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dovém poli. Zaměřování bodů elektronickými dál-
koměry il gyrotheodolitem Gi-B2. Zaměřování bodlI
kombinací gyrotheodolitu Gi-B2 s elektronickými
dálkoměry.

528.94.063.9(084.3-33) :51
HAVERLÍK, 1., KRCHO, J.
Matematické zobecnenie tvorby izočiarových téma-
tických máp pomocou samočinných počítač ov.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971,' č. 6,
.s. 142-148, 4 obr., 11 lit.

Obsah mapy uvažovaný z hlediska teorie množin.
lzočarové mapy uvažované na bázi geometrického
aspektu teorie polí. Rozdělení izočarových polí
na primární a sekundární pole podle způsobu vý-
počtu jejich izočar. Výpočet sekundárních izoča-
rových polí pomocí samočinných počítačů.

681.322/437/

VLČEK, J.
Ceskoslovenský stolní počítač.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, Č. 6,
s. 149-150, 4 obr.

vývoj stolních fpočítačů v ČSSR. Elektronický
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Distance Meters and Gyrotheodolites.
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pp. 138-141, 3 tab., 1 ref.
Results of verification tests in the test field.
Surveying of points by means of electronic
distance meters and gyrotheodolite Gi-B2.Survey-
ing of points using combination of gyrotheodolite
Gi-B2 with electronic distance meters.
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General Mathematical Solution of Constructing
Isoline Maps by Means of Computers.
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Map contents considered from the point of view
of the theory of sets. Isoline maps considered
on the basis of geometrical aspect of the theory
of fields. Dividing of isoline fields into primary
and sec ondary one according to the computation
of the isolines. Computation of secondary isoline
fields by means of computers.
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VLCEK, J.
Czechoslovak Desk Calculator.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 6,

pp. 149-150, 4 fig.
Development of des k calculators in the CSSR.
Electronic desk calculator EK 69 - first Czecho-
slovak calculator belonging to the third genera-
tion of computers. Description of the calculator,
possibilities of use and further development.
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MARCAK, P.
What Do We Understand by the Digital Measuring
Instruments?
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No. 6,

pp. 152-156, 1 fig., 2 tab., 2 ref.
Brief information about the characteristics, prin-
ciples of use and main features of digital survey-
ing instruments.

771:319.52:629.783
KARSK'2',G., SYNEK, l.
Selection of Exposure TilKes at the Zeiss SBG
Camera.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, č. 6,

pp. 152-156, 1 fig., 2 tab., 2 ref.
Description of general relations during the ex-
posure of photograph. Formulation of mathema-
tical relations for selection of exposure times of
satellite and stars. Tabulation of relations for
ready looking up of suitable exposure time.
A practical example.
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DELONG, B.
Relevé des points par télémetres électroniques et
théodolites gyroscopiques.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 6,

pages 138-141, 3 tab!., 1 lit.
Résultats des eSliais de vérification dans un champ
d'essaid'un ensemble de points. Relevé des points
par télémětres électroniques et par théodolite
gyroscopique Gi-B2. Relevé des points par com-
binaison du théodolite gyroscopique Gi-B2 avec
les télémětres électroniques.
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HAVERLIK, 1., KRCHO, J.
Généralisation mathématique de la formation des
cartes thematiqiJes li lignes isochromatiques li
l'aide ďordinateurs.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 6,

pages 142-148, 4 illustrations, 11. lit.
Contenu de la carte du point de vue de la théorie
d'ensemble. Cartes A lignes isochromatiques A la
base de l'aspect géométrique de la théorie des
champs. Division des champs A lignes isochroma-
tiques en champs primaires et secondaires d'aprěs
la méthode de cal cul des lignes isochromatiques.
Calcul des champs A lignes isochromatiques se-
condaires A l'aide d'ordinateurs.

681.322/437/

VLCEK, J.
Le calculateur de table tchécoslovaque.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 6,

pages 149-150, 4 illustrations.
Evolution des calculateurs de table en Tchécoslo-
vaquie. Calculateur électronique de table EK 69,
premier représentant tchécoslovaque de la troi-
siěme génération des calculateurs, sa descriptioll,
possibilités d'exploitation et perspectives de l'amé-
lioration apportée A la construction future.
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MARČAK, P.
Ce que l'on comprend par appareils de mesure
digitaux.
Geodetický a kartografický obzor, 17, 1971, No 6,

pages 151-152, 1 illustration, 12 lit.
Brěve information concernant les caractéristi-
ques, principe de fonctionnement et signes élé-
mentaires des appareils de mesure digitaux.

771:319.52:629.783
KARSKÝ,G., SYNEK, I.
Choix de l'exposition pour les chambres Zeiss
SBG.
Geodetický a kartografický obzor, 17,'1971, No 6,

pages 152-156, 1 illustration, 2 tableaux, 2
littératures.

Description des relations générales pour l'expo-
sition du cliché. Expression des relations mathé-
matiques pour le choix de l'exposition pour un
satellite et les astres. Tabulaire des relatHms
a la possibilité du prompt ch()ix d'une exposition
favorable. Exemple pratique.
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K otázkám výchovy zeměměřičů v ČSR
z hlediska komplexní socialistické
racional izace

Doc. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

z referátu na aktivu ČVTS pro geodézži
a kartografU k 50. výročí založení KSČ

Potřeby a problémy racionalizace se zejména na
vysokých a odborných školách uplatňují dvojím
způsobem. Jednak jde o to, aby absolventi těchto
škol byli připraveni uskutečňovat racionalizaci
v praxi svého oboru a za druhé je nutno při rostou·
cí složitosti a náročnosti vyučovaných oborů i sa-
motné práce škol uplatňovat racionalizaci též
uvnitř jejich organismu. Z úkolů, které tak školám
vyvstávají, je možno v krátkém příspěvku zmínit
jen některé hlavní aspekty. Mám zato, že bude
správné, když se dotknu především těch otázek,
které nejvíce zajíma;í praxi, tj. které rozhodujícím
způsobem formují odborný, politický i pracovní
profil absolventů škol a tím i jejich osobnost. Po-
zornost přitom věnuji hlavně vysokým školpm, je-
jichž absolventi musí sehrát vedoucí úlohu při pro-
sazování a uskutečňování racionalizace.

Které charakteristiky absolventů škol jsou zde
rozhodující? Omezím-li se na ty nejpodstatnější,
pak je to samozřejmě ovládání oboru především
po teoretické stránce na úrovni současného vý-
voje a rozvojových směrů. V nemenší míře je to ale
také správné, aktivní chápání společenské funkce
oboru a připraveno,st plnit jeho úkoly v oblasti po-
Zžticko-organizátorské. I když k tomu jsou nepo-
stradatelné zkušenosti, které každý absolvent ško-
ly musí získávat po určitou dobu v praxi, přece je
úkolem zejména vysoké školy, aby k tomu položila
spolehlivé základy. Je proto zapotřebí cílevědomě
zajišťovat potřebnou rovnováhu odborných a poli-
ticko-výchovných výsledků práce škol. Vezměme
v našem oboru např. dvě typické sféry činnosti -
evidenci nemovitostí a inženýrskou geodézii. Obě
vyžadují - každá svým způsobem a svou měrou -
od pracovníků, aby byli schopni aktivně spolupra-
covat s politickými, hospodářskými a správními
složkami. A právě této schopnosti se často ještě
mnohým technikům nedostává.

Jedná se tedy o nedílnou složku výchovné práce
škol, o politicko-výchovnou činnost, které je dnes
právem věnována mimořádná pozornost. Není to
nijak činnost nová, nově je jen zapotřebí k ní při-
stupovat, bez nedostatků a chyb známých z minu-
losti, tedy co nejracionálněji. To se týká výukové
a výchovné činnosti jak ve společensko-vědních
předmětech, tak i v předmětech odborných, zde
ovšem s citlivým využitím neformál1Úch možností.
Jde však též o politicko-organizační život na ško-
lách v celé jeho šíři. Pro představu konkrétních
kroků na této cestě zmíním některá opatření na
směru geodézie a kartografie pražské stavební
fakulty, která se jistě podstatně neliší od jiných
skol. Vyvíjené úsilí se ubírá několika hlavními
směry. Především je to upevňování harmonické,
aktivní výchovné fronty učitelských pracovníků,
zajišťované v těsné spolupráci vedení školy a stra-
nické i odborové organizace. Kromě organizované-
ho ideologického vzdělávání a s ním souběžné den-

tou pracovních aktivů, na nichž jsou vysvětlovány
a diskutovány hlavní úkoly a problémy práce školy.

Druhou složkou našeho úsilí v uvažované oblasti
je systematické uplatňování prvků přípravy pro
politicko-organizátorskou činnost našich absolven-
tů v odborných předmětech nejen všude tam, kde
je to nezbytnou součástí osnov, ale i v ostatních
předmětech, kde se k tomu naskytá schůdná příle-
žitost. I když i v této oblasti máme již za sebou ne-
malé úspěchy, přece ji musíme dovést k systému,
který se stane samozřejmostí a v němž vidíme jed-
nu z možností k zajištění předpokladů pro to, aby
naši absolventi po nabytí potřebné praxe ochotněji
nastupovali na místa vedoucích pracovníků.

Je třeba ovšem připomenout, že žádoucí úspěch
této snahy je podmíně1J. nejen dobrou prací školy,
ale také neméně dobrou spoluprací praxe. Mám
zde na mysli např. prázdninové praxe studentů,
které nes"porně jsou velmi cennou součástí jejich
přípravy pro budoucí povolání. Je třeba, aby stu-
denti byli při těchto praxích vedeni vždy takovými
pracovníky, kteří v nich i přes některé současné
nedostatky dokáží upevňovat přesvědčení o pozi-
tivním vývoji a rozvíjet elán pro aktivní spolupráci
na něm. Není to úkol snadný, ale máme v něm
v dobré souhře s Českým úřadem geodetickým
a kartografickým a s jeho organizacemi nastoupe-
nu správnou cestu.

A konečně třetí, zcela zásadní složkou našeho
úsilí v oblasti poZžticko-výchovné je upevňováni,
aktivizace a rozšiřování členské základny organi-
zací Socialistického svazu mládeže na školách.
1 zde -se musíme vyvarovat chyb minulosti; přede-
vším formalismu. Situace je dnes ta, že na vyso-
kých školách máme zatím relativně málo studen-
tů -- členů Svazu, ti však jsou vesměs velmi aktiv-
ní. Ostatní studenti patt'í v naprosté převaze do
kategorie těch, kteří nejsou negativními typy, po-
třebují jen názorově dozrát a také překonat rozpa-
čitost před jinou než vyloženě odbornou studijní
prací. Pak budou moci mnozí z nich brzy aktivně
pracovat ve Svazu a ostatním bude zcela jasná je-
jich povinnost ze svých sil aktivně a všestranně
přispívat k rozvoji socialistické společnosti.

Naše pomoc tomuto vývoji se po překonání ná-
poru úkolzl v období konsolidace dala již plně do
pohybu. U nás na směru geodézie a kartografie

. CVUT např. za vydatné spolupráce stranické orga-
nizace jsou různými cestami, jako jsou neformální
setkání učitelů se studenty, nástěnkový seriál za
autorské účasti nejprogresívnějších učitelů, důsled-
ná a plnoprávná účast zástupců studentské orga-
nizace v orgánech školy a dalšími cestami vytváře-
ny podmínky k tomu, aby si všichni studenti po-
stupně uvědomili zájem na své organizaci a uži-
tečnost aktivní práce pro ni. Zkušenosti z polžtic-
ko-organizátorské práce na škole se pak jistě pro-
jeví i po nástupu absolventů do praxe.
ni práce při osobních stycích jdeme též např. ces-
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Neméně významný příspěvek k uplatňování ra-
cionalizace musejí naše školy odevzdat rovněž ve
své odborně-výchovné práci. Hlavními aspekty zde
jsou obsah, formy a metodika výuky, které ve své
symbi6ze rozhodují o odborné kvalitě absolventů.
Pokud se týká obsahu vysokoškolského i středo-
školského studia zeměměřičů, jeví se dnes v pod-
mínkách našeho státu jako nejracionálnější v pod-
statě univerzální studium, poskytující solidní zna-
losti v celé šíři ol;Joru a zajišťující tak potřebnou
pružnost při uplatnění absolventů na různých mís·
tech praxe. Na vysoké škole je v současné době ta-
kovéto široké univerzální studium završováno až
v samém závěru malými volitelnými skupinami
předmětů, z nichž si studenti vybírají tu, která od-
povídá jejich nástupnímu místu v praxi nebo jejich
studijnímu zájmu. Hlubší specializaci v jednotli-
vých oblastech našeho oboru, potřebnou zejména
u vedoucích pracovníků, bude třeba napříště zajiš-
ťovat postgraduálním studiem.

Okolností zásadního významu pro přípravu ab-
solventů' škol na úkoly racionalizace v našem obo-
ru je uplatnění prvků mechanizace, automatizace
a v té souvislosti též digitalizace prací, tvorby in-
formačního systému oboru a jeho zapojení do sou-
stavy informačních systémů. Tyto skutečnosti si
vyžádaly přizpůsobení teoretického základu studia
oboru a významné změny v koncepci řady profilu-
jících odborných disciplín, zejména. technologické-
ho charakteru. V těchto všech souvislostech nabý1Já
na důležitosti i příprava pro řídící, organizátorskou
a tedy i rozhodovací činnost. Mohu sdělit, že jsme
na školách zmíněný vývoj včas zachytili a že je
u nás čilý ruch v dalším uplatňování příslušných
prvků. Na pražské technice má např. v rámci sta-
vební fakulty obor geodézie a kartografie dnes již
velmi rozvinutou automatizaci výpočtů a její širší
funkci v celém oboru. Přesto jsme si stanovili pro
nejbližší období úkol prověřit a v konzultaci s pra-
xí plně rozvinout celý obsah a systém pedagogic-
kého procesu moderního zeměměřického inženýr-
ství.

Pokud se týká způsobů studia, přibývá v současné
době k tradičním formám denního a dálkového
studia našehO oboru nově na pražské technice post-
graduální studium. Jeho první běh se uskuteční
od školního roku 1971-72 a má vysloveně racio-
nalizační charakter. Je připraveno pro řídící pra-
covníky praxe a jeho účelem je především soubor-
né podání nových, progresívních poznatků oboru,
zejména v oblasti technické, technologické a také
řídící.

Z řady dalších otázek pedagogické oblasti chtěl
bych alespoň ještě zmínit zdárné rozvíjení péče
o mimořádně nadané studenty, provázené na praž-
ské technice živým zájmem ze strany ČOGK. Má-
me-li např. v nižších semestrech kolem 20 studentů
v dobrovolném nástavbovém semináři matematiky,
vystoupilo-li letos 16 našich studentů vyšších se-
mestrů svými referáty na studentské vědecké kon-
ferenci a spolupracuje-li řada studentů na řešených
výzkumných úkolech, pak to jsou jistě konkrétní
výsledky výchovy dorostu pro kádrový výběr do
náročné vědecké a praktické činnosti v oboru.
I tento zdroj je třeba co nejracionálněji při ná-
stupu absolventů do praxe zužitkovat.

Je ovšem jedna z výchozích podmínek pro to,
abychom ze škol mohli předávat praxi potřebný
počet kvalitních absolventů. Tou podmínkou je pří-
sun dostatečného počtu vyhovujících uchazečů
o studium, kteří by navíc měli přicházet v přimě-

řeném rozdělení podle krajů a okresů, kam je oče-
káván jejich nástup po absolvování školy. Jestli
k tomu navíc připočteme oprávněnou snahu ČOGK,
aby v jeho organizacích bylo vzhledem k povaze
oboru postupně dosahováno únosné relace počtu
zaměstnaných mužů a žen, musíme záležitost v pří-
sunu uchazečů o studium označit za klíčovou. Školy
v tom směru vyvíjejí dostupné úsžli, přece však zde
nejúčinnější pomoc mohou poskytnout pracovníci
praxe na školách ve svém okolí. ČOGK již pro le-
tošní přijímací řízení tuto pomoc zajišťoval a je
třeba i zde vytvořit systém, jenž ve svých důsled-
cích může významně přispět ke snahám o ·racio-
nalizaci v našem oboru.
Po vyčerpání alespoň nejdůležitějších aspekttl

výchovné práce škol ještě stručnou poznámku
k druhé hlavní oblasti pracovní náplně zejména
vysokých škol, tj. k práci vědeckovýzkumné a v je-
jím rámci též k výchově vědeckých pracovníků.
Naše kapacita pro tuto činnost je sice značně
skromná a s tímto vědomím je třeba posuzovat její
výsledky. Tím naléhavější je pro nás důsledná ra-
cionalizace právě též v této oblasti. Základní tezí
užitečnou jak pro hodnotu samotných Výsledků vě-
decké činnosti, tak i pro získávané zkušenosti ře-
šitelů úkolů, je koncentrace co možno na úkoly
státního plánu výzkumu. V letošním roce jsme
např. na pražské technice zapojeni na čtyři takové
úkoly a vedle nich je řešeno 11 fakultních úkolů,
koncipovaných buď rovněž v návaznosti na výzkum
mimo školu, nebo řešících aktuální otázky obsahu
případně i metodiky práce školy. Připočteme-li
ještě několž1( dizertačních a habilitačních prací na-
šich učitelů, dokončených nebo dokončovaných
právě v současné době, pak to není výčet, který by
nezasluhoval zmínky na našem shromáždění.

Pokud se týká výchovy vědeckých pracovníkú,
ta prochází v současné době regulačními opatře-
ními v zájmu její plné kvality. Těmto opatřením
věnujeme na škole potřebnou péči a vytváříme tak
předpoklady k tomu, aby napříště touto výchovou
procházeli jen opravdu schopní pracovníci s reál-
ným výhledem na využití výsledků výchovy.

V poslední poznámce chci zmínit ještě jednu
položku práce škol z hlediska racionalizace. Je to
plnění praktických úkolů formou smluv a praxí.
Zde je možno při dobrém přístupu obou stran zhod-
nocovat dalším způsobem kvalifikaci pracovník/l
škol, současně umožňovat rozšiřování praktické
činnosti studentů a co je hlavní pro praxi, mohou
být touto cestou plněny v poměrně krátkých lhů-
tách náročně a často atypické úkoly. Školy navíc
ze získaných prostředků mohou zlepšovat své vy-
bavení.

Pokusil jsem se ve svém příspěvku složit do pře-
hledné mozaiky hlavní informace o úsžli vyvíjeném
na našich školách k tomu, abychom vychovávali
co n9jlepší absolventy pro úspěšné plnění úkolů
československé geodézie a kartografie. Čeká nás
v naší činnosti nemálo náročného úsžli. Máme však
všechny důvody toto úsžli vyvíjet, nebol naše spo-
lečnost je po složitém vývoji uplynulého období
vedena zcela reálnou cestou politického, hospOdář-
ského, kulturního i všeho ostatního pokroku. Také
na našich školách se nám daří přistupovat k úko-
lům v harmonické, otevřené spolupráci státních,
stranických, svazáckých i odborových orgánz1.
A v neposlední řadě naše spolupráce s vedoucími
orgány i s organizacemi praxe je prodchnuta vůlí
jít ruku v ruce kupředu k dalšímu rozvílení úspě-
chů, jichž ,vzpomínáme u příležitosti 50. výročí za-
ložení KSC.
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K otázkam výchovy absolventov
na odbore geodézie a kartografie
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave

Doterajšie reformy štúdia na vysokých školách
ČSSR súviseli s celkovou prestavbou naše; spoloč-
nosti na spoločnost socialistickú. Nové diskusie,
ktoré sa o vysokoškolskom štúdiu u nás uedú, vy-
ústia nepochybne v kvalitativne závažne; prestavbe
štúdia na vysokých školách. Zmeny v dotera;šej
organizáciž a metodike výchovy najmii technických
vysokých škol si vynucuje čoraz výraznejšie sa
presadzujúca vedeckotechnická revolúcia v oblasti
výroby.

