trojrozměrná geodézle, družlcová geodézle

[83 str.).
XIII. Nebeská mechanika a pohyb umělých družic

(183 str.).
Geodetická věda 1 praxe doznaly v posledních deseti

letech netušeného rozmachu, zejména vlivem rozvoje
kosmické techniky a realizace okolozemských a měsíč-
ních letil.. Konkrétní řešení globálních geodetických a
selenodetických problémů a úloh je na pořadu dne,
přičemž fyzikální jeho stránka výrazně vystouplla do
popředí. Ve srovnání s obdobím předdružlcovým nároky
na geodézll silně se zvýšily a dále rostou a potřeba
učebnic a monografií náležitého obsahu a úrovně jeví
se naléhavou. Francouzským autorům se dobře podařilo
tuto potřebu respektovat a vyplnit tak mezeru nejen
v geodetické l!teratuře francouzské (od vydání známé-
ho díla Tralté de Géodésie od P. Tardiho a G. Lada-
věra uplynulo již 15 let), nýbrž I ve světové geodetické
l!teratúře vůbec.

Okol měl! těžký, neboť neměl! vlastně přímý vzor.
Bylo třeba jít cestami netradičními, pojmout do díla
nebo dokonce zcela rozpracovat kapitoly, dříve v geo-
detických dílech nepěstované, s celkovou tendencí roz-
šířit i prohloubit stránku fyzikální. Proti tomu bylo tře-
ba podstatně omezit tradičně vykládané statě o geo-
detických úlohách menšího rozsahu.

Dílo je napsáno s velkým pedagogickým porozuměním,
teoreticky náročné statě [např. z fyzikální geooézle
a nebeské mechanIky) jsou vyloženy neobyčejně jasně,
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často jsou uvedeny i příklady a číselné výsledky, které
práci a pochopení začínajíclmu' čtenáři značně usnad-
nf. Autoři se správně Qmezil1 povětšině na výklad pod-
staty problému - jinak by i tak rozsáhlé dílo (celkem
č1tající přes 1500 stran) nabylo rozměru, nevhodných
z hlediska cHu, jež především sledUje, tj. jako vysoko-
školská učebnice a pomucka pro pedagogické pracov-
níky geodetických vysokých škol. Dílo obráží dokonalou
znalost celosvětové geodetické literatury, a to i lite-
ratury sovětské, kterou oba autoři ovládají přlmo z rus-
kých originálu [oba znají ruský jazyk), a která zustá-
val a v západnlch dílech ke škodě nevyužita (např.
i v monografii W. A. Heiskanen, F. A. Vening Meinesz:
The Earth and !ts Gravity Field).

Dílo muže dobře sloužit nejen na vysokých školách,
nýbrž i ve vědeckých a výzkumných institucích, neboť
poskytuje solidnl základ a prupravu k dalšímu zevrub-
nějšímu a konkrétnímu rozpracováni řady aktuálnlch
geodetických i selenodetických problému a úloh.

Milan Burša

Doc. Ing. Vlad. Hoj o v e c, CSc.: Automatizace geode-
t1cktch vtpoi!tft. Vydavatelství CVUT v Praze, Praha
1970, vydání 1., 171 s., 53 obr., čet. tab., cena Kčs 14,-.

Bylo vydáno jako skriptum v červnu 1970 ve vyda-
vatelství CVUT v Praze a určeno pro posluchače země-
měřického studia stavební fakulty.

V úvodnlch statích se autor zabývá pojmy nutnými
pro uvedení posluchaču do studia, jako: číselné sousta-
vy, druhy číselných kódu, základy Booleovy algebry a
výrokového počtu.

Stěžejnl .partie skript pojednávajl podrobně o použití
stroju na děrné štltky v geodézli, o použiti samočinných po-
čltačO, o programu jazyka Algol 60 a o výpočetních meto-
dách s ohledem na řešení geodetických úloh. Připojena
i stať o programování na automatických koordinátogra-
fech.

