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Skráteny výpočet momentov v štatistickom rozbore chyb
519.281.2:528.1

Z radu nameraných hodnl>trovnakej váhy 01, O2, ••• , o"
dostaneme ako najvieryhodnejší odhad meranej veli.
činy X aritmetický priemer
;;= [o]

(I)

'lt

so štvorcom strednej chyby jedného merania
m2=~

centrálny moment vzhfadom k empirickému aritmetickému priemeru vo všeobecnom tvare ftl = E
(x-E(x».
Význam týchto momentov ako výberových cha.
rakteristík súboru meraných veličin a ako kontroly pri
výpočte opráv je geodetom všeobecne známy. Menej
používané sú momenty vyšších rádov. Stretneme sa
s nimi napr. v takom prípade, ak chceme zistiť asymetriu (nesúmernosť)a.exces (plochosťa.lebostrmosť)
skutočnej krivky početností voči teoretickej krivke
normálneho rozdelenia chýb. Keď označíme.
m,l)
tak potom mierou asymetrie je

Vil;

n-I'

ktorý ma v prípade skutočných chýb e tvar
2

e=::;

[eeJ
n

m =--

Výrazy (2), (2a) sú zhodné s pojmom rozptyl (disperzia) rozdelenia počet~ostí výberového súboru v mate·
matickej štatistike, ktorý sa počíta zo vzorca (ak ide
o výbery do 30-40 členov [2])

8 =

E!.._ 3

(4)

m'
l'

Tieto veličiny možno použiť pre približné a jednoduché testovanie hypotézy o zhode výberového súboru
s normálnym rozdelením základného súboru, čiže
overiť náhodnosť chýb v súbore, resp. konštatovať
prítomnosť systematických chýb. Ak platí nerovnosť [I]
3,87

e>

Vn '

predpokíadáme, že asymetria je sp6sobená systematicpri spracovaní početnejších súborov.
kými vplyvmi. Pri e > O (tretí moment je kladný)
Výrazy (I) a (2a) sú empirické momenty zodpo- sp6sobuje asymetriu prevaha kladných chýb na úkor
vedajúce v normálnom rozdelení výrazu 'J/k= E(xk),
záporných a.pri e < Oje to opačne. Podobne pri platktorý sa nazýva. počiatočný moment k-teho rádu. nosti nerovnosti
Dostaneme ho zo všeobecného momentu ftfe= E
9,80
[(x - a)k] vzťahujúceho sa na konštantu a, ak položí.
e>
Vn
me a = O, čiže ak momenty vztiahneme na počiatok.
Ak za a dosadíme strednú hodnotu (a = E(x», dosta·
neme funkciu ftk= E[(x - E{X»k], ktorá sa nazýva. súdime, že plochosť krivky (e < O)alebo jej strmost
centrálny moment k·teho rádu. Podra.uvedených for- (8 > O)sp6sobili systematické chyby.
Podrobný rozbor kritérií náhodno~ti chýb pomomulácií je aritmetický priemer meraných veličin po·
cou momentov je v [1].
.
čiatočným momentom prvého rádu a. štvorec strednej
Momenty
vyšších
rádov
sa
vyskytujú
aj pri vy. chyby (2a) počiatočným momentom druhého rádu.
šetrovaní distribučnej funkcie roznorodého súboru
Momenty vyšš~ rádov nemajú zvláštne pomenova.
nie. Výrazy (2), (2b), (2c) sú zase centrálne momenty chýb.
druhého rádu.
Rad skutočných chýb je zvláštnym prípadóm vý. 3. Výpoěet momentov z triednyeh poěetnosti. Sdětová
berového súboru, lebo je vybraný zo základného sú. met6da
boru BQ známou (nulovou) strednou hodnotou. Z toho
vyplýva, že v takom prípade sa počiatočné momenty 'Výpočet momentov priamo z nameraných hodnot
a centrálne momenty vzhradom k' strednej hodnote najma. pri spracovaní rozsiahlyc1).súborov (sto a viaczákladného súboru z hJadiska výpočtu totožnia a' ~lenných) je zd1havý, a preto i napriek svojej jednov ďalšomich budeme nazývať jednoducho momentami. duchosti nevýhodný. Počtár sa pri násobení asčítaní
dlhých stlpcov fahko pomýli; pritom jedinou možnostou kontroly je opakovanie' celého výpočtu. Matema2. Význam momentov v te6rii ehýb
tická štatistika,ktorá
obvykle spracováva súbory
V geodetickej praxi sa na.jčastejšie poČíta.jÚprvé dva.
')m Jeemp1rlcká stredná chyba Jedného pozorovanla. ktorá
momenty (I), (2), (2a) a [vJ == O, čo je vlastne prvý ea v matematwkeJ ltat1Bt1ke nazýVa amerodajná odchýlIt&.
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Kuku15a,

ovefkom rozsahu, pozná jednoduchšie, skrátené meMdy výpočtu momenbov, ktoré geodézia doteraz ne·
využíva.

Odvodenie rovníc v inej úprave je napr. v [2}.
Výraz
ktorý sa vyskytuje v rovniciach, možno
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Ciefom tohto príspevku je uviesť obecný postup
výpočtu prvého počiatočného momentu a centrálnych
momentov vyšších rádov z triednych početností, me·
novite s použitím takzv. súčtovej metódy, tak, ako
je známa v matematickej štatistike a potom na praktickom príklade ukázať, ako možno výhody tejto metódy po jednoduchej úprave použiť v prípade výpočtu
momen,tov vyšších rádov pri rozbore skutočných chýb.
Najprv uvedieme v krátkosti sposob výpočtu momentov
z triednych početností bežný v matematickej šta~
tistike, ktorá nepozná sk,utočnúhodnotu meranej veličiny, a preto počíta momenty vzhfadom k aritmetické./
mu pnemeru x.

vyčísliť priamo, ak z (9) určíme

Xi

~

"'Xi

I

ti

Ui

=

Xi

X_

Xi_l

hA . Výhod-

U,

u_

Ui_l
-~--

-----

Xi

xi+>
xi+2

li+>
li+z

x,

Ir

_.

..

-~_._.-

ui

li

-·--1-----

•

Ui

I

li-l

----

I

ui

I

1,
I.

X,

,

= Ji: ~

I) štatístickom
rozbore chgb

nejšia však je tzv. súčtová metóda [2].
Výjdeme z tabulky triednych početností v nasledujúcom tvare ·(tab. 1):

~jme
u:sporiadaný súbor nameraných hodnot
o rozsahu (počte členov:) n.. R.ozdelrneho na ,. tr:ied
(i = 1,2, ... , r) so šírkou triedy h, s triednymi znakmi
(stredmi tried). Xi a stri~dnymi
početnosťami ti'
Stredná hodnota výberového súboru bude potom

x

I)gpo15et momentol)

~tiui,

-

--1"

Skráteny

----

~_._-_. ---Ui+l

Ui+2

r

'Il'

1)

i=1

a centrálne momenty k-teho rádu

. Vyčíslenie týchto rovníc sazjednoduší
zavedením
takej substitúcie, ktora zmenší triedne znaky Xi a súčasne odstrániz' ďalšieho výpočtu šírku triedy h, resp.
nahradí ju jedničkou. Préto 'je obvyklé zvoliť si za.
počiatOk hodnotu A - číslo 'blízke predp9kladanej
strednej hodnote
a do rovníc (7), (8) zaviesť substi·
túciu tvaru
.

x

Po úprave dostan~me rovnice pre výpočet momentov
v tomto tvare:

Za počiatok zvolme triedny znak xi= A. Výsledky
výpočtu sú na volbe počiatku nezávislé. Takisto by
sme mohli napr. zvoliť Xi-l = A a pod. Zmena počiatkuje vhodná napr. pri kontrolnomvýpočte. V tomto prípade óbecného postupu' je zvolené xi len kvoli
jednoduchosti a účelnosti označenia.
Volbou počiatku rozdelíme tabufku na dve časti.
Hornú časť nazveme mínusová (obsahuje záporné hodnoty Ui po zavedení substitúcie) adolnú nazveme plusová (obsahuje plusové hodnoty Ui)' V riadku uprostred
výjdu nulové hodnotyuia
v ďalšom ich nebudeme
uvažovať. V tretmna v ďalších st1pcoch tabulky nebudeme 'počíta ť hodnoty Ui, U;, ... , u~' ale vytvoríme
k
1 stlpcov kumulatívnych početností osobitne pre
každú ěasť tabulky.
Tabulka kumulatívnych
početností mínusovej
časti bude (ta'!>.2):
Z tabulky vidno, že súčet kumulatívnych početností I. stlpca Sl je rovný poslednému riadku II.
stlpca súčtov atď. Táto vlastnosť sa využíva ako kontrola numerických výpočtov a z toho dovodu robíme
k + 1stlpcov.

+

Sumy Sk možno upravit na tvary:

2

i-I

Sl

=

i=1

1), I) Pre porovnanie s geodéziou si mo!tno vllimnút,!te výrazy
(7) a (8) odpovedajú známemu "zvá!tenému" aritmetickému prie·
mem a ětvorou strednej chyby BO zavedenimváh
(n = Ef).
I) V ď~lěom budemp pod výrazom ~

hui rqzumiet

,

~f

i~i

i=l
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i-I

iti-i ~

i=1

iti-i

=

I! Sl
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s; =

2e ~
2

v!Jpo15et momentov

3)/i-i ~ 2i(i+

= 4 ! 8,

i4/i-i +

~

+

62

62

ifi-i

v §tatistlckom

1) (i +2) (i +3)/i-i ~

+ 112i2fi-i +

i3fi-i

= 4 ! 8;

i-I

2i1i-i

2 /;_i ~

= 1 . 1 !Sl

i-I

i2

čižesumy plusovej a mfnusovej časti sa pre párne momenty spočítajú a pre nepárne momenty sa odčítajú .

1 . 2! S2 -.1 .1 ! Si'

Bude potom:

i-I

i3/i-i

=

1 . 3 !Sš -

3 . 2 I S2

+ 1 . 1 ! Sl

(12)

i=1
i-I

.,

2 i4/i-i = 1 . 4 ! S; - 6 . 3 ! Sš

+ 7 . 2 !8~-

1 . 1 !Sl

i-I

Súčinitele pri Sk na pravej strane rovnic (12) si možno
fahko pamii.tať, príp. odvodiť pre moment lubovofného
rádu podfa nasledujúcej tabulky:

I
1

oj

1 [ 21 3

"1'L~I·ioJ"l

I4

1

1

////7 15
///
a:- -:-1- 6-25

2--1.,-3

//
/
1

4

1 10

I)

Prvé dva riadky a prvé dva stlpce napišeme podfa uvedeného' vzoru a dalšie čísla vytvoríme z predchádzajúcich vynállobením čísiel v riadku a pridaním homého

ti

h

+ 7. 2!82 -1.

I! 81

Po dosadení týchto hodnot do rovmc (10) dostaneme
hfadané momenty.
V geodézii použijeme uvedené vzorce v prípadoch
štatistického rozboru výsledkov merania pri neznámej
skutočnej hodnota (napr. mnohonásobné
merani~
uhla). Častejšie sa všakstretneme
s rozborom súboru
skutočných chýb, ktoré Ba' z hradiska štatistiky vyznačujú zvláštnosťou, že totiž poznáme ich teoretickú
strednú hodnotu - je nulová.
V takomto prípade bude možné voliť hranice
tried tak, aby teoretická hodnota aritmetického priemerubolarovná
triednemu znaku (Xi = O), takže
potom substitúcia bude mať tvar:

I

IV

I

V

......... .

3h+ /.
6/1+ 3/.+ /a
10/1+ 6/a + 3/a -t /.
......... .

/1 + /1+' .. +/i-l

(j -:-1)/1+ (;-2)/.+

.(~) /1 + (~1) /1+

e~I)/I+

(j-l)/1

+

+ (j-2)/1 +
+ ... +/i-1 =S"1
'\

+
+ 1. 2!S2 -1 . I!Sl
(14)
!.t.ul =~t+ (-1)3~š = 1. 3!Sá-3. 2! 8t +
+ 1 .1! 8t - 1 . 3! Sš + 3 . 2! 82 - 1 . I! Sl
~/iUt = ~t + (_1)4~; = 1.41 St - 6.31 st +
+ 7 . 2! st -1. l! 8t + 1. 4! 8; - 6. 3!Sš +

2/1+ /a
3/1 + /.+ /.
4/1+ 3/. + 2/a + /.
......... .

+ ... + /i-l
~

~/iU; = ~~+ (_1)2~l = 1 . 2! St -1 . I! st

11
5!I+ /a
4/1+ /a
10/1+ 4/a + /a
15/1+ Pfa+ /a
20/1+ 10/1+ 4/a + /. 35/1+ 15/.+ 3/a+/.
......... .
. .........

/1 + /.+ /a
If /1 + /. + /a + I.

/i-l

I! Sl

/1

/1 + /2

/.

+ (-1)l~1=.1•I! 8t -1.

= ~t

/1

I /1

/a
/.

~fi~ti

III

II

I

I
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najbližšieho číljla v stlpci, Najlepšie to uvidíme na príklade: 2.1 =2,2 + 1 = 3, alebo 3.6 = 18,18+ 7 =
= 25. V smere prepony trojuholníka dostaneme potom
koeficienty pre príslušný rád. Napr. pre 4. rád je 1, 6, 7,
1. Faktoriály klesajú pre každý rád od k·teho po prvý
a znamienka členov sa striedajú.
.

•=1

2

obzor

'Sumy (12) označíme obecne ~k' utvoríme podobným sposobom v plusovej častitabufky
sumy ~í a
vrátime sa k tabufke 1. Keby sme podra nej počítali
výraz ~/iU~ priamo, dostali by sme hoako algebrický
súčet plusovej a mínusovej časti tabufky

Odtiaf potom vyplýva pre sumy príslušného rádu:

.-1

Geodetický a kartog~fický
ro/!. 11 (53) /!fslo 4/1985

j )
I ( 2/t+

/1

+ ... + (:) /i-I

('-1)
2·· /1+ e~l)/I+

I + ... ~(~)/i-l.=Si

(~)/I+

+ ... +{:) /i-I
1965/87

=:= Sjj

+ ...

(~)/I+

+ (:) /i-l

e~2)/I+e~I)/a+

+ ...

+(:) /i-I = S;

["+2
J 4 ) /1 + (+1)
J 4 /s+
+ ... + (:) /i-l

KukulJa,

Geodetický a kartografický obzor
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1.:, Skrateng
.

Podstatne sa však v pripadoch rezboru skutočných chýb zjednodušia rovnice (10). Pretože všetky
momenty vztiahneme k nulovej stretlnej hodnote,
vypadnú z rovnic (10) členyobsahujúce výraz(~tiu.)k
.a tvar rovnic potom bude:

Padla toho bude postup výpočtu. momentov
v súbore skutočných chýb takýto:
1. Chyby zoradíme do tabuIky od najvačšej mínusóvej
po najvačšiu plusovú tak, aby platilo
Xi+l
(i.= 1,2,3, ... , n).
2. Zvolímesi šírku triedneho intervalu h (v jednotkách
meranej veličiny) takej vefkosti, aby sme dostali cca
10-12 tried. Pretože pri merani obvykle dostávame
hodnoty v medziaéh ±2,5 až ±3 násobku strednej
chyby jedného merania, budtl triedny interval rovný
približne 0,5 m. Zostavíme tabuIku triednych početností.
.
3. Utvoríme kumulatívne početnosti mrnusovej a
plusovej časti tabufky podla tab. 2. Sumy Si a Sí
dosadíme do (14)a potom ~liu:do (16).

x.<

vgpolJet momentolJ v §tattsttckom
rozbore chgb

prevýšeni oboma met6dami a vytvorili sme rozdiely
.1. = IBYI-IBťl (prevýšeniegeometrickouniveláciou
mrnus prevýšenie hydrostatickou niveláciou v absolútnychhodnotách). Úlohou je preveriť normalitu
súboru odchýliek pomocou asymetrie a excesu. Je
zrejmé, že v tomto pr~padeide o skutočné chyby.
Usporiadaný súbor odchýliek v mm o rozsahu
n = 165členov je v tab. 3. Rozpatie súboru je 0,275(-0,260) = 0,535. Podla predchádzajúceho odseku
zvolímešírku triedy h = 0,05. Tab. 4 obsahuje triedne
znaky s triednymi početnosťami a pat stfpcov postupných kumulatívnych početností. V prostrednom riadku
sú hodnoty ST; a v poslednom hodnoty st.
Pod1arovnic (14) bude:

~t.Ui = 145- 102 = 43

~tiur=

+ 2! 172-.102
3 . 2! 267 + 145-

2! 267 - 145

= 631

31459 31272 +
+ 3 . 2! 172- 102 = 595
~t.ut= 41 746-,--6 . 31459 + 7 . 2! 267 -145 +
+ 4! 410 - 6.31272 + 7 . 2! 172-102=7327

~tiU: =

Po dosadeni do (16)dostaneme momenty:

"1 = -

X

14. =

0,05
= 165 43 = 0,013 (0,013)

0052
{65 631 = 0,009 561 (0,009672)

0,053
,
.
P3 = 165 595 = 0,000451 (0,000444)
Priurčovani pr~snosti hydrostatickej nivelácie porovnaním s vefmi presnou geometrickouniveláciou, vykonanou' zazvláštnych podmienok, sme zamerali rad

P, =

005'
{65 7327 = 0,000 278 (0,000291)

-0,260

-0,1I7

-0,064

-0,031

-0,004

0,012

0,041

0,065

0,103

0,158

-0,202

-0,1I5

-0,062

-0,030

-0,001

0,014

0,042

0,065

0,106

0,165

-0,195

-o, ilO

-0,056

.

-0,026

0,000

0,015

0,042

0,066

0,108

0,171

-0,192

-0,107

-0,055

-0,025

0,001

0,017

0,043

0,069

0,108

0,183

-0,169

-0,105

-0,052

. -0,025

0,002

0,018

0,043

0,074

0,11I

0,198

-0,163

-0,104

-0,051

-0,023

0,002

0,020

0,045

0,076

0,114

-0,051

-0,022

0,002

0,024

0,046

0,079

0,1I4

0,198
-,
0,201

-

,

-0,145

-0,096

-0,145

-0,095

,-0,048

-0,022

0,003.

0,024

0,049

0,080

0,120

0,223

-0,142

-0,094

-0,047

-0,021

0,003

0,026

0,049

0,080

0,123

0,233

-0,142

-0,086

,--0,040

-0,QI9

0,004

0,027

0,051

0,085

0,123

0,233

-0,141

-0,084

-0,040

-0,016

0,005

0,028

0,051

0,087

0,127

0,262

-0,138

-0,083

-0,037

-0,013

0,005

0,031

0,052

0,088

0,129

0,275

-0,124

-0,076

-0,037

-0,013

0,008

0,033

0,053

0,0\}2

0,137

-0,122

-0,070

-':"0,037

...•...
0,012

. 0,009

0,034

0,054

0,092

0,138

-0,121

-0,067

-0,037

-'-0,01I

O,OlI

0,034

0,058

0,098

0,146

-0,1I9

-0,066-

-0,034

-0,009

0,01I

0,034

0,058

0,102

0,152

-0,117

-0,065

-0,032

-0,005

0,012

0,037

0,058

0,103

0,152
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x,

-0,250
-0,200
-0,150
-0,100
-0,050

Absolút.
pol'etnose

II.

I.

IV.

V.

1
7
30
100
272

1
8
38
138
410

III.

f,

.

1
3
8
18
25

1
4
12
30
55

1
5
17
47
102

1
6
23
70
172
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me; že výsledky geonietrickej nivelácie sú náhodného
charakteru, tak možno usudzovať, že asymetria je
dos)edkom systematických vplyvov v hydrostatickej
nivelácii. Ůalšou úlohou by bolo hladanie príčin tejto
systematiky.

Tab. 4.
Trledny
znak

Geodetický a karfografickt
roě. 11 (53)l!íslo 4/1965

Príspevok, ktorý obsahuje jednoduchý sposob porovnania výbero~ého súboru s normálne rozdeleným súborom, si ani zdaleka nekladie za cier zaober:at sa
0,000
102 172 272 410
38
problémami kritérií náhodnosti chýb, ktoré sú overa
~
-- -- -- -- -zložitejšie. Príklad vybraný z výskumných materiálov
0,050
145 267
459 476
31
72
ÚTM má byť len ukázkou zjednodušeného výpočtu
0,100
73
122
192 287
22
41
0,150
10
19
32
49
70
95
momentov na doplnenie postupu uvedeného vo vše0,200
17
25
5
13
21
9
obejnej
forme. Ukázal, že skrátený výpočet momentov
4
4
0,250
4
4
4
4
može viesť k dobrým výsledkom. Predpokladom vy---- -hovujúceho súhlasu s momentaini počítanými z po165 145 267 459
746
vodných hodnot je správna vorba triedneho intervalu,
.
tak, aby triedne znaky čo najlepšie vystihovali priemer
hodnot zaradených v triede. Drobné odchýrky sa ob·
Porovnanie s.momentami počítanými z povodných vykle vzájomne vylúčiaa vo výsledku sa prejavia
hodnot (v zátvorkách) ukazuje dobrú zhodu výsledku\'". malou hodnotou.. Postup sa výhodne uplatní najma
Zhoda bude tým lepšia, čím sporahlivejšie triedne pri verkých.súboroch, kde okrem sporahlivých výsledznaky x, reprezentujú hodnoty zaradené do tried.
kov dosiahneme i značnú časovú úsporu a hlavne
zjednodušenie numerických operácií s možnosťou
Momenty párneho rádu vYJ?očítanéz triednych
čiastočnej kontroly.
početností sa obvykle opravujú o tzv. Sheppardovu

---

--

--

-- --

--

.

