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[32".783 : 528.7 : 77iJ] [20]
KNIZNIKOV, J. F., KRAVCOVA, V. I.
Využiti kosmických
snímků k výzkumu přírodního
prostředí
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, č. 10,
s. 271-273
Přehled
projektů
dálkového
průzkumu
Země z kosmu,
uskutečněných
v SSSR, {JSA a dalších
zemích
v letech
1970-1975,
s příklady
jeho úspěšného
využití
pří výzkumu přírodního
prostředí,
surovinových
zdrojů
a obohacování
geologických,
geomorfologických,
tektonických,
pedologických,
hydrologických,
botanických
a topografických
informací
o zemském
povrchu.

ce C03.aaHHJI TpllroHOMeTpllqeCKOH ceTll C yqeTOM B03MOlKHOCTeH HblHelllHeŘ BblqUCJllITeJlbHOM: TeXHIIKH. CorrocTaBJleHlle .aeHCTBaTeJIbHOH TOqHOCTII .ll0 cux rrop rrpnMeHJIeMoro ypaBHHBaHllJI TpllroHoMeTPllqecKoH
ceTll C03.llaBaeMOH no 9TanaM C TOqHOCTblO IIaa,1yqlllero
B03MOlKHoro
(9q,1ln;lleHTHOro) ypaBHIIBaHl'JI II ero aHaJllla.

528.14
B3M, Ř.
LJ;ByxepaKTopHuH aHamI3
peHHH

526.1 : 528.33 : 661.3
KUKUČA, J.
Efícientné
vyrovnaníe
trígonometrickej
siete
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, č. 10,
s. 274-278, 3 obr., 5 tab., lit. 7
Článok
rieši
problematiku
racionalizácie
a optimalizácie
spracovania
údajov
nameraných
v procese
budovania
trigonometrickej
siete s prihliadnutím
na možnosti
dané súčasnou
výpočtovou
technikou.
Porovnanie
skutočnej
presnosti
doteraz
používaného
vyrovnania
trigonometrickej
siete budovanej
v etapách
s presnosťou
najlepšieho
možného (eficientného)
vyrovnania
a jeho analýza.

BaplIan;HH

reO)le3U'feCKHX H3Me-

[eo.ae311qeCKIIH H KapTorpaq,'lIqeCKIIH
No 10, CTp. 2'78--282,
JllIT. 3

OO30p,

22,

1976,

CTaTbJI nOCHJIIIJ;eHa np05J1eMaTI1Ke .'IByxq,aKTopHoro
aHaJl1l3a reo.ae:mqeCKIIX
113MepeHI1H. Onpe.aeJlJIIOTC"
rrapaMeTpbl COOTBeTCTBYIOIIJ;1.fX
OCHOBHblX KOMnJleKCOB II nx
On;eHKa. Pe3YJlbTaToM JIBJlJIKlTCll, rJlaBHblM 06pa30M,
1'00peTn'leCKll
Hall60Jlee
HalleJKHa" OlleHKa "elJ:cTBlITeJlbHOro ·3HaqeHllJI H3MepeHHoH BeJlll'IYIHbl, ee BapllaIJ;ll II , llJlll
nOJlHaJI CpenH}/JI oúm6Ka II Bee, a K03ep.pHn;lleHT KOppeJllllIIIU BbITeKalOIIJ;HH H:3 B03.aeHcTBll.'l 06011X q,aKTopoB.

528.14
BĎHM,

528.72/73:513.012:

).

qEPHAHCKH,

Dvoufaktorová
analýza
varíance
geodetických
měření
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, č. 10,
s. 278-282, lit. 3

AHaJlHTHqeCKaH npOCTpaHCTBeHHall
3eMHOH epoTorpaMMeTpHH

Článek
je věnován
problému
dvoufaktorové
analýzy
geodetických
měření.
Určují se parametry
příslušných
základních
souborů
a jejich
odhady.
Výsledkem
je zejména
teoreticky
nejspolehlivějŠí
odhad
skutečné
hodnoty
měřeI:é veličiny,
její varíance,
resp. úplná středni
chyba a váha,
a koeficienty
korelace
plynoucí
z působení
obou
faktorů.
528.72./.73 : 513 : 012 : 528.7 (021J
ČERŇANSKÝ, J.
Analytické
prlestorové
preHnaníe
napred
v pozemnej
fotogrammetrii
Geodetícký
a kartografický
obzor, 22, 1976, č. 10,
s. 282-287, 5 obr., 1 tab., lit. 4
Príspevok
rozpracováva
určnvanie
parametr ov sním ok
s ohladom
na určovanie
priestorovej
polohy
bodov ana·
lytickým
priestorovým
pretínaním
napred
v pozemnej
fotogrammetrii.
Pre každú
snímku
sa určuje konštanta
snímky, poloha hlavného
bodu a zvyškové
hodnoty
rotácií.
[528.489.03 + 528.063.9J: 625.723
ŠTORKÁN, F.
Určování
parametrů
bodů příčných
řezů terénem
měřenim
horizontálních
a vertikálních
úhlů
Geodetícký
a kartografický
obzo,r, 22, 1976, č. 10,
s. 287·-291, 2 obr., 1 tab., lit. 2
Dosavadní
způsob
měření
příčných
řezů terénem
a jeho
nevýhody.
Nový způsob
podle zlepšovacího
návrhu
auto·
ra. Výhody tohoto
nového
způsobu.
pracovní
postup
poj·
ního měření.
výpočty
parametrů
příčných
řezů terénem
na HP-45.

[629.783:528.7:778J
KHlDKHl1KOR,

[20)

lO. <1>. -

KPABIWBA,

B. H.

IIpHMeHeHHe
KO('MHqeCKOH C'LeMKH :U:JIJl H3yqeHHll
P0:U:HOH cpe:u:u
[00.lle3HqeCKHM: H Kaprorpaq,UqecKUM:
No 10, CTp. 271273

OO30p,

22,

npH1976,

0630p
rrpoeKroB .aUCTaHn;llOHHOro 30H.llllpoBaHllJI
3eMJlll
113 KOCMoca, BbUIOJlHeHHblX B CCCP,
ClIlA
II .apyrllx
CTpaHax B 1970-1975
n. C IIpllBe.aeHlleM npllMe:;>oB llX
ycrrellIHoro
HCnOJlb30BaHllJI npll
HCCJle.aOBaHllll rrpupo.aHOM:cpe.ahI, rrpllBOJJ:HblX pecypCOB II .aonOJlHefU1e reOJlOrlltrecKIIX, reoMopq,oJlOrlltreCKllx,
TeKTOHllqeCKlIX, rrOtrBOBellqecKIIX, rll.apoJlOl'llqeCKlIX,
60TaHIIQCCKIIX II rorrorpaq,llqecKllX HHq,opMan;lllr o rroBepxHocTll 3eM"11.
528.1:52833:681.3
KYKY1IA,

Ř.

3.pullmmTJlOe

ypaBHIIBaHHe

528.7/021/

M.

TpllroHOMCTpOqeCKOH CCTU

[oo.ae311qecKUM: li Kaprorpa.pllqecKHM:
003Op,
22,
1976,
No 10, CTp. 274-278,
3 plIC., 5 Ta6J1., JrnT. 7
CTaTbJI pernaer
rrpo6J1eMaTHKY pal~HOHaJIll3an;llll
II onTUMa.'Ia3aIJ;llH 06pa6OTKll
.aaHHblX H3MepeHHblX B rrpon;ec-

3aCeqKa Bnepea

[00:u:e311QecKIIM: 'lI Kaprorpaq,lltrecKHM:
OO30p, 22,
No 10, CTp. 282-287,
5 plIC., 1 Ta6J1., JIHT. 4

B Ha1976,

CTaTbJI pa3pa6aTblBaeT
orrpe.aeJleHlle
napaMeTpoB
CHIIMKOB npllHlIMaH
BO BHIIMaHlle orrpe;\eJIeHlle
npocTpaHCTBeHHOrO nOJIOlKť'HllJI TOQeK aHaJlIITllqeCKOH
rrpOCTpaHCTBeHHOM:3aCeQKOH BÍ1epe.a B HaaeMHOH q,ororpaMMeTpHH.
LJ;Jlll KalK.aoro 'CHlIMKa orrpe.aeJlHeTCH IIOCTOllHHall OHUMKa, rrOJIOlKeHlle r JlaBHOM: TOqKll li OCTaJlbHble BeJlllqlllThI
poTan;llH.
[528.489.002
lllTOPKAH,

+ 528.063.9

J :625.723

<1>.

OnpeneJ1eHUe
napaMCTpOB
TO'leK nOnepeqHblX
CeqeHHH
peJlb'eepa rrpH H3MepeHHll ropH30HTaJ1bHblX H BepTHKaJlbHblX yrJloB
[00.ae311QeCKIIH II KapTorpaq,lltrecKHH
OOaop, 22,
No 10, CTp. 287 - 291, 2 pHC., 1 Ta6JI., JIliT. 2

1976,

HbIHCIIIHllM: cnoc06
H3MepeHll ff TIOrrepeQHblX ceQeHHM:
peJlbeq,a II cro He.aOCTaTKll. HOBbli'r crrocOO COrJlaCHO pan;llOHaJlH3aTOpcKoro
npeilJlOlKeHIIH aBTopa. IIpellMYIIJ;ecTBa 9roro
HOBOro cnoc06a.
Pa60qaJi
nOCJle.uOBaTeJIbHOCTh
rrOJleBOrO II3MepeHllll.
BblqllC"eHlle
napaMeTpoB
nonepeqH:blX CeQeHIIH peJlbeq,a rrpll nOMOIIJ;H HP-45.

(629.783 : 528.7 : 778] [20J
KNISCHNIKOV, J. F., KRAVCOVA, V. I.
Anwendung
kosmíscher
Aufnahmen
zur Forschung
der Naturumwelt
Geodetický
a kartografiský
obzor, 22, 1976, Nr. 10,
Seite 71-273
tlbersicht
der Projekte
der Fernerforschung
der Erde 3ns
dem Kosmos, die in der LldSSR, USA und weíteren
Landern
ín den Jahren 1970-1975 ausgefiíhrt
worden sind, mit Beispielen
ihrer erfolgreíchen
Anwendung
bei der Forschung
der Naturumwelt,
Rohstoffquellen
und Bereicherung
geo·
logischer,
geomorphologischer,
tektoníscher,
pedologischer,
hydrologíscher
und
topographischer
Informationen
iíbEl!
díe Erdoberflache.

528.1 : 528.33 : 681.3
KUKUČA, J.
Wlrkungsvolle
Ausgleíchung
eines trígonometrlschen
Netzes
Geodetícký
a kartografiský
obzor, 22, 1976, Nr. 10,
Seite 274-278, 3 Abb., 5 Tab., Lit. 7
ln der Abhandlung
werden
die Problematík
der Rationa·
lisierung
und Optima!ísierung
der ím Proze& des Aubaues
des trigonometrischen
Netzes gemessenen
Angaben mít Hln·
esicht
auf die mít der gegenwartigen
Rechentechnik
ge·
geneben
Moglichkeiten
ge16st.
Vergleich
der wirklichen
Genauigkeit
der bisher
angewendeten
Ausgleichung
eínes
in Etappen
aufgebauten
trígonometríschen
Netzes mit der
Genauigkeit
der bestmoglichen
(wírkungsvollenJ
Ausgleí
chung und íhre Analyse.

528.14
BOHM, J.
Zwelfaktoranalyse
der Varianz
geodatíscher
Messungen
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, Nr. 10,
Seite 278-282, Lit. 3
Die
Abhandlung
wird
dem
Problem
der
Zweifaktoranalyse
geodatischer
Messungen
gewidmet.
Es werden
die
Parameter
der entsprechenden
Grundkomplexe
sowie ihre
Schatzungswerte
bestimmt.
Oas Ergebnis
sind insbesondere
eine theoretische
verlaBlichste
Absch1ltzung
des wirklichen
Wertes
der gemessenen
GroBe, ihre
Varianz,
bzw. volIst1lndlger
mittlerer
Fehler
und Gewicht,
und die aus der
Wirkung
beider
Faktoren
sich
ergebenden
Korrelations
koelfizienten.
5211.72/73 : 513.012 : 528.7 (021J
ČERŇANSKY, j.
Analytisches
raumllches
Vorwartseinschnelden
in der
terrestrischen
Photogrammetrie
Geodetický
a kartograflský
obzor, 22, 1976, Nr. 10,
Seite 282-287, 5 Abb., 1 Tab., Lit. 4
lm Beitrag
wird die Bestlmmung
der Parameter
de MeS
bilder
mlt Hinsicht
aul dle Bestimmung
der raumlicheu
Punktlage
mittels
analytischem
raumlichen
Worwartseinschnelden
in der terrestrlschen
Photogrammetrle
weiter
lortgeliihrt.
Fiir jedes MeBbild werden
die Bildkonstante,
dle Lage des Hauptpunktes
und die Restwerte
der Rota·
tionen
bestimmt.
[528.489.02 + 528.063.9] : 625.723
ŠTORKÁN, F.
Bestimmung
der parameter
der Punkte der Querprolile
des
Gelandes
durch
Messung horizontaler
und vertikaler
Winkel
Geodetický
a kartograflský
obzor, 22, 1976, Nr. 10,
Seite 387-291,
2 Abb., 1 Tab., Lit. 2
HerkĎmmlíches
Verlahren
der Messung
von Querprofilen
des Gelandes
und seine Nachteile.
Neues Verlahren
nach
dem Verbesserungsvorschlag
des Autors.
Vorteile
dieses
neuen
Verlahrens.
Arbeltsgang
der Messung
lm Gelilnde.
Berechnung
der Parameter
der Querprofile
des Gelandes
aul HP-45.

[629.783 : 528.7 : 778] [20]
KNIZNIKOV, j. F., KRAVCOVA, V. I.
Use of Space Photographs
for Research
of Envlronment
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pp. 271-273
Brief survey
of remote
senslng
of the Earth
Irom the
space carrled
out ln the USSR, USA and in other countrles
ln period 1970-1975 with examples
01 its successlul
applícations
for
investigation
af environment,
mineral'
re~
sources
and lor obtalning
lurther
geologlcal,
geomorphological,
tectonlc,
pedologlcal,
hydrologlcal,
bota nic and
topographic
inlormation
about the Earth
surlace.

5211.1: 528.33 : 681.3
KUKUČA, j.
Efficient
Adjustment
of Trigonometric
Network
Geodetický
a kartogralický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pp. 274-278,
3 flg., 5 tab., 7 ref.
The article deals with the problems
01 rationalizatlon
and
optimization
01 processing
01 data measured
lor establish·
ment of trigonometrlc
network
with regard
to the possibilities
01 present
computation
techniques.
Comparison
01 real accuracy
01 adjustment
by. steps which has been
used until now with accuracy
01 the possible
(elllcientJ
adjustment
and its analysls.

526.14
BOHM, j.
Two-factor

Analysls

of Geodetlc

Geodetický
a kartogralický
pp. 278-283,
3 ref.

Measurements

obzor,

22, 1976, No. 10,

The article
deals
with
two·lactor
analysis
01 geodetic
measurements.
Parameters
01 approprlate
basic
sets 01
data and their
estimates
are determlned.
The procedure
results
in the most probable
estimate
01 the real value
of measured
quantity
its variance
i. B. comple1te
m. s.
error
and weight,
and correlation
coefflcients,
resulting
from action 01 both lactors.
I

528.72Jj.73: 513 : 012: 528.7 (021J
ČERŇANSKY, j.
Analyt1c Three
Dimensional
Intersectlon
ln rerrestrial
Photogrammetry
Geodetický
a kartogralický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pp. 2112-287, 5 lig., 1 tab., 4 ref.

contribution
to determination
01 photograph
parameters
with
respect
to det8rmination
af spac8
coorc.inates
ať
points by rneans DI analytic
three dimen.:.ional intersection
in terrestrial
photogrammetry.
For every photograph
the
constant
01 the photograph,
position 01 the principal
point
and the residual
values 01 rotations
are determlned.

[528.489.02

+

528.063.9] : 625.723

ŠTORKÁN, F.
DetermlnaUon
of Parameters
of Terrain
Cross Section
points by Measurlng
Horizontal
and VerUc,,1 Angles
Geodetický
a kartogralický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pp. 287-291, 2 flg., 1 tab., 2 ref.
Present method af measuring
nf terrain
cross sections
and
its disadvantages.
New method
propose<! by the author.
Advantages
01 the new method.
Computations
01 cross
section
parameters
on the Hp·45 calculator.

[629.783 : 528.7 : 778] [20]
KNIZNIKOV, j. F., KRAVCOVA, V. I.
Utillsatlon
de photographles
cosmlques
dans
les recherches
de I'envlronnement
Geodetický
a kartograiický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pages 271-273
Aper~u de pro jets pour détection
télécomma,ndée
de I"
Terre de ľespace cosmiqu€, réalisés
en URSS, USA et dans
d'autres
pays durant
la période
de 1970 a 1975, avec
exemples
djutllisatlon
Iructueuse
pendant
les rechercnes
de l'environnement,
de ressources
de matiěrerS premiére';
et pour
I'enrichessement
des
Inlormations
géologiques,
géomorphologiques,
tectonlques,
pédologiques,
hydrologlques, botaniques
et topograhplques
de la surface
de la
Terre.

528.1 : 528.33 ; 661.3
KUKUČA, j.
compensation
elficlente
du réseau trlgonométrique
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pages 274-278, 3 iliustr.,
5 tabl., 7 biblíogr.
L'article
tralte
le probleme
de la ratlonalisation
et de
l'optlmalisation
du traitement
des données
résultant
du
levé dans le processus
de I'édlficatlon
du réseau trigonométrlque
tout en consldérant
les possibllítés
de la technique
de calcul
actuelle.
Gomparaison
de la précision
réelle
utllisée
jusqu'a
présent
pour ia compensation
(tu
réseau
trigonométrique,
édifié par étapes,
avec la compensatlon
la plus précise
[efficiente]
et son analyse.

528.14
BOHM, j.
Analyse blfactorielle
de la variante
des levés géodésiques
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pages 278-282,
3 bibliogr.
L'article
est consacré
au probleme
de Ijanalyse
blfactorielle des levés géodéslques.
On détermine
les parametres
d'ensembles
élémentaires
relatlfs
alnsi
que
leur
évaluatlon.
II en résulte
surtout
I'évaluation
théorique
ln
plus fidele de la valeur
réelle
de la grand eur mesurée,
sa variante
respectlvement
I'erreur
et poids moyens complets, et, coefflcients
de corrélation,
découlant
de l'action
des deux lacteurs.

528.72./.73:

513 : 012 : 528.7 (021)

ČERŇANSKY, j.
Intersectlon
analyUque
dans I'espace
dans la photogrammétrle terrestre
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pages 282-287, 5 iliustr.,
1 tabl., 4. bibIiogr.
L'article
tralt€' la détermin'!,tion
des parametre s des ph otographles
du polnt de vue détermlnation
de la situation
spatiale
des
polnts
par
intersection
analytlque
dans
I'espace
dans la photogrammétrle
terrestre.
Pour chaque
vue on détermlne
la constante,
la situation
du point prin·
cipal et les valeurs
réslduelles
des rotations.

[528.489.02

+

528.063.9]:

625.723

ŠTORKÁN, F.
DétermlnaUon
des parametres
de polnts des section tran,versales
du terraln
par mesure
des angles
horizontaux
et verUcaux
Geodetický
a kartografický
obzor, 22, 1976, No. 10,
pages 287-291,
2 mustr.,
1 tabl., 2 bibIiogr.
Procédé
actuel de levé des sections
transversales
du terrain et ses inconvénlents.
Nouveau procédé d'apres
la proposition
d'amélioratlon
de I'auteur.
Avantages
émanant
du nouveau
procédé.
Procédé
du levé de terraln.
Calcul
des parametres
des sectlons
transversales
du terrai'n
sur
calculateur
HP-45.
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kosmických

J.

Využití kosmických snímků
k výzkumu přírodního prostředí

f. Knižnikov, V. I. Kravcova,

Moskevská státní universita

Využití kosmických létajících aparatur jako nositelů zařízení ke snímkování zemského povrchu
umožnilo zahájit novou etapu výzkumu přírodního
prostředí vyznačující se použitím nových způsobů
snímání. Vydělily se dva základní směry kosmického snímkování - pro výzkum Země a pro výzkum
Měsíce a planet. Snímkování z oběžných drah kolem Země má za cíl získat obrazy oblačnosti a zemského povrchu.
Meteorologie byla první a donedávna hlavní
oblastí využití kosmických snímků. Od roku 1960
desítky meteorologických družic provedly snímkování ve viditelné i infračervené oblasti spektra, které mnohokrát pokrylo celou naši planetu. Zkušenosti získané při praktickém použití meteorologických družic umožnily pak konstruovat speciální
družice pro výzkum přírodních zdrojů.
Ačkoliv kosmonautika již dosáhla velkých úspěchů, snímkování pro výzkum Země z kosmu ještě
nevyšlo ze stadia experimentálních prací. Počáteční
etapa výzkumu přírodních zdrojů Země z kosmu
v šedesátých letech byla zél;hájena pořízením fotografických snímků z kosmických lodí Vostok,
Voschod, Sojuz, Mercury, Gemini, Apollo a z meziplanetárních
stanic typu Zond. Byla provedena
všestranná analýza těchto snímků z hlediska možností jejich využití pro studium přírodních zdrojů.
Tato etapa byla uzavřena vypuštěním orbitálních
stanic Saljut 1-4 a Skylab a družic typu Landsat
(ERTS) a Meteor. Další programy výzkumu přírodních zdrojů z kosmu v zásadě předpokládají vypuštění kosmických snímacích aparatur dvou typů s nízkými (200-500
km) a vysokými (okolo
1000 km) oběžnými drahami. Pro prvé je charakteristické použití fotografických systémů s vysokou rozlišovací schopností, poměrně krátkodobou
působností a malou operativností při přenosu informací vzhledem k nutnosti návratu exponovaného filmu na Zemi. Družice druhého typu se vybavují řádkovacími systémy (scannery) s menší rozlišovací schopností avšak dlouhodobou působností
a velkou operativností přenosu informací, která
hraje vážnou roli při posuzování efektivnosti celého systému. Automatické umělé družice Země,
vyznačující se poměrně malou váhou, se vypouštějí na polární oběžné dráhy, z kterých lze pořídit
snímky celého povrchu Země. Určitou roli, zejména metodickou, však hrají i pilotované kosmické
lodi, i když přechod od automatické k pilotované
variantě představuje mnohonásobné zvýšení nákladů. Zdá se, že určitý význam budou mít nadále
i snímky pořízené z raket.
Při snímkování z kosmu, tak jako při leteckém
snímkování, je základním zdrojem informací zobrazení na snímku. Ve srovnání s leteckými snímky představují menší měřítko, přehlednost a fotografická generalizace
detailů kvalitativně
nové
vlastnosti. Předností kosmického snímkování je je}lo globální charakter a možnost pořízení snímků

V. I. Lomonosova,

Moskva

libovolně vzdálených oblastí. V současné době jsou
nejrozšířenější fotografické snímky, televizní obrazy a řádkové záznamy video informací. Vedle černobílé, barevné a spektrozonální fotografie dosahuje při výzkumu přírodních zdrojů stále většího
významu a použití multispektrální snímkování, tj.
současné snímání obrazů téže části zemského povrchu v několika úzkých zónách spektra elektromagnetického vlnění. Přitom se věnuje větší pozornost zobrazovacím a fotometrickým vlastnostem
než exaktní geometrii snímků. Kromě snímkování
ve viditelné a bližší infračervené oblasti spektra se
uskutečňují pokusy s využitím vlastností tepelných
infračervených a krátkovlnných paprsků. Doplňujícím materiálem ke snímkům z družic je často
i pozemní spektrofotometrické
měření zobrazených
objektů. V řadě publikací se též zdůrazňuje perspektivnost
radiolokačního
snímkování. Při interpretaci se používá jednak originálních snímků,
jednak speciálně vytvořených modifikací, které
nejlépe znázorňují informace určitého druhu. K vytvoření takových snímků se využívá technika regulace kontrastu a vyznačování optických hustot
(kvantováním, barevným kódováním, ekvidensitami). Pokračuje se též ve vývoji metod mikrofotometrického dešifrování snímků a velké úsilí se věnuje řešení problémů úplné automatizace tohoto procesu.
Rozvoj prací, spojených s výzkumem životního prostředí kosmickými prostředky,
postupuje
v Sovětském svazu i ve Spojených státech amerických v zásadě stejným směrem. Nejdůležitějším bodem amerického programu výzkumu přírodních
zdrojů, jehož realizací se zabývá Národní úřad pro
aeronautiku a výzkum kosmického prostoru (NASA], jež bylo vypuštění družice ERTS (nyní Landsat], orbitální stanice Skylab a pořízení snímků
z vysoko létajících letadel-laboratoří.
První americká družice ERTS-1 byla vypuštěna
v roce 1972. Její hlavní úloha spočívala ve zjištění
možností dálkového průzkumu přírodního prostředí
a potřeb dalšího zlepšení aparatur a řídících systémů, aby bylo dosaženo co největší efektivnosti.
Subpolární oběžná dráha této družice, synchronizovaná s postupem Slunce, a výška 900 km, zajistily pravidelné pořizování snímků libovolné oblasti
na Zemi, vždy ve stejnou dobu za ranního osvětlení, s možností získat snímky z této oblasti 20 X
do roka. Základní tok informací byl získáván čtyřkanálovým řádkovacím
zařízením
(scannerem),
které poskytovalo záznam pruhu zemského povrchu o šířce 185 km s možností rozlišit detaily o velikosti 70-100 metrů, a to v zelené, červené a bližší infračervené zóně spektra. Přijímacími stanicemi v USA, Kanadě, na Aljašce a v Brazílii bylo do
začátku roku 1974 získáno na 200 tisíc snímků,
které úplně pokrývaly území Spojených států amerických, Kanady a tři čtvrtiny veškeré zemské souše,
i když na mnohých snímcích byl zemský povrch
ve větší či menší míře zakryt oblačností.
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NASA prodává zájemcům transformované
kontaktní kopie v měřítku 1 : 3 369 000, zvětšeniny do
měřítek 1 : 1 000 000 a 1 : 250 000, a to ve versi černobílé, spektrozonální nebo jako barevné soukopie
vybraných kombinací spektrálních zón. Dodávají se
také záznamy těchto snímků· v digitální formě na
magnetické pásce. Snímky jsou transformovány do
kartografické
projekce Mezinárodní mapy světa
v měřítku
1: 1 000 000. Geometrickou
přesnost
snímků získaných řádkovacím zařízením lze charakterizovat polohovou chybou 500 metrů po předběžném zpracování, uvažujícím pouze opravy z prvků vnější orientace snímkCl (pozice družice na oběžné dráze), a okolo 100 metrů po transformaci na
vlícovací body o známých souřadnicích v příslušné kartografické projekci. Ze snímků ERTS byly pořízeny mosaikové fotomapy řady států, kde jsou používány pro různé úkoly řízení a plánování. Tak byla např. poprvé sestavena fotomapa celého území
USA z 595 snímků, Francie a dalších států. Začátkem roku 1975 byla v USA vypuštěna další družice
Landsat vybavená obdobnou
aparaturou
jako
ERTS-l.