Problém modernizácie technických vysokých
škol, vyvolaný vedeckotechnickou revolúciou, ie
spoločným problémom všetkých vyspelých kra;ín.
V diskusiách sa často poukazuje na okolnost, že
odborná úroveň absolventov dnešných technických
vysokých škol má statický charakter v porovnaní
s prudko sa rozví;a;úcou" metodikou a technikou
jeho odboru. Absolvent často prestáva byt nosite-
l'om pokroku spoločnosti. Spoločnost však nevy-
hnutne potrebu;e nositel'ov ;ej rozuo;a, potrebuje
vysokoškolsky politicko-odborne vzdelaných al)sol-
ventov, ktorí sú v predstilru pred celkovou bežnou
úrovňou spoločnosti. Preto problém modernizácie
technických vysokých škol, formulovaný vel'mi
zjednodušene, spočíva v tom, ako dotera;ší sposob
výchovy absolventov premenit na taký, v ktorom
absolvent získa schopnost a návyky permanentne
udržat kontakt s rozuo;om vedy a techniky svojho
odboru. Využívat a aplikovat výsledky Vedy a tech-
niky domáceho a zahraničného výskumu, na;mii
využívanie výsledkov, ktoré dosiahol ZSSR a so-
cialistické štáty.

Odbor geodézie sa donedávna považoval za ustá-,
lený. Dnes sme však svedkami, ako do geodézie
preniká elektronika, automatizácia a umelé družice
Zeme, vyvoláva;ú v nej revolučné vedeckotechnické
zmeny a vynucu;ú si primerané úpravy a; na poli
výchovy odborných a vysokoškolských kádrov.

Vedenie odboru geodézie a kartografie na Sta-
vebne; fakulte SV ŠT s ohl'adom na uvedené revo-
lučné zmeny a na úlohy, ktoré čaka;ú na absolven-
tov odboru v geodeticke; praxi na Slovensku, roz-
hodlo sa zmodernizovat výchovu absolventov v sú-
lade s dnešnými potrebami spoločnosti. Za tým
účelom ustanovilo zo svo;ich pracovníkov komisiu,
aby posúdila učebné osnovy ~pripravila návrh no-
vého učebného plánu.

Komisia prerokovala učebné osnovy všetkých
disciplín. Zhodnotila ich z hl'adiska duplicity, vzá-
jomného kontaktu, rozsahu, obsahu a terminol6gie.
Niektoré osnovy od základu prepracovala, iné v do-
hode s prednášajúcim doplnila alebo navrhla upra~
vž( so zretel'om na rozvoj a potreby praxe. Navrhla
tiež zmeniť názvy niektorých predmetov.

Výsledkom práce komisie ;e jednotný systém
učebných osnov. S ohl'adom na kritické pripomien-
ky mnohých pedag6gov, s ktorými komisia konzul-
tovala, výslednú formUláciu učebných osnov možno
považovat za kolektívne dielo učitel'ov celého od-
boru. Pracovníci odboru aj praxe ocenili pr'ácu ko-
misie a navrhli akci u opakovat za 5-6 rokov.
akrem toho komisia prerokovala profil absolven-

ta a navrhla š t y r i va r ta n t y nového učebné-

Prof. Ing. Ján Krajči,
Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

ho plánu {prvý variant jednotné štúdium, druhý
variant jednotné štúdium včítane 8. semestra, 9. se-
mester s dvoma zameraniami, tretí variant tri za-
merania, štvrtý variant štyri zamerania}.

Všetok materiál, týkajúci sa modernizácie výcho-
vy absolventa odboru, bol prerokovaný 'na seminárt,
ktorý organizovalo vedenle odboru a vedenie stra-
níckej skupiny odboru. Seminár bol venovaný otáz-
kam celej pedagogickej činnosti odboru. akrem
pedag6gov sa ho zúčastnili poprední geodetickí
a kartografickí odborníci a zástupcovia geodetic-
ke; praxe na Slovensku.
Diskusia {18 diskusných príspevkov} ukázala, že

predstavitelia geodeticke; a kartograficke; praxe
majú živý, kritický a podnetný záu;em o moderni-
záciu výchovy absolventov na odbore geodézie
a kartografie SVŠT. Všeobecne prevládal názor, že
výchovu absolventov treba modernizovat, hlbší zá-
sah do terajšej organizácie štúdia by nateraz nebol
vsak namieste.

Absolvent odboru geodézie a kartografie, podl'a
viičšiny diskutujúcich, m á byt typom vedecko-
-inžinierskym, má byt tvorivým pracovníkom -
organizátorom, ne m á byt poverený vykonáva-
ním prác, ktoré može vykonat pracovník zo stre-
doškolským vzdelaním, aj keď tieto práce má ovlá-
dat.
Pre pomery na Slovensku sa ako najvýhodnejší

ukazuje je dno t n Ý alebo len má I o čI e n e n Ý
typ š t ú dia. Absolventi len výnimočne pracujú
v špecializáciž, pre ktorú boli na vysoke; škole
technickej pripravovaní. Z hl'adiska práce špecialt-
zácie v štúdiu nie sú potrebné. Ziada sa však dobrá
teoretická príprava. Absolvent dobre teoreticky
pripravený sa v praxi l'ahko zapracúva a prisposo-
bu;e zmenám, ktoré prináša dnešný rozvoj geo-
dézie.
Oloha Slovenskej správy geodézie a kartografie

- dobudovat a obnoviť mapový fond na Sloven-
sku - znamená významný impulz pre rozvoj slo-
venskej geodézie a kartografie. Ne;de však len
o formulovanie úloh, ale predovšetkým - tak, ako
to vyžaduje rozvoj našej spoločnosti - o ich úspeš-
né splnenie. Splnenie tejto úlohy bude závisiet aj
od využitia najmodernejše; prístrojove; meračskei
techniky a od techniky spracovania výsledkov. Do-
kladnejšia príprava absolventov v tomto smere tiež
'prispeje k splneniu tejto úlohy. Komisiou navrho-
vaná výmera (3-3) hodín predmetu nA U tom a -
tžzácia výpočtov a zobrazovacích
p r á c" v lIl. ročníku postačí podla názoru disku-
tujúcich iba na teoretickú prípravu. V diskusiž sa
preto navrhlo, aby tento predmet pokračoval aj
v V. roč., kedy u poslucháča sú lepšie predpoklady
aj pre praktickú aplikáciu v tomto predmete.
Toto rozšírenie predmetu "Automatizácia" je

v súlade s celkovým vývojovým trendom geodézie
a kartografie a ostatných vedeckých a technických
disežplín u nás a vo svete.

S otázkou modernizácie štúdia na odbore geo-
dézie a kartografie súvisí aj obsah a forma pred-
nášok z matematiky. Niektorí diskutujúci považu;ú
prednášky z matematiky za odtrhnuté od teoretic-
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kých disciplín a problematiky odboru. Navrhu;ú
preto vy tvorU pracovnú skupinu, zloženú zo zá-
stupcov SVŠT, SAV, VUGK, aby prerokovala otázku
modernizácie výučby matematiky a to s ohradom
na teoretické disciplíny, ktoré na matematiku vý-
razne;šie navtizu;ú.

V diskusii zostala otvorená otázka vytvorenia
osobitného študi;ného zamerania pre komplex dis-
ciplín "p o zem k o v é ú p r a vy". Prevážna časť
diskutu;úcich, ako už bolo uvedené, sa vyslovila
za Jednotné alebo iba málo členené štúdium. Po-
pritom bola formulovaná požiadavka zaviesť na od-
bore zameranie "pozemkových úprav". Táto otázka
podl'a ďalšieho názoru by sa mala riešiť na podkla-
de výhl'adových plánov pre úsek pol'nohospodár-
sket výroby, meliorácií., agrotechniky a pod. Pritom
by bolo treba uvážU, do ake; miery by sa absolventi
uvedeného zamerania podielaZi na realizácii uve-
dených plánov. Ak by sa ukázala možnosť také ho to
uplatnenia spominanýchabsolventov, bolo by po-

tom účelné otvoriť navrhované zameranie{pripad-
ne špeciaZizáciu J.

Uvedené poznámky vystihu;ú len časť diskusie
a diskusia sama, ako a; komisiou predložené ma-
teriály odráža;ú iba časť bel'mi zložite; a široke;
problematiky modernizáeie výchovy absolventov na
odbore geodézie a kartografie Stavebne; fakulty
SVŠT.

Na;bližšou úlohou komisie bude vypracovať návrh
nového učebného plánu s prihZiadnutim k diskuto-
vaným príspevkom, predneseným na seminári. Po
Jeho schváleni vedeckou radou fakulty bude uve-
dený do života, do pedagogicke; práce odboru. Bu-
de to pravdepodobne začiatkom školského roku
1972/73.

Nový učebný plán bude sice predstavovať zakon-
čenie ledne; etapy riešenia problému modernizácie
výchovy absolventov, problém v cele; širke zostane
však pravdepodobne ešte dlhšiu dobu otvorený a bu-
de predmetom ďalšich diskusi i.

Zaměřování bodů elektronickými
dálkoměrya gyrotheodolity

Elektronické dálkoměry a gyrotheodolity patří
k moderním prostředkům pro měření délek a směrů.
Jejich přesnost a vhodnost pro zhušťování sítě a za-
měřování bodů k účelům mapování ve velkých měřít-
kách byla ověřována v uplynulých dvou letech ve
Výzkumném ústavě geodetickém, topografickém a kar-
tografickém v Praze. Pro ověřovací zkoušky byl po-
užit geodimetr AGA-6 (firma AGA, Švédsko), elektro-
optický dálkoměr EOS (firma Zeiss-Jena, NDR),
tellurometr staršího typu s 10 cm dlouhou nosnou
vlnou MRA-ljCW (firma Tellurometer Ltd., Anglie)
a gyrotheodolit Gi-B2 (firma MOM,Maďarsko).
Ověřovací zkoušky se konaly ve zkušebním bodo-

vém poli našeho výzkumného ústavu v blízkosti Geo-
detické observatoře Pecný. Vybraná část zkušebního
bodového pole obsahovala skupinu podrobných bodů,
které bylo možno zaměřit ze 4 stanovisek a jejichž
polohová přesnost vzhledem k těm~o stanoviskům
byla charakterizována průměrnou hodnotou střední
polohové chyby ±7,2 mm. Vzdálenost podrobných
bodů od stanovisek činila v průměru 650m.
V rámci ověřovacích zkoušek byly podrobné body

zaměřeny ze všech 4 stanovisek polární metodou,
přičemž byly elektronické dálkoměry kombinovány
jak s normálními theodolity, tak také s gyrotheodoli-
tem. Kromč toho byla při zaměřování několika podrob-
ných bodů ověřena metoda protínání zpět pomocí
gyrotheodolitu. Polární metoda byla zvolena za zá.
kladní metodu ověřovacích zkoušek proto, že její
význam v geodézii s objevem elektronických dálko-
měrů značně vzrostl tím, že se měření délek stalo
úkonem rovnocenným s měřením úhlů, a to jak z hle-
diska přesnosti, tak ta~é z hlediska technologie a do-
sahu měření.

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

2. Zaměřování bodů elektronickými
dálkoměry

Při ověřovacích zkouškách elektronických dálko-
měrů byla z každého stanoviska zaměřena poloha
podrobných bodů polární metodou. Přitom byly mě-
řeny vodorovné úhly ve 2 skupinách theodolitem
Theo 010 a délky v jedné měřické sérii světelnými dál-
koměry AGA-6 a EOS. a rádiovým dálkoměrem MRA-
-ljCW. Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny
postupně zl, ze 2, ze 3 a ze 4 stanovisek, přičemž za
výsledek byl vzat aritmetický průměr nezávislých po-
lárních určení.
Výsledky tohoto zaměřování obsahuje tabulka 1.

V ní jsou uvedeny pro počet pozorovacích stanovisek
a pro jednotlivé elektronické dálkoměry počty zamě-
řených podrobných bodů, polohové odchylky (mini-
mální, maximální a průměrné) a průměrné hodnoty
středních polohových chyb. Polohové odchylky jsou
vztaženy k souřadni6lím zkušebního bodového pole
a představují charakteristiky vnější polohové přesnosti
po~žité metody.
Udaje tabulky 1 potvrzují známý poznatek, že

zvětšení počtu pozorovacích stanovisek sice vede ke
zvýšení přesnosti, avšak že dosažený zisk na přesnosti
'není úměrný zvětšenému rozsahu měření. Je pocho-
pitelné, ale také důležité, že s růstem počtu stanovisek
klesají hodnoty maximálních polohových odchylek
podstatně více než jejich průměrné hodnoty. Přitom
minimální odchylky se prakticky nesnižují.
Tabulka 1 ukazuje dále výrazně odlišnou přesnost

zaměřování bodů pomocí světelných dálkoměrů
(AGA-6, EOS) a pomocí rádiových dálkoměrů s 10 cm
dlouhou nosnou vlnou (MRA-ljCW). Polohová přes-
nost bodů, zaměřených světelnými dálkoměry polár-
ní metodou, je charakterizována těmito reálnými
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Tabulka I: Polohové odchylky a polohové střední chyby bodů určených polární metodou pomocí elektronických
dálkoměrů

AGA-6 EOS MRA·l/CW

Počet Polohové odchylky Střední Polohové odchylky Střední Polohové odchylky Stí'ednf
stano· Počet polo- Počet polo· Počet polo·
visek podrob. hová Ipodrob. hová podrob. hová

bodů mín'l max. I prům. chyba bodů min. I max'l prům. chyba bodů min. I max'l prům. chyba--- ---~ -,--~- ---------
mm mm I mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

I 47 4,1 38,9 17,0 - __~1_1~28,5 14,5 - 46 6 139 ~I -
-------

2 35 1,0 26,1 13,5 14,3 14 7,6 20,6 ll,6 ll,2 33 5 ll9 43 49
------ -----

_2.-=[10,0
'--- ---

- :: I3 23 7,1 23,3 13,3 13,8 19,3 13,1 9,5 23 3 59 50-ilT6,l -----
4 20,5 12,5 15,4 3 10,0 15,5 12,2 10,4 10 15 52 51

polohovými chybami: u bodů určených z 1 stanoviska
do ±4 cm, u bodů určených ze 2 stanovisek do ±3 cm
a u bodů určených ze 3 nebo 4 stanovisek do ± 2cm.
Polohová přesnost bodů, zaměřených rádiovými dálko.
měry s 10 cm dlouhou nosnou vlnou polární metodou,
je přibližně 3 až 4 krát nižší.

Z uvedených charakteristik přesnosti plyne, že polo-
hová přesnost bodů, zaměřených světelnými dálko-
měry polární metodou ze 3 stanovisek, je postačující pro
body trigonometrické sítě 5. řádu, ze 2 stanovisek pro
body zhušťovací sítě a z 1 stanoviska pro ostatní body
bodového pole. Přitom post,ačí měření délky v jedné
sérii, avšak přesnost úhlového měření je třeba při-
způsobit velikosti měřených délek. Polohová přesnost
bodů, zaměřených rádiovými dálkoměry s 10 cm dlou·
hou nosnou vlnou polární metodou, je vyhovující
pouze pro určování vlícovacích bodů při technickém
nebo topografickém mapování v měřítku 1: 2000
a menším. Ekonomické zhodnocení použité metody
ukázalo, že průměrné celkové náklady na zaměření
jednoho bodu bodového pole elektronickými dálko-
měry jsou přibližně poloviční ve srovnání s náklady na
zaměření těchto bodů klasickými geodetickými meto-
dami odpovídající přesnosti.

Tabulka 1 obsahuje dvojí charakteristiky přes-
nosti: jednak polohové odchylky, které můžeme po-
kládat za charakteristiky reálné přesnosti, jednak
střední polohové chyby, které charakterizují vnitřní
přesnost použité metody. Je zřejmé, že průměrné
hodnoty polohových odchylek a průměrné hodnoty
polohových středních chyb jsou u všech přístrojů v při.
měřené shodě, při níž nedochází k výraznějším rozdí-
lům. Lze tedy vyslovit závěr, že při použití elektronic-
kých dálkoměrů jsou charakteristiky vnitřní přesnosti
polární metody velmi blízké charakteristikám reálné
přesnosti této metody.

3. Zaměřování bodů gyrotheodoHtem
Gi·B2

Před nasazením gyrotheodolitu Gi·B2 na zamero-
vání bodů byla přezkoušena jeho přesnost při určování
azimutů. V průběhu 3 let bylo měřeno 5 astronomie.
kých azimutů na blízké terestrické cíle vzdálené od
1 do 4 km v 72 měřických sériích, přičemž etalonní
hodnoty těchto azimutů byly odvozeny z přímo měře-
ného Laplaceova azimutu. Obraz o přesnosti gyro-
theodolitu dává soubor všech 72 odchylek jednotlivých

měření azimutů vůči etalonním hodnotám. Tyto od-
chylky jsou svým charakterem velmi blízké skuteč-
ným měřickým chybám.

Maximální hodnoty odchylek z celého souboru jsou
-9,1" a +10,1", přičémž aritmetický průměr absolut-
ních hodnot všech odchylek činí 4,1" a algebraických
hodnot všech odchylek obnáší +1,7". Více než jedna
třetina všech odchylek (36 %) má hodnotu do ±2",
více než jedna polovina (54 %) leží pod hodnotou
±4". Střední chyba jednoho měř'ení azimutu gyro-
theodolitem Gi-B2 činí pro daný soubor měření
±5,6". Skutečné rozložení odchylek je velmi podobné
normálnímu Gaussovu rozložení nahodilých měřic-
kých chyb. Na základě těchto zkoušek lze vyslovit
, závěr, že za normálních pozorovacích podmínek je přes.
nost jednoho měření azimutu gyrotheodolitem Gi-B2
vyšší než ±10".

Z různých metod zamě'ř'ování bodů jen pomocí
gyrotheodolitu byla jako nejvýhodnější vybrána
a ověřena metoda protínání zpět. Zvláštnost této
metody spočívá v tom, že k jednoznačnému určení
polohy bodu postačí měřit azimuty pouze na 2 pevné
body. V souvislosti s tím rovněž odpadá mnohoznač-
nost a neurčitost řešení pro body, ležící v blízkosti nebo
přímo na obvodu tzv. nebezpečné kružnice. V daném
případě je řešení úlohy mnohoznačné a neurčité pouze
tehdy, leží-li oba dané body i zaměřovaný bod na jedné
spojnici.

