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KUKUCA, ].

KYKyqA,

Geodézla,
kartografla
a životné prostredie
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, č. 9,
s. 215-217, lit. 5
Zivotně prostredie
ako objekt profesionálneho
záujmu
dězie
a katrografie.
Predpoklady
ďalšej
súčinnosti
dězie a kartografie
na tvorbe
a ochrane
životného
stredia.

f eOlle3HJl,

M:.
Kap-rorpa4'HJl

H lI<H3HeHHall cpena

feoLle:m'lecKHH
H KapTOrpa~H'IecKHH
No 9, CTp. 215-217,
JIHT. 55
geo·
geopro·

o63Op,

23,

1977,

)KH3HeHHall cpeLla Kal( 06~KT
n~eccHOH8JIbHOrO
HHTepeca reOLle3H:H H KapTOrpa~HH.
IlpeJUIoJIoll<eHHJl naJIbHeiÍlnero
COlleHcTBHIl reoLle3HH H KapTOrpa~HH
Ha C03'
llaHIfH H 3alllHTe lI<H3HeHHOH cpeLlbI.
519.651
KABEJIA

519.851

q,

:A.

IlpoJIoll<eHHe
H3MepeHHIdX

KABELAC, I.
Pro ložení
vyhlazené
křivky
množinou
namAfených
bodnot
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 9,
s. 217-221, 3 obr., 3 tab., lit. 5
le dána
metoda,
jak z množiny
naměřených
údajů
určit
hodnotu
funkce,
která
aproximuje
neznámou
závislost.
Aproximující
(vyhlazující)
křivka
se přimkne
k naměře·
ným údajům
s přesností,
kterou
je možno libovolně
měnit
v závislosti
na jediném
parametru.

BldrJlJlll<eHOi
BeJlH'IHH

IQPHBOŘ .JIHHHH MHo*eCTllOM

feOne3H'IecKHH
H KapTorpa~H'Iecm<HH
0630p,
23,
No 9, CTp. 217-221,
3 pRc., 3 Ta6.J1., .JIHT. 5

1977,

.uaH MeTon, KaK H3 MHOll<ecTBa H3MepeHHbIX BeJIH'IHH
onpeLleJrHTb 3Ha'leHHe ~YHKnHH, KoropaJl amtpoKCHMllpy,
eT HeH3BecTHYlO H3MepeHHYlO 38BHCHMOCTb. ArmpoKcH'
MHpyeN:all
(BbIrJIllll<eHHall)
KpHBall JIHHHJl npHMblKaerClI KH3MepeHHbIM
naHHbIM c TOtUlOCTblO, KOTOPYIO MOll<HO npOH3BOJIbHO MeHIlTb B 3aBHCHMOCTH OT OLlHOro napaMeTpa.

528.38.088
528.38.088

KOJIEHAThI,

KOLENAT\',

E.

Zkouška
normallty
nivelačních
chyb v CSINS
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 9,
s. s. 221-225, 1 obr., 2 tab., lit. 8
Testování
normality
nivelačních
rozdílů
Q v náhodně
vybraném
polygonu
I. řádu CSINS pomocí
empirických
momentů,
histogramu
četnosti
a Bartlcttova
testu,
a to jak
V jednotlivých
úsecích,
pořadech
i v celém
polygonu.
Závěry pro velké sítě.

OneHKa
BanKoi

3.

HOpMaJlhHOCTH HHBeJlHpHldX oWH60x
ellHHHOB: HHBeJlHpHOi CeTH (qCEHC)

B qexoc.JIo·

feoLle3H'IeCKHH
H Kap-rorpa~H'Iea<HH
0630p,
23,
1977,
No 9, CTp. 221225, 1 pHC., 2 Ta6JI., JIHT. 6
IlpoBepKa
HOpMaJIhHOCTH
HHBeJIHpHbIX
pa3HocTeH
p
11 cJIY'laifHo nOll06paHHoM nOJIHroHe 1-ro KJIacea qCEHC
npH nOMOlllll 3MnHpH'IecKHX
MOMeHTOB, rHcrorpaMMbI
'1aCTOTbI H npo6bI BapTJIeTTa,
KaK B OT.IJ;eJIWbIX Y'lacTKax, XO.IJ;ax, TaK H B neJIOM nOJIHroHe.
BbIBOLlbI LlJIIl
60JIbWHX CeTeH.
528.721.213(23.0)

:A.

528.721.213 [23.0)

nOCmmmJI,

POSP\SIL,

AHUHTH'IeCKOe
Bhlp8l1<eHHe Koa4'4'HI1HeHTa nepeKoppexnHH npH B38HMHOM opHeHTHpOBaHHH
CHHMKDB ropHoI
TeppHTopHH

].

Analytické
vyjádření
koeficientu
překorekce
při vzájemné
orientaci
snímků
hornatého
území
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 9,
s. 225-228, 2 obr., lit. 1
Clánek se zabývá
analytickým
odvozením
koeficientu
překorekce
při vzájemné
orientaci
snímkové
dVOjiCe v hornatém
území.
Autor uvádí
též test na určeni
znaměnka
koeficientu.

feoLle3H'IeCKHH
H KapTOrpa~H'IecKHH
06aop,
23, 1977,
No 9, CTp. 225-228,
2 pHC., JIHT. 1
CTaTbli CO.IJ;epll<lIT aHaJIHTH'IecKHH BhIBO.IJ;K03~~HnHeHTa
nepeKoPpeKnHH
npH B3aH'MHOM opHeHTHpoBaHHH
napbI
CHHMKOB B ropHOH TeppHTopHH.
ABTOp npHBOLlHT TOll<e
KpHTepHH Ha OnpeLleJIeHHe 3HaKa ~K~~HI.fHeIlTa.
528.517.061
KPIlATA,

528.517.081
KRPATA, F.
Světelné
dálkoměry
s automatickým
zaváděním
atmosfé·
rlckých
korekci
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977. Č. 9,
s. 228-232, 2 obr., 3 tab., lit. 3
Clánek
podrobně
analyzuje
různé
způsoby
automatického
zaváděni
atmosférických
korekcí.
Zabývá
se především
problematikou
zvýšení
přesnosti
při měření
větších
vzdá·
leností
elektronickými
tachymetry.

<1>.

3J1eKTpOHHhle llaJIbHOMepld,
OCHOBaHHbIe Ha H3MepeHHH
OTpall<eHHoro CBeTa C aBTOMaTH'IeCKHM BBOllOM xoppex'
nHi H3-3a BJlHIlHlIlI aTMoccflepld
feoLle3H'IecKHH
H KapTOrpa~H'IecI<'HH
0630p,
23,
No 9, CTp. 228-232,
2 pHC., 3 Ta6JI., JIHT. 3

CTaTbll nOJJ:p06uo aHaJIHaHpyeT
paaHbIe cnoc06bI 8BTOMaTH'IecKoro BBO.IJ;8KoppeKnHH H3-3a BJIHIlHHIl a1'MOC~epbI.
COLlepll<HT npell<Lle DCero
npOOJIeMaTHKY
nOBbIilleHHIl
TO'IHOCTH npH H3MepeHHIlX 60JIbillllX paCCTOJlHHH 3JIeKTpoHHblMH TaXeOMeTpaMH.
528.72/73:513.012(21
fPEfOP,

528.72/ .73 : 513.012 {21}
GREGOR, V.
Prlestorové
pretlnaníe
v Ilozemnei
fotogrametrli
met6dou korekcli
snimkových
súradníc
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Č. 9,
s. 232-237, 8 obr., lit. 4
Autor
uvádza
jednoduché
riešenie
problému
analytickéno
priestol'ového
pretínania
v pozemnej
fotograme~rii
povodnou
metódou
korekci!
snimkových
súradníc
S mož·
noslou
vY'llžitia
pt'i. aplikáciárh
v inženierskej
fotogra·
metrii.

1977,

)

B.

IlpoCTpaHCTBeHH81l .3aCe'lKa B Ha3eMHOB: 4'oTOrpBMMerpHH
MeTOllOM KOppeKnHB: KoopllHHaT
4'OT0CHHMKOB
feolle3H'IecKH/i
H KapTOrpa~H'IecKHB:
No 9, CTp. 232-237,
8 pRC., JIHT. 4

0630p,

23,

1977,

ABTOp npHBO.II!HT npocTOe peweHHe
np06JIeMbI aHaJIHTH'1ecKOH npocTpaHcTBeHHoH
aaCe'lKH B HaaeMHOH ~OTO'
rpaMMeTpHH .npell<HHM MeTOLlOM KOppeKnHH KoopLlHHaT
.cfIoTOCHHMKoB C B03MOll<HOCTblO HCnOJIbaOBaHHIl npH HHlI<eHepaoH ~rpaMMeTpHlI.
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KUKUČA, I.
Geodiisle und Kartographle
und dle Lebensumwelt
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 9,
Seite 215-217, Lit. 5
Die Lebensumwelt
als Gegenstand
des professionellen
Interesses
der Geodasie
und Kartographie.
voraussetzungen
der weiteren
Zusammenarbeit
der
Geodasie
und Kartograhpie
an der schaffung
und dem Schutz
der Lebensumwelt.

KUKUČA, I.
Geodesy,
Cartography
and Envlronment
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 9,
pp. 215-217, 5 ref.
Environment
as an object
of professional
interest
of
geodesy
and cartography.
conditions
of further
coopera·
tion of geodesy
and cartography
in the field of creation
and protection
of human environment.

519.651
KI\BELÁČ, I.
Durchlegung
elner
gegliitteten
Kurve durch
elne Menge
gemessener
Werte
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 9,
seite 217-221, 3 Abb., 3 Tab., Lit. 5
ES wird eine Methode
gegeben,
wie aus einer Menge gemessener
Daten
den Wert der
Funktion
zu bestimmen,
welche
die unbekannte
gemessene
Abhangigkeit
approximiert.
Die approximierende
(glattendej
Kurve
schmiegt
sich an die gemessenen
Daten mit einer Genauigkeit,
die
ln Abhangigkeit
von einem einzigen
Parameter
willkUrlich
geandert
werden
kann.

528.38.088
KDLENATÝ, E.
priifung
der Normalltiít
der Nlvellementsfehler
lm ČSENN
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 9,
seite 221-225, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Normalitatstestung
der Nivellementsfdifferenzen
Q in einer
beliebig
gewahlten
Schlelfe
I. D. des Tschechoslowakischen Einheitlichen
Nivellementsnetzes
iČSENNj, und zwar
wie in den einzelnen
Strecken,
Linien,
so auch in der
ganzen
Schlelfe.
SchluBfolgerungen
fUr
umfangreiche
Netze.

528.721.213 (23.0)
PDSPISIL, I.
Analylische
Ausdrucksform
des
KoeUj_lenten
der
Nachkorrektion
bel
der
allgemelnen
Blldorlentierung
elnes
Gebirgsgeliíndes
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 9,
seite 225-228, 2 Abb., Lit. 1
Der Artikel
befa&t sich
mit der analytischen
Ableitung
des Koeffizienten
der Nachkorreklion
bei der allgemeinen
Drientierung
des Bildpaares
eines
Gebirgsgel!indes.
Vom
Autor wird auch ein Test zur Bestimmung
des Vorzeichens
des Koeffizienten
angefllhrt.

519.651
KABELÁČ, I.
Laylng of a Smoothed
Curve through
a Set of Measured
Data
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 9,
pp. 217-221, 3 fig., 3 tab., 5 ref.
Approximation
of an unknown
function
from
a set of
measured
data.
Approximating
curve
approaches
the
measured
data with given
accuracy
which
can be arbitrarily
changed
in dependance
on one parameter.

528.38.088
KDLENATÝ, E.
Test uf Levelllng
Errors
NormaUty
in the C_echoslovak
Levelllng
Network
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 9,
pp. 221-225, 1 fig., 1 tab., 6 ref.
Testing
of normality
of levelling
diUerences
Q in
a 1st
Drder
levelling
traverse
chosen
at random
using
the
empirical
moments,
frequBllcy
histogrem
and BarHett
test.
The testing
was done both in detailled
sections
and in
the whole
traverse.
Conclusions
for largenetworks
are
presented.

528.721.213 (23.0)
PDSplSIL, I.
Analytlc
Expresslon
of the Overcorrectlon
CoeUlclent
ln
Mutual Orlentatlon
of Photographs
of a HllIy Region
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nb. 9,
pp. 225-228, 2 fig., 1 ref.
Analytic
derivation
of the overcorrection
coefficient
in
mutual
orientation
of a pair
of photograhs
in hilly
region:
A testoť
determining
the coefficient
sign is also
given.

528.517.061
KRPATA, F.
Elektronische
Entfernungsme8geriíte
mit
automatischer
Einfiihrung
der atmosphiirischen
Korrektionen
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr. 9,
seite 228-232, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 3
Der Artikel
analysiert
ausfiihrlich
verschiedene
Arten der
EinfUhrung
atmospharischer
Korrektionen.
Er befa&t sich
ln erster
Reihe
mit der Problematik
der Genauigkeitssteigerung
bei der Messung gro&erer
Entfernungen
mittels
elektronischen
Tachymetern.

528.517.081
KRPATA, F.
Llght Distance
Meters
with Automatic
Atmospherlc
Correctlon
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No. 9,
pp. 228-232, 2 fig., 3 tab., 3 ref.
Different
methods
of automatic
introduction
of atmospheric
corrections
are analysed.
possibility
of accuracy
increasing when measuring
longer distances
by electronic
tacheometers.

528.72/.73: 513.012 [21)
GREGDR, V.
RiiumUches
Elnschneiden
ln
der
terrestrlschen
photogrammetrie
mittels
Methode
der Korrektion
der BUdkoordinaten
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, Nr .. 9,
Seite 232-239, 8 Abb., Lit. 4
Der Autor fUhrt eine einfache
Losung des Problems
des
raumlichen
Einschneidens
in der
terrestrischen
Photo·
grammetrie
mittels
ursprUnglicher
Methode
der Bildkoordinatenkorrektionen
mit Miiglichkeit
einer
Anwendung
bei Applikationen
in der Ingenieurphotogrammetrie
ano

528.72/.73 : 513.012 (21)
GREGDR, V.
Three D1menslonal
Intersectlon
ln Terrestrlal
Photogram·
metry
by Method of ,Photograph
Coordlnates
Correctlons
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, NO., 9,
pp. 232-237, 8 fig., 4 ref.
A simple
method
of analytic
three
dimensional
intersection
in terrestrial
photogrammetry
by using an ori·
ginal method
of photograph
coordinates
corrections.
Pes·
sibility
of its application
in engineering
photogrammetry.
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Řád práce
s. Ing. Františku Koubkovi,
předsedovi Českého úřadu geodetického a kartografického

Prezident

republilky s. Gustálv HUlsák Ipropfijčil
Českého
úř,adu geodetlc:kého a kartQgrafického Řád prá'ce
za dlouholetou obětavou a angažovanou ,práci VH
stranických a veřejný'ch funkcích
a mimořádné
pracovní výsledky v oolvětlví geodézie a kartograHe.
Soudruh Koubeik se narodil 9. září 1912 v P,raze.
Pochází oz dělnIcké rodiny. V r·oce 1936 ukončil
úspěšně :studium na ČVUT obor geodézie a kartografie. Ja:ko řada dalších Ivysokoškoláků nenašel
po 'Uikončení studia 'zaměstnání v oboru, který vystudoval, a IPracolval IpřHežitO'stně. Až v roce 1937
odchází na Slovensko, kde ,působil na InspektoréÍ.tu :katalstrálního vyměřování v Tl'enčíně ,až do ro·ku
1939. Da'lší zkušenosti
,a širokou pra~i získával
IV obdo'bí let 1939-1949
na Ikatastrálních měřických úřadech v Přešticích a Horšovském Týně.
Soudruh Koulbe!kjiž joa'kostudent se2Jajímal o politické dění. }ediné východisko 'v řešení třídních
rozporů viděl IVuskutečňo'vání politického programu KSČ. Proto již v rooe 1937 vstupuje do KSČ a
od této doby přes osobní ,potíž,e a nebezpečí fašistiCikého pronásledování
se ,zapojuje do Hegální
prácH strany v ,olbd,obí 2. svět,ové války. Po osvobození Československa SOlvě1JskouarmádO'u se tntenzívně z,a'pojuje do stranIcké práce ,a ,pomáhá
.2Jaikládat nO KSČ. Zdoe se os'Věd1ču:jejako obětalvý
a akt,ivní funkcionář. Od května 1945 s,e stal čl,enempředsednictva
OV KSČ lve Staňkově a 'Předsedou městSké org.aniza,ce KSČ v HoršOlvském Týně. V lete-ch 1949-1950
.byl čl,e;n.em zemědělské
komise KV KSČ v Plzni. V roce 1949 na návrh stranických orgánfi byl uvolněn z oboru .a od,ešel !pomáhat 'budovat socialistické ~emědělstlví, kd,e 'VYznamně 'Přispěl k Ibudování strojně traktol'olvých
st,ani'c a ·odborného zeměděLského školsÍ!vL V rooe
1950 praco'V,aa na mi'Ilist,ersÍ!v'll ~emědělství. Od r.
19'51 vedl zemědělskou technickou skolu 'V Březnicí a 'V rooce 1955 :byl pOlVěŤiennovým úkolem vyhudovat zemědělskou me'chanizaiční školu v ČeSkých
BudějolVicích. }eho činnost i na těchto nových úsecí'ch byla vysooo hodnocena, za což obdržel vyznamenání "Vzorný učitel min. zemědělství"aP.amětní medaili za budo'Vání a rozvoj sociaHstic:kého
zemědělst'ví.
V 'roce 1958 přechází ,zno'VuIkoesvému oboru ,a
j,e jmenován ředitelem OWastního úst,avu geodézie
v Českých BudějOlVioeích,kde půsolbíaž do roku
1970. Pod jeho 'Vedenfun dosaholVal !Ústav a zá'Vod
lVelmi d,obrých výslediků. Zaslouži'l :00 o 'výstavhu
ústavu v Českých Buděj-ovicích a sttedisek geodézie 'V OIkresech ,a z,aložil moderní a úč,elný komplex
na dobré technické úrovni, jenž významně pomáhá plnrit úkoly v Jihoč,eském :kr:aji. I roe aktilVně
pracuje ja,ko Istranieký funkcionář a inst~uktor OV
KSČ a KV KSČ v Česlkých Budějovickh. Od roku
1969 je aktivistou oddělení zemědělské politiky ÚV
KSČ. Aktivně ro'Vněž pracoval IVbýv. Čs. Slpolečnosti pro šH'ení pol1tický'cha
lVědeckých znalostí a
v Socialistické akademii v Českýeh Budějovicích.

s. Ing. Fr,antišku Koubko'vi, předsedovi

Ji'ž jako ředit-el podniku 'v Č-eských 'Budějoviclch
,vy'cholval š,iroký kolektiv nejen odbornDků zalpál,ený,ch Ipro t,echni,cký po'krok, ale inici,ativních ,a angažovaných pracovníků. Má zásluhu na tom, že
tento p'odnik dodnes z,aujímá př·ední místo při
uplatňování t,echnického rozvoje v praxi a fu stále plní na lvysoké politickoodhorné
úrovni i slvé
výrobní úkoly. ÚStéllva zá'v,od České Budějovlce za
vedení s. Koubka byl vyhodnocen 4X j-ako nejlepší a obdržel Rudý prapor ÚSGK a ÚV 'Odborového
slva'zu a v roce 19,64 státní vYiznamenání "Za zásluhy o výstav'hu".
Oběta'vá a úspěšná práoe s. Koubka a veřejná
politic,ká činnost byla oceněna státními Ivyznamenáními 'V r. 1958 "Z,a Ivy.niikajícípráci", v roc,e 1970
"Z,azásluhy
a 'výsta'vbu". Kromě dalších četných
uznání a \pochval obdržHl vyznamenání ÚV CSM
"Zlatý odznak Julia Fučiika". V 1'.11968 byla mu udělena ÚV KSČ "Pamětní plaketa" u příležitosti 20.
'Výročí Únorolvého vítězství a IVroce 1971 "Pamětní
medaile" k 50. výročí založení KSČ.
IOnem 1. 'l·edna 1970 hyl jll11enován d,o funkce
:předsedy Českého úřadu geode,ticikého a kartogralfic.kého. V pri'lběhu let 1970 a 1971 pod joeho vedením bylo dosaženo v resortu politickohospodářs~é konsolidace, z,výšila se úroveň řízení IVoentru
i v'e 'Vš,ech organiz,acích roesortu. T,ěchto -výsledků
bylo dosaženo p,ředevším proto, ŽH jednání 's. Koubka sle vYiznačujezásadovostí ,a rozhodností při p,rosazování vedoucí úlohy strany.
V roce 1970 s,e Ivýrazně zasloužil o kritickOU
analýzu sta'vu v resortu geodézie a kartografi.e.
Materiál, který zpracova,l a přoedložil ÚV KSČ, byl
p'rojednán dne 23. února 1970 ,a je znám v resortu
a lve stranickýchor,gánech
jako "Závěry byra Ov
KSC ke konsolidaci a zaměření další i!innosti v odvětví geodézie a kartografie.
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Pod l\Iedením soudruha Kou:bka :se podařilo olbnovit 'funk,ci centrálního orgánu a dát mu zcela
jiný charakter, 21Působya styl Ipráce. Jeho kladem
je, že se plní úkoly pro nárooníhospodářství
a
obYl\latelstvo, že se podstatně zvýšily nároky na
práci nejen komunistů, al,e :i ostatních pra'covníků
resortu c.eského úř,adu geodeticlkého a kartograficlkého se záměrem, aby se tito ú1činněji podíleli
na tvorbě a realizaci ,politiky KSČ, prosazcwání vedoucí úlohy strany, upevnění státní disciplíny a
socialistické zákonnosti, zkvalitnění Nzení, na 'ZNÝšení úlohy plánu, hospodař'ení se státními prostředky a živou prací, na ,posílení integrační'ch
tendencí, spolUIPráci' s ministerstvy a 't1středními
orgány, na mezinárodní
spolupráci.
Má zásluhy
o novou právní úpravu odvětví geodézie a kartografie.
Je znám j,eho upřímný 'Vztah k mi,adým lidem,
péče o jejich výchovu, perspektivu a všestranné
uplatnění jako ,angažovaných obč:anů a in'iciativních ,pra'covníků resortu. Je IzabezpečOiVána lntenzí1vní spolupráce se středními od.bO'rnými a vysokými ško;!ami.
Mimořádnou IPozornost !Věnuje, správnému prol\Iádění Ikádrové a personální prá'ce, soustavnému
zvyšování politické i odborné kvalifikace pracovníků, výběru a ,přípra1vě vedoucích praco!Vníků a kádrový,ch felzeriVa jejich plnému uplatnění schopností, alby byly v resortu prosa'zovány celospolečenslké
zá1jmy, svědomitá a pocti!Vá práoe se smyslem pro
nové a pokrok,ové metody.
P,od !Vedením soudruha
Koubka dosáhl resort
Českého úřadu g,eodetickéhoa
kartografic,kéhoOd
r,oiku 1970 l\I,ellkých úspěchů při plnění politickohOSjpodářS:kých úkolů vYlplý'Vajícich z ro~pra'cov,aných Izávě'rů XIV. Isjezdu KS'Č a nava'Zujících pIenárnf.chzasedání
Ov KSČ. Soustředil se na komplexní zabezpečování rozhodujících potř-eb národnn~o hospodáJřst1ví. K tomu dli Ibyla zal\ledena progresivní ,podnUková forma řízení geodetických a
kartografiClkých prací a rac'ionalizace
práoe a
mzdových SOlUsta!V
ve všech hospodáMkých orga:nilzacích resortu Česlkého úřadu geodetického ,a
,kartografického. Postupně se zdokonaluje řízení a
plánování naúrOiVni p,odniků i centra. Vytvořením
krajských geodetických
a kiartogr.afických ~práv
:byI posHen státní 'vliv na zabezpečování
prací
v oblastním ,průřezu.
PriVořadou pozornost l\Iěnuje soudruh Koubek
,práci střediselk geodézie, která tvoří pol1tic:ky nejzál\lažnější ,olblast činnosti r,esortu Česlkého t1ř,adu
geodetického a Ikar'l'ografického. Stfedilslka geodézie svou prad pomáhají ře,š!t ochralllu 'zlemědělskou půdního fondu, řÍ'zení a plánování zemědě!lské vHlkOiVýroby,výstavbu, služby obYIVatelstvu a
socialistickým organi'z,ac~m aj. V současné době
vystupuje do po,předí j1eden z hlavních úk'olů XV.
sjezdu KSČ efektivní využití půdního fondu ke
mrýšení !Výr,oby obilOiVin a ďosa'žení soběstačnosti
ve !Výživě obyvatelstva. Tímto Isměrem Je orientováno i p,ostupné 'zavádění radonáIního
systému
e1Vidence nemovi'vostí ve vYibraných okresech kddého ikra}e.
Hluibokého uznání zasluhuj,e též soustavné ú:sl.Ií
soud'ruha Koubka o vědec'kotechniclký mw,oj českoslovenSké geodézIe a kartograf>ie. V souladu se