ratoří byla úspěšně dovršena společným letem kosmických lodí Sojuz a Apollo v roce 1975.
K vypracování
metodiky
dešifrování
kosmických snímků se v Sovětském svazu i v USA provádějí rozsáhlé práce na zkušebních plochách (polygonech). Důležitou součástí průzkumu přírodních
zdrojů z kosmu se stalo i sním kování z vysoko
létajících letadel-laboratoří,
kterým se do značné
míry simulují podmínky sním kování z kosmu. Z metodického hlediska je důležitý současný průzkum
přírodního prostředí z kosmu, z leteckých snímků
a pomocí pozemních měření. Jednotlivé složky se
přitom vzájemně doplňují a potvrzují.
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V červnu 1974 začala pracovat 18. sovětská družiC~ Meteor, na které je instalována multispektrální řádkovací aparatura ke snímání obrazů zemského povrchu ve spektrálních zónách obdobných
systému ERTS. Bylo uskutečněno snímkování většiny území SSSR a přilehlých evropských oblastí,
Blízkého východu, Indie a Tibetu, Jižní Ameriky
a Antarktidy. Soubory spektrozonálních černobílých
snímků se předávají uživatelům k vizuální interpretaci a praktickému využití.
Experimenty s kosmickým snímkováním, zahájené na pilotovaných kosmických lodích, pokračovaly ve větší míře na orbitálních stanicích Saljut
a Skylab. V červnu 1971 byly z paluby orbitální stanice pořízeny kosmické snímky jižních oblastí
SSSR. Na snímcích v měřítku
1: 2000000
a
1: 7000000 byla provedena
všestranná a komplexní geografická interpretace
s cílem stanovit,
do jaké míry mohou být použity pro výzkum přípřírodního prostředí a pro sestavení tématických
map se znázorněním využití půdy, geologických jevů, reliefu, pedologických údajů, vegetace, životního prostředí, vodní sítě, apod. Práce začaté na orbitální stanici Saljut pokračovaly i na dalších stanicích. Různorodý komplex snímků ve všech ročních
obdobích byl např. získán kosmonauty z paluby orbitální stanice SALJUT-4.
V roce 1973 vynesla raketa Saturn-V na oběžnou dráhu stotunovou orbitální kosmickou stanici
Skylab .. I když na experimenty související s výzkumem přírodních zdrojů bylo věnováno poměrně
málo času (101 hodin), bylo za tu dobu pořízeno
na 46 tisíc snímků. Pro multispektrální
snímání
obrazi':Lbylo na palubě instalováno řádkovací zařízení (scanner) s 13 kanály v rozsahu od 0,4 do
12 {Lm a šestikomorová
fotografická
aparatura
s f = 152 mm. Kosmonauti pořizovali snímky též
dlouhofokální komorou s f = 460 mm na černobílý, barevný a infračervený film. Měřítko snímků,
získaných touto komorou, bylo blízké 1: 1 000 000
a rozlišovací schopnost detailů na zemském povrchu 10-40 metrů. V západním tisku byl velmi podrobně popisován průběh 271-denního letu orbitalní stanice Skylab, na nějž bylo vynaloženo
2,6 miliardy dolarů, avšak dosud nebyly publikovány žádné výsledky vyhodnocení získaných materiálů s výjimkou několika výlučných a ilustrativních případil.. Tato etapa činnosti orbitálních labo-
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V současné době lze tedy již právem mluvit
o existenci aerokosmických metod jako produktu
vědeckotechnické
revoluce v tomto oboru. Počet
publikovaných prací, věnovaných průzkumu přírodních zdrojů z kosmu, se přibližuje již k 10 ti.sícům. Zásluhou prací z počátečního období je to,
že propagovaly dálkový průzkum Země z kosmu
a upoutaly pozornost k těmto metodám, i když mnohé z nich vytvářely iluzi o univerzálnosti využití
kosmických snímků. Z dosavadní praxe je však známo, že kosmické snímky se zatím efektivně využí~
vají jen v meteorologii a geologii.
Geologové v SSSR se stali v současné době hlavními uživateli těchto snímků. V značném množství
prací je ukázáno, že efektivnost využití kosmických snímků spočívá hlavně v možnosti lokalizace
rozsáhlých poruchových zón a geologických struktur. Na snímcích lze přehlédnout geologickou stavbu celých velkých oblastí. Například, pomocí mosaiky z televizních snímků Západosibiřské nížiny,
byla odhalena význačná úloha rozsáhlých hlubinných poruch (tzv. lineamentů), což významně ovlivnilo směr dalšího geologického průzkumu ložisť;lk
nafty a zemního plynu. V geologických organiz~"
cích se vyhotovují fotogeologické mapy z kosmřckých snímků s cílem snížit výdaje na geologické
mapování, Význačným přínosem prací sovětských
geologů je hluboce propracovaná metodika interc
pretace snímků rozličnéhO typu a měřítka, zejména pak postup, kdy zmenšováním měřítka 4-5 X se
zásluhou generalizace
dosahuje kvalitativně rtových informací.
V posledních letech ukázala řada experimentů
též na možnost využití kosmických metod v .oceánologii. Pomocí kosmických snímků lze zkoumat
mořské proudy a výskyt ledových ker. Infračervené snímkování z družic umožňuje sledovat teploty
na povrchu oceánů. Objev multispektrálního
kosmického sním kování významně rozšířil možnosti výzkumu pobřežních zón a mělčin (šelfůj. Ze snímků ERTS se například podařilo sestavit mapu isobath v intervalu 2,5 a 10 metrů Br~hamské úžiny.
Druhým důležitým směrem je výzkum biologické
produktivity oceánů. Kosmické snímky umožňují
stanovit hranice různé slanosti vody i jejího znečištění.
Kosmické metody se efektivně využijí i v hydrologii a glaciogii, zejména při výzkumu sněhové
pokrývky rozsáhlých oblastí. Ve značné šíři se provádě jí sledování množství sněhu v horských povodích. Určit plochy tajícího sněhu lze na základě porovnání snímků pořízených ve viditelné a
infračervené oblasti spektra, protože odrazivost
(tzv. albedo) suchého a tajícího sněhu se ve jmenovaných zónách značně odlišuje. Použití kosmických snímků při studiu sněhové pokrývky v hydrologii je zajímavé ještě z toho hlediska, že se
zde poprvé úspěšně realizovalo automatické ·zpra-
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cování dat, založené na analýze hustoty zobrazení
elementů na snímcích. V ostatních oborech (geomorfologii, výzkumu půd, jejich vlastností a rostlinného pokryvu) se dosud převážně používají metody vizuálního dešifrování snímků. K tomu účelu
se jako nejvýhodnější jeví užití přístroje Interpretoskop firmy VEB Carl Zeiss Jena.
Výzkum geomorfologických jevů pomocí kosmických snímků umožňuje v globálním měřítku lokalizovat sféru působení různých činitelů vytvářejících zemský reliéf. Pomocí snímků odhalené zákonitosti eolických tvarů pískii umožnily určit
směry a intensitu přenášení sypkých povrchových
hmot větrem. Byla také objasněna velká úloha
větru při formování skulpturního reliéfu Sahary.
Kosmické snímky dávají i obraz o minulých etapách formování reliéfu. Tak byla například objevena dřívější koryta řek v povodí Amazonky, která
mohou být nalezišti zlata.
Výzkum piidního a vegetačního pokryvu Země
se děje především cestou vyhotovování tématických
map s číselně kódovanými legendami, které mají
sloužit pro budoucí automatizaci sestavování takových map. Snahy o hodnocení produktivnosti lesů
\ a pastvin se ukázaly zatím neúspěšnými, právě tak
jako taxace lesů pomocí kosmických snímků. Analýza multispektrálních
snímků z družice ERTS-l,
provedená Kanadskou lesní službou, ukázala, že
je sice možné za normálních ekologických podmínek vydělit různé typy lesů, avšak nelze spolehlivě rozlišit různě staré porosty téhož typu, jedině
porovnáním snímků v intervalu alespoň 20 let.
Využití kosmických sní,mků se neomezuje jen na
výzkum přírodního prostředí. NejVětší efekt lze
očekávat při řešení různých sociálně-ekonomických a národohospodářských
problémů, částečně
i problémii zemědělství a urbanistiky. V USA se plá'nuje využití periodicky pořizovaných multispektrálních snímků pro evidenci ploch použitých k pěstování určitých druhů kultur, ke sledování stavu
vzriistu osevů a rozšíření rostlinných chorob, s cílem podávat prognózy o budoucí úrodě a statisticky sledovat činnost zemědělství. Byly zahájeny experimenty s využitím kosmických snímků ke sledování změn hranic urbanizovaných oblastí, obnově map těchto oblastí a v Sovětském svazu též
k výzkumu systémů osídlení.
Globální charakter kosmického snímkování dává možnost jeho využití i při řešení takového celosvětového problému, jakým je ochrana životního
prostředí, zvláště jeho periodickou registrací (monitorováním).
Když kosmonaut V. I. Sevasťjanov pozoroval Zemi z kosmické lodi Sojuz-9, poznamenal: "Omezení přírodních zdrojů Země si uvědomíš ještě více, když uvidíš nápor civilizace na
přírodu, když vidíš, že ne na veškeré souši, které
je tak málo, jsou dobré podmínky pro život. Je
příliš mnoho pouští a obtížně dostupných horských
oblastí." Lze uvést řadu příkladů sledování znečištění životního prostředí z kosmu a určení jejich
zdrojů, např. šíření kalů z odpadii papírenského
průmyslu či identifikaci skvrn nafty na povrchu
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oceánů. Přistoupilo se již k vydání map využití půd
(Land use) sestavených automaticky vydělením
určitých kategorií užívání. Na základě analýzy měřených optických hustot na
multispektrálních
snímcích se podařilo rozlišit 22 takových kategorií - lesy, zemědělskou půdu, komunikace, urbanizované zóny, atd.
V současné době je však již zřejmé, že hlavní
směr budoucího využití kosmických snímků je
třeba spatřovat v produkci tématických map a jejich obnově a ve vyhotovení topografických map
malého měřítka dosud málo prozkoumaných oblastí.
Z hlediska mapování je třeba spatřovat přednost
kosmických snímkii v operativním získání aktuálních informací na velké ploše zemského povrchu
v měřítkách blízkých měřítku vydávaných map. Již
nyní se v odborné literatuře uvádí řada příkladů
vyhotovení a obnovy topografických map malého
měl'ítka, zvláště v rozvojových zemích a arktických
oblastech. Hlavní oblastí využití kosmických snímků však bude tvorba různých tématických map
v měřítkách od 1 : 1000000 do 1 : 10000000. V řadě případů poskytnou cenné služby i fotomapy sestavené z kosmických snímků. K řešení problémů
mapování Země z kosmu přináší cenné poznatky
též široce se rozvíjející obor mapování Měsíce a planet, kde je automatizace prací při přenosu dat na
Zemi a jejich zpracování nezbytná.
V současné době je jen malá část materiálů získaných kosmických snímkováním Země využívána
k praktickým účelům. Vážným celosvětovým problémem je nedostatek specialistů s vysokou kvalifikací pro dešifrování kosmických snímků. V USA
se pořádají kurzy téměř na 100 univerzitách a institutech. V Sovětském svazu byl zaveden předmět
Aerokosmické metody v řadě universit a vysokých
technických škol. Popsané probJémy se velmi aktivně diskutují na četných mezinárodních i národních
fórech: na zasedáních Komise pro výzkum kosmického prostoru, na kongresech Mezinárodní astronautické federace, Mezinárodní geodetické a geofysikální unie, Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti a Mezinárodní kartografické
asociace.
V programu 23. Mezinárodního geografického kongresu, který se konal v r. 1976 v Moskvě, byla
rovněž těmto otázkám věnována velká pozornost.
Mezinárodní vědecká spolupráce
socialistických
států ve výzkumu přírodního prostředí z kosmu se
rozvíjí v rámci programu Interkosmos.
Nejriiznější uvedené příklady úspěšného využití
kosmických snímků při vědeckých výzkumech i při
řešení jednotlivých konkrétních problémů, zejména však při vyhotovování tématických map malého
měřítka, přesvědčivě demonstrují jejich všestrannou
použitelnost při poznávání, racionálním využívání a ochraně přírodních zdrojů a při získávání aktuálních informací o geografických charakteristikách Země v globálním měřítku.
Přeložil:
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Ing. Jiří Šíma, CSc.,
VÚGTK, Praha
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Eficientné vyrovnanie trigonometrickej
siete

Výskumný

{(JX}2k-l.l;

(JXPk=

Doteraz bolo etapové. budovanie trigonometrickej.
siete založené na aplikácii určitých zjednodušení pri
vyrovnaní súradníc jednotlivých vložených bodov
alebo skupín bodov: predpokladalo sa bezchybné
určenie polohových súradníc pripájacích bodov v kaž·
dej etape. Rešpektovanie polohovej nepresnosti pripájacích bodov, charakterizovanej strednými chybami,
nemohlo prísť do úvahy pre značnú náročnosť, komplikovanosť a rozsiahlosť numerických výpočtov takéhoto postupu. Dnes, v čase existencie samočinných
pOQítačovmožno prikročiť k vypracovaniu a aplikácii
metódy eficientného vyrovnania, t. j. metódy, ktorá,
prihliadajúc na uvedené nepresnosti, dociel'uje hodnovernejšie výsledky. Pritom rieši pomerne komplikované zovšeobecnené normálne rovnice.

XBz -

XB?;

(JYBZ=

YBZ -

YB?;

IXPkB,;

posun osnovy smerov

Pre merané vonkajšie smery (z bodov P na body B),
vnútorné smery (z bodov B na body P),
a vzájomné smery (z bodov B na body B)
potom platí:
ApkBZ(JXPk

+ BpkBz(JYPk

+ bpkBz(JYBZ aBlPk(JxPk
+ bBtPk(JYPk
+ BBtPkCJYBZ =

p:' = 206265;
bod

Br.

?

SPkB

(uPkBt-

=

!1PkBZ

!1BlPk
(UBZPk -

apk(JxBz

IXPkB?)

=

+

,

ABlPk(JXB/

IXB?PZ)

+

,

+ BBZBr(JYBz + aBlBr(JxB, +

ABzBr(JXBZ

+ bBIBr(JYBr

-

-

(UBZBr -

IXBrB:)

(1)

,

je dížka strany z bodu

Pk

na

Eficientný odhad súradníc bodov trigonometric.
kej siete budovanej po etapách je daný vzorcami [3]:

E

~y

(g:J

i2S11K'T-IF(F'T-IF)_1]
F'T-IF)-lF'T-'1KS11Ci2; (F'T-IF)-l

= a~[ci2S1l;

-(

-C

(3)

(Jo] je vektor opráv súradníc vyrovnávaných
[ (Ji a orientačných posunov osnov smerov,

vx aY

= 1, 2, ... , N) - dané (pripájacie) body, kto-

BM =

1,2, ... , k) -

rých presnú polohu nepoznáme, ale poznáme polohu Pt.
určované body. Približnú polohu bodu Bz (predbežné súradnice) označíme

Br.

Na bodoch P i a Bi boli merané smery na určenie
polohy bodov Bi.
IXPkB?
!1PkBt

(JXBZ=

(JZBz je neznámy orientačný
na bode Bz•

-!1BrBr

Piti

Ing. Ján Kukuča, CSc.,
a kartografie
v Bratislave

geodézie

je výsledok merania smeru

UPkBZ

2. Metóda a výpočet efieientného vyrovnania súradníe
v sieti budovanej po etapáeh
Princíp etapového budovania siete je známy:
v 1. etape sa v záujmovom území rozmiestnia body
tvoriace sieť trojuholníkov o stranách dlhých desiatky
kilometrov. V 2. etape sa sieť zhustí bodmi, ktoré
spolu s bodmi 1. etapy sú vrcholmi trojuholníkov
o kratších stranách. Postupným vkladaním bodov
v ďalších etapách sa sieť ďalej zhusťuje, až sa docieli
požadovaná hustota bodového pol'a.
Pri vyrovnaní takto budovanej siete, ktorého výsledky uvádzame podl'a [5], sme sa rozhodli pre minímalizáciu disperzie (pozri napr. [2], [7]). Ide totiž
o rozhodnutie pre taký postup výpočtu súradníc
bodov v jednotlivých etapách, ktorý v l'ubovol'nej
etape zaručí eficientné (účinné, najlepšie) určenie súradníc bodov danej etapy s prihliadnutím na chyby
v súradniciach bodov z predchádzajúcich etáp.
V matematickoštatistickom
zmysle slova pod
eficientným odhadom rozumieme také odhad, ktorý
pre každú lineárnu kombináciu vyrovnaných hodnot
zaručuje disperziu nanajvýš rovnú disperzii tej istej
lineárnej kombinácie l'ubovol'ného iného nevychýleného odhadu (vyrovnania).
V ďalšom použijeme označenie prvkov siete podl'a
Kubáčka [3] s týmto vysvetlením pojmov a symbolov:

ústav

je smer z

Pk

na

m,

je chyba v meraní smeru

IXPtBz

v 2. etape,

kde A

je matica smerových koeficientov pre
vonkajšie smery anúl (pozri vzťahy (1)),
B
je matica smerových koeficientov pre
vnútorné smery anúl (pozri vzťahy (1)),
C
je matica smerových koeficientov pre
vzájomné smery a núl (pozri vzťahy
(1»,
0= M(E)je vektor stredných hodnot opráv z eficientného vyrovnania e,
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sú matice z jednotiek a núl,
je transponovaná matica F.

T = I
.kde I

+ Ci2(~:)Sll(K~K~O)

,

je jednotková matica,
pomer stredných kvadratických
chýlok v smere v I. a II. etape,

Ci2 = 0'i10'~je

od-

K1

je matica smerových koeficientov pre
vonkajšie smery (s kladnou sínusovou
a zápornou kosínusovou zložkou) a núl,

K2

je matica smerových koeficientov pre
vnútorné smery (s kladnou sínusovou
a zápornou kosínusovou zložkou) a núl,

O'iSll

je kovariančná matica vektora súradníc
pripojovacích bodov v I. etape; inverzný .tvar tejto matice je volený
z toho dovodu, že je daná buď inverziou
matice normálnych rovníc alebo submaticou inverzie matice normálnych
rovníc,

Ul -

(1•• 0

sú vektory chýb v meraní vonkajších
smerníkov,

u2 -

(10..

sú vektory chýb v meraní vnútorných
smerníkov,

ua -

«O.lI

sú vektory chýb v meraní vzájomných
smerníkov,

l::(lJg~)
.•

je kovariančná matica použitá pri výpočte súradníc bodov 3. etapy; jej
príslušná submatica je matica O'S~2l
(pozri [3]). Postup pri určovaní bodov
v rámci 2. etapy sa analogicky prenáša
do 3. a ďalších etáp. (V tomto prípade
sa etapa nezhoduje s rádom.)

Podfa uvedených vzťahov sme vypočítali súradnice bodov v konfigurácii, ktorej. základom je pať
bodov I. rádu. Postupne, po etapách pokračoval výpočet súradníc až po dva body V. rádu. Prehfad určovaných bodov podfa rádov a etáp je v tab. l. Konfigurácia je na obr. l.

1 Určovaný bod
alebo skupina
bodov

Rád Etapa

ABCDE
D,I,2,3,4

1,2,3,4,5,
6

II.
II.

D, 3,4, 6
3,4,5, 11
C, 1, 2, 3, 6, 11
3,4, 11, 12, 15
D, 4,11,16

11
12
13, 14, 15
16
17

III.
III.
III.
III.
III.

1..
2.
3.
4.1··
4.2
5
6.1

3, 11, 15, 16
4,12,16,17
11, 16, 17, 21
D,11,17,23
4, 16, 17, 22, 23

21
22
23
24
25

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

6.2
7.1
7.2
8.1
8.2

16,17,23,24,25
17, 23, 24, 25, 31

31
32

V. 9.
V. 10.

Pripojovacie body

3. Zmeny súradníc podfa eficientného vyrovnania
Výsledkom eficientného vyrovnania podfa prechádzajúcej kapitoly sú zmeny súradníc vzhfadom na dote·
rajší (nazveme ho "štandardný") postup vyrovnania
v absolútnom i relatívnom zmysle.
Absolútne zmeny (posuny) súradníc sú zostavené
v tab. 2. Ich hodnoty sú pomerne vysoké, s neklesajúcou tendenciou pri znižovaní rádu.
Zmeny súradníc v rámci jednotlivých etáp (relatívne) sú zostavené v tab. 3. Ich hodnota postupne
stochasticky klesá a je na hranici presnosti určenia
súradníc podfa štandardného postupu.
Tab. 2.: Absolútne zmeny súradníc z eficientného
vyrovnania
Bod

1
2
3
4
5
6

1976/275

lJ",

lJy

v cm

vcm

4,739
2,122
0,617
3,919
7,83:1
4,120

0,796
0,960
-0,721
-3,064
-1,366
-0,428

~'"
= Xef. -

Xšt.

~y = Yef. ~

yšt.

I

Bod

lJ",

lJy

v cm

v cm

11
12
13
14
15
16

2,722
7,616
6,770
4,764
6,498
6,953

-0,863
0,272
-1,259
2,194
-0,641
0,117

21
22
23
24
25

3,403
7,341
6,711
7,155
8,211

0,496
-2,045
-0,850
-2,697
-4,468

31
32

6,155
6,566

-

-0,428
-4,183
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Okrem toho je vypočítaná a s eficientnou presnosťou porovnaná skutočná presnosť štandardného vyrovnania, ktorá sa - ako sa dalo predpokladať na základe vzťahov v (6) - výrazne odlišuje od presnosti
doteraz uvádzanej.
Vyšli sme zo známej strednej chyby (J v meranom
smere skúšobnej siete [5] a z príslušnej korekčnej
matice vyjadrujúcej vplyv vyrovnania [3] [6]. Kovariančnú maticu parametrov presnosti E označme

Tab. 3.: Zmeny súradníc z eficientného vyrovnania
v rámci jednotlivých etáp (v cm)
Bod

"xef. -

"xl. výpočet .

"YeL -

"YI. výpočet

1
2
3
4
5
6

4,739
2,122
6,617
3,919
7,834
0,547

0,796
0,960
0,721
-3,064
-1,366
-0,284

11
12
13
14
15
16
17

-0,795
1,571
2,780
0,942
2,810
1,834
4,300

0,037
2,195
-0,910
1,145
0,910
0,641
--2,089

21
22
23
24
25

0,014
-0,768
0,803
1,327
0,118

0,716
-0,309
-0,197
0,720
-1,233

31
32

0,191
0,115

E"1 = oSilI,
kde li je náhodný vektor súradníc bodov prvej etapy.
Ďalej
.
CJYI= lil -

E(lIt) je náhodná odchýlka v určení poloh
pripájacích bodov, ,
je 2k· rozmerný stlpcový vektor
posunov súradníc zpribližných poloh určovaných bodov (v počte k)
do skutočných polOh,
je r- rozmerný vektor neznámych
orientačných posunov na určovaných bodoch (v počte r), na ktorých
boli merané vnútorné osnovy smerov,
matica smerových koeficientov, núl
a jednotiek,

CJ02,

CJz2

+0,886
-1,277

Poznámka:
1. výpočet je štandardný výpočet v rámci etapy
F2

4. Metóda a výpočet charakteristik polohovej presnosti
trigonometrických bodov
Význam eficientného vyrovnania siete sme posúdili
na základe vzájomného porovnania štandardných
a eficientných charakteristík presnosti určenia polohy
bodov.

T2

podra štandardného
vyrovnania

m

m",

I

my

podra eficientného
vyrovnania

I

m",

I

1 + ci2KI Sl-lK~ ,

1- jednotková matica.
Potom pre kovariančnú maticu vektora (CJY~,CJo~, CJz~)
platí [3]'[6]

E(":,) = a~[ci2SII;

Stredné chyby v polohe prevyrovnávanýeh bodov,
vypočítané doterajším zjednodušeným, v praxi zaužívaným postupom sú v tab. 4 (favá časť).