V rámci ověřovacích zkoušek byly měřeny gyro-
theodolitem Gi-B2 astronomické azimuty na některých
podrobných bodech zkušebního bodového pole. Na
každém určovaném bodě byla měřena jen jedna mě-
řická série, zahrnující směry na všechny 4 pevné body
(stanoviska). Měřené azimuty byly výpočtem převe.
deny na směrníky. V dalším byly vypočteny souřadnice
jednotlivých podrobných bodů protínáním zpět po-
stupně na 2, na 3 a na 4 pevné body a srovnány
s etalonními souřadnicemi zkušebního bodového pole.
Výsledky tohoto srovnání jsou sestaveny v tabulce 2,
která obsahuje počet pevných bodů, počet zaměřených
podrobných bodů a minimální, maximální a průměrné
hodnoty polohových odchylek vůči etalonním souřad.
nicím.

Tabulka 2 ukazuje, že polohová přesnost bodů,
určených protínáním zpět pomocí gyrotheodolitu
Gi-B2, je pro daný soubor a pro průměrnou délku
vizury 650 m charakterizována průměrnými odchyl.
kami vůči etalonním polohám kolem 3. cm, zatím
co maximální odchylky dosahují 2 až 2,5 násobek této
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hodnoty. Při stejném počtu pozorovanýcih veličin jsou
odchylky u této metody dvakrát větší než odchylky
u polární metody při použití. malých světelných dálko-
měrů (AGA-6, EOS) a naopak o 25 % až 30 % menší
než odchylky u polární metody při použití tel1uro.
metru MRA-ljCW (tab. 1). Polohová přesnost této
metody leží v rozmezí polohových přesností polární
metody kombinované s malými světelnými dálkoměry
na jedné straně a polární metody kombinované s rá-
diovými dálkoměry s 10 cm dlouhou nosnou vlnou na
druhé straně.

Tabulka 2: Polohové odchylky bodů určených
protínáním zpět pomocí gyrotheodolitu Gi-B2

I Počet I Polohové odchylky
Počet I

I
směrů podrob. minimální

I
maximálni průměrné

bodů mm mm mm

2 21 2,2 85,6 33,3
3 10 19,8 50,5 33,4
4 5 1l,2 50,3 27,6

Tabulka 2 potvrzuje opět poznatek, že zvětšováním
počtu zaměřených směrů na pevné body je zisk na
přesnosti nepatrný a neúměrný zvětšenému rozsahu
měření. Tato okolnost podtrhuje význam metody pro-
tínání zpět pomocí gyrotheodolitu s měřením směrů jen
na dva pevné body. Tato metoda jeschopna nahradit
složitější geodetické metody s odpovídající přesností
zejména v lokalitách, kde trigonometrická síť není
dostatečně hustá nebo kde signalizace pevných bodů
není v potřebné míře k dispozici. Za této situace zvy-
šování počtu měřených směrů na více než 2 pevné body
nejen nepřináší odpovídající růst polohové přesnosti,
ale navíc činí použití gyrotheodolitu zbytečným.

i. Zaměřování bodů kombinací gyrotheodoHtu
Gi-B2 s elektronickými dálkoměry

Výzkum zaměřování bodů kombinací gyrotheodolitu
s elektronickými dálkoměry se omezil na ověřovací
zkoušky polární metody. Při těchto zkouškách byly
měřeny ze všech 4 stanovisek astronomické azimuty
na jednotlivé podrobné body gyrotheodolitem Gi-B2
a vzdálenosti stanovisek od podrobných bodů elektro-
nickými dálkoměry AGA.6, EOS a MRA.ljCW.
Měření azimutů bylo provedeno pro každý směr v jedné
měřické sérii a odděleně od měření délek, při němž byla
každá vzdálenost určena rovněž v jedné sérii. Po
převedení azimutů na směrníky byly vypočteny z mě-
í-ených polárních prvků souřadnice podrobných bodů
a srovnány se souřadnicemi zkušebního bodového pole.
Výsledky tohoto srovnání jsou sestaveny v tabulce 3,
v níž jsou k rostoucímu počtu stanovisek uvedeny
odpovídající počty zaměřl;1ných podrobných bodů
a minimální, maximální a prŮměrné hodnoty poloho-
vých odchylek pro použité dálkoměry.
Tabulka 3 ukazuje, že pro celkový soubor 53 bodů,

které byly určeny polární metodou z jednoho stano·
viska při průměrné délce vizury 650m, je průměrná
hodnota polohových odchylek při použití obou typů
světelných dálkoměrů (AGA-6, EOS) prakticky stejná

a činí kolem ±3 cm. Při použití rádiového dálkoměru
s 10 cm dlouhou nosnou vlnou (MRA-ljCW) je prů-
měrná polohová odchylka téměí- dvojnásobná a obnáší
kolem ±6 cm. Přitom hodnoty maximálních poloho-
vých odchylek představují dvoj- až trojnásobek prú.
měrných hodnot.

Zvětšením počtu pozorovacích stanovisek zvětšuje
se ve stejné míře také počet párů polárních prvků, ze
kterých se počítají souřadnice podrobných bodil.
V tomto ohledu ukazuje tabulka 3 opět známý jev, že
při zvětšení množství pozorování není zvýšení přes-
nosti úměrné zvětšenému rozsahu měl-ických prací.
Při polárním určení podrobných bodú ze 4 stanovisek

. zvětšuje se totiž rozsah měření přibližně 4 krát, avšak
průměrná hodnota polohových odchylek klesá u obou
světelných dálkoměrú asi o 30.% a u tel1urometru asi
040 %' Poněkud výrazněji se přitom snižují hodnoty
maximálních odchylek, a to asi na polovinu, takže
v tomto případě nedosahují ani dvojnásobku průměr.
ných hodnot. Je pochopitelné, a z měřického hlediska
také důležité, že největší zisk na přesnosti nastává při
zvětšení počtu stanovisek z jednoho na dvě stanoviska.

PI'esnost polohového určení bodú polární metodou
z jednoho stanoviska pomoc;í gyrotheodolitu Gi-B2
a malého světelného dálkoměru (tab. 3) je prakticky
totožná s přesností polohového určení bodů gyrotheo-
dolitem metodou protínání zpět na 2 pevné body
(tab. 2). Tato okolnost svědčí o tom, že při polohovém
určování bodú v kombinaci gyrotheodolitu s malým
světelným dálkoměrem je určujícím a rozhodujícím
činitelem př~snosti měření směru gyrotheodolitem.
Poměr vlivu přesnosti obou měřených veličin na
výslednou polohovou přesnost je v tomto případě při
dané průměrné délce vizm:y 650 m asi 3 : 1ve prospěch
délek. Přitom s rostoucí délkou vizury se bude tento
poměr zvětšovat.

Naproti tomu je polohová přesnost bodů, zaměře-
ných pol~rní metodou z jednoho stanoviska při spo·
jení gyrotheodolitu s rádiovým dálkoměrem, téměř
poloviční ve srovnání s metodou protínání zpět na 2
pevné body (tab. 2) a asi o 20 % nižší ve srovnání
s polární metodou při užití normálního theodolitu
a rádjového dálkoměru (tab. 1). Z toho je vidět, že
výsledná polohová přesnost je v tomto případě v pře-
važující míře ovlivněna přesností délek měřených
rádiovým dálkoměrem, přičemž poměr vlivu přesnosti
je asi 5 : 3 ve prospěch směrů. Vzhledem k tomu, že
přesnost rádiových dálkoměrů je v širokém rozsahu
prakticky nezávislá na velikosti měřených délek,
bude se s růstem průměrné délky vizury vliv přes-
nosti obou měřených veličin vyrovnávat, až opět
převládne chybový vliv směrů měřených gyrotheodo-
litem. K tomu dojde při průměrné délce vizury kolem
1 km nebo větší.

Na základě tohoto rozboru lze vyslovit závěr, že při
zaměřování bodů gyrotheodolitem Gi-B2 a elektronic-
kým dálkoměrem je nutno v zájmu využití měřické
přesnosti kombinovat gyrotheodolit s malým světel-
ným dálkoměrem, pokud prúměrná velikost měřených
délek nepřesahuje 1 km. Jsou-li měřené délky v prů-
měru větší než 1km, je s ohledem na výslednou přes-
nost postačující, kombinuje-li se gyrotheodolit s rádio-
vým dálkoměrem s 10 cm dlouhou nosnou vlnou.

1971/140



Delong, B.: Zaměřování bodů elektronickými dálkoměry
a gyrotheodolity

Geodetický a kartografický obzor
ročník 17/59, číslo 6/1971 141

Tabulka 3: Polohové odchylky bodů určených polární metodou pomocí gyrotheodolitu Gi-B2 a elektronických
dálkoměrů

Polohové odchylky pro

Počet stano- Počet podrob. AGA-6

I p::~--I-

EOS

I

MRA-l/CW
visck bodů min. I max. min.

I
max.

I
průlll. min. I max.

I
prům.

mm I mm mm mm mm mm I mm mm

I 53

I
3,6 81,8 31,0

I

5,1 69,3

I

31,6 4,5 141,2 57,3
2 25 5,4 47,0 22,1 3,6 39,9 21,8 18,4 98,0 47,9

1-----

I
I

3 16 I-~ _39,8 23,2 9,2 31,3 19,0 3,6 82,0 41,0

4 II 5,4 34,5 21,1 I 9,2 39,9 22,0 7,6 68,7 34,9-

Pojednání popisuje výsledky ověřovaclch zkoušek
při zhušťování sítě a zaměřování bodů pomocí gyro-
theodolitu Gi-B2 a elektronických dálkoměrů AGA-6,
EOS a MRA-lfCW. Výsledky prokázaly, že světelné
dálkoměry (AGA-6, EOS) v kombinaci s normálními
theodolity lze použít k zaměřování bodů trigonomet-
rické sítě 5. řádu se střední polohovou chybou do
±2 cm, bodů zhušťovací sítě se střední polohovou
chybou do ±3 cm a ostatních pevných bodů bodo-
vého pole se střední polohovou chybou do ±4 cm.
Rádiové dálkoměry s 10 cm dlouhou nosnou vlnou
(MRA-lfCW) lze použít k zaměřování vlicovacích bodů
pro účely technického nebo topografického mapování
v měřítku 1 : 2000 a menším se střední polohovou chy-
bou kolem ± 10 cm. Přitom průměrné celkové náklady
na zaměření jednoho bodu elektronickými dálkoměry
jsou ve srovnání s klasickými geodetickými metodami
odpovídající přesnosti přibližně poloviční.

Ověřovací zkoušky dále ukázaly, že gyrotheodolitu
Gi-B2 lze použít k zaměřování bodů metodou protí-
nání zpět na 2 pevné body a k zaměřování bodů po-
lární metodou ve spojení se světelným dálkoměrem
s průměrnou polohovou odchylkou vůči etalonu ko-
lem ±3 cm, přičcmž maximální polohové odchylky
mohou dosáhnout až ±8 cm. Při kombinaci gyrotheodo-
litu s rádiovým dálkoměrem s 10 cm dlouhou nosnou
vlnou jsou polohové odchylky zaměřených bodů bodo-
vého pole téměř dvojnásobné.

Průměrné celkové náklady na zaměření jednoho
bodu gyrotheodolitem jsou za normálních okolností
vyšší než náklady na jeho zaměření klasickými geode-
tickými metodami odpovídající přesnosti. Nasazení
gyrotheodolitu na zaměřování bodů je ekonomicky
výhodné jen ve speciálních případech, kdy je trigono-
metrická síť nedostatečně hustá nebo kdy signalizace
pevných bodů není k dispozici. Použití gyrotheodolitu
k oricntaci vytyčovacích a zaměřovacích sítí je eko-
nomicky výhodné vždy, když se gyrotheodolitem na-
hrazuje orientace astronomickými metodami.

Do redakce došlo 16. 6. 1970

[I] Delong, B.: Zaměřování bodů elektronickými ťJálko-
měry a gyrotheodolity. Výzkumná zpráva VUGTK
č. 342, Praha 1969, 55 stran (česky).

Udělení resortního vyznamenání
"Ústav 25. výročí osvobození",
"Podnik 25. výročí osvobození" a
"Kolektiv 25. výročí osvobození"

Český úřad geodetický a kartografický ve spolupráci
s Českým odborovým svazem pracovníků státních orgá-
nů, peněžnictvi a zahraničního obchodu provedl kom-
plexní zhodnocení II. etapy socialistické soutěže a vý-
sledků iniciativy pracujících v resortu ČÚGK,organizo-
vané na počest 25. výročí osvobození Československa
Sovětskou armádou spolu s rozborem dosažených hos-
podářských výsledků za rok 1970.
Za dosáhnutí mimořádných výsledků při plnění pra-

covních úkolll za rok 1970 a rozvoje iniciativy pracují-
cích a dobré organizování socialistické soutěže na po-
čest 25. výročí osvobození Československa Sovětskou
armádou, za morálně politický a ekonomický přínos
iniciativy pracujících, udělil předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického a předseda Českého od-
borového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu, čes t n é ti t u I y
"Ústav 25. výročí osvobození Československa Sovět-
skou armádou"

- Geodetickému ústavu v Praze,
"Podnik 25. výročí osvobození Československa Sovět-
skou armádou"

- Inženýrské 'geodézii, n. p. v Brně, a
"Kolektiv 25. výročí osvobození Československa Sovět-
skou armádou"

- Středisku geodézie v Českém Krumlově.
Současně byly odevzdány peněžité odměny.
K dosažení významných pracovních výsledků a k zís-

kání čestného titulu blahopřejeme!

Čestné, uznání vlády ČSR
a České rady odborových svazů
Oblastnímu ústavu geodézie v Brně

Za úspěšné plnění a překročení úkolů v roce 1970 a do-
sažení mimořádných výsledků v rozvoji iniciativy pracují-
cích a socialistické soutěži na počest 25. výroč'í osvobození
Československa Sovětskou armádou by~oOblastním1~ ústavu,
geodézie v Erně uděleno a vedením Oeského úřadu geode-
tického a kartografického a zástupc'i Odborového svazu
pracovníků státních orgánů, peněžnict'll,í a zahraničního
obchodu předáno Čestné uznání vlády OSR a České rady
odborových svazů.
Předání Čestného uznání li veřejné ocenění výsledků

iniciativy pracujících bylo provedeno na slavnostní schůzi
dne 6. května 1971 v Erně.
S Čestným uznáním byla spoiena také peněžní odměna

v částce Kčs 60000,-. v v

K získání Čestného uznání vlády OSR a OROS všem
pracovníkům Oblastního ústavu geodézie v Erně, kteří se
úspěšnou prací podíleli na získání tohoto vysokiho ocenění,
blahopřejeme.
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Matematické zobecnenie tvorby
izočiarových tématických máp
pomocou samočinných počítačov

Haverlík, 1., Krcho, '.: Matematické zobecnenie tvorby
izočiarových tématických máp pomocou samočinných

počítač ov

Dr. Ivan Haverlík. Dr. Jozef Krcho.
Univerzita Komenského. Bratislava

Poznámka: Samočinné počitače v texte bude-
me označovať skratkou SP. Z hfadiska vymedze-
ného rozsahu riešime problém všeobecne, programy
v ALGOLE pre ich rozsah neuvádzame.

V tejto práci sa zaoberáme stručným rozvedením
matematickej teórie tvorby izočiarových máp pomo-
cou SP. Obsah máp súčasne uvažujeme na základe
teórie množin, čo má metodologický význam pri roz-
pracovávani sposobu uchovania a spracovania infor-
mácie pre zostrojenie jednotlivých druhov máp po-
mocou SP. Rozne izočiarové mapy uvažujeme na bá-
ze geometrického aspektu teórie poli, lebo pri zacho-
vani vopred stanovených podmienok možeme každé-
mu odvodenému ukazovatefovi priradiť význam ne-
jakého skalára z s príslušnou dimenziou. Preto druh
tematickej izočiarovej mapy budeme uvažovať podfa
druhu príslušného skalára, ako odvodeného ukazova-
tefa.

Z hfadiska postupu a sposobu výpočtov izočiar jed-
notlivých druhov pomocou SP budeme izočiarové polia
rozlišovať na primárne a sekundárne. Pod primárny-
mi izočiarovými poliami budeme rozumieť také polia,
ktoré dostaneme výpočtom z nejakých základných
nameraných bodov tvoriacich vrcholové body neja-
kej trojuholnikovej siete ako vstupných údaj ov pre
SP, pričom predpokladáme, že namerané hodnoty
skalárov priradené k týmto bodom sú funkciou ich
polohy. Takými sú napr. vrstevnicové mapy zostroje-
né pomocou SP z tachymetricky alebo iným sposobom
nameranej množiny bodov, ale aj mapy izobarické,
izotermické atd., v ktorých bol priebeh jednotlivých
druhov izočiar vypočítaný z nameraných údaj ov tla-
ku, teploty atd., priradených ako skalárne hodnoty
k jednotlivým pozorovacím staniciam. Poloha týchto
staníc je analógiou polohy nameranej množiny bodov
pre vrstvevnicové mapy a k nim priradené namerané
skalárne hodnoty tlaku, teploty atd., sú analógiou
nameraných skalárov výšok. Ten istý analogický
princíp plati aj pre iné izočiarové mapy z oblasti fy-
zickej alebo ekonomickej geografie a i ostatných dru-
hov izočiarových máp, v ktorých priebeh ich izočiar
vypočítavame z polohy bodov a k nim priradených
nameraných nejakých skalárnych hodnot.

Z takto získaného izočiarového pofa ako primárne-
ho (t. j. vrstevnicové pofa, izobarického pofa atd.)
splňujúceho vopred stanovené definičné podmienky,
matematickou cestou od.vodené iné druhy izočiaro-
vých poli považujeme už za sekundárne polia. Vstupné
údaje pre výpočet priebehu jednotlivých izočiar týchto
polí ako sekundárnyc1Í, meriame už z primárnych izo-
čiarových polí.

Tento problém si teraz všimneme iba z hfadiska te-
matického zamerania našej práce.

Súhrn všetkých prvkov tvoriacich obsah mapy ako
takej možno považovať za základnú množinu Z,
ktorej prvkami sú množiny

troch základných kategórii mapových prvkov, kde A
je množina všetkých druhov čiarových prvkov, B je
množina všetkých druhov bodových prvkov a ° je
množina všetkých druhov plošných prvkov (obr. I).
To znamená, že každý prvok z množiny A, B, ° (2.1)
predstavuje jeden druh príslušnej kategórie prvkov.
Preto každý prvok množín A, B, ° je podmnožinou
dalších prvkov, na ktoré sa delia základné kategórie
mapových prvkov. V dosledku toho možno prvky
množin (2.1) uvažovať ako množiny

A1 = {(A1}1' (A1}2' , (A1}m1};
A2 = {(A2h, (A2}2' , (A2}m2};

Ak = {(Ak}l' (Ak}2' .. "' (Ak}mk};

B1 = {(B1}1' (B1}2' , (B1}n}
B2 = {(B2h, (B2}2' , (B2}'2}

Bn = {(Bn}l, (B"}2' , (Bn},J (2.2)

01 = {(01}1> (01}2' , (Ol}Sl}
02 = {(02h, (02}2' .. "' (02}S2}

v ktorých každý ieh prvok, ako je to znázornené na
obr. 1, predstavuje už súbor jednotlivých základných
druhov mapových obsahových prvkov. To znamená,
že každý prvok množín (2.2) je tak podmnožinou tvo-
renou súborom vždy základného prvku mapy. Ak teda
prvky množin (2.2) považované za podmnožiny opiiť
uvažujeme ako množiny, potom za prvky každej tejto
množiny mažeme napr. považovat súbor kartézskych
súr. x, y a k nim priradených dalších ukazovatefov
ako skalárov, určujúcich polohu a priebeh každého
jednotlivého druhu elementu z príslušného uvažova-
ného súboru základneho prvku mapy. Súbor kartéz-
skych súradníc s priradenými dalšími skalárnymi
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hodnotami ku každej usporiadanej dvojici x, y, ako
roznymi parametrami, slúži ako vstupné údaje pre
SP pri tvorbe máp.