11,2

korekciu, ktorá má hodnotu - 12 pre moment II.
11,2
711,4rádu a -'- T #2
240 pre. moment IV. rádu. Ko-

+

rekcie majú však malú hodnotu a ich zavádzanie sa
doporučuje pre viac ako 500 členné súbory, preto ich
nebudeme počítať.

U] Bohm,

J.: Vyrovnávací počet, SNTL, Praha 1958.

[2] Dunln, Barkovski,Smirnov:
Teorlj~ verolatnoatej 1 matematičeskaja statistika v techlllke, Moskva 1956.
[3] Huťa,

.A,.: Matematická štatistlka vo výskumn1ctve, Sloven. ský ústav pre teohnické a ekonomické informácie. Bratislava
.
1955.

Lektoroval: prof. inl. dr. Josef Bohm, DrSc FS ČVUT,
Praha
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V. GEODETICKOU KONFERENCI
O VfHLEDU- úKOLů

GEODEZIE V CSSR

e = 0,481

= 0,075 (0,100). Kritické hodnoty podra (5)
a (6)sú 0,298 pre e a 0,754 pre e. To znamená, že exces
je v medziach stredných očakávaných odchýliek, ale
prevaha plusových chýb nad mínusovými spOsobila
asymetriu nad tieto mooze (obr. 1). Ak..predpokladá.
(0,468), e

správa

CSVTS

us~ořádají

Obr. 1
~'ir~~;l'~j;~4-,"J}~t~J~i.:-~1t:'~~
..
T~~·<t'"

~I, f Po dosadení do (3) a (4) dostaneme

.radě

a· kartografU

Konference se koná ve Slezském kulturním středisku na Hradel u Opavy ve dnech 11.-13. května
19.65.
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\

K mechanizaci výp~ové
.tabelačnfch prací

techniky

Ini. Vladislav Hojovec, CSc., katedra mapováni
akartografle
FS ČVUT, Praha

528.063.9:681.177

.d.
Nová výpočetní technika proniká stále více do technických i jiných oboru. V geodézii a kartografi.i, kde
dochází často khromadným a časově náročným výpoč.
tům, je samozřejmě široké pole působnosti pro zavá~
děnínových výpočetních prostředků. Ukážeme v tomto
článku obecný projekt interpolace funkce jedné proměnné, který pak může být po případných malých
změnách aplikován na konkrétní úkoly. Pro vytčenou
úlohu je při hromadných výpočtech vp.odné užít
strojů na děrné štítky, neboť je možno práci proje~tovat tak, aby při jedné výpočetní operaci - při
určitém nastavení programové desky počítače - hylo
provedeno co nejvíce úkonů stejného druhu, což je
zákll!rlní podmínkou pro to, aby práce strojů na děrné
štítky mohla být rentabilní. Tabelační práce je možno
provádět s výhodou na samočinných počítačích, které
jsou v dnešní době stále více používány pro složitější
vědeckotechnické výpočty, zatímco stroje na děrné
štítky jsou vhodné pro jednoduché výpočty paralelního typu (statistické, kalkulační, evidenční apod.).
Při tvorbě tabulek bývá často volen takový výpočetní postup, kdy se s vyšší přesností počítají podle
exaktních vzorců (nebo vzorců aproximativních, vyvozených však s vyšší potřebnou přesností) základní
hodnoty a z těch. vznikají obvykle interpolací vyšších
řádů - případně za sebou opakovanou - mezihodnoty tak, aby bylo možno při užíváni.tabulek pracovat
interpolací lineární nebo i pouhým odhadem prokládané hodnoty. Při použití strojů na děrné štítky pro
tento postup nebude jistě rentabilita těchto' prací
otázkou, protože se jedná o práce hromadnéhocharaktem.
Při užívání tabulek pro masové práce bude obdobně možno využít děrnoštítkových strojů s výhodou
při použití štítkového materiálu vzniklého při pracích
zmíněných v předchozím odstavci. Rentabilitu těchto
prací je však třeba předběžně uvážit.
2. Volba interpolačního

= Y.

Y.

+ 1-

Y.
(2b)

Pozn.: V literatuře [4] je vyvozen vhodnějllf Vzorec, poul1valici
hodnot funkce uvnitř interpolačniho intervalu.

Budeme se dále zabývat otázkou projektování vzorců
(2a), (2b) s použitím strojů na děrné štítky čs. výroby
n. p. Aritma (děrovač T 150, přezkoušeč T 610, opakovač T 710, třídič T 220, počítač T 520, tabelátor
T 320) a univerzálního 90 sloupcového děrného štítku
s Powersovým kódem. Funkce děrnoštítkových strojů
byla již v časopise uvedena [2], [3] a nebude zde proto
popisována. Její znalost je ovšem podmínkou plynulého sledování dalších vývodů v tomto článku.
Při tvorbě projektu je třeba ·mít na zřeteli vedle
hlediska správnosti a dostatečné přesnosti též hledisko
hospodárnosti výpočtů. Ekonomickým rozborem praoí
strojů na děrné štítky zjistíme, že značnější časovou
položku zaujfmá nastavování programqvých desek;
velký vliv má operace děrování a je též (vedle pře.
zkoušení vyděrovanýoh údajů) jako jediná operace
závislá na lidském činiteli. Počet průchodů počíta.
čem a tabelátorem je těžkq regulovatelný projektem.
Z řečeného vyplývá, že bude třeba - pokud je v možnostech projektu - omezit děrování a počet výměn
programových desek na minimum. K těmto zásadám
bude v dalším přiblíženo.
3.1. Při zhušťování základních tahulkových hodnot
předpokládáme pro vzorec (2a) vypočtené hodnoty Y.
k argumentům x. (viz schéma pro výpočet diferencí
v tab. 1. Bude třeba vprv:ní řadě pořídit soubor
základních
štítků
(Z) s naděrovanými
hodnotami x., Y., dále pak příslušnými diferencemi, jak je

vzorce

Práce, uvedené v obou předchozích odstavcích, mají
stejný charakter, a proto je možné volit společný vzorec. Předpokládáme, že budeme pracovat se stejnými
intervaly základních argumentů a vzhledem k jedno.
duchosti stavby vzorce při použití strojů na děrné
štítky zvolíme formuli Newtonovu
~
Yk

=

J~ = J. + 1- J.
J~= J; + 1 -JE

+ ( ~_).dz + ( : l.d: +

r:).d:

+. :.,

(2a)

LL8
--Y-I
-----,-_.~ .,1_8

X_I

----

---_._~--

-----..,............

Y.

---

1

!

Ya

:/

.,1!.2

---

.,1!.1

--

.,1•

"--

I

I

o

I

I
I

..

i--

----------

I"

.

---

.,1~
.,12
1

Y8

"'-'"""! """~,"~- ~-"--~I .,1.
Q:.

.,1!'~

.,1:1

.,11

--1----- "I
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_._._-"--'---

.,1_1
.,1.

---Y,

X2

kde Xk je označení argumentu funkce a diference jsou
počítány podle vzorců

.,1!'.

"----

--"----1------._:"

--

---"

.,1:2

'Y-l

X_I

X,

= k. h,

I

Y-8

Xo

kde hodnoty s indexem z značí hodnoty tabelované
(základní), Yk je pak výsledek interpolace.
Při kroku h platí
Xk-X.ll

I
:l:_8

I

I1,"_-
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v obr. 1 schematicky vyznačeno (přesné rozvržení lze
samozřejmě provést až v konkrétním případě).
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na které děruje výsledek součtu (argument Xk - viz
obr. 2). Proto je např. třeba soubor Z a každý soubor
Vk průběžně očíslovat indikacíi1 nebo případně použít
jako indikace argumentu x•.
I

000

0000

k_on_lr_o_l.n_U_'Y

~[

..•.
0

konlrol.
nuly

•

(~)A, (~J<:>: (f}/l~

..

».
.

Hodnoty x", u. jsou základem dalšího výpočtu,
a je proto třeba děrovat je pečlivě a stejně pečlivě je
Kontrolní nuly se pn kontrole této operace děrují
ověřit přezkoušečem, který po provedení kontroly
pouze do výsledkových štítků, proto je výhodné (pro
označí v kladném případě každý ze štítků kontrolním
kontrolu průhledem) vyděrovat do stejných sloupců
výsekem, v záporném případe pak jej odloží do odklá·
nuly i ve štítcích základních. 'ryto se ovšem mohou
dacího zásobníku, takže tyto štítky musíme buď'
s výhodou krýt s nulami předchozích kontrolních
opakovačem, nebo děrovačem opravit. Nebude.li ta.
operací na základních štítcích, takže si pak ušetříme
kových štítků mnoho, můžeme je zařadit ručně do zá.
zvláštní děrování.
kladního souboru (Z), seřazeného podle argumentu x.
Abychom zmenšili počet nastavování programo(v případě většího počtu je možno tyto štítky zařadit
vých desek, provedeme po výpočtu argumentu Xk
na třídiči podle třídící indikace x;).
souboru Vk změnu hodnoty Te a vypočteme argumenty
V obecném případě se nebudeme a ani nemůžeme
dalšího souboru Vk• Pro roztřídění souborů Z a Vk
zabývat veškerou konkrétní prací' v poli ovládacích
můžeme použít např. indikační nuly (může se shodospínačů, ani v poli děrného štítku a vstupních pamětí.
vat s kontrolní nulou souboru Z, která se v souborech
DiferenceL1"z,Llz2,Llz3jemožno s výhodou na počí.
Vk nevyskytuje); Z důvodů kontrolních je též možno
tači tvořit programovou deskou č. 23, kdy člen na
v souborech Z a Vk umístit další indikaci i2• Tímto
štítku předcházejícím odčítáme od členu na štítku
způsobem můžeme vyděrovat počítačem všechny arnásledujícím, do kterého děrujeme výsledek. Srovná·
gumenty souborů Vb které nadále uchováváme oddě·
ním této funkce se vzorci (2b) vidíme, že při vzestup.
leně. Často bude však lépe místo počítače k děrování
ném třídění souboru Z by diference Llz byla děrována
argumentu použít opakovače nebo děrovače.
do štítku s argumentem x.H' což není z hlediska dalších
prací žádoucí. Je proto nutné setřídit soubor Z do řady
Podle vzorce (2a) můžeme pak v každém souboru
sestupné, takže se děrují záporné hodnoty lichých
V k pro konstantní Te a předem připravené hodnoty komdiferencí; chybu ze záměny znaménka kompenzujeme
v, h Olse
v. 1 b·macnlC
opětnou změnou znaménka u odpovídajících kombi·
1 ' 2 " -3
, ... , nastavene./
načních čísel ve vzorci (2a).
na můstku počítače jako konstanty, děrovat součiny
. Vzhled~m k tomu, že uvedeným
postupem
vznikne nedostatek diferencí potřebných pro spodní
řady (~) LI.,(~) LI;, (~) LI~\... (viz obr. 2) s použi.
okraj tabulek, je nejlépe uvážit poněkud větší rQzsah '
tím programové de'lky č. 19 (násobení na rtásledující
základních hodnot.
štítek), kdy základní štítky (Z) jsou zatříděny před
Ze štítků základních pořídíme štítky výpočetní
štítky výpočetními (Vk). Při stejné sestavě i progra.
(zhušťovací), Přitom je možno plně sledovat jen jedno
z obou základních hledisek uvedených v odst .. 3: buď mO,védesce. je možno přenést ze štítků základních do
příMušných vÝ{ločetních štítků hodnoty Y. (násobení
zásadu s minimálním děrováním na výpočetních štítkladnou jedničkou). O kontrolních nulách platí totéž
cích, nebo zásadu minimálního počtu změn programojako výše u programové desky č.17. Vzhledem k tomu,
vých desek. Ukážeme v dalším, že v uvažovaném
že by bylo obvykle třeba nuly na souboru Z doděrováúkolu stojí obě hlediska proti sobě a porovnáme pak
vat
a možnost kontroly průhledem na souborech VA:
vzájemně rentabilitu práce pH jejich respektování.
je vždy po následujícím rozdělení souborů Z, Vk, upus.
a) Výpočet
bez děrování
kombinačních
tíme často od operace doděrování nul na štítcích Z.
č'isél'
Součet celé řady s vyděrováním výsledku Uk se
Především je třeba děrovat argument Xk = X. + provede na jednotlivých so'!,iborech Vk programovou
deskou č. 1.
.
kh. Protože hodnota kh bude pro určitý soubor Vk
konstantní (vyděrujeme napřed soubor s určitým konb) Výpočet
s děrováním
kombinačních
stantním ka pak je teprVe změníme), in:ůžeme použít
čúe'l
.
téžfJočítače,;a to programové desky č. 17 (operace na
Chceme.li na úkor zásady minimálního děrování
následující štítek), která předpokládáproložení
sou· '
boru základních štítkůvýsledkóvýíni
(Výpočétními),
vyhovět hledisku minimáln:lli.o poč~u nastavení pro-

(Te)" '(Te)

+
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gr.amových desek, pak po děrování argumentu způsobem z předchozího odstavce děrujeme kombinační
.čísla - ( ~ ), (:);

- ( : ), ... ; provádíme.li toto dě-

rování podle souborů Vb můžeme provádět děrování
argumentu i kombinačních čísel při jednom průohodu
(pro určité k) i opakovačem. Další práce je pak již
prováděna pro všechna k najednou (bez rozdělení na
soubory Vk), čímž se podstatně sníží počet nastavení
programových desek: násobení je prováděno progra.
movou deskou Č. 14 (operace z předlohového štítku),
hodnoty kombinačních čísel jsou pak snímány místo
z nástavného můstku přímo ze štítku. Výhoda je
i v tom, že v důsledku menšího počtu změn operací se
sníží počet potřebných ručních výpočtů pro kontrolu
při průchodu počátečních štítků každé operaoe.
Proložení základních tabulkových hodnot, uvedené v předchozích odstavcích, může být buď výsled.
kem tabelačních prací, nebo jen jejich první etapou,
na kterou bude navazovat opětné zhušťování. V tako.
vém. případě je pak nutno dosavadní soubor štítků Z
a soubory Vk chápat pro další práce jako základní
(Z) a postupovat pak analogicky předchozímu postupu. Při nedostatku :místa na štítcích Z, Vk je možno na
opakovači provést předěrování hodnot x, '!I starých
souborů na štítky nového souburu Z. Vzhledem ke
stálé návaznosti tabelačních prací metodou interpolace
je vhodné počítačem propustit pouze jeden štítek
(příp. dva - podle druhu operace) a výsledky porov.
nat s ručním výpočtem. Jinak se vydáváme nebezpečí,
že při chybném nastavení operátorem znehodnotíme
všechny následujícící výsle.dky.
3.2 Při používání tabelovaných
hodnot je třeba
rozhodnout, zda budeme interpola:ční práce provádět
ručně (mechanickým počítacím, strojem - přichází
v úvahu při menším počtu interpolovaných hodnot),
nebo s použitím strojů na děrné štítky (při hromad·ných interpolacích).
'
Pro hromadné interpolace s použitím strojů na
děrné štítky je možno vyděrovat tabulkový soubor T
s hodnotami Xt, '!It dosavadních souborů (nejlépe na
" opakovači).

hodnot Xl> '!lbLib Llť pro další ruční interpolace. V případě, že se rozhodneme pro další úpravu diferencí
z důvodu zjed.qodušení interpolace, použijeme též
počítače. Vlastní hromadnoú interpolaci provedeme
pak na souboru interpolačních štítků (1), kam předem
vyděrujeme argumenty Xi = X, + ih, zvlášť pak hodnotu - ( ~). příp. (při kvadratické inteprolaci) (~ ) .
Setřídíme dále soubory T, I podle argumentu X tak,
aby za. příslušný štítek souboru T s argumentem xt
padly štítky <louboruI s argumentem Xi'

on/rol.
ly

·(iJ

(} )

t:J~t

w4·

.>::

Hromadnou interpolaci podle řady (2a) prove·
deme ja#:o v odst. 3.1 sub b), přičemž soubor T tvoří
štítky předlohové (s indikační nulou) a soubor I štítky
výpočetní. Ze štítků T přitom snímáme příslušnou
diferenci, kterou násobíme kombinačním číslem snímaným ze štítků I, do něhož též děrujeme výsledek
(obr. 4). Právě tak provádíme hodnoty '!II na souboru T
kladnou jedničkou z nástavného můstku s děrováním
výsledků do štítků souboru 1. Po výpočtu je možno \
provést přepsání výsledných hodnot i s argumenty
souboru I na tabelátorU po předchozím oddělení od
souboru T.
4. Jako souhrn popsaných prací uvedeme přehledné
schéma proj ektu interpolačních prací (a, b, Q) na
str. 93 až 95.
ó. Ekonomický rozbor

~EEJ

Při zhušťování základních tabulkových hodnot (dále
uvažováno bez opakované interpolace) bude rentabilita práce jistě závislá nejen na množství počítaných
hodnot, ale i na stupni prováděné interpolace. Bude
proto naší snahou vyjádřit závislosti obQjího druhu.

_

Vyjdeme zevztahu [2], platného zhruba pro inter·
polaci všech stupňů:
'!I=a+bx

DHerence -Lib LI~ (budeme nadále uvažovat
členy nejvýše druhého řádu) vytvoříme analogicky
, jako v odst. 3.1.
V případě, že je možno na souborech Z, Vk provést
vzhledem k místu doděrování diferencí, budeme moci
jako soubor T používat přímo souborů Z, VI:' V této
fázi práce je vhodné provést na tabelátoru přepsání

kde y znamená čas,
X množství počítaných hOdnot
a konstantní činitel (čas nezávis!j na množství
položek),
b čas potřebný pro výpočet jedné položky.
5.1. Při postupu tabelace z odst. 3.1 sub a) jsou před.
pokládané údaje pro koeficienty a, b při k = 0,1 až
0,9 a argumentu X o 3 cifrách uvedené v tab. 2.
Grafioké vyjádření výsledných rovnic z tab. 2 vyjad.
řuje obr. 5.
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Holo7)ec, V.( K mechanizaci
tabelační.ch prací. .

výpočtové

i

Soubor

I

I

Operace

I

x., Y.

Děrovač, přezkoušeč; příp. opakovač

Děrování 'indikace i••i. podle vzestupné·
ho argumentu x.

I

Počítač nebo děrovač

Děrování indikace il, i.
Soubo~y V k odděleně

Počítač nebo děrovač

Setřídění do sestupné řady podle i1

Třídič

Výpočet diferenc{ ~ L1., L1:, Současné kontroly

Z

L1g,

..

-

Počítač; programová deska č. 23
Počítač, program. deska č. 24; kontrolní nuly
do sloupců 46, 47, 48 •..

,

\

_---

,

-

"

--I

ProloŽení souboru Z souborem
Z, třídit podle i1)

Vk (Vk na

Z, Vk

Děrování

xi:

Plipadná

kontrola

~

-

._-"---

B pro všechna k

----_._.-

.

Proložení souboru Z souborem
Z, třídit podle il)

___
Z, Vk

Vk (Vk na

Třídič

,

Násobení
C

Třídič

-

I

Opakovat

--_."-

Děrovač, opakovač, nebo počítač; program.
deska č. 17, kh na nástav. můstku
Počítač, program. deska č. 18, kontrolní nula
do sloupce 47

Rozdělení souborů Z, Vk,pddle indikace i.
nebo iridikační nuly ve sloup. 46
'

----

..

Třídič

,._-~._----

---

"

,

Z

VIi

B

Y•. 1, ( ~) . L1., (:)

• L1:, ( :)

.

Počítač, program.
nástav. můstku

deska Q. 19, násobitel

Počí~č, program. deska č. 20, kontrol. nuly
do sl upce 48, 49, 50,.51, ...

\

,.
I

Rozdělení souborů Z, VIi podle indikace i.
nebo indikační nuly ve sloupci č. 46

Třídič

.

---'

Opakovat

.

---

.
Součet Yk=
Vk

O pro všechna

k

Y.

+(

+ (:) . L1: + ...

k
1 ) . L1.

+(

k
2) . L1~

-------

+

Počítač, program. deska č. 1

\

Kontrola

Počítač, program. deska· Č. 2
Kontrolní nula do sL 52

Při opakované interpolaci případné pře·
děrování X; y souborů Z, Vk na nové štít·
ky',dále obdobný postup .
.

Opakovač

1~

I

Z, Vk -+- Z

na

• L1:, •..
Současné kontroly

i

93

Stroj

I

,

11Děrování, přezkoušení

I
A

obzor

,

)

Fáze

Geodetický Íl kartografický
roi!. 11 (53) i!islo 4/1965

techniky

)

mtCh4nicAý ,-lin.
stroj na děr. Jt
--

stroj

1965/93

Geodetický a kartografický .·obzor
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Hojovec,

. 94

Operace

Soubor

Děrováni, přezkoušen!

V.: K mechanizaci

Stroj

I

x., Y.

výpočtové techniky
. tabelačních prací

Děrovač, přezkoušeč, příp. opakovač

.

Z

Vk

SetříděIií do sestupné řady podle argumentu
funkce
.
.

Třídič

Výpočet diferenci
Současné kontroly

Počítač, program. deska č. 23
Počítač, program. deska č. 24, kontrolní
do sl. 46, 47, 48

Děrováni

'XJc

Případná

kontrola

Děrovač, opakovač nebo počítač, program. deska č. 17
Počítač, program. deska č. 18, kontr. nula do
sl. 47

Děrování kombinačních
Setříděni
funkce)

souborů

Děrovač'nebo

čísel

Z, V (podle argumentu

Počítač, program. deska č. 14, indikace předlohového štítku nula ve sl.""46souboru Z

. Lli, ...
Současné kontroly

Počítač, program. deska č. 15, kontrolní
.do sl. 48, 49, 50, 51,

...