Tab. 4.: Empirické stredné chyby v polohe bodu
(v metroch)

=

"o,
"2 '
,

-ci2.S11K~F2,(F2.F2.)_I]
1
-cl2.2.(F'2.F 2 )-- I F'2.K 151 ;
(F~F2.)-1F~T2.F2,(F~F2,)-1

Uvedený vzťah, ktorý odvodil Kubáček, vyjadruje
zákon šírenia chýb v sieti budovanej po etapách, vyrovnanej štandardným sposobom. Podfa neho srne vypočítali stredné chyby charakterizujúce
globálnu
presnosť polohy bodov uvažovanej časti siete. Výsledky sú v tab. 5 vo forme parametrov globálnych elíps

my
Tab. 5.: Parametre globálnych elíps
štandardného
eficientného
vyrovnania
vyrovnania

1
2
3
4
5
6

0,035
0,029
0,019
0,029
0,043
0,031

0,021
0,027
0,027
0,029
0,027
0,020

0,070
0,057
0,057
0,060
0,075
0,068

0,065
0,053
0,059
0,057
0,069
0,064

11
12
13
14
15
16
17

0,031
0,026
0,022
0,019
0,020
0,016
0,026

0,037
0,025
0,019
0,022
0,017
0,015
0,019

0,094
0,017
0,050
0,059
0,049
0,041
0,045

0,099
0,029
0,070
0,069
0,072
0,035
0,093

11
12
13
14
15
16
17

21
22
23
24
25

0,011
0,019
0,007
0,025
0,009

0,008
0,018
0,008
0,018
0,010

0,039
0,019
0,027
0,040
0,005

0,012
0,045
0,022
0,042
0,007

31
32

0,02
0,011

0,01
0,015

0,023
0,071

0,021
0,076

I Polos v smere osi
x(m)
I Y (m)

Polos v smere osi
Bod

y(m)

"

5°
113°
2°
124
_7°

0,079
0,042
0,073
0,079
0,070
0,053
0,068

0,082
0,074
0,82
0,082
0,078
0,076
0,080

5°
_6°
_8°
7°
_7°
126
_23°

0,072
0,027
0,061
0,072
0,060
0,037
0,020

0,082
0,047
0,087
0,085
0,089
0,062
0,085

21
22
23
24
25

9ro
_34°
67°
_17°
24°

0,065
0,037
0,055
0,060
0,057

0,081
0,072
0,063
0,080
0,073

96°
_9°
109°
-42°
-33°

0,025
0,022
0,038
0,035
0,013

0,082
0,059
0,049
0,070
0,037

:n

104°
_38°

0,047
0,049

0,058
0,064

126
128°

0,030
0,021

0,040
0,046

--

32

1976/276

"

x (m)

6°
-18

0

0

I

0

0
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stredných chýb .bodov vyrovnaných štandardným
spósobom.
Analogicky zákon šírenia chýb v sieti budovanej
po etápách, vyrovnanej eficientným spósobom, je vyjadrený kovariančnou maticou vektora (~y~, ~6;, ~z;),
pre ktorú platí [3] [6]:
~
"'(<l~1)
=
<lo,
<lt,

1

2[ C2125-1
l' . -C122 S-lK'"T"-lF
1 1 2 2(F'T-1F
2 2 . 2.)_1]
1
2
(F'T-1F
)
1
F'TK
5-1
-('12 2 2 2 - 2 2 1 1 ;
.
(F;T21F2)-1
CT2

(6)

Stredné chyby v polohe bodu podTa eficientného vyrovnania sú v tab. 4 (pravá časť).
Význam eficientného vyrovnania a uplatneni<.t·
zákonov šírenia chýb v sieti budovanej po etapách je
zrejmý zo zmien súradníc (tab. 2), zo zmien parametrov globálnych elíps (tab. 5) a z príkladu dvoch
bodov IV. rádu (obr. 2). Tu sa osobitne výrazne prejavuje rozdiel medzi charakteristikami presnosti určenými štandardným sposobom a podTa zákona šírenia
chýb v sieti budovanej po etapách, vyrovnanej štandardným sposobom. Obr. 2 súčasne dokumentuje
podstatne vyššiu presnosť eficientného vyrovnania.

relatívne elipsy štandardného vyrovnania

--+
----.i........

relativne elipsy eficientného vyrovnania
skutoěné elipsy štandardného vyrovnania
skutočné elipsy eficientného vyrovnania
vektory absolútnych zmien súradnic
štand. stredné chyby v súradniciach štand. vyrovnania
relatívna elipsa vzhradom k bodu 5

Obr. 3

V súčasnosti sa venuje sústredená pozornosť metodike
budovania a analýzy geodetických sietí. Touto prácou
chceme poukázať na konkrétne prínosy nových metód
matematického spracovania, matematickoštatistickej
analýzy presnosti a numerického vyhodnotenia parametrov týchto základných technických diel. Súčasne
si kladieme za cieTznížiť náskok teoretického rozvoj a
sietí pred technickou praxou. Pritom vychádzame
zo základných poznatkov, ktoré u nás rozpracoval
Kubáček ([2] [3] [4] [6] a ďalšie) a z prác VÚGK
v Bratislave [5].
V malej konfigurácii, tvoriacej časť skúšobného
skutočné globálne elipsy št&ndardného vyrovnania
bodového paTa, sme aplikovali teóriu eficientného
globálne elipsy eficientného vyrovnania
vyrovnania siete budovanej po etapách, nové teórie
---~
vektory absolútnych zmien súradnic
, šírenia chýb a rozličné varianty elíps stredných chýb.
- - - - štand. stredné chyby v súradniciach štand. vyrovnania
Výsledky umožňujú posúdiť význam novej metódy
z hradiska obohatenia teórie a hlavne z aspektov prínosu pre prax vzhradom na jej potrebya požiadavky.
Z praktického hfadiska významnejšia než globálna
Zmeny súradníc z vyrovnania eficientným sposoje relatívna presnosť, t. j. presnosť v polohe bodu vzhTa- bom sú síce pozoruhodné, ale z praktického hradiska
nejde vždy o významné diferencie. Rešpektovať ich
dom na susedné pripájacie body. V [6] Kubáček relabude potrebné v závislosti od účelu, pre ktorý bude
tivizoval globálnu maticu. Relativizovaná matica
sieť budovaná.
charakterizuje relativizovanú elipsu strednej chyby.
V podstatne inom svetele sa javí problematika
Parametre relativizovaných (relatívnych) elíps
presnosti prevyrovnanej časti siete. V prvom rade sme
boli v [5] vypočítané pre obidva postupy vyrovnania.
poukázali na komplikovanosť problematiky presnosti
Tu uvádzame len dva príklady (obr. 3), na ktorých
trigonometrickej siete. Namiesto doterajšej jedinej
možno porovnať relatívne elipsy stredných chýb
charakteristiky presnosti berieme do úvahy tri druhy
štandardných i eficientných (1 bod III. rádu a 1 bod
elíps v štandardnom vyrovnaní (globálna, relatívna,
IV. rádu), skutočné (globálne) elipsy štandardného
empirická) a tri druhy elíps v eficientnom vyrovnaní
i eficientného vyrovnania ako i stredné štandardné
(globálna, relatívna, empirická). (Bližšie pozri v [5]).
(doterajšie) chyby štandardného vyrovnania. Nápadný
Globálne elipsy obidvoch druhov, charakterizujúce
je veTký rozdiel medzi doterajšími a skutočnými
charakteristikami presnosti podTa štandardného i efi- celkovú presnosť určenia polohy bodov, majú teoretický, resp. vedecký význam. Z praktického hIadiska
cientného vyrovnania. Ukazuje sa, že doterajšie
doležité sú relatívne elipsy stredných chýb (teoretické
približné vzorce výrazne skresTovali (zvyšovali) skúi empirické). Za najvýznamnejší možno považovať
točnú presnosť polohy trigonometrickýchbodov.
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poznatok, že štandardnápresnosť
štandardného vy·
rovrtania bola nápadne nadhodnotená.
Potvrdzuje
praktický význam matematizácie problému a z neho
plynúci kvalitatívny prelom v metodike budovania
a analýzy geodetických polohových sietí. Nastoluje
nové problémy v technických otázkach merania určovacích prvkov siete a vyžaduje vypracovanie nových
technológií budovania geodetických sietí.

[3] KUBÁČEK"L.: Efficient Estimates of' Points in
a Net Constructed in Stages. Studia geoph. et geod.,
15, 1971.

[I] KRAJČÍ, J.: Lokálne geodetické siete. VydavateIstvo SAV, Bratislava 1963

[4] KUBÁČEK, L.: Some Mathematical Aspects in the
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ÚTM SAV,Bratislava 7,2.
[5] KUKUČA, J. a kol.: Výskum presnosti trigonometrickej siete. Záverečná výskumná správa 35/1973.
VÚGK v Bratislave.
[6] KUKUČA, J., KUBÁČEK, L.: Problems of Statistical Analysis of Networks. I. A. G. Symposium
"Computational Methods in Geometrical Geodesy",
University of Oxford, 1973.
[7] WALD, A.: Statistical Decision Functions. John
Wiley, New York 1950.

[2] KUBÁČEK, L.: Te6ria rozhodovania pri navrhovaní a posudzovaní geodetických sietí. Zborník
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založenia KSC. Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava
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Dvoufaktorová analýza variance
geodetických měření

V souboru N měření lI' l2' ... ; lN, uspořádaných v čase
nebo v prostoru, jsou stochastické vztahy nejdokonaleji vyjádřeny úplnou kovarianční nebo korelační
maticí se všemi koeficienty korelace rii = O'~ : O'iO'i'
Jednoduchý je případ vyrovnané sítě, kde obdržíme
matematickou korelaci (a posteriori) vyrovnaných
veličin pomocí váhových koeficientů rii = Qii : QiiQii'
Obtížné je však sestavit matici fyzikálních korelací
(a priori) u měřených veličin, která by se měla uplatnit
při vyrovnání sítě podle obecné metody nejmenších
čtvel'ců (MNĎ). Je k tomu třeba. analyzovat rozsáhlý
měřický. materiál a zůstává otázka, zda takto získaná
:ma.tice·má dosti obecnou platnost i pro jiná časová
období nebo pro jiné území. Proto i nadále neztrácejí
význam jednodušší testy působení déletrvajících faktorů v témž smyslu na měření, které můžeme provést
u každého daného souboru měření. Užitečný zůstává
i pojem systematické chyby a zejména klasifikace
systematických chyb podle jejich účinku na :měření
pomáhajícíi ke stanovení opti:málnímetody a organizace měření.
.
Uvedený málo spolehlivý m.odél korelací nejúčinněji nahradíme mod.elem tzv. skupinových chyb, který
můŽéli.:lC.sestavitzvlášť pro každý realizovaný soubor
tq,ě~eníná základě varianční (též "dispersní") analýzy.
:K.lilisický·jednoduchý tvar analýzy, kde se uvažuje
působení jen jednoho systematického faktoru, je již
P:onsánv učebnicích.a v praxi používán. Nestačí
:v~~kpro případy, kdy kromě rušivého vlivu nahodift()~..ch1bpůsobí silněji ještě další nepodchycený
'faJtt61'. Oba pak naruší anebo znemožní číselný odhad

V

vlivu prvního faktoru, což klasická analýza označuje
jako "podnormální varianci (dispersi)" určovaného
faktoru.
Proto je účelná tzv. dvoufaktorová analýza variance, kde se testuje hypotéza dvou současně a systematicky působících faktorů (skupinových chyb) A a B.
Pro vhodně uspořádaný soubor měření bude pak platit
následující model skutečných chyb s k sloupci a s n
řádky, kde každá chyba se skládá ze tří složek

~l2

+a +b
+a +b

~l"

~11

l

l

~2l

l

l

~22

+ +b
+a +b

+a +

bil

~2"

+ +

l

a2

l

••••••

~kl

l

2

••••••

~k2

+ +b
+ +b

bil

••••••

~kn

+

a2

ak

l

ak

l

ak

+

bil •

Sloupcová chyba A bude mít konstantní nebo málo
proměnlivou hodnotu ai uvnitř i-tého sloupce. Malé
výkyvy se započítají do nahodilé složky ~ii a ai pak
značí průměrnou hodnotu chyby A ve sloupci. Mezi
sloupci však platí podstatnější změny podmínek pro
působení faktoru A a tím k silnější variaci sloupcových
chyb al, al, ••• , ak' Opačně bude faktor B přibližně
stejně působit na j-tý řádek s průměrnou hodnotou bi
a s podstatně větší variací průměrných řádkových
hodnot bl, b2, ••• , bil'
Příklad: vzdálenost měříme k přístroji s různými instrumentálními chybami (faktor A) v n různých denních dobách, tj. při různých teplotních gradientech
a tím i indexech lomu (faktor B). Jiné příklady: různé
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osoby, dny, pohyby objektu během dne a během delší
periody a pod.
Dvoufaktorová analýza variance je již stručně
uváděna v některých učebnicích statistiky (např. [1]).
V geodetické praxi byla dosud málo použita (např. [2]).
Zasluhuje větší pozornost a častější použití. Soubory
měření fyzikální povahy mají proti statistickým souborům jiného druhu speciální vlastnosti a při interpretaci jejich analýzy je třeba opatrně postupovat,
aby se došlo ke správným závěrům. Článek je proto
věnován analýze celého postupu ze zřetele teorie
chyb.
Průměrné hodnoty obou skupinových chyb

0':

Skutečně působící hodnoty skupinových chyb a1,
... ak, bi, ... b•• s průměry a, b jsou náhodné výběry
z těchto základních souborů. Redukované skupinové
chyby (Xi, {Ji mají charakter odchylek (oprav) k výběrovým průměrům a jejich možné hodnoty tvoří základní soubory s parametry
E((X)
E({J)

{Ji= bi-b,
zvyšují variaci sloupcových nebo řádkových průměrů
proti normální variaci plynoucí z působení nahodilých
chyb. Při analýze variance testujeme dvě nulové hypotézy o neproměnlivosti vlivu dvou faktorů (Xi = O,
{Ji = O. Po tomto uspořádání se rozloží skutečná chyba
na pět složek vzájemně nekorelovaných
BU

=

~ii

+ + {Ji + a + b .

dávají parametry rozdělení. Jednotlivým sloupcům
nebo řádkům přísluší základní soubory s parametry

0"2

2
O'a

0'2

= E(eii - W =

E(B)

0'2 ,

(7)

Úplná variance (druhý počáteční moment, vztažený
k nule)
obsahuje vliv všech složek a odpovídá jí empirická
variance [S2] : N.
Poznámka. Teoreticky by f;loubor měření měl mít
nenormální rozdělení s plošší frekvenční křivkou
(záporným excesem). V praxi ale proměnlivost center
bude dosti kompenzována
kolísáním parametru
přesnosti O'l!. v jednotlivých skupinách z různé kvality
např. přístrojů nebo měřičů nebo atmosférických
podmínek. Odchylka od normálního rozdělení bude
proto malá; O'l!. nyní znamená v rovnicích (5) až (7)
průměrnou hodnotu ze všech skupin.
Průměrné čtverce redukovaných skupinových
chyb [(X2] : k, [{l2] : n vyjadřují proměnlivý vliv pod-

2
O'ex,

2
O'b =

n
n-I

2
O'p.

vytvořit nadřazený (obecný) hypotezákladní soubor skutečných chyb
bj, kde se vystřídaly také všechny
skupinových chyb, s parametry roz-

m2 =

+ E(a) + E(b)

= E(~)
(j2

= a
O'!

n

+ +

Ci)2 = O'!
Ci)2 = O'!

+b,
[(X2]
[{J2]
+ -k- + -n-- .

k

= k-I

Nyní můžeme
tický smíšený
Bii = ~ii
ai
možné hodnoty
dělení

Celému souboru měření přísluší smíšený základní soubor, složený ze základních souborů s různými centry.
Jeho parametry rozdělení:
E(s)

n'

= E(s'2) = -

kde n' je počet stupňů volnosti (nadbytečných měření).
Podle toho platí u skupinových chyb:

(6)

c=

= E((X2) ;
a~ = E(/32) .
O'~

Platí obecný vztah mezi centrální variancí původních
chyb s a redukovaných chyb Bi = Si - [s] : n, kde n je
velikost výběru a [e'] = O:

+ [{l2] : n
+ [(X2] : k.

+ b, O'r = E(Bii + a, O'J + E(Bii -

= O,
= O,

(4)

(Xi

Možné hodnoty obecně proměnlivé nahodilé složky ~ii
tvoří normálně rozdělený základní soubor, kde centrum a centrální variance

Ci = ai
Ci = bi

279

mínek (faktorů) v souboru měření 11' 12, ••• , 111" Zůstá·
vají však neznámy a musíme je -jak je zvykem v teorii chyb - nahradit středními skupinovými chybami
O'a, O'b' Každá reprezentuje základní soubor možných
hodnot skupinové chyby (např. etalonážní) s parametry rozdělení
A = E(a),
= E(a-A)2;
B = E(b) , O'~ = E(b _B)2

působí tak, jakoby stejně zatěžovaly každé měření.
Proti tomu redukované skupinové chyby
[{J] = O

obzor

=

E(S2)
A

+B =
= O'! + 0': + O'~
= A

E(B -

0)2

= E{L1u

+ (a - A) + (b = (j2 + m~ + m~.

+ + B}2

B)

O,
(13)

+
(14)

Např. střední hodnota E(a) = A bude neznámá systematická chyba metody etalonáže, která stejně zatěžuje
všechny přístroje a kterou nahrazuje střední chyba
mA. Podobně střední chyba mB může nahradit vliv
střední (nenulové) hodnoty teplotního gradientu
a odhadne se podle fyzikálních zákonů atmosféry
apod. Soubor všech N provedených měření bude nyní
náhodný výběr z uvedeného obecného základního
souboru, který má přibližně normální rozdělení s parametry 0,7ř.
Analýza variance má vést k odhadu všech para·
metrů rozdělení. Podle předcházejícího a následujícího
modelu
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vytvoříme průměry sloupcové Xi' řádkové Yi a celkový x a vyjádříme jejich skutečné chyby pomocí
jednotlivých složek: .

+ ai + bi = Llii + exi + (Jr + li + b..

sloupcový průměr
1
1
Xi= - [l]i, ~i = - [LI]i

n

n

_

nI'
E(V"2) =Na!

_

řádkový průměr
~. [l]i,

~i='.~

[LI]i+bi+li=LIi+bj+li.,
(Itl)

celkový průměr
1
x =N[l],

= (Llii.,- LI-') + f3j(18)

= cii -~i

e=

= cu ---.:

+ exi,

Opravy sloupcových a řádkových průměrů k celkovémuprůměru

+ ex;"
~3i"- LI)+ f3i .

V, = x - Xi = ~;,- ~= (LIi - .1)

(21)

vy

(22)

-

Yi ~ ěi-'- ě

=

Všechny uvedené opravy obsahují některou systematickou složku. Jen redukované opravy
,
Wii = Xi
=

+ Yi ---.:X -

vZ-.Vi

LI#
[W]i =0,
=

nw

: (k -1) ,
\1

n

-1

s~ = [V"V"] : (n - 1) ,
n
aZl1
E(s~) = n . 1 E(V"2) = k

+ a~.

Podle svých středních hodnot obsahují empirické
variance jen příslušnou střední skupinovou chybu
a neodpovídají takto přesně příslušným základním
variancím:
a~ =

E(~;, -

0)2

= E{LI;, +
= a!
n

vy =

lii = v~ -

N

= -, E(W2) = a! .

2 _
k
E( V'2 )_-+aa,
_ a!
E (s"')--k--

(19)

(20)

=x

a!,

Jéjí střední hodnota je rovna základní varianci nahodilé složky. Hodnota SI1odhaduje takto standard al1,
ódp~vídá střední chybě nahodilé a vyjadřuje tzv.
vnitřní přesnost měření. Empirické variance sloupcových a řá;dkových průměrů

LI) + ex;,' + f3i,

(ju -

= ;

Dosazením konkrétních součtů čtverců do rovnic (25)
a (12) dostaneme odhady (empirické hodnoty) centrálních variancí. V souladu s matematickou statistikou je označíme "S2". Z redukovaných oprav, které
neobsahují systemati'l'lké složky, dostaneme empirickou varianci
.

v souboru
Vii = X -l;,~

E(W2)

+

s~ = [V'V']

= Yi -'-lu = Cii - /Ji = (Llii - LIi)

2

''71'

+ a~,

E(s!.)

= Xi -lii

2

kde n:" = N - k - n
1 a v případě stejně velkých
sl~ůpců n:"= (k-l).(n-l).

v řádcích
vZ

2

.

Zavedli jsme průměrné hodnoty chyb ve sloupci,
ř;idku a celkovou: 3i, LIi, LI.
Následují opravy měření k jednotlivým průměrům:
ve sloupcích
viJ

+ ae<+ ap ,

_

+ ai + b = LI. + ai + b ,
(15)

Yi=

\1

'2)
k-I
2
E(
~ V =~al1+aOl.'

jednotlivé měření lii:
cit = Llii

N-l

= -N--al1

E(v2)

(ai -

A)

+ (b -

B)}2

+ a~ + a~ ,

(29)

+ LI -LI;,~LIi'
[w]i

= O

jsou jich prosté. Pro šest druhů oprav platí vzájemné
vztahy

+ Vi = v~ + vy = w;,i + Vi + vy ,
~~v~
= ~~w~ + n.,~ Vi2 + k ~ VY2
.
i-I
I-I

Vii = v~

k

\1
a~
aá=y,

Při platnosti obou nulových hypotéz (aa = O, ab = O)
mohli bychom obě variance vypočíst podle zákona
hromadění nahodilých chyb

1'1

anebo podle obvyklého označení ,ve statistice

ci = Q3 + Q2 + 'QI .
Podobně vyjádříme střední čtverce různých oprav
a použijeme přitom vztahu (11) mezi variancemi původních a redukovaných veličin:

E(V'2) =

n-l
n

--

a!+oJ,

..

=

.
,E(V"2)

k-I

= --o -k- a!

·:.i

+ a~ ,
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ns~
,
s! >F",(ex,nl=k-l,

'sr > F

F b.= ks:

c<

(ex,nI'

"
n2=nW)'

= n - l', n2 = nw') •
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Kritické hranice F", najdeme v tabulce Fisherova rozdělení ke zvolenému riziku IX. Překročení této hranice
dává statistickou jistotu 1 - IX o systematickém
působení příslušného faktoru A nebo B. Střední skupinové chyby odhadneme podle rovnic
2

m =
2

+A

+ B}2

m2 =

n

sX +

s~ + s~ + m3. +

mJ,.

(41)

Pro celkový průměr platí základní úplná variance

Skupinové chyby působí korelaci měření uvnitř sloupce
nebo řádku s koeficienty korelace

+ sX),

rii,i1<= s:: (s:

(40)

a její odhad (empirická hodnota)

SX

2

Sa=SIe--'

= E{Llii + (ai - A) + (bi - B) +
= O'X
+ a: + o'~+ m~ + mJ, =
= {j2 + m~ + mJ,

E(e2)

rii,i1<= s~: (s~

0'2

m~ = E(1!2) = ~N

0'2

+ ~k +

0'2

+ m~ + mJ,

_b

n

+ s3,)
a její odhad (empirická hodnota)

a pro dvě měření provedená za stejných podmínek
(A = konst., B = konst.):
rii,ii

=

(s:

+ s~) : (s~ + s~ + sX) .

(34)

Z oprav v k celkovému průměru dostaneme empirickou
varianci

= N-l'

S

E(S2)

N
= N _ 1 E(V2) = o'X

N

+N_

1 (o'~

+ aBY·

.

s: + sL
+ a: + o'~=

je jediná teoreticky správná, odpovídá rOVnICI(17)
a také varianci v obecném základním souboru

= E(I! -

0)2

+a-

= E(Lf

a; +
222

=

~a

A

2

+ tJ -

+~

Xl

E2(Sij)

=

[vv]

o'X
=N+

1
N_

2

(a",

1

1

m.

2

B)2

= [PiYi] : [Pil ,

+x

(45)

2).

lii (reduk.)

f"J I
1
2
3
4
5
Xi
vi;

+ ap)a

není správné, protože nepřihlíží ke korelacím uvnitř
souboru.
Úplné střední chyby. Působení všech chybových
složek vyjadřují úplné variance. Pro jednotlivé měření
J>latí základní úplná variance

= 2 (Xl

X2

Příklad. Vzdálenost byla měřena současně čtyřmi
přístroji v pěti dvouhodinových intervalech: k = 4,
n = 5,. N = 20. Měření lii byla redukována na dvě
poslední cifemá místa s celkovým průměrem x = 10.

=
(38)

= [PiXi] : [Pi],

Tento komplikovaný případ je analyzován pro jednoduchou analýzu variance v [3],s. 142.

.,

f

s~

1

?

N(N-1)

K
Pi=-~'

ni

SX

X

a je směrodatná pro určení jeho váhy Pij = K : (ji.
Proti tomu určení jeho střední chyby podle klasického
vzorce
Sxg

sg

mj =Y+Y+Sb'

(36)

{j2

odhaduje dokonale centrální varianci obecného smíšeného základního souboru. Z ní odvozená centrální
variance celkového průměru

iJ~

(43)

a celkový průměr se vypočte jako vážený průměr

= sx +

= o'X

sX'

ml=-+-+s:,
ni

+

81.

+ mJ, .

Poznámka.
Jednoduhý
celkový průměr x =
[l] : N je spolehlivý odhad neznámé měřené veličiny
X jen v případě stejně velkých (úplných) skupin
ni = N : k. V opačném případě je spolehlivější početní
postup s užitím diferencovaných středních chyb a vah
skupinových a řádkových průměrů:

Její střední hodnota ukazuje, že je blízká varianci
0'2 = 0'3,
o'~
O'B základního smíšeného souboru,
příslušného danému souboru měření. Proti tomu odvozená empirická variance

E(8I.)

2
mÁ

Střední chyby mA, mB se musí odhadnout z jiného
(např. celostátního) měřického materiálu nebo podle
fyzikálních zákonů.