I
I

A I
I
I

(A,), (A,). (A,),'

A,

* A jj.J
(B,k (s,k (8,1
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([,h (C,)...· (C2), (ez)•... (C,), (e,)•...
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Obr. 1: ObBahové prvky mapy rozdelené do troch zá-
kladnych množín. A - množina čiarových prvkov, B -
množina bodových prvkov, C - množina plošných prvkov.
Za bodové prvky mapy BÚpokladané všetky druhy zna-
čiek B predpíBanou konštantnou VelkOB(OUv danei mier-
ke. Poloha každei značky ie v pamiiti SP udaná Búr.
x, y a priradeným kódom. označuiúcim druh značky
v zmYBle (2.2) a inštrukciami pre vykreBlenie značky.

Rozne druhy máp obsahujú rozne súbory o roznom
počte druhov prvkov, pričom niektoré druhy prvkov
sú súčasne spoločné pre viac druhov máp. Keďže
tieto súbory prvkov podra kategórH delíme na množi-
ny (2.1) a (2.2), potom uvažované z hradiska teórie
množín, rozne druhy máp z hradiska ich obsahu mo-
žeme považovať za prieniky či zjednotenie roznych
množín (2.2) a ich kombinácie. Týmto sposobom zo
základných množín (2.2) pomocou matematických
operácH platných na množiny v teórii množín, móže-
me odvodiť rozne druhy máp. Pretože základné údaje
o polohe a priebehu jednotlivých druhov elementov
všetkých kategqrH obsahových prvkov mapy možeme
uschovať v podobe informácie ako vstupné údaje pre
SP, možeme pomocou SP na základe zadaného algo-
ritmu, v ktorom je obsiahnutý množinový prístup,
z týchto základných vstupných údajov zostrojiť
rozne druhy máp. Tento prístup si bude však vyžado-
vať. normalizáciu všetkých značiek v mapách,
ktoré možeme považovať napr. za bodové prvky,
alebo za každým vypracovať nové inštrukcie pre prí-
slušné vykreslenie týchto značiek. Tým sa však bu-
deme zaoberať v samostatnej práci.
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Teraz sme problematiku množinového prístupu cel-
kove načrtli z hradiska zamerania terajšiej práce,
v ktorej nás ako ťažisko obsahu zaujíma množina A
z množín (2.1) a jej rozdelenie na ďalšie množiny
v zmysle (2.2), vzhTadom na to, že budeme uvažovať
o súboroch roznych druhov izočiar tvoriacich izočiaro-
vé polia, za ktoré budeme považovať obrazy izočiar
v izočiarových tematických mapách.

3. Izočiarové mapy uvažované na báze geometrického
aspektu teórie polí.

Obrazy izočiar v izočiarových mapách uvazuJeme
v zmysle prác [3, 5, 7, 11] ako izočiarové polia, ktoré
sú určené príslušným skalárnym poTom. Základnými
princípmi geometrického aspektu teórie polí sme sa
z kartografického hradiska zaoberali v prácach [5, 7],
kde sme súčasne vymedzili i potrebné základné pod-
mienky. Aj keď sme v nich uvažovali iba výškové pole
ako základné a z neho odvodené vrstevnicové ako
východiskové, vymedzené podmienky a z nich plynú-
ce dosledky majú všeobecnú platnosť, pretože výško-
vé pole možeme považovať iba za jedno z roznych
druhov skalárneho poTa. Preto teraz nebudeme vy-
medzovať opať všetky podmienky a vzťahy, ale len
v zmysle prác [5, 7] uveďme, že skalárne pole akého-
koTvek druhu bude definované vzťahom

kde hodnota skalára z je funkciou polohy x, y v ska-
lárnej báze. Priebeh izočiar v izočiarovom poli skalár-
nej báze bude udaný diferenciálnou rovnic.ou

a priebeh ortogonálnych trajektórií bude udaný dif.
rovnicou v tvare

kde w'" = ZyA(X, y); WjJ = -z.,A.(x, y), pričom A(X, y) "* O
je v zmysle práce [11] integračný faktor.

Ako sme už uviedli, skaláru z móžome priradiť naj-
roznejšie významy, podra čoho nám bude vytvárať
v skalárnej báze rozne druhy polí za predpokladu
splnenia základných vymedzených podmienok. V sú·
časnej práci uvažujeme skalárne pole v najvšeobec-
nejších reláciach, preto mu nepriraďujeme konkrétny
význam. Ako sme však už v úvode načtrtli, budeme
uvažovať rozdelenie skalárnych polí na primárne
a sekundárne polia.

4. Rozdelenie izočiarových polí na primárne a sekuu·
dárne polia podla sp6sobu výpočtu ich izočiar.

Toto rozdelenie izočiarových polí volíme z' hradiska
sposobu výpočtu priebehu izočiar pomocou SP. Cha-
rakterizujme z tohoto hTadiska najprv primárne izo-
čiarové polia.
4.1 Primárne izočiarové polia. Majme konečnú
usporiadanú množinu bodov rozložených v rovinnej
ploche (x, y), ako skalárnej báze, tvoriacich vrcholy
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trojuholníkov nejakej trojuholníkovej siete, o ktorých
predpokladajme, že sú dostatočne husto rozložené,
takže možu tvoriť podklad pre výpočet priebehu
izočiar izočiarových polí. Poloha bodov tvoriacich
trojuhloníkovú sieť je jednoznačne určená súradnica-
mi x, y, pričom každému bodu je priradená nejaká
nameraná skalárna hodnota z.

Nezaujíma nás teraz sposob zistenia polohy bodov, "
druh týchto bodov a sposob merania k nim prirade-
ných skalárnych hodnot. Možeme teda uvažovať ta-
chymetricky alebo iným sposobom zistené body na
reliéfe, meteorolog. hydrologické a iné stanice, sídla
atd. s najroznejšími nameranými a k nim priradený.
mi údaj mi uvažovanými ako skalárne hodnoty. Ne.
uvažujeme zámerne vrstevnicové mapy zhotovené po-
mocou digitálneho modelu topogr. plochy z let. sním-
kov, kde nie je potrebné merať uvedený súbor bodov
v teréne, pretože vrstevnicové pole je jedným z mno-
hých izočiarových polí, a to na podstate veci z hradit.
ka definície o primárnych a sekundárnych poliach nič
nemení, pretože vrstevnicové pole zostáva v zmysle
týchto definícií primárnym poIom, pričom sa mení
iba podoba vstupov. Presto pre názornosť a hlavne
pre platnú analógiu s inými druhmi údajov uvažuje-
me aj pri vrstevnicových mapách usporiadanú mno-
žinu bodov tvoriacich vrcholy nejakej trojuholníkovej
siete. Zaujíma nás teda z nášho hIadiska, že k týmto
bodom ako vrcholom trojuholníkovej siete priradené
rozne skalárne hodnoty budú funkciou polohy x, y.
To značí, že ich možeme považovať za súčasť nejaké-
ho skalárneho poIa, takže nám možu tvoriť podklado-
vé veličiny pre výpočet priebehu izočiar príslušného
skalárneho poIa. Poloha x, y týchto bodov a k nim
priradené skalárne hodnoty budú tvoriť vstupné
údaje pre výpočet polohy bodov s konštantnou vole-
nou hodnotou skalárov na stranách trojuholníkov,
ktorými budú prechádzať príslušné izočiary. Zisťova-
nie týchto bodov, ktorými prechádzajú hIadané izo-
čiary grafickou interpoláciou, je bežné. Nás zaujíma
výpočet týchto bodov a nimi prechádzajúcich izočiar
pomocou SP. Jeden druh riešenia podali v práci [1]
Bengtsson a Nordbeck, ktorí uvažovali zároveú rozne
druhy sietí. My pre naše účely uvažujeme trojuholní.
kovú sieť, lebo ostatné druhy sietí možno prepočítať
na túto sieť. Riešenie priebehu izočiar z týchto vstup.
údaj ov pomocou SP je rovnaké pre všetky druhy izo-
čiarových polí, v ktorých vstupné údaje sú tvorené
spomenutou usporiadanou a konečnou množinou bo-
dov ako vrcholov trojuholníkovej siete (obr. 2).'

Preto za primárne izočiarové polia považujeme
také izočiarové polia, v ktorých priebeh ich izočiar
získame výpočtom z konečnej množiny bodov v ska-
lárnej báze tvoriacich vrcholy nejakej trojuholníkovej
siete, pričom tieto body aj s priradenými skalárnymi
hodnotami považujeme za súčasť nejakého spojitého
skalárneho poIa ako základného východiskového poIa.
V tomto základnom východiskovom poli samotnú zá-
konitosť rozloženia skalárov priamo neštudujeme, ale
predpokladáme o nej, že platí. Teda skaláry sú v báze
rozložené podIa funkcie (3.1).

Polohu x, y bodov na stranách trojuholníkovej
(alebo inej siete) pre jednotlivé izočiary zistíme po-
mocou známej a bežne používanej lineárnej interpo-
lácie
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Obr. 2: Primárne pole. Vysvetlivky: 1 - vypočítané bo.
dy r, r + 1, ... s hodnotou skalára Zi na stranách troj-
uholníkovej siete z jej vrcholov podla vzťahov (4.1.1).
2 - trojuholníková sieť. Jej vrcholy tvoria usporiadanú
množinu bodov, ako vstup. údajov pre SP. 3 . lineari-
zované izočiary získané z trojuholníkovej siete. 4 - vy-
kreslená izočiara podla polyn6mu (4.1.2), ktorého
koeficienty pre každý vyznačený krok vypočítavá SP zo
súst. rovníc (33) práce [6]. 5 - dotyčnice v bodoch r,
r + 1, r + 2, ... udávajúce hodnotu derivácie p1"edva
body ohraničujúce jeden krok SP v zmysle podmienok

(32) práce [6], resp. rovníc pri obr. 3.

+ _z,_"-_z_v ( )
Xi = Xv Xm -Xv

Zm-Zv

+ Zi-Zv ( )
Yi = Yv Ym-Yv

Zm-Zv

kde (xm, Ym), (xv, Yv) sú súradnice bodov tvoriacich
vrcholy siete v skalárnej báze, hodnoty Zrn'Zv sú k nim
priradené skaláry a Xi, Yi sú súradnice hIadaných bo·
dov so zvolenou hodnotou skalára Zi ležiacich na stra-
nách trojuholníkov. Keďže vrcholové body zoradené
podIa poradia tvoria konečnú usporiadanú množinu,
pre každú hIaqanú izočiaru nájdenými bodmi r, r + 1,
r + 2, ... , r + i so súr. Xi, Yi konstruujeme túto hra.
danú izočiarupomocou polynómu

Je postačujúce uvažovaťstupeú polynómu n = 4 a pre
plynulosť priebehu izočiar uvažovať vždy štyri body
Pro t. j. r, r + 1, 1" + 2, r + 3 na izočiare so skalá-
rom Zi ležiace na stranách trojuholníkovej siete ana-
logicky tým sposobom, ako sme to v inom prípade
uvažovali v prácach [6, 7]. To znamená, že pre úsek
modelovanej krivky medzi bodmi r + 1, r + 2 vypo-
čítame zo známych súradníc Xr+i, Yr+i bodov r, r + 1,
r + 2, r + 3 (i = O, 1, 2, 3, ... ) zo sústavy rovníc
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Yr+1 = aOx~+1 + alX~+1 + a2x;+1 + a3xr+1 + a4

Yr+2 = aOx~+2 + al X~+2+ a2x~+2 + a3xr+2 + a4

Yr+3 = aOx~+3 + alx~+3 + a2x~+3 + a3xr+3 + a4

neznáme koeficienty ao až a4, pričom členy na ravej
strane posledných dvoch rovníc sú pred písané de.
rivácie v bodoch r + 1, r + 2, ako to aj vyplýva
z pravých strán oboch uvedených rovníc. Podrobne
sa celým problémom zaoberáme v prácach [6, 7].

Ak ovšem na základe bodov ako vrcholov uvedenej
siete interpoláciou skalárnych hodnot vo vrcholoch
tejto siete uvažujeme v zmysle prác [5, 7, 11] inter-
polačnú plochu príslušného skalárneho pora, potom
dostaneme priestorový plošný útvar lineraizovaný
skladajúci sa z rovinných trojuholníkov v priestore
(viď, napr. obr. 1, 2 práce [1]). Tento plošný útvar
"zaobrujeme" dodatočne polynómom (4.1.2), pričom
však na hranách siete v priestore zostá va zmena ska-
lárov Zi na element dížky Lls lineárna (obr. 2): Toto
však nevyhovuje z hradiska teórie typických izočiaro-
vých polí, kde sa so zmenou Lln v smere ortogonálnej
trajektorie predpokladá nelinárna zmena skalára z.
Preto v prípade že dížkové úseky Lls;, Llsi+l> ••• na
stranách trojuholníkovej medzi za sebou nasledujúci.
mi izočiarami ležia na ortogonálnej trajektórii, musí.
me v danom úseku aproximovať nelineárnu zmenu
skalára Zi. Preto ak zostrojované primárne pole chce-
me použiť ako podkladové pre výpočet ďalších sekun·
dárnych izočiarových polí, je vhodnejšie matematicky
uvažovať nelineárnu zmenu skalára Zi na element
dížky Llsi. Týmto problémom sa podrobne zaoberá-
me z hradiska použitia sr v práci [3].
4.2 Sekundárne izočiarové polia. Za sekundár·
ne izočiarové polia považujeme také polia, ktoré vznik-
nú matematickým odvodením z primárnych izočiaro-
vých polí, takže vstupné údaje pre SP pre ich výpočet
meriame alebo počítame z primárnych izočiarových
polí.

Preto pre konštrukciu tematických izočiarových
máp, v ktorých priebeh izočiar sme odvodili z iných
polí, potrebujeme pre nameranie alebo výpočet vstup-
ných údajov užexistujúce iné izočiarové mapy.

Všeobecnú rovnicu odvodených (t. j. sekundárnych)
izočiarových polí napíšme v tvare

kde index n = 1, 2, ... označuje poradie roznych
skalárov ako funkcií polohy x, Y, matematicky odvo-
dených z rovnice (3.1) primárnych skalárnych polí.

Ukážme konkrétny prípad vzájomného vzťahu pri.
márnych a sekundárnych izočiarových polí na vrstev-
nicovej mape verkej mierky z hradiska morfometrickej
analýzy reliéfu odvodených v práci [9] a čiastočne [7].

Ako sme už uviedli, vo vrstevnicovej :mape má
skalár z význam skalárov výšok a jeho rozloženie
v báze je definované rovnicou (3.1). Jedná sa teda
o výškové pole a je to primárne pole. Sekundárne polia
k tomuto výškovému východiskovému poru, odvode-
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né teda zo zákl. vzťahu (3.1) budú: izotan-
gentové pole definované rovnicou

izogradientové pole izogradient výško-
vých (izoklín) definované rovnic ou

I

izočiarové pole horizontálnej krivosti topo-
grafickej plochy ako modelu reliéfu definované
v skalárnej báze rovnicou

-z~zxx + 2 z",vZ",zlI- Z~ZY1I---======--= E (4.2.4)
V(z~ + Z~)3

izočiarové pole normálovej krivosti topogra.
fickej plochy modelujúcej reliéf, definované v ska-
lárnej báze rovnicou

Z~z"''''+ 2 Z"'IIZ",ZII+ Z~ZIIII
------ __- _-_-_-_-_-_-_-_.-__ - - O)

(z~+ z~) V(1 + z~+ Z~)3 - ,

V rovnici (4.2.5) má skalár O) v skalárnej báze (v mape)
význam krivosti v smere spád. kriviek na topografic-
kej ploche definovanej vzťahom

dYN
dn =0)

kde dYN je zmena uhla spádu YN topogr. plochy ako
modelu reliéfu v smere spád. krivky a veličina dn je
element dížky v smere spád. krivky, na stranu klesa-
júceho skalára z. Hodnota uhla YN je určená vzťahom

ozon = tgYN = I grad zl
V zmysle prác [5: 7, 9, 10] je uhol YN zároveň uhol
zovretý v danom bode P na spád. krivke topogr. plo-
chy jednotkovým vektorom normály N k topogr.
ploche s jednotkovým vektorom k súr. sústavy (a, i, j,
k). Podkladom pre nameranie vstupných údajov a vý-
počet týchto polí je vrstevnicová mapa. Z týchto
vstupných údaj ov zapísaných v tvare vstupnej ma-
tice A možno na SP vypočítať všetky uvedené druhy
polí, pričom tie isté údaje vstupnej matice A slúžia
zároveň aj pre výpočet máp dynamiky oslnenia re-
liéfu pomocou SP (viď. práca [6]). Vzťah medzi pri-
márnymi a sekundárnymi izočiarovými poliami je
všeobecný a preto možno nájsť aj všeobecný matema.
tický predpis pre ich konštrukciu pomocou SP s jed-
ným univerzálnym programom.

5. Výpoěet sekundárnych izoěiarových polí pomocou
SP.

Tento problém sme čiastočne riešili pri zostrojení
máp morfometrickej analýzy reliéfu a dynamiky oslne-
nia reliéfu. Problém sme síce riešili zo špecifického
aspektu morfometrickej analýzy reliéfu a dynamiky
slnenia reliéfu, avšak riešenie obsiahnuté v rovniciach
(4.2.2) až (4.2.5) možno zovšeobecniť aj pre interpre-
táciu vlastností iných druhov primárnych polí. Tak
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isto zápis vstupných údaj ov vo forme matice A ako
vstupnej matice (viď. obr. 2 práce [7] a obr. 4 práce
[6]) má všeobecnú plastnosť.
Problém konštrukcie izočiar sekundárnych skalár-

nych polí možno riešiť viacerými spósobmi. V prácach
[6, 7] sme odvodili riešenie výpočet a konštrukciu
izočiar pomocou SP aproximovanim funkciou jednej
premennej a súčasne sme načrtli riešenie aproximo-
vanim funkciou dvoch premenných. Teraz načrtneme
riešenie výpočet a konštrukciu izočiar metódou mo~
delovania funkciou jednej premennej s parametrom
kombinovane s funkciou dvoch premenných pre
výpočet róznych druhov skalárov a ich izočiar. Toto
riešenie výpočtu a zostrojenia izočiarových máp po-
mocou SP je vefmi vhodné pre stredné SP s výstu-
pom buď na KINGMATIC, alebo priamo z SP na
vykreslovacie zariadenie s plotterom.
5.1 Riešenie izočiar sekundárneho izočiaro-
vého pofa pomocou SP, modelovanim pri-
márneho pofa funkciou jednej premennej
s parametrom. Uvažovať budeme dve funkcie:
aproximujúcu funkciu y = D(x, t) a funkciu (3.1)
z = z(x, y). Ako vstupné údaje použijeme maticu A
(viď práce [4, 6, 7]). Z definicie' tejto matice vyplýva,
že každý jej riadok predstavuje množinu priešečnikov
jednej vrstevnice so spádovými krivkami uvažovanej
singularity. Zo všeobecného hTadiska to znamená
množinu priesečnikov jednej izočiary nejakého skalár-
neho pofa (3.1) s ortogonálnymi trajektóriami. Naj-
skór aproximujeme izočiary primárneho poTa (napr.
vrstevnice reliéfu) funkciou (4.12) pre n = 4, t. j.