Z obsahu jednotlivých kapitol lze uvést: Programování
na strojích na děrné štítky [Aritma), operační tabulka,
příklad a výpočet hrubé kalkulace. Použití děrných štlt-
ku v evidenci nemovitostí [vysvětleno obsazeni štítku),
při vedení geodetické a kartografické dokumentace,
tabelace funkcí a interpolace, transformace souřadnic
polárných na ortogonálně jako příklad atd.

Ve stati o samočinných počítačích zvoleno symbolic-
ké označení jednotlivých operaci; v příkladech z geode-
tické praxe uvedeno blokové schéma i program.

Programovacl jazyk Algol 60 je probrán podrobněji
(na 30 stranách) proto, aby byl posluchač seznámen
se stavbou algoritmického jazyka.

Ve skriptu je informativně pojednáno i o některých
výpočetnlch metodách, vhodných pro zpracování samo-
činnými počítači: uvedeny vzorce pro interpolaci, Ceby-
šovovy polynomy, princip aproximace funkci řetězovými
zlomky apod.

Připojeny i instruktivní příklady řešeni geodetických
ťiloh: protínání vpřed (z orient. směrtl), protínání zpět,
podle Charamzovy práce je popsán interpretační pro-
gramový systém a komplexní program, jakož i jeho
řešení obou hlavnlch geodetických úloh. Dále je uveden
vhodný zptlsob řešení soustav lineárního programování,
simplexové metody i její použití pro řešenl soustavy
s yYužitím umělé báze. Přehled geodetických programu
uzavírá staf o počltačích.

Závěrem je vysvětlen princip automat. koordináto-
grafu; zpl1sob programování pro kresli ci stoly je ilus-
trován příkladem [Dlgigraf [NLI-3), Coragraf s ukázkou
deklaračních a operačnlch příkazl1j.

V literatuře je uvedeno 48 titull1.
Skriptum je určeno pro posluchače vyšších ročníkl1,

tzn., předpokládá absolvováni vysokoškolské matemati-
ky, geodézle, kartografle i vyrovnávaclho počtu. Jepsá-
no velmi Instruktivně a s dokonalým smyslem pro pře-
hledné uspořádání poměrně široké a pedagogicky ná-
ročné látky.

Distribuci skript a provádl n. p. Kniha, prodejna v Pra-
ze 6 - DejV1ť:lch, Zelená ul. 15.

I. H a z a y: Adjustiag calculatloas ia surveyiJ!g (Vy-
rovnávacl počet v zeměměřictvl), Akadémial Klad6, Bu-
dapest 1970, 596 str., množství obr. a tab., lit. 35.

V edici cizojaZyčných monografií maďarské Akademie
věd vyšla kniha autora, známého svými statěml z oboru
geodézie (Vyrovnání trigonometrické sltě, Použití fiktiv-
ních pozorování při výpočtu uzlových bodl1 polygono-
vých pořadtl, Principy statiky a vyrovnání, Úvahy o va-
hách ve vyrovnání a další). Rozsáhlá publikace je vě-
nována problematice vyrovnáni v geodetických výpo-
čtech a je rozdělena na devět kapitol (u každé uvede-
me počet stran, aby si čtenář udělal obraz o její ob-
sáhlosti).

V první kapitole [26 stran) autor zdtlrazňuje pwble-
matiku měřických chyb a jejich rozděleni podle vlivu
na měření. Definuje charakteristiky přesnosti, váhy a
široce pojednává o zákonu hromaděnl středních chyb.

Druhá kapitola [14 str.) je uvedena stručnou zmín-
kou .o Gaussově rozdělení pravděpodobnosti nahodilých
chyb, odvozuje se střední chyba jednotková z oprava je
provedeno rozdělení vyrovnávaclch úloh.

Třetí; nejobsáhlejšl kapitola [260 str.) obsahuje vše-
chny druhy. vyrovnání. Začíná vyrovnánlm pozorování
přlmých a přes vyrovnání pozorování zprostředkujících
a podmínkových se dostává ke složitějším úlohám vyrov-
nání. V této části je vyložena metoda vyrovnání zpro-
středkujících pozorováni s podmínkami a podmlnkových
vyrovnání s neznámými parametry. Kapitola je doplněna
statl o fiktivních pozorovánlch a konečně jsou probrá-
ny rtlzné zptlsoby řešení soustavy normálních rovnic.