(35)

+

sx + Ts: + -:;:
s~ +

=N

=

[vv]

2

2
mij

1 2 3 4\ Yi
5 71414 10
8131413 12
7
6 612 4
6 912 5
8
10101814 13
7 91410

=

I

Xi -lii

+2 +2' 0-4
-1-4
0-3
+1 +3 +2 +6
+1
O +2 +5
-3 -1 -4-4

I

O '0
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O

vy
O
-2
+3
+2
-3
:0

ji

Vii =

I Vi'

x -lii

1
2
3
4
5

+5 +3-4-4
+2-3-4-3
+4 +4-2 +6
+4+1-2+5
O 0-8-4

Vi

+3 +1-4
Wii

O

= vi;- vy

O
-2
+3
+2
-3
O

I~

O -4 10
+2 +2
O
+1 -2 +2-1
-2
0-1
+3 O
-1-2
O +3 O
O +2 -1 -1
O
O

O

O

,O

O
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[vv] = 302, [ww] = 68, [V'V'] = 26, [V"V"] = 26
(souhlas náhodný). Kontrola: [ww] + n[V'V'] +k .
. [V"V"] = 302 = [vv], n:.o= N -k-n
1 = 12,
8! = [ww] : n:.o = 68: 12 = 5,7, 8A=2,4, 8~= [V'V']
: (k -1)
= 8,7; 8",= 2,9; 8~ = [V"V"] : (n -1)=
= 6,5,81/= 2,6, Fa = n8~ : 8! = 7,6 >F (5 %, 3,12) =
= 3,5; Fb = ks~ : 8! = 4,6 > F (5 %, 4,12) = 3,2.
Vliv etalonážních chyb a vliv prostředí jsou prokázány. Odhad středních skupinových chyb:

2

ma;

+

8!

=

N

8a =
8b

=

2,8,
2,3.*)

Odhady parametrů rozdělení (J a {j daného a obecného
základního souboru úplných chyb:
82 = [vv] : (N -1) = 15,9, 8 = 4,0,
~2 = 8!
8~ 8g= 18,4, 8 = 4,3.

+ +

Kontrola:

82

8~
8g
+k
+n
=

•
18,8 = H2.

+ + 8g+ m~'

8g

2

2'-"

81;

= 3,2,

= 1,8.

Proti tomu klasický postup: 8~ = [vv] : N(N - 1) =
= 0,79, 8a;= 0,9. Koeficienty korelace dvou měření
týmž přístrojem, ve stejné denní době a týmž pi'ístrojem i ve stejné denní době:
= 0,57,

Tii.ik

= 0,47,

Tii.ii

=0,69.**)

V číselných středních chybách nebyl započten vliv
systematických složek E(a) = A, E(b) = B (systematická chyba etalonáže a střední hodnota vlivu atmosféry). Při měření čtvrtým přístrojem se ukázala větší
disperse nahodilých chyb.
**) Při váze jednoho měření p = 1 má aritmetický prů.
měr dvojice měření uvedených tří druhů váhy 1,3; 1,4;
1,2.
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Odhad úplné střední chyby měření
m2 = 8l
8~
m=4,3,

8~

ma;

Tii.ik

8~= 8~-8!:
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Neurčená komponenta ma nebyla započtena. Odhad
úplné střední chyby celkového průměru (bez složek
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Lektorova!: dr. Ing. Lubomír Kubálek, CSc.,
Ústav merania a meracej techniky SAV, Bratislava

Analytické priestorové pretínanie napred
v pozemnej fotogrametri i.
~~_
. U

1. Úvodné poznámky
PredkÍadaný článok nadvazuje na autorov príspevok uverejnený v GaKO [3] a ďalej rozpracováva
určovanie parametrov snímok s ohradom na určovanie
priestorovej polohy bodov analytickým priestorovým
pretínaním napred v pozemnej fotogrametrii. Pritom
pod pojmom analytické priestorové pretínanie napred
treba rozumieť všetky sposoby dvojsnímkovej fotogrametrie ako priesekovú fotogrametriu, tak aj nor·
málny prípad stereofotogrametrie a rovnobežne stočené pozemné snímky. Podobnú úlohu riešili aj BYCHA WSKI - MIZERSKI [1], avšak s korekciou uhlov
a s obI1ledzeným počtom parametrov snímok. J{eď
uvážime, že jedným z hla.vných parametrov určovania
priestorových súradníc bodov je základrticový pomer,
potom pri analytickom riešení, ktoré nie je obmedzo-

139-149.

Ing. Jozef Čerňanský, CSc.,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

vané mechanizmom analógových vyhodnocovacích
Jilrístrojov (uhlom prieseku) možeme využiť základnicový pomer až do hodnoty y lb '. 1. Potom už samotná
skutočnosť priaznivého základnicového pomeru dáva
predpoklad zvýšenia presnosti približne o jeden rád,
v porovnaní s bežnými analytickými riešeniami v pozemnej fotogrametrii.
Praktické riešenie analytického priestorového pretínania napred so spresňovaním rotácií snÍmok sa potom
rozpadá na dve úlohy:
a) spresnenie parametrov každej snímky snímkovej
dvojice na podklade merania uhlov z pevných stanovíšť fotografovania na kontrolné body,
b) analytické spojenie obidvoch snímok do snímkovej
dvojice s cierom určiť priestorové súradnicepodrobných bodov.
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2. Spresnenie parametrov každej snímky snímkovej
dvojice
Spresnenie parametrov snímok snímkovej dvojice sa
uskutočňuje na podklade geodeticky meraných vodorovných smerov a výškových uhlov (obr. 1) z pevných
stanovíšť fotografovania. Priestorové súradnice geodetických stanovíšť určíme bežnými geodetickými
metódami.

\
\
\.

j
----------------~."
.

-'1

.1.'.4.;'.

T2

Y01

=
=

ZOI

=

X01

Pre odvodenie priestorových súradníc projekčných
centier fotokomor využijeme závislú centráciu teodolitu a fotokomory, ktorú treba zabezpečiť s presnosťou
ako je uvedené v [2], [3].
Pritom treba definovať tzv. nulový bod teodolitu
TI (obr. 2) akopriesečík základných osí teodolitu. Nu·
lový bod teodolitu TI je vrcholom geodeticky meraných vodorovných smerov a výškových uhlov; stredom premietania fotogrametrických uhlov je projekčné centrum fotokomory 01, preto treba geodeticky
merané uhly centrovať do projekčného centra foto.
komory.

Xl'l
YT1
ZT1

+e
+e
+ e'

lll
lll

l

cos ď20
sin 0'20

X02
Y02
Z02

=
=
=

XT2
YT2
ZT2

+e

cos CJ20
+ e1l2 sin CJ20
ez2
1l2

+

(1)

Hodnoty excentricity ell podla údajov výrobcu VEB
Car! Zeiss Jena dosahujú hodnot:
Fotokomora Photheo 19/1318 ev
Fotokomora UMK 10/1318
ell

=

=

98,1 mm
56,1 mm

± 1 mm
±

1 mm

Výškovú zložku excentricity ez (obr. 2) možno odme·
rať napr. ako rozdiel odčítania pomocou vodorovnej
rysky ďalekohradu teodolitu na nivelačnej late pri
výškovom uhle Ou a odčítania na tej istej nivelačnej
late pomocou vodorovnej rysky kalibračnej mriežky
vloženej do obrazovej roviny fotokomory; pričom
odčítanie sa vykoná pomocou lupy orientačného zaria·
denia a objektívu fotokomory pri urovnaných a justo.
vaných libelách fotokomory.
2.2 Centrácia
vodorovných
smerov sa vykoná pomocou vodorovných zložiek excentricity elll•
eV2' (obr. 3). Geodeticky merané vodorovné smery
0'(1). ď(3) (obr. 3) treba opraviť vzhradom na excentrické
stanovište, s excentricitou eV1' Pre centrované vodo·
rovné smery ()'1' ď3 potom platí:

2.1 Určenie súradníc
projekčných
centier.
Súradníce X01' Y01' ZOI; X02' Y02, Z02 projekčných centier
01, O2 určíme vzhradom na nulové body teodolitu
TI'
T2
so súradnicami XP1' YT1' ZT1; XT2' YT2' ZT2
(obr. 3) takto:

2.3 Centrácia
výškových
uhlov. Na centráciu výškových uhlov má vplyv okrem excentricity ev
aj excentricita ez• Pre centrované výškové uhly možno
podfa obr. 2 písať:

1976/283

Geodeťlcký a kartografioký obzor
roi!ník 22/64, i!íslo 10/1976

284

~l

=

+ .!- sin

ě(l)

(~-(1) -

gl

E )
O

kde e je celková excentricita:
e

=

Ve~

+ e~

gl je šikmá vzdialenosť:

Spresnené parametre snímky určíme z uvedených
centrovaných smerov pretínaním nazad, v ďalšom pre
zjednodušenie uvedieme vzťahy len pre Tavú snímku.
2.4 Určenie konštanty
snímky 1. a polohy
hlavného
bodu XHS.
Na výpočet konštanty snímky 1. a pre súradnicu
hlavného bodu snímky XHS napr. podTa [4], vzhTadom
na obr. 3 platí:
dld2(d2 (d2 - dl)2

·····.+x
...•.....••.

dl) [cotg (U2 - Ul) - cotg (U3 - Ul)]
cotg (0'2 - Ul) - d2 cotg (U3 - ul)]2

+ [dl

(6)

dl =
d~ =

x~-x~
x~-x~

Ž~S -

Ž~l

x~-x~

sú rozdiely tzv. komparátorových súradníc x~, x~,x~.
Parametre snímky určené podTa vzťahov (6) a (7)
vyjadrujú skutočnú polohu snímkovej roviny vo fotokomore v čase expozície.
Ďalšie výpočty možno uskutočniť dvomi sposobmi:
1. Uvedenú polohu snímkovej roviny matematicky
transformovať do obrazovej roviny fotokomory.
2. Vyjadriť polohu snímkovej roviny vzhTadom na
určitý priestorový súradnicový systém.
Pre našeďalšie úvahy sme zvolili jednoduchší druhý
sposob (obr. 4) s tým, že definujeme tzv. os záberu
snímky.
S uvedenými prvkami vnútornej orientácie snímky
veTmi úzko súvisí určenie rotácií snímky dlj?, dw, dx
(ktoré budeme určovať v zmysle [3] separátne) ako
aj určovanie súradnice ZHS snímky.
2.5 Určenie súradnice
ZHS a rotácie dx. Z centrovaných výškových uhlov ~l' ~2' ě3 a im zodpovedajúcich komparátorových súradníc ž~, ž;, ž~ kontrolných bodov možno odvodiť trojmo súradnicu hlavného
bodu snímky ŽHS, ktoré označme symbolmi Ž~l' Ž~2'

Na základe takto určenej hodnoty dx opravíme sú·
radnice Ž~l a ž~stakto:
ŽHl
ŽHS

= Ž~l - (x~ - XHS) dx
= Ž~3 - (x~ - XHS) du

NakoTko pri určení obidvoch hodnot posobia malé
chyby merania snímkových súradníc a merania výškových uhlov, najpravdepodobnejšiu
hodnotu ŽHS
určíme ako aritmetický priemer z obidvoch hodnot
vzťahov (11) a z hodnoty Ž~2 vzťahu (9):

2.6 Určenie
zvyškovej
rotácie dw. Uvedené
riešenie predpokladá, že dw = O. Ak by aj napriek
tomu sa vyskytla malá chyba dw, prejde jej hodnota
do ŽHS a malú zvyškovú chybu určíme ako rozdiel
výškového uhla ~2 a príslušného fotogrametricky odvodeného výškového uhla podTa vzťahu:
_I

dw

=

arctg ----

Ž~3'
Ž~l
Ž~2

=
=

8~

ž~ -

8~

ž~s = ž~ -

s;

2.7 Určenie rotácie snímky dlj? Rotáciu snímky dlj? určíme vzhTadom na pomocný súradnicový
systém (obr. 4) z vodorovných smerov "20.0'2 a sním·
kových súradníc :r~. PodTa obr. 4 možno pre dlj?písať:

tg ěl
tg ~2
8~ tg ~s

ž~ -

_I

Z2-ZHS

~2 -

Vplyvom malých chýb pootočenia snímky dx sa budú
hodnoty Ž~l' ž~, ž~s systematicky odlišovať. Pravdepodobnú hodnotu ~ možno určiť podTa vzťahu:

-dlj?

=

po úprave doetaneme:
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(14)

Korekcia vplyvu rotácií sa vykoná
(18) z [3]:
x'
z'

3. Fotogrametrické priestorové pretínanie napred
Pri analytickom vyhodnotení priestorovým pretínaním napred využívame pomocné priestorové súradnicové systémy Xl' Yl, Zl; X2, Y2, Z2 (obr. 5).

x'
z'

--+
--+

+ dx'
+ dz'

x" --+ x"
z" -)- z"

podla vzťahov

+ dx"
+ dz"

Z korigovaných snímkových súradníc a na základe
geodeticky určených smerníkov osi Y1 a osi Y2 podla
obr. 5 určíme fotogrametrické smerníky a', a", podla
vzťahov:

a' =

, x'
arctgf

+

á20

J8l

a

"

='

x"

+ arctg

= a20

f

Js2

Pre vodorovnú os záběru pre výškové uhly e', e"
podIa obr. 5 platí:
e

,

e"

,

=O

+ arctg-,-z

= O

+ arctg,.,z"

8

8

8'=v~;r
8"

= V X"2

+ f;2

.

3.2 Výpočet
fotogrametrických
súradníc
pretínaním
napred.
Fotogrametrické smerníky a',
a", rovinné súradnice Iavého projekčného centra XOl'
YOlako aj pravého projekčného centra X02, Y02 sú východiskovými údaj mi pre analytické pretínanie napred.
Súradnice x, Y možno určiť podla vzťahov uvedených napr. v [2].

=

Y

= Y02

X

02

Orientácia uvedených pomocných priestorových
súradnicových systémov je nasledovná:
Osi Y 1 resp. Y 2 ležia vo vodorovných rovinách a prechádzajú projekčnými centrami fotokomor 01 resp.
O2 a predmetovými bodmi P20 resp. P20' Pomocné
súradnicové systémy sú pravotočivé.
Vzhladom na uvedené pomocné priestorové súradnicové systémy sa spresňovali parametre snímky
t. j. prvky vnútornej orientácie a rotácie snímky:
pritom východiskové hodnoty rotácií boli dané orientačným zariadením a libeIami fotokomory.
Parametre snímky sa určovali z meraných uhlov
a snímkových súradníc kontrolných bodov. Pomocou
takto určených parametrov snímok určíme v ďalšom
korekcie snímkových súradníc a snímkových uhlov na
podrobných bodoch.

,

-,

X

=

z'

= ž'

_f

X -XHS

-Zas

+

cos a' sin a" by sin a' cos a" -

=
by =
bx

cos a" bx
sin a"

sin a' sin a" bx
cos a' sin a"

XOl

X02-

-YOl

Y02

Súradnice "z" určíme na základe fotogrametricky
určených výškových uhlov e', e", súradníc ZOI' Z02 projekčných centier a fotogrametricky odvodených dlžok
strán 81 a 82, Pri našich odvodeniach neuvažuje sa
vpIyv refrakcie a zakrivenia Zeme ako aj vpIyv prevýšenia terénu.Pre fotogrametricky určené výšky ako
z lavého tak aj z pravého stanovišťa potom platí:
Zl

=

ZOI

Z2 = Z02

3.1 Koreckia
snímkových
súradníc
a snímkových uhlov. Nakorko sme stanovili "os záberu
snímky" zavádzame do ďalšieho výpočtu konštanty
snímky /81' resp. /82'
Snímkové súradnice podrobných
x", z" určíme podla vzťahov:

cos a' cos a" by - sin
+ ------~--~---sin a' cos a" - cos a'

0.'

x

81
82

bodov x', z' resp.

+
+

81
82

tg e'
tg
elf

= V (x -,- XOl)2 + (y - YOl)2
= V (x - X02)2 + (Y- Y02)2

Pre niektoré typy úloh bude výhodné uvažovať ako
výslednú hodnotu súradnice "z" aritmetický priemer:

x"

=

x" -

XHS

z"

=

z" -

ŽHS

Zl
Z=---
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3.3 Riešenie na minipočítači
Wang 2200 B.
Naznačené riešenie je zámerne volené tak, aby bolo
možné použiť malý alebo stolný počítač. Nakofko medzi geodetickými meraniami uhlov a fotogrametrickými
meraniami snímkových súradníc posobia nekompenzované vplyvy systematických chýb, ktorých analytické vyjadrenie nepoznáme, volil som sposob výpočtu
bez vyrovnania.

-

Uvedené výstupné hodnoty súradníc projekčných
centier a parametrov snímok sú vstupnými hodnotami
priestorového pretínania napred (tab. 1), ktoré sa
uskutočňuje podfa vzťahov (15) až (21).
Výstupnými hodnotami analytického priestorového pretínania napred sú predovšetkým priestorové
súradnice podrobných bodov. V našom prípade v tab. 1
sú uvedené okrem priestorových súradníc x, Y, Zl' Z2'
z aj komparátorové
súradnice s označením xkl' Zkl,
Xk2'
Zk2 pre
kontrolu vstupných údaj ov. Systém
minipočítača WANG 2200 B dovofuje rýchlu a pohotovú zmenu výstupu ak sa ukáže v priebehu riešenia
konkrétnej úlohy za potrebné.
Jednou z výhod stolného počítača je aj skutočnos-ť, že prípadné chyby vstupných údaj ov možno
ihneď opraviť napr. bod 41 (tab. 1).

Riešenie naznačenej úlohy sa deje v dvoch etapách. V prvej etape sa vypočítajú prvky vnútornej
a vonkajšej orientácie každej jednotlivej snímky z meraní na kontrolných bodoch. V druhej sa vypočítajú
priestorové súradnice podrobných bodov.
Vstupnými hodnotami pri spresňovaní
parametrov každej jednotlivej snímky snímkovej dvojice

sú:
-

priestorové súradnice geodetických stanovíšť
YTI'

-

ZTI, XTa, YTa,

výšky prístroja

XTI,

ZTa

-

teodolitu

a fotokomory

prvky vnútornej orientácie každej snímky snímkovej dvojice JSI' xÍrs, zÍrs, Jsa, xÍÍs, zÍÍs
rotácie snímok drl' dWI' du:; dra, dw2, d".

iT1,

iTa a iFI, iFa

a~o

-

smerníky osí záberu fotokomory aao,
poloha objektívu ~zÍr, ~ZH

-

geodeticky merané vodorovné smery a(l), O'(a),0(3);

Systém analytického priestorového pretínania napred
vychádza analogicky ako klasické geodetické pretí=(1) =(2) =(3)
nanie napred zo známych priestorových súradníc staU
,u ,u
novíšť.
- geodeticky merané výškové uhly (zenitové vzdialenosti) 8(1), 2(2), 8(3); l(1), l(2l, f(3)
Na spresnenieparametrov
snímky sa využíva
závislá
centrácia
medzi
fotokomorou
a teodolitom,
- komparátorové súradnice kontrolných bod ov x~,
-'
-, -, -' -,
geódeticky
merané
vodorovné
smery
a
výškové uhly
Zl> Xa, Za, X3, Z3
na kontrolné body, orientácia fotokomory na stredný
Výpočet parametrov snímky sa uskutočňuje podfa
kontrolný bod a urovnanie fotokomor libelami.
vzť,l,hov (1) až (14)
Určenie priestorových súradníc podrobných boVýstupnými hodnotami sú:
dov sa uskutočňuje zo spresnených snímkových sú- priestorové súradnice projekčných centier X01' YOI' radníc tým, že sa z nich odvodia fotogrametrické smerníky a výškové uhly.
ZOI'Xoa, Y02' Zoa

FOTOGRAMETRICKE
OBJEKT

36262

PRIESTOROVE
ETAPA

1502

BOD
I
2

XO
100.091
100.088

YO
100.038
462.577

BOD
I
2

FS
194.747
194.758

XHS
490.003
489.220

BOD
201
201

XKI
X
413.216
456.172

ZKI
Y

PRET INANIE

NAPRED

-

W ANG 2200 B

ZAKL ll0020
ZO
349.ll5
331.837
ZHS
-219.292
-219.274
XK2
Zl

-217.771
106.860

422.843
351.710

DATUM 24061976
SIGO
25.1205
370.9451
FI
-0.0090
0.0010

EPSO
0.0000
0.0000
KAP
0.0010
-0.0005

OME
O.OOll
0.0014

ZK2
Z2
-211.155
351.706

351. 708

211.231
351.520

351.522

202
202

413.219
456.170

-217.880
106.865

4202.844
351.525

25
25

436.627
517.951

-188.972
153.489

453.688
412.377

-188.597
412.386

412.382

41
41

478.074
503.976

-183.295
239.986

480.003
427.984

-178.003
429.463

428.723

41
41

478.074
503.976

-183.295
239.986

480.003
427.984

-178.628
427.984

427.984

431
431

489.976
449.879

-200.685
245.703

469.956
385.324

-193.844
385.324

385.324
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Uvedený systém možno využiť v geodetickej praxi
napr. pri určovaní súradníc signalizovaných bodových
polí, pri meraní deformácií stavebných konštrukcií,
pri sledovaní zosuvov, pri meraniach na priehradách,
pri zhusťovaní bodov na zameriavanie fasád a pod.
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Určování parametrů bodů příčných řezů
terénem měřením horizontálních
a vertikálních úhlů

Směrnice hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR
v letech 1976-1980 ukládají pracovníkům všech odvětví národního hospodářství zefektivnit a zkvalitnit
výsledky jejich práce. Tato směrnice vede v tomto
směru k zamyšlení nad dosud vykonávanou prací.
Autor, který již po několik let pracuje jako odpovědný geodet na dálnicích, zamýšlí se nad masově
vykonávanou prací při výstavbě dálnic, silnic, železnic a všech ostatních staveb, u kterých je potřeba určovat příčné řezy terénem a) pro projekty uvedených
liniových staveb, b) pro průběžné kontroly výstavby
a závěrečnou kontrolu pro účely dokumentace
kvality díla. Vycházeje z prostředků, které má k dispozici, jak pro polní práce, tak pro práce výpočetní
a konstrukční, a inspirován článkem [1], pokusil se
autor o aplikaci metody určování parametrů bodů
příčných řezů terénem jen měřením horizontálních
a vertikálních úhlů a výšky cíle na lati na svém pracovišti v terénu a výpočtem na počítači v kanceláři,
a to s těmi běžnými prostředky, které měl po ruce.
Výsledky pokusu jsou obsaženy v následujících kapitolách.

1.1 Dosavadní

způsob

a jeho

nevýhody

Příčné řezy terénem kupř. při trasování liniových
staveb (silnic, dálnic, železnic, vodních staveb, regulace vodních toků atd.) se dosud většinou měří tachymetricky (dvojnitkovou tachymetrií), přičemž se teodolit staví a urovnává pro každý příčný řez zvlášť

a pro každý určovaný bod příčného řezu se čtou 3
údaje: 2 údaje na lati (dolní nit a neredukovaná
vzdálenost s uvedením ,,+" nebo ,,-" podle polohy
bodu vpravo nebo vlevo ve směru staničení trasy od
její osy) a jeden údaj v teodolitu (výškový úhel),
a poznamená se bližší charakteristika místa bodu
(kupř. plot, zeď, dno potoka, role, silniční krajnice,
rybník atd.).
Nevýhodou dosavadního způsobu je neustálé přenášení, stavění a urovnávání teodolitu na osových
bodech všech příčných řezů (po 20 m vose trasy),
dvě čtení na lati, při nichž se měřický pomocník
zdržuje poměrně dlouho na bodě a dlouhým stáním
je vystavován, zejména na stávajících frekventova·
ných komunikacích, značnému nebezpečí úrazu.
1.2 Nový

způsob

podle

ZN

Zlepšení podle ZN [2] spočívá v tom, že v terénu
se postaví teodolit na stanovisku, buď na bodu geo·
detické vytyčovací sítě nebo na hlavním bodu osy
trasy tak, abychom obsáhli celkově při jednom
postavení teodolitu cca 10 příčných řezů (tj. v délce
asi 100 m na obě strany po ose 'trasy - celkem 200 ml.
Čtou se rovněž 3 údaje: na lati pouze jeden (tj.
výška cíle - střední nit, zpravidla některý celý metr)
a v teodolitu vodorovný a výškový úhel; čtení úhlů
provede technik během přecházení měřického pomocníka na další bod příčného řezu. Předpokládá to, že si
předem vytyčíme směry příčných řezů pentagonem
kolmo ke směru trasy a označíme si je výtyčkami. Pro
výpočet parametrů bodů příčných řezů zaměřených
podle tohoto ZN je v kap. 2.3 v tab. 1 výpočetní
program pro minipočítač HP·45.
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Pro velký počítač, který má větší rozsah pamětí,
může být příslušnou strojně početní stanicí sestaven
program; po vyhodnocení příčných řezů terénem může
pak stanice zavedením parametrů projektovaných řezů
vypočítat exaktně plochy příčných řezů a kubatury
k odtěžení nebo nasypání určených hmot a popř.
upřesnit projekt ~yhledáním nejoptimálnější trasy.
1.3 Výhody

nového

způsobu

podle

ZN

Výhodou zlepšení podle ZN [21je, že se ušetří nivelace
10 stanovisek postavení teodolitu, která je nutná při
dosavadním způsobu. Redukuje se stavění a urovnávání teodolitu z 10 stanovisek na 1 postavení. Odstraní
se prostoj měřického pomocníka při držení latě, poněvadž se na ní čte jen jeden údaj (střední nit) - výška
cíle, zatímco vzdálenost není třeba číst. Zkrácením
času měřického pomocníka při stavění latě se zvýší
bezpečnost práce. Další výhodou je značné zvýšení
polohové a výškové přesnosti určovaných bodů
příčného řezu. Zvýšení počtářských prací je při této
metodě přeneseno na počítač. Podíl živé lidské práce
na výpočtech pomocí velkokapacitních počítačů se
nemění. U obou způsobů (dosavadního i nového) je
třeba děrovat 3 údaje. Při využívání minipočítačů
(jako je kupř. HP.45) si počtářská práce vyžádá nepatrně vyšší potřebu času. Nový způsob předpokládá,
aby měřická četa byla vybavena minipočítačem, polními vysílačkami k dorozumívání a větším počtem
výtyček.
1.4 Rozsah

prací

Co do množství je třeba při provádění trasovacích
prací určovat až 150 příčných řezů, průměrně cca
100 příčných řežů měsíčně, tj. 1200 příčných řezů
ročně u jedné čety (samozřejmě kromě četných jiných
prací). U provozu 13 n. p. Geodézia Praha může tuto
činnost provádět cca 13 čet.
Tyto práce jsou také prováděny u ostatních podniků resortů ČÚGK a SÚGK a zejména u projektových organizací (jako je Pragoprojekt) některých jiných resortů státní správy (kupř. federálního ministerstva dopravy).

rénu je v rozestupech po 20 ID vytyčena osa díla a pro
další práce jsou vypočteny všechny prvky vytyčované
trasy v souřadnicích JTSK, že v terénu jsou vyznačeny
geometrické prvky trasy, tj. přímé, tečny, přechodnice,
kruhové oblouky, a že jsou pro jednotlivé úseky trasy
k dispozici jejich souřadnice ze směrového řešení trasy
a osového vytyčovacího výpočtu, a že jsou nivelací
určeny výšky jak bodů geodetické vytyčovací sítě,
tak hlavních osových bodů podélného protilu trasy,
jsou vytvořeny předpoklady, abychom využili pro
měření příčných řezů trasy nového způsobu podle ZN
[2]. V případě, že si zvolíme stanovisko úhloměrného
přístroje volně, je samozřejmě potřeba určit jeho
polohu v souřadnicích JTSK a jeho výšku v příslušné
nivelační síti použité v projektu (zpravidla v ČSJNSBPV).