zásaď,ami vytyčenýlffii str,anou i IVládou postavil
před !Vědeckotechnický roZVOj resortu geodézIe a
kairtografie jasný a náročný 'Cla: maximálně přispět
ke stále J.epšímu uspokojOiVánípožadavků národního ,hospodářst1ví na geodetické a Ikartograf1crké práce. 'Za jeho trvalé pozornosti byly vy-prac,ovány a
jsou průběžně upř.esňo!Vány dlouhodobé konc~pce
k roz'voji automatizace a ra'cionaUzace v 1'elSortu.
Jako iniciátor řady l\Iýznamných vědeckotechnických inov.ací ,polOŽil základy nOlVého racionálního
systému evid1ence nemo'Vitostí a zaměřil jeho spo:leĎenslkopolitickou funkCi na ,zdOi~onalení podkladů pro plánování socialisUc1ké zemědělské lVellk,o'Výroby.
tMiIIllořádnou pozornost lVěnolV,ala 'stále věnUJe
rozvoji těch geodeNckých a kar10g['afických prací, jimiž resort účinněji přispívá Je socIalistické
výsta1vbě našHho státu. Zd,e je třeba jmencwat alespoň práce pro výstavbu Mrovniho města Prahy a
zejména Ipr.ažského metra, práce pro rozvoj Severočeského a Severomora1vského kraje, práce pro
rozv,oj mapového fondu na Slov1enSku a !V,pos},ední době rozvoj využiti dálkového průzkumu Země
pro náriodní hospodářství. Tím se rozhodujicí měrou 'z,aslouži1 o to, že 1\1 době jeho ,působení v čelJ.e
resortu l\Iýz'hamně vzrostla úrov,eň posta'vení geodé'ZIe a 'kartograHe
v socialistické
společnost!
ČSSR.
Ve funkci př,ooeedy Českého úřadu geodetického a Ikart,og'rafického se
soudruh Koubek dále
zasloužil o 'Výrazné zlepšení mezinárodní vědec·kotechnIcké spolupráce př'edelVšim s geodetickými
služ,bami socialisMckých států. Po krizových letech
1968-1969 bylo i na tomto t1seku pod leho !V1edením dosaženo rych;lé konsolidace a vzrostla vážnost československé geodetické služby v zahraničí. Jako výra1z uznání za činnost na tomto úselku
o'bdržel v roce 1972 státní 'Vyznamenáni Polské Iid01vé 'fiepubHky "Z,a zásluhy o rozvoj g,eodézie a
kartografie" .
Z.a jeho účinné podpory se rozv'inuly !Vyšší formy mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce zejména s ,geod,etickou službou SSSR a NDR, tj. společ;né lreš'ení výzkumných úkolů, společná realizace
'Vý'zkumných ex:perimentů, mezinárodní koordinace
a děll'ba úkolů apod. Ve iV,elkém rozsahu se z jeho
iniciativy rozlvinuI.a spolupráce s g,eod,etickou :službou ~uby. }eho dlouhal-e'té úsm o prohloubení a
zefektivnění mezinárodni spolupráce
vYIVrchol1lo
úspěšným z,abezpeooním X. :konference geodetlcIkých služeb soC'iallistických států, :kt,e'rá se konala
v září 1976 v Pra:oe a Ikterá zahájil.a novou etapu
spol1liPráce i vztahů mezi geodetickými službami
socilal1stického společenství.
Období, IPO Ikverésoudruh
'Kourbek stojí včele
resortu Českého Úlřadu geodetIckého a 'kartogr,afiockého, patří u nás nesporně k nejúspěšnější eta·
pě rozvoje geodetIckých a k.artografických pracL
'K 'Významnému ~iIVotnímu jubHeu 65 let dě:kujema soudruhu Koublko!Vijménem všech pracolVniků
resortu geodézie akartogra.fie
za jeho cílevědomou a o'bětBIVouprác1i pro rozvoj geodézIe a kartog1r,afie a př>ejeme mu do dalších le,t hodně zdraví,
síly a neutuchajícího pracovního elánu, který je
'všem vzácným 'PříklI.adem.

1977/214

Geodetický a kartOllraflcký obzor
ročnlk 23/65, číslo 9/1977 21 S

Geodézia, kartografia a iivotné
prostredie

Výskumný ústav geodézle

Tvorba a ochrana životného prostredia
patrí
medzi najnaliehavejšie
úlohy súčasných generácií.
Postupné zaludňovanie
a v dosledku tvorby velkých sídelných jednotiek i lokálne preludňovanie,
~elkoplošné
intenzívne polnohospodárstvo,
budovanie moderných
dopravných
tepien, zavlaiovacl:ch a energetických
zariadení,
tvorba rekreačných oblastí a iné faktory menia vonkajšiu tvárnost životného prostredia. Industrializácia,
chemizácia a moderná doprava posobia v tomto prostredl: ako negatívny
faktor.
Znečisťujú ovzdušie,
otravujú podu a vody, sú zdrojom hluku a ďalších
negatl:vnych javov, ktoré narúšajú prírodnú rovnováhu. Zásadne menia životné podmienky rudí,
sp6sobu lch života, formy ich myslenia a konania.
A nlelen to. V konečnom dosledku možu vážne
ohrozit i existenciu života na Zemi. Preto sa s problémami tvorby a ochrany životného prostredia zaoberajú vedci, národy, štáty, medzinárodné
organlzácie.
Tvorba a ochrana
životného prostredia
nezahrnuje len vedeckoodborné
pl'Oblémy, ale i problémy politicko-ekonomlcké
alebo rýdzo politické.
Aj rokovania XIV. a XV. zjazdu KSČ týmto otázkam venova1i mimoriadnu pozornost Na ich podklade sa postupne rozpracúvajú
konkrétne
úlohy
jednotlivých profesií, rezortov, výskumných ústaotravujú podu a vody, sú zdrojom hluku a dalších
zainteresovaných
orgánov. Problematika
životného prostredia má totiž i n t e rdi s c i P I i n á r n y
charakter a možno povedať, že sa bytostne a bezprostredne dotýka prakticky každej profesie a každého človeka.
Interdiscipllnárny
charakter
problematiky
je
pričinou rozličného ponímania úloh s ňou spojených. Urbanista, chemik, biológ, lesník, lekár, zoológ atd., charakterizuje
a posudzuje ludský faktor
na tvorbe a ochrane životného prostredia viac-menej z aspektu vlastného profesionálneho
zamerania. V dalšom sa pokúsime v krátkosti analyzovať
vztah geodeta a kartografa k týmto otázkam.
2. Zivotné prostredie oko objekt profesionálneho
zAujmu geodézie a kartografie
Čo vlastne rozumieme pod životným prostredím?
Z vličšieho počtu definícií vyberieme tú, ktorú
vypracovala Rada pre životné prostredie pri vláde
ČSR: "Z i v o t n é pro str e d i e je určitá časť
biosféry, v ktorej žije človek nie ako jedinec, ale
vo forme vysoko vyvinutej a organizovanej
spolačnosti, zabezpečujúcej
najroznejšie
druhy činností; životné prostredie
obsahuje ako prírodou
dané, tak i človekom samotným vytvárané hodnoty a skutočnosti, s pomocou ktorých človek a
spoločnost zabezpečí svoje materiálne,
kultúrne
i iné potreby".
Možno povedat, že povodná, H e I m e r t o v a
definícia úloh geodézie nemala vo svojej podstate
nič spoločného
s tvorbou životného prostredia.

Ing. Ján Kukul!a, CSc.,
a kartografie v Bratlslave

Úlohy geodézie sa postupne rozširovali. Dnes geodézia okrem plnenia základných teoreticko-poznávacích úloh vyhotovuje a poskytuje matematicko-kartografické
a technické podklady prakticky pre
všetku technickú činnosť na povrchu Zeme. Životné prostredie, definované vyššie, je v súčasnosti
nielen pracoviskom geodeta a topografa, ale i objektom
ich profesionálnej
činnosti,
súvisiacej
s priamym zasahovaním do jeho podstaty. Kartografia na podklade geodetických a topografických
meraní vyhotovuje všetky druhy máp, teda takisto
prispieva ku všetkým zmenám alebo úpravám životného prostredia. Geodézia a kartografia sa zúčastňuje prakticky na všetkých druhoch Iudskej
činnosti zasahujúcich do životného prostredia. Je
jeho spolutvorcom. A možno povedať, že určitá,
presne vymedzená časť odborných prác súvisiacich
s tvorbou životného prostredia patrí výlučne geodézii a kartografii. Pokial interdisciplinárny
charakter tejto problematiky
pripúšťa vzájomné zastupovanie jednotlivých profesií pri plnenl: úloh,
nemožno to vztahovať na úlohy geodézie a kartogl'afie.
V interakcii
so životným prostredím
zaujlma
geodézia a kartografia vo svojej podstate dve funkcie:
- funkciu
pasívneho
(registrujúceho)
činitela,
- funkciu aktívneho (tvoriaceho) činitera.
Tieto funkcie sa neuplatňujú izolovane, ale navzájom sa kombinujú, ovplyvňujú a dopÍňajú. Zdá sa,
že súčasný vývoj vo svete i u nás zaznamenáva
postupné zvyšovanie podielu akHvneho činitela
geodézie a kartografie
na tvorbe životného prostredia. Významným determinantom pritom je práve interdisciplinárny
charakter starostlivosti o životné prostredie: úlohou pasívneho činitela sa postupne stáva nielen registr ovať predmety, objekty
a Javy tvoriace podstatu životného prostredia, ale
tvorivo spoluposobiť na forme i obsahu ich spr acovania pre potreby ďalších špecialistov; týka sa
to geodézie a jej spolupráce s urbanizmom, stavebníctvom, architektúrou,
polnohospodárstvom,
lesníctvom, vodným hospodárstvom ai. a kartografie v spolupráci predovšetkým s geografiou.
Na uvedomelej tvorbe životného prostredia
bezprostredne zúčastňujú tieto činnosti [1]:
a)
b1
c)
d)
e)
f)

sa

urbanizmus a všetka stavebná činnosť,
územné plánovanie,
hospodárskotechnické
úpravy pozemkov,
organizácia vodného hospodárstva,
meliorácie a rekultivácie pOdy,
plánovanie rekreačnej činnosti.

Počnúc priamym prieskumom a meraním v teréne
a končiac reprodukciou,
geodézia a kartografia
vykonáva všetky práce na vyhotovovaní máp roznych mierok pre uvedené činnosti. Úspech faktorov, ktoré priamo zasahujú do životného prostredia, do istej miery závisí aj od kvality, obsahu,
aktuálneho stavu a pohotovosti týchto máp.
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Ale geodézia a kartografia nielen tvorí celoštátne mapové diela, ona i aktívne spolupracuje
na
spomenutých činnostiach.
Konkrétne
sa aktívny
vplyv geodézie na tvorbu životného
prostredia
v súčinnosti s inými odvetviami vedy a techniky
upl,atňuje pri t Ý c h top r á c ach:
Projektovanie vodných stavieb, priehrad a vefkých vodných diel, melioračné
práce, závlahové
systémy a zúrodňovanie
pody vobec, projektovanie a výstavba inžinierskych stavieb, územné plánovanie, výstavba miest a obcí, vytyčovacie práce pri
zakladanI
stavieb, projektovanie
telekomunikačných sietí, stavba komunikácií, autostrád a mostov,
vyhotovovanie základných máp lomov a terénneho
povrchu pre geologický prieskum a ťažbu nerastov, zisťovanie a súpis prírodných rezervácií, chránených oblastí a historických pamiatok a ich zameravanie,
vypracovanie
základných
plánov závodov, výstavba a sledovanie atómových elektrární
a vysokých stavieb každého druhu, meranie a s1edovanie zosuvov pody, vytyčovanie a zameriavanie
rekreačných oblastí, zisťovanie a registrácia liečivých prameňov ai.
Účasť geodézie na týchto prácach je bezpodmienečne potrebná a nezastupitefná.
Ale z aspektu tvorby životného prostredia, jeho organizačných,
urbanistických,
komunikačních,
estetických
a
iných hfadísk tu geodézia vo vačšine prípadov
hrá úlohu sprievodného, podporného, nie však rozhodujúceho činitefa. Geodet je pri týchto prácach
spravidla vykonávatefom vOle a príkazov svojho
profesionál ne blízkeho kolegu, ktorým je vačšinou stavebný inžinier alebo architekt. Naproti tomu
v hospodárskotechnických
úpravách po zem kov je
funkcia geodézie primárna a v celom rozsahu z hfadiska životného prostredia - tvorivá.
Z hfadiska aktuálnosti
a na1iehavosti nestačí
však hovoriť len o tvorbe životného prostredia,
ale v niektorých ob1astiach a súvislostiach predovšetkým o jeho o c hra n e. Rozumieme pod tým
nielen ochranu vonkajšieho
vzhfadu a podstaty
vytvoreného prostredia, ale hlavne 'ochranu čistoty prírodou daných prvkov, t. j. ovzdušia, vOd a podv pred škodlivinamt. Zo všetkých zložiek životného prostredia je najviac postihované ovzdušie, na
čom má najvačší
podiel energetika.
Do teito
oblasti problémov sú ,však v absolútnej prevahe
zainteresované
iné profesie. Geodet ako dodávater podk1adov pre výstavbu energetickvch diel tu
zohráva v prvom rade úlohu pomocníka budovaterov priemys1u, úlohu jedného z priekopníkov
zmien v sociálnei štruktúre a životnej úrovni ntišho
obyvatefstva.
Ako nutný spolupracovník
iných
profesií je tu geodet len celkom neuverlomelým
"spolupáchatefom
krívd" na čistote nášho prostredia či ovzdušia.
Treba však geodézii a kartografii priznať pozitívne kroky i v ochrane životného prostredia. Te
to predovšetkým tvorba a vydávanie m á p chránenvch a iných záuimových oblastí (Vvsoké Tatry,
Malé Karpaty, Košice ai.l. Využívaniu životného
prostredia slúžia turistické mapy, automapy, autoatlasy a iné pomocky vydávané kartografiou.
3. Predpoklady d'alšei súčinnosti geodézie a kartografie na tvorbe a ochrane životného prostredia
Podfa už uvedeného mfi geodézia a kartografia
významný podiel na tvorbe životného prostredia,
nredovšetkým blofyzikálneho priestoru. Iným profesiám poskytuje mapové podklady ako pomocku

na prognostickú,
plánovaciu, projektovú a realizačnú činnosť v tejto oblasti;
spoluposobí
pri
projektovaní stavebných diel každého druhu, zúčastňuje sa na zmenách v organizácii
lesného,
vodného hospodárstva
a pofnohospodárstva
atd.
Často zohráva na týchto prácach úlohu aktívneho,
nielen registrujúceho
činitela. No napriek tomu
zostáva neopodstatnene
geodet i kartograf na jednom z p o s 1e d n Ý c h m i e s t v rade profesií
tvoriacich štáb uvedomelých tvorcov a ochrancov
životného prostredia. ,Vyplýva to z toho, že usmerňovacia a rozhodovacia
činnosť v tejto oblasti
patrí iným profesiám (plánovači, urbanisti, lesní
hospodári a vodohospodári,
pornohospodári,
geografi a iní).
Je však prinajmenšom otázne, či i v dalšej budúcnosti má geodet, topograf a kartograf zostat na
úrovni pracovníka, ktorého úlohou je starat sa len
o geometriu
a matematiku bod ov, čiar a plOch
v životnom prostredí. Ako dobrý znalec priestoru,
v ktorom sa pohybuje, mal by vidiet a vedieť posúdiť aj obsah plOch vymedzených vytýčenými alebo zameranými čiarami, mal by si dokladne všímať životné prostredie ako celo k, ktorého neodlúčiternou súčasťou je človek a všet,ko živé okolo
neho. Tým viac, že geodet je spravidla nielen vykonávatefom prác v teréne, ale i členom rozličných orgán ov, ktorých úlohou je tvorba, prevencia
a terapia životného prostredia.
Doterajší tradičný arzenál tzv. predmetov merania a hlavne kartografického
stvárňovania by sa
mohol obohatit o javy súvisiace so znečisťovaním
ovzdušia a so všetkým tým, čo treba územne 10kalizovať a zakresliť do máp. Možno predpokladať, že iniciatíva k súčinnosti s inými profesiami
v tomto smere by bola vítaná a z celospoločenského hradiska vefmi prospešná.
Geodézia a kartografia plní podstatnú čast úloh
súvisiacich s tvorbou životného prostredia. Ziada sa
však - a to hlavne v súlade s príslušnými závermi rokovaní našich najvyšších straníckych a štátnych orgánov - zintenzívniť podiel na jeho uvedomelej a ciefavedomej tvorbe la ochrane. Na zintenzívnenie a zvýraznenie momentu spolupráce s profesiami záujmove blízkymi (geografia,
stavebníctvo, územné plánovanie ai.) na tomto poli činnosti
by sa mala orientovať i v Ý c h o v a poslucháčov
odboru geodézia a kartografia
na vysokých školách. Rovnako účelné by bolo, aby práve profesi a
geodet a kartograf zohrala poprednú
úlohu pri
využívaní d r u ž i c o v Ý c h sní m o k (diafkové
sondovanie) na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Prenikavé zmeny životného prostredia, pozitívne i negatívne zásahy Iudského činitera do jeho
podstaty nemožu obíst prakticky žiadnu profesiu,
tým menej profesiu geodeta a kartografa, ktorý na
tomto prostredí tvorivo pracuje. Uvedomelý prístup
k týmto prácam je potrebný i z toho délvodu, že
proces prenikavých
zmien životného prostredia
prakticky iba za čína.
Zamysliet sa nad touto situáciou je aj úlohou
geodězie a kartografie. Je jej povinnostou pripravif
sa na prípadne dalšie úlohy s týmto problémom súvisiace, aby bola schopná pohotovo reagovat a prisposobiť sa potreMm a požiadavkám celospoločenských záujmov. Tento krátky príspevok chce byt
k tomu skromným námetom.
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Proloiení vyhlazené ki'ivky mnoiinou
naměi'ených hodnot

Ing. Josef Kabelil.CSc..
katedra vylli geodézle stavebni fakulty
ČVUT v Praze

pisné šířky Geodetické observatoře na Pecném.
I když v tomto případě je argumentem T čas, jeinožno
použít předložené metody i pro argumenty dané libo.
volnou veličinou. Metoda nevyžaduje ani přibližnou
znalost funkce Y = f (T) a je jí možno použít i v nejobecnějších případech naměřených hodnot, jež po.
skytují různé technické nebo vědecké obory.