V kapitole čtvrté [32 str.) je vyložena problematika
staničnlch vyrovnání. Nejdříve je definován princip, vy-
ložena metoda měření v řadách a skupinách a její vy-
rovnání a následuje rozlišení vyrovnáni podle směrtl
a podle úhltl. Na tento výklad úzce navazuje

kapitola pátá [16 str.), věnovaná vyrovnání trigono-
metrických sítí a bodtl. Nejdříve jsou ukázány všechny
možné geometrické podmínky v sft!, jejich počet a tvar
.při vyrovnání pozorování podmínkových. Následuje roz-
bor vyrovnání trilaterační sltě a příslušných úprav vý-
počtu a kapitola končí výkladem o vyrovnání souřad-
nic trigonometrických bodl1 při vyrovnání zprostředku·
jlcích pozorování.

V kapitole šesté (24 str.) sl autor všímá rtlzných spe-
ciálních přlpadtl vyrovnání, a to vyrovnání polygono-
vých pořadtl a výškových sítí a dalšlch aplikací metody
nejmenších čtverctl.

Kapitola sedmá (12 str.) je věnována problematice
transformace vah v přlpadech vyrovnání nesourodých
pozorování a ukázána řešení jak v případě vyrovnáni
zprostředkujících, tak I podmínkových pozorovánI.

Osmá kapitola [60 str.) srovnává principy vyrovnání
s principy mechaniky. Na pl'lpadech aritmetického prtl-
měru a jednoduchých vyrovnání ukazuje na totožnost
s mechanickými principy rovnováhy a skládání sil. Dále
je podrobně probrána myšlenka vyrovnání přírtlstků
souřadnic na principu statiky.

V závěrečné kapitole [11 str.) jsou stručně popsány
některé speciální přlpady výpočtu vah a ukázány tvary
normálnlho a Studentova rozdělení pravděpodobnosti.

Kniha se řadí mezi klasickým zpl1sobem zpracované
knihy o vyrovnávacím počtu, je doplněna značným
množstvím příkladtl a praktických aplikacI. Uspořádání
I rozsáhlost některých kapitol ukazují na to, že autor
věnoval hlavní pozornost praktickým problémtlm vy-
rovnánI. V některých mlstech knihy čtenář postrádá od-
vozeni a hlubší rozvedeni teorie. Toto .platí v prvě řadě
o teorii chyb a základech matematické statistiky, které
se již staly nedílnou součásti modernlho pojetl vyrov-
návacího počtu. Přednosti knihy je zpracování originál-
ních partií z tematiky fiktivních pozorováni a aplikace
na principu mechaniky a statiky.

Kniha je věnována pracovníktlm, kteřl se setkávají
v praxi s problematikou základních geodetických ťiloh.

VI. Radouch
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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH
ČASOPISŮ

V r z o c h o I, 5.: Metody využiti dokumentace pacházejlcl z kla·
sifikace pndy při scelování a směně pozemkn [1. část), str.
317-323

II dam c z e w s k i, Z. - 5 n w i c k I, K. F.: Empirické určení
střední chyby v dostfeďování theodolitu nad polygonovým bo-
dem, str. 323-327

Ku c k i e w í c z, ,W.: Zp.hoby hodnoceni přesnosti polygonizace
na základě úhlových a délkových odchylek v pořadech, str.
327-329

I a r z y m (J\\' s k ;,A.: Rádiové telefony při geodetických pra-
cích, str. 329-331

l a z z a r i n i, T.: Vyhledávání pevných bodil a korekce deformo-
vnných veličin vodorovných posunů bodil trigonometrických síti
na základě shody zdánlivých pohybn pevných bodil, str. 331-339

Me rci k, 5.: zpnsob přesného měření délek pomocí nového mě-
řického přístroje, str. 339-341 .