Při měřických pracích pro určování parametrů bodů
příčných řezů terénem je k dispozici se zřetelem
k naprostému nedostatku pracovních sil jen 1 zeměměřický inženýr - geodet, 1 mě:ř'ickýtechnik a 1 měřický pomocník.
1.8 Vybavení

ročních

čety

a) Dopravní prostředek: terénní vozidlo (kupř. M 461),
b) měřické přístroje a pomůcky:
- tachymetrický teodolit VEB Carl Zeiss JEN A
Theo 020,
- pentagonální hranol (VÚGTK),
- 18 výtyček (dvoumetrových),
- 1 měřické pásmo (20 m),
- 1 měřické pásmo (30 m),
- 1 sekera,
-1 mačeta,
- větší množství vytyčovacích kolíků,
- 1 pár pojítek (vysílací a přijímací aparatury),
- minipočítač typu HP·45.

2. Pracovní postup polního měření
2.1 Vytyčení

1.5 Předpoklad

měřické

příčných

řezů terénem

úspor

Zvýšení produktivity práce u jedné čety představuje
18400,Kčs úspor ročně. Při zavedení této nové
metody u celého provozu 13 n. p. Geodézie Praha by
to bylo 239 000,- Kčs úspor ročně.
Další a daleko větší úspory lze očekávat u těch
projektových organizací, které pracují na trasování
liniových staveb a využívají přitom svých vlastních
pracovníků - inženýrů-geodetů, měřických techniků
a měřických pomocníků.
1:6 Předpoklady
k použití nového
měření příčných
ř·ezů terénem

způsobu

Se zřetelem k tomu, že z předchozích přípravných
projektových a vytyčovacích prací je k dispozici jednak geodetická vytyčovací síť projektovaného díla
" je(1notné trigonometrické síti katastrální (JTSK)
v Křovákově z0brazení a se zřetelem k tomu, že v te-

Nejprve je potřeba na tom úseku trasy, který zvládneme za 1 pracovní den měřickou četou, vytyčit v osových bodech podélného řezu (po 20 m) kolmice
k přímému směru a ke směrům tečen trasy v přechodnicích a kruhových obloucích, které na nejvzdálenějších vhodně přirozeně chráněných místech po obou
stranách trasy vně projektované stavby stabilizujeme
kolíky, aby měřický pomocník si je pak před vlastním
měřením lomových bodů terénu v příčném řezu mohl
označit výtyčkami a zařazovat se sám pomocí pentagonálního hranolu uvnitř nebo prodloužením vně vytyčeného řezu do směru (v složitějších případech se
i tyto normálové body vytyčují protínáním vpřed,
společně s osou trasy z vytyčovací sítě).
Směry tečen trasy jsou vypočteny strojně početní
stanicí a dodány vytyčovateli zároveň se souřadnicemi
a ostatními parametry trasy.
Elaborát ze strojně početní stanice, který je
tyčovateli k dispozici, obsahuje:

1976/288

vi

Geodetický a kartografický obzor
roěnik 22/64, ěislo 10/1976 289

-

označení úseku trasy,
staničení osového podélného řezu s uvedením
začátku a konce trasy, průběžného staničení po
20 m. a hlavní body směrového řešení trasy,
začátky a konce přímých úseků, přechodnicových a kruhových oblouků,
souřadnice y a x osových bodů trasy,
směrníky tečen trasy v osových bodech,
případně zajišťovací body. na normále vpravo
a vlevo v konstantní vzdálenosti,
parametry přechodnicových a kruhových oblouků;
poznámky počítače k výpočtu;

-

2. výpočet
vytyčovacích
prvků pro osové body
a body na normále k vytyčení příslušných příčných
řezů v terénu, kde je uvedeno:
- označení úseku trasy,
- staničení oso.vého podélného profilu,
- označení osového bodu ,,0,00", bodu na normále
vpravo buď "P" nebo ,,+" a vzdálenost od
osy v m, a vlevo buď "L" nebo ,,-" a vzdálenost od osy v m,
- souřadnice bodu y a x,
- označení dvojice bodů geodetické vytyčovací sítě,
ná něž je vytyčení vázáno a k nimž je orientováno,
- ortogonální souřadnice bodu v1)či polygonové
straně geodetické vytyčovací sítě,
- polární prvky (směrník a délka z obou bodů geodetické vytyčovací sítě) buď se vzájemnou
orientací (směrník na bod geodetické vytyčovací
sítě je roven O), nebo přímo směrníky v souřadnicovém systému JTSK bez vzájemné orientace,
které pak doplňuje výpočet směrníků geodetické
vytyčovací.sítě,
- poznámky počítače.
Pro průběžné kontrolní výškové merení silnic
a dálnic ve výstavbě je k dispozici ještě:
3. ela borát výškového
řešení trasy, který obsahuje pro jednotlivé konstrukční vrstvy (pláň, š~ěrkopísky, cementové stabilizace, živičnou mezivrstvu a konečnou úpravu povrchu stavby):
- označení úseku trasy,
- staničení osového podélného řezu,
- staničení na příčných řezech,
- spádové poměry,
.
- nadmořské výšky v ČSJNS s udáním výškového
systému pro danou konstrukční vrstvu.
i

+x.

, V

+X'

r

Obr. 1: Schematické znázorněni merem horizontálnich
úhlU na stanovisku Po k určeni polohy bodu p ••přičného
řezu terénem.
(viz obr. 2); potom technik zaměří teodolitem na osový
bod příčného řezu pp •• a přečte horizontální úhel Op••
v obecné poloze horizontálního kruhu, popř. zacílí
předem určeným směrníkem 0'0. p••, který inž.-geodet
zapíše; dále technik zaměří střední nití na lať, přečte
výšku cíle l, kterou inž.-geodet zaregistruje (zpravidla
celý metr) a, zatím co měřický pomocník př~chází

-;f----~---

2.2 Vlastní měření úhlů a výšek cílů k určení
parametrů
bodů příčných
řezů terénem
j

Parametry bodů příčného řezu jsou vodorovné vzdálenosti jednotlivých bodů terénu v příčném řezu od.příslušného osového bodu trasy a jejich nadmořské výšky.
Vlastní měření řídí, koordinuje, usměrňuje a kontroluje inženýr-geodet, který zároveň registruje naměřené údaje. Měření provádí měřický technik na stanovisku Po (viz obr. 1), při čemž po postavení a urovnání
teodolitu na stanovisku nejprve změří výšku přístroje
h. a inž.-geodet stanoví výšku srovnávací roviny N.

Obr. 2: Schematické znázorněni měřeni výškového úhlu
(zenitové vzdálenosti) V •• na stanovisku Po k určení"
výšky Nn bodu p••.

1976/289

Geodetický a kartografický obzor
ročník 22/64, číslo 10/1976

290

na další lomový bod terénu v příčném řezu nebo na
polohopisný bod terénu a zařazuje se do směru příčného řezu, přečte a inž.-geodet zapíše údaj On, popř.
(10.n, na horizontálním a Vn na vertikálním kruhu.
Měření takto pokračuje zpravidla od levého krajního bodu příčného řezu k pravému koncovému bodu
příčného řezu a od jednoh&1>říčného řezu k následujícímu velmi rychle kupředU bez ztráty času. Čas je
plně využit k práci. Dorozumívací prostředek je velmi
významným pomocníkem, protože inž.-geodet nejen
že sleduje, usměrňuje a kontroluje měřického pomocníka, kam má postavit lať, ale i zapisuje údaje do zápisníku, psaného polního náčrtu (protokolu) příčného
řezu a dohoda inženýra-geodeta s měřickým technikem
u teodolitu je možná jen pomocí pojítek (rádiotelefonického zařízení).
Když takto změříme i ten nejvzdálenější příčný
řez ve směru staničení trasy, přejdeme na 'další stanovisko, z něhož pro kontrolu opakujeme měření alespoň
na tři stabilizované body příčného řezu terénem, u kterého jsme měření z prvního stanoviska skončili.
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HB

= výška srovnávací roviny teodolitu na stanovis-

80• n

= vzdálenost určovaného bodu P n od stanoviska

kuP",
Po,

Vn = zenitový úhel na stanovisku Po k bodu Pn,
1 = výška cíle (laťový úsek) na bodě Pn•
Výpočet podle rovnic (1) až (7) provádí autor
podle vlastního výpočetního programu k výpočtu
parametrů bodů příčných řezů terénem z měřených
horizontálních úhlů (popř. směrníků) a vertikálních
úhlů (zenitových vzdáleností) pro minipočítač HP-45
(viz tab. 1).
Grafieké zobrazení parametrů bodů příčných řezů
terénem získaných výpočtem z rovnic (5) (vodorovná
vzdálenost bodu Pn od osového bodu Ppn) a (7) (nadmořská výška bodu Pn) provede měřický technik do
předávacích protokolů v kanceláři. Při řešení rovnic (5)
a (7) na velkokapacitních počítačích mohou být tyto
parametry graficky zobrazeny a číselně vyjádřeny
programově řízeným automatickým koordinátografem
spřaženým s počítačem. Grafické a číselné vyjádření
příčných řezů terénem je pak na místě samém v terénu
předáváno projektantovi a investorovi stavby a v průběhu stavby pak dodavateli a investorovi stavby k dalšímu využití pro fakturaci prací a pro řízení stavebních
prací.

Navrhovaný způsob určování parametrů bodů pncných řezů terénem při výstavbě dálnic i jinýc~ liniových zařízení se v měřic]{é praxi autora ukázal jako
velmi efektivní. Pokud jde o kvalitativní ukazatele
uvedeného způsobu z hlediska polohové a výškové
přesnosti, jakož i vymezení rozsahu a dosahu měření,
pokusil se autor o teoretický kvalitativní rozbor, který
je tématem článku připraveného autorem pro některé
z příštích čísel GaKO.
LITERATURA:
[I] FRANKO, W.: Querprofilaufnahme - nul' mit 'Vin·
kelmessungen. Allg. Vermess. - Nachr., 82, 1975,
č. 10, s. 357-362, 7 obr., lit. 1.
[2] ŠTORKÁN, F.: Zlepšovací návrh Měření terénu
profilováním (příčných řezů terénem) bez měření
délek - jen měřením horizontálních a vertikálních
úhlů a prováděním výpočtů parametrů ptofilů na
počítačích. Podán na provozu 13 n. p. Geodézie
Praha dne 5. 3. 1976.
Do redakce došlo 20. 5. 1976.
Lektoroval:
Ing. Vlastimil Staněk,
, SVŠT v Bratislllve

2. Poznatky z jednání pracovních komisí
Komise 1.:
Prvotní získávání dat (pres. E. Welander, Švédsko)

XIII. kongres Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti
v Helsinkách

1. Úvod
Ve dnech 12.-23. července 1976 se konal v Helsinkách
XIII. kongres Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti
(lSP). Zúčastnilo se ho 1152 řádných delegátii, zastupujících 66 zemí ze všech kontinentů. Devět socialistických
státii reprezentovalo
66 delegátii (z CSSR 8). Současně
s kongresem probíhala výstava 44 výrobcii fotogrammetrických přístrojii a materiálii a firem zajišťujících fotogrammetrické práce, převážně v rozvojových zemích. výstavy o činnosti v období 1972-1976 se zúčastnilo 41 národních společností (za CSSR Cs. vědeckotechnická
spo·
lečnost pro geodézii a kartografii),
vědecké výstavy 21
institucí (za CSSR Vedecké laborat6rium fotogrammetrie
SVŠT v Bratislavě ve spolupráci s VÚGTK v Praze).
Kongres byl zahájen 12. 7. v paláci Finlandia za přítomnosti zástupcii finské vlády. Vlastní jednání se konala v areálu Technické university v Otaniemi. V době
od 12. do 23. 7. se uskutečnilo 52 pracovních zasedání
souběžně ve dvou přednáškových síních. O rozsahu látky
projednávané v 7 pracovních komisích svědčí mimo jiné
i to, že celková váha předložených referátii činila 30 tun.
Nejméně 80 % přednášených a publikovaných prací bylo
v angličtině, zbytek v němčině a jen nepatrné procento
ve francouzštině.
Simultánní tlumočení do těchto tří
jazykii bylo největší výdajovou položkou kongresu a velmi těžko již bude u dalších akcí tohoto druhu zajišťováno. Další zajímavostí bylo, že 39 % všech pracovních
jednání se zčásti nebo úplně týkalo dálkovéhO priizkumu
Země aerokosmickýml prostředky (Remote Sensing).

Nový název, přidělený komisi I. na XII. kongresu ISP
v Otawě v r. 1972 (dříve letecké snímkování), Vystihuje
lépe současný zpiisob získávání obrazii předmětii a zemského povrchu pro měřické a interpretační účely, kdy je
používáno kromě konvenční fotografické techniky řada
jiných zpiisobii získání obrazii v grafické či digitální
formě (televizní, multispektrální,
termální a radarové
snímání obrazii). vývoj konvenčního leteckého snímkování směřuje k pořizování snímkii z velkých Výšek (až
10 000 m) tryskovými letadly na film s vysokou rozlišovací schopností. Pro kartografické účely se vybavují kosmické lodě a orbitální laboratoře (např. Sojuz, Saljut,
Apollo, Skylab) měřickými komorami, neboť geometrické
vlastnosti multispektrálních
snímkii pořízených řádkováním (scanning) dosud nevyhovují parametriim, potřebným pro vyhotovení map v měřítkách 1: 100000 a větších. U nově vyvinutých objektivii pro měřické komory
je patrná minimální radiální distorze (pod hranicí 5 [-trn),
zbývající chyby mají spíše charakter tangenciální
Vše,
směrné distorze. Zlepšily se rovněž barevné korekce objektivii v souvislosti s všeobecným rozšířením barevné
a spektrozonální fotografie. Bylo však konstatováno, že
barevné zpracování (zejména diapozitivii) je dosud drahé.
Pracovní skupina "Geometrie snímkii" doporučila výrobciim komor větší využití reseau mřížek, kterými se na
snímek při expozici nakopíruje čtvercová síť o známých
rozměrech. Jejím 'proměřením při zpracování snímků lze
zatím nejlépe poznat rozložení distorze a analytickým
zpiisobem ji eliminovat.
Největší pokrok v práci I: komise byl zaznamenán' v oblasti kosmického snímkování Země a planet sluneční
soustavy. Pilotované kosmické lodě Sojuz, Apollo a orbitálnílaboratoře
SaljutaSkylaJ.tJ poi'ídilyznačné množstyf
černobílých i'barevných' měřických snímkficl'fizných ob"
lastí Země v měřítkách od 1: 2500 OOGdo;'l :1,000000.
Automatické meteorologické
družtce Meteor J! SSSRh a
Nimbus (USA) pořizují již nlikolik let soustavn.ěsnfmky
zemského'
povrchu
a 'oblačnosti
v měřítkáCh
od
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1 : 7 000 000 do 1: 15 000 000 a automaticky je předávají
na Zemi. Podobně pracuje od roku 1972 družice LANDSAT-l [dříve FRTS-l], doplněná od roku 1975 družicí
LANDSAT-2 stejného typu. Obě pořizují multispektrální
obrazy ve čtyřech
rozsazích
viditelného
a blízkého infračerveného
spektra nad celým povrchem Země s výjimkou malých polárních oblastí a v digitální
formě je vysílají do přijímacích center k dalšímu zpracování převážně pro interpretační- účely. Originální měřítko obrazil je 1: 3369000, uživatelilm se dodávají černobílé, barevné nebo barevně komponované zvětšeniny
1: 1000000 nebo 1: 250000. Stále více jsou požadovány kopie magnetické pásky s digitálním záznamem multispektrálních obrazil, které si uživatelé dále zpracovávají
na vlastních počítačích podle svých zájmů.
Kosmické snímkování se stalo dťlležitou složkou při
poznávání planet sluneční soustavy. Sovětská vesmírná
lod Zond např. pořídila snímky pro vyhotovení mapy
obou stran Měsíce v měřítku 1: 1000000. Z panoramatických snímků měsíčního povrchu, pořízených z lodí
Apollo, byly sestaveny ortofotomapy Měsíce např. v měřítku 1 : 25 000. Televizní obrazy celé planety Marsu byly
získány ze sovětských kosmických
lodí Mars 4 a 5
i z amerického Marineru,g
a z nich sestaveny mapy
1 : 1000000. Podobná data o Venuši pořídily lodi Venera
8, 9 a Mariner 10. K dispozici jsou již snímky planety
Jupitera a jeho satelitů, Merkuru a nyní směřuje lod
Pionerr 11 k planetě Saturn, kterou' dosáhne v roce
1979.
K pořizování leteckých snímků zemskěho povrchu a
multispektrálních
obrazů jsou konstruována speciální letadla - laboratoře. Příkladem je sovětská létající la1;>oratoř AN-30, rozsáhle využívaná pro výzkum přírodních zdrojil a fyzikálních vlastností Země. Pro fotogrammetrické mapování ve velkých měřítkách se převážně
užívají lehké dvoumotorové speciálně konstruované
letouny s malou rychlostí a spotřebou. Použití vrtulníků
je dosti časté, ale převážně pro speciální účely (lokální
mapování v největších měřítkách a úlohy inženýrské fotogrammetrle 1. K automatické navigaci při snímkování
z větších výšek se stále více používá DOTJPlerovi>kých
aparatur. Automaitlzace pronikla i do řízení expozice
snímků a průběžné sensitometrické
kontroly při vyvoHivání filmů a papírO.
Komise II.:
PříSlrtlje pro ZiP'racovánf dat {pres. prof. G. Ingbil'eri,
ltálJe)
/
Komise soustředila
pozornost zejména napří~troje
k tvorbě ortofotomap a na analytické a analogové vyhodnocovací přístroje. V úzké spolupráci se IV. komisí
se zabývala problémy automatizace
ve fotogrammetrii.
V rámci pracovního jednání k, problpmattce ortofotolIystémů byla nejvíc", diskutovanou otlizkou výhoňnost
postupů on-line a off-line. Zdá se, že pro hrom"ldnou
tvorbu brtofotomap je výhodnější postup off-line (např.
Avtoplan. 'GZ-ll, protože umožňuje uplatnění
dalších
prvkil automattzac"'. Digitální záznam pro pozdější vytvoření obrazu ortofotomapy
je využitelný pro přímě
analytické zoracování a automatické zobrazení výškoolsu.
Postuo on-line fnapř. Orthophot, PPO-81 zasp. po~kytuje
okamžitý vý~l"'dek. Dr. B1achut fNRC Kanada I naopak
uváděl řadu přednoi>tí v Kanartě vvvinutého ~terpoortofntOi>v~tému,zp.lména v ohla"U intp.rTJrp.tace, kdy ~e k předno"tp.m ortofotomapy ú~elně přidružuje i stpreopfekt. ByIv také uved'mv první ořpkreslovací automaty. které s vvu'žUím dvou shodných "nímkových dvojic oomocí koreia~p. vylučují horlzontální
oaralaxtl a tím bez zá"ahu
vvhodnncovatele
vvtváří ohraz t1if"rpn~iálně překreslp.ného snímku rnapř. Topomat fv VEB C. Zelss Jena ---' DrOtotvol. ZalfmBvn"U v této ohlasti hvlo tl'iž vvhodnocení
vý~ledkil mezinárodního
experimpntu. krlv na "tejném
úz"'mí bVlv porovnánv výsledkv do"ažeÍ1é ortofotn"v!"témv ril:mých výrnhd\ Nei1ppších vÝ"'edkl~ hvlo ňo<:a7pnn
na oří~troll PPO-JI rWild1 a ORTHOPJ-TOTfVEB. C, Zel<:~
Jena), když druhý vykázal sice nejvyšší pi'esno!lt, ale doba zpracování byla poměrně značná - 7 hod. (PPO-8
Jen 2 hod. 15 min.).
Analytické yyhodnocoval!e byly označeny za dosavadní
vrchol technologického pokroku při zpracování Informaéí ve fotogrammetrll. Pracují bud na principu stereokom-

parátoru [např. Stereadicomat, stecometer + poČítač PPS-M8 fy Kongsberg), nebo na principu analogových přístrojil (např.
Matra-Traster
77, Anaplot,
Planicomp
C 100). V prvním případě se jedná o zautomatizování
normálních postu pil, kdy se s využitím počítače přechází
od snímkových souřadnic a paralax k souřadnicím v geodetickém systému. Zobrazení výsledkil může, ,být prová-,
děno off-line a systém není tak citlivý na dokonalé spojení sofwaru a hardwaru.
V druhém případě počítač
automaticky nastavuje či ovládá servomechanismy
vyhodnocovače
a grafický výstup je zabezpečován
onlimh Jedná se o nejobecnější matematickou rekonstrukci
modelu s přímým přechodem od modelových na geodetické souřadnice. Systém vyžaduje dokonalé spojení softwaru a hardwaru. Ve všech případech se jedná teprve o prototypy, zatím bez většího praktického uplatnění. Do bu-,
doucna se v této oblasti očekává, že software zilStane
v objemu téměř stále stejný a dále se bude prudce vyvíjet hardware,
který bude schopen řešit stále více
problémil. Je to závislé na prudkém rozvoji minipočítačů, v současné době téměř výhradně typu POPIL
Současným směrem v oblasti analogových vyhodnocovacích přístrojů jsou jednoduché víceúčelové, př~stroje
modulové stavby téměř vždy ve spojení s registrátorem
pro digitální záznam modelových souřadnic [např. Topocart, Aviomap). Nejnovější přístroje tohoto typu jsou
pak také na místo vyhodnocovacích stolů opatřeny jednoduchými automatickými koordlnátografy
[např. Aviotab"
PG-2 Kern). V této oblasti byly také uvedeny první přístroje pro grafickou aktualizaci map. Jsou to bud jednoduché dvojité projektory
(např. Topoflex, Planltop),
nebo úzce specializované příStroje (např. Stereo F.acet
Plotter-DMI, Bausch + Lomb - USA). Předpokládá se, že
tento sortiment přístrojů se v budoucnu bude značně
rozšiřovat a zlepšovat.
Komise III.:
Matematická

analýza dat [pres. prof. F. Ackerman, NSR)

Pilvodní zaměření této, komise na 'aerotrlangulati
bylo
v posledním čtyřletém období rozšířeno o další druhy
digitálního zpracování fotogrammetrických
dat z leteckých a družicových snímků. Jde zejména o vytváření
digitálních modelů terénní plochy, automatizaci digitálního mapování ve velkých měřítkách, vytváření geodetických a kartografických
informačních
systémi'I [databank) a řadu úloh souvisejících s dálkovým průzkumem
Země aerokosmlckýml prostředky (geometrické aspekty
multlspektrálních,
televizních, termovlzních a radarových
obrazů). Do náplně komise patří I výzkum přesnosti,
orientace a vyhodnocení jednotlivých snímků, stereodvojlc, řad i bloků. Lze konstatovat, že význam komise tím
značně vzrostl.
Metody aerotriangulace
jsou v praxi použív,ány, již 45
let. Poslední období se vyznačuje hromadným používáním
semlanalyUcké aerotriangulace
z nezávislých modelů a
blokové aerotrlan~ulace
s vyrovnáním velkých cetkO na
středních a větších počítačích. Stále výraznější je tendence používat k měření sriímkových souřadnic monokomparátoril, nikoliv pro vyšší přesnost, ale pro nižší cenu přístrojil v porovnání s přesnými stereokomparátorY. V praxi
se neprosadila jednoznačně výhoda umělého vyznačování
a přenášení bodil. RIgor6zní vyrovnávací postupy,ve velkých blocích se vyskytují stlile častěji, ale praxe v 00sled ní době požaduje i řešení realizovatelná
na minipočítačích, byť přlnášelí určitá omezení.
Podle doporučení XII. kongresu IPS v Ottawě (1972),
byla věnována pozornost vývoji aerotriangulačních
postupů, využívajících doplňková Výšková data ze statoskopu nebo radarového
výškoměru
(APR-datal.
Jsou
vhodné pro topografické manování ve střpdních a· malých mě~ítkách a umožňují vytvářet velké bloky s koritrolními hody rozloženými v minimálním počtu jen po
obvodu. Teorie chyl) aerotriangulacp
le npilépe propra'
covánapro
polvnomické vyrovnání
řad '1\ blokil. Exoeriinentálníml
zkouškami bylo dokázáno. že d"llšízvyšovánť přesnoc;ti aerotrlangulace
je brzděno výskytem
llpnahodilýr:h chyb o velikosti až 10 ,""mv rovině snímku,
které pocházejí z mnoha zdrojů a způsobují, že výsledky
jsou horší, než jaké bv odpovídaly apriornímu odhadU
přesnostI. Byly však zdokonaleny métddy eliminace 'sy-
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stematických chyb, zeJmena distorze snímků a deformací prostorových modelů. Nejefektivnější se zdá být autokalibrace
(self-calibration]
provedená v průběhu vyrovnávání aerotriangulace.
Jen částečně byl vyřešen problém automatické identifikace hrubých chyb při měření.
Ukazuje se, že to není úplně možné při použití stávajících parametrů
překrytu
snímků,
kontrolních
bodů
a nadbytečných pozorování.
Značného rozšíření doznalo použití aerotriangulace
při mapování ve velkých měřítkách, kde mohou být současně určovány souřadnice a výšky podrobných bodů
pro digitální mapy. Aerotriangulace slouží i k budování
přesných
a homogenních
polohových bodových poU,
v nichž jsou dále aplikovány různé (i geodetické] mapovací metody. Přesnost je v tomto případě prakticky
rovnocenná s přesností vyhodnocení v jednotlivých stereodvojicí~h.
V oboru tvorby digitálních
modelů terenní plochy
byly předmětem zájmu III. komise hlavně matematické
problémy spojené s interpolací výšek na obecné terenní
ploše. Byla sestavena řada programů pro automatickou
konstrukci vrstevnic z obecně rozložených bodů i bodových rastrů. Původně skeptické hledisko uživatelů se
změnilo v nadějné. Digitální modely. se nepoužívají jen
v automatizovaných postupech projekce dopravních a inženýrských staveb, ale též např. k řízení digitálního
ortofotoprojektoru
při zhotovení ortofotosnímků off-line
způsobem.
Pokud jde o digitální mapování ve velkých měřHkách
a vytváření informačních systémů, bylo konstatováno, že
hlediska dostupného hardwardu
a jeho použití dosUd
převažují nad obecnými hledisky matematickými a metodickými. Obojí tématika bude však v činnosti III. komise nepochybně aktuální v období 1976-80.
V souvislosti s rychle se rozšiřujícím použitím metod
dálko\ieho průzkumu Země z kosmu vyvstala řada nových problémů, týkajících se geometrických
vlastnoc,tí
různých digitálních zobrazovacích postupu. Zakládají se
vesměs na rozkladu obrazu na malé pravidelné elementy
(pixel], jejichž poloha a optická hustota jsou v digitální formě uloženy na paměťovém médiu. Zpracování
těchto dat je pak manipulací s hodnotami šedé stupnice v různých oblastech spektra (viditelného, bUzkěho
infračerveného, tepelných a rádiových vln) a korigování
polohy jednotlivých elementů s ohledem na vnější orientaci senzoru fyzikální vlastnosti Země a zvolenou kartografickou projekci. Výsledkem jsou geometricky korigované tématické mapy převážně malých měřítek, jejichž polohovou přesnost lze v současné době charakterizovat hodnotou odpovídající rozměru jednoho základního elementu (pixel], t. j. 50-100 m na zemském povrchu.