V technické i vědecké praxi se velmi často vyskytuje
úkol proložit množinou naměřených hodnot vyhlaze"
nou křivku Y = f (T), případně ji matematicky formu·
lovat. Tato úloha byla řešena různými četnými způ'
soby, viz např. [I, 2]. Nejjednodušší užívají tzv. normálních bodů, jejichž volba a i konstrukce křivky
2. Formulace úkolu
je značně subjektivní. Jiným nedostatkem bylo prokládání křivky daného stupně, nebo přechod na ekvi.
Mějme množinu diskrétních, naměřenýc~ hodnot y"
distatně vzdálené argumenty ještě před vyhlazením.
které jsou funkcí argumentu T" kde ~
1, 2, ... n,
Všechny tyto libovůle či násilnosti vedou ke zkreslení
obr.
1.
Body
o
souřadnicích
T,
a
y,
označme
P,. ~nozískané vyhlazené křivky. Práce [3, 4] těchto nedostat~
žinou bbdů P, je proložit vyhlazenou křivku
.
ků nemají. Postup je však teoreticky značně náročný
(1)
Y = f(T),
a vyžaduje v mezipřechodu použití křivek daného
stupně.
pro niž platí, že střední kva~raťická oprava
V předložené práci je použito pro vyhlazení na·
měřených hodnot exponenciální funkce Wi. Pomocí
in = ±'[ n-l.~ ft p,v,v,]1/11
ní jsou přisuzovány váhy všem naměřeným hodnotám.
i~l
Hodnotě v bodě ni' obr. 1, v kte~
rém je zjišťována hodnota funkce
vyhlazené křivky, je přisouzena váha .Y ,Y
1. Velikost váhy klesá se vzdáleností
--;:::- w,J. -t(1j - T}2
od tohoto bodu, a to právě podle
I,
"-"
této exponenciální funkce, obr. 1.
::
'
Jsou voleny různé její tvaryzávi.
,
sející na velikosti koeficientu l, tov.
(4) resp. (5). Numerickým postu.
pem je nalezen vztah mezi l a střed.
P.:-l t
ní kvadratickou opravou m, rov. (ll l,
JI
:'1
poskytující možnost volby koefici,
entu l podle apriorních požadavků
I
na tvar vyhlazené křivky, který je
:
<.,
charakterizován právě hodnotou m.
O
~ 1)-' T;
lil<
TO .. '
Teorie je ověřena na praktick.ém
Poznámka:.vevákovejunkci
Wde k -;.: loz.
příkladě, viz část 6, kterým bylo
vyhlazení naměřených hodnot zeměObr. 1
I

I

I

I
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je rovna předem zvolené hodnotě. Hodnoty
opravy, obr. 1,

V,

jsou

a P, váhy charakterizující přesnost naměřených hodnot y,. Bude ukázáno, že podmínky dané rov. (2),
(3) a (8) jsou postačující pro určení funkce f(T) s doplněním, že aproximativní způsob výpočtu hodnot
Y, = f(Tj) je týž pro kterýkoliv argument Tj. Na
vyhlazené křivce, dané rov. (1), je požadováno, aby
byla spojitá a aby argument T byl v oboru reálných
čísel. Bodům ni, obr. 1, ležícím na vyhlazené křivce
Y = f(T) přisuďme souřadnice Ti a Yi, kde j = 1, 2, ...
m, přičemž může platit j = i.

Úkolem je tedy najít pro libovolný argument Ti,
podle stanovených požadavků, hodnotu funkce Yi =
= f (Ti)' K vyřešení tohoto úkolu byl přijat základní
předpoklad, že hledaná vyhlazená hodnota Yi je
funkcí všech prvků množiny diskrétních hodnot y,
a že vliv hodnot y, na hodnotu Yi bude tím větší,
čím více se bude argument T, blížit zvolenému argumentu Tj a naopak. Tomuto požadavku však vyhovuje řada funkcí, podle nichž je možno zjišťovat, jakými
vahami pi, ovlivní jednotlivé hodnoty y, hledanou
hodnotu Yj. Zvolme za váhovou funkci funkci exponenciální, obr. 1, ve tvaru

kde l je číslo přirozené a za n je voleno číslo sudé,
v našem případě 2. Zavedeme-li dále T = T" získáváme z rov. (4) hledanou váhu

a to pro zjištění střední kvadratické opravy iň, rov.
(2), do níž jsou dosazovány váhy p,.
Rov. (7) je hledanou vyhlazenou křivkou Y =
= f(T), rov. (1), a přepišme ji ve tvar
ft

~ exp[-IO!

Y

= _'=_1

(T -

T,)2]p,Yj

_

ft

(T -

~ exp[-IOI

T,)2] PI

i= 1

T, kterým může

kde hodnota Y přísluší argumentu
být každé přirozené číslo.

S ohledem na váhu p" bude se vyhlazená křivka
Y = f(T) více přimykat bodům, u nichž je váha p,
větší.
S ohledem na váhu pi" danou rov. (5), rozeznává·
me 2 limitní případy:
1. Jestližesel blíží k -00, pak se váha pj' blíží I
pro všechny i = 1, 2, ... n. Rov. (7) přejde ve tvar
ft

Yj

= ~

,=

/

p,
1

ft

Y,/ ,=~ 1p, = Y.

Yj jsou shodny pro všechna j = I, 2, ...
i. Rov. (8) přejde tudíž v tvar Y = Y.
Vyhlazenou křivkou f (T), obr. 1, je přímka rovnoběžná s osou T a vedená ve vzdálenosti střední hodnoty
Y. V tomto limitním případě nejvíce vynikne rozdílnost zavedených vah pj. Výsledná přímka Y = Y
danou množinu hodnot Yj vyhlazuje v největší míře,
proto naopak střední kvadratická oprava iň, rov. (2),
bude maximální. Napišme
Hodnoty

m a j

=

lim

m=

mMAX •

, ....•.
-c:o

Je-li tedy pomocí rov. (5) zjištěno, jakými vahami
jednotlivé hodnoty y, hledanou vyhlazenou
hodnotu Yj, je možno ji určit jako zvážený aritmetický
průměr

pi, ovlivní

ft

Yi

= ~

,=

/

ft

pi,Yj/

~ pi,·

,=

1

1

Stejným způsobem bychom postupovali při určování
pro všechna j = 1, 2, ... m aj = i. Tvar váhové
funkce, daný rov. (4), závisí na koeficientu l (Viz část
4) a hodnoty vah pi, závisí navíc na vzdálenosti hodnot Yj od právě určované Yi.
Do výpočtu vyhlazené hodnoty Tj,rqv.(6),
vstupují všechny hodnoty Y, bez ohledu na v2ájemnou
přesnost. Proto zaveďme váhy PI, které budou tuto vzájemnou přesnost charakterizovat. Rov. (6) přejde v tvar

pi,

ft

Yj

/

= ~ pi,p, Y,/

,=

1

••

+

2. Bude·li se naopak l blížit k
00, pak se výraz
exp (-101) v rov. (5) blíží O. Po umocnění rozdílem
(Tj - T,)2 jsou potlačeny ony hodnoty Yj, pro něž
Ti - Tf je velké. Jejich váha pi, je tudíž rovna
anebo blízká O a uplatní se proto pouze ty hodnoty
Yi, které leží v nejbližším okolí bodu nj. Je-li Ti =
= Tj, je pak Yj = Y,. Rov. (8) je funkce čáry, která
prochází v tomto limitním případě všemi body P,
a není tedy již možno mluvit o vyhlazení. Střední
kvadratická oprava m, rov. (2), je nulová
lim

I...•.
+ 00

m=

O.

Rozdílnost vlivů zavedených vah p, se ztrácí.
Námi hledané vyhlazené křivky budou přirozeně
ležet mezi uvedenými limitními případy, a tudíž i střední kvadratické opravy budou mezi hodnotami da·
nýmirov. (9) a (10).

~ pi,p/·

,=

1

Je-li p, = 1 pro všechna i = I, 2, .,. n, pak platí
původní její tvar. Konkrétně bude rov. (7) využito
později pro zjištění hodnot Yj, kde j = 1, 2, ... m.
Výsledné hodnoty argumentů Tj budou voleny ekvidistantně v určitém, libovolně hustém kroku. Rovněž
budou vypočteny hodnoty Yj, kde i = 1, 2, ... n,

Z porovnání mv. (2), (3) a (8) vyplývá jednoznačná
závislost střední kvadratické opravy iň na koeficientu
l. Podobně platí i opačný vztah, který obecně zapiš~e
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Funkční vztah daný rov. (11) je možno nejvhodněji
najít numerickým postupem. Volíme vhodná kladná
i záporná čísla l, vyčíslíme hodnoty Y = Y, pro T =
= T, z rov. (8), v, a m z rov. (3) a (2).

Ti -' T, do rov. (5). Hodnoty Ti - T OaJ je nutno připojit k začátku a ke konci vyšetřované oblasti, aby
celá tato oblast byla spolehlivě vyhlazena.

Funkční vztah rov. (11) pak graficky vyjádříme.
Z něho určíme l pro námi žádané apriorní mp,
a provedeme vyhlazení. Zjistíme opět hodnoty Y, pro
T = T, z rov. (8) a z těchto pomocí rov. (3) a (2) apo·
steriorní střední kvadratickou opravu mpo' Má platit
8 žádanou přesností, že

Tabulka 1
Závislost

Ti -

T.., na koeficientu

I

I

l pro

Ti-T

O

Z rov. (5) je možno ještě zjistit velikost rozdílu
Ti - T n pro daný koeficient l a váhu pj ."'. Rovnice,
v níž M = 0,43459,

.",r

2

(13)

Ti -

Tn

= (-

1~1 log pj

dává totiž možnost zjistit, které hodnoty y, = Y.",
o argumentu T, = T.", jsou na hranici vlivu na hledanou, vyhlazenou hodnotu Yi, při daném lap} .""
obr. 1. Tabulka 1 udává hodnoty Ti - T •., pro dané
koeficienty l a pro váhu pj OaJ = 0,02 (maximální
váha je 1), viz též obr. 1. Hodnoty Ti - T.", jsou
v těch jednotkách, v kterých jsou zaváděny hodnoty

*) Byla urěena následujícím postupem. Z materiálu
[4, str. 351 a. 352] byly vyjmuty čtyři období po 14
dnech a pro tyto zjištěny čtyři středně kvadratické
chyby. Z nich utvořený aritmetický průměr činil 0,092".

•.,

2

-1

6

-2

V případě, že vztah (12) není splněn, je možno grafické
zobrazení upřesnit a výpočet opakovat. Grafické zná·
zornění rov. (11) je na obr. 3, kde šlo již o numerickou
aplikaci.
Volba mpr záleží na požadavcích, které jsou klade·
ny na vyhlazenou křivku Y = f(T), rov. (1). Požadav·
kem může být např., aby se m rovnala vnější střední
kvadratické chybě, *) či aby vyhlazená křivka jevila
požadovanou vyhlazenost a z toho plynoucí periodič.
nost. Konkrétně viz část 6.

pi •., = 0,02

20

63
198

-3
-4

Předchozí teorie je možno použít pro vyhlazení libovolné množiny naměřených diskrétních hodnot. V následujícím příkladě bude aplikována na množinu na·
měřených hodnot zeměpisné šířky Geodetické observatoře na Pecném, kde argumentem bude tudíž čas.
Měření byla uskutečněna vizuálním zenitteleskopem
v období od ledna 1965 do března 1966 ve 130 nocích. Pro každou noc je uvedeno Juliánské datum
T" počet h, párů hvězd a hodnota y, naměřené země·
pisné šířky [4, str. 351 a 352]. Hodnoty y, jsou vyneseny na obr. 2. Velikost kroužků závisí na počtu párů
hvězd, použitých pro zjištění hodnoty Yi zeměpisné
šířky. Těchto hodnot bylo užito k vyhlazení, neboli
k proložení křivky Y = f(T), obr. 1. Byly zvoleny
2 vahové varianty. V 1. váhové variantě je váha
p, = h,/10 a ve 2. vahové variantě Pi = 1 pro i = 1,
2, ... n. Pro vyhlazení byly nejprve zvoleny koefi·
cienty l = -2, -3, a -00, rov. (8). Vyhlazené hodnoty Yi, v kroku 5 dnů, jsou uvedeny v tabulce 2,
kde argumentem Ti je Juliánské datum. Grafický
průběh je znázorněn na obr. 2. Vyhlazené křivky
získané z 1. váhové varianty jsou zakresleny slabě
plně. Výsledky 2. váhové varianty jsou zakresleny
silně plně. Je vidět, že pro větší l s ohledem na zna·

. o..

===~=========..
.

"o<o.T I>AAU~ZI>
• 1.-5
·.6-10
-11-15
016-1&

55,6'
55,5'
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Tabulka 2
Vyhlazené hodnoty zeměpisných šířek Yj
Váhová varianta

Váhová varianta
1.
Tj

•..

[JD]

I

I

-. -

-.

II

2438

772.4
777.4
782.4
787.4
792.4

--

797.4
802.4
807.4
812.4
817.4

--

822.4
827.4
832.4
837.4
842.4
947.4
952.4
957.4
962.4
967.4
-972.4
977.4
982.4
987.4
992.4
997.4

--

5.995
5.986
5.984
6.044
6.137

--

6.146
6.120
6.071
6.025
6.013

--

6.013
6.007
5.994
5.976
5.960

II

--

II

---

6.030 6.1517
6.034
6.037
6.039
6.038

--

---

--

---

6.035
6.031
6.025
6.018
6.011

-.

--

5.951
5.885
5.809
5.823
6.142

--

6.149
6.096
6.031
6.007
6.020

---

6.004
5.998
5.991
5.985
5.980

6.043
6,057
6.035
5.987
5.959

5.997 6.021
5.998 6.044
6.003 6.068
6.014 6.091
6.038 6.113

5.997
5.987
5.987
5.998
5.989

--

6.090
6.152
6.193
6.211
6.219
6.226

--

•..

,..j

'"I

I

--

2.
t-

8

n

1.

-. -. -.

---

5.923
5.886
5.858
5.903
6.059

---

6.111
6.085
6.045
6.023
6.028

--

--

---

--

5.996
6.060
6.163
6.219
6.234
6.265

II

---

5.958 6.1274
5.968
5.979
5.990
6.000

--

6.008
6.015
6.018
6.019
6.018

--

6.040
6.044
6.031
6.002
5.971

6.014
6.009
6.002
5.995
5.987

5.986
5.989
5.991
5.993
5.997

5.987
6.003
6.021
6.042
6.064

--

002.4
007.4
012.4
017.4
022.4

6.019
6,079
6.155
6.206
6.235
6.259

-- ---

ménko se perioda zkracuje a křivka se stává méně
vyhlazenou. Z grafu na obr. 2 a z tabulky 2 vyplývá,
že rozdílnost váhových variant ve vyhlazených hodnotách Yj vzrůstá při l klesajícím. Maximální je přirozeně pro l = -00 a je 0,024". Je tedy vliv rozdíl·
ných váhových variant nepodstatný. Poněkud jinak
je tomu na začátku a na konci grafu, kde se již neuplatňují hodnoty ležící mimo graf. Rozsah těchto nespolehlivých částí udává tabulka 1. V grafu na obr. 2
jsou tyto části ve všech případech zakresleny čárkovaně a vcelku dobře odpovídají skutečnosti. Hodnoty
středních kvadratických oprav m, rov. (2), jsou pro
uvedené hodnoty l a váhové varianty v tabulce 3.
Hodnoty m pro l = -00 odpovídají limitě mMAX dané
rov. (9). Abychom získali funkční vztah l = 4>(m),
rov. (11), byl proveden výpočet středních kvadratických oprav m ještě pro l = 5, 3, 2, 1, 1, O, -1, -4,
-5, -6 a -7. Funkce l = 4>(m) je znázorněna grafem na obr. 3, a to pouze pro 2. váhovou variantu,
Pl = 1. Dále jsme zvolili apriorní mpr = 0,092"*).
Z obr. 3 (2. váhová varianta) odpovídá této hodnotě
koeficient l = -1,85. Pro tuto hodnotu a blízkou

I

I

II

II

II

--

-.

---

-.

--

I

II

-.

--

B

'"I

I
n

- -.
II

--.

---

6.232 6.1517 6.297 6.277 6.232 6.127.
6.248
6.280 6.277 6.252
6.265
6.258 6.266 6.270
6,282
6.254 6.267 6.287
6.300
6.272 6.283 6.302

--

---

--

--

6.411
6.420
6.414
6.343
6.231

6.3951
6.380
6.362
6.338
6.309

I 6.4111 6.413 6.394

152.4
157.4
162.4
167.4
172.4

6.190
6.187
6.207
6.210
6.189

6.277 --6.244
6.213
6.187
6.167

6.180\6.191
6.284 --6.181 6.188 6.251
6.218 6.212 6.218
6.246 6.223 6.190
6.225 6.204 6.166
--- -------6.185 6.173 6.146
6.141 6.136 6.131
6.104 6.101 6.118
6.060 6.069 6.108
6.022 6.042 6.099
6.015 6.025 6.091

---

6.160
6.132
6.109
6.088
6.066
6.043

---

I

6.309
6.345
6.341
6,363
6.404

--

127.4
132.4
137.4
142.4
147.4

177.4
182.4
187.4
192.4
197.4
202.4

6.317
6.333
6.348
6,362
6,374

--

6.302
6.335
6.365
6.399
6,427

6.307
6.330
6.349
6.372
6.396

6.432 6.423
6.441 6.417
6.340 6.349
6.1891 6.235

---

6.151
6.138
6,129
6.121
6.115
6.109

6.316
6.328
6.340
6.351
6.361

6.382
6.365
6.343
6.316

sousední, a to -1,70 byl celý výpočet opakován
a výsledné střední kvadratické opravy m = mpo jsou
v posledních 2 řádcích tabulky 3. Námi stanovený požadavek, rov. (12), je splněn pro l = -1,70 a vyhlaze.
ná křivka pro toto l je vynesena tečkovaně na grafu
v obr. 2. V okrajových částech je zakreslena slaběji.
Rovněž· v tabulce 2 jsou uvedeny vyhlazené hodnoty
Yj pro l = -1,70.
Tím je prakticky uskutečněno vyhlazení množiny
hodnot Yi takovou vyhlazenou křivkou Y = f(T),
která vyhovuje žádané apriorní střední kvadratické
opravě nebo-li žádanému stupni vyhlazení.

Tabulka 3
Hodnoty středních kvadratických oprav m, rov. (2), vyhlazených křivek zeměpisné šířky, tab. 2, obr. 2 a 3
ni
Z

1

*)

-1,70
-1,85

na str. 219
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-2
-3
-00

Viz poznámka

-.

---

...

027.4
032.4
037.4
042.4
047.4

---

6.088
6.113
6.138
6.163
6.188
6.211

'"I

6.240
6.252
6.255
6,260
6.276

--

--

I

II

-.

2439

2.
'"':
...•

8

--

--

,

--

•..

I

II

,

6.134
6.153
6.170
6.186
6.202
6.217

B

'"I

I

II

Tj
[JD]

1

varianta 1.

I

vari&nta 2.

±0,069'
±0,079
±0,182

I
I
I
I

±0,097'
±0,1l0
±O,215

I

-

I

-

±0,092
±0,095

I
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tak, aby vyhlazená křivka poskytovala žádanou
apriorní přesnost resp. periodičnost nebo jinak řečeno,
aby splňovala žádanou míru vyhlazení. Diskrétním
hodnotám Yi je možno přisuzovat další charakteristiky
přesnosti, bližší najde čtenář v [5].
Předložená metoda byla v této práci prakticky
aplikována na množinu naměřených hodnot zeměpisné
šířky, pro níž byl argumentem čas. Je jí však možno
použít pro jakákoliv jiná měření, jež jsou závislá na
čase, přičemž není nutno znát zákon, podle něhož se
řídí velikost naměřených hodnot. Průběh grafu naměřených hodnot může být zcela libovolný. Metody je
možno použít i v případech, kdy argumentem není
čas, ale jiná, libovolná veličina. Jinou její aplikací
je např. doplnění (interpolace) bodového pole atp.
Její použití ve zcela odlišných oborech vědeckého
a technického bádání je reálné.