Z, V -.. Z

nuly

Rozděleni souborů Z, V podle indikační nuly
ve sl. 46

Třídič

+ ( ~) . LI. + (:) . LI: +
+ (~) . LI: + ...

Počítač, program.

Kontrola

Počítač, program. deska. č. 2, kontrolní nula do
sl. 52

Součet Yk = Y.

V

opakovač

Třídič

Násobeni Y•. I, ( ~) . LI., ( ;.) . LI~,( ~) .

Z, V

nuly

Při opakované
interpolaci zpravidla předěrování x, y, souborů Z, V na nové štítky"
dále obdobný postup

deska č. 1

-

5.2. Při postupu tabelace z odst. 3.1·sub b) jsou při-

štítky budeme předpokládai interpolační cestu lineár.
ní,
příp. kvadratickQu, pořízený soubor T o 2000 štítbližné koeficienty stanoveny v tab. 3 a graficky vycích s vyděrovanými potřebnými diferencemi a inter.
jádřeny v obr. 6.
polovaný argument o 4 cifrách. Základní rovnice jsou
5.3. Při interpolaci běžných hodnot stroji na děrné
určeny v tab. 4 a graficky vyjádřeny v obr. 7.

lineární

Interpolace (bez opakování):

Nastaveni
Nastaveni
Nastaveni

tříd. můstku třídiče
operací počítače
klávesnice opakovače,

čas. rezerva

I
štítků včetně přezkoušení

(na 1000 výsled.

0,3
1,2
0,2
0,2

-I

Činitel b
Rovnice pro stroje na děrné štítky
Rovnice pro mechanický poč. stroj
(podle praktické zkoušky a úvahy)

4,0 hod.

Yhod.=
Yhod.=

I

0,4 hod.

třídičem
počítačem (včetně kontrol)
opakovačem
tabelátorem

hod.
hod.
hod.
hod.

0,0023 hod.
4,0
0,5

1965/94

+ 0,0023x
+ 0,018x

kubická

1;3 hod.
3,0 hod.
0,9 hod ..

1,3 hod.
2,0 hod.
0,7 hod.

Činitel a
Děrováni
hodnot)
Průchody
:Průchody
Průchody
Průchody

kvadratická

i

I

. 5,2 hod.

1,3 hod.
4,0 hod.
1,1 hod.

I

6,4 hod.

0,4 hod.

0,4 hod.

0,3
1,6
0,2
0,2

0,3
2,1
0,2
0,2

hod.
hod.
hod.
hod.

0,00~7 hod.
5,2
0,5

+ 0,00271l1
+ 0,027x

I

hod.
hod.
hod.
hod.

0,0032 hod.
6,4
0,5

+ 0,0032x
+ 0,036x

Geodetický a kartografický obzor

HOJovec,V.: K mechanizaci výpočtové techniky
'tabelačntch pract

Soubor

Z, Vk

Předěrováníx, Y souborů Z, Vk na nové štít·
ky souboru T (:tj, 111)

Opakovač

Setřídění do sestupné řady

Třídič

výpočet diferencí Kontrola

Počítač,' program. deska č. 23
'
Počítliň, program. deska 'č. 24, kontrol. nuly do
sl. 4(1, 47, ...

LIl> LIl

1/1> -

I

I

.

Pro tabulkový přepis pfepsání hodnot Zt,

-

95

Stroj·

Operace

T

-..

roě. 11 (53) ěfslo 4/1985 ,

Tabelátor

LIl> LIl

Děrování

Děrovač, přezkoušeč
Xi, -

( ~ ) , (~)
'.

!
,

I na T, třídění podle z

Třídič

Násobení z předl. štítku (indikační 'nula ve
sl. 46)
Kontrola \

Počítač, program. deskač. 14

,

I, T

I

...

Počítač, pJ:ogram.deska č. 15, kontrolní nuly do
sl. 47, 48,:49
Třídič

Rozdělení souborů T, I podle indikační nuly
ve sl. 46
"-_.-

Součet Yi
Kontrola

I

= ,YI

+

Pfepsání hodnot

U) .

LIt

Počítač, program. deska č. 2, kontrol. nula do
sl. 50
Tabelátor

Xi, Yi
.

.,

Slre; trluhanický

-[In,

J/I'Dj

na děr. lt

_

Počítač, program. deska č. 1

+ ( ;) . LI~

'

--- •• --

'<vadr.

V článku byl podán obecný projekt interpolace funkce
jedné proměnné na děrnoštítkových strojích pro tabelační a hromadné interpolační práce tak, aby jej bylo
možno - po případných malých úpravách - aplikovat na různé případy. V ekonpmickém rozboru bylo
ukázáno, že při tabelačních pracích je možno protichůdnost požadavku minimálního počtu změn operací
s požadavkem minimálního zatížení projektu původ.
ním děrováním překlenout takovým uspořádáním pracovníhopostupu,
které dovoluje při děrování'použít

-----

Il).terpol~ce (bez opakováni):

lineární

Nastavení tříd. můstku třídiče
Nastavení kLerací počítače
"
Nastavení ávesnioe opakovače, čas. rezerva

0,3 hod.
0,4 hod.
0,8 hod.

I

Činitel a
Děrování štítků včetně přezkoušení (na 1000
výslednýoh hodnot)
Průchody třídičem
Průohody počítačem (včetně kontrol)
PrMhody opakovačem
Průchody tabelátorem
Činitel b
Rovnice pro stroje na děr. štítky
Rovnice pro mechanický poč. stroj
(podle praktické zkoušky a úvahy)

kvadratická

1,5 hod.
0,4 hod.
0,2
0,8
0,2
0,2

.

I
Yhod.=
1Ihod.=

hod.
hod.
hod.
hod.

0,0018 hod.
1,5
0,5

1965/95

0,3 hod.
0,6 hod.
1,0 hod.

I
-

+ O,OO18z
+ O,018z

1,9 hod.

I

0,3 hod.
0,8 hod.
1,2 hod.

I

0,4 hod.
0,2
1,0
0,2
0,2

1,9
0,5

+ 0,0020:v
+ 0,027:v

2,3 hod.
0,4 hod.

hod.
hod.
hod.
hod.'

0,0020 hod.

kubická

I

0,2
1,3
0,2
0,2

I

hod.
hod.
hod.
hod.

O,002p hod.
2,3
0,5

+ O,0023:v
+ 0,03&:

Geodetickt

96

a kartografický obzor
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;

lineární

Interpolaoe:

1
Nastaveni třid. můstku třidiče
Nastaveni operaci počitače
Časová rezerva

I

0,2 hod.
0,3 hod.
0,6 hod.

!

kvadratioká

0,2 hod.
0,4 hdd.
0,8 hod.

I

Činitel a

L

"

Děrováni štitkůvčetně
přezkoušeni (na 1000 štitků souboru I)
Průchody třidičem
Průchody počitačem (včetně kontrol)
Průchody tabelátorem
Činitel b

I
zkoušky

např. opakovače; tím se postup výpočtu s děrováním
kombinačních čísel značně zvýhodní proti postupu bez
jejich děfování. Při jednotlivých druzích práce bylo
třeba pro možnost provedení ekonomickéht> rozboru
položit požadavky, omezující obecnost úvah; přesto
však umo~uje rozbor poskytnout hrubý obraz o ekonomice interpolačních prací. Při použití výhodnější
numerické meto,dy [4] a Hornerova schematu byly
by jistě výsledky ještě příznivější.
Samočinné počítače budou nepochybně zatlačovat do
pozadí použití strojů na děrné štítky pro účely vědeckotechnických
výpočtů, a to tím rychleji, čím
složitější tyto výpočty budou. Je však třeba, aby samočinných počítačů bylo používáno především pro řešeni
těch úloh, kde je jejich práce nejefektivnější. Jednoduché úlohy s paralelním způsobem výpočtu a s vel.

Yhod. =
Yhod. =

hod.
hod.
hod.
hod.

0,0053 hod.
1,1

I

+

0,0053x

0,5+ 0,023x

1,4 hod.
~,O hod.
0,3 hod.
2,5 hod.
0,2 hod.

I

0,0070 hod.
1,4
0,5

+ 0,0070x
+ 0,032x

kým množstvím vstupních dat mohout být řešeny
děrnoštítkovou technikou. K takovým úlohám patří
často i práce interpolační.

[I] Počítač Artima T 520. Kano. stroje n. p., Praha 1960.
[2] Válka, O.: Stroje na zpracování děrných štítků v zeměměřičství.
Geod. a kartograf. obzor, 1956/6,.7.
[3] Holý, V.: StrÓje na děrné štítky - prostředky velké mechanizace evidenčnich a výpočetnich prací. Geod. a kartograf. obzor,
1962/7.
[4] Marek, J. M.: Interpolace na zái:ladě hodnot funkce uvnitř interpolačního intervalu. Stroje na zpracování iniormací, sborník II"
eSA V, Praha 1954.
"

Petr Holota. Stl'ed..,í pr6myslová škola zeměměl'ická
Praha

Výpočet protínání zpět
"jako průsečík dvou kružnic
-

3,0
0,3
1,8
0,2

I

Rovnice pro stroje na děr. štitky
Rovnice pro mechanický poč. stroj (podle praktické
a úvahy)'

1,1 hod.

528.412

1. Odvozenívýpoěetnich

rovnic

Polohu urč.ovaného bodu P4" stanovíme jako průsečík
" dvou geometrických míst bodů kružnic, z nichž jsou
vi<1ět dané tětivy 812 a 8~3 pod danými úhly (.01 a (.Os
(obr. 1).
.
Souřadnice

bodu P4 musí vyhovovat

podmín-

kám:
(.01

=

(t24 .c..... (tu';

Vyjádříme kotangenty

směrníků

cotg (tj\
cotg

(tS4

as4;

(tu.
(t34:

= ~;

. LJY41

X4 -

X

-------s

Ys

Y4 -

~4;

(t34 -

lIx41

X4...::... Xs

= ---

=

(.Os

Y4 -;:'Ys

+ Xl

-

+ Y1 -

Xl

Y1

LlX41 -,.,Llxs1

cotg

.LlY41 -:- LlYs1
Llx41 -Llx31
<X34

.

=

'A

<.JY41-

A
LJX31

Podle těchto vztahů lze sestavit rovnice, jejichž
řešením jsou souřadnicové rozdily Llx41 a LlY41:
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Holota, P;:(Výpočetprotf,nánf
dvou kružnic

cotg OJl =

QeQ4etickt .a .kartografický
roi! •.'l1 (53)ěislo. 4/1965

zpět jakq průsečfk

AY~1

AX41 "'- AX21 AX41 . 1
-----.-+
AY41
-AY21
AY41
---------AX41
AX'41- Ltx21
AY41 - AY41 -AY21

A

L1x41 (B - Dl'
AX41 =
(2)

A-a

97

+ AX41 B = O
+ Ax41D == O

Ay~; +AX~1 -AY410

(1)

AX41 - AX31 • Ax41- + 1
AY41 -AY31
AY41 ,
cotg OJ2= -~-----~-~
L1x41
AX41 - AX311
AY41,- AY41 -AY31

=

AY41 (A - a)

A-a
'B _ D

.

.AY41
.

Výraz B"'- D označíme písmenem n:

Upravujeme dále první rovnici:

AX41 = n.AY41
AX41 výrazem nAY41

V,rovnici (3) substituujeme

cotg OJ =A__X4_1_(A_x_41_
-__ A_X._21_)
_+_A_Y_41_(_A_Y.4.1_-_A=_Y_2_1)

1

AY~1

AX41 (AY41 - AY21) - AY41 (Ax41 -AX21)
AX~l - A x41AX21 +AY~l - AY41AY21
AX41AY11 -A~41AY21-AY41Ax41
+ AY41Ax21

AY41 A + nAY41 B = O
AY41 (na + 1) - (A - nB)
A-nB
AY41 = n2 + 1

+ n2AY~1 -

První rovnice bude mít tvar:

AY~1

+ AXh-AY41

obzor

=

O

obdobně z rovnice 4

+ AXh

-AY41(Ax21 cotg OJI + AY21) +
+ Ax41(AY21 cotg OJI -AX21) = O

AY41=---

Stejně lze upravit druhou rovnici:

O-nD
n2

+1

+ AX;1

Ay~:

+
Parametry

-AY41 (Ax31 cotg OJ2 + AY31) +
Ax41(AYSl cotg OJ2- Ax31,} = O
členú ozna.číme A, B, C, D:

u lineárních

A = AX21 cotg OJl + AY21
B = AY21 cotg OJl- AX21

a = AX

31

D

+ AY31

cotg OJ2

= AY31 cotg OJ2- AX31

Řešíme tedy tuto soustavu rovnic:

{J
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~
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~
•

,(Jy~

Y"
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.dY",

,"Q~W ••
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Ayu

= m.Ax41

pak bod P4 == Pl; tato situace všák v praxi nenastane.
-

(8)

V rovnici (3)nahradimeAY41 výrazem m.Axu

+ .dxi1 - m.Ax41 A + AX41B
AX41(m2 + 1) - (mA - B) = O

m2Ax2

AX41

=O

Y4

3.

(9)

Yl

mO-D
m +1

(10)

n

O·
= B-D

~a)B=D=-Ax41'

~:A =0,

b) LlY41= O

O tom, zda k výpočtu užijeme hodnoty n nebo
m, rozhodneme podle toho, která z -nich bude mít
absolutní hodnotu menší než jedna.
Odvozené vztahy jsou vhodné pro výpočet na
jednoduchém počítacím stroji. Lze je však též upravit pro výpočet na spřaženém počítacím stroji.
Stejně jako v prvém případě vypočteme parametry A, B, OJ.D. Nyní rozhodujeme, zda budeme
úlohu řešit pomocí n nebo m.

,
=O~

~ a):A= O = AY4l, b) AX41= O
A-O
O
n = B-D = O (v-je neurčité) ~
.

O

m=A-O=A-O~

+ m.Ax41,

B-D

(n není definováno) ~

B.:-D

bodu P4 dostaneme takto:

A-O

A-O

-0--

řešit raději pomoci hodnoty..!:- (m).

hodnot:
n=

,A-O

= B_ D =

Tento případ nastane, je-li AY41rovno nule. Protože
počítání 8 hodnotami, které nejsou definovány
v oboru reálných čísel, činí obtíže, budeme úlohu

x4 = Xl + AX41
Z rovnice (5) je zřejmé, že n je poměr mezi AX41
a AY41a může tedy ve výjimečných případech nabýt
Y4 =

n

·~:B=D

mA-B
m2 + 1

= ---

Llx41 = ---2
Souřadnice x4 a

;a'ko prfisečtk
dvou krUžnic

B=D

1. Pomocí n:

Případ, kdy n je neurčité, nastane tehdy, splynou-li
obě kružnice v jednu. Tato situace se vyskytne,
leží-li--body Pl> P2, Pa' P4 na jedné kružnici; pak
nelze určit souřadnicové rozdíly, úloha je neřešitelná. Teoreticky může ještě nastat případ, kdy
souřadnicové rozdíly AY4l' Axu jsou rovny nule,

Vyjdeme z rovnic (6) a (7) a upravíme je na tvar:

(n2

+ 1) AY4l = A -

(n2

nB

+ 1) AY4l = 0-

nD

Lze tedy psát:

+ 1) AY4l = A -

(n2

nB

=

0-

nD

Výpolet na spl'aieném stroji
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Jakmile dosáhneme
nost A - nB = 0počit.adle absolutní
počítadleoh hodnotu
vypočítáme ještě n2
L111141-

(n2
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v levém a pravém stroji rovnD, dostáváme v obrátkovém
hodnotu n a ve výsledkovýoh
(n2
1) L1Y'l' V pravém stroji
+-.1, ?' potom

+ l)L1Y'l
+1

n2

+

_
-

A

-nB
n2
1

_

+

-

O-nD
n2

+1

•

Souřadnioe bodu P, dostaneme opět jako při výpočtu na jednoduohém stroji:
Y, = Yl

+ L1Y41,

=

x,

Xl

2. Výpočet na spřaženém

stroji:

Souřadnioe a úhly. jsou tytéž jako v prvém případě.
K výpočtu lze u.Žítstejného formuláře jako pro jedno.
duohý stroj.'
,
Postup výpočtu sledujeme na řešení první kombinaoe.
Po .vyčíslení souřadnioovýoh rozdílů a vyhledání
kotangent úhlů COl a CO2 postupujeme takto:
1. Vypočteme parametry A, B, O, D.

nebo m. V našem případě je

Vyjdeme z rovnio (9) a (10) a upravíme je na tvar:
B =

ma - D

Dále je postup obdobný jako při výpočtu pomooí n.

+ m •.L1x41,

. x,

=

Xl

+ L1x'l

I

~.=~
,
>

1, bu-

deme proto počítat pomooí m.
215.Rozhodneme o znamén,ku n (m), které je důležité
pro nastavení směru otáček stroje. Naše m je kladné,
neboť zlomek :

Souřadnioe bodu P, dostaneme opět takto:
Y, = Yl

99

280.Rozhodneme, zda budeme úlohu řešit pomooí n

+ n·L1Y41

2. Pomooí m:

(m2 + 1) L1x41 = mA -

obzor

=~

je kladný.

3. Do levýoh okrajů výsiedkových počítadel vysadíme
hodnoty (-B) a (-D), to znamená, je-li naše
B, =
680,562, objeví se v pravítku levého stroje
desítkový doplněk·B (999319,438); je-li naše D =
= - 7 962,330, objeví se V' pravém stroji D
(7962,330). Vymažeme obrátkové počítadlo.

+

Jsou dány souřadnioe bodů 01,231, 03,07 a směrníková osnova měřená na bodě 08, určete souřadnioe
bodu 08.

4. Nyní vysadíme do nastavovacího počítadla levéh~
stroje IAI (390,979) a do nastavovacího počítadla
pravého stroje 101 (16088,548).
5. Protože A a G mají různá znaménka,nastavíme
spřahovací páčku na protisměrný pohyb. Výsledné
znaménko součinu mG v pravém stroji je záporné,
budeme tedy otáčet klikou stroje v záporném
smyslu.
6. Po sblížení výsledků v pravém a levém stroji
dostáváme v obrátkovémpočítadle
Iml (červená
čísla) a ve výsledkových počítadlech desítkové
doplňky hodnoty (m2
1) L1x41> to znamená, že je
hodnota (m2
1) L1x41 záporná.
7.Vypneme levý stroj, v pravém vypočteme m2+1
takto:
.
a) vymažeme ,výsledkové počítadlo,
15)z obrátkového počítadlá opíšeme do nastavovacího m,
c) otáčením v kladném smyslu postupně vymažeme
m z obrátkového počítadla,
d) k m2 ve výsledkovém počítadle připočteme
jedničku.

+

Ol
231
03
07

08

1 013 866,39;
1013501,58;
1 012 850,50;
1 013 564,28;

732016,5$
732603,74
731 428,14
731 228,65

Ol

0,0000

231

6'8,5894

03

204,1665

07

276,82 33

1. Výpočet na jednoduohém

+

.Vymažeme obrátkové počítadlo.