Pre výpočet tejto funkcie uvažujeme štvoricu bodov
r, r + 1, r + 2, r + 3 vždy na izočiarepoTa (napr.
na vrstevnici) ako prvkov aii matice A. Pole modelu-
jeme na oblasti M (primárneho poTa), vymedzenej
dvomi orgotonálnymi trajektóriami (napr. spád. kriv-
kami) a dvomi izočiarami primárneho poTa (napr.
vrstevnicami) (obr. 3). Táto oblasť M je vždy určená
štvoricou prvkov aij matice A. Prvná spracovávaná
štvorica vymedzujúca štvoruholnikový plošný útvar
určuje izočiaru a zároveň ďalší štvoruholnik, ktorý
budeme spracovávať (obr. 3). Rozhodujúci proces pre
postup SP rozoberáme v práci (3, 4], teraz sa zaobe-
ráme len matematickou stránkou vlastného problému.
Prvkami postupnosti pre výpočet koeficientov ao až a4

funkcie (5.1.1) sú teda prvky vždy jedného riadku
matice A. V ďálšom budeme uvažovať tri štvorice
bodov na izočiarach ako prvkov z matice A, t. j,

(

aii , ai. i+l , ai. i+2 , ai. i+a )

A = a·i+t.i> ai+l.i+1' ai+l.i+2' ai+l.i+a

ai+t. i. ai+2. i+1' ai+2. i+2' ai+2. i+a

pričom v zmysle prác [6, 7] poznamenajme, že tieto
prvky sa skladajú z nameraných koordinát x,y a ska-
Iárov z. Řtvorica bodov v každom riadku (5.1.2) pred-
stavuje tak uvedenú štvoricu bodov r, r + 1, r + 2,
r + 3 pre výpočet funkcie (5.1.1). Z prvého riadku
matice A (5.1.2) teda dostaneme aproximativnu funk-
ciu /l(X) prvej izočiary (vrstevnice), z druhého riadku
funkciu Mx) druhej fzočiary (vrstevnice) a z tretieho
riadku dostaneme funkciu /a(x) tretej izočiary (vrstev-
nice) danú (5.1.1), viď (obr. 3).

. Haverlík, I., Krcho, T.: Matematické zobecnenie tvorby
izočiarových tématických máp pomocou samočinných

počítačov

Yk. Hl = ao. k xt, iH + al.k :4. i+l + a2. k xt i+l+
+ aa. k Xk. i+l + a4• /,

Yk. i+l+l - Yk. i 4 a + 3 2 + 2 +------- = ao.k Xk. i+l al, k Xk. i+l a2. k
Xk.i+l+l - Xki

+ aa.k

kde 1= 1, 2; k = i, i + 1, i + 2

Obr. 3: Modelovaná oblast M primárného izočiarového
pola ako podklad pre výpočet izočiar sekundárnych izo-
čiarových polí. ]zočiary primárneho pola vo vymedzenej
oblasti aproximujeme /unkciami /l(X), f2(X) resp. /a(x)
pomocou súsťavy rovníc uvedených pod obrázkom. Táto
sústava rovníc predstavuje vždy pre jednotlivé hodnoty

k, 1 sÚ8tavu rovníc (4.3.1) rozpísanú v texte.

Modelovať budeme na oblasti M ohraničenej izo-
čiarami primárneho poTa určenými funkciami /l(X),
/2(X), resp. /a(x) a ortogonálnymi trajektóriami pre-
chádzajúcimi bodmi

(obr. 3). Oblasť M modelujeme teda vymedzenim
funkciami /l(X), /2(X), alebo vymedzenim funkciami
/l(X), /2(X), fa(x), Uvedieme oba pripady a z nich ply-
núce dósledky.
Na oblasti ohraničenej izočiarami ft(x), /2(X) bude-

me definovať funkciu

y = Da(x, t) = kl(t) /l(X) + k2(t) f2(X) (5.1.3a)

kde x E M; t (O; 1)
a na tejže oblasti M v pripade uvažovania funkcii
/l(X), /2(X), /a(x) budeme definovat funkciu
y = Db(x, t) = kl(t) fl(X) + k2(t) Mx) + ka(t) /a(X)

(5.1.3b)

kde x E M; t (-I; 1) .
Funkcie ki(t) parametra t (kde i = 1,2) pre pripad

prvý definujeme na základe podmienok

kl(t) = l-t
k2(t) = t

a funkcie ki(t) parametra t v druhom pripade definu-
jeme na základe podmienok

Db(x, -1) = fl(X); Db(x, O)= /2(X); Db(x, 1) = /a(x)
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1
kl(t) = 2 (t2 - t)

k2(t) = -(t2 - 1)

k3(t) = ~ (t2 + t)

Pre jednotlivé hodnoty parametra t E (0,1) v prvom
prípade a t E (-1,1) v druhom prípade dostaneme
funkcie, ktoré modelujú izočiary (vrstevnice) medzi
póvodne skonštruovanými izočiarami aproximujúcimi
funkciami fl(X) a f2(X). Z definície (5.1.1) a funkcie
(5.1.3a) resp. (5.1.3b) vyplýva, že sú spojité vzhra.
dom na premennú x a pri spojitej zmene parametra t
sú spojité vzhfadom aj na tento parameter. Spiňajú
teda podmienky na modelovanie izočiarového poTa,
pretože aj ich derivácie sú spojité.
Vzhfadom na (5.1.1) a (5.1.3a) máme teda na oblasti

M danú jednoparametrickú sústavu kriviek

a vzhTadom na (5.1.1) a (5.1.3b) máme na oblasti M
danú jednoparametrickú sústavu kriviek

Pri úplnej analýze izočiarových polí a výpočte
kvantitatívnych ukazovaterov je potrebné vyjadriť aj
priebeh ich trajektóriových polí. Z hradiska miesta
a sledovaného ciera nebudeme sa týmto problémom
podrobne zaoberať. Preto iba uveďme, že by sme vy-
jadrili diferenciálne rovnice sústavy izočiar (5.1.5a)
a (5.1.5b) a z nich díf. rovnice ortogonálnych trajek.
tórií. Riešením týchto diferenciálnych rovníc by sme
dostali rovnice sústavy ortogonálnycn trajektóril na
oblasti M v tvare vhodnom pre SP [3, 4].
Z rovnice (5.1.3a) a vzťahov (5.1.4a) vyjadrime ďalej

parameter t ako funkciu premenných x, y, takže do.
-~~"eme

y - fl(X)
t(x, y) = f2(X) - fl(X)

Modelujme teraz na oblasti M priebeh skalárov z
ako aj priebeh. interpolačnej plochy skalárneho poTa
(3.1) pomocou funkcie

v ktorej parameter t je funkciou premenných v zmysle
(5.1.6). Táto funkcia má mať pre body ležiace na vrs-
tevniciach Mx), t. j. pre hodnotu parametra t = Ohod·
notu Zla pre body ležiace na vrstevnici f2(X), t.j. s hod-
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notou parametra t = 1 hodnotu Z2' Preto ju v zmysle
uvedených podmienok definujme nasledovne:

Z(X, y, t) = (Z2 - Zl) t + Zl

čo vzhradom na (5.1.6) móžeme napísať

y - fl(X)
z(x, y, t) = (Z2 - Zl) f2(X) _ fl(X) + Zl (5.1.9)

Modelujme teraz skalárne pole (3.1) funkciou (5.1.7)
podra druhej alternatívy, v ktorej budeme vychádzať
z rovníc (5.1.3b) a (5.1.4b). Rovnicu (5.1.3b) vzhradom
na (5.1.4b) upravme na tvar

Ul - 2 f2 + fa) t2 - Ul - fa) t + 2U2 - y) = O
(5.1.10)

kde na miesto fi(X) pre i = 1,2,3 sme z hradiska miesta
písali li, pričom sa význam nemení. Z tejto rovnice
vyjadrime parameter t ako funkciu x, y, t. j.

t(x, y) =

Ul - fa) ±VUl - fa)2 - 4Ul - 2f2 + fa) 2(f2~Y)
2Ul - 2f2 + fa)

(5.1.11)

Funkciu (5.1.7) definujme teraz na oblasti M tak, aby
pre body ležiacc na izočiare fl(X), t. j. pre hodnotu
parametra t = -1, mala hodnotu Zl' pre body ležiace
na izočiare f2(X), t. j. pre hodnotu parametra t = O,
mala hodnotu Z2 a pre body ležiace na izočiare fa(x),
t. j. pre hodnotu parametra t = +1 mala hodnotu za'
Preto ju definujme ako

1 1
z(x, y, t) = 2 (Zl- 2z2 + za)t2 +2 (za- Zl) t + Z2

(5.1.12)

na oblasti M.
Funkciami (5.1.9), resp .. {5.1.13) je na oblasti M

modelované primárne pole (3.1), pomocou ktorých
móžeme na tejto oblasti odvodiť vzťahy pre izočiary
sekundárneho pora a ich priebeh potom počítat po-
mocou SP. Uveďme ako príklad na základe rovnice
(5.1.9) matematické vzťahy pre modelovanie sekun-
dárnych polí (4.2.2) až (4.2.5) na oblasti M. Preto
určime vzťahy pre parc. derivácie zx, z1/' ZX1/' zxx, z1/1/
vzhradom na modelúcu funkciu (5.1.9). Jej derivova-
ním dostaneme

Z2-Zl

f2-h

( )= ( _ ) [ 2(y - fl) U~ - f~)2 + 2f~U; - f;)- (y - fl) U2 - Hl
Zxx x, y . Z2 Zl . U2 _ fl)a (f2 - fl)2

f~- f~
ZX1/(X' y) = (Z2 - Zl) (~2_ fl)2 = Z1/X(X, y)
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kde II a li' označujú prvé a druhé derivácie funkcie
f.;(x), pričom i = 1,2.
Dosadenirn týchto vzťahov (5.1.14) do rovnic (4.2.2)
až (4.2.5) dostaneme rovnice prislušných izočiar na
oblasti M ako priarny podklad pre ich výpočet po-
mocou SP. Po spracovani oblasti M postupuje SP
na ďalšiu susednú oblasť atď., až kým nespracuje celú
rnaticu A'. Ako srne už uviedli, výstupom z SP sú
sekundárne izočiarové polia, t. j. mapy v prisl. vole-
nej mierke, ktorých izočiarový obraz za takéto polia
možerne v zmysle uvedených podmienok považovať.
Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že aproximu-

júca funkci a prirnárneho pofa definovaná na obl. M
vzťahom (5.1.9) resp. (5.1.13) vychádza z aproximácie
izočiar (vrstevnic) parabolami štvrtého stupňa. Teda
pokiaf je vrstevnica, alebo iná izočiara primárneho
skalárneho pofa v ďanom úseku krivka štvrtého a niž-
šieho stupňa, je vyjadrená presne. Rozdiely vznikajú
až pri krivkách vyššich stupňov. Keďze však je oblasť
M čo do vefkosti malá, rozdiely vzniknuvšie aproxi.
máciou sú zanedbatefné, pričom máme možnosť uva-

BLOKOVÉ SCHÉMA PRE .5P·NAV~POtET IZOCIAR 5EKUNOO
NYCH POLí MODELOVANíM PRIMÁRNEHO IzotlAROVEHo POCl

fUNKCIOUJEDNEJ PREMENNEJ S PARAMETROM

'Haverl1k, 1., Krcho, f.: Matematické zobecnenie tvorby
izočiarových tématických máp pomocou samočinných

počítačov

žovať sieť vrstevnic a' spádnic, resp. iných izočiar prim.
polí a ich ortog. trajektárii jemnejšie, takže sa zmen-
šia pripadné rozdiely.
Celkový postup výpočtu izocIar sekundárnych

polí pomoc ou SP modelovanim primárneho izočiaro-.
vého pofa funkciou jednej premennej s parametrom
je zachytený na blokovej schéme (obr. 4).
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Do redakce došlo 7. 12. 1970.

Lektoroval: Dr. Ing. Lubomír Kubáček, CSc.,
Ústav teárie a merania SAV Bratislava

Cyklus vědeckých přednášek
směru geodézie a kartografie
ve školním roce 1971/72 na ČVUT v Praze

Vědecké ptednáliky směru geodézie a kartografie fakulty
stavební na O V UT v Praze budOll pokračovat i ve likolním
roce 1971-72. Budou prosloveny vždy vprvém pondělí
každého měsíce, počínaje říjnem 1971. Doba začátku 1'e
přesunuta na 15.00 hod. Konat se b'udou v bndově technil.~y:
Praha 1, H usova 5.

Data konání přednáliekpro zimní semestr jsou tato:
4. října 1971
1. listopadu 1971
6. prosince 1971
3. ledna 1972
7. února 1972

Ing . .Josef Kabeláč, OSc.,
vedoucí cykl'u přednáliek
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Československý stolní počítač Jan Vlček
Ústav pro výzkum rud, Praha

V ČSSR došlo k docenění moderní výpočetní tech-
niky podstatně později v porovnání s jinými prů-
myslovč vyspělými státy; zhruba od r. 1963 se snažíme
vzniklé zpoždóní odstranit. Provoz velkých, sUedních
i malých poi',ítah"l přwlpokládá budování výpočetních

stř'cdisek, jejichž využití je ekonomické pouze ph za-
dání úloh s určitými kvalitativními nebo kvantitativ-
ními ukazateli. Přes všechny snahy o urychlení komu-
nikace mezi střediskem a zadavatelem není možné
rychlé zpracování úloh pro decentralizovaná a od
výpočtového střediska vzdálená pracoviště. Tento
stav vedl v zahraničí k vývoji stolních počítačů, které
má zadavatel k dispozici přímo na pracovišti k řešení
jednodušších vědeckých, inženýrských, technických
a ekonomických výpočtů.

Prvé typy stolních počítačů rychle nahradily dří-
vější automatické mechanické stolní kalkulačky, které
předčí rychlostí prováděných operací (sčítání a odečí-
tání trvá asi 100 ms, násobení asi 200-300 ms, dčlení
asi 500 Ins), v možnosti uložit mezivýsledek v paměť
počítačI', a v naprosto nehlučném chodu. V ČSSR jsou
z této skupiny počítai',ú dosti používány počítačc
SOEMTRON z NDR ncbo I~LKA z BLR, která je
v poslední době vyráběna též s tiskárnou. V KS je
známa ř-ada podobných počÍtačú; namátkou lze uvést
např'. ADDO X ml()8 s obrazovkou, ADDO X fJ(l28
s tiskál'llou, FACl T 1115 Mini (nejmenší stolní jedno-
duchý počítai", 8 míst, rozměr 80 X 140 X 250 mm,
váha 1,5 kg), HITACHI KK 24, KK :32, FHTDEN
lHiO, :FRIDEN l\'lini 1115, a mnoho jiných.

Vy~ší v.ývojové stupně stolních poUtačů umoznUJl
automatieký výpočet druhé odmocniny; do této sku-
piny patří např. malý FRIDEN 1116 nebo větší
FRIDEN 1162. Nejvýznamnější jsou stolní počítače
s programovaným výpočtem. Z této skupiny jsou

v ČSSR dosti známé italsk0 poč'ítač'p OLIVETTI-
-PHOGRAMMA 101 nebo 203, s tiskárnou a s bohatou
knihovnou programú pro různé obory. Severoamerický
systém stolních počítačů HEWLETT - PACKAHD
9100 je bohatě vybaven nejrúznějším pHslušcnstvím
vČ'etně knihovny programú, a na víc umožňuje auto-
matizaci grafických prací.

V CRSR byl ukonč,en vývoj a bylrt zahájpna sériová
výrob;t ekktroniekého stolního poi"ítač'e EK 6n (pro-
zatímní označ·pní). Výzkum a výn)j pO{'Ítačoeprovedl
Výr-kllmný ústav m2oŤC'matiekýchstrojľl VP spolupráci
s V,vsokou školou technickou v Brni'" výrobcem poNtač,e
jsou Závody pri'lmyslové automatizuce, Praha !I - Č;a-
koyice. POl,ítai" RK (in je prv.ým l·pskoslo\'enským
rppJ'l'zentantem VýpOlPlllí techniky tr-v' Udí g('J)('racp
poGítal'ú (poUtal'o s uplatněním intf'grovan)'ch obvo-
dú- v jedinl'm obvodu je: vc:lká huta polovodičových
křprníkov.ých prvků, tímž se: významně zmenšuje
objem); pi"pdpokládá Sl" že všeobecné zvládnutí inte-
grovaných obvoch\ vc výpoú'tní technice je rozhodu-
jící pro rozvoj výroby počítačú v Č'SSR. V poi':ítače je
uplatněna automatizace výpočtu druhé odmocniny;
kromě toho má prvý č'eskoslovenský stolní počítač
řadu dalšíeh Ú('elných úprav, které si zaslouží podrob-
nl'jší popis.

Z hlediska vnější úpravy se počítač podstatně od-
chyluje od úprav konvenčních, jak je zřejmé z obr. 1:
poč,ítač: sestává ze d vou částí, a to z výpočetní jed-
notky s ovládacím panelem (rozměr 165 X 560 X
X 480 mm) a z obrazovky (rozměr 160 X 205 X
X 450 mm), která je otočně připevněna na horní části
výpočetní jednotky. Zajímavá a úóelná je úprava re-
gistrů: počítač má celkem 6 registrů, jeden vstupní
(který je současně rgistrcm výsledku), 3 registry
operač:ní, a dva registry paměťové, přiěemž všech 6
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registrú je na obrazovce, jak je zřejmé z obr. 2; tato
úprava prakticky vylučuje zápis mezivýsledkú i při
výpočtu složitých úloh. Z obr. 2 je též zřejmé, že re-
gistry jsou třináctimístné, odsazené po triádách,
přičemž mezi triádami se zobrazuje desetinná čárka.
Kladná čísla nejsou označena žádnou značkou, zá-
porná čísla jsou označena značkou ,,-", zobrazenou
vpravo od příslušného čísla. Jednotlivé číslice jsou na
obrazovce tvořeny zakrýváním částí číslice 8, jak je
zřejmé z obr. 3; tomuto řešení blízká úprava s jiným
základním tvarem číslic je použita u počítačú FACIT
a ADDO.