3
2

020- - ,
I
m o
ml1AX

·1
-2

-a
1,

-~
-6
!J

Obr. 3 Graf funkce 1 = (/>(m) váhové varianty 2 (Pc
pro zeměpisnou šifku

=

1)

Předložená metoda řeší zúplna úlohu vyhlazení
libovolné množiny diskrétních, naměřených hodnot Yc,
a to užitím exponenciální funkce. Nejsou zaváděny
žtWné, úpravy, jež by měly za následek snížení obecnosti celkového postupu, jako je např. prokládání křivek daného stupně, přechod na ekvidistantní rozložení
argumentů před vlastním vyhlazením apod. Dále jsou
určeny okrajové oblasti, v nichž vyhlazená křivka
není spolehlivě určena, z čehož vyplývá nutný rozsah
měření mimo zadanou oblast. Metoda podává postup,
jímž je možno předem určit potřebný koeficient 1
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Zkoulka normality nivelal:nfch chyb
vČSJNS

Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.,
katedra vyšši geodézle ČVUT, Praha

Kritériem přesnosti nivelačních prací je rozdíl (! dvojí
(sdružené) nivelace mezi naměřeným převýšením
"tam" (lT) a "zpět" (lz) v nivelačním oddíle o délce
R < 1 km. Tento rozdíl se zřetelem na opačné znaménko převýšení při měření "zpět" vzniká jako alge.
braický rozdíl skutečných! chyb ET, Ez, působících
na obě naměřená převýšení. Má tedy rozdíl

charakter skutečné chyby.
Kdyby skutečné nivelační chyby byly produktem
pouze nahodilých elementárních chyb, očekávali by-

chom (při stejné kvalitě měření) jejich normální rozdělení v celé nivelační síti. Skutečné nivelační chyby jsou
však vytvářeny i součtem elementárních chyb systematických, působících ve stejném smyslu v delších
úsecích. Z nich právě ty, které působí při měření "zpět"
opačným znaménkem, ovliviíují nivelační rozdíly (J.
Tím mohou nepříznivě ovlivnit normální rozdělení
v částech (pořadech, úsecích) nivelační sítě. Při velkém
počtu měření, kdy i tyto elementární systematické
složky skutečné nivelační chyby mění náhodně svou
velikost i znaménko, neměly by normalitu nivelační
chyby ovlivnit. Ověř'me tento předpoklad na náhodně
vybraném statistickém materiálu z Československé
jednotné nivelační sítě.
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1. Testování nivelaění chyby 12 v polygonu 1
Ke zjištění, jak se hromadí nivelační chyby v ČSJNS
provedeme studii normality rozdílů 12 v náhodně vybraném polygonu I. řádu a sice v polygonu 1PrahaTábor - Kotouň - Plzeň - Praha. Nivelační pořady
v tomto polygonu probíhají různorodým terénem
a na jejich zaměření se vystřídalo několik observátorů
s různými nivelačními přístroji i latěmi, které byly
proměřovány též různými polními etalony. Můžeme
proto předpokládat, že v různých částech polygonu
došlo k silnějšímu kolísání přesnosti (střední chyby m)
způsobenému různou kvalitou měření i podmínek
a k různé hodnotě i znaménku systematické chyby.
K testování použijeme nivelačních rozdílů, re·
dukovaných na jeden kilometr délky oddílu ei = 12' :
R,. Soubor těchto hodnot z celého uvažovaného
polygonu o 682 oddílech je z výše uvedených důvodů
různorodou směsicí, složenou z několika uvnitř již
dosti homogenních souborů, jejichž parametry rozdělení (střední nahodilá chyba 11 a E(e) = c) se budou
pravděpodobně navzájem značně lišit. Řada měření,
kde oba parametry zůstávají konstantní, má před.
poklady k vytvoření gaussovského souboru - může
se k němu dostatečně přiblížit ve velkém počtu měření.
Taková stejnorodá (homogenní) řada může tedy
vzniknout při poměrně stálých podmínkách měření.
Vzhledem k tomu, že se ve zkoumaném polygonu
tyto podmínky měnily ve vyhraněných úsecích, prove·
deme testování nejprve odděleně v těchto úsecích,
pak v jednotlivých pořadech a nakonec shrneme výsledky pro celý polygon.

:V

kde mT2 =

24(n-3)
(n + 3) (n + 5) .

Ke grafickému vyjádření chyb sestrojíme histogram
četností o i třídách (sloupcích) s třídním intervalem
L1e = 0,5 m. Výšky sloupců pak vyjadřují třídní čet.
nosti Zj. Takto vytvořený histogram porovnáme s vyrovnávací Gaussovou křivkou o stejné ploše a parametrem m = V[ee] : n.
6. Pearsonovo kritérium dobré shody
Předpokládané rozdělení pravděpodobností v základním souboru dá při k třídách teoretické četnosti Z;.
Veličina
k (z. _ Z.)2
X2 = 1:
1
1
;=1
Zj
je měřítkem přimlmutí frekvenční křivky zvoleného
rozdělení k empirickému polygonu třídních četností.
Kritické hranice X2, pro které platí pravděpodobnost
P(X2 > X~) = (t jsou tabelovány (viz [11).
7. Homogenita přesnosti
se dá testovat rozptylem empirických středních chyb

m v jednotlivých úsecích kolem základní střední chy.

by m pomocí "střédní chyby střední chyby" ft. Zde
budeme testovat poměr

m-m

Itl=-ft
Vypočtený první moment v souboru nahodilýoh chyb
mn> = [e] : n má s pravděpodobností
68 % ležet
v mezích

mn> ± fti =

±

m(l)

m

Vn

=±

m

Vn .

Překročí-li empirická hodnota mnl tyto meze, usuzujeme na možnost působení stálé systematické chyby,
případně její nenulové střední hodnoty C. V tomto
případě

to =

bude

I

:~>

I > 1.

V

kde ft = m : 2n, při čemž za m prohlásíme empirickou
střední chybu celého polygonu. Při Itl> 2 je prokázána heterogenita přesnosti.

Platí-li homogenita výběrů, tedy společný základní
soubor (ai = a~ = ... a~) a tím i stejná základní přesnost měření, a je-li stupeň volnosti
> 3 (v případě
testování chyb n' = n) má veličina

n,

Bude-li to > 2,5 pak

zamítneme nulovou hypotézu m(l) = E(e) = O a jsme
prakticky přesvědčeni o působení systematické chyby
c = mnI = E(e) s jejím odhadem c = m(l)'

přibližně rozdělení X2 a homogenitu testuje test
P(B

> X~) =

(t.

Ve vzorci (7) rozdělení
M = 2,3026{[n'] (log [n'm.2] -log
se provádí podobně pomocí třetího empirického mo·
mentu, pro který platí:
m(3l

± ft3

•

3
[e ]

3V

= ---;;;;±m

n

+6 5

'

ahodnotaC=I+

3.(k~l)

[n']) -

{[~,]-

[n' log m2]}

[~,]},přičemž

k = počet tříd. Veličiny M jsou tabelovány
tistických tabulkách (na př. [3], str. 301).

ve sta-

Hodnoty, potřebné pro použitá kritéria testování nivelační chyby e' = e : R jsou vypočteny v přehledné
tabulce 1, a to samostatně pro jednotlivé nivelační
úseky (ř. 1 až 10), pak pro jednotlivé pořady BI PI·

V
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Praha-Babice
Babice-Poříčí
Poříčí-Tábor
Tábor-Třebkov
Třebkov-Kotouň
Kotouň-Seč
Seč-Plzeň
Plzeň-Zdice
Zdice-Motol
Motol-Praha
IJ Praha-Tábor
1M Tábor-Kotouň
IH Kotouň-Plzeň
RI Plzeň-Praha
celý polygon I

(1)

Nivelační úsek

(16)

0,28
0,43
0,02
0,58
0,17
0,16
0,20
0,39
0,20
0,20
0,08
0,26
0,13
0,19
0,08

-0,102
+0,173
-0,014
+0,117
-0,139
+0,147
+0,255
-0,204
+0,110
-0,203
-0,001
+0,015
+0,192
-0,099
-0,008

1',

I

0,36
0,40
0,70
0,20
0,82
0,92
1,28
0,52
0,55
1,02
0,01
0,06
1,48
0,52
0,10

(17)

(5)

(4,)

2,985
4,924
0,139
5,309
1,422
0,678
0,848
4,256
1,792
1,753
1,930
3,765
0,749
3,000
2,532

(18)

w
m

!
-0,03
+0,34
-0,52
-0,79
+0,10
-0,96
-0,78
-0,92
-0,12
+1,15
+1,50
-0,40
-0,87
-0,43
+0,15

(19)

T,

0,53
0,61
0,41
0,52
0,59
0,67
0,76
0,46
0,54
0,70
0,30
0,39
0,54
0,33
0,19

-0,06
+0,56
-1,27
-1,52
+0,17
-1,43
-1,03
-2,00
-0,22
+1,64
+5,00
-1,03
-1,61
-1,30
+0,79

mf,
(21)

"

73
52
130
88
58
41
29
104
70
37
255
146
70
211
682

(6)

,.

(20)

217,899
256,065
18,128
467,202
82,453
27,811
24,604
442,648
125,431
64,871
492,092
549,655
52,415
632,950
1 727,112

[e']

[e']

- 7,417
+ 8,983
1,765
+10,284
- 8,089
+ 6,053
+ 7,407
-21,228
+ 7,729
- 7,495
- 0,199
+ 2,195
+13,460
-20,994
- 5,538

I"-[--I
I

73,240
63,195
30,627
136,353
39,261
23,604
17,926
148,586
55,257
24,033
167,062
175,614
41,530
227,876
612,082

(3)

[e']

(15)

mla)

+ 1,227
- 3,093
- 2,895
- 5,067
- 3,778
+10,226
+ 7,375
-16,283
+ 9,626
- 3,576
- 4,761
- 8,845
+17,601
-10,233
- 6,238

(2)

(1)

Praha-Babice
Babice-Poříčí
Poříčí-Tábor
Tábor- Třebkov
Třebkov-Kotouň
Kotouň-Seč
Seč-Plzeň
Plzeň-Zdice
Zdice-Motol
Motol- Praha
lJ Praha-Tábor
1M Tábor-Kotouň
IH Kotouň-Plzeň
RI Plzeň- Praha
celý polygon I

[el

Nivelační úsek

,

0,05
0,15
0,46
0,29
0,13
0,19
0,16
0,25
0,06
0,14
0,14
0,15
0,18
0,09

(22)

1m ml
1
- !

8,544
7,211
11,402
9,381
7,616
6,403
5,385
10,198
8,367
6,083
15,969
11,958
8,367
14,526
25,060

(7)

Vn

I

i
I
:

0,08
0,09
0,06
0,07
0,09
0,10
0,12
0,07
0,08
0,11
0,04
0,06
0,08
0,05

(23)

l'

+0,017
-0,059
-0,022
-0,058
-0,065
+0,249
+0,254
-0,157
+0,138
-0,097
-0,019
-0,061
+0,025
-0,048
-0,009

(8)

m(l)

I

i

0,73
1,67
7,67
3,63
1,30
1,90
1,23
3,12
0,75
1,27
3,50
2,50
2,25
1,80

(24,)

I

1,003
1,215
0,236
1,549
0,677
0,576
0,618
1,429
0,789
0,650
0,655
1,203
0,593
1,080
0,897

(9)

m'

73,22
63,18
30,68
136,31
39,27
23,62
17,92
148,62
55,23
24,05
167,02
175,64
41,51
227,88

(25)

I
I

1,00
1,10
0,49
1,24
0,82
0,76
0,79
1,20
0,89
0,81
0,81
1,10
0,77
1,04
0,95

ft.ml

I

(10)

m

+0,0013
+0,0846
-0,6271
+0,1901
-0,1694
-0,2396
-0,2090
+0,1550
-0,1029
-0,1871
-0,1838
+0,0803
-0,2269
+0,0334

(26)

log m'

1,003
1,337
0,116
1,921
0,555
0,438
0,488
1,715
0,702
0,526
0,531
1,323
0,457
1,123
0,852

(11)

m'

I

I

(13)

1',

0,117
0,153
0,043
0,132
0,108
0,119
0,147
0,118
0,106
0,133
0,051
0,092
0,092
0,072
0,038

+ 0,0949
+ 4,3992
-81,5230
+16,7288
- 9,8252
- 9,8236
- 6,0610
+16,1200
- 7,2030
- 6,9227
-46,8690
+11,7238
-15,8830
+ 7,0474

(27)

n.log m'

1,006
1,476
0,056
2,399
0,458
0,332
0,382
2,042
0,623
0,422
0,429
1,447
0,352
1,166
0,805

(12)

m'
I,

n

1

0,15
0,39
0,51
0,44
0,60
2,09
1,73
1,33
1,30
0,73
0,37
0,66
0,27
0,67
0,23

(U)

0,0137
0,0192
0,0077
0,0114
0,0172
0,0244
0,0345
0,0096
0,0143
0,0270
0,0039
0,0068
0,0143
0,0047

(28)

I
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zeň-Praha,
lJ Praha-Tábor,
1M Tábor-Kotouň,
lH Kotouň-Plzeň
(ř. 11-14) a ·nakonec pro celý polygon 1 dohromady. Jako podklad pro výpočet jednotlivých empirických momentů, nutných pro zvolená
kritéria, sloužily hodnoty {jI a {jl : RI z nivelačních
elaborátů zmíněných pořadů. V tabulce jsou uvedeny
již příslušné součty.
Zkoušku nulové hypotézy provedeme porovnáním
hodnot ve sl. (8) a (13), kde jsou uvedeny příslušné
hodnoty m(ll a ftl' Ve čtyřech případech (úseky Kotouň-Seč, Seč-Plzeň, Plzeň-Zdice a Zdice-Motol)
hodnota m(l) > ftl' V těchto případech můžeme sice
připustit působení systematické chyby, avšak vzhledem k tomu, že poměr to ve sl. (14) nikde nepřesáhl
hodnotu 2,5, nepovažujeme ani v těchto případech
působení systematické chyby za bezpečně prokázané.
Podle hodnot tI ve sl. (17) můžeme soudit o symetrickém rozdělení chyb v úsecích, pořadech i v ce·
lém polygonu. Pouze v úseku Seč-Plzeň a u pořadu
Kotouň-Plzeň
je možno připustit asymetrické rozdělení.
Na základě poměru t2 ve sl. (20) musíme u většiny
úseků i u všech pořadů připustit možnost excesu
frekvenční křivky v příslušných základních souborech. U pořadu lJ Praha-Tábor
jsme o tomto excesu
dokonce přesvědčeni. Kolísání přesnosti (parametru 0")
v nivelačních úsecích prokazuje hodnota t ve sloupci
(24) a Bartlettův test.

splošťuje. V našem případě působení systematických
chyb pomocí kritéria to v celém polygonu není bezpečně prokázáno (kdy to > 2,5), ale připustit se dá (1 <
< to < 2,5) ve čtyřech případech. Proti tomu pozorujeme však v jednotlivých
úsecích převahu záporných excesú. Patrně vlivem krátkoperiodických syste.
matických chyb došlo uvnitř úseků k pohybu centra
rozdělení. Sploštělé křivky četností v úsecích zřejmě
kompenzovaly při svém seskupení do výsledných souborů svou různorodost základní přesnosti (0"). Protože
oba vlivy působí současně, kompenzoval se jejich
vliv natolik, že celkový soubor podle kritérií pomocí
momentú vykazuje rozdělení málo odlišné od normálního rozdělení.
Tuto shodu potvrzuje i porovnání třídních četností z kilometrových rozdílú (j' s Gaussovou křivkou
pomocí histogramu, sestrojeného na obr. 1. Hranice
třídních intervalú i četností z jsou uvedeny v tabulce 2.

'J.
~Q •

~(t)

(l,199t.( •.)

•• 136 m

Prvky, potřebné pro výpočet funkce M, použité
v Bartletově testu jsou ve sl. (25) až (28). Výsledné
hodnoty (n' = n) jsou:
a) z jednotlivých úseků
B

+ 144,56, X~((X =

=

1

%, k =

10)

=

23,2
Obr. 1. Histogram rozdělení výskytu niv. chyb r/ v po.
lygonu 1ČSJNS a jeho porovnání s Gaussovou křivkou

b) z celých pořadů
B

+

=

27,41, X~((X

= 1 %, k = 4) = 13,3.

Porovnáním hodnoty B s hodnotami X~ (viz např.
[3]) jsme přesvědčeni o různorodé přesnosti v testovaných souborech. Toto kolísání přesnosti by mělo
vést k celkově špičaté křivce četností se silnějším
kladným excesem. Silnější variace skupinových chyb
(center rozdělení) opět výslednou úhrnnou křivku
Tab. 2. Četnosti z výskytu niv. chyby
dobré shody
!

Q'

e'

V této tabulce jsou vypočteny též potřebné prvky
pro Pearsonovo kritérium dobré shody. Pro toto kritérium vychází hodnota X2 = 11,38. Pro argument
n' = k-I
= 11 je pravděpodobnost P(X2 > X',,) =
= (X = 40 % (viz [4]). Shoda s normálním rozdělením

v polygonu I ČSJNS a výpočet prvků pro Pea.rsonovo kritérium

z

p

z

(!m)

I
-

00

00

-2,368
-1,894
-1,420
-0,947
-0,474

O

O

+0,5
+1,0
+1,5
+2,0
+2,5

+0,474
+0,947
+ 1,420
+1,894
+2,368
.

+00

+

Z

P.[z]

I

mm
-

-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5

(z-Z)'

(z-Z)'

z-z

4
16
27
61
85
157
127,5
100,5
58
29
13
4

I

I
0,0062
0,0165
0,0441
0,0918
0,1499
0,1915
0,1915
0,1499
0,0918
0,0441
0,0165
0,0062

4,23
11,25
30,08
62,61
102,23
130,60
130,60
102,23
62,61
30,08
11,25
4,23

I
- 0,23
+ 4,75
- 3,08
1,61
-17,23
+26,40
3,10
1,73
- 4,40
1,08
+ 1,75
- 0,23

0,05
22,56
9,55
2,59
296,87
696,96
9,61
2,99
21,16
1,17
3,06
0,05

00

.
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I
0,01
2,01
0,32
0,04
2,90
5,34
0,07
0,03
0,34
0,04
0,27
0,01
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není podle třídních četností veliká, ale v praxi ještě
postačující.
Jak ale ukázala analýza rozdělení četností a hodnot momentů v jednotlivých
úsecích, je celková
normalita ve velkých sítích jen zdánlivá. Celý soubor
chyb je různorodou směsicí úsekových souborů se silnou variací přesností i působením systematických
chyb. Vnitřní heterogenita se však v konečné směsi
(polygonu) značně kompenzuje opačným působením
obou faktorů.
Jistě není bez zajímavosti nalezená okolnost, že
poměrně dobrá normalita velkého souboru nemusí
svědčit o vzájemné homogenitě jeho jednotlivých
částí.

Analytické vyjádfení koeficientu
pfekorekce při vzájemné orientaci
snimků .hornatého území

LITERATURA:
[1] BÓHM, J.: Vyrovnávací poěet, SNTL, Praha, 1964
[2] BÓHM, J. - SVOBODA, J.: Geometrická nivelace,
Praha, 1960
[3] BOLSEV, L. N. - SMIRNOV, N. V.: Tablicy ma·
tematiěeskoj statistiky, Moskva, 1965.
[4] JANKO, J.: Tabulky k matematické statistice, Pra·
h~, 1953
[5] MIKA, P.: Studium nivelaěních chyb, dipl. práce,
Praha, 1967
[6] KOLENATÝ, E.: Studium zákonitostí nivelaěních
chyb, kand. dis. práce, Praha 1969

fotogrammetrlcký

Při fotogrammetrickém vyhodnocování v hornatém ú·
zemí působí určité obtíže určení správného koeficientu
překorekce při zavádění příčného sklonu u relativní
orientace modelu. Všeobecně užívaný empirický způ'
sob vede v těchto případech k mnoha iteracím, které
často jen pomalu konvergují k správné oodnotě a tím
činí tuto metodu zdlouhavou.

Ing. Jil'i Pospilll.
oddil Stl'edlska felez:nU!ni geodéz:le
Olomouc

Základní schéma a rozložení bodů, na nichž postupně
přesně definovaným postupem odstraňujeme vertikální
paralaxy, je na obr. 1.
Vedeme-li rovinu určenou projekčním centrem
levého snímku CI a přímkou Pl' jejíž stopa je označena
v obr. 1. symbolem IX, a sklopíme ji do půdorysny, pak
dostaneme profil zobrazený na obr. 2.

V literatuře [1] je popsán grafický postup určení
tohoto součinitele konstrukcí, kterou zavedl Kasper.
Nutnost grafického řešení lze obejít jednoduchým
výpočtem podle níže odvozeného vztahu.

)

:II-"!

{S

1
t
1

I ~.
i I
1

1

,

1

I
1

,.
i'

II.
i

Kasperova metoda nám pak umožní stanovit
součinitel překorekce podle vztahu
ď

Ik\=7'
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Úsečky ď a e' získáme konstrukcí popsanou podle [IJ.
Ve vhodném měřítku vyneseme souřadnice bodů
bodů CI' 3, 5. Kolmo na spojnici CI' 3 v bodě 3 sestrojíme paprsek, který protne přímku b2 v bodě E. Z bodu E
vztyčíme kolmici na přímku a2 a s touto kolmicí vedeme bodem 5 rovnoběžku s a2• Přímku b2 protne tato
rovnoběžka v bodě G a přímku bl v bodě 1. Odměříme
velikosti úseček EG = e' a ClI = ď. Ze vztahu (I)
vypočteme hodnotu k. Znaménko překorekčního koeficientu určuje poloha bodu F. Když je bod F mezi body
CI' 5, je součinitel překorekce kladný.

Obecná rovnice přímky dané bodem a směrnicí má.
v použitém souřadnicovém systému tvar
(z-z,) = Uj(Y-Y.).

Nyní už je možno dosazením (6) a (2) do (8) určit rov.
nici přímky a3•
Z3) =

(z -

- ~

(y -

Y3) •

Z3

Souřadnice průsečíku přímek (bodu E) b2 X a3 získáme řešením soustavy rovnic (90.)

Je-li k> O, pak se překorekce zavádí proti vert.
paralaxe na bodě 5. V případě k < O překorigujeme ve
stejném smyslu s existující vert. paralaxou na 5.
Stejný postup lze opakovat na profilu 4, 2, 6
a z těchto dvou hodnot k užít jeho menší velikost.

(8)

= -~

(Z-Z3)

(Y-

Y3)

Z3

Přímka b2 má totiž rovnici z

=

Zl'

Z (9a) přímo plyne:

3. Analytický výpoěet překorekěního souěinitele
Pro odvození výsledného analytického vztahu zvolíme
souřadnicový systém tak, že do projekčního centra
levého snímku umístíme jeho počátek; osa +z směřuje
dolů, osa +Y doleva,
V takto definovaném souřadnicovém systému mají
jednotlivé body tyto obecné souřadnice:
CI

=

3

= (Y3; Z3)

5

=

YE

-Z3

= --

Z3)

(Zl -

Y3

+ Y3'

(10)

Úplně stejným způsobem vypočteme souřadnice bodů
Gal.

(O; O)

(yó;zó)'

Rovnice přímky bl pak je

Z analytické geometrie je známo, že směrnice přímky
určené dvěma body P, a Pi+!, je dána touto rovnicí:

z

=

O.

Je tedy třeba řešit tyto dvě soustavy rovnic:
Zi+1-

Z,

Y'+l -

Y,

U,=----

(3)

Pro určení souřadnic bodu G

Proto budou směrnice přímek a1 a a2 tyto:

Zó

a2=u2=-·

= _li.!-

(y -

Y6)

Z6

Směrnici přímky a3 zjistíme snádno, neboť pro směrnice dvou nltvzájem kolmých přímek obecně platí

z=O.
Řešení soustavy (13):

-I

ZG=ZJ

U·=-_·
1

zó)

(z -

Yó

U,

YG
Směrnice dltlších dvou kolmých přímek vy'počteme
užitím (5).