++

· "
..
d
d-l í (m2
l)L1x41·
8. V Ievem strOji prove eme e en
(m2
1)

+

Protože hodnota (m2
1) L1x41 ie vyjádřena desítkovým doplňkem, což znamená, že je záporná, nebudeme při dělení odečítat, ale naopak přičítat.
Podíl vyjde v obrátkovém počítadle v bílých
číslech, tedy L1x41 je záporné.

stroji:

Určení provedeme ze dvou kombinaoí. Úhly COl a CO2
jsou směrníky orientované na stranu P,P1, lze je
přfmo opsat ze éměrníkové osnovy.

p o zná m k a: Stane-li se, že n [mj
bude v obrátkověm
počí·
tadle zaznamenáno .. bílými c>sly, bUdeme mazat otáčením
v :tápor·
ném smyslu. Takto vzniklou zápornou
hodnotu n' lm'), vyjádrenou
desltkovým
doplňkem,
prevedeme
na kladnou
známým zpťisobem.
pravltku
prenes8me
do nastavovaciho
,počítadla
a dvakrát
Po výpočtu souřadnioo- , jeČislaod vdoplňku
odečteme.
Prvým odečtením
se pravítko
vynuluje,
kotangent úhlů COl a co2• po druhém odečtení 58 objeví v pravítku hodnota n' [m')

Postup je jasný z předpisu.
výoh rozdílů a vyhledání
postupujeme podle čísel zaki'oužkovanýoh ve formuláři.
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x. kongres Mezinárodni
fotograml1letrické společnosti
528.7:061.3 (469)

X. kongres Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti
[MFS) konal se ve dnech 7. až 19. zál'11964 v Lisabonu.
Zúčastnilo se ho téměř tisíc odborníkil. z více n8'ž pade'sáti zemi. Kongres S8 konal jednak v moderní budovělisabonského
pril.myslového. výstaviště, kde byla
rovněž uspořádána výstava fotogoommetrických přIstrojil., materiálil. a technologií, jednak ve dvou dalších,
přilehlých budovách.
Z Československ~ se zúčastnilo kongre,su deset pracovníkil. z resortu Ustřední správy geodézie a kartografie, min. národní obrany a školství. Z dalších socialistických 'státil. byli na kongresu přítomni odborníci
z Polska, Maďarska, Jugoslávie, NDR a Rumunska. Nejpočetnější delegace měly USA, Švýcarsko a NSR.
Kongres byl zahájen plenárním zasedáním v Usabonské universitě za přítomnosti presidenta Portugalské
republiky. Uvítací projev přednesl president MFS dr.
ing. A. P. Clemente, který byl poté vyznamenán zlatým řetězem, věnovaným MFS Velkou Británií. V závěru
zasedání přednesl prof. L. Solaini (Itálie) referát o současných problémech fotogrammetrie. Vlastní náplň kongresu tvořila odbo'rná jednáni v sedmi komisích MFS,
vedená ·ve třech jednacích jazycích - angličtině, francouzštině a němčině. O pril.běhu jednání komisí. ,podávajív
další části'. tohoto příspěvku stručné referáty
jednotliví účastníci kongresu, kteří byli. do uvedených
komisí delegováni
jako zpravodajové
za ČSSR. Podrobné zprávy z jednání komisí, jejich hodnocení a doporučení pro další rozvoj čs. fotogrammetrie
v 'příslušných směrech jsou obsaženy v podrobné zprávě, jež
byla rozeslána všem čs. fotogrammetr1ckým
pracovištím.
Mil)1o odborná jednání bylo uskutečněno v pro.běhu
kongresu pět zasedání oficiálních zástupcil. členských
zemí [po dvou za každou Zemi). Ústřední správu geodézie a kartograf1e, která je členem MFS, zastupovali
inž. J. Pril.ša a inž~ L. Skládal. Na programu jednání
,zástupcil. členských zemí bylo zejména stanovení pořadatele příštího XI. kongresu, I10zdělení komisí, otázky
stanQIVa. volbariového
výboru MFS.
Pořadatelem příštiho kongresu, ,který bude uspořá"
dán v r. 1968 v Laussane, se stala 'švýcarská fotogrammetrická společnost. O pořadatelství kongresu se mijllo
další státy ucházela rovněž ČSSR, zastupovaná v MFS
Ústředni spJ,"áv.ou.geodézie a l{artograf1e. V prvních
dvou kolech při volbách získala také největší počet
hlasil., nikoli však potřebnou nadpoloviční většinu. Teprve' ve třetím kole, kdy se již hlasovalo pouze mezi
Švýcarskem a ČSSR (dalši kandidáti Brazílie a NSR odpadli v předchozích, kolech), Získalo Švýcarsko nadpoluviční počet Masil.. Proto je reálné předpokládat,
že
při další aktivní práci čs. fotogrammetrie doma i v MFS,
bude možno získat uspuřádání
některého
z' pi'ištich
kongresil..
O 'Vedeni sedmi odborových komisí MFS se uclházelo celkem 17 členských zemí, což ukazuje, jak významnou t1lohu ,přikládají fotogrammetři z celého světa
práci v MFS.
Konečný návrh předsednictva na dále uvedené roz:
dělení komisí byl schválen zástupci členských zemí a
valným shromážděním jednomyslně:
I. komise: Velká Británie,
II. komise: Německá spolková republika,
III. komise: Spojené státy americké,
N. komise: Československá socialistická republika,.
V. komise: Japonsko,
VI. komise: Polská lidová republika,
VII. komise: Francie~
Od r. 1931, kdy 'je Českoslov,ensko členem MFS,
je to poprvé, .co se dostává čs. fotogrammetril.m. t,u

významné 'pocty, jako je vedeníčin'Í'wsti
jedné z nejdil.ležitějších komisi. Tato pocta však nese s sebou závazek, ukázat odborné světové veřejnosti kvalitativní
i kvantitativní rozmach čs. fotogrammetrie.
Příležitostí
k tomu .bude mezinárodní symposium o fotogrammetrickém mapování, zvláš-tě ve yelkých měřítkách,
které
bUde uspořádáno< v r. 1966 v Praze. PodrobÍlější informace o jeho uspořádání uveřejníme v některé z příštích
čísel tohoto časopisu.
Projednávání
změn stanov MFS bude ,pokračovat
až do přištího kongresu, kdy se dá teprve očekávat, že
ustanO'vená komise přednese své návrhy na některé
změny ke schválení.
Pro období 1964-68 byl zvolen sedmičlenný výbor
MFS:
President:
Dr. Ing. h. c. H. Harry, Švýcarsko,
Vicepresident:
Dr. P. O. Fagerholm, Švédsko,
Hlavní sekretá1': Prof. Dr. W. Bachmann, ŠVýcarsko~
Pokladník:
Ing. E. Huber, Švýcarsko,
'
(Jlenoué. výboru:

S. G. Gamble, Kanada,
Prof. Dr. Ing. L. Solaini, Itálie.
Ing. Dr. A. P. Clemente, Portugalsko,
Závěrem je třeba se stručně zmínit.i
o dalších
akcích, jež byly uskutečněny v pril.běhu kongresu. Byly
to především výstavy členských zemí, mezi nimi i expozice ČSSR, výstavy výrobcil. fotogrammetrických
přístrojil. a materiálil.a
konečně výstavy některých známých fotogrammetrických
mapovacích společností, soukromých i státních. Dále to byly odborné i turistické
exkurze, kteTé zanephaly v účastnících
trvalé vzpomínky.
Pro dil.kladné studium poznatkil., ,publikovaných k X.
kongresu, jsou k dispozici v knihovnách VÚGTK, GTÚ,
GÚ, ČVUT, SVŠT a VA AZ komplety téměř dvou set
vědeckých
a odborných
pojednání.
Jeji:h
přehled,
s roz;dělením ,podle jednotlivých. komisí, bude uveřejněn ve speciálním
čísle Literární
hlídky, vydávané
VÚGTK.

Komise I.: Fotografie a navigace
Inž. Radiml,Kudělásek,

CSc., VAAZ Brno

Vedením komise v. období 1960-64 byla pověřena Velká Británie, presidentem byl G. C. Brock. Komise projednávala otázky leteckého fotografováni,
přístrojil. a
materiálil. potřebných pro letecké fotografováni. Hlavní
referáty se týkaly fotografické a geometrické kvality
leteckých snímkil..
Referát G. C. B l' o c k a (V. Británie) se zabýval
otázkami fotografické kvality měřického snímku a rozlišovací schopnosti
citlivých vrstev měřických
filmu
i objektivil.. Při hodnocení kvality snímkil. a ril.zných
vlivil., jež na ně pil.sobí, vycházel z teorie o funkcích
přenosu kontrastu, dovolující objektivní posouzení informačního obsahu snímku i vlivu ril.zn5-ch činitelil.. Po. dmbněji sledO'val vliv činitelil., ovlivňujících v praxi
kvalitu snímkil., jako je zaostření, vliv teploty a tlaku
vzduchu, vibrace komory, přitlačení filmu v okamžiku
expozice, atmosféric·ké vl1vyaj.
Konstatoval, že dosud
nemáme vyhovující metodu, umožňujíci
jednoznačné
určení kvality snímkil.. Ani metoda využivajíci funkce
přenosu kontrastu
neni schopna úplného zhodnocení
kvality snímku. Je však objektivní a dovoU stanovit,
které otázky lze nebo nelze zodpovědět.
Referát R. W. F i s h e (V. Británie) se zabýval polohovou věrností· bodil. zobrazených na leteckém sním:
ku a vlivy, které působí jejich aberace. Značnou pozor-
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nost věnoval zkreslení vznikajícímu nesymetrickou stavbou objektivu, nepřesnostmi
při výrobě a jinými vlivy,
působícími tangenciální
či nepravidelné
posnny obrazových IxJdů. Zkoumání byla podrobena podložka filmu;
na základě prací různých autorů (Calhoun, Ad61stein aj.)
se ukázaly výtečné vlastnosti
polyesterové
podložky,
mající nejen nepatrnou srážku (diferenční srážka pod
0,003 %, tj. řádově menší než u běžných fotogrdmmetrických filmů], ale která je také minimálně ovlivňována
změnou teploty, vlhkostí a skladovací dobou. V dalším
sledO'val podrobněji vliv různých fyzikálních
činitelů,
jako teploty, tlaku vzduchu, refrakce, rozdílu teploty
v letadle a v okolním prostoru, umístění komory, vibraci, po'sunu filmu aj. S ohledem na poslední jevy
je nutné užívat nejkratší možné expoziční časy 1/500
až 1/1000 vteřiny. V závěru vytyčil úkoly, které by
bylo vhodné v budoucnu řešit; zde šlo převážně o rozsáhlejší testové
a kalibrační
zkoušky, výzkum tangenciální distorze, metod pro stanovení odchylek filmů a desek od wviny a některé další 'pokusné práce.
V referátě D. A. Pal m e r a (V. Británie) byly probrány někt8'réaktuálníotázky
stereoskopie
ve fotogrammetrické
aplikaci. Palmer zkoumal přesnost prostorového nastavování
měřické značky při stereofotogrammetrickém
vyhodnocování a ukázal, že v optimálních podmínkách lze dosáhnout vysoké ostmsti stereoskopického vidění, charakterizované
hodnotou 2" pro
mezní konvergenční
úhel. V referátu byly dále probrány současné výsledky studia fyzikálních i fyziologických otázek ve stereoskopii,
výsledky experimentáln~ch prací a praktické důt;ledky pro stereofotogrammetrické vyhodnocování.
Další přednesené
referáty
se zabývaly převážně
otázkami stability a kvality filmového materiálu a chybami, vznikajícími v zobrazení jednotlivých bodil., uplatněním funkcípřenos~
kontrastu pro oblektivní hodnocení přenosu informa'cí pomocí leteckého snímku, otázkami leteckých komor a pomocných zařízení, problematikou kalibrace leteckých komor a otázkami navigace.
K otázkám stability a kvality snímkového obrazu
byl přednesen největší počet příspěvků. Obsáhlý rozbor
této problematiky byl obsažen zejména v referátu H. K.
Me i e r a (NSR], který se zabýval závislostí kvality
snímků na konstantě
komory, vlivem teploty, tla,ku,
zrychlení a vibrací. Zatímco u opticky srovnatelných
objektivů je vliv jejich ohniskové vzdálenosti na kvalitu snímku nepatrný, ukazuje se, že uvedené fyzikální
vlivy je třeba brát v úvahu 'při konstrukci komor a co
nejlépe je kompenzovat. Meier došel k závěru, že vývoj mluví pro filmový materiál místo skleněných desek, dále pro krátké expozice 1/500-1/1000 sec. a pro
snímky jak na pan chromatickém materiálu, tak na materiálu sensíbil1zovaném pro infračervené světlo.
Novými konstrukcemi
v této oblasti se zabývali
Nor t o n (firma Fairchild), W li r t z (Zeiss - Jena) a
Kennedy
(Wild).
Značná pozornost byla též věnována otázkám kalibrace leteckých ,komor. K tém problematice bylo kongresu předloženo
několik praCí od pracovníků
VEB
Zeiss - Jena. Wiirtz se zabýval zařízeními, vyvinutými
v Jeně pro kalibraci komor. Ze t h probíral otázky kalibrace
leteckého
expozimetru
a S c h Ď 1e r ukázal
možnost kál1brace leteckých komor odvozením ze zjištěných deformací modelu. Další práce se týkaly metod
využití obrazu mřížky pro eliminaci některých chyb.
V oblasti letecké navigace Di Car 1o (USA) podrobně popsal americkou soupravu pro fotogrammetrické mapování AN/USQ-28, obsahujlcí mimo jiné gyroskoptcký stab1lizátor komory, dosahující přesnosti 30",
precizní integrační navigačnl systém, radiolokačnl
za·
řízení Shiran vysoké ,přesnosti, přesný prof1lový výškoměratd.
V mnohých otázkách se ukázaly zásadní ro'zdily v názorech některých referentů, což ukazuje, že
probíraná problematika
není zdaleká uzavřena a příslušné problémy vyřešeny. Největší zájem se soustředil
na otázky kvality obrazu, nejmenší na otázky stereoskopie, ·kde se prakticky
nevyskytly
nové nebo záSl}dni problémy.
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Zdá se, že roste zájem o infra-emulze, i -když zatím
tvoří jen malý podíl v leteckém fotografování, a rozšiřuje se též značně užíváni barevného filmu.
Do dalšího období si komise uložila pokračovat
v podstatě v dnešní linii, věno'vat pozornost zkouškám
nOVýCh fotografických
materiálů a snažit se o vypracování standardních
metod testů a kalibrací.

Komise II.: Vyhodnocování,
teorie a přístroje
tni. Zbyněk

Maršík,

CSc., VÚGTK

Praha

Rízením II. komise byly v období 1960-1964 pověřeny
USA. Presidentem komise byl A. L. Nowick1. Generální
zpráva komise byla sestavena na základě hlášení jednotlivých členských
zemí nebo organizací.
Členským
zemím byl rozeslán předsednictvem
komise dotazník,
který měl zjistit, jaké organizace v těchto zemích provádějí fotogrammetrické
práce, jaký druh fotogrammetrických prací provádějí, jakých přístrojů je používáno pro vyhodnocování a aerotriangulaci,
jakých leteckých komor a jiných 'přístrojů je .používáno a konečně, jaké nové přístroje nebo technická zlepšení byly
zkonstruovány
od posledního
kongresu v roce 1960.
Protože všechny členské země neodpověděly na tento
dotaznlk, nepodává zpráva úplný přehled o dnešním
stavu přístrojové techniky ve světě, nicméně ukazuje
že v řadě zemí je fotogrammetrie silně rozvinutá. (Např.
Fins,ko, kde je v činnosti 20 univerzálních vYhodnocovacích přístrojů. J
Na kongresu měla komise čtyři zasedání. Na prvním
zasedání přednesl úvodní referát R. D. Es ten
(USA)
s názvem Automatické
totogrammetrické
přístroje,
druhé zasedání bylo věnováno analytickým foto.grammetrickým přístrojům s úvodním referátem H. H. S c h m i d a
(USAJ, třetí zasedání uvedl W. S c her m e r hor n
(Holandsko] referátem Analogové {klasické}
totogrammetrické
přístroje
a konečně na ,posledním zasedání
B. H a 11 e r t (Švédsko) podal zprávu o činnosti zvláštní pracovní ,skupiny pro Základní
problémy
ve totogrammetrii.

Největší pozornosti se těšily příspěvky,
jednávaly o nových přístrojích
a metodách
cích autQmatizaci práce.

které poumožňují-

Příslibem v tomto směru byly již na minulém kongresu v Londýně zprávy o systému st e r e o mat, kte
rý automatizuje
dvousnímkové měření a fotogrammetriDkou orientaci v konstrukčním
spojaní s aviografem
Wild B8 (obr. 1). Projektory
aviografu byly překon-
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struovány tak, že prostorové tyče řídí pohyb diaposi·
tivů, zatímco optická. a elektronická
část pozorovacího
a vyhodnocovacího systému je pevná. Řídící jednotkoo
stereomatu je nevelká skříň, spojená s aviografB!lIl ka·
bely. Kabely je také připojen diferenciální
překreslovač. Konstrukce B8stereomatu umožňuje neustálou
kontrolu automatu ,vyhodnocQlvatelem a umožňuje ruČ"
ní zásahy do činnosti automatu během operaci. Automaticky lze na B8 stereomatu
provádět relati:vní
orientaci, což trvá.4 minuty; absolůtní orientace musí
být
odvozována
vyhodnocovatelem.
Vyhodnocování
vrstevnic je plně automatické včetně přechodu na vyšší
vr'svevnici na okraji modelu. Je-li vrstevnice uvnitř stereod\T()jice uzavřená, je nutné,
aby nastavení'
další
vrstevnice 'pro'vedl vyhodnocovatel. Vyhodnocování profilů ve směru X nebo Y je rovněž auromatické a je zaznamenáváno na děrnou pásku. Spřažené automatické
d1ferenciálnípřekreslení
snímku trvá asi dvě hodiny.,

I
Koncepce analytických
vyhodnocovacích
přístrojů
byla rovněž známa již na devátém kongresu. Nyní
existují již realizované konstrukce tohoto druhu, a sice
AP-1, AP-2 a AP-C (obr. 2), vyráběné firmou OMI Itálie. Otázky spojené s analytickými
přístrooji byly
velmi podrobně diskutovány na mezinárodní fotogrammetrioké konfe'renci v Ottawě v roce 1963. Hlavní části
každého analytického
vyhodnocovače
jsoU stereokomparáror, počítač a koodinátograf.
Vyhodnocovatel pozoruje stereodvojici
v okulárech
stereokomparáto,rua
řídí měřickou značku pomocí dvou ručních kol a nožního kooouče. Počítač Ipřebírá údaje z ovládacích prvků,
určuje korekce z vnější orientace snímkii a vysílá pomocné povely nosičům snímků ve stere'OlroInparáto~u.
Počítač také. řídí operace koordinátografu.
Počítače analytických vyhodnocovacích
,přístrojů mohou mít vestavěné 'p'rogramy umožňujícíautoInatizaci
některých operací.
Zatímco B8 - 'stereomat a obdobný přístroj AP-14
jsou založeny na principu proměření fotogrammetrického modelu, 'systém UAMCE (univerzální .automatic4;é
mapové vyhodnocovací
zař[zení) používá pro získání
informací o terénu stereokOllllparátoru a všechny další
korekce a ,operace
provádí samočinný
počítač. Celá
soustava miiže být použita bud jako přesný stereokomparátor, nebo pořizuje ortofotograf1cké
snímky ,a výškové náčrty. Výhoda systému je v jeho rychlosti dosažené tÍilll, že ortofotografické
snímky a výškové náčrty. jsou pořizovány součaSlIlě 'při jednom proměřování snímků. Systém UAMCE může být charakterizován
spojením analogového a číslicového systému. Jiný systém, na~aný
DAMCS (číslicový automatický
mapový
vyhodnocovací systém), skládající se v podstat!! z přes-

něho sterekomparátoru
WUd STK-1 a samočinného počítače IBM 7090, je možno označit za čistě číslicový.
VeÍ'ké pozornosti se v poslední doM těší pořizování
ortOofotograf1ckých snímků. Starší, málo přesné a pracné metody diferenciálního
překreslení,
jako je např.
překreslování
po vrstvách, facetová' metoda, sovětská
metoda převráceného
mOdelu apod. jsoú nahrazeny
diferenciálním
překreslováním
ve 'spojeni se stereoskopickým
vyhodnocováním.
Americký
o r t o fo t os k o Ip T 64 je zdokonalením dřívějšího T-60. Projekční
J?lo,cha nenl již válcová, nýbrž rovinná a má sklon 40".
Princip přístrojii je stejný a je založen na aktivním
mOdrém světle a komplementárním
červeném pro vznik
stereoskopiokého
modelu. Nevýhody omezené hloubky
ostrosti'
a tedy i omezené možnosti volby měřítka
zde zfistávají. Západoněmecký
orthoprojektor
Glgas
(NSR) (obr. 3) je napojen na stereoiplanigraf
C8.
Na stereoplanigrafu
jsou vyhodnocovány pruhy ve směru osy Y a diferenciální změny souřadnic X, Y, Z jsou
zaznamenávány
zvláštním registrátorem
připojen1m ke

stereoplanigrafu.
Registrovaným záznamem je pak řízen
vlastní ortoprojektor,
jehož základní částí je projektor
stejného typu jako jsou komory stereoplanigrafu.
Ortoprojektor Gigas je založen na podobném principu jako
sovětský štěrbinový překreslovač
a poskytuje vel'kou
možnost volby měřítka pře'kreslovaného
snímku.
Celkem lze říci, že od minulého kongresu byl učiněn v automatizaci
značný pokrok. To, co bylo před
čtyřmi roky předkládáno
jako teoreticky možné, dnes
je ve značné míře vyzkoušeno prakticky. Až na malé
výjimky jsou všechna automatizační
zařízeni velmi náklaldná. V celkovém vývoji můžeme dnes rozeznat některé směry, které patrně nabudou trvalejšího charakteru. Je to jednak tendence směrem ,k velktm a komplexním mapovacím systémiima
dále nesporně vzrfistá
důležitost numeric,ké fotogrammetrie.

Komise III.: Aerotriangulace
Doc.ini.