BEJBBBBBBBB
Ovládací panel počítače je na obr. 4; při popisu panel u

stručně vysvětlíme funkci počítače, přičemž registry
budeme označovat podle obr. 2 zdola nahoru takto:
Rl - registr vstupu a výsledku, R2, R3, R4 - re·
gistry operační, Pl, P2 - registry pamětí. Před zahá-
jením výpočtu se zvolí poloha desetinné čárky přepí-
načem, který není na obr. 4 znázorněn - je umístěn
těsně na levém okraji panelu (obr. 1); počet desetinných.
míst se volí skoky po triádách, proto lze přepínač na-
stavit do poloh O, 3, 6, 9 nebo 12. Číselné údaje se
vkládají do počítače postupným stisknutím číselné
klávesnice (včetně desetinné čárky); tlačítkem VSTUP
nebo provedením některé operace se cifry v registru
Rl uspořádají podle zadané desetinné čárky. Pokud se
vloží větší počet míst v porovnání s polohou přepínače
desetinné čárky, dojde k přeplnění počítače, při kte-
rém se blokují všechny jeho funkce; přeplnění je
současně signalisováno žárovkou u tlačítka PŘEP,
jehož stisknutím se počítač odblokuje. Tlačítkem NUL
se provede vynulování všech registrú počítače; další
tlačítko V odmocní automaticky číslo vložené v re·
gistru Rl, vložené číslo se z Rl ztrácí, a zobrazí se
v něm výsledek odmocnění. Tlačítkeu OPAK Rl se
posunují všechny registry nahoru, tedy z Rl do R2,
z R2 do R3, z R3 do R4, přičemž se púvodní obsah R4
ztrácí. Tlačítko NUL Rl posunuje obsah všech registrú
dolú, přičemž obsah registru R4 zústává zachován
v R4 i R3, púvodní obsah registru Rl se ztrácí a nahra.
zuje púvodním obsahem R2. Tlačítkem ,,-" se
odečte obsah, vložený do Rl od obsahu v R2, výsledek
se objeví v Rl, a obsah registrú R3 a R4 se posune
o řádek dolú; tlačítky ,,+", ,,:", "x" je podrobně
ovládáno sečítání, dělení a násobení. Tlačítko ZNAM
mění znaménko v registru RI, tlačítkem PŤ se přesune
obsah Rl do paměti Pl nebo P2, a to podle volby pří.
slušnými tlačítky, tlačítkem Pt se čte z paměti Pl nebo
P2 tak, že její obsah zústane zachován a současně se
přesune do TRl, púvodní obsah registrú se posune
o jedno místo nahoru, přičemž obsah R4 se ztrácí.
Tlačítko ~ ovládá p:ř'ičteníobsahu registru Rl do zvole-
né paměti, registry R2, R3, R4 se posunují dolů.
Z popisu plyne, že účelným využíváním operačních

registrú lze zachovávat mezivýsledky, přičemž využí-
vání pamětí prakticky vylučuje záznamy.

Počítač EK 39 lze zařadit do přibližně stejné skupi.
ny jako počítač FRIDEN 1116 a 1162; navíc u tohoto
počítače oceňujeme možnost stálého čtení šesti re-
gistrú na otočné obrazovce. Třináct míst v registrech
postačí při převážné většině výpočtů; v případě potře.
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by však lze provést násobení na dvojnásobnou délku
slova až na 25 platných míst. Automatický výpočet
druhé odmocniny se ocení u řady výpočetních úkolú.
Tato výpočetní operace je nejdelší, trvá počítači asi
1 sec. Při konstrukci počítače jsou vesměs použity
integrované obvody (s výjimkou napájecí a zobrazo·
vací části), přičemž celá výroba počítače je zajišťována
na prvcích domácí výroby (pouze obrazovka je dová-
žena z NDR).
Počítač EK 69 je konstruován tak, že je možný jeho

další vývoj. V současné době je připravován mezityp
EK 69A, u kterého bude po jednoduché úpravě zá-
kladního typu možné použití výpočetních programú na
děrné pásce; podstata úpravy je v konektoru pro při.
pojení snímače děrné pásky. Pro tuto úpravu jsou již
připravovány programy; mezi jinými je již ověřen
program pro výpočet goniometrických funkcí přes
radian - vyžaduje asi 260 krokú a trvá asi 6 sec.
(2 sec. převod na radián, 4 sec. výpočet funkce).
Do roku .1972 se předpokládá rekonstrukce počítače

na typ EK 72, u kterého bude programování zajištěno
magnetickým štítkem; tento typ má být též opatřen
třináctimístnou tiskárnou. Příznivé zvládnutí výroby
tohoto typu by uvítala řada pracovišť; pro geodetické
a dúlněměřické výpočty by bylo využívání tohoto
počítače výhodné i v menších organizačních jednot.
kách. Rychlé využití typů RK 69A a EK 72 předpo-
kládá zpracování výpočetních program ú pro speciální
výpočty rúzných technických oborťi v předstihu.

Do redakce došlo 9. 3. 1971

Lektoroval: Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
VÚGTK v Praze

Český úřad geodetický a kartografický vydal pro potřebu
státních orgánů a socialistických organizací

Klíč smluvených značek základní mapy ČSSR
1:50000 a 1:200000

Publikace obsahuje též ukázku obou druhů map a
klad listů map pro národní hospodářství ČSSR.

Objednávky přijímají mapové služby oblastních ústavů
geodézie v krajích. Cena 6,- Kčs.
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Čo sa rozumie pod číslicovými
(digitálnymi) meracími prístrojmi?

Doc. Ing. Peter Marčák, cSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie,

Bratislava

V súčasnosti sme svedkami prudkého rozvoj a
číslicovej (digitálnej) meracej techniky, ktorý po-
chopitefne nemože nezasahovať aj do geodézie. A tak
už dnes poznáme niektoré geodetické číslicové mera-
cie prístroje (napr. číslicové diafkomery, číslicové teo-
dolity [2, 3, 6, 8, 9, 11, 12]). Nasadenie takých prí-
stroj ov v geodetickej praxi bude nutne vyžadovať,
aby geodeti, ktorí ich budú používať, nadobudli ne-
vyhnutné vedomosti z odboru číslicovej meracej tech.
niky. Tento moment mal na zreteli autor pri spraco-
vaní predloženého príspevku, v ktorom v krátkosti
zhrňuje informácie roztrúsené v literatúre [l, 4, 5, 7,
10] o charakteristikách, principe činnosti a základ-
ných znakoch číslicových meracich prístrojov.

V súčasnej meracej technike sa stále vo vačšej miere
zavádzajú diskrétne metódy merania. Tieto metódy
ufahčujú splnenie súčasných požiadaviek na meranie
a meracie prístroje a zariadenia, ako sú napr. docielenie
vysokej presnosti a vefkej rýchlosti merania, objektív-
nosť odčítania v číslicovej forme, automatizácia mera-
cieho procesu, možnosť ďalšieho spracovania namera-
ných údaj ov číslicovými počítačmi atď. Preto rozvoj
číslicových meracích prístrojov dosiahol vysoký stupeň.

Keď vezmeme do úvahy, že proces merania spočíva
v porovnaní meranej hodnoty danej fyzikálnej veli-
činy, resp. jej odpovedajúceho signálu s jej etalonovou
hodnotou prijatou za jednotku, potom je zrejmé, že
na presnosť merania podstatne vplýva presnosť
etalonu (normálu). Pri bežne používaných geodetic-
kých prístrojoch si existenciu takého normálu ani ne-
uvedomujeme. Jeho funkciu pri uhlových meraniach
vykonáva delený kruh, pri niveiácii nivelačná lata
atď. Pri dnešných číslicových meracích prístrojoch sú
k dispozícii vefmi presné normály, ktoré sa vyznačujú
vysokou stálosťou. Umožňujú preto dosiahnuť vysokú
presnosť výsledkov merania. K tomu pristupuje aj tá
skutočnosť, že pri odčítaní číselne indikovaných vý-
sledkov odpadajú niektoré chyby odčítania (napr.
paralaxa a iné chyby pozorúvatefa), čo tiež priaznivo
ovplyvňuje presnosť výsledkov merania.

Pri číslicových meracich prístrojoch býva popri
presnosti udávaná aj ich ďalšia hlavná charakteristi-
ka, a to rýchlosť merania, čím sa rozumie počet me-
raní realizovaných za sekundu. Tento počet býva vefmi
rozdielny. MOžedosiahnúť až milióny meraní za sekun-
du [4], čo sa riadi podfa účelu a významu' meracieho
prístroja. Rýchlosť merania F dostaneme ako pre-
vrátenú hodnotu doby merania T:

1
F =--

T

Doba merania je časový interval, za ktorý sa usku-
toční 1 meranie a získa sa 1 výsledok, t. j. jedna hod-
nota meranej veličiny.

Je známe, že rentabilnosť vyhodnotenia výsled-
kov meraní podfa mnohých parametrov mOže zabez.
pečiť len použitie číslicových meracích prístrojov.
Preto všade, kde sa vyžaduje ďalšie spracovanie me-
raných veličín, ako je to napr. pri riadení výroby,
v geodézii a i. je potrebné, aby údaje boli zazname-
nané v číslicovom tvare. Bez číslicových prístro-
jov by komplexná automatizácia s využitím výpoč-
tovej techniky nebola uskutočnitefná.

CD ""ERANÁ VELIČINA x' INEJ

FYZIKÁLNEJ PODSTATY AKO L

® PREVODNíK NA MEDZIPREVOD
X = /eX'

ZNÁMA VELIČINA L

""ERANÁ VELIČINA x
AČP
KóDOVANÝ SIGNÁL

číTACIE ZARIADENlE

Číslicové meracie prístroje sa široko pOUZlvaJU
v elektrickej meracej technike, v sústavách automa-
tického riadenia výrobných procesov v roznych prie-
myslových odvetviach, ale prenikajú aj do geodézie.

Za číslicové sa v literatúre [l, 5] považujú také
meracie prístroje, ktoré v procese merania usku-
točňujú kvantovanie (ak je to nutné) a číslicové
kódovanie meranej veličiny a dávajú výsledok
merania v číslicovej forme. Číslicové prístroje sa
lišia od analógových nielen sposobom indikácie name-
raných výsledkov, ale aj sposobom činnosti.

Princip činnosti číslicových meracich prístrojov
spočíva v porovnávaní meranej veličiny s normálom
pri súčasnom kvantovaní. Výsledok kvantovania sa
prevedie na číslicový kód, ktorý sa použije v indikač-
nom, registračnom alebo regulačnom zariadení. To sa
riadi podfa toho, či výsledok stačí len udať alebo ho
treba vytlačiť, nadierovať na dierne pásky ap.

Číslicový meraci prístroj pozostáva z analógovo-
číslicového prevodníka (AČP) a čítacieho za-
riadenia (obr. 1). V AČP sa uskutočňuje porovná-
vanie, kvantovanie a číslicové kódovanie meranej ve-
ličiny. Čítacie zariadenie tvorí tá časť meracieho prí-
stroja, v ktorej sa znázorní výsledok merania vo vhod-
nom tvare pre využitie človekom. Pri prevode analó-
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govej veličiny na číslicový kód sa vstupná analógová
veličina často prevádza z jednej analógovej formy na
druhú skol' ako vstúpi do AČP. Také medziprevody
sa robia vtedy, keď umožnia zjednodušiť alebo urahčiť
kvantovanie a číslicové kódovanie alebo zapamatanie
informácii. Funkčnú schému číslicového meracieho
prístroja vidíme na obr. 1.
Číslicový merací prístroj je charakterizovaný nasle·

dujúcimi základnými. znakmi [7]:
- diskrétnosť meraní (nespojitosť meraní v čase);

každý merací proces sa skladá z radu postupne sa
uskutočňujúcich, niekedy dosť zložitých operácií;
trvá preto určitý čas;

- kvantovanie meraných (vstupných) para.
metrov podra úrovne, pokiar tieto už vo svojej
podstate sa nevyjadrujú počtom kvánt (impulzov,
kusov ap.) a operácie s diskrétnymi veličinami
v procese merania;

- prevod výsledku rnerania na ekvivalentný
číslicový kód;

- využívanie logických prvkov číslicovej
tec hni k y a synchronizácie činnosti rozličných
častí prístroja, ktoré podmieňujú automatizáciu
meracieho procesu.
Ked' merací prístroj nemá niektorý z uvedených

znakov, nemožno ho zaradiť, medzi Č'Íslicovéprístroje.
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Volba exposičních dob
u Zeissovy kamery SBG

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Ing. Ivan Synek,

Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

V řadě socialistických zemi a také na družicové sta-
nici Skalka v Československu je instalována Zeissova
kamera pro pozorování umělých družic Země - Satel-
litenbeobachtungsgeriit (SBG). Je konstruována jako
Schmidtův teleskop o ohniskové délce 760mm, prů-
měru korekční desky 425 mm a zrcadla 500 mm.
Kamera je upevněna na čtyřosé montáži, která
umožňuje sledování družice během jejího přeletu,
pÍ'ičcmž kamera sleduje družici podél vedlejší kružnice,
proložené zdánlivou dráhou. Rychlost tohoto sledování
je řízena děrnou páskou, která se pořizuje při výpočtu
nastavovacich parametrů, počítaných individuálně
pro každý přelet (je možné i jiné - méně přesné -
sledování pomocí souboru standardních programových
pásek). Časové phf-azení (timing) se neděje pomocí
pf-esnézávěrky, nýbrž pomocí vozíku, v němž je upev-
něna fotografická deska. Tento vozík může být buď
pevně spojen s tubusem kamery, nebo se může pohy.
bovat proti směru pohybu tubusu a to rychlostí úměr.
nou úhlové rychlosti pohybu tubusu, takže přitom je
deska vlastně v klidu vůči Zemi. StHdání pohybu a
klidu umožřlUje získat téměř bodové obrazy hvězd

i pohybující se družice a přiřadit časy těmto obrazům.
Jde přitom o nesoučasné exposice hvězd a družice;
problematika převodu poloh na společné okamžiky
zde již není analysována.
V tomto článku jsou popsány obecné vztahy při

exposici snímku a vyjádfeny matematické vztahy pro
volbu exposičních dob družice a hvězd. Vztahy jsou
též tabelovány tak, aby bylo možno rychle vyhledat
vhodné doby exposic.

2. Řešení problému

2.1 Obecné vztahy při exposici snímku

Na obr. 1. je znázorněno schema typického snímku
pasívní družice kamerou SBG.

Snímek začíná tím, že se za pohybu tubusu otevf e
hlavní závěrka. Vozík je v klidu vůči kameře, na desce
se zobrazuje první bod družice A, jasnější hvězdy se
kresli do čáry a. Po uplynutí exposiční doby družice
se vozík s deskou uvede do pohybu a na desce se zobra-
zuje hvězda jako bod 1, jasnější družice kresli čáru
i (slabší družice se po tuto dobu nezobrazí vůbec). Po
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uplynutí exposiční doby hvězd se deska opět zastaví,
družice se zobrazuje jako bod B. atd. Pravidelným
střídáním pohybu a klidu vozíku za stálého pohybu
tubusu vozík vyčerpá svůj zdvih 20 mm. Poslední
obraz hvězdy je zpravidla slabší, protože se exponuje
kratší dobu, která reprezentuje zbytek zdvihu do
20 mm. Také poslední bod družice je slabší, neboť je
exponován po dobu mezi zastavením vozíku v konečné
poloze a uzavřením hlavní závěrky a bývá zřetelný
pouze u jasných družic.
Každé klidové poloze vozíku má odpovídat dvojice

rámových značek definující optický střed desky. Časy
uvedení vozíku do. pqhybu a jeho zastavení jsou re-
gistrovány. Z toho vyplývá, že neznáme čas, kdy se
začal exponovat prvý bod družice ani čas, kdy se pře-
stal exponovat poslední (slabý) bod družice.

Označme:
{l8 - lineární rychlost obrazu družice v rovině desky

při nepohyblivé kameře,
.f - ohnisková vzdálenost kamery,
OJ - topocentrická úhlová rychlost družice,
T8 - exposiční doba družice (vozík v klidu),
T* - exposiční doba hvězd (vozík v pohybu),
h - vzdálenost mezi dvěma sousedními obrazy

hvězdy,
d - vzdálenost meZI dvěma sousedními obrazy

družice.

Z obr. 1. a z předchozího popisu plynou za předpokla.
du, že OJ je pro snímek konstantní (což pro daný účel
postačí), tyto základní vztahy:

h = {l8.T8, (1)

d = {l8.T*, (2) II

{l8 = OJ.f (3)

l2
O) co "+ + +

a b C d• •
J J K

k j i
~
DC B A

n - počet plných exposic hvězd,
z - zdvih vozíku v kameře.

kde A E <O; 1) je zbytek při tomto dělení. V následu-
jícím odvození vzorců (10) a (U) se voli A rovné núle
nebo jedné tak, aby při umožnění co nejširší volby
exposic hvězd bylo zaručeno splnění omezujících ne-
rovností.

Při známé topocentrické úhlové rychlosti družice
udávají vztahy (1) a (4) možnosti volby exposičních
dDba počtu exposic. Tyto možnosti jsou Všlj,komezeny
následujícími nerovnostmi (5), (7), (8), (9). Máme:

přičemž

{l* - lineární rychlost hvězdy v rovině desky,

k = 2; _ geocentrická úhlová rychlost denního·

pohybu nebeské sféry,
N - počet středních sekund v hvězdném dnu,
p - maximální hodnota součinu {l* .T* daná požada v·

kem vhodné měřitelnosti, aby obrazy hvězd ne-
byly přilišprotažené.

kl - minimální počet plných exposic hvězd,
k2 - maximální počet exposic; přitom předpokládá-

me, že bude vždyk2 > kl.

- minimální vzdálenost dvou sousedních obrazů
hvězdy, aby se daly od sebe rozlišit v proměřo-
vacím přistroji,

- maximální vzdálenost prvního a posledního obra- .
zu hvězdy na desce, aby hvězdy byly identifiko-
vatelné.

- minimální exposiční doba družice potřebná
k jejímu zobrazení na fotografické emulzi.

Považujme veličiny k, f, p, kl> k2, ll> l2' za konstanty
a veličiny OJ, ČJ, t za proměnné. Hledaným řešením
budou vztahy pro T~in' T~ax, T~lin' Ti'nax určující volbu
exposičních dob.

* d zT =-=-----
{lB (n+A).OJ.f

a dále dosazením mezí (7) a (5) získáváme výsledné
vzorce pro volbu exposičních dob hvězd:

Z

(k2 + 1).OJ./ '

T~ax = Inf[ z ; p ČJ].
kl·OJ.f k.l. cos

1971/153



Geodetický a kartografický obzor
154 ročnik 17/59, čislo 6/1971

Karský, G., Synek,!.: Volba expozičních dob u ZeisS[IVY
kamery SBG

Dosazením (3) do (1) získáváme:

h h
T8=-=--

/1! w.f
a dosazením příslušných mezí (8) a (9) pak výsledné
vzorce pro volbu exposičních dob družice:

T~lin= Sup r ~~f ; tJ,

Zaveďme nyní rozměry: stupeň, sekunda, milimetr,
položme pw SBG f = 760 mm, z = 20 mm a spojme
konstanty ve vzorcích (10) až (13) do koeficientů Ql
až Q5:

z.(/ 1 1,51
Ql = -j_. k; + 1 = k2 + 1 ' (14)

Q2 = z.(l° ._1 = 1,51 (15)
I k1 k1'

I
Q3 = k.I·P = 18,l.p, (16)

r;/Q4=7-.11 =0,0754.11, (17)

(l0 12 12
Q5 = -r' k; = 0,0754. k;' (18)

Zde je (t = 57°,3 (radián ve stupních). Pak lze
vztahy (10) až (13) psát v následujícím tvaru:

T:ntn= Sup rQ4' ~ ; tj.
1

T:Uax= Q5 .--.
W

Podrobnější rozbor ukazuje, že naznačený způsob
odvození postupným dosazováním omezujících pod-
mínek do základní<?h vztahů, odpovídá fyzikální po-
vaze procesu fotografování a nevede k rozporům ve
výsledných vzorcích. Hvězd se exponuje dostatečný
počet i při nejkratším realizovatelném čase, takže
úvahy o jejich počtu volbu exposic neovlivňují. Vy-
jde-li pro zvolené omezující veličiny T~'in> T:'axresp.
Tfnin> rmax' nemůže být požadovaný snímek poří~en
a je nutné omezující veličiny volit jinak (viz odst. 3.).