Při jednání o uplatnění n u In e r i c k é f o t o g r a m m e t r i e byl několikrát
vysoce hodnocen
referát
CSSR týkající se přesnosti fotogrammetrie při ma'pování
ve velkých měřítkách (Ing. Pichlíka). Byla také prezentována vysoká dosažitelná přesnost při využití snímků
ve zvlášť veJkém měřítku (prof. Kasper) a zdilrazněna
nutnost přednáletové signalizace hranic v intravilánech:
Na úseku uplatnění
ortofototechniky
formulováno několik závažných závěrů, zejména:

byJo

Aby zůstala zachována
přesnost
Výsledku jako
u metod analogových, musí být měřítka využívaných snímků v poměru: Ms (analog) = 200x
k

VM

Ms (ortofoto)

=

l20x

VMk,

kde Mkie

Vztah výkonnosti vlastního vyhodnocení
todami lze charakterizovat poměrem
analog
ortofoto

měřítko

':"ý-

oběma me-

1

= tf

- Pokud se tedy nevyžaduje čarová kresba výsledného mapového díla stačí ortofotomapa),
je uplatnění
ortofototechniky
až 20x rychlejší. Při. uplatnění
postupu off-line se současným analytickým zpracováním výškopisu se časový zisk ještě zvětší.
-

Komise IV.:
Topografické
Francie)

západních provinciích Kanady. Technicky zajímavé je
též digitální uspořádání katastru v Itálii. Rozsáhlá diskuse se však ve světě vede zejména o uplatnění různých postupů automatizace, t. j. numerického analogového, nebo analytického vyhodnocení a uplatnění ortofototechniky. Protože se i ve světě stále více diferencuje
uplatnění metod v závislosti na významu mapovaného
území, není problém tak složitý v oblastech polních
tratí, kde nalézá poměrně 2;načné uplatnění ortofototechnika v kombinaci s kartometrickým určováním souřadnic.
Většinou je uplaltňován postup off-line mnohdy i s automatizací tvorby výškopisu (např. Francie,Švédsko,
Kanada]. Obtížnější je situace v mapování intravilánů.
Evropské státy (např. NSR, Rakousko, Švýcarsko) dávají
přednost kombinaci automatizovaných
číselných geodetických metod s numerickým analogovým vyhodnocením.
Analytické vyhodnocení zůstává stále ještě ve sféře výzkumu. Americko-kanadská
koncepce
dává přednost
i zde uplatnění ortofototechniky,
popřípadě stereoortofototechniky
a využití výkonných počítačů. Příkladem
může být takto zpracována kat. mapa Montrealu v měřítku 1 : 5000.

il

kartografické

aplikace

()ires. G. Ducher,

vývoj v této oblasti lze charakterizovat
rostoucím
uplatněním digitálních technologií a spontánním nástupem prvků automatizace do výrobního procesu. Při tom se
ukazuje, že mapy v měřítku 1: 5000 jsou obvykle tvořeny jako souvislé mapové dílo velkého měřítka, mnohdy
samostatně, nebo s doplňkem ve formě ortofotomapy,
mapy v měřítku 1: 2000 převážně pro účely katastru
a mapy v měřítku 1: 1000 jako technické mapy v exponovaných urbanizovaných oblastech.
Automatizace tvorby map s digitálním výstupem, dnes
již. téměř běžně do báze dat, nenaráží na technické
probléII:\y, neboť zejména hardwarově
je tento proces
ve světě již dostatečně zabezpečen. Také přednosti autorna't1zace a vstupu do báze daf jsou již prokazatelné
a, ilšeobecně známy. Problémem i nadále zůstává optimální obsah map a bá2;e dat, t.j. které údaje jsou vhodné
pro autom"tizovanou údržbu a otázky ekonomiky. ří2;ení
a organiza'ce. Příkladem uspořádání báze dat může být
situace ve Francii, kde existuje městská databanka (obdoba ISÚ] ve městech nad 200000 obyvatel, geografická databanka a báze dat parcel (katastr) pro celé území
státu. Soubor lokalizačních úd'ljů geodetické báze dat
tvoří integrační prvek databanky, také např. ve třech

Pokud se vyžaduje čarová kresba výsledné mapy,
jsou oba postupy téměř stejně časově náročné, výsledky z ortofoto jsou však méně spolehlivé.
- Nadále zůstávají nedořešené zejména problémy automatické interpretace,
automatické
kontroly digitaUzace obsahu mapy a Zipůsob rozmnožování ortofotomap (dosavadní nejčastější způsoby t. j. rastrový
ofsetový tisk a fotoreprodukce, mají dosti nevýhod).
Nejvhodnější uplatnění ortofototechniky je pro účelové
práce bez požadavku na přechod k čarové mapě. Výsledek dává okamžitý a úplný přehled o skutečnosti a je
vyhovujícím zdrojem měřických informací. V budoucnu najde ještě další uplatnění při zpracování aerokosmických informací, zejména při vyhotovení map středních a malých měřítek (příkladem může být základní
geologická mapa USA).
IV. komise se také na svém jednání zabývala otázkami ddrlby a obnovy map. Úměrně se zmenšujícím se
měřítkem map se uplatňuje údržba map různých forem
od kontinuální přes cyklickou až po výběrovou [to j.
jednorázovou obnovu). Při kontinuální údrŽbě se využívá většinou geodetických metod s ručním i automatickým
zpracováním. Se vzrůstajícím
procentem změn se při
přechodu na ostatní způsoby údržby obvykle' využívá
fotogrammetrických
metod včetně ortofototechniky. V oblasti malých měřítek map se začíná využívat sriímki\
a multispektrálních
obrazů pořízených z kosmu.
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Komise V.:
Netopografická fotogrammetrie (pres. prof. H. Karara,
USA)
Aplikace fotogrammetrie
mimo rámec mapování zemského povrchu doznaly v uplynulém období vťibec největšího rozvoje, jaký byl zaznamenán v činnosti Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti.
Téměř všechny
národní
společnosti i vědecké instituce
prezentovaly
v referátech
nebo na výstavě příklady efektivního využiti pozemní a blízké fotogrammetrie
v prťimyslu,
stavebnictví, architektuře
a památkové péči, hornictví,
medicíně a v experimentálním
modelovém výzkumu. Došlo ke zvětšení sortimentu a zvýšení kvality i univerzálnosti měřických komor pro blízkou fotogrammetrii (UMK
10/1318 Zeiss Jena, Wild P 31, P 32) a v řadě státťi byly
vypracovány a použity analytické metody pro zpracování
dat z pozemních snímkťi (také v ČSSR), které umožňují
nejen volit libovolný směr os záběru
(konvergentní
apod.), ale i dosáhnout .dvoj- až trojnásobné přesnosti
vyhodnocení v porovnání s dosud používanými analogovými postupy. Velká pozornost byla věnována kalibracím
měřických komor i fotografických přístrojťi s proměnlivou vnitřní orientací, zejména analytickému
vyjádření
a eliminaci distorze objevťi. Značného rozšíření dosáhlo
pořizování snímkťi pohyblivých objektťi nebo rychle se
měnících jevil. fotografickými
přístroji nebo kamerami
a jejich číselné vyhodnocení s následným zpracováním
dat na počítačích včetně kalibrace vnitřní a vnější orientace každého snímku. Jako příklad lze uvést vyhodnocení trajektorie
lodi spouštěné v doku na vodu, deformace pneumatiky při vysokých otáčkách a zatížení,
prťiběhu pádu letadla nebo vrtulníku, který byl zachycen
kamerou na 16mm film, chování auta při nárazu na
svodidlo za rychlé jízdy apod. Ekonomicky nejvýznamnější je ovšem nasazení fotogrammetrie
v prťimyslu
a stavebnictví ke sledování pružných i trvalých deformací konstrukcí a staveb, ověřování rozměrťi a objemil. nádrží, ražby podzemních děl, zachování prťijezdních prťiřezťi a tolerancí při montáži prefabrikovaných
objektťi.
Tradičně početné jsou aplikace fotogrammetrie
v architektuře a památkové péči, kde jako novinka bylo zaznamenáno použití ortofotografie k dokumentaci bohatě zdobených fasád, stěn, kleneb a stropťi. Došlo též k výraznému rozvoji oboru biosteremetrie,
tj. měřické dokumentaci lidských těl i jednotlivých orgánťi. Na kongresu
byly uvedeny příklady úspěšného využití blízké mikro fotogrammetrie
v plastické chirurgii, ophthalmologii,
orthodoncii, antropometrii a kosmickém lékařství. V těchto
oborech se začíná používat i nových nekonvenčních
zobrazovacích postupťi blízkých předmětťi, jako je holografie a moiré - technika.
Komise VI.:

Využití aerokosmických informací má dalekosálhlý význam pro národní hospodářství. V mnoha státech (zejména v SSSR) byly pomocí družicových snímkťi zpřesněny geologické a tektonické mapy a objeveny lineární,
kruhové a eliptické útvary (zlomové linie, propadliny
apod.) neviditelné na leteckých snímcích nebo při konvenčním fotogeologickém prťizkumu, pomocí nich byla lokalizována např. v záp. Sibiři rozsáhlá
ložiska nafty
a zemního plynu. Monitorováním stavu sněhové pokrývky v rozsahu celých kontinentťi lze předpovídat úrodu
v nadcházejícím období. Za samozřejmé se již považuje
pravidelné
vyhodnocování
snímkil. z meteorologických
družic, které přispívá ke zkvalitnění předpovědí počasí
a výskytu přírodních katastrof.
3. Poznatky z výstav
a) Výstava národních společností

Ekonomická, profesionální a vzdělávací
togrammetrii (pres. prof. Z. Sitek, PLR)

hlediska ve fo-

Komise jednala o pěti hlavních tématech: vzdělávání
a výzkumu, historii fotogrammetrie,
terminologii, výměně informací a otázkách plánování, ekonomiky a organizace fotogrammetrických
pracovišť. Z hlavního referátu
o celosvětové analýze
fotogrammetrického
vzdělávání
a výzkumu (prof. Branderberger)
mimo jiné vyplynulo,
že v současné době ve světě existuje 930 institucí, kde
se vyučuje fotogrammetrie
a do vzdělávacího procesu je
zapojeno 1438 profesorťi a učitelťi. Roční výdaje na fotogrammetrický
výzkum jsou cca 9 miliónťi US dolarťi.
Byl též vysloven požadavek,
aby v budoucnu byly
zpracovávány
dlouhodobé plány jak fotogrammetrického vzdělávání, tak i výzkumu. Na jednání komise přednesl v angličtině referát Ing. Jeřábek, CSc. (ČVUT Praha) "Výuka fotointerpretace
a dálkového
prťizkumu
Země". Na tuto komisi se soustředil zejména zájem školských pracovníkil..
Komise VII.:
Interpretace dat (pres. L. Sayn -

teristik zemského povrchu a moří, vyhledávání zdrojťi
nerostných surovin, vody a nafty, monitorování životního prostředí v okolí velkých měst k určení zdrojťi znečištění vzduchu a vod, zemědělských a lesních kultur,
stavu sněhové pokrývky a pod. Tyto úkoly velmi usnadňuje činnost automatických družic (např. typu Landsat),
které v pravidelných intervalech pořizují multispektrální
obrazy téměř celého zemského povrchu a moří. Zobrazení v úzkých vybraných oblastech spektra má tu výhodu, že se určité jevy zobrazují velmi zřetelně. Např. na
kanálu 4 (modro-zelený)
se dobře rozlišuje rťizná pnizračnost vody v mořských mělčinách a jezerech a veškerá zemní práce, komunikační
síť, urbanizované
zóny,
plochy pokryté sněhem a ledem. Na kanálu 5 (oranžovo-červený) se nejlépe rozlišují plochy kultur a kontury
zalesněných
ploch. Kanál 6 (červený a infračervený)
rozlišuje nejcitlivěji různé druhy lesních kultur a zobrazuje některé geologické charakteristiky
zemského povrchu. Kanál 7 (infračervený)
zobrazuje optimální hydrografickou
síť vodních tokťi, kontury břehťi jezer a
mořských
zálivil. včetně dřívějších
koryt a skrytých
melioračních systémil.. Složením obrazťi z rťizných kanálťi vznikají barevně komponované' snímky, které lze interpretovat
mnohem dokonaleji. než klasické černobílé
či barevné letecké snímky. I když většina aplikací byla
zatim založena na vizuální interpretaci, byly na kongresu předvedeny první úspěšné snahy o automatickou interpretaci pomocí počítače, a to za předpokladu, že multispektrální obrazy jsou předávány v digitální formě. Takovým zpťisobem lze např. identifikovat změny v užívání
pťidy (ovšem ve velkých rozměrech odpovídajících malému měřítku družicových snímkil.) nebo rozlišit vodstvo, základní typy vegetace nebo druhy pťid, které jsou
mnohdy v korelaci s podzemními zdroji užitkových nerostil..

Wittgenstein,

Kanada)·

Hlavní náplní práce této komise je interpretace
dat
získaných při dálkovém prťizkumu Země aerokosmickými prostředky za účelem poznávání fyzikálních charak-

Výstavy se .zúčastnilo celkem 22 zemí. Na výstavě se
názorně projevoval současný směr prosazování prvkťi automatizace včetně využívání ortofototechniky,
aplikací
aerokosmických informací, velmi rozvinuté zpil.soby interpretace leteckých snímkťi pro negeodp.tické obory a využití fotogrammetrie
pro netopografické llčely.
Automatizace byla prezentována
ve značné míře na
technologii mapování ve velkém měřítku, např. u expozic Norska (technologie
automatizovaného
zpracování
velkoměřítkových
map až po bázi dat, shodná s technologií našíj, Francie (využití číselného vyhodnocení let.
snímkťi pro účely urbanismu a architp.ktury v měřítku
1 : 200 i s automatizovaným znázorněním perspektivních
pohledťi), Svědska [mapování v měřítku 1: 1000 s využitím přístrojťi Wild A7 a AI0, dálkoměrťi AGA 12
a AGA 700 a počítače HP 9820 a automatizované zpracování výškopisu off-line s využitím profilování na Stereometrografu VEB C. Zeiss Jena a zpmcováním na diferenciálním překreslovači GZl Zeiss Oberkochen). Ukázky ortofotomap byly zastoupeny téměř na všech panelech
vystavujících národních společností. Také ukázky využití
aerokosmlckých
informací byly součástí témě'ř všech
dispozic [např. Finsko, ~ecko, Francie, Kanada, Izrael,
Svédsko, USA, Turecko, Rumunsko, Norsko). Vedle ukázek rťizné interpretace byly zastoupeny i fotomapy v ril.zných měřítkách od 1 : 50 000 až po 1 : 4500000. Ve srov-
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náni se situací u nás bylo z panelfi zřejmé, že se všeobecně
daleko
vice využívá interpretace
leteckých
a kosmických snimkfi pro nejrfiznější "Účely, nejčastěji
barevných
a infračervených
v lesnictví, zemědělství
a geologickém prfizkumu.
Z netopografických
aplikací fotogrammetrie
byly nejčastěji vidět ukázky řešení "Úlohv architektuře, v archeologii a v prumyslu, zejména při určování kubatur a sledováni deformací.
Naše expozice
znázorňovala
aktivitu
československých fotogrammetrických
pracovišf v období 1972-76
při uplatňování fotogrammetrie
zejména ve sféře výuky,
vyhotovení digitálních map velkého měřítka a při použití
fotogrammetrle
v prfimyslu,
lesnictví,
architektuře
a v podzemí [zejména při budování pražského metra).
Demonstrovala
vysokou technickou
a životní "Úroveň
v CSSR a měla příznivý ohlas.

b) Výstava vědeckých instituci
CSSR byla na této výstavě zastoupena panelem Slovenské vysoké školy technické, který připravili pracovníci vědeckého laboratoria
fotogrammetrie
ve spolupráci
s Výzkumným
"Ústavem geodetickým,
topografickým
a kartografickým
v Praze. Jeho námětem bylo užití analytických metod v pozemní fotogrammetrii
na příkladě
určení rozměru, deformací a objemu velkoprostorovýCh
válcových nádrží na naftu, měření prostorových změn
při zatěžkávacích zkouškách mostu přes Dunaj v Bratislavě a skalním sesuvu na vodním díle Ružín. Z dalších
20 panelfi byly zajímavé např.: Fotogrammetrické
oddělení NRC of Canada v otawě prezentovalo
výsledky
svých vývojových prací v oboru stereo - ortofototechniky. Ústav fotogrammetrie
Technologické
univerzity
v Helsinkách vystavoval příklad
"Úspěšné automatické
klasifikace digitálních multispektrálních
dat z družicových snímkfi pro "Účely lesnictví, geologie a hydrologie.
Oddělení geodézie a fotogrammetrie
univerzity v Trondheimu
[Norsko}' použilo
digitálního
modelu terénu
k projektování zhlazování zemědělských ploch v kopcovitém terénu. Součástí výstavy vědeckých institucí byla
také ukázka provozu automatizační
linky italského katastru, která je ovládána prostřednictvím
interaktivního
displaye, využívá minipočítače typu PDP 11 a výstup realizuje na souřadnicovém
zapisovači
typu Calcomp,
přičemž vstup tvoří kartometrické souřadnice.

c} Výstava výrobců fotogrammetrických
teriálů

přistrojů a ma-

Svým rozsahem největší výstava soustředila celkem 44
vystavovatelu, kteří předváděli široký sortiment od nejjednodušších geodetických
pomficek až po nabídky fotogrammetrických
letadel s veškerým
příslušenstvím.
Rozsahem a významem exponátfi vynikaly zejména evropské firmy Wild [Švýcarsko}, VEB C. Zeiss Jena [NDR),
Zeiss Oberkochen [NSR}, Officine Galileo [Itálie}, Kern
[Švýcarsko} a ·Kongsberg [Norsko}. Ze všech expozic
byla patrná snaha výrobcfi o modulový systém stavby
poměrně jednoduchých více"Účelových přistroju. Nejvíce
se to projevovalo u konstrukce univerzálních
analogových vyhodnocovacích
přístroju. Všechny tyto přístroje
byly opatřeny registrátory modelových souřadnic. U některých přístroju byly nahrazeny mechanické stoly jednoduchými automatickými koordinátografy. Přístroje PG 2
[Kem}, Topocart (VEB C. Zeiss Jena) a A 8 (Wild) měly
navíc napojení na diferenciální
překreslovač
[on-line).
Zajímavostí
v této skupině přístrojfi
byla modulová
řada přístrojfi fy Wild Aviomap AM, AMH a AMU, u které byla veškerá ložiska nahrazena
vzduchovými polštáři. Přístroje pro tvorbu ortofotomap principem off-line
vystavovaly
firmy Zeiss Oberkochen
[modernizovaný
GZ-1) a Wild [Avioplan).
Přesné
stereokomparátory
uvedly jen firmy VEB C. Zeiss Jena [modernizovaný
Stecometr} a Zeiss Oberkochen [PSK-2). Monokomparátory se však objevily u všech větších výrobcu. Jsou levnějšf a ve spojení s vhodným počítačem dosahuji téměř
stejných výsledkfi.

U většiny firem byla také pozorovatelná
snaha konstruovat velice jednoduché mobilní přístroje pro interpretaci leteckých snímkfi a především pro grafickou
"Údržbu map. Mezi tyto přístroje patří zejména Topoflex
[VEB C. Zeiss Jena), Planitop [Zeiss Oberkochen}, Stereo Facet Plotter [OMI Itálie)
a přístroje
firmy
Bausch-Lomb [USA). Velké firmy však také vystavovaly
velice složité systémy analytických vyhodnocovačfi, většinou ale na "Úrovniprototypu.
U geodetických přístroju je zřejmá orientace na miniaturizaci
a modulovou stavbu nejruznějších
přidavných zařízení. Jako nasazovací přídavné zařízení k běžným teodolltum jsou dodávány zejména poloautomatické světelné dálkoměry s výstupem dat na display .. Jsou to
např. Wild DI 3 - S, AGA 12, Tellurometr CD 6, Keuffel-Esser [USA), Kern DM 5000. Jako miniaturizované
přídavné zařízení k teodolitum T 1, T 2 a T 16 vystavovala
firma Wild ještě fototeodolit P-32 a gyronástavec. Automatické koordinátografy,
opatřené většinou souřadnicovým displayem a televizním zařízením, a digitalizátory
pracující s volnou hlavou vystavovaly např. firmy Coradi [Švýcarsko) a Kongsberg. Práci s interaktivním displayem předváděly firmy Internap [Kanada) a Kongsberg.
Nejzajímavější byla expozice firmy Kongsberg, jejíž automatický koordinátograf
dosahoval rychlosti kresby až
30 m/min.