Vladimrr

Krátkf,

ess.,

VAAZ Brno

Pracovní náplň komise tvořily otázky snímkového zhušťování. Vedením komise a přípTavou jednání na 'kongresu
byla po dobu mezi kongresy ·pověřena Francie. Presidentem
byl G. M. d'Autume. Vlastní jednání komise bylo rozděleno podle tematiky do 5 skupin. Na prvním místě
byly probírány. otázky řadového a blokového vyrovnání,
dále se jednalo o aerot,riangulaci
s pomocnými údaji,
třetí 'praco,vní problematiku představovala rediální triangulace, novým oborem bylo užití fotogrammetrie
pro
trojro~ěrnou
geodézii a konečně byla na pořadu samostatně i je'dnání [} analytické aerotriangulaci.
Kromě
toho byla k jednání předlo'žena řada prací o dílčích
problémech teoretic'kých,
přístrojových
a jiných. Do
programu byla zařazena rovněž zpráva pracovní skupiny prový~kum blokového a řado'vého vyrovnání, kterou vedl L. Solaini (Itálie).
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Ovodní refe'rát připravil a přednesl F. A c ker m a n n
z nc DeUt (Holandsko).
Podal přehled vývoje této
prohlematiky
v uplynulém období 1960-1964, které
bylo charakterizováno rostoucím užíváním samočinných
počítačfi a realizací ,praktiokých aplikací dříve vyvinutých metod. Pro vyrovnání řadové je dnes dfiležité
odvození a praktická aplikace některých nových postupfi, využívajících středních nebo malých samočinných počítačfi. Nejčastěji se připravUjí !programy pro
vyrovnání pomocí polynomfi 2. a 3. řádu.
"""",,,'
iÚokové' výro;;nání pomocí analogových mechanizmfi se zdá být již ,překonáno. Analogové počítače tohoto typu j$Qu dnes nasazovány
jen ta m, kde není
k dispozici ele'ktronický počítač. SamoČinné počítače
jsou v' provozu levnější než vyrovnání analogové. I když
nebylo o blokovém vyrovnání na samočinných počUačích
publikováno více než o řadovém, není pochyb O' tom,
že těžiště dnešního výzkumu leží v blokovém vyrovnání na samočinných počUačích. Úspěchfi, bylo dosaženo zejména v teoretických otázkách, principech numerického řešení, zkouškách lteračních postwpfi, programovacích problémech a testech. Teoreticky je možné dělit blokové vyrovnání podlezákla:dních
jedno1:ek,
které jsou spojovány v celek: jednotlivé snímky, modely, sekce, řady; mmnoto se užívá jako základních jednotek' i skupin 3 snímkfi, tzv. tripletfi, nebo 9 snímkfi,
tzv. multitpletfi. Mfiže být vytvářena j,akákoU forma podblokfi.
1

Dá se ukázat, že rfizné postupy, pracujíci s nezávislými jednotkami, vedou k systému rovnic podobné
struktury. Počet neznámých se přitom pohybuje mezi
102. až 103• Zdá se, že o přímé řešení s Gaussovým nebo
jiným algorritmem .je malý zájem pro jeho nároky na
kapacitu :paměti samočinného
počítače. Toto řešení
užívá zatím jen postup ITC DeUt., Herační řešení je
účinné i u menších počítačfi, vzniká však pro'blém konvergence, která je p'ři řídkém geodetic'kém podkladu
pomalá.
Z hlediska programovacího
má prvořadý význam
kapacita 'paměti samočinného počUače. Ta nejvíce ovlivňuje oblibu iteračních řešení. Práce poslední doby ukazují, že místo omezení řešení na malý počet nezn!ímých
přináší větší výhody formace koeficientové matice. Zjišťování a eliminace hrubých chyb automatickým zpfisobem je programově velmi nesnadné. Mnoho programfi
dává proto přednost osobní kontrole- tištěných mezivýsledkfi.
S dílčími příspěvky informativního charaktéru vystoupila řada delegátfi. J. T her r i é n (Kanada) referoval o společném vyrovnání sekcí na. malém samočinném počítači. G. H. S c h u t (Kanada) mluvil
o metodě blokového vyrovnání výšek a o výsledcích
mezinárodních zkoušek. -, O současném stavu analytické aewtriangulace
ve Francii byla podána informace
v ,příspěvku A. G r é han g e (Francie).
- V. Krá tk Ý (ČSSR) informovalo
blo'kovém vyrovnání analytické aerotriangulace
na samočinném po'čítači Minsk l.
- .G. B i r ar d i (Itálie) vyložil princi:p své bloko,vé
metody, vycházející ze sítě celkem pravidelně rozložených geodetiokých bodfi.
.
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k podstatnému 'pokroku. Zdokonalený profiLový re,&istrátor APR, dosahující za dobrých podmínek přesnosti
± 3 m, je zkoušen pi.\ifotografov'ání z extrémně velkých výšek. Z infoTmací o ,přístrojovém vývoji v USA
vyplývá, že vývoj gy'OOregistrace došel již k hodnotě
± 1c. Ve spojení se systémem SHlRAN a profilovým
registrátorem mfiže být tak zajištěno podstatně přesnější zhušťování ,přístrojovou aerotriangulacl
ve středních a malýoh měřít!kách.
Radiálrní

triangulace

Ze zprávy, kterou podal Z: C z e r s k i (Polsko), vyplynulo, že 'radiální triangulace !se užlvá v Belgii, Francii,
Holandsku, Polsku, Svédskua
USA. Největší rozšíření
je ve Francii a Holandsku. Použití gyrostlllbilizovaných
snll1l'kfi zkOuší společ,nost KLM v HolandSku. V USA se
užívá elektronického výškoměru v určení nadiru. V Holandsku je ["ovněž rozšířeno poče'tní zpracování na samočinném 'po'čítači s vyrovnáním v !bloku. V teorii radiální triangulace
není podstatných
novinek.
Fotogra'l1lmetrie
v trojrozmě'rné

apliikovan&
geodézii

Hlavním referentem byl H. S c h m i d (USA). Ve svém
příspěvku podal neobyčejně 'zajlmavý rozbor celé problematikysouvisící
s touto otázkou. Ukáz'al,že
vývo,j
trojrozměrné geodézie závisí do značné mlry na užití
fotogrammetrických
prostředkfi.
Z hlediska
technic'
kého vede tak k rozvoji dru~i'cové geodézie a družico-vé fo1:ogrammetrie.
Základem družioové triangulace je fo1:ograll1l'metrické
sledování družic. Celá úloha mfiže být řešena pomocí
programu analytické
aerotriangulace.
Neznámá 'poloha stanic a orientace komor přitom odpovídá 'poloze
letec,kých stanovišť v tradiční leteckéfotogrammetrii.
Družicové body korespondují orientačním bodtlm a hvězdy geodetickým bodfim. Protože však ležt prakticky
v nekonečnu, netnohou sloužit k určení rozměru trojúhelnlka nebo sítě. Hvězdy tedy' sloužlk určení úhlové
vnějšl orientace a případně i vnitřnl orientace komor,
zatímco .podmlnky prfiseku analytioké 'aerotriangulace
uplatněné na družicové body umožni určit translační
složky vnější orientace.
Přesné odvozeni směru na družici mtlže být ovlivněno dvěma faktory: přesností odvozené orientace !mlmkua přesností vlastního měřeni družicové stopy. Přes"
nost orientace snímku závisí na kvaUtě zobrazení, zvýšené např. doplňkovou korekcí zkresle,ní a dále na počtu 'hvězdných směrfi, 'z nichž je orientace odvozována.
Přesnost určení času le přitom ± 40 p.sec. Schmid
uvedl, že pro 150 měřených hvězd a při pOuŽití· mřížkové fOŤogrammetrické komory je 'prakticky dosahováno url;ení družicového ,směru s přesností asi ± 0,7".
N. Ha y e'S (USA) :podal ve svém vystoupení základní informace o družicovém systému SECOR. Je to
elektronický dálkoměrný systém, určující polohu umělých družic pro další určení pozemních hodfi. Zá'kladem je trilaterační
'princip. Přesnost souřadnicového
určení závisí na měřickém uspořádání stanic a dá se
p'ro vzdálenosti do 800 km vyjádřit střední souřadnicovou chybou řádově ± 10 m.
Analytická

Referoval A. Br a nd e n ber g e r (USA). V jeho zprávě
byl .podánpřehled
metod aerotrlangulace
s pomocnými
,údaji, jak byly užívány v údobíposl'edních
4 let. Pozornost byla soustředěna na pokrok v této oblasti. Kmmě toho byly sledovány některé konkrétní aspekty,
jako druh ,a rozlooení kontrolních
bodů, dosahovaná
přesnost, časové údaje a porovnání nákladfi na aerottiangulaci s pomocnými údaji a bez nioh. Ze zprávy
a diskuse vyplývají následujíc1 nejdfiležltějšl
závěry
o pokrooku v. této oblasti. Při elektronickém určování rovinných souřadnic X, Y místa fotografováni bylo s5'stémemSHIRAN v letadle Boeing RC 135 (tryskové le~
tadlo s rychlosti 965 km/hod.) dosaženo ,poloho'vé pře~nosti ± 2 m. na vzdálenost 720 km při výšce letu l.!?km.
V určování ábsolutnl čl relativní výšky letu nedošlo
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úvodním referátu soustředil
E. H. T h o mp s o n
(V. Británie) pozornost na 3 dnčl otázky: mónokulární
a binokulární měření, výpočet analytické aerotriangulace, použití mřlžkových leteckých komor. Od posledního kongresu v r. 1960 se rozšířily konstnkce
jednosnlmkových ,komparátorfi, jejichž nutným' doplň'kem musí
pochopitelně být pomo'cné přístroje pro přeno's a značkování snímkových bodfi. Podrobný m~bor ,prof. Thompsona se zabýval jak aspe'kty ekonomickými, tak i aspekty přesnosti. V problematice výpočtu analytické ,aerotriang111ace zastával prof. T 11o m p s o n názm,že
výpočet
má být rozdělen do dvou částí, na předběžný
výpočet a tzv. vyrovnání. VpředběŽTIém výpo~tu mají
být zařazeny všechny možné kontroly, např. u vzájemné orlentacekOlÍtrola
zbytkových paralex, u i>řlpojenl
V

1965/103

GeodetJcký a kartografický
obzor
roč. 11 (53) číslo 4/1965

104

sousedních modelů souhlas spojovacích bodů a u transformace řady souhlas vlícovacích bodů. Při uspokojivém výsledku kontrol může následovat
blokové vyrovnání, které může proběhnout
vcelku libovolně a
v němž metoda i výběr neznámých nemusí záviset na
předběžném výpo,čt,u.
Důležitým 'prostředkem 'pro zvýšení přesnosti analytické fotogrammetrie
je použití tzv. mřížkových komor [reseau-komory),
tj. komor s vestavěným podložním sklem, na němž je vyryta jemná a přesně kalibrovaná síť 'křížků v pravidelných
intervalech. Do moderních výkonných komor byly takové mřížky zabudovány
poměrně pozdě a nejsou tedy dosud provedeny spolehlivé zkoušky, které by zodpověděly, zda vůbéc a
o jakou hodnotu zlepší pouŽití těchto komor praktické
výsledky analytické fotogrammetrie.
Většina světových
výrobců fotogrammetrických
komor se však již tomuto
požadavku analytické
fotogrammetrie
přizpůsobila
a
komory tohoto typu vyrábí.
Doplněním ThompsonorlTa referátu byly krátké příspěvky. O stavu analytické
fotogrammetrie
ve Spojených státech informoval
G. C. Tewinkel
[USA).
- M. K a ID y i ,a [Japonsko) uváděl ve svém příspěvku
výsledky analytické aerotriangulace
ve velkoměřítkové
aplikaci a Mc N a i r (USA) vyložil teoretický základ
Andersonovy metody analytické
aerotriangulace.
Jinou
variantu obdobné metody, která využívá tripletů, uváděl i E. M. M i k h a i I [USA). - Do oblasti analytických metod patří i aerotriangulace
prováděná na analytickém vyhodnocovacím
přístroji
AP/C [Nistri), jak
o tom referoval M. Cunietti
(Itálie).
Kromě 5 připravených
tematických
diskusí bylo
jednání III. komise předloženo nebo předneseno i několik příspěvků teoretického rázu a zprávy o aerotrlangulacích na a'nalogových univerzálních
strojích.

Komise IV.: Fotogrammetrické mapováni
Inž. Václav

Pichlik,

CSc., VÚGTK

Praha

Vedení komise v období 1960-1964 bylo svěřeno NSR.
Presidentem komise, jež se dělila podle předmětu výzkumu na 1 pracovní skupiny, byl E. F. G i g a s. Presidentem 1. pracovní skupiny, zabývající se katastrálním mapováním, byl S. G. M Ď II e r [Švédsko). Úvodní
zpráva A. J. Br a n den ber g e r a [USA) a S. G.
M Ď II e r a [Švédsko) byla vypracována na základě od·
pnvědí na dotazník, jenž byl rozeslán dnpisovatelů:m IV.
komise národníCh fotogrammetrických
společností.
Na
dotazník odpovědělo 11 evropských a Z zámořské národní fotogrammetrické
společnosti. Na základě těchto
odpovědí lze o mapování ve velkých měřítkách učinit
následující závěry:
Mapování ve velkých měřítkách lze ve velkém rozsahu uskutečnit jen v těch zemích, kde je vybudována
dostatečně hustá síť geodetických bodů. Ačkoli byl učiněn značný pokrok v rozšiřování geodetických
bodů,
lze konstatovat, že pouze několik málo zemí o rozloze
méně než 1 % obdělávané .plochy země má více či méné vhodnou síť geodetických
bodů pro mapování ve
velkých měřítkách. Pomalý postup v budování a zhušťování síti geodetických
bodů ovlivňuje tempo mapování ve velkých měřítkách. Z toho je zřejmá účelnost
zvýšení tempa v budování geodetických
sítí pro mapování ve velkých měřítkách a pověření státních organizací prováděním těchto prací, dále účelnost používat
při vykonávání
těchto prací takových ukazatelů,
při
nichž přesnost a efektivnost prací je ve správné relaci
s přirozenou snahou pracovníků a konečně se jeví nutnost zaměřit výzkum na hledání nových metod a postupů při zhušťování síti a při mapování.
Rovněž zpráva S. G. M Ď II e r a byla vypracována
na základě odpovědí na dotazníkovou akci a vlastních
autorových zkušeností ,a infoI'mací, jež získal z článků
Z6 auto'rů, 'pojednávajících o využití fotogrammetrie
při
katastrálním
vyměřování, připo,zemkových
úpravách,
inženýrském
'projektování,
o využiti analytické
fotogrammetrie pro mapování ve velkých měřítkách, o auto-

°

matizaci prací ve fotogrammetrii
a
využití nových
vyhodnocovacích
strojů. Ze zprávy lze učinit následující závěry:
Širokoúhlá komora o parametrech 15/Z3 se při mapování ve velkých měřítkách osvědčila do té míry, že lze
předpokládat
její využití i v nejbližší budoucnosti. Jako
negativní materiál bude pravděpodobně
používán pan·
chromatický film s polyesterovoupodložkou.
V nejbližší době nelze zatím předpokládat použití barevného filmu. V současné době nejužívanějšími
vyhodnocovacími
stroji pro mapování ve velkých měřítkách jsou vyhodnocovací stroje Z. řádu s mechanickou projekcí. S po·
stupujícím rczvojem automatizace při vyhodnocovacích
pracích lze předpokládat
i rozvoj numerického
způ·
sobu orientace. I když lze předpokládat,
že též v budoucnosti bude běžně užíván grafický způsob vyhodnocení, je nutné se vzrůstem vyhodnocovacích
strojů a
registračních
zařízení po-čítat s numerickým způsobem
vyhodnocení.
Mapovár;.i ve velkých měřítkách
přichází v úvahu
v těch územích, kde převládá intenzívní průmyslová
a zemědělská činnost a zvláště tam, kde je nedostatek
úrodné půdy a kde přicházejí v úvahu !{ řešeni četné
problémy, týkající
se dopravních
spojů a pozemkových úprav. Z toho důvodu OEEPE [L'Organisation Euro"
péenne ďEtudes de Photogrammetrie
Experimentale) organizovala v období mezi IX. a X. fotogrammetrickým
kongresem zkušební práce, jichž se zúčastnilo 9 fotogrammetrických
organizací. Vyhodnocení bylo provedeno v 16 fotofo;rammetrických střediscích, jednak nume·
ricky na analogových vyhodnocovacích
strojích autograf Wild A7 a stereoplanigraf
C8 a jednak analyticky.

Výsledná

zpráva

uvádí

následující

závěry:

Absolutní chyba fotogrammetricky
určených souřadnic
x, y měla v měřítku snímku střední hodnotu ± lZ flm,
což při měřítku snímku 1:8000 představuje
hodnotu
± 5 cm ve skutečnosti. Relativní chyba fotogrammetricky určených souřadnic se pohybo'vala mezi 4 flm až 8 ,um
v měřítku snímku. Střední chyby analyticky určených
souřadniC vyly o Z5 % nižší než střední chyby z vyhodnocení na universálnlch
strojích.
Obore'm ř.innosti Z.pracovní
skupiny, jejímžpresidentem byl B. L. Y. Dubuisson
[Francie), bylo mapování měst. Za účedem zkoušek mapování měst bylo
v Bezons u Paříže provedeno snlmkování staré části
města se souvislým blokovým zastavěním. Cílem experimentálníc::hprací
bylo stanovit vliv atmosférických
podmínek na fotografickou jakost snímků, na přesnost
vyhodnocení a možnost snímkovat pro fotogrammetrické účely i za zhoršených
atmosférických
podmínek.
Dalším cílem bylo po'soudit vhodnost 'různých druhů
fotogrammetrických
znaků na jejich viditelnost,
nutnost signalizovat
vlícovací body a stanovit přesnost
vyhodnocení.
K spolupráci na experimentálních
pracích se přihlásilo 13 účastníků. Z nich 3 z Německé spolkO'vé republiky, 3 z Francie, 1 z Itálie a 1 z Československé
socialistické republiky zaslali výsledky prací v požadovaném termínu. Na základě výsledků experimentálních
prací byly učiněny následující závěry:
V městě je dostatek charakteristických
bodů; není nutné signalizovat
vlícovací body. Nejlépe se osvědčily
čtvercové signály. Zhoršené světelné podmínky pro letecké fotografování ovlivňují v daleko větší míře možnost identifikace [podle výsledků experimentálních
prací o 10 až 40 %) než přesnost vyhodnocení.
Jakost
snímků [bez mlhy ia stínů) je rozhodující; dobrým předpokladem pro ni je současná rychlo'st uzávěrek. Při
vhodné volbě podmínek pro fotoletecké práce lze provést snímkování s vyhovující jakostí ve větším počtu
dní než se předpokládalo.
Absolutní polohová chyba
určených bodů měla hodnotu v měř. snímku ± 40 {tffi.
Úvaha použít normální komoru pro snímkování v mě·
i'ítku l:Z 000 narážela při rychlosti užívaných letadel
pro foto-Ietecké práce
na nemožnosti
zajistit
nutný stereoskopický
překryt. Při použití normální komory bylo by tedy nutné změnit 2lpůsob snímkOvánl, Zkrát
zmenšit měiHko snímků, ale tím i ztratiti
možnost
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Identifikace některých
předmlHfi měřeni na snimcich.
Tím by byla snižena konečná pi'esnost vyhodnoceni.
Nicméně rO'zdn 20 % v přesnosti vyhodnoceni mezi nejlepši a nejhorší dvojicí' snímkfi nenl tak veliký a důležitý, jak se předpokládalo.
Presidentem 3. pracovnl skupiny IV. komise byl J. T.
. B 1ach u t (Kanada). Jedna z komisI OEEPE organizovala výzkumné práce pro 3. pracovnI skupinu s cílem zlskat zkušenosti sfotogrammetrickým
vyhoto'venim mapy v měřítku 1:100000. Zpráva o těchto pracIch
obsahuje výsledky výzkumu, stanovení, podmínek pro
optimálnI provedení fotoleteckých
pracI, interpretace
leteckých snímkfi, pro posouzenI přesnost! a stanoveni
technologického
postupu výroby map malých měřltek.
Z experimentálních
praci vyplynulo,
že měřItko
snimkfi 1:70000 až 1:80000, pořízených
ultraširokou
komorou pro mapu v měřítku 1:100000 jeví se jako
optimální, vzhledem k tomu, že tato měřítka snImků
se leví ještě postačující pro intepretacl.
Presidentem 4. pracovní skupiny využitf toiagrammetrie pra spectálnf inženýrské práce byl W. B 1a s c hk e (NSR). Zájem o využiti metody letecké fotogrammetrle pro některé práce ve stavebním inženýrstvl byl
patrný z velkého počtu účastnikfi mezinárodních experimeI1tálnlch prací, jež organizovala 4. pracovni skupina.
Naléhavost řešit ekonomicky dopravní problémy vedla
řadu organizací
v rfizných státech k využiti metody
letecké fotogrammetrle.
Zpfisob využiti je do značné
míry ovlivněn mapovým fondem, takže lze mluvit o švýcarském, švédském a případně dalších zpfisobech využití lete:ké fotogrammetrle
pro stavební InženýrstvI.
Dosavadni vývoj a zpfisoby užití metody letecké fotogrammetrie
a samočinných
počítačů
byly
uvedeny
v přednáškách
západoněmeckých,
švédských a švýcarských odborníkfi. Přednášky byly publikovány 4. pracovnI skupinou pod názvem "Elektronické
výpočty pl'i
konstrukci silnic a mostfi".
/
.