2.2 Optimální hodnoty omezujících veličin

Empiricky bylo zjištěno, že vhodné obrazy hvězd'
tj. takové, které se blíží více malému kroužku než
úsečce a jsou tudíž dobře měřitelné v proměřovacím
přístroji (Ascorecord), nastávají při volbě p = 50/lm,
při vyloučení hvězd jasnějších než rn = 4.
Minimální počet exposic je /cI = 1. Maximální hra-

nice k2 = 22 je dána požadavkem přehlednosti snímku.

Při n > 22 se čísla rámových značek a někdy i samotné
rámové značky překrývají a snímek se stává ne-
přehledným, případně i nevyhodnotitelným.
Aby se jednotlivé exposice hvězd neslily, je třeba

volit 1] = 0,20 mm. Pro požadavek př'ehlednosti sním-
ku a snadné identifikovatelnosti hvězd je vhodné volit
12 = 15 mm. Při 12> 60 mm je snímek velmi málo
přehledný a je velmi obtížné identifikovat jednotlivé
exposice hvězd.
Hodnota t závisí na jasnosti pozorované družice, na

propustnosti atmosféry a optiky, na použité emulzi a
vývojce. Kaula uvádí v [I] následující vzorec, z něhož
lze t vypočítat:

E= na; +4a",·f·L1w.t (lm
n a2 t .E".

Zde je:
E - osvětlení v luxech,
a", - průměr rozptylových kroužkú (0,000018 až

0,000030 m),
I - ohnisková vzdálenost v metrech,
a - průměr objektivu v metrech,
Lfw - úhlová rychlost mezi osou kamery a pozorova-

ným objektem (v radiánech za sec),
t - doba exposice v sec,
E", - exposice v luxsekundách, potřebná pro získání

dostatečného kontrastu na dané fotografické
emulzi (Kaula uvádí pro citlivost fotografické-
ho materiálu 26 DIN E", = 0,004).

kde je
?n - hvězdná velikost družice,
?no - hvězdná velikost odpovídající osvětlení Eo

(viz např. [2]).

Vhodnějším se však jeví přímé empirické určení
hodnoty t ve funkci hvězdné velikosti na přiklad foto-
grafováním polární sekvence v režimu paralaktické
montáže. Lze přitom totiž lépe postihnout vlastnosti
konkrétního optického systému a fotografického mate-
riálu, případně i stavu atmosféry.

3. Tabulky pro volbu exposiěnfch dob

V tabulce 1. jsou tabelovány hodnoty Ql .~, Q2' ~ ,
W W

Q4.·~,Q5'~ ze vzorců (1Oa)až (13a) pro rúzné kom-
w w

binace omezujících veličin, uvedené v záhlaví tabulky.
V tabulce 2. jsou tabelovány hodnoty Q3 sec ~. Z tabu-
lek určujeme pro dané hodnoty w, ~, t přímo T:Ua•. a
T:'in' Hodnoty ~lin a T:'ax získáme porovnáním dvou
hodnot ve smyslu vzorců (Ha) a (I2a). Není-li uvedeno
jinak, jsou tabelované hodnoty (kromě k] a k2) uvedeny
v sekundách. V případě, že nejsou splněny podmínky
T:'ln~ T:'axa <:Uln~.rmax' je nutné zvolit jinou kombi-
naci omezujících veličin - především k1 a k2, případně
též 12apod. Stejně postupujeme v případě, že jsou časy
T:Uina T:Uinvětší, resp. časy T~axaT:'ax menší, než jsou
meze exposičních dob realisovatelných na přístroji
v tabulce vyznačeno silnými čarami).
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Karský, G., Synek, I.: Volba expozičních dob u Zei~sovy
kamery SBG

Tab. 2: Hodnoty Q . sec a
ó

0° 30° 60° 70° 75' 80° 82° 88°
pmm

0,050 I 0,90 1,04 1,81 2,64 ~--I 5,21 6,50 8,66 13,0 25,9

0,075 1,35 1,56 2,71 3,96 5,25 7,82 9,75 13,0 19,5 38,8
----- ----- ---~

0,100 I 1,81 2,08 3,62 5,28 7,00 10,4 13,0 17,3 26,0

Kamera SBG má řadu exposičních dob: 0~22;0~33;
~47; 0~68; 1~0;1~5;2~2; 3~3;4~7; 6~8; 1O~0;15~0;22~0.

O) = 0,09 °/scc
b = 60°
= 1,5 sec (určeno empiricky)

Volíme: p = 0,05 mm

II = 0,2 mm

l2 =30mm

k1 = 7

k2 = 14

RACIONALIZACE V GEOOEZII
A KARTOGRAFII

Řešení: T~in = 1~12 }
=?T* = 185

T~lax = lnf [2~39;1~81]=, 1~81 '

T:Uin = Sup [0~22;1~5]= 1~5

Lektoroval: Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
Observatoř astronomie

a geofyziky ČVUT v Praze

Kaula W. M.: Celestial Geodesy, New York and
London 1962.
Allen, G. W.: Astrophysical Quantities, London
1955.

Vyhlášení soutěže na řešení
tematických úkolů pro zlepšovatele
a vynálezce na rok 1971

Inženýrská geodézie, n. p., Praha vyhlašuje soutěž na
řešení tematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele
na rok 197b

SEZNAM

tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce podni-
kového významu na rok 1971

1. Rozvržení sitě pevných bodů bodového polohopisného
pole při mapování místních tratí metodou polární.

Dosavadní stav a jeho technické a ekonomické ne-
výhody
Pro mapování místních tratí se buduje síť bodů po-
drobného polohového pole poměrně hustě, stabilizují
se obvykle body v rozmezí 150-300 m (Směrnice
THM z r. 1969 § 19, odst. 2, 3, 4, 5, 6). Ostatní body
jsou zajištěny jen dočasně (např. trubkou), jinak se
využívá poklopů různých zařízení podzemních sítí
apod. .
Při měření poQ.robných bodů metodou polární se
obvykle zakládají nové sítě vložených pořadů, často
o velmi krátkých stranách tak, aby bylo možno p"dle
potřeby do každého objektu (dvora, zahrady apod.),
vést rayon (někdy jednou nebo i dvakrát zalomený).

Důsledkem toho je, že stávající síť bodů polohového
bodového pole není využita, často i z důvodů bezpeč-
nosti měřických prací na ulici. (Polygonové strany
jdou přes frekventované ulice, procházejí středem
ulic a náměstí.) Vznikají tím, jednak zbytečné nákla-
dy dočasnou stabilizací uvedených bodů podrobného
polohového bodového pole, dále nežádoucí duplicita
prací, která vede k nejasnostem a k ekonomickým
ztrátám.

Popis úkolu a technické požadavky na řešení
Navrhnout komplexní způsob budování sítí pev-

ných bodů podrobného polohového pole tak, aby při
zachování § 19, odst. 4 a 5 Směrnic pro THM nedo-
cházelo k duplicitě prací a nevznikaly zbytečné nákla-
dy spojené s dočasným zajišťováním bodů.
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je stano-
vena jedna odměna ve výši 2 500,- Kčs.
Lhůta k vyřešení tematického úkolu: 30. 10. 1971.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne
n. p. Inženýrská geodézie Praha, podnikové J'editelství,
oddělení 021. Průzkum prospěšnosti provede některý
závod podniku podle pokynů odd. 021.

Technicko-ekonomické informace o stavu techniky
Technické předpisy pro mapování ve velkých měřít-
kách - Směrnice THM z r. 1969.

Zdůvodnění národohospodářského a společenského'
významu
Vyřešením úkolu se dosáhne časové ú"pory při zaklá-
dání sítě podJ.obného bodového polohopisného pole,
která není vždy budována v dostatečném předstihu, a
ekonomického efektu při polních a výpočetních pracích.
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2. Normalizace oznaěování a uspořádání výsledných
operátů geodetických a kartografických prací v pod-
niku.
Dosavadní stay a jeho technické a ekonomické nevy-
hody
Výsledné operáty geodetických a kartografických
prací určené k předání odběratelům nejsou jed-
notně označovány (např. rozpiskami) a uspoř,ádány
pro jednotlivé druhy prací do jednotných formulářů
a i jejich obalová forma nemá odpovídající úroveň.
Nedostatek vhodného obalového materiálu s před-
tištěným označením a netypické označování a uspo-
řádání vlastních operátů způsobují potíže v konečné
výrobní fázi a snižují produktivitu vlastních prací.
Nedostatečný obalový materiál často znevažuje
u odběratelů vlastní obsahovou hodnotu předáva-
ných geodetických a kartografických prací.
Popis úkolu a technické požadavky na řešení
Navrhnout jednotné označování výsledných operátů
jednotlivých skupin geodetických a kartografických
prací a řešit možnosti předtisku tohoto označení. Vy-
řešit jednotnou úpravu příloh, pokud možno s před-
tištěným formulářem (např. rozpisky, technické zprávy
apod.) Navrhnout vhodný obalový materiál a způ-
sob jeho označení. Požaduje se, aby obalový materiál
byl na trhu dostupný a jeho označení mohlo být za-
bezpečeno ve velkých sériích.
Návrhy mohou být zpracovány komplexně pro
všechny druhy prací a nebo i jednotlivě pro jednotlivé
druhy.
Lhůta k vyřešení tematického úkolu: 30. 10. 1971
Za komplexní vyřešení tematického úkolu je stano-
vena odměna 4 000,- Kěs.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne
oddělení technického rozvoje a řízení výroby podnik.
ředitelství, n. p., 1. G. Praha.

'Zdůvodnění národohospodářského a spoleěenského
významu
Vyřešením úkolu se dosáhne časových úspor při uspo-
řádání a konečné úpravě geodetických a kartografic-
kých děl. Zavedení jednotného obalového materiálu
přispěje k propagaci podniku a zvýší formální stránku
předávaných geodetických a kartografických operátů.
Umožní hromadné zajištění obalového materiálu
v rámci podniku.

3. Využití motorizace při provádění geodetických prací.
Dosavadní stav a jeho technické a ekonomické nevý-
hody
Používání motorových vozidel k přímému provádě.
ní geodetických a kartografických prací v terénu je
s ohledem na současný rozvoj motorizace v ČSR
na nízké úrovni. Širší používání motorových vozidel
k výkonu geodetických prací je omezováno jednak
nedostatečným stavem motoravého parku závodů
a jeho vhodnóu skladbou a jednak ekonomickým hle-
diskem. V praxi se pro běžné práce v terénu osvědčil
vůz typu GAZ. Jeho širší používání je spojeno 'se
zvýšenými náklady na dopravu a nutností krytí těchto
nákladů vyšší výrobností. Podrobnější studie v tomto
směru nebyly.provedeny. Často je používáno motoro-
vé vozidlo, aniž je prověřována ekonomická stránka
motorizace a její vliv na výrobnost. Pracovníci se
brání použití motorového vozidla tam, kde se žádá
návratnost krytí zvýšených nákladů na dopravu.
Tato situace se pak plně odráží v dalším postupu při
řešení rozvoje motorizace a řešení vlivu motorizace
na další růst produktivity geodetických pra;cí.

Popis úkolu a technické požadavky
Na jednotlivých výrobních úkolech (výkonech) řešit
úlohu motorizace jako významného činitele růstu
produktivity a rentability geodetických a kartogra.
fických prací a současně jako činitele k využívání pra-
covní doby a volného času a ke zvyšování kultury
práce. Požaduje se doložit návrhy ekonomickým roz-

borem dosavadního stavu produktivity práce a nákla-
dů na jednotlivé dru1}y práce a vyčíslení úspor ph
rozšíření motorizacc. Rešitelé mohou řešit tematický
úkol komplexně nebo zúčastnit se dílčími náměty pro
jednotlive druhy prací, nebo konkrétní pracoviště.
Lhůta k vyřešení tematického úkolu: 31. 12. 1971

Odměna za komplexní vyřešení tematického úkolu
3000,- Kěs

Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskytne
oddělení technického rozvoje a řízení výroby podni.
kového ředitelství, n. p., 1. G. Praha a oddělení pří-
pravy výroby a odbytu odštěp. závodů, n. p., 1. G.
Praha.

'l'echnicko-ekonomické informace o stavu techniky:
Slaboch, V., Pospíšil, VI.: Studie nejvhodnějšího zpú-
sobu dopravy při pracích s~řcdisek geodézie (Studic
č. 17 VUGTK, knihovna VUGTK č. 32 080).

ZdilVodnění národohospodářského a spoleěenského
významu
Řešení úkolu přispěje ke sjednocení názorů na použí-
vání a efektivnost motorizace v geodézii, přispěje ke
zlepšení pracovních podmínek a k rústu produktivity
práce.

A. Pro zlepšovatele

I. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematic-
kých úkolú múže každý, pokud dodrží zákonné
předpisy a podmínky vyhlášených úkolú. Soutěže se
nemohou zúčastnit členové soutěžní poroty a pra-
covníci, kteří byli bud pověřeni hodnocením ná-
vrhú v rámci prúzkumu prospěšnosti, nebo měli
přímý vliv na vyhlášení úkolu.

2. Návrhy se podávají Inženýrské geodézii, n. p.,
Praha, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Textová část se
podává ve dvojím vyhotovení, přílohy jako funkční
vzory a modely, případně obtížné výkresy mohou
být připojeny jen v jediném provedení.

3. Každ,tnávrh přihlášený do soutěže musí být ozna-
čen "Rešení tematického úkolu č..•.... Inženýrská
geodézie, n. p., Praha" a musí obsahovat jméno
a adresu zlepšovatele, adresu zaměstnavatele a číslo
jeho konta u SBČS.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitel-
né, technicky jasné a úplné. Pokud se řešení opírá
o literaturu, musí být tato přesně uvedena.

5. Konečná lhúta pro podání řešení je uvedena u kaž·
dého úkolu. Zavčas došlé se považují ty návrhy,
které ve stanoveném termínu budou doručeny po-
datelně Inženýrské geodézie, n. p., Praha, Arbesovo
nám. 4, Praha 5. Ve sporných případech rozhoduje
datum poštovního razítka.

B. Pro Inženýrskou geodézii, n. p., Praha
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno
organizací (např. závodem podniku) pověřeným
prúzkumem prospěšnosti a řešitelé budou případ-
ně vyzváni k doplnění nebo dořešení neúplné
zpracovaných částí návrhu.

2. Do jednoho měsíce po uplynutí konečné lhůty pro
podání řešení musí být řešitel vyrozuměn o dalším
řízení. .

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do podatelny Inženýrské geodézie,
n. p., Praha dříve.

4. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zákon-
ných předpisů o vynálezech, objevech a zlepšo-
vacích návrzích zůstávají navrhovatelům zacho-
vána, zejména pokud jde o nárok na další odměnu
v případě realizace vynálezu nebo zlepšovacího
návrhu a také nároky na ostatní výhody jako
právo na přihlášení vynálezu apod. nebudou
dotčeny. .
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5. Každé jednotlivé řešení bude vyhodnoceno od·
bornou komisí VZH n. p. Inženýrská geodézie
v Praze a předložcno ke schválení technicko-
-výrobnímu řediteli podniku.

6. Odborná komise VZH podniku projedná všechny
návrhy do dvou měsíců po uplynutí lhůty stano·
vené k vyřešení bez zřetele na pořadí, ve kterém
došly. Návrhy došlé po lhůtě se projednají podle
předpisů o ZN bez nároků na odrriěnu z titulu
řešení tematického úkolu.

7. Po schválení výsledků vyhodnocení řešení jed.
notlivých' úkolů technicko-výrobním ředitelem
podniku informuje odborná komise pro VZH
řešitele o konečném v)'sledku s tím, že úkol po
važuje za uzavřený,

8. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní
vyřešení ťlkolu, odpovídající jak soutěžním pod-
mínkám, tak i požadavkúm uvedeným v jednotli.
vých tematických úkolech. V případech jen díl·
čího řešení může být odměna snížena nebo roz·
dělena mezi několik dílčích řešení. Dojde-li něko-
lik řešení vyhovujících všem požadavkům, bude
odměna pI-iznána nejvhodnějšímu z nich. Bude-li
však optimálního řešení dosaženo kombinací
několika návrhů, z nichž každý bude třeba sám
o sobě úplný, bude odměna rozdělena na všechna
tato řešení. Odměny na návrh soutěžní komise
schvaluje technicko-výrobní ředitel, jakož i je-
jich výplatu s konečnou platností.

9. Za předložené vzorky, funkční modely nebo
prototypy odpovídající podmínkám stanoveným
pro jednotlivé úkoly budou poskytovány přimě-
řené náhrady. Tyto náhrady se nevčítají do odměn
za řešení tematických úkolů.

10. Odměny a náhrady se vyplatí do 14 dnú po jejich
schválení a výsledek soutěže se uveřejní v podni-
kovém informačním zpravodaji.

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČV UT v Praze

V pondělí 3. května 1971 pokračoval cyklus přednáš-
kou ing. Jiřího Malého, pracovníka katedry geodézie
stavební fakulty na téma: Maticový počet při vyrovnání
trigonometrických ověřovacích sítí údolních přehrad.

Pro vyrovnání rovinných trigonometrických ověřova-
cích sítí, ve kterých jsou pozorovanými veličinami
měi'ené vnější i vnitřní směry, lze užít metody současného
vyrovnání několika bodú podle vyrovnání pozorování
zprostředkujících: Zvláštní tvary soustavy rovnic pro
opravy jakož i soustavy normálních rovnic zvýh6dňují
užití maticového počtu.

Ze soustavy rovnic pro opra:vy ,lze přímo určovat
hodnoty neznámých pomocí pseudoinverzní matice
(1920 Moore, 1951 Bjerhammar). O pseudoinverzní ma-
tici lze dokázat, že pro danou obdélníkovou matici (zde
pro matici rovnic pro opravy pozorovaných směrníků,
ve které je vždy více řádků než sloupcú) existuje jen
jediná, a že řeší soustavu rovnic za podmínky metody
nejmenšího součtu čtvercú. Z různých metod vytvoření
pseudoinverzní matice zvolena metoda, při které je
matice rovnic pro opravy rozložena na dvě obdélníkové
matice o stejném počtu řádků, počet sloupcú se však
dělí. Jsou zavedeny dva druhy jednotkových matic
a vyvozeny vzorce pro určení matice neznámých.

O matici normálních rovnic vytvořené za podmínky
metody nejmenších čtverců lze dokázat, že je maticí
pozitivně definitní kvadratické formy, což má vliv na
volbu metody pro její inverzi. Hadamardova nerovnost
a její užití při hodnocení trigonomerickésítě.

Matici normálních rovnic při· vyrovll!íní trigonomet-
rických sítí s měřenými směry podle zprostředkujících
lze pokládat za matici sestavenou z bloků typu (2; 2).
Toho se využije pro inverzi; pro vyrovnání pomocí po-
čítače je třeba stanovit funkční závislost mezi počtem
určovaných bodú trigonometrické sítě a počtem řad
matice rozdělené na bloky.

Diskuse ve které vystoupili doc. Hojovec, prof.
Krumphanzl, doc. Kašpar, ing. Šilar a prof. Bohm se
dotýkala hlavně otázek, jak by se uvedené maticové
metody výpočtu ukázaly vhodné při vlastním číselném
výpočtu, jaká metoda by byla nejvhodnější pro počí-
tací stroj, jaká je numerická stabilita řešení apod.
Přednášející tyto otázky nezkoumal, soustředil se jen na
možnosti maticového vyjádi·ení.