V průběhu kongresu se konala tři zasedání
shromáždění na kterých byl zvolen prezidentem
nosti Jean Cruset [Francie) a ředitelem příštího
su, který se bude konat v roce 1980 v Hamburgu,
Konecny [NSR). Zodpovědnost za řízení práce
vých komisí převzaly tyto státy:
Komise
Komise
Komise
Komise
Komise
Komise
Komise

valného
společkongreprof. G.
jednotli-

I. Japonsko
II. Francie
III. SSSR
IV. Kanada
V. Švédsko
VI. PLR
VII. NSR

Účast čs. delegace na XIII. kongresu ISP byla odborným i politickým přínosem. Z odborného hlediska kon·
gres umožnil získat komplexní informace o současném
stavu fortogrammetrie a přidružených oborů ve světě včet·
ně přehledu o vývojových tendencích. Stručllě lze charakterizovat hlavní směry vývoje ve třech oblastech: automatizace v oblasti technologie i instrumentaria,
uplatnění ortofototechniky
včetně
automaítzace
výškopisu
a aplikace dálkového prfizkumu Země aerokosmickými
prostředky.
Umožnil též srovnávání stavu a vývojových tendencí fotogrammetrie ve světě a v CSSR. Ukazuje se, že v CSSR
uplatňované směry jsou správné, a že v technologii zachovává čs. fotogrammetrie
světQVOU "Úroveň, zejména
v oblasti mapování ve velkém měřítku a v aplikované
fotogrammetrii.
Poněkud méně je v čs. praxi využíváno
číselných a analytických
metod zpracování informací
a interpretace leteckých snímkfi.
Z politického hlediska byla přínosem především reprezentace čs. fotogrammetrie
zejména expozicemi na výstavě národních společností a na výstavě vědeckých institucí, které ukázaly vysokou technickou i životní "Úroveň
v CSSR.
Všechny získané informace a poznatky z XIII. kongre
su ISP budou využity ke zdokonalení koncepcí rozvoje
vědy a techniky a geodetických a kartografických
prací
na 6. pětiletku a
v další řídící činnosti, především
k rozvoji čs. fotogrammetrie.
Bude jich využito i ve
styku CSVTS s nevládní organizací ISP.
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Medzinárodná kartografická
v Budapešti

výstava

Maďarskí kal'tograft neúnavne pokračujú' v záslužnom
podujatí: v každorročnom organizovaní medzinárodných
kartografických
výstav (z príležitos:ti ktorých sa súčasťodle oznámení našeho časopisu se uskutečnil Vb
ne konajú i semináre) na určitú konkrétnu tematiku.
unech 20. a 21. května 1976 v Českých BudějovíCích
DQlteraz zo'rganizovali kartografické
výstavy a serrrlsl:lmlnář, který se zabýyal tematikou inovací v evldenc,
náre na následujúce témy: národně atlasy (1962), auto.,emovitostí (EN).
.
mapy (1963), turistické mapy (1964), školské nástenné
mapy (1965), školské atlasy a glóbusy (1966), plány
;:;eminář zahájil úvodníw. slovem ing. B. Kuba (Č'ÚGKJ,
'miest (1967), mapy využitia zeme (1968), mapy obyvaZHodnotil přínos resortu v plnění úkolů uplynulé pěl>
telstv,a (1969), mapy dopravy (1970), národné atlasy
letky, nastínil práce v posledním období při tvorbě n"
a komplexné ekonomické mapy (1971), historické mapy
vych zákonů a uvedl stěžejní úkoly na úseku EJ',
v sesté pětiletce ve smyslu závěrů XV. sjezdu KSL.
(1972), automatizáC'ia spraoovania
máp (1973), série
l. vystoupení ing. M. Kotala (VIÚG
rK Praha) se účastn,máp sveta (1974), hydrografické mapy (1975).
c1 semináře dověděli o výsledcích výzkumného úkoh .•
V tomto roku Dola výst,ava veillOivaná téme: "Mapy
'1.8/1975. Tento úkol měl navrhnout a experimentálnb
v službách polnohospodárstva". V roku 1977 sa ráta
ovéřit inovace na úseku evidence nemovitostí a :map"
s témO\ll "Geomorf1ologické mapy", v roku 1978 s témcm
vanl ve velkých měřítkách; byl rozdělen do tří částl.
"Školské mapy a atlasy".
Některé záměry uvedeného úkolu byly experimentálnb
Výstava bola inštalo,vaná v PoInoho'spodárskom múzeu
overeny, ale jen v malém rozsahu. V letošním roctJ
v Bu.dapešti ód 19. októbra do 1. novembra
1976.
problhá řada experimentii. v širším měřítku ve všeCh
Medzinárodná konferencia k tejto problematike prebiakrajích CSR; doplnění je věnována soustavná DozornOst
hala v dňoch 27.-28. 10. 1976.
na všech organizačních stupních resortu.
Na výstave sa zúčas,tnilo 29 štátov sveltaa UNESCO.
Vystavených bolo okolo 200 máp súvisiac'Ích s polnohosDruhým příspěvkem na semináři byl re'Íerát ing. Zbyňpodárstvom (podne, vege'tačné, klimatické, využitia zeka Součka [VÚGTK Praha) na téma "Podniková evi·
me ap.). Dkrem tradičných analytických, komplexnýcl>
dence pozemkii.-pisemná c;ást"; přiblížil současnou proble.
a synte:tických typ'ov máp (výrazne prevládaH posledné
mati!k:u a stav PEP a podrobně informovalo návrhu'obsadva typy), sérií máp a komplexných a:tLasov, objavili S8
h~ a uspořádáni PEP (PEP-1 "Seznam evidenčních listů",
aj niektoré nové príStupy spracovania rOznych druhol1
PEP-2 "Soupis parcel", PEp·3 "Sestavení výměry organizace podle kultur" jako operativní evidence J.
máp, tak ČD do ich obsahovej (metodickej, motivačne11
Ing. Jar. Procházka (MZVž] sdělil výsledky z budování
ako i kartoreprlO1dukčnej (grafickej, te1chniclmj) strál1'
informačního systému v zemědělství. V přednášce "Evi·
ky. Dsobttným prístupom
z a u j a 1i najmll:
dence po~emkii. v rámci informačního systému okre'su
- mapa využitia zeme časti severlOvýchodnej Číny spr~uvedl obsah informačního
systému na
oovaná v USA na základe údaj ov z ume,le1j dl"UlŽic9 Praha-východ"
tomto okresu, který lze charaMe,rizovllt jednotnosti v orLandsat v r. 1973,
ganizaci výstupních informací, výstupních informací a
- mapa ,rOizmiestnenLa druhovoSlU dobytka v Rakúslro
v uspořádání informačních souborů uvnitř systému.
[legenda),
mapy využitia zeme Bangladéša
1:500 000, Cypm
Mapami p,ro ope·rativní řízení zeměděls~é výroby se
1:200 000, TaUanska 1:500000, Por13ugalska 1:250000
zabýval ve svém referátu Dr. D. Roubík (VUGTK Praha).
Kanady 1:250000 a 1:125000, Holandska 1:50000, VelUvedl přijatou konce,pC'i tohoto druhu map a nastínil
kej Británie 1:25000, jednotlivých regiónov Francúzvznik a tvo,rbu souborii. map, které by sloužily zemědělské
ska 1:25000, Fínska 1:20 ()Q{) - atd., ako i nátlačo,k
výrobě na příslušných organizačních stupních nejen pro
V.Madarsku pre FAD spracúv,anej Mapy využitia zeplánování zemědělské výroby, ale i pro operativní říze·
me Európy 1:2500000,
ní jednotlivých praCO'vních postupů.
.....;.medzinárodné vegetačné mapy,
Závěrečný referát
prvého dne semináře
přednesla
pOdna 'mapa sveta UNESCO 1:5000 000 (vystaven~
ing. J. Keilová (VÚGTK Praha) na téma "Využití výbo1'i 4 listy z celkového po'otu 18 listov),
stupu z počitače na m~krofilm (COM) v evidenci ne- ukážky z aubomatizovane spracovaného zemedelskémovitostí, podala informace o systému COM, o jeho výho atlasu juhozápadného Norska (DATA BANK COMhodách a dosavadních zkušenostech z pra~tického využiti.
.
PUTER MAPPINGJ.
Z kartografického
hfadisk,a možno vŠ>eobe'cne k o nDruhý den semináře
byl zahájen
p,říspěvkem ing.
š t a to va f, že:
H. Kohla (GKS Praha), který promluvil na téma "Vliv
a] náročné komplexné mapy s úspe,chom iinterpretujú
nových zemědělských zákonii. na evidenci nemovttostí".
priemerne 40-50 farebne vyjadrených areálov a nie
Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském
družste'vnictví
je zriedkavý i vyšší počet - v komplexných atlasoch,
a zákon č. 123/1975 Sb., o užívání pii.dy a jiného země,aleho napr. 'i na nástenných
pMnych
mapách
dělského majetku k zajištění Výroby, kladou na EN a její
UNESCO,
informace nemalé úkoly (pi'evážně jsou náplní inovačti) na mapách využitia zeme sa už celé desalročie odních prvkii. v EN). Novela zákona č. 53/1966 Sb., o ochrastupuje od tradičnej ill!terpretačnej met6dy štruwtúrně zemědělského pii.dního fondu má těsnou vazbu na EN
neho kartogramu a používajú S8 rOzne kombinácie
a předpokládá mj. včasné vyhotovení PEP, dobudo,vání inmet6d, zaIožené na farebných ,areáloch,
.
formačního systému EN a propojení na registr PŮDA.
cI na náročných Komplexných a syntetických mapách
, Organizace a tvorba souborů registrii. evidenc.:e nemosa presadzuje používanie tzv. "tabulkových" vysvetvitostí (REN) na poČíte.či EC1030 byla náplní referátu
livtek,
ing. K. Maxmiliána (VÚGTK Praha). Nejprve podal něd) zvyšujú sa nároky na jemnosf, preeíznosf kartograkoUk informací o počítači 3. generace typu EC 1030 a dáHckej kresby, značiek ,a farebných odtieňov - grale uvedl, jak budou údaje z tohoto počítače organizová.f.ická úprava je podriadená účelnosti, funkčnosti,
ny při zachování dosavadních tří souborů.
e) spracovanie obsahu tematických
máp je prawticky
Posledním příspěvkem semináře byl referáit ing. Zbyňplne v rukách odvetvových špecialist,ov, a dobré či
ka Součka (V.oGTK Praha) na téma "Postup převoduEN
vynik,ajúce výsledky možno badaf len v tých Ipríp.ana po'čítač EC 1030". Navázal na předcházející referM
doch, keď sú buď sami dobre kartograficky fundovaa upřesnil některé informace, např. zavedení jednotných
ní, alebo keď spolupracujú so špe.cializovanými kartoidentifikátorii., obsah souborů REN 1. až III.' a dosavadní
grafml už pri zrode témy, pri aurt:orsk:om spracovani.
stav prací v inovačním procesu.
Závěrečná slova semináře patřila
ing. H. Kohló1ii,
Ing. Ján Pravda,
kterr zhodnotil přínos semináře a zdůraznil, že sebelepší
Geografický ústav BA V
l
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vYsledky experimentů neprmesou efekt, nebudou-li podporovány při zavádění hlavně vedoucími hos{lodářskýml
pracovníky resortu.
Každý z účastníků semináře obdržel sborník uvedených přednášek.
Ing. F.. Stupka,
t. Budějovice

KGKS

Seminář, o úl,oze odpovědného g~odeta
ve výstavbě Severočeského kraje

1'0boč~a,. CVTS Geodézie n. p. Liberec ve spolupráci
s KGKS.pro Severočeský kraj uspořádala v Liberci ve
dnech 8.-9.
června 1976 seminář na téma "Odpovědný
geodet ve výstavbě Severočeského kraje".
Semináře se zúčastnilo celkem 67 geodetů z resortních
i mimoresortních
organizací, kteří pracují v investiční
výstavbě, a zástupCi stavebních úřadů.
seminář byl velký zájem zejména u mimoresortních
organizaci, jejich zástupci tvořili 63% účastníků.
Účelem poř!idaného
semináře
bylo zúčastněné
seznámit s úlohoU a postavením odpovědného geodeta v~
výstavbě Severočeského kraje a sjednat postup při realizaci zásad a povinností vyplývajících z vyhlášky 10/
/74 Sb. Program semináře byl sestaven tak, aby obsáhl
veškerou problematiku týkající se této odborné geodetické
činnosti.
Po Zahájení následovaly přednášky, které se vztahovaly k práCi odpovědných geodetů a k ekonomickémú
rozvoji Severočeského kraje. Přednáška ředitele KGKS
s. ing. Rodra seznámila přHomné s rozvojem ekonomiky
Severočeského kraje v 6. pětiletce a s důsledky tohoto
rozvoje v odvětví geodézie a kartografie. V přednášce
ing. Rodr podal přehled údajů nejdůležitějších
investičních akcí v jednotlivých resortech a jejich návaznosti na
geodetické a kartografické práce, a, to jak v oblasti inženýrské geodézie, tak v oblasti státních mapových děl.
Celkový objem stavebních investic, potřebný pro ekonomický rozvoj Severočeského kraje na 6. pětiletku, činí
zhruba 43 miliardy Kčs, z čehož 7,6 miliardy již připadá na rok 197.6. Značná část těchto investic bude soustředěna v resortu ministerstva paliv a energetiky, což
bude v příštích letech znamenat i zvýšení nároků na geodetické práce. V podstatě pílJjde o zvýšení objemugeodet.
prací v okresech Most, Chomutov, Teplice a ú:>tí n. L.
a tím se pochopitelně i zvýší důležitost geodetů v těchto
oblastech.
V dalších přednáškách
libereckého
semináře byly
probírány otázky koorqinace geodetických a kartografickýéh prací a otázky týkající se výkladu vyhlášky
10/74 Sb. V tomto směru měl věcnou a praktickou přednášku ing. Zampach; který objasnil způsob financování
get>detických prací při souborném zobrazení, tvořící součást dokumentace skutečného provedení stavby.
Přehled o uplatňování funkce odpovědného geodeta
na stavbách Severočeského kraje od roku 1966 podal ve
své přednášce ing .•' Jan Mikule z Iriženýrské organizace
pro investiční výstavbu Ústín. L. V následujících přednáškáCh byly probírány povinnosti odpovědných geodetů
investora, projektanta a dodavatele, vyplývající z vyhlášky 10/74 Sb., skutečné plnění těchto povinností na stavbách Severočeského kraje a návI'hy na opatření při jejichneplněl).í., Všechny přednášky byly věcné, takže měly
velký význam pro většinu účastníků seminÁře. '
Běh~'prvního
dne byla instalována výstava AGA 12;
která měla u mimoreso,rtních účastníků velký úspěch.
Kladem této výstavy byIo, že přístroj, který byl spřaž~n s theodolitem Zeiss Theo 010, byl v pracovním chodu,
t!lkže si všichni Zájem'Ci mohli na displeji prohlédnout
Udaje. Podrobné informace během přestávky podal ing.
Kříž, který 'měl ,zároveň- přednášku o technických novinkách v oboru geodézie.
ProgralTI druhého dne semináře byl zaměřen na specifické pTgicepři koordinaci inženýrských sítí, v geodetické
dokumentaci skutečného provedení stavby a v geodetických pracích při majetkoprávním uspořádání.

°

Z těchto přednášek měl svým významem a aktuálností
pozoruhodnou přednášku ing. Vlk z Geodézie, n. p. Liberec, na téma "Geodetická dokumentace
skutečného
provedení stavby". V přednášce zhodnotil současný stav
při provádění dokumentace skutečného provedení stavby,
nastínil příčiny vedoucí k neúplnému provádění této dokumentace a v jednotlivých bodech naznačil předpoklady
pro odstranění nedostatků.
Jedním ze základních předpokladů vedoucich k zajištění výsledné dokumentace stavby je jmenování všech tří
odpovědných geodetů alespoň na významných stavbách.
Za tohoto předpokladu a při dodržování všech povinností vyplývajících z vyhl. 10/74 Sb. by bylo možné nejen
zajistit zpracování
výsledné dokumentace
skutečného
provedení stavby, ale přejít i k jejímu automatizovanému zpracování.
Kromě těchto námětů měl zajímavou přednášku ing.
arch. Havránek z ÚHA Ústí n. L. na téma "Geodetické
podklady v tvorbě územního plánování". Přednáška podrobně pojednávala o rťizných druzích územního plánování se vztahem k mapovým podkladťim. Zejména všechny
seznámil s druhy měřítek mapových podkladťi používaných při různých kategoriích územně plánovací dokumentace a při rťizné velikosti řešeného území. Nejčastěji používaným mapovým podkladem pro základní územně plánovací výkresy, zejména pro dokumentaci funkční zóny, jsou mapy v měřítku 1: 2000, respektive 1: 1000.
Rovněž poukázal na skutečnost, že vzhledem k značnému časovému odstupu mezi pořízením těchto mapových
podkladů a realizací poslední stavby. který mťiže být
dokonce až 10 let, je nutné zachovat pro celou řešenou
oblast jednotný výškový systém, a to i za cenu výjimky
z celostátního předpisu.
Po poslední přednášce následovala diskuse, která byla
zaměřena ke konkrétním otázkám při výkonu funkce
odpovědného geodeta na stavbách v Severočeském kraji.
Na závěr semináře promluvil ing. Janeček, pracovník
KGKS. Klad semináře viděl v rozmanitosti přednášek,
které svým obsahem vyčerpávaly problematiku práce OG
ze všech pohledů. Doporučil, aby i v budoucnu došlo k podobným akcim na platformě CVTS, a to ve formě semináře, konference, nebo vhodné exkurze.
,
Ing. Vladislav Taneček,
KGKS Liberec

STOJČEV STEFANOV, D. - MILEV, G. K. - GALABOV,
A. G.: Geodezii!eski raboti v stroiJtelstvo (GeodeticképrAce ve stavebnictví] ,2. vyd., vydavatel Da~avno izdatelst1l'O
Technika, Sofie, 1976, 550 str., 409 obr. 78 tab., cena
4,01 Lv.

Publikace zahrnuje geodetické práce pro prOjektování,
stavbu a využívání stavebních
objektťi všech druhťi.
Zvláštl).í pozornost je věnována bytovým, občanským
a prťimyslovým stavbám a moderním metodám jejich
výstavby. Publikace je určena inženýrsko-technickým
pracovníkům ve výstavbě.
Autoři rozdělili látku do těchto kapitol:
1. Základy

geodetických
prací ve výstavbě, obsahující
přehled celé problematiky, dále mapové podklady pro
výstavbu a problematiku přesnosti vytyčování,

2. Vy'tyčovacL práce, obsahující metody a přístroje vytyčování délek, úhlů, bodťi, přímek, obloukťi a rovin.
3. Geodetické práce v průmyslové a bytové výstavbě,
obsahující podrobné
práce pro plánování, projekty,
stavbu a využívání těchto stavebních objektů, dále
vytyčovací sítě, výškové úpravy terénu, dokumentaci
výstavby a práce ,pro stavební památky.
4. Geodetické

práce

pro vodohospodářské

5. Geodetické
zařízení,

práce

pro výstavbu
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6. Geodetické práce pro stavbu železnic a silnic.
7. Geodetická práce pro energetická
nové dráhy.
8. Měření deformací

vedení, spoje a la-

staveb.

Uvedená publikace představuje
zdařilé kompendium
rozsáhlé látky, kterou dnelrpředstavují
inženýrskogeodetické práce ve výstavbě. Jistě se stane cennou pomůckou
pro práci bulharských
inženýrů
a techniků,
geodetů
i projektantů a stavbařů. Význam této publikace je podobně jako u obdobné publikace naší [Krumphanzl-Michalčák)
v tom, že umožňuje rychlou orientaci pra.covníků praxe v problematice, která je stále rozsáhlejší
a v jednotlivých aplikacích specializovanější podle toho,
jak se zvyšuje rozsah a význam geodetických
prací
ve výstavbě a jak rostou požadavky na přesnost, pohotovosta spolehlivost těchto prací.
.Publikace je pěkně upravena, má kvalitní vazbu a je
přes svůj obsah dobře použitelná i na pracovištích a staveništích.
Ing. M. Herda, CSc.,
VOGTK v Praze

SUDAKoV, S. G.: Osnovnyje geodezičeskije
sěti [Základní geodetické sítě). Moskva, Nědra 1975, 568 s., 103
obr., lit. 78.
Autor, odborník v oblasti budovánL,geodetických
základů, žák profesora F. N. Krasovskéhě' a dlouholetý významný pracovník sovětské geodetické služby, zpracoval
přehledným způsobem látku o základních geodetických
sítích [v naší terminologii jsou to trigonometrické
sítě
všecjl řádů). Bohatý obsah knihy je rozdělen do 16
kapitol, jejichž obsah se pokusíme co nejstručněji charakterizovat.
1. Rozvoj základních geodetických sítí v SSSR. Je vylíčen
historický přehled triangulačních
prací v SSSR jak
v předrevoluční epoše, tak i po VŘSR a zvláště pak po
Velké vlastenecké válce, kdy dochází ke grandióznímu
rozvoji sovětské geodézie.
2 Schéma výstavby geodetické sítě SSSR. Je popsáno
u nás vcelku známé schéma výstavby trigonometrických
sítí od polyg6nů 1. řádu přes výplňkové sítě 2., 3., a 4.
řádu, které jsou ještě podle potřeby zhušťovány podrobnými body dvou tříd. Pozoruhodné je využívání velmi
přesných polyg6nových pořadů, které jsou spojovány do
čtyřúhelníkových
nebo trojúhelníkových
sítí. K měření
délek stran se přitom předpokládá
použití elektronických dálkoměrů.
3. Projektování základních geodetických sítí. Zdůrazňuje
sé důležitost projekce pro racionální a hospodárnou výstavbu trigonometrických
sítí a popisuje se projektovací
metoda. Vytvořený projekt je před schválením posouzen
kolektivem specialistů.
4.. Rekognoskace bodů geodetické sítě. Jsou uvedeny
různé rekognoskační
zp~\loby a jejich aplikace v mnohotvárných terénních a kiimatických podmínkách území
SSSR.
5. Geodetické signály. V SSSR se používá dřevěných
měřických staveb obvyklého typu. Osvědčily se trojboké
signály. Levnější a trvanlivější jsou kovové konstrukce.
Byly vyvinuty'! železobetonové věže jednoduché a esteticky působivé konstrukce. Zajímavé jsou signály s rombickým zakřížováním pater.
6.. Centra geodetických
bo<;lů. Popisované stabilizace
několika typů jsou vesměs železobetonové
konstrukce,
zapuštěné do země. Odráží se v tom zřejmě nutnost obejít se bez kamenného
materiálu a umožnit zakládání
stabilizací 1 v nepříznivých
půdních podmínkách, tak
častých na území SSSR.
7. Úhloměrné přístroje a jejich zkoušky. K měření úhlů
se používá vesměs sovětských teodol1tů, z nichž' jsou popsány typy jot-02, OT-02M oT-05 a novější řada Tl, T2
T5. Je věnována pozornost i obvyklým zkouškám a chybámteodolltů.

8. Úhlová měření. Je sledován vliv vnějších podmínek
na úhlová měření [stabilita staveb, atmosférická refrakce) a uVádějí se zkušenosti s ověřovacím dalekohledem.
Vyloženo měření úhlové jednotky a popsány metody měření směrů ve skupinách, měření tíhlů ve všech kombinacích, jeho úprava podle A. F. Tomil1na, způsob trojsměrových kombinací podle Ju. A. Aladžalova. Metody
úhlového měření jsou kriticky porovnány
a zmíněna
i problematika výběru měřických výsledků do staničního
vyrovnání. Výsledky měření se redukují obvyklým způsobem (centračn( změny, opravy z nadmořské výšky cíle
a na geodetickou čáru, popř. o vliv tižnicové odchylky).
Následuje výklad trigonometrického
určování nadmořských výšek.
9. Délková měření s použitím světelných a rádiových
dálkoměrů. Zajímavá kapitola, ve které jsou kromě obecných informací o těchto dálkoměrech charakterizovány
sovětské přístroje "Kvarc", SM-3, KDG-3 a rádiové dálkoměry VRD a "LUČ". Je uvedeno, jak se určují konstanty
dálkoměrů, fyzikální a matematické redukce a přesnost
měření.
10. Měření vzdálenosti
Jll.derinovou soupravou.
Jde
o dnes již klasickou metodu měření geodetických základen invarovými dráty Jll.derinovou soupravou s použitím
přenosných
stativů. Výsledky měření jsou zpracovány
obvyklým způsobem. Měření invarovými dráty se považuje za obtížné a málo produktivní. V kapitole je zmíněna i paralaktická polygonometrie s dvoumetrovou lati
i s invarovými dráty.
11. Obecné principy vyrovnávání základních geodetických sítí. Rozlehlost území SSSR a s tím spojená obrovitost trigonometrických
sítí dává tušit, že jejich vyrovnání podle MNe bude složitým problémem. Geodetické
základny a Laplaceovy azimuty se určují i v sítích
2. řádu. Autor se zabývá příslušnými otázkami, zejména
pokud jde o využití Laplaceových azimutů. Komplexy
sítí lze vyrovnávat pomocí náhradních síti vytvořených
velkými fiktivními trojúhelníky
(způsob propracovaný
maďarskými geodety) nebo se vyrovná nadřazená
síť
a fiktivní trojúhelníky se vkládají do bloků vymezených
vhodně zvolenými uzlovými body nadřazené
sítě. Přínosem je využití výpočetní techniky k automatizovanému řešení.
12. Souřadnicové vyrovnání trigonometrických
sítí. Jde
o známý a u nás běžně používaný způsob. Autor navíc
uvádí i souřadnicové
vyrovnání s využitím měřených
úhlů. V SSSR se běžně vyskytují i varianty s pevnými
veličinami [např. Laplaceovými azimuty). Souřadnicové
vyrovnání se provádí v rovině Gauss-Kriigerova zobrazení. Zajímavé je řešení, kdy trigonometrická
strana protíná hranici dvou sousedních pásů G. K. zobrazení.
13. Vyrovnání trigonometrických
sítí se závislými pozorováními. Popisuje se sestavení různých druhů rovnic závislosti a odpovídajících normálních rovnic. Je vyložen
i dvouskupinový Kriigerův postup.
14. Vyrovnání polygonových sítí. Problematika je dnes
aktuální, neboť se díky elektronickým dálkoměrům ukázalo výhodné určovat trigonometrické
body polygonometricky. K vyrovnání se použije způsobu závislých pozorování [3 rovnice závislosti). Určitým problémem je
správné zavedení vah délkových a tíhlových měření. Pojednává se o vyrovnání vetknutého pořadu, zvláště přímého, i o vyrovnání polygonových sítí s uzlovými body.
Těmto otázkám věnovali sovětští geodeti mnoho pozornosti.
15. Vyrovnání kombinované geodetické sítě aproximacemi na počítači. Díky elektronickým dálkoměrům lze výstavbu trigonometrických
sítí provádět v kombinaci triangulačních, trilateračních
a polygonových měření. Tento postup má budoucnost, neboť zabezpečuje požadovanou přesnost při optimální
hospodárnosti.
Vyrovnání
kombinovaných sítí je ovšem obtížné a bez počítačů nemyslitelné. Autor naznačuje vhodný aproximační postup
a uvádí jeho blokové schéma. Problémům tohoto druhu
budou muset geodeti věnovat i nadále zvýšenou pozornost.
16. Pravoúhlé Gaussovy souřadnice. V poslední kapitole
recenzované knihy podává autor stručný přehled aplikace Gauss-Kriigerova zobrazení s uvedením zobrazova-
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cích a transformačních
rovnic tak, jak byly v SSSR rozpracovány.
Z velmi stručně nastíněného
obsahu knihy je patmo,
že publikace je obsažná a závažná. Autorovi se podařila
velmi pěkná syntéza teoretických
poznatků a cenných
praktických
zkušeností
nashromážděných
za mnohaletou výstavbu trigonometrických
sítí v SSSR. Sloh knihy je
hutný, logický a srozumitelný. Výklad doprovází mnoho
instruktivních
obrázkii a jsou připojeny i riizné tabulky
a numerické
příklady. Rovnice nejsou až na výjimky
odvozovány. Obsáhlý soupis literatury dokumentuje pozoruhodnou práci sovětských geodetů. Knihu vřele doporučujeme všem zájemcům o triangulační práce.
Ing. Dr. Fr. Brož, CSc.,
Geodetický ústau, n. p. Praha

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ
LITERATURY

Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický
v Praze

528.3(075]

Z geodetického kalendáře
(řfjen, listopad, prosinec)
9. října 1886 - pi'ed 90 lety se v jaroměři (narodil
Ing. Karel Rykr, přednosta
katastrálního
měř. úřadu
v Praze v době nového měření Velké Prahy. (Zemřel
10. října 1966 v Hradci Králové.)
11. října 1906 - před 70 lety se narodil v PrazeLiboci Ing. Jaroslav Pruša, býv. předseda iÚSGK.
22. října 1906 před 70 lety se narodil v Plzni
RNDr. Ing. Václav Staněk, význačný český geodet, který
větší část své tvúrčí práce věnoval problémům inženýrské geodézie. (Zemřel v Praze dne 7. září 1974.)
24. října 1601 - před 375 lety zemřel v Praze slavný
dánský astronom Tycho de Brahe, dvorní astronom !CÍsaře Rudolfa II. (Narodil se 14. prosince 1546 v Knudstrupu v Dánsku.)
31. října 1923 - před 50 lety se narodil v Pelhřimově
Ing. Marcel Mimra, výrobní náměstek Geodézie, n. p.,
Praha.
5. listopadu 1906 - pi\ed 70 lety se narodil v Poříčí
u Ceských Budějovic Ing. Dr. Max Wittinger, bývalý ve·
doucí
astronomicko-geodetických
a gravimetrických
prací GTO v Prne.
(Zemřel 16. listopadu 1972 v Českých Budějovicích.)
16. listopadu
19513 před 20 lety zemřel v Bmě
Ing. Josef Peňáz, býv. přednosta regulačního
odd. technického úřadu města Brna.
16. listopadu
1971 - před 5 lety zemřel v Praze
Ing. Jaroslav Pudr, tvůrce rubriky "Z geodetického kalendáře" tohoto časopisu.
19. listopadu 1846 - před 130 lety byl položen základ
dnes světoznámým závodům VEB Carl-Zeiss-Jena.
21. listopadu 1916 - před 60 lety se narodil v Praze
Ing. Dr. Emanuel Procházka, CSc., docent katedry speciální geodézie na FS CVUT v Praze.
10. prosince 1896 - před 80 lety se narodil v ·Boru
u Třeboně Ing. Dr. Jan Císař, význačný organizátor ze·
měměřických prací a profesor na SPŠZ v Praze. (Zemřel
10. května 1975 v Praze.)
19. prosince 1906 - před 70 lety se narodil v Ústí
u Havlíčkova Brodu Ing. Miloslav Stejskal, býv. ředitel
Geodetického a topografického
ústavu.
23. prosince 1916 - před 60 lety se v Kosticích,
Břeclav, narodil Josef Baťka, nositel Řádu práce,
ře.ditel Kartog·rafie, n. p., Praha.

okr.
býv.