=

Yó -

Zó

zó)

(Zl -

-

Yó

=

Y6

+-

Z6

(Z6 -

Yó

ZJ). (15)

Řešení soustavy (14):
Zl

=O

Yl =

Z2+yZ
I>

(16)

6

Yó
Délka úsečky určené body P" Pi+! se vypočte ta.kto:
Přímka aó je rovnoběžná
symbolicky napsat

s přímkou a4' a proto lze
/Pi P,+!I =

V (z,

+1 -

Zi)2

+ (y,+! -

y,)2.

(17)

Dosazením souřadnic nově určených bodů do (17)
a pak do (1) přímo stanovíme koeficient překorekce.
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Volbou vhodného souřadnicového systému bylo dosa.
ženo zjednodušení výsledného vztahu.

Po provedení naznačených úkonů a další úpravě dosta.
neme všeobecně platnou relaci
Y5

Ikl =
(Y5 -

Ya) -

I

+

Z5
Z5-

Y5.
Z5)

+ .2.:(Zl -

~ (Zl Y5

(19)

Yaz5z1

Y~

Y5za'

za)

(Zt -

+ zg

Nejprve k první nerovnosti:
Jmenovatel (23) je jako součet čtverců vždy nezápor.
ný. Dále dosadíme Ya = Y5 = e a bude

za)\

Z5Zte

Ya

V čitateli není třeba uvádět znak pro absolutní
hodnotu, neboť výrazy v něm nabývají pouze klad·
ných hodnot. Při výpočtu je nutno ve smyslu užitého
souřadnicového systému dosazovat číselnou hodnotu
Y3 se záporným
znaménkem.

+ yrJfs

Ya

+

c3 -

e2

< Za(zl

Za(zl -

<O

za) e
za) -

I

+

(24)

ZlZ5

(25)

Aby měl výraz (25) algebraický smysl, musí být jeho
pravá strana kladné číslo. Tedy

1,2

4. Test na znaménko překorekěnfho souěinitele
Je zřejmé, že z popsaného výpočtu nezjistíme znamén·
ko koeficientu překorekce, protože srovnáváme pouze
délky úseček bez ohledu na jejich polohu vzhledem
k zavedenému souřadnému systému. Toto znaménko
můžeme zjistit pomocí tohoto testu. Odvodíme pod.
mínku, jaké velikosti musí dosáhnout veličina e =
= Ya = Y5' aby ještě platilo k > O.
Z grafického řešení vyplývá, že pro k < O musí
padnout bod F mimo spojnici bodů 01 a 5. Stačí tedy,
aby platily tyto podmínky:
YF

<O a

současně YF

> Y5'

a pak je k

< O.

a2 X a"

< Za--3Zt

Z5

< Za

(1- ::)

(26)

Při řešení druhé nerovnosti postupujeme stejným způ.
sobem jako v předešlém případě, a proto už jen
stručně
Z5z1e -

ea -

za(zl • .2
95

Z1Z5e2

(1980)

Souřadnice bodu F vypočteme řešením soustavy
rovnic dvou přímek, které svým průsečíkem tento
bod určují.

Z5

Z5 -

+

2e2

ea -

za)e -

z~e

2
~

Za(Zl -

-

< 0,5[Z5(Zl

-

Z5) -

Za)

>O

>O

Z3(Zl -

11

--e

1-1
za)]

Rovněž i zde musí být čtverec reálného čísla kladný.
Proto platí
Z5(ZI -

=F

Z5Z1-

Přímka a2 má rovnici

1,5) > za(zl zaz1

> z~ - zi

Zl>
Z5

z=-.y

Z5

Za)

(Za

+ Z5)

< (Zt -

Za)

Ys

Přímka

a"

Společným řešením (26) a (29) je podmínka (26)
jak lze snadno dokázat (např. sporem) avšak pro struČ·
nost důkaz neuvádím.

má rovnici

Souhrn: K tomu, aby překorekční koeficient byl zá.
porný stačí, když bude pro souřadnici Z bodu 5
platit nerovnost (26).

YF

= J!!i...
Ya

YaZ5Zt

+ YsYi

-

Y5Za· (Zl -

m + z:

Za)

(22)

Dvě podmínky (1980) vedou na řešení dvou nerovností.

+

_Y,. • Yaz5z1
YsY; - Y5za'
-----------Ya
Y~+z~

(Zt -

za)

ó. Úprava obecného vztahu pro zvláštní rozložení
standardních bod6.
Volbou speciální polohy bodů se dá (19) dále zjednodu.
šit. Body nechť jsou symetricky rozloženy ve vzdále·
nosti ± e = : od hlavních bodů. V (19) dosaďme za

<O

souřadnice tyto hodnoty: Y3

1977/227

=

--c a Y5

=

c a upravme
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:12a

c2

Ikl =

2c2 -

+ z;
zs) -

Z5(ZI -

f
Z3(ZI -

c'

Z3)

konstanta komory
snímková souřadnice bodu

Vzhledem ke vztahu výšek a souřadnic z platí rovnice
(31)

hi; ...

Zl -

z.

=

h5

-

hl

= L1h51

Zl -

Z3

=

h3

-

hl

=

L1h31

výškové rozdíly bodů i, j

=

(Zl

-hj)

Spojením předešlých úprav dostáváme výsledný vztah
platný pro symetrické rozložení orientačních bodů na
modelu
ikl

+

=

2c2

I

-

2
2
C
Z5
Z5L1h51 Z3L1h31

(32)

Záměnou indexů u proměnných lze získat obdobný
vztah i pro body 2, 4, 6.
Rovnici (19) je možno použít i tehdy, je-li území
přibližně rovinné. V mezním případě kdy je Zl = Z3 = Z5
bude
Y5

+

Z5
Z5-

Y5

(33)

Y5 -Y3

C + z~
\kl = -2c2~
= 0,5 [(1 + ~Z5
2

což je stejný výraz, jaký byl v [1] odvozen pro rovinná
území. Z (36) vyplývá ještě jeden poznatek, a to, že
pro rovinné území bude součinitel překorekce roven
jedné pro c' = ±f, a to má význam při užití nadširokoúhlých leteckých kamer.
Konkrétní postup překorekce můžeme provést
např. takto: Velikost vertikální paralaxy odměříme
buď přímo na bubínku m, nebo v hodnotě souřadnice Y
na registrátoru. Vypočteným údajem násobíme tuto
paralaxu a překorigujeme opět pomocí bubínku nebo
registrátoru.

)3]

(34)

Protože je území rovinné, je Z5 = Zl a z podobnosti
plyne, že poměr souřadnic na modelu je roven poměru
souřadnic na snímku

Odvozené rovnice (19) resp. (32) při použití vztahu
(26) umožňují analyticky zjistit velikost překorekce
v případech, kdy obvyklý empirický postup jejího
určování je zdlouhavý a neefektivní. Při použití jednoduchých výpočetních pomůcek je touto cestou
možno dojít k výsledku daleko rychleji.
LITERATURA:
[1] GÁL, P.: l!'otogrammetria,

SNTL 1965

Do redakce došlo: 21. 10. 1976
Lektoroval:
Ing. )ozef Petrál, CSc., SVŠT Bratislava

Světelné dálkoměry S automatickým
zaváděním atmosférických korekcí

Inl. Frantll.k Krpata,
katedra vylil leodézle ČVUT Praha

V současné době dospěl vývoj malých světelných dálkoměrů již tak daleko, že žádná známější firma nevyvíjí a nezavádí do výroby tyto přístroje s ručním urče.
ním fázového rozdílu, ale přístroje automatické s digitálním výstupem. Tyto přístroje totiž pracují nepoměrně rychleji než jejich předcházející generace, vzdálenost je určena při nepřerušovaném měřicím světelném signálu za 5 až 15 s a neuplatňuje se případná
osobní chyba observátora. Jestliže dospěla konstrukce
přístrojů takto daleko, nebylo by ani na úrovni současné techniky zavádět fyzikální redukci měřené délky
dodatečně, jak tomu bylo u dřívějších typů přístrojů.

Proto nové typy mají zabudováno korekční zařízení
respektující pracovní index lomu vzduchu, na němž
observátor nastavuje korekci určenou z nomogramu
či tabulky k naměřenému tlaku a teplotě vzduchu.
Korekce se nastavuje buď přímo v její hodnotě na
1 kilometr (mm/km) ,nebo jako refrakční index (dále Rf),
což jsou určitá čísla s přiřazenými modulačními frekvencemi a odpovídající určitému stavu atmosféry.
Předkládané pojednání si povšimne obou typů přístrojů se zřetelem k přesnějšímu určení větších vzdáleností s velkým převýšením koncových bodů, zejména
při speciálních geodetických pracích a při zaměřování
bodových polí.
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které v tomto případě se nejsnadněji
nanty
Do této skupiny patří ze světelných dálkoměrů u nás
používaných Geodimeter 12, Hewlett Packard 3800 B,
u nichž se fyzikální redukce zavádí změnou modulační
frekvence neboli změnou délky modulované vlny.I)
U těchto přístrojů je stupnice korekčního zařízení
očíslována hodnotami fyzikální redukce na 1 km a korekci lze zpravidla nastavit spojitě. Observátor určuje
korekci z nomogramu většinou pro meteorologické
prvky určené pouze na stanovisku dálkoměru. Při
větších vzdálenostech a velkém převýšení koncových
bodů by ji však měl určit pro průměr tlaků a teplot
vzduchu na obou koncích měřené vzdálenosti, což je
neproveditelné, nejsou-li k dispozici vhodná radiová
pojítka. V tomto případě bude zřejmě nutno pro získání nejspolehlivější hodnoty naměřené vzdálenosti
uvažovat opravu z vlivu odlišného stavu atmosféry
na druhém konci vzdálenosti, a to dodatečně. Tuto
opravu je možno určit číselně, známe-li rovnici pro
fyzikální redukci příslušného dálkoměru. Rovnici použijeme také ke kontrolnímu kancelářskému výpočtu
nastavené fyzikální redukce na dálkoměru. Často však
výrobce dodává k určení fyzikální redukce pouze nomogram, který je součástí dálkoměru. V tom případě
je možné určit rovnici fyzikální redukce z hodnot LJtp,
odečtených z nomogramu, aniž by tato byla dána k dispozici výrobcem.

V meteorologických podmínkách, v jakých provádíme měření vzdáleností, lze obecnou rovnici pro fyzikální redukci LJtPI při zanedbání vlhkosti vzduchu
zjednodušeně psát jako funkci teploty ti, tlaku vzduchu PI a konstant x, y závislých na vlnové délce
zdroje A.
-

LJtPI

=

PI
273,15

X -

+ ti

=

.y

tj, x, y).

F,(PI,

(I)

Ke zjištění neznámých x, y by postačilo pro zvolené
t" pj znát dvě hodnoty LJtp, a řešit dvě rovnice o dvou
neznámých. Spolehlivější hodnoty neznámých dostaneme, určíme-li veličin LJtp, více a provedeme vyrovnání MNČ.
Opravy přisoudíme hodnotám fyzikální redukce
LJtPi určených z nomogramu, čili

V,

=

P,

X -

273,15

+ t, .Y -

Porovnáním s obecným tvarem
koeficienty a absolutní člen
b,

=-

[ab]x

Dli

+ [ab]y
+ [bb]y

= [aaJ [bbJ - [abJ [abJ
= [bbJ [alJ - [abJ [blJ
= [aaJ [blJ - [abJ [alJ

Pro aposteriorní odhad jednotkové střední chyby,
která představuje nejistotu v určení zprostředkující
veličiny (tj. LJtp) platí [I J
mo

=O

-

[bl]

=O

lfVV

mJlp

n=2'

= V

2

2

[aaJ

2

Pro odhad
2

mF

kde

=

2

m;tp

oF : ox

/'" =

[bbJ

platí

mF

=

2

n-'

mll=m0

m",=mo-n

+

12.,m.,2
/11

=

/2

2

11m"-

2/.,I11D[ab J mo 2

oF : oy

a konkrétně
PI

111

= - 273 ,15 + t

,

Pomocí této míry přesnosti mF můžeme testovat vypočtené hodnoty fyzikální redukce pro dané meteorologické prvky.
Jedním z reprezentantů přístrojů tohoto typu je
dálkoměr HP 3 800 B, pro nějž uvedeme instruktivní
výpočet rovnice fyzikální redukce [3J. Zprostředkující
hodnoty fyzikální redukce odečteme z nomogramu na
obr. I a výpočet provedeme v tabulce I.

P, .
500

,

!

+ t,

Cal]

=

kde n je počet hodnot LJtp odečtených z nomogramu.
Nás však zajímá střední chyba funkce vyrovnané veličiny LJtPI mF = mTtV, což je vlastně funkce vyrovnaných hodnot x, y.
K jejímu určení potřebujeme znát střední chyby
vyrovnaných neznámých m"" mli' jejichž odhad se určí
z rovnic

rovnice oprav jsou

-

D

At
LJ

I .. .
150 :

a můžeme přímo přikročit k řešení dvou normálních
rovnic
[aa]x

D
D",

I
PI
273,15

D",

X=-

kde

vyřeší determi-

• ~:~. :~;: :';~

.100'

~ :

. .

t.

"::; ••

:::

:~:

1000

15CJO

2()()()

:.:;

. 2500
3fJ(J(J
3500

1) Nepřímo sem patří přístroje AGA 700 a AGA 710,
u nichž se modulační frekvence nemění, ale kalkulátor
B vestavěným
programem určuje početně vzdálenost
po fyzikální redukci.
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Tabulka 1. Určení rovnic pro stanovení
HP3800B
pořad!

koeficient

a,

= +

odečteno
z nomogramu

voleno

i

1

fyzikální redukce dálkoměru

tlak

teplota

Pi

li

fyz.
redukce
t1IPi

=

li

nesmíme zapomenout, že fyzikální
redukce je vestavěným počítačem
zaváděna
pouze do vzdálenosti
5OOm.

vypočteno

fyz.
redukce
t1IPi

koefio!ent

3. Přístroje s nastavitelným

-b =
i

oprava
tli

=

refrakěnim indexem

Pi
273,15

+

li

Mezi tyto přístroje patří OPTON
8M 11, RegElta 14, 8M 4, Eldi 1-4,
Wild DI 38 a další. Korekční zaříze800
20
-10,0
0,2
1
- 9,8
2,728978
ní umístěné na přístroji je očíslováno
-10
750
-22,5
-22,6
-0,1
2
2,850086
1,4
750
10
1,5
0,1
2,648773
3
v refrakčních stupních, odpovídají8,0
8,2
4
750
20
0,2
2,558417
cích určitému tlaku a teplotě s mož30
17,0
17,1
0,1
5
750
2,474023
ností krokového či spojitého nasta6
750
33,0
33,3
0,3
2,320904
50
vení. Každému refrakčnímu stupni
8,0
7,7
-0,3
2,562694
7
700
O
odpovídá jistá měřicí frekvence
-0,2
17,5
17,3
2,472 188
8
700
10
a tím i jistá délka vlnového modulu.
-0,3
9
700
26,5
26,2
2,387856
20
U těchto přístroj u je tedy změna
10
34,5
34,5
0,0
700
2,309088
30
délky vlnového modulu funkcí tlaku
11
700
42,0
0,3
40
42,3
2,235350
a teploty neboli funkcí indexu lomu
-0,1
12
650
10
36,0
35,9
2,295603
650
0,2
13
20
44,0
44,2
2,217295
vzduchu a tak lze získat na výstupu
-0,1
14
650
52,0
30
51,9
2,144 153
přístroje měřenou vzdálenost po fy-0,1
15
600
46,5
46,4
2,196595
O
zikální redukci. Při měření určí ob16
600
62,5
62,2
-0,3
2,046734
20
servátor z tabulky či nomogramu na
17
600
76,0
76,0
0,0
1,916015
40
základě zjištěných meteorologických
18
500
85,0
85,1
0,1
1,830496
O
prvku refrakční stupeň a nastaví jej
19
500
98,0
98,3
1,705611
20
0,3
20
500
110,0
109,8
-0,2
40
1,596679
na přístroji.
Problematika v určení správné[aa] - +20
X
= 278,41
[v]
= 0,1
ho refrakčního stupně je v podstatě
[ab] = -45,497
538
[vv] = 0,743715
=
105,63
Y
stejná jako u přístroj u s nastavitel·
[bb] = + 105,626 893
0,14
mo = 0,2 mm
m", =
[al]
= +762,5
0,32
nou fyzikální redukcí(neuvažujeme-li
mli =
[bl]
= -1 510, 072 027
0,59 mm/km
mF =
tlak a teplotu vzduchu jako pruměrné hodnoty ze stanoviska dálkoměru
(180)
Rovnice fyzikální redukce L1tp, =278,4 - 105,63 273.i~ + ti
a reflektoru), avšak s tím rozdílem,
že nejprv se zjistí změna refrakčního
indexu a teprve z něho se určí ko·
rekce fyzikální redukce.
V uvedeném příkladě je střední chyba vyrovnané funk.
Povšimněme si nejprve přístroju, u nichž je možno
ce (pro pruměrnou hodnotu tli) menší než 0,6 mm/km,
refrakční index lomu (Rlo) nastavit v krocích. Těmi
což plně vyhovuje vzhledem k manipulační přesnosti
jsou např. OPTON 8M 11, RegElta 14. U nich, jak
nastavení fyzikální redukce na přístroji.
uvidíme, je možno Rlo stanovit v plošné tabulce (viz
tabulka 2) pro krok t = 5
ap = 30 torr, což Samo
Máme-li určenu rovnici pro stanovení fyzikální
o sobě vede k potřebě zavést při přesnějším měření
redukce, vypočteme nejprve kontrolně její hodnotu
opravu Rlo, a tím i opravu fyzikální redukce.
pro meteorologické prvky stanoviska a porovnáme ji
s hodnotou určenou z nomogramu a nastavenou na
V tabulce 3 jsou uvedeny frekvence F pro jednot.
přístroji v terénu. Potom opravíme naměřenou vzdálivé nastavitelné Rlo, jak je udává [2]. Vypočteme jim
lenost Dmět o přírustek či úbytek fyzikální redukce,
odpovídající vlnové délky L pro rychlost světla ve
zpusobený vlivem odlišných parametru ovzduší na
vakuu 299792,5.108 ms-I, Z rozdílu vlnových délek
jejích obou koncích podle následující rovnice
torr

oe

mm/km

mm/km

mm/km

oe

kde oprava fyzikální redukce na 1 km I5tl'J = L/tPIII - L/tp, L/tplZl je redukce pro střední hodnoty teploty
a tlaku určená z nomogramu či z rovnice (1) a L/tp je
hodnota korekce převzatá z nomogramu při měřeni
v terénu.
V našem příkladě pro převýšení koncových bodu
cca 200 m a teplotní rozdíl 2
I5tl'J = 5 mm/km.
Pro přístroj typu AGA 700, AGA 710 rovnici pro
určení fyzikální redukce známe, odpadne tedy hledání
jejího tvaru a opravu ze změny fyzikální redukce
počítáme z rovnice (10). Pouze u přístroje AGA 700

Tabulka 2. Refrakční
8M 11, Reg Elta 14
~.

oe
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indexy pro přístroje

OPTON

1°C
-15
Pt~

760

I

-ó

I

5

15

2

3

I

25

(1)

1

4

730

1

2

3

4

5

700

2

3

4

5

6

670

3

4

5

6

(6)

640

4

5

6

(6)

(6)
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L1L snadno určíme délkové korekce L1ri v mm od jednoho refrakčního indexu k druhému pro vzdálenost
1 km.
Ke stejným délkovým korekcím L1ri bychom dospěli výpočtem přírůstku funkce

Refra.kčn1
index
BI,

F

Vlnová délka.
L

dL

Délková
korekce
dri

kHz

mm

mm

mm/km

Frekvence

1

14985,135

20005,993

2

14985,316

20005,751

3

14985,453

20005,568

4

14985,634

20005,326

5

14985,799

20005,106

6

14985,980

20004,865

D=

-0,242

+12,1

0,183

+

0,242

+12,1

0,220

+11,0

-0,241

c.n
2F'

což je rovnice pro určení vzdálenosti světelnými
dálkoměry. Jejím diferencováním a po úpravě
dD=-

dFD
F
.'

Máme-li vypočteny hodnoty L1ri, můžeme zavést
při přísných požadavcích i opravu na správný Rl buď
početně, nebo graficky. Nomogram (obr. 2) snadno
zkonstruujeme, vynášíme. li na jednu osu teploty t oe,
na druhou tlaky p v torrech pro refrakční stupeň

•
1ID

911977

231

podle tabulky 2, Izočarami stejných refrakčních indexů
jsou přímky, Vzdálenosti mezi přímkami jednotlivých
Rlo reprezentují přírůstky L1ri vypočtené v tabulce 3
pro délku 1 km.
Čtenář si zajisté povšimnul, že hodnoty L1ri jsou
prakticky celá čísla, a proto lze mezi jednotlivé izočáry
Rlo vkreslit příslušný počet ekvidistant a tak získat
nomogram korekcí v rozměru mm/km. Třeba však
při určení korekcí respektovat znaménko, o němž rozhoduje nastavený index. Máme-li nastaveno Rlo nižší
než Rl, je znaménko korekce plus, pro Rlo vyšší, je
znaménko minus.
Příklad: t

= +5

oe, p

= 715 torr,

Rlo = 3, oprava +6 mm/km

9,1

+12,0

23/65, číslo

Rlo

= 4, oprava -6 mm/km

Poznámka 1: S výhodou dále využijeme získané přírůstky L1ri ke kontrole správné funkce jednotlivých
refrakčních stupňů Rlo. Protože L1ri představuje pří.
růstek vzdálenosti mezi jednotlivými stupni na úseku
dlouhém 1 km, získáme jejím proměřením při nastavených jednotlivých Rlo jim odpovídající hodnoty
délek (alespoň průměr z dvaceti nezávislých měření),
jejichž rozdíl má odpovídat příslušnému L1ri (případně
jejich součtu). Není-li tomu tak, dá se usuzovat, že
korekční zařízení nepracuje spolehlivě a musí se přistoupit k jeho prověření, což je jiná problematika než
zde řešená.
Početní způsob určení opravy Rl je výhodný tehdy, jestliže výpočet korekce a redukcí spolu s dalšími
počtářskými úkony provádíme na počítači. Při tomto
řešení nejprve stanovíme obecnou rovnici refrakčního
indexu, vždy však pro jistý typ přístroje (závislost
na A).