Komise V.:Zvláltnf
fotogrammetrie

aplikace

Předmětem
jednáni této komise, kterou řídil prof.
K. H u b.e n y (Rakousko), byla speciální aplikace fotogrammetrie
v rfizných oborech vědy a techniky. Použití fotogrammetrle
pro jin'é účely než mílpovánl dosáhlo v posledni době tak velkého rozsahu, že na zasedáních komise mohly být projednány
jen nejnovější
formy použití fotogrammetrie
v balistice (ke sledování
parametrfi dráhy raket a družic), v atomové fyzice a
v elektronko·v·é mikroskopii
(ke stereoskopickému
vyhodnocování mIkroskopických
objektfi). K těmto probIémfim proslovili přednášky E. A. Ta y 10 r, J. S a i n tThomas,
J. F. Garfried
(USA) aR. Burkhardt
(NSR). Problematika a přiklady použiti fotogrammetrle
v dalšIch 15 odvětvIch byly osvětleny ve 23 publikovaných referátech.
Kromě toho pl'edložllo vedení VJ komise účastníkům
kongresu zprávu o činnost! národnIch společností v me;z:idobi od IX. kongresu ISP v Londýně.
Z předlo,žených zpráv a exponátfi z národnich výstav je možné učinit si následujíci obraz o nejdfiležltějších apllkacich:
Astronomie. V NDR bylo použito pl'ekreslovače k zls. kánI orthog<málnl proJekce mlhovlny Andromedy (Welbreoht). - V USA vypraco,val E. L. Merrit metodu fotógrammetrlcMho
určenI orientace rotačnI osy Měslce
a jejIch krátkoperlodlckých
pohybil.
.Areheologie.
Vý~načné práce provedl zejména král.
technologh::ký ústav ve Stockholmu, a to rozsáhlou do.kumentaci vykopávek kláštera San Giovenale v Hálii
a. v Egyptě v prostorech, které budou zatopeny vodami
Asuánské přehrady.
Na podobném úkolu pracovala i
československá expedice, které se zúčastnili pracovníci
, CVUT v Praze. - V NSR byly využity letecké snímky

k vyhledáváni ploéhy prehistorických
plánu centrálnlho
kruhového
valu
slov,anských hrobfi z 12.stoleU.
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sidllšf, zhotoveni
ve Wurmbergu a

'Architektura.
V Japonsku určl1l pracovnici
tokljské
university povrch, objem, váhu a polohu' těžiště Velkého
Budhy v Kamakuře. Pozemní fotogrammetrle
byla .
také použita k určení obrysové linIe kopule chrámu
sv. Petra v ·~Imě (TH Karlsmhe).
Aeromechanika. Na universitě v Llége (Belgie) bylo na
snímclch zachyoeno prouděnl 'vzduchu kolem modelu
letadla ve větrném tunelu. Podobný problém byl řešen
v Kanadě, a to určeni deformacI elastického
křidla
ve větrném tunelu.
Geologie. DiHežlté jsou práce vykonané v CSSR Vedeckým laborátorlem
fotogrametrle
SVŠT v Bratislavě při
sledovánI .vývoje sesuvu pildy v oblasti Handlové. Letecká fotogrammetrle
byla použita např. v Japonsku k periodickým kontrolám vývoje eroze li Francouzi
ke studiu plsečných dun v Togu.
Hornictvi. Přimé' fotogrammetrické
vyhodnoceni
profilfi k určení kubatury skrývky bylo použito na SVŠT .
v Bratislavě. V GTÚ Praha byla vypracována technologie komplexnl mechanizace
určování kubatury skrývky s využit!m vysoce výk·onných samočinných poČítačil.
.- Významné práoe vykonali pr,acovnlcl Bergakademie
ve Frelhergu
(NDR). Jde zejména o rozbor přesnosti
pozemní fotogrammetrie
při urCováni pohybu výsypek
a zjišťováni změn na svazlch čerstvě nasypaných výsypek za účelem meC'hanlckých vlastností zemlny.
/ Hydrologie. Značnou pozornost vzbudilo foto~rammet-rlcké sledování proudnlc na Dunaji (SVŠT Bratislava).
- Táž úloha byla v NSR řešena pomocI letecké fotogNifie z vrtulniku.
Casté. je použlU momentnich
snimkfi ke sledování odporu vody u rfizných plavidel
I jejichmod'elfi.
,
Inženýrské
stavitelství.
Fotogrammetrlcké
měřenI posunil a deformacI již vybudovanýClh objektfi se používá
např. v NDR při určeni horlzontálnlch
posunil vysokých
staveb a ve FrancII a Švédsku k systematické kontrole
zemn:ich hrázI. Nejvýznemnějšlm faktorem, který umožňuj-e podstatně zvýšit produktivitu práce při projektování a výstavbě komunikací,. je použití letecké fotogrammetrle ve spojenI se samočinnými poč1tačl k získání měřlckých podkladfi a k volbě optimální varianty
trasy. Typické pro tento obor je, že v zahraniči práce
vykonávajl specializované
firmy'
(na kongresu
byly svými expozicemi ~astoupeny firmy, švédské, zé.'padoněmecké,
anglické a kanadské),
které disponují
přistrojovým vybavenlm pro· fotoletecké práce (obvyklé
je vlastni letadlo),
elektronické
měřeni délek, ae:otriangulacl, geodetické práce, dále pro fotogrammetncké vyhodnocení
polohopisných
a výškoplsných
plánil
v měř. 1:1000, profilfi s jejich automatickou
registracI
a moderni kartografické
zpracování.
Tyto firmy Zl!Iměstnávaji i geology, projektanty
a pracovníky, kteři
tvoři obsluhu samočinného. počItače.
Příklad vyspělé org,aniZl!lce podaly zejména
švédské
firmy, které prováději
celý výrobni cyklus I s .pl'edběžným mapováním v měř. 1:4000 za 2 roky.
Krlminallstlka.
Fotogrammetrická
dokumentace
dopravních nehod je vzápadnťch státech zavedena v mnoha sllně frekventovaných
střediscich. V NSR byla zvýšima operativnost práce Um, že dvojitá komora SMK 120
je namontována
na mlkrobusu Volkswagen v podobě
otáčivé antény.
Lékařstvf. V NSR byly použity
roentgenové
snimky
k prostmové
orientaci
při m~šních punkciC'h.
H. Paatsch .(TU Berlln) ·se zabývá technologU roentgenoskoplsného
snlmkqvánl zubfi zevnitř \1stnl dutiny.
_ V itálii byly z roentgenoskopiských
stereodvojlc
určovány tvar a velikost vnltřnlch lebečnlch dutin.
Meteorologie. V NDR byla vypracována metoda ke zjištěni směr-ových poměrfi v přízemnlch vrstvách vzduchu
pomocí registrace
kouřových stop na barevných pozemnlch fotogrammetrickýoh
snímclch
(TU Oresden).

1965/105

Geodetický a kartografický obzor
106
rof. 11 (53) e1s1o 4/1965

Pril.myslové měření., Ve Frencii byla pomoci fotogl.'ammetrického
vyhodnoceni
pře:zkouš€l!a správnost montáže zrcadel radioskopického
systému v Nancy a Bretigny. - V NDR byl takto sledován průhyb lan vyso.
kého anténnlho. stožáru. Podo'bným ~působem Se v NDR
určuji deformace vysokých věžových jeřábů. - V NSR
(TU Hannover) byla vyvinuta metoda k' určeni deformaci automobilových
lml při
vyššlch, rychlostech.
V CSSR se v současné době zabývajl pracovnici VLF
SVŠT v Bratislavě sledOlVáním dopružování 'Per automobilů ve spolupráci s n. 'po Tatra v Kopi'ivnici. - C,etné
jsou i příklady použi!tí fotogrammetrie
ke kontrole vý~
robků. Ve Francii se provádl. tímto způsobem sledování struktury lomových ploch výrobků z oceli (fraktograne) a kontrola správného .tvaravánl lopatek turbin.
Ve Finsku je fO'togra:mmetricky určován tvar a těžiště
výrobků těZlkého průmyslu. Pozoruhodné práce v tomto
odvětv1 vykonané v USA popisuje M. S. Wright. Uvádí
přlpady ověřeni tvarové a rozměrové správnosti výrobků jako např. velké radarové antény, letadel, lodi
a strojů. Vyspělou technologii určování tvaru a rozměrů empiricky vyrobených modelů automobilových karosérii se představili pracovníci Průmyslového institutu
tokijské university.

kace v geologii, studiu ,půd, studiu veg,etace, r,egionální geografie a pláno'vání, glaciologie, archeológie; oceanografie 'a studium pobřeží a Civilní inženýrství.
Sekretář VIL komise dr. H. Th. Vel' s t a op pen
(Holandsko) podal kongresu zprávu o činnosti VlI. 'komise. Ve zprávě byla zvlášť vysoko oceněna Ipráce
odbornlkůz Belgie, dále z USA ,a uvedeny nové zpfisoby
pořizování snlmků pro fotointerpretaci,
k nimž patří
zvláště snlmkování z umělých družic Země. Např. snímky, pořízené družicí USA Tiros, umožní vznik nového
odvětvl fotointerpretace
p'1'Ometeorologii. Dalš! značný
pokrok byl dosažen při 'Pořizování leteckých snlmků
z malých výšek :při velkých rychlostech letadel.

Ve l:líprávě se zvlášť oceňUje použití spektrozonálnich materiálfi k pořízení snímků pro účely fotointerpretací, které je zvlášť široce rozšířeno v SSSR. Užitím
letec'kých snímků pro prfizkum využití přírodních zdrojů se zabýval J. G e r ar d s a H. Lad mi l' e t (Belgie],
Zdůraznili, že fotogeologie je Isamostatnou disciplinou
a tudíž s'e nemusí zabývat problémy, spojenými s geodézi!. Uvádl rozsah využití fotogeologie v Belgii a náklady na fotogeologické mapování.
G, Sanesi
a G. Castelnuoyo
(Itálie) referovali o fotogeologickém mapování, které pro'váděla !talska firma EIRA v Argentině. V r. 1961 získala v konKomise VI.: Výchova,
kursu topografické mapo'vání v oblasti mezi 25. a 28.
terminológia a bibliografia
rovnoběžkou v měřltkách 1:10000 a 1:20000. Současně
s tlm byly vyhotoveny mapy v ,.měř, 1:50000 pro pedoProf. dr. lnž. Pavel Gál, SVŠT Bratislava
logické, geologické a lesnické účely. Letecké snímkování bylo provedeno
v měř. 1:33'000. Z pořízených
snímků byly nejprve vyhotoveny
topografické
mapy
Komisia mala 'počas kongresu dve ,plenárna zasadnutia
uvedených měi'ltek a z nich zmenšenlm po'řízeny mapy
pod predsedníctvom R. S. Halonena. Zo~právy komisie
měř. 1:50000, do lkterých byly :líaneseny údajezjištěné
prednesenej
A. Savolainenovou,
sekretárkou
komisie
interpretací snímků pro uvedené obory.
vyplr.nulo, že v medzikongresovom
obdobl sa komisia
D. G o o sen
(Holandsko) info'rmoval odbornou vevenovaIa d'vom základnÝ'm úloham:
řejnost jednak o historii Ipůdnlho mapováni v Jižnl
- vypracovaniu jednotnej terminol6gie
Americe, jednak o půdnlm mapováni v Kolumbii na
zjednoteniu 'a
zkvalitneniu
výuky fotogrammetrie
rozlo'ze 130 tis. km2• V Jižní Americe v posledním
v rozličných zemiach.
desetiletí bylo dosaženo při a'Plikacl leteckých snímků
Uvedené 'hlavné úlohy bolikonkrettzované
na stretpro pftdní mapování značných ÚspěchO.. Některé země
lIutl komisie v Miláne v okt6bri r. 1962. Na tomto stretmají rozpracované nebo, skončené půdní mapování cenutí' bola komisi! VI. predlpžená
úloha komisiou II.
lých státních území. V současné době se pro půdní mana vYlpracovanie definici! z odboru t66rie chýb: Utvo·
pováni použlvá téměř
výhradně
leteckych
'snímků.
rená pracovná skupina pod vedenlm B. Hallerta uveV těch zemlch pomáhají cizí odborníci jednak v rámci
denú úlohuspracovala
a rozoslala členským národným
Speciálního\ fondu Organizace spojených národů, j(3dspoločnostia:m na vyjadrenie. Výsledkom je publikácie
lIa1k v rámcii tzv. akce Spo}enectví pro pokrok. Popi"Glossary of some Vlrms andexpressions
in the theory
sované půdní mapování Kolumbie bylo pro~iedeno na
of errors
of photogramrnetry"
v šiestich
jazykoch
podkladě fotomosaik, pro které byly pořízeny letecké
tanglicky, francúzsky, nemecky, česky, švédsky a finsnlffilky v měř. 1:40000 až 1:60000 širokoúhlou komorou.
sky). Z diskúzie k téme o terminol6gii vyplynula nutKontrolované mosaiky byly vyhotovényv
měř. 1:50 oda,
nosť vY'pracovať jednotnúterminol6giu
aj pre ostatné
do nich byly zakresleny zjištěné údaje o typech púd
oblasti fotogrametrie
a venovať pozornosť najmll. noa pak vydány mapy v měř. 1:250000.
vým pojmom z 'oblasti diferenciálneho
prekres!ovania
a automat iz'áci,e. Prij.atý bol aj návrh 'čs. delegáta
V. G. Z s i 1 i n s zk y (Kanada) se zabýval aplikaP.Gála nazjednotenie
symboliky vychádzajúcej z jedcemi při taxaci lesů v Ontariu v Kanadě. Uváděl, že
notných zásad.
s využitím fotogrammetrie bylo možno provést taxaci na
rozloze cca 400 tisíc km2 lesů, Podle názoru autora
V diskúzii k dl'uhej hlavnej téme, tj. výuka fotonemá být měř!tko snlmků pTOtaxaci menší ne'ž 1:16000.
grametrie, bolo konštatované,
že základné vyučovanie
V oddělení ,půd a lesů ontarijského
úřadu, kde autor
fotogrametrie
má byť na fakultách, na ktorých sa vypracuje, se použlvá měřltka snímků 1:15 800, pořízenýCh
chováva jú geodeti. Uvedené základné štúdium sa dnes
komorami 15/23 om.
nezaoblde bez základných znalostí z elektroniky, te6rie
P. G i m b ar z e vs k y (Kanada) uvedl nakongreinformáci!
a matematických
stroj ov. Výuka fotograSU, že z leteckých snlmků Je možno vyČíst šest základmeki,e sa vo svete spája aj 50 štúdium geologie, geoních elementú: půdní typ daný reliéfem, složením půd~
grafie a lesníctva. V tomto smere hlavným obsahom
a specifickým
ve~etačním 'komplexem, vodo,teče, erovýUky je intevpretácia snlmok. V diskúziisa
tiež konsivní činnost vod, vegetaci, využití půdy a různost foštatovalo, že vzhlaidom na rastúci význam sa už vo
tot6nu ,snimků. V souhrnu je možno využit těchto prvků
vll.čšine štátov prešlo' na špe'cializova\l1é štúdium fotok ohodnoceni půdy a tím zlevnit práoe' v ter~nu.
grametrie v spojení so štúdiom geodézie.
~ P. T ha m (Švédsko) referoval o užití interpretace
snFmků v tropech, zejména při objevování zaniklých
Komise VII.: Interpretace
sldlišť v tropické vegetaci. Další vystoupení odbo,rníků
bylo věnováno využití vyhodnocovacího
přlstroje Wild
leteckýoh snfmků
B8 pro vyhotovení lesnických map, užití snlmků'pro
taxaci' lesů v Argentině a popisu zařízení, které auto. maticky měř1.fotografickou
hustotu Sil1lmků, pokrytých
různými typy a různO'ú hustotou porostu. Z měřeni' se
V 'období. 1960-64 vedli VII. komisi Holanďané, presl'pak vylišují typy 'pOTostŮ.
dentem ibyl L. U. Sitter. Na X. ,kongresu měla VII.
1. Ma l' i n e t (Francie] se zabýval teoretickými
komise devět subkomisí, a to: letecké snímková~í, aplii praktickými aspekty koordinace a plánování přírod-
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ních zdrojfi v daném územním regionu na základě snímkfi. Prvním krokem je stanovení hranic a účelu studU
z hlediska tří základních faktorů: polltického, ekonomického a soclálniho. Dalším krokem je analýza možnosti daného regionu z rfizných hledisek. VýsledkefIl
šetření na snímcích přislušného měřitka a doplňujícich
terénnich praci jsou rozbory a mapy, z nichž je patrno
bohatství přirodnich zdrojfi s naznačením jejich exploatace.
R. N. Co 1w e 11 (USA] :poukáz,a} na možnost, kterou v současné době skýtají snimky pořízené z veikých
výšek. K dřívějšim
údajfim zjišťovaným ze snímků
z menších výšek, ,přistupuje možnost zjišťov,at pro danou obla:st i další informace o zemské lithosféře, hydrosféře, biosféře a atmosféře v tako,vém komplexu, jako
je tomu jedině možno ze snimků pořizených z umělých
družic Země.
W. K I ae r (NSR) 'se ve svém 'příspěvku zabýval
interpretaci leteckýclh snímkfi ve vztahu k zemědělskému využití pfidy. R. V. A. Thorén
(Švédsko] uvedl
obsáhlé výsledky sledování ledovcfi, zejména v severni
polármi oblasti a studi,a jejich 'Vzniku pomocí leteckých
snímkfi. D. A dam e s t e a n u (Itálie] se zabýval využitím snímků pro řešení problémů starověkých památek v Itálií. Uvedl výsledlky výzkumu starověkých řeckorománských
staveb a předhistorických
sídlišť, doplněné řadou snímkfi a nákresfi. G. S c h 'm i e d t( Itálie]
věnoval pozornost využiti leteckých snímkfi pro rekonstrukci starověkých 'přístavfi na území dnešní Itálie.
Interpretací
'snímkfi v civilním inženýI1ství se zabývali W. Lohman
a C. J. Robinove
(USA], zejména v hydrologickém výzkumu, prováděném v Hydrologické laboratoři
americké
geologické
služby. Pro
hydro!(}gické studie se používá jednotlivých
snímků,
stereodvojic a fotomosalk. Pro měření vertrkálních
a
horizontálních
vzdálen(}sU na snímcích se používá fotogrammetric'kých technik.
C. Vou t e (Holandsko) se zabýval přínosem fotointerpretace při proje-ktování inženýrských staveb v různém stadiu jejiCh vyhotovení. V 'prvém stadiu jsou využívány 'snímky k 'přesnějšímu
lokalizo:vání 'prostoru
pro pT(}jektovanou stavbu, čímž se ušetří na nákladech,
nutných Ipro 'podrobné mapování. V dalších stadiích
pmje-ktu, se používá 'snímkfi pro 'vyjasňování rfizných
detailfi, jako je činnost vod a jejich vliv na projektovanou stavbu apod.
Japonští odborníci uvedli jak() zajímav()st VYUŽití
fotograrnmetriepro
určení množství napadaného sněhu
v oblasti Hokurlku, která byla v r. 1963 postižena velkým množstvím sněhu, jehož vrstva dosahovala místy
výšky 4-5 m.Postižený
prostor byl letecky snímkován
(celkem 8 BOOsnímkfi na ploše 20 tisíc km2) a byla
vyh(Jtovena mapa měř. 1:200000, ve které byla znázorněna vý'ška sněhu v jednometrovém intervalu.

Úkoly ČSVTS V odvětví geodézie a
kartografie v roce 1965
V letošním roce .očekávajl: naši VTS úkoly v oblasti
řešen! problematiky rozvoje vědy a techniky, při
realizaci zás.ad zdokonalen! plánovitého řízen! národního hospodářství,
v oblasti zlepšovatelského,
vynálezcovského
a novátorského
hnutí, vědeckotechnických informací, mimoškolní výchovy a vzdělání praoovn!kt'l, technickoekonomické
propagace,
mezinárodní spolupráce aj. V našem národním hospodářstv! vstupujeme do obdob! zásadních změn na
úseku řízen!, organizace a odměňování. Součástí
této problematiky je i plán rozvoje vědy a techniky.
Nastoupená
cesta sleduje dosažení koncentrace
sna prostředkt'l na vybrané úkoly výzkumu a vývoje. K této koncentraci se přistupuje na všech
pracovištích, aby se dosáhlo soustředění výzkumných a technických !mpacit na urychlení a kvalitní
vyřešení naléhavých úkolfi.