I a s i fl s k I, J.: Chováni želatinová vrstvy a přesnost zpracovánI
fotogrammetrického snllJlkového materiálu - poznámky k článku
drn T. Guethnera, str. '347-353

5 t a n i s z, J. - Jan i li k I, B.: Rozbor chyb a metodika polnlho
zp:ac(lvaní zeměpisných názvn (1. část]. str. 351-354

r. a s o w i c z, J.: VI. ,kongre3 polských technikO., str. 357-360
K 10 P o c i ft s k i, W.: Úvahy o mechanizaci řlzenl a zpracováni
dat na počltači ASCOTAve Varšavském geodetickém podniku,
str. 361-362

DYc h a w s k i, T.: Včerejší zeměměřický archiv, dnešnl geode-
tická dokumentace a zítřejší banka 'dat [2. část], str. 363-365

Lat o s, S.: Geodi;netr AGA madel 8 s laserovým zdrojem světla,
str. 335-339

I a n e c k i, J.: Přesnost polského hledače podzemnlho potrubl -
WTR, str. 339-374

J u r)( a w s k i, J.: Inventarizace nadzemlllch a podzemnlch za·
řízeni na přlkladll města opole, str. 374-375

Wr z o c h o I, S.: Metody využiti dokumentace pocházejlcl z klasl-
fikac9 pndy při scelovánl a smčně pozemkn [2. část), str.
370-381 •

l:lr a mor s k I, K.: Skoleni geodetn v Iráku, str. 382-384
Mu sz Y1'1 S k i, W.: Soudnl znalci z oboru geodézle, str. 383-383
I d z i k, A.: Vliv ne3tejnoll1ěrné výšky pokryvu terénu na přes-
nost zprncov.íní fotogrammetrických vrstev nic, str. 391-393

5 t a n I s z, J. - Jan i c k i, B.: Rozbor a metodika polnlho zpra-
cováni zeměpisných názvo. (2.' část), str. 394-398

Pod I ach a, K. - C í e s i e I s k I, J.: Problém smluvených zna·
ček z hle:iiska teorie informaci a jejich ptlzpnsobení novým
kartografickým technikám, str. 399-4JO

Przeglll d Geodezylny. Il. 10/.1970

Z a k, M.: Geodetické práce při stavbě železobetonových' komín o.
v Thierb3ch, NDR, str. 431-4:8

Ty r a, J.: Problém geodetického určení vodorovné a svislé po-
lohy a evidence vedeni a zařlzenl v ulicích velkých měst na
základě Inventarizace, ~tr. 4J9-4W

Ec k e s, K. - K a c z m a r c z y k, K.: Přesný automatický pro-
važovač fy VEB Carl Zeiss lena, str. 413-413

Ne y, B.: Aktuální všeobecně otázky geodetických technických
instrukcí řešené na 36. vědeckotechnické konferenci společnosti
polských geode~n, str. 414-416

An t On o w i c z, I.: 36. vějeckotechnická konference polských
geodetn - geodetické instrukce z hlediska technického roz-
voje, str. 418-418

S i k o r s k a, K.: Geodetické práce spojené se změnami v územnl
struktuře měst, str. 418--421

HOpf" r, A.; utváření zemědělských a lesnlch ploch ve Svédsku,
str. 421-424

Ty m o w s k I, S. J.: Konference hlavnlch rejaktoro. geodetických
čalop'sil socialistických zemi, str. 425-423

J a s i ň s k I, H.: Malé jubileum, str. 427-429
Ber e z o w s k i, E.: Józnf Chodžko - geodet a geograf 19. sto·
letl (18oJ-1831), str. 43)-431

Le š n I a k, S. - K a c z y ft s k I, R.: oszurkowy kontrolnl desky
pro ověřiJvánl přesnosli fotogrammetrických přístrojů, str. 443
až 443

I' i e k u t h, M.: Automapy Itálie, str. 444-446
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Bruno Budinský-Bořivoj Kepr

ZÁKLADYDIFERENCIÁLNf GEOMETRIE
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PODROBNÉ MAPOVÁNf

............výtlskť'i Budlnský-Kepr: Základy diferencláln! geometrie s technickými apllkaceml

...........výtiskť'i Potužák-C!sal': Podrobné mapován!