VÚGTK 38 888

VYKUTlL. J.
Vyšší geodézie. Díl 1.
Brno, VÚT 1975. 432 s., 181 obr., 25 tab., lit. 40.
Referenční plochy ve vyšší geodézii a. jejich geometrie.
Referenční elipsoid. Referenční koule. Řešení hlavních
geodetických
úloh. Základní trigonometrické
sítě. Základní triangulace.
Měření geodetických
základen. Vyrovnání triangulace. Trilalerace. Přenášení (hromadění)
chyb a vah v trigonometrických
sítích. Další metody budování geodetických
základ!l. Základní
výškuvé sítě.
Velmi přesná nivBlace.
Sch
528.33.088.528.1= 30

VÚGTK 11 200

REICHARDT, G.
Aspekte nnd lIliiglichkeiten bei der Bearbeitung geodiitiseher Leganetze. (Aspekty a možnosti při zpracování
geodetických
polohových sítí.)
Vermessungstechnik,
23, 1975, č. 10, s. 367-369, lit. 9
Přehled zakládáním p.olohových sítí je nutné si všimnout
stanovených přesností pro měření vzdáleností a azimutů
v astronomicko-geodetických
síUch. Autor se zabývá
způsoby zhušťování geodetických sítí a vyzdvihuje úlohu
moderních dálkoměrů. Dále se věnuje vyrovnání a hodnocení přesnosti geodet. sítí. Je zdůrazněn význam vytvoření banky dat pro perspektivu
automatizace
geodézie v nejbližší budoucnosti.
Ra

528.335=867

VÚGTK 30052

DJMITROV, D.
Za polaganeto na triangulacii
ot V, VI, i VII klas. (Vybudování triangulace V., VI. a VII. řádu.)
Geod. Kartogr. Zemeustroj., 15, 1975, Č. 3, s. 11-14,
3 obr., lit. 5.
Vypracování projektu sítě V., VI. a VII. řádu v Bulharsku. Způsoby signalizace trigonometrických
bodů V., VI.
a VII. řádu. Vyhotovení spisů o předání bodů do ochrany místním národním
výborům (sovětiim).
Št
528.4:338.45:331.024.35=82

VÚGTK 15937

KOREŠKOV, N. A.
Dillamika
proizvodstva
i proizveditelnosti
truda na
predprijatii.
(Dynamika výroby a produktivity
práce
v podniku.)
Geod. i Kartogr. (Moskva], 50, 1975, č. 9, s. 10-12,
1 obr., 1 tab.
Ri'lst efektivnosti
společenské
výroby je bezprostředně
spjat se zvyšováním produktivity práce. Autor se zabývá
srovnáním dynamiky riistu produktivity práce v jednom
podniku za čtyřleté obdo1)í, provádí analýzu produktivity
práce vypočtené !:ůznými metodami a jejich porovnání.
Ra
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VOGTK 38821
VÝZK-Z-577
PRAŽAK, J. a kol.
Základní mapa velkého měřítka intravilánu.
Praha, V<ÚGTK1975, 31 S., 3 pří 1.
Tvorba a údržba základní mapy velkého měřítka ve
střediscích osídlení oblastního a místního významu a
v centrech urbanizačního a průmyslového rozvoje. Návrh
zásad tvorby a údržby této mapy ve vymezených oblastech, zpracovaný na základě experimentálních
prací
a vlastních rozborŮ:, včetně ekonomického zhodnocení.
vI
[528.4-057.4:159.947.23

J:

MIKULE, J.
Zkuiienosti investora s činností odpovědných geodetů.
Ve: Konf. odpověd geod. 1974, Brno <ÚV CVTS 1974,
s. 131-141.
Průběh geodetických
prací v investiční výstavbě jak
jsou prováděny v Severočeském kraji národním podnikem Geodézie Liberec. Jednotlivé fáze pů:sobení geodeta
ve spolupráci a koordinaci s investorskou
organizací:
1. Zajištění výchozích podkladii, 2. Zajištění a provedení
projektové a rozpočtové dokumentace úvodního a pro·
váděcího projektu, 3. Realizace výstavby.
Sch

ČÁLEK,

DELONG, B.-SOKOLfK,
Určení efektivní
koměrů.

[330.332.624 J

528.4[084.3-11J:631.3.05

Zavedení automatizace do procesu Výroby map malých
měřítek o užívání piídy mŮ:že značně zvýšit produktivttu
práce při sestavování mapy. Autorka provedla pokus
s použitím automatického
systému "Kartimat III" při
převodu obsahu map velkých měřítek do mapy malého
měřítka. Pokus ukázal, že použitím automatického systému bylo dosaženo vyšší přesnosti v kresbě čar a snížen
objem ruční práce, což značně zrychlilo postup sestavování mapy.
di

B.

vlnové délky světla u světelných

Praha, VÚGTK 1974, s. 47-59,
výzk. prací, sv. 10.

dál-

4 obr., 3 tab. Sep. ze Sbor.

Je zkoumán vliv změny efektivní vlnové délky světla
na měřenou vzdálenost a je popsána metoda pro určení
spektrální charakteristiky
světelného dálkoměru a pro
odvození jeho efektivní vlnové délky světla. Vyvinutá
metoda byla prakticky vyzkoušena na dvou světelných
dálkmllěrech
(NASM-24, AGA-6],
použitych
CSSR
k měření
dlouhých
délek podél základny kosmické
triangulace.
Získané hodnoty
efektivní vlnové délky
světla byly u obou dálkoměrl1 srovnány s údaji výrobce
a na základě toho formulovány závěry.

VÚGTK 38900

J.

K problematice digitalizace číselně zaměřených map velkých měřítek.
Praha, VQGTK 19·74, s. 75-95, 2 obr., 10 tab., Ut. 14.
Sep. ze Sbor. výzk. prací, sv. 10.
Význam digitalizace
číselných map velkých měřítek,
spočívající ve zhodnocení velkého množství informací
v místech zvýšeného zájmu o podrobnou souřadnicovou
lokalizaci a rozšíření využitelnosti báze dat DTHM Informačního systému geodézia a kartografie.
Výsledky
experimentálního
porovnání pracnosti, nákladl1 a přesnosti možných zpl1sobu digitaliZace. Na základě těchto
výsledkl1 je proveden rozbor rl1zných metod kartometrického snímání prostřednictvím
digitalizátoru
Codimat
H-P a naznačen další směr výzkumu této problematiky.
vI
[528.425:681.3.05]:528.932.3

V<ÚGTK38906

MEISSLER, A.-VÁLKOVÁ, E.
Digitální model terénu a automatizované řeiiení vrstevnic.
Praha, VÚGTK 1974, s. 179-203, 14 obr., lit. 17. Sep. ze
Sbor. výzk. prací, sv. 10.
Shrnutí výsledků výzkumu z oblasti tvorby digitálního
modelu terénu a automatizovaného
řešení vrstevnic v letech 1973 a 1974. Je pojednáno o volbě programovacího
jazyka a vhodnéh~ středního počítače, dále o vlastní
tvorbě digitálního modelu terénu, tj. o získávání vstupních dat, jejich úpravě a zpl1sobu ukládání do paměti
počÍtače a o analytickém vyjádření terénního
reliéfu
polynomy 2. stupně. Uveden princip automati:wvané'
tvorby vrstevnic bez použití aplikace funkcí, algoritny
pro nalézání výchazích bodů: vrstevnic včetně vstupních
podmínek pro jejich bodování, zejména způ:sob prl1chodu
vrstevnic singulárními útvary. Další perspektivy řešení
z oblasti aplikací analytického vyjádření terénu.
vI

528.9

KARTOGRAFIE. KARTOGRAFICKA POLYGRAFIE

528.9[084.3-16)

[100J =30

VÚGTK 20384

528.932
KOEN, W.
Die Weltkarte1:2,5 Mm. als Informationsquelle fiir das
Relief grosserer Gebiete. [Mapa světa v mě,řítku 1:2,5
mil. jako zdroj informace o terénním reliéfu větších
území.J
Arb. Vermess. Kartenwes.
3 obr., 1 tab., lit. 6.

DDR, 1974,

Č.

31, s. 39-49,

Charakter
a význam Mapy světa 1:2,5 mil. Terénní
reliéf v obsahu této mapy. Pokyny k použití Mapy světa
při zkoumání terénního reliéfU rozlehlých území.
Št
528.9[084.3-16J :55=30
STEGENA, L.
Thematische Kartenwerke der Geowissenschaftell auf der
Grnndlage der WK 1:2,5 Mm. [Tématická kartografická
díla z oboru nauk o Zemi založená na Mapě světa v mé·
řítku 1:2,5 mil. J
Arb. Vermelss. KaI'tenwes. DDR, 1974, Č. 31, s. 51-53.
Na příkladu
pěti geologických Map světa v měřítku
1:2,5 mil. a 1:1,5 mil., vydaných v posledních letech,
analyzuje autor obsah a formu tématických
(geologickýchJ map.
Št

528.9[084.3-16J :550.8[4J =30

VGGTK 20384

[528.59:681.3]: [528.946:631] = 82
VOROB'JEVA, T. A.

BAMBALDOKOV,N.
Miiglichkeiten des Einsatzes der Weltkartel:2,5
Mm.
bei. der Zusammenstellung geologischer Karten von Europa 1:2,5 Mm. (Možnosti použití Map světa 1:2,5 mil.
při tvorbě geologických map Evropy v měřítku 1:2,5

Voz možnosti primenenija avtomatičeskoj sistemy "Kartimat III" pri sostavlenii melkomasiitabnych kart ispolzovanija zemel'. [Možnosti použití automatického systému "Kartimat III" při sestavování map malých měřítek
o užívání pI1dY.J
Věst. Mosk. Univ., Sel'. Geogr., 1975, č. 3, s. 104-107,
2 obr., 1 tab., lit. 4.

Arb. Verrness. Kartenwes. DDR, 1974, Č. 31, s. 31-37,
1 obr.
Autor analyzuje možnosti tvorby riízných typů: geologických
map
Evropy
[stratigrafických,
litologických,
strukturálních,
tektonických
apod.J na podl<ladé Mapy
světa v měřítku 1:2.5 mil.
Št

miL)
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Geodezija i Kartografija,

č. 4/76

K u t u z o v, 1. A.: Základnl směry rozvoje topograficko-geodetické výroby v 10. pětiletce, str. 1-11
Socialistické
závazky pokroko\'ých kolektivu, str. 11
až 13
K i jen k o, ]u. 1'.' Pro41él1lY kosmické
přírodovědy,
su. 18-29
Z I o b i n, L. 1. - K e lne r, ]u. G. - K o z lov, V. V.:
Komplexní mapování a mapování pro jednotlivá odVěTVi na základě
materiáHj z orbitámí stanice "Saljut-4", str. 29-35
Ber č a n :> k i j, G. 1. - S o 10m a t i n, M. E.: Některé
otázky automatizac6
deŠIfrování kosmických snímků
při použití SaPo, str. 35-39
. I
S k a tel' š č i k o v, S. V.: Zkušenost s využitím kosmické
informace pro ochranu přírody a racionální využití
přírodních zdrojů, str. 39-45
Bor š a k o v, V. D.: Výsledky vědeckých fotografických
experimentů a zpracovám fowgratií
Měsíce, pořízených automatickyml stanicemi "Zond - 6, - 7, - 8",
SU. 45-52
Aleksašin,
je.
P.-Nepoklonov,
B. V.O str o v s k i I, M. V. - T i m o I e j,e v, ju.
S.'1'j u f I i n, ju. S.: Vytvoření areocentrického
areokvatroriálního
souřadnicového
systému na základě
10tografických materlillť1 automatickými meziplanetárnímI stanicemi "Mars-4"
a "Mars-5",
str. 52-56
G i n z b u r g, G. A. - Led o v s K a j a, L. S.: Matematický zaklad map Mě,;íce m'llých l!lěřítek, str. 56-61
M a k are n k o, N. L. - Z u b i n & k i J, V. 1.: Výzkum
přesnosti
sestrojení
geodetických sítí geometrickou
družicovou metodou, str. 61-65
Nt· kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie
pi'!
Sovětu ministrů SSSR a vprezidiu
UV odborového
svazu pracujících v geologickém průzkumu, str. 72-77

S i g a lov, V. M.: Zkušenost s komplexním řízením kvality produkce, str. 1-7
Z i t k o v, V. 1'.: Plány jsou osobní - vítězství obecné,
str. 7-8
K a I a č n j u k, A. 1.: Vychovatel mládeže, str. 8-10
Po 1e v o j, V. A.: Vyloučení systematLck·ých chyb dráhy
a směru z výsledltů soul'adnicových měření prováděných zařízeními pro topografické připojení, str. 10-18
Ta r a s o v, N. 1.: Vliv paralaxy na přesnost délek měřených nitkovým dálkJměrem, str. 18-23
G a v r i Jen k o, A. G.: Určení poloh, směrového bodu,
str. 23-25
Va s i r jev, L. N.: Experiment8111í hodnocení pJ:"esnosti
leteckých fotografických
aparátů
na základě fotografování zkušebního polygonu, str. 25--32 .
S a ml' a t o v, U. D.: Zkušenost
s fotogrammetrickým
připojením leteckých snímkfi při použití vrtulníku,
str. 32-34
L u k a š e n k o, G. M.: Zařízení pro uréení výšky vodní
hladiny při leteckých hydrometrických
pracech, str.
35-39
!vIft I ach ov a, T. G.: Zkoumáni přesnosti zhotovení topografických plánu, str. 39-41
S o r i - Mel i k j a n, B. A.: Šablona pro sestrojení soui'adnicové sítě, str. 41-42
K o val e v i č, N. S. - P ob e d o n o s c e v a, O. A.:
Metodika zhotovování zemědělsl{ýcll map při použití
SaPo a automatického koordinátografu Kartimat - III,
str. 42-46
Ft o r e n s k i j, K P. - B a z li e v s k i j, A. T. - Bob in a, N. N. - Bul' d a, G. A. - K u ž m 1n, R. O. - P op o v i č, V. D. - l' r o n in, A. A. - Cer n a i a, I. M.:
Zkušenosti se zhotovováním geologicko-geomorfologicItých map povrchu Marsu, str. 46-48

r n i 1<.ov. S. A.: Ochrana pred zasažením
elektrickým proudem při topograficko-geodaticl{ých
pracech,
Slr. 48--51
1'.1i ť k o v e c, N. N.: Fři!lonunky k Instrukci, slr. 53-54
S pil' i d o n o v, A. 1.: Geodetické při stroje, str. 6U-66
Z o t o v, G. A.: Fotogrammetrické
vybaveni, str. 66-71
. Na kolegiu Hlavni správy geod§zie a kartografie
při
Sovětu ministrů SSSR a v prazldiu OV odborového
svazu pracujících
v geologickém prfizkumu, str. 71
až 73.
My

Tál' Cz Y- Hor noc h, A.: úloha Maďarské akademie
věd pti rozvoji maďarské geoaézie, str. 1-3
Bum mel', A. aj.: Vytyčovám kolellllcové dráhy kopula
aStronomické oDservatoře, str. 3-6
T ti r ti k, 1.: Měřické práce při stavbě dopravního řídíclho centra v Budapešt!, Str. 7-8
l' o I e v c ev, V. V.: 50 let časopisu Geodezija i kartograHja, str. 9-13

B a t k a i, S.: Fotointerpretace
v lesním hospodářstvi,
str. 14--16
Pap p -- Vál' y, A. - S z i 1á d i, J.: Zemědělské mapy
prOjekčně hospodářského atlasu Maďarska, str. 17-2U
Bar t h a, L.: Maďarští kartogl'alové ve VIetnamské demokratil'ké republice, s(r. 2U-25
Hl' e n k ó, P.: ZjlSÚ)Vilní lokalizace kostela Fehéregyháza
a nesprávná interpretace
:t'e!kisovy mapy, str. 25-36
B a II a, Gy.: Tvorba historických atlasu v Maďarsku, ptr.
36-42

K o I' on c z a y, M.: Nedodržovéinípředpisů
zemědělského půdního londu, str. 42-46
] ó j á r t, L.: Uprava změn práv:l. vlastnIctví
tostem, str. 46-·55

o ochraně.
k nemovi-

S It i e r s k i, Z.: Heferát generálního
tajemníka NOr,
přednesený na plenární schuzi Hlavní správy Společnosti polských geodetů ve Vari>avě, str. 1l1-83
Ty m o W li k i, S. J.: Rozhovor o struktuře
"Geokartu"
v novém správlllm uspoi'ádánl země, str. 83-85
Lip i fi s k i, B.: Geodézie v energetice,
str.
86-87
K a r W o W s k i, Z.: lIl. vědeckotechnické zasedání v Novém S~czu, str. ti8-8l}
R ó z a n K a, S.: DIskusní příspěvek r.a III. vědeckotechní[;kém zasedání na téma: Základlll :napa země
v Novém S'lCZU, str. 9U-91
B 1e d z i fi s k i, j.: Smithsoniún astrophysical Observatory (SAD] - jedno z hlavních světových středisek
astronomických a geofyzikálních výzkumfi, str. 91-94
l' I' ó S Z Y11s k i, W. - S tab 1 b W s k i,
A.:
Výzkum
charakteru odchylky bodu od přimkl jéllw prvku mě·
řeného v některých geodetických stavbách, str. 94-97
H o í u b o w i c z, K.: Scelování pfidy jako prvek intenzifikace zemědělské Výroby v podnunkách košalinského vojvodstVí, str. 98-101
S m i a 1 o w s k a .- U ber m a n, Z.: Poznámky k praktickému využití tzv. operačních sítí, str. 102-104
K on t o w i c z - Jel' y c h, B.: Problém zrakového (Vnímání grafických značek na inženýl'sko-hospodářských
mapách, str. 104--106
Ni e mez u k, j. - P i e 1o k, J.: Fotogrammetrická
inventarizace památky La Medersa el Attarine ve Fézu
(Maroko], str. 107-111
Jar o Íl s k i, A.: O práci polsl.ých geodetfi v Iráku,
str. 111-113
Mot a s, A. - P r e u s s, R. - T o 111i c z a k, E.: Hodnocení geometrických parametrů Dlěřických kamer typu
Photeo 19/1318 a UMK - 10 firmy Carl Zeiss-Jena,
str. 116-120
C Yt o w s k i, H.: Historický atlas světa, str. 121-126
B o c h e n e k, Z.: POUŽIt! teclmicky
vícespektrálních
snímku ve výzkumu porostu, str. 127-128
C h o W é1. lí s k a - Oty s, D.: GraVImetrický
výzkum
v jižní části Baltického moře, str. 128

KLUB ČTENÁŘŮ
LITERATURY

TECHNICKÉ
z edičního

Vám nabízí
RU$ko •.tcsk.ý

Ševčík:

1977

studujícím

vysokých

t .• I t.

tcchn'ckýs:lovniJ<

Obsahuje asi 93000 termínů ze všech oborů soudobé techniky.
Překladatelům,
dokumentaristům,
vý.lkumným pracovníkům
a
a odborných škol.
3. vydání. Dva svazky,' váz. asi 95 Kčs
Alois

plánu

RušUn:1 ve sct'ojjt'endvt

Příručka má sloužit k nabytí zkušeností a k obohacení slovní zásoby čtenářů, kteří
již mají solidní základy obecné a do jisté míry i technict-<é ruštiny. Kniha se skládá
z cvičných textů, dodatku a ruského rejstříku. Texty jsou doplněny názomými obrázky, abecedními slovníky a poznámkami lingvisticl{ého charakteru.
Technikům, inženýrům a překladatelům
technických textú.
3., přepracované a doplněné vydání. Váz. asi 36 Kčs
Milan

Čáp -Jiří

Dokumentace staveb

Tillmann:

Příručka umožňuj1e rychlou orientaci o všech druzích dokumentace
staveb - Pf!pravné, projektové a realizační dokumentaci. Věnuje pozomost investorskému a technickému dozoru na stavbách. Zahmuje nové předpisy .l této oblasti pr-o všechny
druhy staveb a obsahuje i příslušné odkazy na předpisy týkající se financování a hospodářských vztahů.
Pracovníkům projektových a investorských
organizací, dodavatelských
podniků, pracovníkům ústředních orgánů a národních výborů, autorského a technického dozoru
,a studujícím odbomých škol.
2., přepraco1vané vydání. Váz. asi 30 Kčs

ClsiaprO k:\idého

'911

Knížka přináší údaje umožňující 'zhodnotit výsledky hospodářského
rozvoje a růst
žLvotní úrovně 'v naší republice; součástí knížky je i řada užitečných informací.
Široké 'veřejnosti, funkcionářům a p,ropagandistům všech složak Národní fronty, poslancům, učitelům, lektorům a' studujícím.
Váz. asi 20 Kčs

Ročenka zahrnuje čtyři samostatné tematické celky. První probírá izolace proti vodě
a vlhkosti, a to jak podzemních částí objektů, tak plochých střech, druhý pojednává
o technologii betonu, o na!vrhování betonových prefabrtkátů.
Třetí celek seznamuje
s novými konstrukčními
soustavami bytových domů VVlÚ-ETA Lar-sen-Nielsen, s unifi.kovanou konstrukční
!malorozponOJVou panelovou soustavou
a unifikovanou
konstrukční stavebnicovou
soustavou montovaných
skeletů, čtvrtý obsahuje nejnovější
teoretické poznatky o statických výpočtech sloupových systémů vY.ltužených příčkami.
Stavebním technikům v projektových ústa1ve-ch, výrobních podnicích a investorských
út·varech. ,
Váz. asi 24 Kčs
. j .. ; ,ll_w

VÝHODY
•
•
•
•
•

v

ČLENSTVa

KČTL

Přednostně zajišťuje odborné knihy
PH odběru kntll nejméně za 120 Kčs poskytuje 15% knlinr prémII podle vlastního výběru
C1enovédostAvaji zdarma Clenský zpravodaj KCTL
Každým rokem dosthaji zdarma úplný edíčni pilin KČTL
C1enstvi je bezplatné

každý zájemce, který si objedná jakýkoli po·čet knížek, ale nejméně za 50 Kčs; ne·
záleží na tom, zda jde o knihy připravo·vaně nebo o starší produkci.

--Zde

odstřihněte

-------------a pošlete- na adresu SNTL 11302 Praha
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Nakladatelství technické
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se za člena KČTL -

___
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*) Nehodíc( se škrtnětel