Z této koncepce vychází také hla vn! z aměř e n í čin n o s t i Komise pro geodézli a kartografii při ústřední radě ČSVTS na rok 1965. Plán
činnosti komise proto obsahuje tyto hlavni směry
činnosti:
perspektivní
plánování geodetických a kartografických prac1, zejména s přihlédhutím k potřebě včasného uspokojován! požadavkt'l jednotliv:ých odvětví našeho národního hospodářství,
řešen! rozhodujících úkolt'l rozvoje vědy a techniky v našem odvětvI a posuzování, jeho výsledkt'l, rozšiřování
a využívání
vědeckých,
technických a ekonomických .informací,
pomoc při zvyšování kvality a technické úrovně
geodétických prací a kartografických
Výrobků
ve srovnání se světovou úrovní,
péče o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků a rozvoj činnosti v oblasti vynálezcovského a zlepšovatelského
hnutí,
prohlubování spolupráce sezahraničn!mi
VTS.
Tomuto celkovému zaměření odpovfdají také
h I a v n í jme n o v i t é ú k o I y,které
zahrnují
řešení problematiky geodetických a kartografických prací pro potřebu jednotlivých odvětví
našeho národního hospodářství se zaměřením
na plánování, řízení a organizaci prací na úseku inženýrské geodézie, účelových geodetických
prací a map, mapování ve velkém měřítku,
geodetických
základfi a evidence nemovitostí
a na výzkum, vývoj a osvojování nové techniky
a na kvalifikaci pracovníků podle očekávaných
výhledových požadavků na geodetické a kartografické práce,
zvyšování technické úrovně na všech, zejména
však na malých dislokovaných pracovištích,
zlepšené řízení geodetické a kartografické
výroby ve smyslu zásad zdokonalení plánovitého
řízení a organizace našeho národnlho hospodářství.
rozšiřování členské základny, rozvoj zlepšovatelského a vynálezcovského
hnutí a zintenzivnění spolupráce s ostatními orgány, zejména
sekcemi VTS, účast na zajišťování, rozšiřování
a využívání informací a na prohloubení propagace nové techniky,
zvýšení aktivity v mezinárodních
odborných
organizacích.
Z hlavních jmenovitých úkolů je třeba uvést
především V. geodetickou konferenci, kterou uspořádá v Opavě Krajská rada ČSVTS v Ostravě, ve .
spolupráci s Komisí pro geodézii a !kartografii a
ÚstřednI správou geodézie a kartografie ve dnech
11. až 14. května 1965. Realizace této význam,né
akce vyplývá z usnesení a závěrů IV. geodetické
konference, konané v říjnu minulého roku v Praze.
Potřeba prOjednat závažné otázky dalšího výhledugeodetlckých
a kartografických
prací dále vyplývá z realizace zásad zdokonalení plánovitého
řízení v odvětví geodézie a kartograf1e. Základem
řízení rozvoje ekonomiky geodetických
a kartografických prací je plán, vyjadřující cíle, které
si naše odvětví pro určité období vytklo, a ukazující cesty a prostředky,
kterými lze těchto cílů
dosáhnout. Proto je také v našem odvětví třeba
při zdokonalování řízení a organizace se zaměřil
především na problematiku perspektivního
plánu.
Podobně jako v celém našem národním hospodářství je základním směrem zdokonalení soustavy
plánování úsilí odstranit
dnešní mnohdy ještě
jednostranně
kvantitativní
pojetí ekonomických
procesů. Bude nutno zajistit orientaci na kvalita-
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tivni intenzivni rozvoj na základě dfisledného sl aděni hodnotové i hmotné stránky celého procesu
geodetické a kartografické
výroby. Dosažen1 této
úrovně vyžaduje nové' pojeti cUfi a efektivnosti
naši činnosti na všech našich pracovištlch a postopné zvýšeni vědeckosti plánováni jako dlouhodobý proces. Středem pozornosti
V. geodetické
konference
bude proto problematika
perspektivnich úkolfi geodézie a kartografie v obdobi 1966
- 1970, úkoly plánu rozvoje vědy a techniky a
zvyšováni kvalifikace ve stejném oMobL Potřeba
společně projednat a přispět k vyjasnění problematiky dalšlho výhledu pracivycházf
dále z toho,
že geodézie a kartografie
pracuje
téměř pro
všechna odvětví našeho národniho hospodářstvL
U převážné většiny geodetických
a kartografických prací jde o dlouhodobý, zpravidla několikaletý výrobni cyklus. Pro tyto práce, které podle
jejich charakteru považujeme za investice, je třebil znát s dostatečným
předstihem
perspektivní
požadavky na jej1éh rozsah, kvalitu i rozmistění.
Dosažený stupeň a úroveň perspektivniho
plánování v některých
odvětvích zatlm neodpovídá
těmto potřebám. V důsledku toho dochá?:i velmi
často k živelnosti v realizaci požadavků, někdy
i k nehospodárnostem
na úseku geodézie a kartografie. Jiné práce, např. v oboru kartografie, jejichž výsledkem j.sou výrobky určent§ pro školy
a veřejnost s charakterem zboží, narážejí opět na
problematiku trhu resp. řizení odbytu těchto výrobků. Další okruh činnosti geodézie a kartografie spadá do oblasti služeb (např. některé práce
v oboru inženýrské
geodézie,evidence
apod.),
která z hlediska přípravy dalšl perspektivy tvoři
speciálni problematiku. Podle dosavadního rozboru možno soudit, že koncentraci sil na hlavní
t1koly, zajištěním rozvoje vědy a techniky a další
soustavnou péčí o kvalifikaci pracovníků možno
v soustředěném společném úsilí výhledové t1koly
kvalitně, hospodárně a v požadavaných terminech
zájistit. V. geodetická konference má proto přispět ke konkrétnimu řešenI této závažné proble·
matiky.
Cinnost VTS na úseku v y n á I e z c o v s k éh o a z lep š o vat e I s k é h o h u u t i bude třeba
výrazněji prohloubit. Všechny naše orgány budou
muset promýšlet ty formy, které nejlépe pomáhaji
zlepšovatelům v jejich prácI. Půjde o to v letošním
roce na tomto t1seku zaktivizovat činnost krajských
komisí a zejména pak závodních poboček. Význam. nou pomocí pro výměnu zkušenosti zlepšovatelfi a
novátorů bude Burza nové techniky, kterou opět
uspoMdá Komise pro geodézi1 a kartografi1 v Bmě
ve spolupráci
s Ústavem geodézie akartografie
v Brně ve III. čtvrtletí letOšního roku.
V letošním roce je v popředi zájmu členfi
a závodních poboček VTS důstojné oslavení 20.
výročí osvobozeni CSSR. V před večer tohoto významného jubilea bude provedeno také vyhodnoceni soutěže inženýrfi a technikfi, v niž se projevi
iniciativa VTS na t1seku technického rozvoje,
Podle závěrfi IV. geodetické konference byly
ustaveny kromě již existující odborné skupiny pro
inienýrskou
geodézii dalšl dvě odborné skupiny
- odborná
skupina
pro' kartografU v prosinci
minulého roku a odborná skupina pro fotogrammetrU v březnu t. r. Soustředění odborných pracovníkll přislušného
zaměřeni jak v závodních
pobočkách, krajich, tak i při ústřednf radě CSVTS
povede bezpochyby k dalšimu prohloubeni
od-'
borně činnosti, k pomoci při řešení problematiky

našich pracovišť i ke zlepšeni spolupráce a informovanosti o vývoji v příslušném oboru v zahraničL
V propagaci byly pro rok 1965 stanoveny úkoly na úseku výrobně technické propagace, zejména výstava výsledkll kartografických
a geodetických prací uspořádaná u příležitosti V. geodetické
konference, vystava tematické kartografie připravovaná závodnipobočkou
KRÚ v Praze, putovni
výstava o fotogrammetr1i v THM, která po t1spěchu
v Lisabonu. bude, instalována ve všech krajich, využití nových instruktážních
filmll naší i zahraniční produkce díky iniciativě Krajské komise v Ostravě a bohatá přednášková činnost ve všech krajich
zaměřená ve smyslu hlavnich 'jmenovitých úkolfi.
Propagace geodetických
praci a kartografických
děl v širší veřejnosti bude vedena snahou vysvětlit širší veřejnosti jak využívat kartografické
výrobky, propagovat
význam ochrany
měřických
znaků a spolupracovat na katalogu geodetických
praci pro hospodářské orgány. V souvislosti s vývozem našich prací bude možno i, ve YTS přispět
k propagaci v zahraničl informovánim
o úrovni
a kvalitě těchto prací u nás.
Z velkého počtu odborných akci v krajích a
závodních pobočkách je třeba se zmínit o semináři
o otázkách
evidence nemovitostí
uspořádaném
v Prešově, o Dnecn nové techniky zaměřených na
zvýšení technické úrovně středisek geodézie v Pardubicích, o symposiu o problematice
budováni
vytyčďvacích sítí a vytyčování stavebních objektfi
v Košicích, o semináři o nových přístrojích a technologických
postupech
v geodézii v Bratislavě,
o symposiu o inženýrské
geodézii v Košicich,
o výstavě kartografických
prací vPrešově
u přilež1tosti sjezdu es. zeměpisné společnosti a o kartografické výstavě v Praze spolu s připravovaným
seminářem o tematické kartograf1i organizovaným
odbornoů skupinou pro kartograf1i. Plán zahrnuje
i Dny nové techniky o mechanizaci konstrukčnich
prací v Severočeském kraji, symposium o -zavádění geodetických metod při zjišťování parametru
opotřebováni strojnich zařizení v průmyslu, seminář o stavu a vývoji nové techniky v oboru geodézie a kartografie,
seminář o problematice rytí
v procesu zhotovováni vydavatelských
originálfi.
a tiskových podkladfi. (všechny tři posledně úvedené akce připravuje Krajská komise ve Středoslovenském kraji), dále seminář o t1držQě map
v Praze, symposium o mechanizaci výpočtfi. v geodézi1 v Bratislavě, seminář o využiti fotogrammetrické metody při technickohospodářském
mapování v Prešově a dalšl.
Plán odborných akcí. VTS v odvětví geodézie
a kartografie
obsahuje jen nejdlllež1tějši akce
technickovýchovné
činnosti Komise pro geodézl1
a kartografi1 př1 ústřední radě, krajských komisi
a Slovenské komise. Nejsou v něm podrobněji
rozvedeny ostatni formy činnosti při řešeni t1kolfi
rozvoje vědy a techniky a jejich zavádění ~o výroby, zvyšováni
kvalifikace,
řada
konkrétních
opatřeni iaměřených
na pomoc zlepšovatelskému
a vynálezcovskému
hnutí, jako např. poradenská
sluŽba, soutěžení technikll, přednášky, konzultace,
promítání technických filmll aj. Pro rok 1965 se
počHá s dalším prohloubením činnosti na t1seku
'mezinárodni
spolupráce. O konkrétních akcich n~
tomto úseku budeme informovat při nejbl1žšr dalšl
příleži tostl.
Dosažené výsledky v našem odvětvi ukazuji,
že se lepší
činnost jak v závodních pobockách,
tak i v dalších zejména krajských
organlzacffb
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V1'S. Naučili jsme se používat stále účinnějších
metod a forem tvořivé pomoci výrobě, rozvoji
techniky
a' zvyšování odborné
kvalifi.kace. Od
obecné přednáškové
činnosti se přechází k rozšiřování seminářu, kursů a dalších konsťruktivníchakcí,
jéjichž výsledkem je nejen odborná pomoc členum, ale též ekonomický
efekt našim
geodetickým
a kartografickým
pracovištím. Toto
zaměření je v souladu se zásadou, že v závodních
pobočkách je těžiště činnosti VTS. K tomu je téfké
třeba zaměřit
pozornost
všech našich orgánu.
Jedním z předpokladu
úspěšné
činnosti - jak
ukazuje
naše dosavadní
zkušenost
je úzká
spolupráce s hospodářským
vedením každého pracoviště. Neméně významné je dalši rozšiřování
členské základny, pro které jsou i v našem odvětví ještě velmi dobré předpoklady.
Čím větší
odborný aktiv se bude kolem odborné činnosti
VTS soustřeďovat, tím lépe budeme plnit své společenské poslání. Denní konkrétní práce, společná jednání, semináře, kursy a konference, organizované díky dobrovolné činnosti našich členu
se stávají stále více uznávaným
úsekem práce.
Plán naší činnosti na rok 1965 vytváří dobré před~
poklady pro to, aby náš podíl na rozvoji odvětví
geodézie a kartografie
byl ještě výraznější.
Kouba

obzor
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Na jeseň v roku 1946 prechádza s polovičným
úvazkom na Slovenskú vysokú školu technickú, kde
supluje všeobecnú geodéziu prednášanú
spoločne
pre všetky inžinierske oddelenia a pre všetky vtedajšie formy štúdia. Pozriadení
osobitnej Baníckej
fakulty SVST venuje sa najma študentom zememeračského a baníckeho inžinierstva. V r. 1952 odchádza s Baníckou fakultou do Košíc a s nevšedným elánom a príkladnou starostlivosťou
pristupuje k budovaniu Šipecializácie banského meračstva.
Prof. Ilavský P9pri svojej pedagogickej
činnosti zastáva v školstve celý rad významných funkcií. Je vedúcim katedry, členom skúsobných komistí záverečných skúšok na svojej a na iných vysokých školách, predsedom baníckej sekcie krajského
výboru ČSVTS, expertom, posudzovatefom
a znalcom velmi rozmanitých odborných a vedeckých
pro blémov súvisiacich s teálnym, najma baníckým
podnikaním.
Vedfa odbornej práce venuje sa prof. Ilavský aj
verejnej a občianskej činnosti. Od r. 1954 do r. 1957
je č.lenom rady Mestského národného výboru v Košiciach, kde sa stáva poslancom všetkých a najma
sociálne slabších spoluobčanovo Tých spoluobčanov,
ktorí ho s tofkou účasťou, láskou a pietou na jeho
poslednej ceste v Košiciach odprevádzali
od Banítkej fakulty až po Námestie osloboditelov.
V tejto krá tkej nekrologickej
glose nemožno
ani nedokonale načrtnúť budovatefskú
prácu pri
výchove mládeže, pri koncepcii vedeckých a vedecko-populárnych
pojednaní, pri písaní skrípt, pri
získavaní učebných pom6cok, pri personálnom
a
všeobecnom budovaní spomenutej banskomeračskej
špecializácie,
pri vedení a školení ašpirantov
a
mladých vedeckých pracovníkovo Velmi rád tlmočím prof. Ilavskému posledný pozdrav, spomienku
a vďaku od jeho oddaných
žiakov. Niektorí ma
o to osobitne požiadali a spomínali, že nikdy nezabudnú na jeho láskavý, hrejivý a priamo otcovský učitelský vzťah. Tešíme sa, že vychoval mnohých vynikajúcich zememeračských,
baníckych a
. iných odborníkov, ktorí p6sobia po celej republike
na technických
odborných závodoch, na školách
a výskumných pracoviskách.
Od ranej mladosti najma pod vplyvom Kollára
a pobytu na gymnáziu v Hranici, ktorú prof. Ilavský vefmi miloval a vždy nazýval 'druhým domovom, stáva sa nebohý úprimným stúpencom
všeslavianskej vzájomnosti. POčas svojho pobytu v Prahe vystupuje na všetkých všeslavianských
besedách, do ktorých prináša svoj úprimný a veselý
slovenský temperament. Cestuje po celej Juhosláv:ii
a navštevuje aj Bulharsko. Na jeho izbe radi sa
schádzajú príslušníci
všetkých Slavianov, najma
vysokoškoláci. V tomto prostredí vytvára sa aj vysokoškolská buňka milovníkov ruského jazyka. Sám
sa usilovne učí ruštinu. Učí sa túto prekrásnu reč
Prof. inž. Pavel Ilavský sa narodil 9. januára 1911
vtedy, keď to ešte nebola móda. Učí sa ju, lebo
miluje jej synova chce v origináll čítať Lermontov západoslovenskej
obci Suchá nad Parnou pri
Trnave. Chudobný otec mal zmysef pre rozlet mlava, Puškina, Tolstoja, Gogora, Gorkého 'a iných
spisovatelovo
dého chlapca a tak po ukončení
prvej svetovej
Odišiel od nás vynikajúci zememeračský odborvojny odchádza Pavel na gymnázium do Hranice
ník, priekopník na pomedzí zememeračskej a banícna Moravu. Potom po maturite prichádza do Prahy
kej vedy a praxe, skvelý. a milovaný vysokoškolský
a študuje zememeračské
inžinierstvo naCeskom
pedagog a oduševnelý pracovník na všeslavianskej
vysokom učení technickom.
vzájomnosti.
Odišiel nezištný a láskavý priatel,
V r. 1939 po ukončení lPrezenčnej vojenskej
odišiel človek nádherný, vyzdobený vzorným a preslužby a vysokoškolského štúdia nastupuje zamestkrásnym rudským charakterom.
nanie u Pozemkového
katastra v Bratislave. PoČest jeho svetlej pamiatke. Nech mu je lahka
stupne pozná va všetky oddelenia a zložky zememerodná zem na suchovskom cintoríne.
račskej služby a stáva sa odborníkom prvej triedy
Prof. Mtntch
v geodetickej profesli.
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1,15 %, úsporami na materiálu o 0,7 q/o a snížením správní réžle o 3,8 %. V těchto ukazatelích
předstihl OGK
Pardublce všechny ústavy. Nejvíce se ·tomuto ústavu přiblížily OGK C. Budějovlce, Bratislava, KRO Praha, GTO
Praha, OGK Liberec, GO Bratislava a další. .
OGK Pardubice věnuje značnou péči efektivnímu využití základních prostředkil. K tomu napomáhá dlspečerVýsledky socialistického
soutěžení mezi ústavy OSGK ské středisko ústavu, v němž jsou nejen geodetické stroza II. pololetí 1964 byly poprvé hodnoceny podle zásad
je a pomilcky centrálně skladovány, ale jsou podrobonového dokumentu ORa a vlády z 3. června 1964, Dosavány odborným prohlídkám,
opravám, konservacím
a
žené hospodářské
výsledky za II. pololetí i celý rok
přft>ravovány na další použití. Na pracovištích zilstávají
1964 jsou .příznivé a vzájemně vyrovnanější než tomu
jen nejnutnějsí stroje a pomt'lcky plně využívané. Probylo v předchozích obdobích. Zásluhou široce rozvinuvedená prověrka využlU základních prostředků v ústavu
tého socialistického soutěžení ve všech ústavech, zejméprokázala, že mnohé stroje nejsou využity a proto ústav
na na počest 20. výročí osvobození ČSSR, byly plánova- . uvažuje převést tyto prostředky jiným organizacím, ktené úkoly nejen splněny,
ale I překročeny.
Objem
ré jich plně využijí.
geodetických
a kartografických
prací byl splněn na
Ve II. pololetí prokázali pracující ústavu aktivní
101,7 %, produktivita práce na 103,4 % a vlastní náklapřístup v zavádění nové techniky. Hlavní přínos technicdy byly čerpány na 96,5 %.
kého rozvoje se projevil v mechanizaci polních a kancelářských prací, ve zvýšení technické úrovně středisek
Z komplexního
zhodnocení
dosažených hospodářgeodézle, k čemuž napomohlo I uspořádání "Dne zlep·
ských výsledků a plnění podmínek celostátníhosoclašovatelů".Na
úseku kartografických
a reprodukčních
listického soutěžení vyplynulo, že 'nejlepších
výsledků
prací byly zdokonaleny a v širší míře zavedeny pokrove II. pololetí i v ceiém roce 1964 dosáhl. OGK Pardukové metody (rytiny, fotomechanický
způsob u mapy
blce. Jaké jsou hlavní příčiny úspěchů. geodetu a kartosouvislého zobrazení EN), na ekonomickém úseku (norgrafU tohoto ústavu? Proč ústav poměrně vysoko přemování prací a studium efektivnosti fotogrammetrlcké
kročil
všechny
ukazatele
ročního
plánu?
Příčiny
metody].
dosažení dobrých výsledkll pracovníku
ústavu nejsou
OGK v Pardublcích, tak jako v předchozím období,
nahodilé, ale pečlivě, systematicky a cílevědomě vytvápokračoval ve II. pololetí v Intezivní pomoci zemědělřeny v dřívějším období. Hlavní kořeny úspěchů. lze
ství. Ostav věnuje trvalou péči evidenci nemovitostí a
spatřovat v účelné a efektivní organizaci práce ve výpři péči o využití pildního fondu velIlii dobře a účinně
robě, v uplatňování účinnějších met6d rozpisu plánu ·se
spolupracuje
s krajskými a okresními orgány. Na tom
správnou návazností. hmotných podnětu a v pracovním
má zásluhu I 67 pracovníků ústavu, kteří aktivně pranadšení konkreti:wvaném
v hlubším rozvoji socialisticcují v národních výborech (zejména v komisích zeměkého soutěžení.
.
dělských, pro zúrodnění a rozšiřování půdy, pro výstavPodstatný podíl na úspěších ústavu má dobrá činbu apod.]. V manuální pomoci zemědělství při pod,
nost ekonomického
úseku, zejména jeho cílevědomé,
zirhní sklizni odpracovali pracovníCi ústavu 4 685 hodin.
dlouholeté
a podrobné sledování a hlubší hodnocení
Pracovníci ústavu seznamují také prostřednictvím
tisku
hospodářského
efektu v jednotlivých druzích prací na
veřejnost s prací středisek geodézie a se situací v rozucelených pracovištích. Proniknutí ekonomického pozošiřování a zúrodňování orné půdy'.
rování a pohotové rozborování hospodářských jevů stalo
Stoupající aktivita pracovníků
ústavu přináší do
SP, oodkladem
k usměrňování tvorby plánu a operativnísocialistického
soutěžení
nové prvky. Pracovníci
se
ho řízení výroby. Tyto skutečnosti podněcovaly pracovnídobrovolně hlásí na pomoc kolektivilm pro zpracování
ky ústavu k iniciativnějšímu přístupu v plnění rozepsarůzných teoretických
I praktických
otázek, týkajících
ných úkolu, což se také projevilo v tom, že ve II. poloověřování nových zásad řízení a
letí 1964 se na počest 20. výročí osvobození ČSSR se experimentálního
plánování v podmínkách geodézle a kartografie,
jímž
.zapojilo všech 14 výrobních útvarů se 100% účastí
byl tento ústav pro své přednosti v uplatňování progrevšech pracovníku do vhitroústavního
soutěžení o Rudou
sivních prvkil. zejména v oblasti ekonomického
řízení
standartu ředitele ústavu a KVaS.
výroby, pověřen. S uplatňováním
zdokonaleného
systéCharakteristickým
rysem socialistického
soutěžení
mu plánovitého řízení dochází také k novému způsobu
ekonomického myšlení v denní praxi každého jednotlivv ústavu je účinné využití hmotných podnětil k uzavřeným závazkum. Zvlášt se osvědčily a konkrétní
výce. Pracovníci sl začínají uvědomovat, že podle nových
zásad bude záležet nejen na tom, zda ústav splní něktesledky přinesly hmotné podněty ke zvýšení podílu prací
ve vzorné, a dobré kvalitě, ke snížení rozpracovanosti
rý ukazatel, abY' získal právo na určitý fond odměn pro
své pracovníky, ale že rozhodující bude s jakými náklazejména globálQvých prací a k podstatnějšímu
snížení
dy, v jaké kvalitě a s jakou rentabilitou
jsou úkoly
počtu nevyřízených zakázek pro obyvatelstvo a veřejplněny. Proto pracovníci ústavu již dnes přemýšlejí, jak
nost. Ostav dosáhl u 27,1 % dokončených prací vzornou
efektivněji pracovat, jak snižovat spotřebu materiálu,
kvalitu. Tctmuto hnutí pomáhá nejen vlastní soutěž "Za
zlevnit dopravu, plně využít základních prosti'edkil., vyvzornou kvalitu", ale I zlepšeny systém kontroly vedouloučit konání schůzí z pracovní doby apod. Tyto otázky
cích pracovníkil a kontrolního útvaru. K zabezpečování
úzce spojují s dalším kvalitativním rozvíjením socialiszvýšené kvality příspívá i odborná výchova pracovníku.
tického soutěžení a prohloubením účasti· pracujících na
Tak např. bylo uskutečl1ěno
školení 58 pracovníkil
řízení.
.
v komplexním provádění prací v THM, 31 pracovníkil
Za úspěšné výsledky pracovníků ÚGK Pardubice byl
ve vyhotovování mapy v souvislém zobrazení evidence
tomuto ústavu po zásluze již podruhé propůjčen Rudý
nemovitostí, pracovníků středisek v zakládání vlastnicprapor OSGK a OVaS. Součas.ně s propiljčením Rudého
kých listil a další. K támu se řadí postupné zapracovápraporu uděl!l předseda OSGK s. inž. Jaroslav Prilša
vání a specializace
pracovníků,
kvalifikační
zkoušky,
těm pracovníkům,
kteří se zvlášt zaslouž!l! o dobré
účelfJvé instruktáže apod.
výsledky ústavu, čestné odznaky "Nejlepší pracovník
Dilsledná orientace rozpisu plánu v hodinové proOSGK" soudruhilm:
duktivitě práce pro jednotlivé druhy prací omezila pláŠtefanu Dragúňovi, vedoucímu měřlcké čety na SG
nování objemu hrubé výroby na nižších výrobních jedRychnov n. Kn.,
notkách a přinesla
krom~ zjednodúšeňí
operativního
inž. Josefu Rusovi, vedoucímu oddílu na pracích THM,
plánování a výkaznictví dobré výsledky, zejména pak
inž. Josefu Baudyšovl, hlavnímu ekonomu ústavu,
když tímto směrem bylo současně usměrněno I závazkoinž. Jaromíru Lllfelmannovl, vedoucímu reprodukčního
vé hnutí. Ostav splnil produktivitu
práce na 103,1 %
oddílu ústavu a
a v porovnání s předcházejícím
rokem dosáhl Indexu
inž. Evě Rodrové, pracovnici útvaru technického rozvoje,
104,2 %. V čerpání vlastních nákladil patří OGK ParduPřejeme všem pracovníkil.m ústavu i vyznamenablce stále na přední místo, Plán vlastních nákladil splnil
nýIIi nejlepším pracovníkům
mnoho zdaru a úspěchtl
na 96,5 %, když skutečný náklad na 1 Kčs objemu prací
v další práci.
člnil.0,774 Kčs. Snížení bylo docíleh~ především účelnější organizací
práce, snížením cestovních výdajt'l o