{l.re]
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Jak již bylo řečeno a jak je patrno z tabulky 2
i z nomogramu na obr. 2, je Rl funkcí tlaku a teploty
a isočarami Rl jsou rovnoběžné přímky se směrnicí
k = 3. Rovnice přímky, procházející bodem Pj (tj, p,)
a mající směrnici k má tvar

Bod Pt s výhodou zvolíme na ose p a jestliže tlak vyjádříme jako funkci Rl, budou jeho souřadnice
Pj[-15, (760-30 Rl)] a rovnice přímky jím procházející a mající směrnici k = 3 má tvar

Korekci pro zavedenou fyzikální redukci plynoucí
z nastaveného Rlo počítáme z výrazu
L1DR1

= Dkm(RI - Rlo)L1ri

Příklad: t = 5 oe, p = 715 torr, D
Rl = 3,5, L1D = +6 mm

=

V článku jsme se zabývali určením opravy fyzikální
redukce u těch světelných dálkoměrů,jež tuto redukci
zavádějí při měřicím procesu, a stanovili jsme postup
jejího určení. Neznáme-li totiž tlak a teplotu v místě
odrazného systému v momentě nastavování korekce
na přístroji, vzniká při přísnějším posuzování větších
vzdálenosti se značným převýšením koncových bodů
nutnost stanovit opravu zavedené fyzikální redukce.
Tuto opravu jsme určili jak pro přístroje s nastavitelnou fyzikální redukcí mm/km, a to i v tom případě, kdy
neznáme tvar rovnice této redukce, tak pro přístroje
s krokovým či plynulým nastavením refrakčního indexu. Uvedená metoda nám umožňuje dosáhnout
vyšší přesnosti určení délek měřených elektronickými
tachymetry při speciálních geodetických pracích a při
zaměřování bodových polí.

(15)

1 km, Rlo

=

3,

Poznámka 2: Rozhodneme-li se k zavádění opravy
z nesprávného nastavení refrakčního indexu, je výhodné provést měření na Rlo nejblíže nižším a nejblíže
vyšším vzhledem ke skutečnému Rl.
U přístrojů se spojitým způsobem nastavení Rl
by byl postup určení korekce fyzikální redukce obdobný, ale uplatnil by se pouze vliv ze zanedbání atmosféry stanoviska odrazného systému.
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Priestorové pretínanie V pozemnej
fotogrametrii metódou korekcií
snímkových súradníc

Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Katedra geodé:z:le SVŠT, Bratislava

Široké možnosti uplatnenia fotogrametrickej meračskej techniky pri riešení roznych vedeckotechnických
úloh dávajú fotogrametrii interdisciplinárny
charakter.
Snáď najširší okruh posobnosti má oblasť
inžinierskej fotogrametrie. Pri prácach vysokej presnosti v inžinierskej fotogrametrii sa u nás spravidla
používajú meračské fotokomory s orientačným zariadením pre orientáciu osi záberu ako napr. PHOTEO
19/1318 ZEISS, alebo UMK 10/1318 ZEISS. Možnosť
matematického vyjadrenia vzájomnej polohy osí
záberu ako aj projekčných centier využíva autor pri
riešení úlohy priestorového pretína.nia napred metódou korekcií
snímkových
súradníc
[I].

Princíp metódy vychádza zo snímkových súradníc vlícovacích bodov, vypočítaných z matematic·
kého modelu pre danú vzájomnú polohu projekčných centier a osí záberu snímkovej dvojice. VypoČí.
tané snímkové súradnice daných bodov: možno defino·
vať ako hodnoty "má byť" a merané snímkové súradnice zodpovedajúcich snímkových bodov, skreslené
vplyvom zvyškových chýb orientačných prvkov sním·
ky ako hodnoty "je". Korekcie meraných snímkových
súradníc sú dané rozdielom "je" - "má byť" a zahrnujú komplexný vplyv chýb prvkov vnútornej
a vonkajšej orientácie na jednotlivých vlícovacích
bodoch, pričom z hfadiska riešenia vobec nie je treba
poznať hodnoty chýb jednotlivých orientačných prvkov. Z takto získaných korekcií sa interpolujú korekcie
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snímkových súradníc určovaných bodov. Konečným
výsledkom sú priestorové súradnice určovaných· bodov, vypočítané. pretíQaním napred z opravených
snímkových súraďníc.
..
2. Problémy pri vyhotoveni snlmok
Vo vai)šine prípadov majúprobl'emy spojené s vyhotovením snímok ako logický dosledok príslušné úpravy
technológie ich yy}iodnotenia. Zvlášťpri riešení úloh
inžinierskej fotpgrametrie
v priebehu posledného
desaťročia sa,nedostatok univerzálnej mer~čskej fotokomory kompenzoval využíva.ním roznych amatérsky
upravených fotokomor. Za predpokladu získa:r;lla objektívnych a spofahlivých výsledkov, spracovanie
informácií· získaných zo sníniok vyhotovených nemeračskými komorami vyžaduje zvýšenú pozornosť
v otázkach kalibrácie fotokomory a skreslenia objektívu v porovnaní so snímkami vyhotovenými masívnymi
meračskými fotokomorami, vybavenými objektívmi
s prakticky zanedbatefným skreslením [2], [3J.
Spoločným problémom, bez ohradu na prostredie,
ktorým určovacie lúče prechádzajú, je nedokonalá

Vodorovné smery a výškové uhly merané
na sto.novtskách AtB na vlfcoVAcie
l>ody

b) Geodetické súradnice stanoviSk

A.a

a vlfcovaerch bodov
Výpočet snímkových uhlov vH covací ch bodov
l} Centrovanfm smeroy meraných na stanoviskách A,a
g}

Z geodetických súradnlC v11covaclch
bodov a proj~kčnÝch centier
Výpočet sn ímk ových súradn; c
vlícovacích bodov
Meranie sn;mkových súradníc
vl1covacích a určovanych bodov

funkcia prítlačného
zariadenia
fotokomory, čo
má za následok ako všeobecnú polohu snímkovej roviny v priestore tak aj zmenu prvkov vnútornej orientácie snímky. Aj keď sú uhlové hodnoty odchýliek
len v· rozsahu niekofkých desiatok sekúnd, prípadne
niekofkých minút, zapríčiňujú skreslenie snímkových
súradníc, ktoré pri náročných prácach nemožno zanedbať, zvlášť pri analytickom spQsobe vyhodnotenia
snímok.
"

3. Metódakorekci{snímkových súradníc
V závislosti od určenia vlícovacích bodov a projekčných centier prichádzajúdp
úvahy dva sposoby výpočtu shímkových súradníc:
- vlíco:vacie body sú určené ·pretínanhn
napred
z koncových bodov základnice,
- vlícovacie body ako aj stanoviská Aa B sú vzhfa.dom na základnicu určené vo všeobecnom súradnicovom systéme.
Zo všeobecného hfadiska toku informácií
s
prenášajú informácie o meranom predmete objektívom
fotokomory z vlícovacích a určovaných bodov v predmetovom priestore do snímkovej roviny na zodpovedajúce snímkové body a potom spať cez korekcie
a opravené snímkové súradnice do predmetového
priestoru na určované body. Prehfadná schéma postupu riešenia je na obr. 1.
3.1 Výpočet
snímkových
súradníc
z centrovaných
smerov
Vlícovacie body Sil. volia v rámci možností tak, aby
bol meraný objekt zarámovaný hibkove aj výškove
s orientačným vlícovacím bodom približne v strede
objektu (bod č. 2 na obr. 2). Vhodný počet vlícovacích bodov závisí jednak od výškového rozsahu
objektu zobrazeného na snímke, jednak od požadovanej presnosti výsledkov. Pre praktické účely pri dostatočne vefkom výškovom rozsahu bodov možno považovať za postačujúci počet šesť vlícovacích bodov ako
z hfadiska zarámovania objektu tak aj pre interpoláciu
korekcií snímkových súradníc určovaných bodov.
Vačšia. hibka a menšia výška meraného objektu pri
vysokých nárokoch na presnosť predpokladá 9 daných
bodov na snímke.

Výpočet korekci; snfmkových súradnic
vlfcovacfch bodov
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V prípade určenia súradníc vlícovacích bodov
pretínaním napred z koncových bodov základnice
v lokálnom súradnicovom systéme základnice, poČí.
tame snímkové súradnice zo smerov meraných na
vlícovacie body a centrovaných na príslušné projekčné
centrá O A a OB'

o

t-

U',
1\
\
\
\
\

"či-,.,/
.I
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\

\
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I

'. .••....
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/

;"

c./

\
\

i

excentricity projekčného centra. Výšková excentricita
e. je rozdiel medzi horizontom teodolitu a fotokomory.
Príslušná centračná oprava výškového uhla je daná
súčtom dvoch zložiek podra obr. 5
~
Ul

Snímkové súradnice vlícovacieho bodu D na obr. 3
sa vypočítajú podra vzťahov:

=

e. cos

P

(]

8AD

~ _
U2 -

e sin
------(].

P cos

ťX'

80AD

= f. tg

XD
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[(ťXA
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-
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ťXAD)

+
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=
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e sin

(ťXA

-

= --------(]

t. tg

f,
cos ťXD

ťXD

~

=

ťXD

tgPD

(3.1)
(3.2)
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=

f. tg

[(ťXBD -

f II tg (R
f'BD
cos ťXD

~BD]

+ ~"

=

e. sin

~BD

UBD)

(ťXBD -

= ------(],

=

80AD

=

ťX'

=

priestorová dížka medzi príslušnýni
bodom a stanoviskom
priestorová dížka medzi príslušným
bodom a projekčným centrom
príslušný vodorovný snímkový uhol. !

Výškový uhol centrovaný

+

ťXB)

8AD

ťXAD)

80AD

xí)

pričom

= f. tg

na projekčné centrum je

(3.5)

ťXn

f
R" (3.6)
tg f'D
cos ťXD

---II

ťXB)

(3.7)

80BD

pričom

ťXA, ťXB

=

ťXAD. ťXBD

= zodpovedajúce uhly medzi vlíco-

~AD. ~BD

=

~~D, ~~D

=

orientačné uhly medzi smerom osi
záberu na orientačný bod C a základnicou merané na stanoviskách

AaB,
vacím bodom a základnicou
centračné
opravy vodorovných
uhlov z excentricity projekčného
centra fotokomory vzhradom na
stanoviská A a B (obr. 4),
centračné opravy zodpovedajúcich
výškových uhlov odmeraných na
stanoviskách A a B.
j

V prípade centračných zmien výškových uhlov uvažujeme zvlášť opravu z výškovej a zvlášť z polohovej

Poznámka
uh lov

k centrovaniu

výškových

Jednu z možností určenia centračných
vých uhlo v uvádza napr. Čerňanský
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s určovaním
parametrov
snímky (GaKO 10/1976.
282-287),
pričom vychádza zo všeobecného vzťahu
(3.8), v ktorom .výškovú excentricitu e. nahrádza priestorovou excentricitou
ep = Ve2
e~. Pretože tento
vzťah platí exaktne len vo vertikálnej rovine preloženej
osou záberu, vznikajú v prípade určenia jedného
z parametrov snímky a to pootočenia d" odchýlky od
správnych
hodnot určených
podfa vzťahu (3.10).
Týmto sa prakticky vylučuje možnosť použitia širokouhlej fotokomory pre vzdialenosti okolo 50 m a kratšie.

+

Snímkové súradnice odmerané na favej príp. pravej
snímke označme symbolmi x;" a z;" príp. x~ a z~. Korekcie snímkových súradníc sú rozdiely medzi vypoČí.
tanými a odmeranými snímkovými súradnicami

pričom x'. z' príp. x", z" sú vypočítané snímkové súradnice vIícovacích bodov v favej príp.
v pravej snímke.
Korekcie snímkových súradníc vypočítané pre vIícovacie body podfa vzťahov (3.13) sú východiskovými
hodnotami pre interpoláciu korekcií určovaných bodov
a zahrnujú komplexný vplyv chýb prvkov vnútornej
aj vonkajšej orientácie snímok.

60

jE

fHor~o 19/1318

0,098

. 3.. .•0

0,056

N

ou

I

3.4 Interpolácia
níc

20

4o

60

100

--Y[m~

snímkových

súrad·

Korekcie snímkových
súradníc určovaných
možeme získať dvomi spOsobmi interpolácie
-

Na obr. 6 sú graficky znázornené chyby dz' v snímkovej
súradnici z', ktoré zodpovedajú uhlovej odchýlke medzi
centračnou opravou určenou z priestorovej excentricity
ep a presnou hodnotou podfa vzťahu (3.10).
Ako vyplýva z obr. 6 sú chyby dz' pri použití fototeodoIitu PHOTEO 19/1318 s konštantou Ck = 190 mm
pri vzdialenostiach y nad 20 m prakticky zanedbatefné. Avšak v prípade použitia širokouhlej fotokomory
UMK 10/1318 s.konštantou Ck = 100 mm s klesajúcou
vzdialenosťou y chY1>adz' vefmi rýchlo rastie. Hodnoty
dz' sú vypočítané pre výškové uhly zodpovedajúce
prípustnej hodnote snímkovej súradnice z' = 12 mm
a x' = 70 mm pre určenie pootočenia snímky d" pri
excentricitách projekčného centra podfa obr. 6.

korekcií

graficky,
numericky.

Pri obidvoch sposoboch vychádza interpolačný postup
z redukcie korekcií na orientačný bod čím sa korekcie
určené podfa vzťahov (3.13) rozložia na konštantnú
časť t.j. korekcie orientačného bodu a na premennú
časť tzv. redukované
korekcie
di'

= dx' - dx~

d~'

= dz' - dz~

pričom dx~, dz~, príp. dX~', dz~' sú korekcie snímkových
súradníc
orientačného
vIícovacieho
bodu.
Redukované korekcie snímkových súradníc di', dž'
príp. dá:", dž" sú vstupnými hodnotami na interpoláciu
korekcií meraných snímkových súradníc určovaných
bodov.

3.2 Výpočet
snímkových
súradníc
v prípade
všeo becného
súradnicového
systému
.D
Vzťahy pre snímkové
vyplývajú z obr. 7.
L'avá

súradnice

vIícovacích

bodov

,
ZD

=

I

(O'OAD -

cos

,=,

lXD

=

0'0.1.0)

\

\

\
\

lX»

t {J'
g D

I

cos

f. tg

lXD

Analogické vzťahy platia aj prevýpočet
snímkových
súradníc X.v a z~ v pravej snímke, pričom
O'OAO' O'OBO = smerníky osí záberu na stanoviskách
AaB
O'OA.D' C10BB = smerníky
určovacích lúčov vIícovacieho
bodu D
{J», {J;; =. výškové uhly zodpovedajúce
výškovým
rozdielom medzi projekčnými centrami 0.1..
OB a vIícovacím bodom D.

~-

"

\
\

I·ZOA.D
80A.D·

Y-- .••..
I

snímka

x» = f. tg

bodov
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Korekcie snímkových súradníc určovaných bodov sa
interpolujú nezávisle zvlášť pre x' a zvlášť pre z' podla
postupu na obr. 8. V krajných snímkových bodoch,
napr. 1 a 3 (obr. 2) vynesieme na stopu snímkovej
roviny vo vhodnej mierke príslušné redukované korek.
cie di'. Kolmice na stopu snímkovej roviny pretnú
zodpovedajúce určujúce lúče v bodoch 1, 3 a ich
spojnica je interpolačná priamka. Korekcie snímko·
vých súradníc určovaných
bodov sú úsečkymedzi
priesečníkmi interpolačnej priamky sprislušnými urču·
júcimi lúčami a kolmicami na stopu snímkovej roviny
v pdslušných určovaných bodoch.

~.f)

~""+
dx'
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_, 'J

~ l'

dx
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dll:
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I
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U""

= snímkové súradnice vlícovacích bo-

x', z'

3.41 Grafický sposob interpolácie korekcií

II

V

tf'

3.5 Výpočet
priestorových
ných bodov

súradníc

určova·

Priestorové súradnice určovaných bodov vypočítame
z opravených snímkových súradníc v súradnicovej
sústave s počiatkom v lavom projekčnom centre. Platia
známe vzťahy

dli"
1"

••

/..n

dov na výpočet koeficientov a1 až a8,
ako aj snímkové súradnice určovaných bodov na výpočet interpolo.
vaných korekcií
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Grafický sposob interpolácie rozdeluje úlohu priestorového pretínania metódou korekcií snímkových súradníc na tri navzájom spojené časti
-

výpočet korekcií snímkových súradníc vlícovacích
bodov
interpolácia korekcií určovaných bodov
výpočet priestorových súradníc určovanýchbodov

V prípade použitia počítača pri grafickej interpoláci
prichádza do úvahy prvá a tretia čast, riešenia, čo mMe
byť výhodné napr. z metodického hfadiska pri prak.
tickej výuke fotogrametrie.
Plné využitie možností počítača predpokladá nu·
merický sposob interpolácie korekcií, pri ktoro~možÍlo
použiť polynómy. Tak napr. pre 9 vlícovacích bodov je
vhodný polynóm v tvare
d:r;'

= a1x'

+ a"z' + a3x'z' + a,x'2 + alix'2z' + a8x'z'2 +
+ a7x'2z'2 + a8x'3
' (3.15)

pričom a1 až a8

=

neznáme konštanty
naním

určené vyrov-

IXBP)

bf sin IXÁp
------sin (IXAP
IXBP)

+

IX"

tg

zp cos IXp
"
P'P = -1-

1

,

Priebeh korekcií dz', dz" je na snímkach vyhotovených fototeodolitom s konštantou Ck = 190 mm prak.
ticky lineárny, takže korekcie určovaných badov mož·
no interpolovať lineárne priamo na priesvitke kontaktnej kópie alebo zvačšeniny.

+

x"

tg

=-

(IXAP

IXBP

tg

"
zp
"
cos IXp.
P"P = T

Úlóhu analytického priestorového pretínania metódou
korekcií snímkových súradníc rieši autorom zostavený
program "KOREKCIE"
v jazyku FORTRAN lV
(počítač EC 1010). Vstupnými hodnotami sú merané
vodorovné a výškové uhly na dané body a merané
snímkové súradnice ako daných tak aj určovaných
bodov.
3.6 Presnosť
priestorového
dou korekcií
snímkových

pretínania
súradníc

metó·

Rozhodujúci vplyv na presnosť výsledkov popri pres.
nosti daného bodového pola má presnosť merania
snímkových súradníc a interpolácie korekcií snímko·
vých súradníc určovaných bodov. Podstatne menší
vplyv majú pri snímkach vyhotovenýchna
sklených
doskách prípadné nepravidelné snímkové chyby z ne·
rovinnosti, z prehnutia dosky a pod. Pri predpoklade
signalizovaných, jednoznačne identifikovaterných bo·
dov s vyrneraním snímkových súradníc na precíznom
monokomparátore KOMESS ZEISS možno spoločný
vplyv týchto chýb vyjadriť chybou ±3 pm, ktorej pre
fotokomoru UMK 10 ZEISS s konštantou 100 mm
zodpovedá chyba snímkového uhla m",' = ±6".
Pretože pri určení polohy bodov ide o pretínanie
napred zo snímkových uhlov můžeme pre rozbor vply.
vu snímkových chýb na výsledné súradnice priamo
použit vztah pre strednú polohovú chybu z geodézie
napr. podla [4]. Ak uvažujeme polohovú chybu ma>lllen
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a.ko funkciu chýb snímkových uhlov, potom pre body
z hIadiska presnosti pretínania najnepriaznivejšie položené na okraji modelu, možeme ju vyjadriť jednoduchým vzťahom podfa [4]
m"'lI
pričom

aA

príp.

8B

= ±m,,'

V

8~-8~
. 2

sm 'Y

'

= vzdialenosti určovaného bodu zo
stanoviska A příp. B

Y

= uhol medzi určovacími

lúčami

v určovanom bode.
Ak predpokladáme základnicový pomer bly = I, potom pre okrajový bod so vzdialenosťami YA = bV2,
SB = b a 8 = 45 o je stredná polohová chyba
m"'ll

= ±O,OOO

04y .