Dne 8. června 1971 se dožívá 80 let jeden z nejstarMch
činných spolupracovníku našeho časopisu, zeměměfič
historik ing. Jaroslav Pudr. Toto významné životní
jubileum jej zastihuje, po přestálém vážném onemocnění,
v plné duševní činnosti a pracovním elánu.

O jubilantovi bylo, po pracovní stránce, v Geodetickém·
a kartografickém obzoru již mnoho napsáno, a proto si
všimněme jeho osoby z jiného pohledlt. Jeho činnorodost
a celoživotní dílo mohou být dobrým vzorem naší mladé
zeměměřické generaci. Již jako mladý technik stojí u zrodu
našeho odborného časopisu v r. 1913 a je asi jeho nejstarším
žijícím odběratelem po dobu 59 let. Mělo by to být připo-
mínkou našim mladým inženýrum, kteří časopis málo
čtou a ještě méně odbírají. Ing. Pudr nebyl nikdy jen
pasivním odběratelem, svědčí o tom 140 článku, recensí
a životopisu uveřejněných jak v GaKO, tak i v jiných od-
borných časopisech.

Jeho zaujetí pro historii zeměměřictv·L je všeobecně zná·
mé: Nepěstoval ji jen samoúčelně, ale vycházel vždy z pře-
svědčení, že příští generaci musí být dochovány snahy,
prostředky a cesty, jimiž práce lidských rukou a mozku
přispívala k technickému pokroku a k budování ·lepších
zítřku. Tímto duchem byly vedeny i jeho přednášky
o "Dějinách geodézie a kartografie" na bývalé zeměměřické
fakultě ČVUT. Jeho současným koníčkem jsou životo·
pisy starých, ale i novodobých zeměměřiču a jeho vzorně
uspořádaný archív je často vyhledáván.

Zájem o historii našeho oboru, vyvěrající z dlouholeté
praxe, nijak nebránil jeho technické prozíravosti, se kterou
přistupoval k dílum, která by měla sloužit nejen současnosti,
ale i budoucnosti. Jeho zásluhou byla obnovena a vybudo-
vána nivelační si( hl. m. Prahy. Je málo známé, že již
před mnoha lety konal stttdie k přípravě technické mapy
Prahy. Zaměřoval a do zvětšenin katastrální mapy v měř.
1 : 500 zakresloval inženýrská (podzemní) zařízení.

Ač rodák z Kuklen u Hradce Králové, zamiloval si
Prahu, kde od mládí žil, Ve službách městu Praze strávil
větší část své aktivní činnosti. Jeho zájem o historii jej za-
vedl do Klubu za starou Prahu, jehož byl dlouholetým
místopředsedou a čestným členem. Byl rovněž činný ve
Spolku Národního technického musea a mnoha jiných
společnostech.

Práci pro zeměměřickou veřejnost pokládal však za prvo-
řadou, vidíme jej ve významných funkcích řady zeměměřic-
kých organizací. Vždy byl ochoten obětovat svťtj volný čas,
když šlo o dobrou věc. Tatq jeho práce byla po zásluze
oceněna čestným uznáním USGK "Za dlouholetou oběta-
vou práci v geodézii a kartografii" u příležitosti 50. výročí
vzniku republiky.

Pracovníkum jako je ing. Jaroslav Pudr lze při tak
významném jubileu jen poděkovat za práci pro náš obor
a upřímně mu popřát další mnohá léta v duševní svěžesti
a dobrém zdraví.
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Výběr ze soupisu vědeckých
a diplomových prací obhájených
na katedře důlního měřictví
Vysoké školy báňské v Ostravě

1. Doktorská disertaění práce:
Neset, Karel, prof. Ing. Dr.: Studie o konstrukci
ochranných pilířů a možnosti jejich zmenšení pro pod-
mínky v ostravsko-karvinském revíru. 1965. 179 1.

2. Kandidátské disertaění práce:
Havlík, František, Ing.: Použití samočinných počítačů
při předběžném výpočtu poklesů bodů na povrchu.
1966. 112 1., pří1.

Malíř Antonín, Ing.: Znázorňovací způsoby v důlním
mapování, zejména z hlediska prostorového zobrazení
důlních dě!. 1966. 168 !.

Mučka, Aleš, Ing.: Nové metody usměrnění důlní
polygonální sítě setrvačníkovým kompasem. 1968.
151 !.

3. Docentská babilitaění práce:
Matouš, Jiří, Ing., CSc.: Přístroje a metody pro určo-
vání pohybů a deformací v poklesové kotlině. 1966.
1851.

4. DlplomoYépráce:
Rok 1966:
Dědič, Pavel: 1. Zaměření velmi přesného polygonál-
ního pořadu. 2. Zaměření situace povrchu dolu
Alexandr. 93 !., pří!.

Filipec, Vladislav: 1. Odvození výšek bodů v oblasti
Hrušova velmi přesnou nivelací z nepoddolovaného
území. 2. Použití fotogrammetrie v hornictví. 87 1.,
příl.

Kalužová, Marie: 1. Zhuštění trigonometrické sítě na
dole A. Zápotocký v Úžině u Ústí nad Labem. 2. Srov-
nání polních metod komparace základnové latě s kom-
parací laboratorní. 86 !., pří!.

Karbaš, Jan: 1. Zhuštění trigonometrické sítě v prosto-
ru lomu Barbora dolu A. Zápotocký v Úžině, SHD.
2. Vyšetření velikosti strojových a jiných systematic.
kých a nahodilých chyb u použitého theodolitu Theo
010. 83 !., pří!.

Kružík, Josef: Velmi přesné polygonální měření, hloub·
kové měření a určení výškových k6t v dobývacím
prostoru Dolu Nejedlý, Libušín v Kladenském revíru.
85 !., pří!. .

Podešva, Antonín: Připojovací a usměrňovací měření
dvěma jamami na Dole Rožná v Dolní Rožínce. 301.,
pří!.

Šimpach, Václav: 1. Připojovací a usměrňovací mě·
ření dvěma jamami A a B na Uranových dolech, n. p.,
v Konětopech u Příbrami. 2. Theodolitový tah pro
ražení obloukovité prorážky na témže dole. 117 1.,
tab., příl. ..

Tabášek, Radomír: Připojení a usměrnění orientační
přímky na X. patře Dolu Hlubina. 73 !., pří!.

Rok 1967:
Jaskovič, Pavel: 1. Zaměření, výpoČet a vyrovnání
přesného vetknutého polygonálního pořadu na 7.
patře Dolu A. Zápotocký. 2. Určení zarážkového bodu
-pro dovrchní' ražení projektovaného šibíku. 23 !.,
příl

Masopust, Ladislav: 1. Výpočet pohybů a deformací
povrchových objektů vlivem dolování podle výhledu
dobývání Dolu Petr Bezruč v letech 1967-70. 2. Při·
pojení základní výškové značky Dolu Petr Bezruč na
výškovou značku chemických závodů Dukla v Hru·
šově. 80 1., příl.

Moravec, Oldř'ich: Usměrnění tří stran trojúhelníka
stabilizovaného ve vhodném terénu v oblasti katastrál·
ního území Slezská Ostrava. Délky stran trojúhelníka
200-250 m. 53 1., pří1.

Sterzel, Jaroslav: Zaměření a vyrovnání polygonál-
ního pořadu na úrovni 9. patra dolu Rudý Říjen Olší
mezi jámou Milasín a Butov o celkové delce 1300m.
40 1., tab., pří1.

Truparová, Milena: Vyrovnání triangulační sítě.
44 1., příl.

Žilka, Jiří: Usměrňovací měření na 4. patře Dolu
Dukla v OKR. 71 1., příl.

Rok 1968:
Berger, Josef: A. Připojení nivelační sítě Hrušovských
chemickýqh závodů. B. Vliv mezného úhlu na přes.
nost v určení poklesu. 49 1., příl. .

Čikl, Jaromír: Laboratorní a polní zkouška optických
theodolitů. 38 I.

Deckerová, Helena: Přesnost připojovacího měření při
použití různých druhů a tvarů připojovacích obrazců
a sestavení programů pro jeho v)"počet na samočinném
počítači ODRA 1003. 40 1., příl.

Gondková, Ludmila: Vzorové mapy důlně-měřické
mapové dokumentace hlubinného dolu. 31 I.

Jankejech, Jan: 1. Vliv dobývacích prací vochran-
ných pilířích jam. 2. Srovnání funkce náklonoměru
doc. Matouše s výsledky získanými hadicovou vodo·
váhou prof. Meissera. 51 1., příl.

Koudelka, Manfréd: Přesnost měření autoredukčními
diagramovými tachymetry. 130 !., pří1.

Lamla, Petr: Stanovení přesnosti délkového měření
geodimetrem NASM·4B. 50 1., příl.

Požárský, Josef: Rozbor přesnosti délkového měření.
37 1., pří!.

Skála, Aleš: Stanovení konstanty setrvačníkového
kompasu. 43 !.

Sterzik, Dietmar: Zhuštění triangulační sítě v části
dolového pole - Horní Rychnov. 301., pří!. .

šedý, Jaroslav: Porovnání dosažených odchylek v důlně
měřické praxi s dovolenými odc!lyl~ami stanovenými
důlním měřickým předpisem UBU č. j. 5700/1962.
53 1., pří!.

Tyleček, Eduard: Provozní zkoušky nivelačních pří.
strojů s automatickým urovnáváním záměrné přím-
ky. 27 1., příl.

Rok 1969:
Beránek, Ctirad: Teorie a praxe metod zpracování důl·
ních map v názorném zobrazení. 49 !.

Čejková, Doubravka: 1. Porovnání teoretických před-
pokladů pohybů povrchu vlivem dobývání slojí
Olympie a Pavla s naměřenými hodnotami na měřické
přímce v dobývacím prostoru Dolu Petr Bezruč.
2. Aplikace teoretického průběhu časových součinitelů
na skutečná pozorování. 40 1., pří!.

Drastich, Tom: 1. Připojení 9. patra Dolu Stachanov
OKR přesným polygonálním pořadem. 2. Stanovení
transformačního klíče pro přepočet souřadnic bodů
z Ottovy do čs. jednotné sítě. 31 1., pří!.

Follprecht, Jiří: 1. Zaměření velmi přesného nivelač·
ního pořadu. 2. Určení fyzikálních konstant u ocelo-
vého pásma. 25 1., pří!.

KI v aňa, Jaroslav: Zaměření polygonálního pořadu
s kontrolou směrníku setrvačníkového kompasu.
49 !., pří!.

Mikulenka, Václav: Zaměření polygonálního pořadu
s kontrolou směrníku setrvačníkovým kompasem.
58 1., pří!.
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Sl ámečková, Anna: Porovnání množství zásob v eihel·
ně v Ostravě·Hrušově, určené na podkladě tachymet.
rického a fotogrammetrického zaměření a zhodnocení
jeho pí·esnosti. 27 !., pří!.

Urbánková, Stanislava: Zjištění střední chyby z vý-
střednosti t,heodolitu TH 2, v. c·. 12534 fy Freiberger-
prazisionsmechanik a prokladných signálů v. č.
25510 a 25511 téže firmy. 151., pří!.

Rok 1970:'
Bogusz, Ladislav: Kartometrické vyšetřování veličin
z důlní mapy a posouzení přesností určených výsledků
grafické dokumentace. 81 !.

Hrbáč, Radoslav: Určete okamžitou hodnotu magne·
. tické deklinace na deseti trigonometrických bodech.
73 !., pří!.

Nyez, Josef: Zaměření nivelačního pořadu metodou
velmi přesné nivelace. Porovnání různých metod kom·
parace ocelových páRem a základnových latí. 77 !.,
pří!.

Pastor, Karel: Stanovení vlivů poddolování v podru-
bané oblasti a kubatury dobývky Teletopem. 68 !.,
pří!.

Žídek, Vladimír: Určete přesnost měření délek geodeti.
metru NASM-4 v dlouhých polygonálních stranách.
43 1., pří!.

Všechny uvedené práce jsou uloženy ve sbírkách
ústřední knihovny Vysoké školy báňské v Ostravě a zá-
jemci si je mohou vypůjčit i prostřednictvím meziknihov-
ní výpůjční služby.

Arne Bjerham'mar: Geodesi (Geodézie), vydavatelství
Almquist &- Wiksell Stockholm, 297 str., 413 obr.

528=397

Učebnice známého vědce a profesora geodézie na
Královské vysoké škole technické (KTH) ve Stockholmu
je napsána ve švédštině a její obsah je rozčleněn do 5 ka-
pitol s předmluvou.
V úvodu (str. 13-48) autor podává přehled o vývoji

názorů na tvar zemského tělesa od náboženských před-
stav starověkých národů až do současnosti. Podrobně
vysvětluje geoid, izostázi a tvar fyzikálního zemského
tělesa; zabývá se stelární triangulací a využíváním
informací, získaných pomocí umělých družic země
(SSSR i USA) k určení tvaru Země. Tak např. cituje
názor, že tvar zemského tělesa je hruškovitý: na sever·
ním pólu je zdvižení 17 m, na jižním pólu prohloubení
8,5 m a podél rovnoběžky, jdoucí přibližně střední
Anglií rovněž prohloubení 8,5 m (družice Vanguard 1,
1958). Kapitolu uzavírá popis některých moderních
přístrojů k měření úhlů a délek. Zvláštností v této kapi.
tole je, že většina obrázkú je vícebarevných.
V I. kapitole, kterou prof. Bjerhammar nazval ~,Geode-

tické přístroje" (str. 49-115), jsou po stručném histo-
rickém úvodu popsány některé teodolity se skleněnýmí
kruhy a vysvětlen princip gyroteodolitu. Podrobně jsou
pak rozebrány vady teodolitu. Pak následuje výklad
o klasických dálkoměrech a po nich jsou probrány elek-
trooptické dálkoměry (zejména geodimetry) a elektro-
nické dálkoměry Tellurometer, Electrotape a Distomat.
V oddílu o výškových měřeních se autor věnuje zčásti
popisu historických nivelačních přístrojů (Piccard1
RomeI' aj.) a zčásti kompenzátorovým nivelačním pří-
strojům Opton, Fennel, Salmoiraghi, Askania, Hilger &-
Watts. Z přístrojů pro barometrická měření je popsán
Paulinův barometr. Kapitolu uzavírají přístroje k mě-
ření ploch.
II. kapitola, "Užitá geodézie" (str. 116-201) začíná

základními trigonometrickými úlohami. Pak následují
polygonové úlohy a trigonometrické řetězce. Zde je

vysvětleno měření vodorovných směrů ve skupinách
a popsáno excentrické měření. Pak následuje výklad
o trilateraci. Jsou popsány metody přímého měření
vzdáleností a jsou rozebrány zdroje chyb. Autor se
potom věnuje elektromagnetickému měření vzdáleností,
určení rychlosti světla a zdrojům chyb při elektrooptic.
kém určování vzdáleností. Prof. Bjerhammar cituje no-
vou definici metru jakožto 1 650 763,73 vlnových délek
plynu kryptonu 86 a novou definici jedné časové vteřiny
jako 86.400·tý díl středního slunečního dne nebo jako
31556825,974-tý díl slunečního roku 1960. V další
části II. kapitoly jsou popsány metody situačního mě-
ření, měření ploch a vytyčování kruhových oblouků,
klotoidy a lemniskáty. Kapitolu uzavírá výklad o mě·
ření výšek: nivelační měření, trigonometrické a baro-
metrické měření. Zvláštní pozornost je věnována rozbo-
ru refrakčního působení při trigonometrickém měření.
III. kapitolu nazval autor "Elipsoidická geodézie"

(str. 202-236). Zabývá se v ní zemským elipsoidem
a některými úlohami na něm (tečna a normála v libo-
volném bodě, výpočet azimutu z daných zeměpisných
souřadnic, redukovaná, neredukovaná a geocentrická
šířka, vzdálenost mezi dvěma body, protínání vpřed na
elipsoidu). Pak je pojednávána trilaterace, hlavní po-
loměr křivosti na elipsoidi.I a některé vzorce sférické
trigonorpetrie. V další části je věnována pozornost
astronomickému určení polohy. Velmi obsažně jsou pro-
brány kartografické projekce a souřadnicové systémy. Ve
Švédsku se od roku 1962 používá mezinárodní souřadni-
cový systém UTM (Universal Transvere Mercator) se
středními poledníky 9°, 15° a 21° vých. Greenw.
Ve IV. kapitole "Základy teorie chyb" (str. 237-276)

jsou nejdříve rozděleny měřické chyby a vysvětlena
metoda NSČ. Pak následuje vyrovnání měření přímých
stejných a různých vah, zákon o přenášení chyb a vy-
rovnání pozorování zprostředkujících. Dále se řeší
souřadnicová vyrovnání trigonometrických sítí a sítí
z trilaterace. Kapitolu uzavírá variační počet.
V. kapitola "Dodatek" (str. 277-290) obsahuje řešení

početních úloh vč. vyrovnání pozorování podmínko-
vých užitím matric.
Dílo je zakončeno seznamem literatury a věcným

a jmenným rejstříkem.
Čtenář, který má možnost sledovat učebnice geodézie,

vydávané u nás a v některých evropských státech, bude
snad se mnou souhlasit, že v obsahu mnohých těchto děl
lze zjistit přibližně stejnou základní kostru obsahu,
řekněme vžitou, osvědčenou návaznost jednotlivých ka·
pitol (po historickém úvodu následují míry délkové,
úhlové, základní optické a mechanické části přístrojů
atd.). Prof. Bjerhammar napsal učebnici, která zcela
odpovídá jeho osobnosti. Co považuje za elementární,
uvádí velmi stručně (např. vernier, libela, čtení na skle-
něných kruzích aj.) anebo vůbec vynechává (např. vyty-
čovací hranolky, lupa, mikroskop aj.). Autor nepopisuje
u přístrojů funkci jejích jednotlivých částí - jak tomu
často bývá - nýbrž se spokojí pouze s uvedením obráz-
ku (např. řez astronomickým dalekohledem s vnitřním
zaostřováním). Nejsou např. vůbec uvedeny vzory
zápisníků pro délková, úhlová a jiná měření. Spis obsa-
huje mnoho početních příkladů; každý je řešen pouze
užitím počítacího stroje; logaritmické počítání je zcela
vyloučeno. Zajímavé je rovněž, že ve IV. kap. autor
nepoužívá u nás (a na kontinentu vůbec) vžitý Gaussův
sumační znak [], nýbrž I:, např. I:pvv apod.
Lze říci, že těm úsekům geodézie, kde je možno mate-

maticky vyjádřit určitá fakta (např. rozlišovací schop-
nost oka, přesnost cílení, vliv refrakce na trigono-
metrické měření výšek, vliv oteplování zemského po-
vrchu a mn. j.) je. věnováno nepoměrně více místa.
Závěrem bych chtěl upozornit, že prof. Bjerhammar

ve svém spisu cituje rovněž výsledky vědeckých prací
(Molodenskij, Krasovskij) a pÍ'Ístroje (MOM) ze socia-
listické oblasti Evropy.
Dílo bych charakterizoval jako moderní učebnici

geodézie.
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Z produkce SNTL
pro Vás vybíráme:

...... výtisků Potužák·Cfsai': Podrobné mapováni

...... výtisků Bohm: Vyrovnávací počet