Pomerná chyba je
m"'lI
y

= ±0,040/oo'

Pretože hodnota chyby snímkového uhla, zodpovedajúca uvedenej celkovej chybe snímkových súradníc
priamo závisí od konštanty fotokomory, možno při
použití fototeodolitu PHOTEO ZEISS s konštantou
195 mm očakávať dvojnásobne vyššiu presnosť.
Uvedený rozbor presnosti možno považovať za
dosť zjednodušený, avšak aj napriek svojej jednoduchosti vystihuje s veImi dobrým priblížením odhad
polohovej presnosti. VzhIadom na to, že pri praktickom použití je spravidla viac určovaných bodov
v strede modelu ako na jeho okrajoch, možno očakávať
v priemere vyššiu presnosť ako vychádza z rozboru.
Pre strednú výškovú chybu v priesekovej fotogrametrii približne platí

Riešenie priestorového pretínania met6dou interpolácie korekcií snímkových súradníc vychádza z matematických základov priesekovej fotogrametrie. Jednodu.
chosť princípu metódy je v korekciách meraných snímkových súradníc, ktoré zahrnujú komplexný vplyv
chýb prvkov vnútornej a vonkajšej orientácie, pričom
z hfadiska riešenia vobec nie je treba poznať hodnoty
chýb jednotlivých orientačných prvkov.
Uvedený postup riešenia predpokladá vyhotovenie
snímok s vodorovnou osou záberu. Metóda však nevylučuje ani použitie snímok so známym sklonom osi
záberu vyhotovených napr. fotokomorou UMK 10.
V porovnaní s metódami, založenými na určovaní
vnútornej orientácie každej snímky odpadá pri na·
vrhovanej metóde možnosť neurčitého riešenia pri
iteračnom postupe, keď hodnota determinantu trans.
formačnej matice je blízko. alebo rovná nule.
Jednoduchosť postupu a výpočtov pri súčasnom
zabezpečení vysokej presnosti výsledkov umožňuje
výhodné využitie ako stolových "minipočítačov" tak
aj vreckových elektronických "kalkulačiek" s trigonometrickými funkciami.
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Dosiahnutá
presnosť. Na praktické overenie presnosti met6dy korekcií snímkových súradníc sa použilo
experimentálne bodové pole Katedry geodézie Stavebnej fakulty SVŠT. Podrobné body boli určené pretínaním napred s presnosťou ±0,1 mm. Snímky boli
vyhotovené fotokomorou UMK 10 ZEISS, základnicový pomer bly = 0,63, Ymam = 5,8 m. Pri daných
deviatich bodoch bolo fotogrametricky určených 18
podrobných bodov so strednými chybami

Lektoroval:
Ing. JI!'i Šima, CSc., VÚGTK v Praze

PICK, M.: Cejchování gravlmetrň

náklonem

PETRÁŠ, ].: Analýza vplyvu kazety a obrazového
rámu fototeodolitu na geometrlu sním ok
Hodnota teoretickej strednej polohovej chyby podra
vztahu (3.19) v danom prípade je

PRAVDA,].: Kartografický

jazyk

E.: Zblslo.t
metrech nlvelace

nlvelaěnf

KOLENAT?

1977/237

chyby na para-

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 23/65, i!islo 9/1977

238

Dvacet let je snad dlouhá doba pro jednotlivce, ale
určitě ne pro lidstvo jako celek. Tím pozoruhodnější
je
zásadní změna našich vědomostí a představ o Zemi, Měsíci a planetách za poslední dvě desetiletí, která je výsledkem lidského pronikání do vesmíru. Poznali jsme odvrácenou stranu Měsíce, dostali do rukou vzorky jeho
hornin, uviděli krátery na Merkuru, Marsu i jeho družicích, změřili teplotu a tlak na povrchu Venuše a s údivem konstatovali v jejím hustém ovzduší zřetelný horizont. Kosmické sondy zahájily pátrání po stopách života
na Marsu, zblízka zkoumaly Jupiter, jsou na cestě k Saturnu a za hranice sluneční soustavy. Množství pozorování a měření - nejen astronomických
- vykonaly automaty i lidé v kosmickém prostoru. Geodeti se naučili
budovat pomocí družic své sítě bez ohledu na oceány,
určovat polohy v jednotném geocentrickém systému, prozkoumali podrobně a přesně globální gravitační pole Země a rozšiřují svou působnost na Měsíc, Mars a další
planety. Hvězdáři, biologové, lékaři a technici nejrůznějších směrů získali
množství
poznatků
a nových
možností pro svou činnost ...
A na začátku této cesty byl první sovětský Sputnik,
vypuštěný na oběžnou dráhu kolem Země před dvaceti
lety, dne 4. října 1957. Byla to koule o průměru 58 cm,
vážící 83,6 kg, uvedená
na dráhu ve výšce 228 až
947 km. Ještě téhož roku, 3. listopadu, následoval Sputnik 2, první biologický satelit s pokusným psem Lajkou.
Pak v roce 1958 přišly též první úspěšné družice americké a roční počet startů se stále zvětšoval, aby se od
r. 1965 ustálil v okolí stovky.
Tři a půl roku po Sputniku 1 vstoupil do kosmického prostoru první člověk - Jurij Alexejevič Gagarin,
který 12. dubna 1961 v sovětské kosmické lodi Vostok
poprvé obletěl zeměkouli. Podobně jako první Sputnik
ověřil samu možnost a způsoby vypouštění umělých
družic Země, jako druhý Sputnik dal základní údaje
o možnosti života v kosmické lodi, tak Gagarinova cesta v trvání 108 minut prokázala, že dobře připravený
člověk snese namáhavý start, přistání i beztížný stav
mezi tím, a zachová si schopnost složité práce a myšlení. Nelze snad dostatečně ocenit Gagarinovu odvahu na
této pionýrské cestě a její význam, neboť všichni kosmonauti po něm již věděli, že let člověka do kosmu je
možný. Od té doby podnikly obě kosmické velmoci,
SSSR a USA, řadu pilotovaných letů, lidé ve vesmíru vykonali četné pokusy a pozorování, více než osmdesát se
jich nejméně jednou (a mnozí i několikrátJ
vypravilo
do kosmického prostoru. Ovšem Valentina Těreškovová-Nikolajevová (48 obletů Země v lodi Vostok 6 ve dnech
16.-19. června 1963 J je dodnes jedinou kosmonautkou.
Neil Armstrong a Edwin Aldr,in z Apolla 11 přistáli dne
20. 7. 1969 jako první lidé na Měsíci, a po nich ještě
dalších 10 amerických kosmonautů. A i když program
pilotovaných letů na Měsíc - Apollo - byl do značné
míry americkou prestižní záležitostí, byl zál'oveň i skutečným pří'nosem pro vědu a techniku celého světa.
Stejně jako ostatní objevitelské cesty a pokusy, ani
kosmické cesty lidí nejsou bez nebezpečí a mají již své
oběti. Při přistávání
po zkušebním
letu lodi Sojuz 1
zahynul 24. dubna 1967 sovětský kosmonaut Vladimír
Komarov. Podobně první posádka na první družicové stanici Saljut, kosmonauti Georgij Dobrovolskij, Vladislav
Volkov a Viktor Pacajev zahynuli 30. června 1971 v Sojuzu 11 při návratu z úspěšného 24denního letu. Snad
ještě tragičtějším případem byl požár v kabině Apollo 1,
když při "pouhých" pozemních zkouškách 27. ledna 1967
zahynuli ameriG,tí kosmonauti Virglll Grissom, Edward

White a Roger Chaffee. Několik amerických kosmonautů
přišlo o život při cvičných letech na tryskových letadlech a stejně zahynul během přípravy na další lety do
kosmu i první kosmonaut světa Jurij Gagarin (27. března 1968J.
Dnešní stav kosmonautiky
je charakterizován
komplexním přístupem
k problematice,
snahou optimálně
a ekonomicky využívat možností automatů i lidí při řešení vědeckých a praktických
problémů v kosmickém
prostoru. A také mezinárodní mírovou spoluprací, jejímž
vrcholem byl zatím společný let Sojuz-Apollo
15. až
17. července 1975. Výzkum vzdáleného kosmu stále zůstává "monopolem" Sovětského svazu a Spojených států
amerických, ale umělé družice vlastními raketami vypouštějí i Francie, Čína, Japonsko a Velká Británie. Ještě větší je počet zemí zúčastněných na kosmickém průzkumu svými přístroji a celými družicemi, vypouštěnými
pomocí nosných raket některé z "kosmických mocností".
Kosmonautika se dnes již hojně uplatňuje v praxi - a to
nejen nepřímo, využíváním přístrojů a technologií, vyvíjených původně pro lety do vesmíru. Mezikontinentální
a mezinárodní telefonní hovory a televizní přenosy se
dnes běžně vedou přes spojové družice, meteorologické
družice sledují vývoj oblačnosti a teploty zemského povrchu, navigační družice umožňují rychlé a přesné určení polohy lodí a jsou využívány i pro geodetické účely.
Nové geodetické družice, vybavené laserovými odrážeči, dopplerovskou
aparaturou,
akcelerometry,
altimetry
a dalšími přístroji umožňují, spolu se zdokonalenými pozemními zařízeními a metodami, dále zpřesnit geodetické polohové a tíhové údaje, sledovat dynamiku zemské kůry a mořského povrchu. Metody tzv. dálkového
průzkumu ("remote sensing"], uplatňované na automatických družicích
i lidmi obsluhovaných
kosmických
stanicích slouží k výzkumu nerostných i biologických
zdrojů, k sledování životního prostředí, umožňují včasné
varování před sopečnými erupcemi, zjišťování lesních požárů,' přinášejí údaje pro urbanistická
a meliorační plánování a mnoho dalšího. Zcela mimořádný význam mají
pro tvorbu map (měřítka menších než asi 1: 250 ODD),
kde zaručují jinak nedosažitelnou homogenitu výchozích
údajů, spolehlivost tematického
mapování a usnadňují
automatizaci celého procesu.
Československo se od samého počátku praktické kosmonautiky
důstojně podílelo na jejím využití a rozvoji. Prof. Dr. E. Buchar, DrSc., člen korespondent ČSAV,
vypočetl z domácích pozorování umělých družic již v roce 1958, jako vůbec první, dynamické zploštění Země.
V celém světě jsou známy práce Ing. M. Burši, DrSc., laureáta státní ceny Klementa Gottwalda (1977), týkající se
fundamentálních
problémů družicové geodézie, aplikované na Zemi, Měsíc i Mars. Počínaje prvním Sputnikem
byly zde družice sledovány, rozvíjela se fotografická i jiná pozorovací technika, byla vykonána první laserová
pozorování družic v socialistických
státech (1970J. významná je i účast na přímém výzkumu kosmického prostoru, Země a Slunce. Již na první družici Interkosmos 1
(1969J byly instalovány československé přístroje. V rámci vědeckých programů Interkosmos - spolupráce socialistických států v kosmickém výzkumu - bylo získáno mnoho dalších cenných výsledků. Československo je
zapojeno do systému družicových sPOjů socialistických
států Intersputnik a bylo ohlášeno již i zařazení prvních
československých
občanů do kosmonautického
výcviku,
v rámci spolupráce se Sovětským svazem. Není náhodou,
že Praha byla zvolena místem konání XXVIII. Mezinárodního astronautického
kongresu (25. 9.-1. 10. 1977J.
Před dvaceti lety byl každý start družice široce komentovanou senzací. Dnes většinu startů sdělovací prostředky ani neregistrují a široká veřejnost, vědci a technici užívají výsledků a možností kosmonautiky
zcela
běžně, bez zvláštních úvah a vzrušení. Ale zůstává vzpomínka na vykonané průkopnické činy na prvním Sputnikem počínající cestě lidstva do vesmíru, a my si je připomínáme též proto, abychom lépe poznali a ocenili takové činy v budoucnu.
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Odborná praxe studentů směru geodézie
a kartografie FSv ČVUT a MIIGAiK
Moskva

Výměnné záje,zdy studentů na odbornou praxi v letnich měsicích mezi CVUT Praha, fakultou stavební, směrem geodézie a kartografie
a Moskevským institutem
inženýTll
geodézie,
fotogr,ammetrie
a
kartografie
(MIIGAiK) se již staly tradičnimi. V roce 1976 byla opět
podepsána dohoda mezi zúčastněnými
stranami na období let 1976-1980. V dohodě je stanoven režim pobytu
českých i sovětských studentů v obou zemích. Skupiny
sestávají z 8 studentů třetího ročníku a 2 vedoucích
učitelů.
V l,oňském roce byla naše skup~na v Moskvě ubytována v novém šestnáctip.odlažním
"Domě studentů", náležejícím pouze studentům lnstiJtutu, který se nachází
v jeho blízkosti. Studenti zde bydlí ve stavebních komplexech, což jsou vždy 2 pokoje pro 2 až 4 posluchače
s příslušenstvím pod jedním uzavřením. V přízemí "Domu
studentů", mimo hospodářskou
část, nachází se lékařská ordinace se stálou službou, kde prošla kontrolní
prohlídkou i celá naše skupina. Dále je tam výpočetní
středis~o s počHačem NAIRI-K sovětské vý~oby a s dalš~mi elektronickými
počítači, což vše slouží studentům
k vypracování domácích úloh.
V MIIGAiKu po tradičním
uvítání
s. prorektorem
V. S. Plotnikovem byla naše skupina seznámena s histo11U, současností i budoucností Institutu.
MIIGAiK je jedinou z nejstarších
vysokých ,technickýoh škol v SSSR. Byl založen 14, května 1779, kdy při
Moskevské měřické kanceláři byla zřízena Zeměměřická
škiola, přej,menovaná v roce 1819 na Konstantiuovské
zeměměřické učeliště a v roce 1835 na Konstatinovský
měřický institut. Po Velké říjnové socialisHcké revoluci,
kdy V. I. Lenin podepsal dekret o zřízení Vyšší geodetické správy, výra2Jllě stoupl při novém národohospodářském plánování SSSR význam geodeticko-kartografických
praci. Moskevský měřický institut měl tehdy 3 fakulty,
a to geodetickou, zemědělslwu a meliorační.
V roce 1922 na geodetické fakultě vznikají čtyři zaměřeni: astronomicko-geodetické,
geograficko-kartografické, geodetické s'troje a vazba geodézie na inženýrská
dila.
V roce 1930 pak z popudu Moskevského měřického
institutu vznikají dvě vysoké školy: Moskevský geodetický institut a Moskevský iootitut inženýrů zemědělství.
Z rozhodnutí Rady lidových komisařů SSSR byla později provedena reorganizace
Geodetického institutu a od
5. 4. 1936 nesl pojmenování Moskevský institut inženýrů
geodézie, fotogrammetríe
a kartografie (MIIGAiK) a tvořily ho 3 fakulty: geodelická
(se zaměřením astronomicko-geodetickým
a letecké fotogrammetrie),
kartografická a fakulta nauky o geodetických přístrojích.
V současné době má Institut denní, večerní a dálkové
studium rozdělená do šesti fakult:
1. Fakulta geodetická
se specializacemi:
astronomická geodézie
speciálni geodézie
kosmická geodézie
(na astro geodézii je větev "mořská geodézie")
2. Fakulta fotogrammetrie se speci,alizací:
letecká fotogrammetrie
3. Fakulta kartografická se specializacemi:
kartografie
projekce a sestavováni map
vydávání map
4. Fakulta opticko-mechanická
se specializacemi:
optická
opticko-el e!<:tronická

5. Fakulta dálkového studia se specializacemi:
inženýrská geodézie
letecká geodézie
kartografie
6. Fakulta večerního studia opticko-mechanická
K Institutu náleží 25 kateder, knihovna, vědecko-výzkumný sektor, experimentálni
provozni dílny - laboratoře a cvičné prostory nacházející se jižně od Moskvy
v tulské obl'ast1.
Kolektiv učitelů tvoří asi 300 pedagogů. Na Institutě
studuje přes tisic studentů z více než dvaceti států světa.
Na kionoi 1. a 2. l'oku absolvují studenti praxi v terénu
ve školním cvičném prostoru a na konci 3. a 4. roku práce v geodetické praxi. Na ukončení studií studenti vypracovávají diplornní práci, kterou obhajují před komisí
a obdrží diplom a titul inženýra.
Lnstitut má rozsáhlou odbornou a odborně-poHtickou
knihovnu, jejíž základní fond čítá více než 320000 titulů, z nichž v!ce než polovinu tvoři učebnice a kolem
40000 je exemplářů ruských a zahraničních
časopisů.
Kinihovna má čitál1nu s kapacitou 300 osob, ve které se
též uskutečňují výstavy s různou tématikou.
Studentská 'vědeckovýzkumná
činnost probíhá ve více
než dvaceti odborných kroužcích a pomáhá studentům
hlouběji pronikat do dané tématiky a lépe si osvojit
metody nové techniky. Studenti MIIGAiKu pořádaj! odborné konference, na kterých jsou presentováJny nejlepší referáty ze studentské vědeckovýzkumné
činnosti. V mnohých případech obesílají též všesvazové konkursy, výstavy a přehlídky.
Po úvodních informacích
prohlédla si naše skupina
jednotlivé
katedry a laboratoře Institutu a byla seznámena s novou, převážně sovětskou technikou, jakož i s pracemi studentů. Nás, mimo mnohé jiné zaujala právě budovaná posluchárna pro audiovizuální výuku, dále bohaté
vybaveni laboratoří fotogrammetrie
a laboratoř inženýrské geodézie s unikátními přístroji vlastní konstrukce.
Při návštěvě v resortním výzkumném ústavu CNIIGaiK
nám byla v úvodní přednášce vysvětlena struktura ústavu, organizace a rozpracování prací s výhledem do budoucna. Praoovníci výzkumu přednesli několik kratších
přednášek s názornými ukázkami:
1. Standardizace
2.

3.
4.
5.
6.

geodetických přístrojů a jejich uplatnění v SSSR
Současný stav a konstrukční
novinky v elektronických dálkoměrech
Kosmická geodézie a její úkoly v SSSR
Sledování recentních pohybů zemské kůry
Mapy šelfových území
Nově konstruované fotogrammetrické
přístroje a rozvíjení analytických merod ve fotogrammetrii.

Po přednáškách
konala se exkurze do laboratoří fotogrammetrie
a předveden byl mimo jiné nový universální
vyhodnocovací
přístroj
vlastní
konstrukce
CNIIGAiKu. V laboratořích
kartoreprodukce
naše skupina shlédla nový úsporný způsob tisku map, jehož technologie je patentována v celé řadě kapitalistických
států jako velmi pokroková a progresívní, dále rytí a fotosazbu názvosloví a písma.
Na několik dalších dnů jsme byli hosty ve cvičném
prostoru MIIGAiKU piblíže řeky Oky 8'si 140 km jižně
od Moskvy. Zde bydlí studenti ve velkých stanech. Jídelna, pracovna, sklady apod., jsou umístěny v dřevěných stavbách. Zúčastnili jsme se přednášky o gravimetrii s praktickými ukázkami. Naši studenti měřili společně se sovětskými některými dálkoměry a to RGDV radiový dálkoměr a QVARZ - laserový dálkoměr. Zajímavá byla též instruktáž ve skupině inženýrské geodézie
o měřeních, která zde sovětští studenti provádějí.
Součástí výměnného zájezdu byla také návštěva památných a kulturních míst v Moskvě. Především to bylo
Rudé náměstí s mauzoleem V. I. Lenina a Kreml, dá le
V}'s:ava úspěchů SSSR se zajímavými expozicemi, především v pavilonu KOSMOS a ELEKTRONIKA, Treťjakovská galerie a Puškinovo muzeum s poklady ruského,
sovětského i zahraničního malířství a sochal\ství a velmi
atraktivní
zájezd po Moskvě. Nezapomenutelná
bude
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vzpomínka na návštěvu Sjezdového paláce v Kremlu
s představením baletu A. Melikova na motivy "Legendy
o lásce" od Nazima Hikmeta.
Na závěr našeho pobytu jsme odjeli nočním rychlíkem do Leningradu, abychom si i zde pr,ohlédli některá
místa připomínající počátky sovětského státu, jako palác
Smolný, křižník Aurora, Martol.'o pole s památníkem na
občanskou válku, i Velkou vlasteneckou válku a PiskareV'ský hřbitov. Z kultUJ:Illích zážitků zůstanou v paměti
návštěvy především v Ruském muzeu, ErmHáži, Izakijevském chrámu a potom plavba létajícím člunem po finském zálivu do Petrodvorců
s prohlídkou
rozsáhlého
parku s množstvím rozličných fontán, překrásných soch
a květinové výzdoby.
V Leningradě jsme ukončili návštěvu u sovětských
geodetů a navrátili se letadlem do Prahy, abychom zde
očekávali po někoIilm dnech své sovětské hostitele.
Závěrem možno konstatovat,
že odbomý i politický
efekt těchto výměnných
zájezdů je velmi hodnotný
a účinný a bude i v dalších letech nástrojem prohlubování vzájemných, oboustranně
výhodných kontaktů,
směřujících k bližšímu poznání studentů i učitelů obou
bratrských národů a k načerpání mnohých nových poznatků z oblasti geodézie a kartografie.
fakulta

Ing. Miroslav Váňa,
stavební ČVUT v Praze

A léta běží, vážení ... Jde ale o to, jak rychle a komu.
Určitě ne prof. Ing. Dr. J. Bi:ihmovi, DrSc., bývalému vedoucímu katedry vyšší geodézie na ČVUT v Praze. Kalendářně se jmenovaný 21. srpna 1977 dožívá svých 70. narozenin, ale fyzicky i duševně je stále "Jura". Chcete-li
důkazy, zde jsou: od r. 1972, kdy jsme na stránkách našeho časopisu připomínali jeho pětašedesátiny,
napsal
8 odborných pojednání uveřejněných u nás i v cizině,
přepracoval
skripta z vyšší geodézie i vyrovnávacího
počtu, je častým lektorem článků v našem časopise. Ve~e
aspiranty a každoročně několik diplomantů, spolupracuLe
na řešení výzkumných úkolů a expertizách katedry vysší geodézie, velmi ochotně radí a předává své zkušenosti
mladým, pro školy i praxi posuzuje výzkumné zprávy!
disertační kandidátské práce, provedl rozbor přesnosti
nové pražské geodetické sítě, byl hlavním redaktorem
výkladového slovníku ČOGK "Geodetické základy", pokračuje aktivně v členství ve vědeckých radách výzkumných ústavů, je zván k přednáškám na zahraničních vy~;
školách. Podle přísloví "Zdravý duch ve zdravém těle
pěstuje aktivně turistiku, plavání i lyžování (zúčastňuje
se například Jizerské 50], v roce 1975 vystoupil podruhé
na Mont Blanc a vede na stavební fakultě ČSTV turistický odbor, přičemž aktivně organizuje pro studenty náročné turistické akce. Již toto stručné vypsání pracovní
náplně jubilanta za posledních 5 let je úctyhodné. Extrapolujíce z dosavadní situace, věříme, že jubilant bude i
nadále platným a aktivním členem československé geodetické obce, a že mladším pomůže svými bohatými zkušenostmi ještě o krůček dál posunou,t úroveň československé geodézie. Do dalších let přejeme prof. J. Bi:ihmovi
zachování jeho pevného zdraví, životního elánu a další
úspěchy v soukromém životě i na odborném poli.
Redakční

rada

Dne 1. 9. 1977 se dožívá šedesáti pěti let významný český geodet prof. Ing. Dr. Josef Vy'kutil.
Narodil se v Olešné na okrese Zdál' n!Sáz. Po vystudování reálky v Novém Městě na Moravě (1931) absolvoval
zeměměřické inženýrství na České vysoké škole technické v Brně (1934) s vynikajícím prospěchem. V r. 1946
získal doktorát techn. věd.
V prezenční vO'jenské službě absolvoval jako nejlepší
aspirant záložní důstojnickou školu, což jistě také předurčilo jeho životní dráhu. Po skončení prezenční služby
nastoupil ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze, kde
pracoval až do r. 1951, s přerušením ve válečných létech,
kdy byl zařazen do Zeměměřického úřadu.
V letech 1951 až 1973 byl členem učitelského sboru na
VAAZ v Brně, kde od r. 1953 do r. 1958 zastáv'al funkci
náčelníka katedry geodézie a fotogrammetrie. Od r. 1973
d'osud je profesorem na VUT v Brně, katedře geodézie.
Prof. Vykutll je znám jako velmi aktivní pracovník ve
společenských organizacích, zejména v ČSVTS, v níž je
dlouhole,tým členem předsednictva Ov a předsedou odborné skupiny pro geodetické základy. Dále je členem
řady komisí pro státní závěrečné zkoušky, kandidátské,
doktorské disertační práce, členem vědeckých rad VAAZ,
VÚGTK a dalších.
Čsl. geodézil obohatil o víc než 10 vědeckých knižních
publikací a přes 60 článků v GaKO, ve Studiích geophysica et geodaeHca, i v zahraničních časopisech.
Prof. Vykutil je znám také v mezinárodní odborné veřejnosti. Zúčastnil se mnoha mezinárodních
jednání a
setkání, zejména na půdě Mezinárodní unie geodetické a
geofýzikální, a jiné.
Jeho bohatá činnost byla po zásluze také oceněna MedalH za zásluhy o obranu vlasU, MedalH VAAZ, Vysoké
školy báňské a řadou čestných uznání ministerstva národní obrany VAAZ, VUT a ČSVTS.
Přejeme prof. Vykutilovi k jeho jubileu hodně zdraví
a neutuchající svěžesti a elánu, aby vychoval ještě další
kvalifikované odborníky a obohatll čsl. geodézli svými
poznatky v dalších publi'kacích.

Prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovai'fk, CSc. 60 let

V září letošního roku se dožívá 60 let zasloužilý člen
učitelského sboru směru geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze - prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.
Jubilant se narodil 16. 9. 1917 v Kutné Hoře, kde v roce 1935 absolvoval reálku. Zeměměřické inženýrství na
Vysoké škole speciálních IlJauk do~ončll s vyznamenáním po přerušení okupací. Již v roce 1945 nastoupil jako
asistent do ústavu geodetického počtářství a kartografického zobrazování
na Vysoké škole speciálních
nauk
ČVUT. Za několik let se stal odborným asistentem;
v ústavu prof. Fialy působil ve cvičeních z geodetického
počtářství a kartografického
zobrazování. V roce 1952
dosáhl podle tehdejších předpisů doktorátu technických
věd. Pracoval pak ve cvičeních z užité kartografie, kte-
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rou později v ka1'tografické studijní specializaci
jako
přednášející rozvinul do celé šíře tvorby map a rozšířil
o kartometrii.
Po úspěšné habilitaci byl v r,oce 1959
jmenován, o rok později pak ustanoven docentem kartografie. Od sedmdesátfch
let přednáší matematickou kartografii, kal'1iografickou tvorbu a kartometrii na směru
geodézie a kartografie stavebni fakuLty.

zie a kartografie a jeho rozvoji ve vysokoškolské soustavě. Přejeme si, aby jeho cenné zkušenosti odbol'llé
a politické, rozvážnost, píle a další cenné charakterové
vl,astnosti sloužily v jeho dalších letech plodné práci oboru geodézie a kartografie.
Jubilantovi pak přejeme do
d.alších let hodně peV'llého zdl'avi, pohody a radosti z vykonané a vykonávané práce.

Roku 1968 na základě obhajoby souboru prací dosáhl
hodnosti kandidáta věd a v roce 1973 byl jmenován
a ustanoven
mimořádným profesorem kartogNlfie. Od
roku 1961, kdy se stal školitelem pro geodetickou kartografii, vychoval již řadu externích vědeckfch aspiranto. nebo učitelo. ve vědecké přípravě.
Prof. Kovařik je autorem řady prací vědeckého, odborného nebo vfu~ového charakteru. K nim patří nap·ř.
disertační práce "Polyedrlcká
soustava topografickfch
map CSR", habilitační práce "Základní studie o přesnosti kartometricky
vyšetřenfch
veličin", kniha "Kartografie" (SNTL - spoluautor
Ilng. K.Dvořák), skriptum "Matematická kartografie"
(spoluautor
prof. V. Hojovec).
Dále sem patří více než 20 příspěvkii v odbornfch časopisech, vfzkumnfch zpráv, referátii, souboru hesel do naučnfch slovníkii a dalších prací z oblasti matematické
kartografie, tvorby map a kartometrie. Náročnfm úkolem byla spolupráce na mnohojazyčném slovníku technickfch termínii v kartografii (v rámci ICA). Značnf je
též počet zpracovanfch
odboDnfch posudků, recenzi
knih apod.
DiiležHou složku piisobení prof. Kovaříka na škole
tvoři vfznamné služební funkce od taljemníka katedry,
vedouclho učitele ročniku, člena nebo předsedy riiznfch
komlsl (přestavba studia, přijlmací ~omise) atd. přes
vedouclho katedry mapování a kartografie (1962-1971)
až po proděkana stavebni fakulty CVUT pro vědeckou
čLnnost na oboru geodézle a kartografle (od roku 1966)
a pak pro celf obor geodézie a kartografie (1970-1976).
Z uvecienfch funkcí plynu};a celá ř,ada úkolo. z oblasti
pedagogické,
poli tickovfchovné,
vědeckovfz,kumné,
káJdrové, organizaČlni a řídící. V rámci jmenovanfch
pracovnlch úsekii vedl např. přípravu a re·alizaci prvniho běhu postg,raduálního studia pro řídící pracovníky v geodéziia
kartografii; o práci a rozvojovfch otázkách školy uveřej1ll1l nebo přednesl řadu přlspěvko.. V poslednl době se po ukončeni druhého funkčního období
proděkana vraci k soustředěné práci v kartografii při
současném využití sVfch zkušenosti v komlslch pro model1nlzaCI vfchovně-vzdělávaci
soustavy, aplikované na
obor geodézle a kartografle a v řadě dalších funkcí.
Rovněž zasloužilou je jubilantova činnost v politické
oblasti. Zlskával a upl,atňoval zkušenosti iI1ejdřive v činnosti odborářské, kde aktivně pracoval více než 10 let.
Rovněž v KSC pl'ošel řadou funkci a nadále aktivně
pracuje.
Z dalších dřívějších činnosti prof. Kovaříka uvedeme
členstvi ve vědecké radě stavebnI f.akulty CVUT a předsednictvi její sekce geodézie a kartogr,afie; pracuje v komisích pro obhajoby kandidátskfch
disertačních prací a
ve státních zkušebních komisích. Mimo školu je činnfm
v Ov CVTS geodézie a kartografie, v odborné skupině
kartografle této společnosti, v Národním kartografickém
komitétu, je dopisujícim členem ICA pro vf chovu kartografii. Je členem v pracovních komisích při COGK, ve
vědecké radě VOGTK, ediční radě Kartografie, n. p.,
Praha atd. V poslední době se stal členem vědeckého
kolegia geologie - geografie při CSAV.

Odborná skupina fotogra:rnmetrie
krajského
vý.bo1ru
eVTS - spo,lečnosti geo.dézle a 'kartografle 'v Ostravě
ve spolupráCi s 'pobočkou eVTS při CSD - Středisku železniční geodézie v Olomouci pořádá v úterf dne 30. 11.
1977 fotogrammetrickf
seminář s tématikou:
"Vlivy a vztahy fotogrammetrického
vyhodnocování
na pracovníky v provozu".
Seminář je zaměřen na hlediska technická i lékařská
a shrne dosavadní zkušenosti z praxe fotog,rammetrickf'Ch prawvišť.
Zá:jemci o tento seminář mohou zílskat přihlášku u garanta akce ing. Vlastimila Vy h n á n k a, eSD - St1'edisko železniční geodézie 772 00 Olomouc, tř. Osvobození 50, jejichž uzávěrka je do 30. 9. 1977.
Za OS KV éVTS:
Ing. Vlastimil
Vyhnánek

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKfcH

ČASOPISŮ

Jako oceněni dosavadní práce bylo prof. Kovaříkovi'
uděleno 5 čestnfch uznání za vynikající práci na škole, čestlnéuználIli OSGK za dlouholetou a obětavou práci v geodéziia
kR1'tografii, čestné uznání Ov CVTS geodézie a kartografie za mimořádné úsilí a rozvoj činnosti
CVTS a technickf pokrok v geodézii a kartograf1i, střlbrná Felberova medaile CVUT za vfznamnou po.sobnost
spojenou s rozvojem CVUT v P,raze, dále pak Pamětní
medaile VUT Brno při př[Ježitosti 125. vfročí.
Ze stručného životopisu - i když v něm není možno
postihnout úplnf vfčetjubilantovfch
zásluh - je vidět,
že pl'of. Ko,::ařik věnoval všechno své úsili oboru geodé-
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Aleksašln,
Je. P. - Tjuflin,
Ju. s.: Problémy
algoritmizace
úloh nebeské mechaniky
a kosmické
geodézie, s. 9-14.
G r in ber g, G. M.: O vfslectcích srovnání
metod
zhuštění geodetické sítě 3. a 4. řádu, s. 14-17.
I z vek o v, M. M.: Uvážení ekvivalentních vfšek při trIgonometrické ndvelaci, s. 17-20.
M a s len n i k o v, A. S. - S a v e r jev, A. V.: Určení
přístrojovfch
oprav stanice systému RDS-2 v pozemních podmítnkách, s. 20-24.
L e b e d e v, N. N.: K otázce vyrovnání délkově a úhlově
budovanfch inženfrsko-geodetickfch
sítí, s. 24-31.
N i k i ti n, V. P.: K otázce vytyčování oblouko. při pro.zkumu a ve stavebnictví, s. 31-33.
U S t a v i č, G. A.: Použití hydrostatické nivelace pro měření sedání turboagregátů, s. 33-37.
U r i u p ln, N. V.: Elektl'onickf
klávesnicovf
počltacl
stroj "Elektronika T3-16", s. 37--39.
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K a š i n, L. A. - V a s i r jev, L. N. - Ber k, V. I. Z o t o v, G. A.: 13. kongres Mezinárodní fotograrnmetrické společnosti, s. 39-44.
K I' a v c o v a, V. 1.: Využití mnohozonálních kosmických
snímkli pro geografické výzkumy a zhotovování tematických map, s. 44-49.
t v o v, V. K.: Problémy netopografického
použití fotograrnmetrie na 13. kongresu Mez~národní fotogrammetrické společnosti, s. 49-51.
B o I' i s o v, L. A. - E 1i sej ev, B. V.: Hydrografické
metody mapování, s. 51-61.
N i k i š o v, M. I. - Jev t e jev, O. A. - Tel' ech o v,
N. N.: Problémy kartografického
vzdělávání na 8. mezinárodní kartografické konferenci, s. 61-66.
R o s t o v c e v a, Je. P. - S k o P in c e v, J u. A.: výstava "Kartografie v SSSR" na Mezinárodní kartografické konferenci, s. 66-71.
S ing a I' e v a, K. B. - Z a I' g a I' j a n, T. G. - K on d I' a c k a j a, K. 1.: Kartografické studium povrchu Marsu, s. 71-76.

Vermessungstechnik,

ě. 2/77

B a ar, B.: Banka informačních rešerší "Geodézie, fotogrammetrie, kartografie" jako prostředek ke zlepšení
zabezepčení vědeckotechnickými
informacemi, s. 37
až 40.
O e u mli c h, F.: Používání pojmu "inženýrská geodézie" v NDR, s. 41-42.
S z a n g o 1i e s, K. - K u n z e, W.: Topomat - nový
plnoautomatický
fotogrammetrický
vyhodnocovací systém firmy Carl Zeiss Jana, s. 43-46.
G I' a f e, A.: Nová orientační buzola firmy Carl Zeiss
lena, s. 46-48.
G 1ih 1e r, H.: Optimalizace automatického kreslení map
velkých měřítek, s. 49-51.
E i c h h o I' n, H.: Výzkum technologie dlilně měřicko-technického pracovního procesu pomocí vědecké organizace práce. s. 51-54.
G i e 1, W.: Racionalizace zhotovování map a plánli osídlení použitím katalogu typ li budov, s. 54.
T 1iP f e r, F.: Zákon výběru a automatizovaný
výběr
objektů, s. 55-58.
M a z u r, A. - G il, J.: Určení horizontálních
posun li
bodů nelineární metodou programování, s. 58-60.
Ba hne I' t, G.: Redukce šikmých délek pomocí zenitového úhlu, s. 61-62.

Vermessungstechnik,

G I' a pen t i n, M. - H 1it h, J.: Měřické práce na PaláOirepubliky, s. 109-113.
D e u m li c h, F.: K vývoji moderních nivelačních přístrojů, s. 114-116.
R i e c k, M.: K trasování nadzemních elektrických vedení vysokého napětí, s. 117-118.
Me i x n e r, H.: Zkušenosti s výukou dlillI1ích měřičli
v NDR, s. 119-121.
H e n n i g, R.: Problémy generalizace
topografických
prvkli při zobrazování geografické krajiny, s. 121-122.
B a hne I' t, G.: Přibližné řešení redukce šikmých vzdálenostíprostředniotvím
zenitového úhlu, s. 123-124.
M a I' c k w a I' d t, W.: Použití a přesnost automatického
vyhodnocovacího systému Topomat, s. 125-127.
E i dam, C h. Současné měření rozpětí a směrového odklonu jeřábových drah, s. 127-129:
J o c h m a n n. H.: Určení rozlišovacího
intervalu
při
určování času pasážníkem, s. 130-132.

ě. 3/77

Pes c h e 1, H.: 25 let dobrovolné socialistické kolektivní východoněmecké VTS (KDT), s. 73-77.
K a u t zle b e n, H. - K I' i t z s c h; V. - W i I' t h, H.:
Dálkový prlizkum Země pomocí multispektrální
fotografie, s. 78-81.
Szangolies,
K. - Kunze,
W.: Topomat - nový
plnoautomatický fotogrammetrický
vyhodnocovací systém firmy Carl Zeiss Jena, s. 82-84.
W a g n er, W.: Komplexní přezkoušení volné jeřábové
dráhy, s. 84-85.
C Y I' k 1a f f, G.: Sestavení průsvitek výšek a p~ovedených změn jako přilohové části základního plánu jedné elektrárny, s. 86-87.
D e u mli c h, F.: Systemizace kompenzátorových
nivelačních přístroj li, s. 88-90.
Ha m mel',
A.: Výzkum automatizace
generalizace
vrstevnic, s. 90.
W (l I' t z, G.: Matematické modely pro kallbraci pozemních fotogrammetrických
měřicích kamer a vliv zbytkových chyb na stereofotogrammetrický
výsledek, s.
93-94.
P a u 1i, W.: Elektrooptické
dálkoměrné nástavce pro
teodolity, s. 94-97.
T 1iP P 1e r, I.: 13. mezinárodní kongres fotogrammetrie
od 11. do 23. 7. 1976 v Helsinkách - zpráva o výstaVě, s. 98-100.
S c h i I' m, W.: Výstava "Mapy ve službách zemědělství",
s. 101.

G o n i n, G. B.: Problémy fotogrammetrického
měření
na družioových snímcích při hydrografické
interpretaci, s. 122-124.
K u d I' i c k i j, D. M.: Dosažené výsledky a perspektivy
rozvoje hydrologické kartometrie, č. 124-126.
Les z c a k - D Yc z k o W s .k a, A. - S a p e t a, A. W o j t k i e W i c z, M.: Metoda prognózování v evolutl
struktury zemědělSké piidy, s. 127-130.
E c k e s, K.: Analýza tradičního
převodu numerických
ťídajfi zaregistrovaných
při měření ve formě zápisu,
s. 130-131.
L i s i e w i c z, S.: Vyrovnání horizontálního geodetického základu se zřetelem k chybám při'pojovacťch. '1)odfi,
s. 132-135.
K o s s a k o w s k i, M. Polynomiální trasa, s. 135-137.
P ach u t a, S. - K o s c i e 1e w s k i, R. - P o c il c h a,
E.: Kontrola geometrických podmínek a rekt1flkace laserového teodolitu TEO LAS KP-5, s. 137-140.
Ty m o w s k I, S. J.: Přehled prací sovětských ,autorfi
uveřejněných v časopise Przeglad Geodezyjny v letech
1951-1976.
Sl e d z i n s k i, J.: Polští geodetičtí odborníCi v Afganist8lnu, s. 145-146.
Z a I' e m b a, S.: ProCes automatické transformace údajli
o evidenCi pfidy, s. 151-152.

Pen e v, E.: O přípustných odchylkách při měření polygonových úhlfi pro katastrální
plány obcí, s. 3-7.
Di m I t I' o v a, R. - D i n k o v, D.: Zvláštnosti a požadavky geodetických prací při použití metody zdvihání
betonových desek, s. 7-11.
Mil e v, G. - Cen ko v, C.: Výzkum pohybu terénu
v oblasti města Balčiku, s. 11-15.
M,a ž d I' a k o v, M.: Automatizace výpočtu objemu horniny, s. 16-19.
Jan k o v s k a, M. - Jan k o v s k ii, M.: Použiti laserových geodetických prací v obcích, s. 20-24.
S to j k o v, N.: Stav a problémy geodetického zajištění
organizace
území a osídlení v Burgaskéoblasti,
s. 25-27.
S t o j a [lOV, J.: Vliv terénu při určování optimálního
vertikálního měřítka map terénu, s. 28-30.
I van o v, S.: Efektivní zpfisoQY mapování přírodních
zdl'ojfi, s. 30-32.
C h I' i s t o v, K.: lJlženýrské systémy a organizace území
zemědělsko-prfimyslových
komplexll a prfimyslově zemědělských komplexli při závlahových pcdmInkách,
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528 : 719
KUKUČA,

J.

La géodésie

et cartographie

et I'environnement

Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No 9, pages
215-217,
5 bibliographies
L'environnement
comme
objet ďintér&t
professionnel
de
la géodésie
ct cartographie.
Prévisions
de coopération
u1térieure
de la géodósie
et cartograhie
a la création et
la protection
de l'environnement.

POSPíŠiL, J.
Représentation
analytique
du coefficient
de surcorrectlon
pour orientation
mutuelle
des vues d 'un territoire
mon·
lagneux
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, No 9, pages
225-228, 2 illustrations,
1 bibliographie
L'article
traite
la dérivation
analytique
du coefficient
de surcorrection
pour orientation
mutuelle
ďun
couple
des vues dans un terrain
montagneux.
L'auteur
introduit
également
une épreuve
pour la détermination
du signe
du coefficient.

519.651
KI\BELAČ, ].
Ajustement
ďune courbe de lissage par ensemtle
de va~
leurs mesurées
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, No 9, pages
217-221,
3 illustrations,
3 tableaux,
5 bibliographies
II est donné une méthode
par laquelle
on détermine
ďun
ensemble
d 'indications
mesurées
la val eUr de la fonction
approximant
la dópendance
inconue
mesurée.
La courbe
approximative;
(de lissage]
est rattachée
aux do:nné8ls
mesurées
av(>c précision
pouvant
(3tre changóe
arbitrairement
par dépendance
d 'nD param~tr81 unique.

528.517.061
KRPATA, F.
Télémetres
lumineux a introduction
automatique
des corrections atmosphériques
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, No 9, pages
228-232,
2 illustrations,
3 pianches,
3 bibliographies
L'article
présente
une analyse
détaillóe
de différentes
faGons d'introduction
automatique
des corrections
atmosphériques.
II traite
surtout
le probléme
ďaugmentation
de la prúcision
du levé des distances
plus éloignúes
par
tachymetres
électroniques.

528.38.088
KOLENATÝ, E.
Examen de la normalité
des erreurs
de nivellement
dans
le Réseau de Nivellement
Tchécoslovaque
Unique IČSINS)
Geodetický
a kartografický
obzor, 23, 1977, No 9, pages
221-225,
1 illustration,
2 planches,
6 bibliographies
Epreuves
de la normalité
des différencGs
de niveliement
Q
dans
un polygone
de 1er ordre
ČSjNS, choisi
en occu,
rance,
a l'aide dr mOTnBIlts ompiriquf's, fréquences d'elrreurs
8t l'épreuve
de Bartlett,
dans des secteurs
détaillós, cheminements
et dans
le polygone
entier.
Conclusions pour grand s réseaux.

528.72/.73 : 513.012 (21)
GREGOR, V.
Relévements
dans
ťespace
effectué
dans
la photogram·
métrie
terrestre
par la méthode
de correction
des coordonnées
de I'image
Geodetický
a kartografický
obzor,
23, 1977, No 9, pages
232-237, 8 illustralions,
4 bibliographies
L auteur
présente
la simple
solution
du probléme
ana·
lytique
du relévement
dan,
I espace
effectué
dans
la
photogrammétr:e
terrestre
par
méthode
originaire
de
correction
des coordonnées
de 1 image
avec possibilité
ďexploitation
pour application
dans la photogrammétrie
spécialG.
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