. Rudý prapor patfí opět
Ústavu geodézie a kartografie
. v Pardubicích
\
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Z GÉODETICK~HO KALENDÁŘE

12. dubna 1915 ~ před 50 lety se narodil v Podmoklech,
doc. inž. Jaromír TI u s tý, vedoucí katedry speciální
geodézie na stavební fakultě
[směr zeměměřický)
ČVUT v Praze.
15. dubna 1765 - před 200 lety zemřel v bývalém Petrohradě [dnešním Leningradě)
Michail Vasiljevič L 0m o nos o v, geniální ruský vědec, profesor chemie.
Z jeho iniciativy a podle jeho návrhu byla r; 1755
založena moskevská universita. Od roku 1758 ředitel
akademie.
[Narodil se 8. listopadu 1711 ve vesnici
M1šaninska, Archangelská gubernie).
20. dubna 1785 - před 180 lety byla patentem Josefa II.,
nahražena jednotka pro odhad výtěžku, kterou dosud
byla u li e d los t, novou' jednotkou, kterou se stal
p o zem e k, tedy jednotka menší, ale četnější. Tím
byl zaveden katastr
pozemkový, zv. josefský, prvý
skutečný katastr pozemkový, při jehož zakládání byly
uplatněny návrhy na zaměření každého jednotlivého
pozemku.
23. dubna 1960 - před 5 lety zemřel v Praze-Žižkově,
inž. Julius M i k u 1 a, Zástupce ředitele střední prumyslové školy zeměměřické v Praze a učitel geodetického počtářství. (Narodil se 1. října 1898 v Bystrém
u Poličky.)
3. května 1905 - před 60 lety se narodil v Jeřicích,
inž. dr. Bohumil P o u r, v letech 1937-1950, hlavní
redaktor Zeměměřičského
Věstníku později Zeměměřického Obzoru. Po druhé světové válce pusobil několik roku jako externí učitel na fakultě zeměměřického inženýrství
a na statisticko pojistném inženýrství.
6. května 1865 - před 100 lety se. narodil v Kutné Hoře.
inž. Jaroslav
Z věř i n a, významný katastrální
odborník a referent techniokého
oďdělení generálního
ředitelství katastru daně pozemkové ve Vídni. V roce
1919 byl přidělen min. veř. prací v Praze a později
přidělen do Brna k Z. f. ř. jako dohlédací měř. úředník. (Zemřel v Brně 18. května 1939.)
11. května 1765 - před 200 lety se narodil v Johannismlihle Johann Georg L e hm a n n, německý topograf.
Vypracoval novou a brzo rozšířenou methodu pro si- '.
tuační znázorněni terénu šrafováním. Známý je jeho
spis "Dle Lehre der Situatlonszeichnung".
(Zemřel
6. září 1811 v DráŽĎanech.)
17. května 1765 - před 200 lety zemřel francouzský matematik Alexis Glaude Cla i r a u t. Spolu s Maupertuis-em vedl v roce 1736. velké stupňové měření
v Laponsku. (Narodil se' 7. května 1713 v Paříži).
v květnu 1915 - před 50 lety byl zaměřen profesorem
české vysoké školy technické v Praze, inž. Františkem
N o v o t n Ý m, na věži novoměstské radnice v Praze,
český loket a stanovena jeho přesná míra na 591,40 ±
± 0,06 mm.
4. června 1945 - před 20 lety,byly slavnostně zahájeny
přednMky na ČVUT 'v Praze, po několika letech přestávky. Slavná trl!dice školy byla přerušena
v roce
1939.
10. června 1885 - před 80 lety se narodil v Čes. Budějovicích inž. František
Muž í k, významný pracovník
v triangulační
kanceláři min. financí a v odborném
oddělení pro geodetické základy.
12. června 1775 - před 190 lety se narodil v HaUe, německý geodet Karl M li f f 1 ing. Zúčastnll se stupňového měření v Tliringen s F. X. Zachem. Po r. 1816
spolupracoval
s francouzskými
vědci na stupňovém
měření mezi Diinklrchen a Seebergem. (Zemřel 16. ledna 1851 v Erfurtu).
18. červn,a 1650 - před 315 lety zemřel v Neisen (dnešní
polské město Nysa) Christoph
S c h e lne r, rektor
jezuitské koleje, první pozorovatel slunečních skvrn
a vynálezce pantografu. (Narodil se 25. července 1573
ve Waldu v býv. Švábsku).
24. června 1905 - před 60 lety se narodil v Žillně na
Slovensku, prof. inž. Ján M i k u š a, prof. mapování
na SVŠT v Bratislavě.
29. l!ervna 1895 - přeď 70 lety na slavnostním shro- .
máždění. vyhlásil profesor české vysoké školy technické v Praze, inž. Josef .Š o lí n, v Pantheonu Ná-
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rodního muzea založení "České matice technické".
Stalo se tak u přiležitosti 25. letého jubilea uvolnění
české vysoké školy technické
z dosavadní
utrakvistické.
Inl. Pudr
Oprava: Ve 12. čísle GaKO z r. 1964, v rubrice z Geodetického kalendáře, vloudila se chyba u roku narození
inž. O. Krčmáře. Správný rok narození je 1884 a nikoli 1889.

Zpráva o vyhodnocení tematicktch

úkoh\ CSGK

Dne 28. ledna 1965 dokončila soutěžní porota Ústřední
správy geodézie a kartografie
projednání tematických
úkolU č. 1, 5, 9 a 10 plánu tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru geodézie a kartografle, vy·
hlášeného na rok 1964. Na návrh soutěžní poroty schválila ÚSGK tyto výsledky vyhodnocení:
.
Tematický tíkol č. 1 - Nejekonomičtější
způsob přebírání polohopisu a výškopisu z Křovákova zobrazení
do systému 1942.
Soutěž byla obeslána jediným řešením. Podle výsledku šetření o prospěšnosti, které provedl Ústav geodézie a kartografie v Liberci a po projednání došla soutěžní porota k závěru, že návrh neřeší zadaný tematický
úkol ani zčásti a nepřináší proti dosud užívanému zpusobu žádný pokrok. Proto se nevyplácí žádná odměna.
Tematický tíkol č. 5 - Ochrana fotogrammetrické
signalizace před poškozením nebo zničením
K řešení tematického úkolu došlo celkem 5 návrhů,
které posuzoval v rámci pruzkumu prospěšnosti Ústav
geodézie a kartografie v Brně. Jak vyplynulo z šetření
ústavu i z jednAní soutěžní poroty, nevyřešil žádný příspěvek vypsanou problematiku a nepřinesl žádné zlepšení proti dosavadnímu stavu. Proto nebyl žádný příspěvek odměněn.
·Tematický tíkol č. 9 - Mechanizace dokumentace geodetických základu a výsledku měřeni.
Do soutěže došly celkem 3 příspěvky. Podle Výsledků šetření o prospěšnosti
provedenéb,o Geodetickým a
topografickým ústavem v Praze, na podkladě ostatních
souhlasných posudku a po duklaq.ném projednání dospěla soutěžní porota k závěru, že vypsaný tematický úkol
je komplexně vyřešen. Proto bylo rozhodnuto vyplatit
plnou vypsanou částku 3000,Kčs kolektivu' zlepšovatelů ss. inž. Antonínu Černovickému,
inž. Jaroslavu
Kunssbergerovi a Karlu Kutovi z GTů Praha, kteří jako
jediní řeší konkrétním a komplexním zpusobem jak mechanizovanou dokumentaci zavést s využitím převážné
domácí techniky.

i'

Tematický úkol č. lU Retušovací prostředek
pro
vrstvu pro positivní zpusob rytí.
O řešení tematického
úkolu se pokusily dva příspěvky, které hodnotil v rámci pruzkumu prospěšnosti
Kartografický a reprodukční ú.stav v Praze. Ačkoliv žádnýz příspěvku neřeší vypsanou problematiku, tj. retušovací prostředek
pro želatinovou
vrstvu vyvinutou
KRÚ Praha a oba řeší reíušovací prostředky pro vlastní
vrstvu na podkladu Hydrovosku, bylo rozhodnuto vyplatit plnou vypsanou odměnu oběma návrhťl.m rovným
dilem, protože. umožňují plně využívat metody positivního rytí. Proto bude vyplacena částka 250,- Kčs s. Stanislavu Blahutovi z ÚGK Praha a stejná částka ,i kolektivu zlepšovatelu. z ÚGK České Budějovice ss. inž. Bohumilu Štěpánkovi, inž: Vladimíru Kolářovi, Františku Svecovi a inž. Karlu Sýkorovi.
Všechna řešení došlá k tematickým úkolťl.m jsOU
projednávána ještě jako zlepšovací návrhy. 1{ešení dOšl@
k tematickému úkolu č. 1 je projednáváno JI ÚGK Liberec, řešení došlá k tematickému úkolu č. 5 jsou projednávána v ÚGK Brno, k tematickému úkolu Č. 9 v GTÚ
Praha a k tematickému úkolu č. 10 v KRÚ Praha.
Váchal
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SPOLECENSK2

VEDY.

PRAVO.

SPRAvA

B 1 a c kw e 11, D.
Teorie her a statistického
rozhodování. Přel. M. Jiřina. (= Z angl. orig.: Theory of Games and Sta ti sti cal
Decisions. New York 1954.) Praha 1964
(25634)
Brus,
W.
Modely socialistického
hospodářství.
Přel. Jar. Liška,
Libuše Llšková a A. Tomášek. (= Ekonomie a společnost) (= Orig.: Og61ne probletny funkcjonowqnla gospodarkl soclalistycznej. Warszava, Panstwowe wydawnictvo
naukowe 1961). Praha 1964.
. (25642)
K a r li č e k, J.
Technlcko-ekonomická
propaganda v pril.myslových závodech. (= Knižnice Kulturn! práce) Praha 1964.
(25633)
4 -

JAZYK OV EDA

Dub s k ý, O.'
Francouzsko-český

hospodářský

slovnik. Praha

1964.
(25617)

Pta še k" B.
Bulharsko-český,
česko-bulharský
kapesní slovnik.Spolupracovala
V. Dvořáková-prošková.
Praha 1964
(25595)
5 -

MATEMATIKA.

pIURODNI

VĚDY

Babuška,
I.
Numerické řešeni dlferenclálnich rovnic. Aut.: ... Milan
Práger, Emil Vitásek. (= Publikace je určena inženýril.m a matematlkil.m pracujicim v aplikacich, kteří se
při své činnosti setkávaji
s řešenim diferenciálních
rovnic.) Praha 1964
(25644)
Kubiček,
F.
Matematika pro studium pracujicich ve III. a IV. ročniku střednich
pril.myslových škol. Praha 1962.
(25606)
Kunz,
Kalser,
S.
Numerlcal Analysls. New York 1957
(25608]

s t, J.
Sférická trigonometrfe.
(= Matematická
na pomoc učiteli. Sv. 4.) Praha 1964.

.

K fi

knlžnlce. Edice
(25632)

Geodézle
Assemblée
XlIIeme Assemblée Générale l'Assoclatlon Internatlonale
de Géodésle, Berkeley (Californle - USA). Resolutlons.
(= Z: Bulletin Géodéslque. Nouvelle Série, Année 1963,
No 70. 1er Décembre 1963. Extrait. Parls 1963
(25603)
o rod o f s k y, M.
Automatický
libelový nlvelačn(' stroj. Přel. L. Valz.
. (= Z: Zeltschrlft
fťir Vermessungswessen,
1963, č. 4,
sv. 88, str. 153) Plzeň 1964
(25622)
E m p f e h 1 u ng e n
Empfehlungen der Internatlonalen
Association fťir Geodllsle fi1r di~ Durchfťihrung
von Nlvellements
hoher
Genaulgkelt
und '{orschHige fi1r einheltliche
internanationale Bennerinungen und Bezeichnungen.
(= Oeutsche geodlltlsche Kommlsslon bel der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Sonderdruck
aus: Relhe B.
Angewandte Geodllsle
Veroffentlichung
Nr. 1.) Bamberg 1952
(25592)

Halmos,
F.
L'examen de la divlslon des cercles montés dans les
théodol1tes de capaclté falble et moyenne. (
SeparatUm: Acta Technica, Academiae sclentiarum
Hunga~
ricae. Tomus XXXVII, Fasclcul1 1 - 2.) Budapest 1961
(25652)
Hal m Os, F.
.
On the Adjustment of TrllateratlonNetworks.
(= Separatum: Acta Technica, Acadeniiae scientiarum
Hungaricae, Tomus 43; Fasclculi 1 - 2) Budapest 1963
.
(25651)
I n st r u c ti u n I
Instructiuni
pontru trangulat1a de ordlnul I, II, III ~i
IV. Aplicarea acestor instructtuni este obl!gatorle pentru toate instltu11le dln R.P.R. care executa lucrari de
trangulatie
de ordlnul I, II, III ~i IV. Bucure~tI 1962
(25604)

=

Jan t z e n, J. J.
Některé zkušenosti se sestavenim barevně stupnice pro
tematické mapy. Přel. J~n Neumann. {= Z čas.: Tijdschr1ft van het Koninkli]k Nederlandsch Aardrijkskundlg Genootschap. 1, 1961) Praha 1964
(25601)
Kašparová,
M.
Metody zobrazení terénu na mapách malých měi'itek.
(= Literární rešerše).
Praha 1964
(25621)
K a š par o v á, M.
Optimálni soustava školnich kartografickýcb
pomil.cek.
(= Literárni rešerše)
Praha 1964
(25620)
K o vař i k, J.
Kartografie.
(= Česká matice technická.
Ročnik LXIX.
Čis. spisu 392) Praha 1964
(25616)
K rum p han z 1, V. aj.
Zpráva o cestě do Jugoslávie - na konferenci svazu
geodetil. LR Slov8.nije v Lublani o InventarIzaci komunálnich zařizení v městech a sidlištich. (Praha 1964)
(2&599)
Lip s, M.
Untersuchung
von photogrammetrisch
ausgewerteten
Hohenkurven in waldreichem
Gebiz als Grundlage fI1r
kleinmassstllbliche Kartierungen. (= Internationaler
Kongress fiir Photogrammetrie 1964. Kommission IV, Arbeitsgruppe 3: Kleinmassstllbliche Karten. Schweizerische Gesellschaft fi1r Photogrammetrie).
Bern 1963
(25627)
Ma r z ah n, K.
Ergebnisse der Pendelmessungen
des Deutschen Geodlltischen Forschungslnstitutes
auf den Statlonen der europllischen Gravimetereichlinien.
(= Deutsche geodlltlsche
Kommission bei der Bayerischen Akademie der WIssenschaften .. Relhe B: Angewandte Geodllsie - Heft Nr. 44).
Mi1nchen 1958
(25584)
Moll e r, D.
Beitrllge zur baromettlschen
Hohenmessung.
(= Deutsche geodlltische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Reihe C: Disseratlonen-Heft
Nr. 52). Mi1nchen 1962
'
(25583)
O c h sen h i r t, H.
Přispěvek k přesnému měřeni s nivelačn(m strojem Carl
Zelss Ni 2. Přel. Ladislav Valz. (= Z: Zeltschrift fOr
Vermessungswesen,
1963, č. 4 sv. 88, str. 155) Plzeň
(1964)
(25623)
Podrobné
Podrobné bodové pole v místních tratich s použ1tím
dvojobrazového dálkoměru Redta. Dodatek č.1. (= Technolog. postup č. K 4/63), (= Plati ve spojení s technolog. postupem ÚGK Pardubice č. 4/63) Pardublce 1964
,
(25639)
P r ach a ř o v á, H.
Kartografické zpracováni polohopIsu a výškoplsu v THM.
Ryti do vrstvy. (= Llterárni rešerše. Doplňuje rešerší
VÚGTK evid. pod č. 21750) Praha 1964
(25594)
Připrava
Připrava a výpočet souřadnic bodil. zaměřených ortogonální nebo polárni metodou na samočinném
počitači
SIRIUS. Technologický
postup. (= Technolog. postup
č. 1[64]) = Plati ve spojení s prozatimními instrukcemi
THM z r. 1961 a technologickými
postupy ÚGK Pardubice č. 5 (63) a 6 (63). Pardubice 1964
(25638)
Sbornik
Sborník pracovni konference o I1kolecb geodézie v investlčni výstavbě. (= Ceskoslovenská vMecko-technlcká
společnost. Závodni pobočka Ústavu geodézie a kartografie v Opavě z pověi\eni krajského výboru seGl:cepro
stavebnictví v Ostravě.) Opav.a 1963
(25593)
S c h e u f e 1 e n, K. H.
Untersuchung der Bedruckbarkertseigenschaften
van Papier mít H1lfe stat1stlscher Methoden. (= Deutsche geodllt1sche Kommisslon bel der Bayerlschen Akademie der
WIssenschaften.
Re1be C: Olssertationen
Heft Nr. 56.)
Milnchén 1963
r25586)
S c hra der,
B.
Beltrl1ge zu elner wirtschaftllchen
Msung der geodl1ti·
schan Hauptaufgaben fi1r grosse Entfernungen. (= Deutsche geodllt1sche Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Re1be C: 01ssertationen
Heft Nr. 35.) Mi1ncben 1959.
(255871
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V/Edici Výzkumného ústaVu geodetického, topografick.ého a kartografického vyšly v únoru 1965 "Tabulky k výpo~tfim v Gaussově z()brazení~'.
Tabulky jsou vYIPočtenyproeÚpsoid Krasovského
a to v rozsahu jednop.o šestistupňového pásu'spřekrytem 30' a pro zeměpisné' šířky 47°30' a '51°30'. ,
Toto rozme2'jíplně stač~ pro náš stát a' um~žňuje
zmenšit krok tabulek tak, že při výpočtech vystačíme jen s Iinelirní in~erpQlací.
Tábulky jsou sestaveny pro;tyto Ivýppčty:
1. VýpOčet pravoúhlých rovinných souřadnic X,
Y, mendiánové. konverge.nce ta délkového zkreslení m v bodě, daném zeměpisnými 'souřadnicemi
1,.1.:
.'
,
Tabulkyjsou sestaveny podle argumentu tp. s krokem 10". Maxifilální nepřesnost! výsledku je !při
výpočtu souřadnic X, Y ± 0,001 m, konvergence
r ± 0,001"',a délkového zkreslení ± 10.8 při počítánlve3° !pásu. Pro 6° pás, jsou hodnoty pro ,nepřesnost výsledku a souřadnic a konvergence '
dvojnásobné.'
,
2. Výpočet.zeměpisných, souřadnic,~, ~, meridiá·
nové konvergence r' a dálkového zkreslenf v" bodě, daném pravoúhlými rovinnými souřadnicemi

m

X, Y.

'

'Tabulky jsou sestaveny podle argumentu X s kroke'In 100 m. Maximáln'f nepřesnost výsledkfi je
u souřadni~"'A ± 0,00002'; u konvergence r ± \
0,001", u délkovéhO zkreslení ± 10-8 při počítání
ve 3° pásu,V69 pásu pak ,±Oj0002':, ± 0,001",

, lŮ-8•

!

'

"/

3• .výpočet délkových op{av (d- s) a (s-d) a
směrových QPNv ó12 a ó21 ze zobrazení protrigonometrické strany do 70 km. Maximálnínepřesnost"
výpOčtu' mfiže dosáhnout U' _délkových oprav
± 0,001 m, u směrových o'I'rav ± 0,002".\
4. Převod, ptavoiíhlých rovinných.souřadnig ze
soustavy 6°,pásu do soustavy' 3°'pásu, z 3° pású cio
6° pásu,' z .6° pásu dd sousedního 6° pásu a z 3°
p'ásu!losousedntho' 3° pásu. Tabulky pro meztpásoV'épřevody jsou proto roíděleny na čtyři čá!!ti,
podle toho o který převod se jedná. Argumentem
tabulek je stonpaj'íCíbodnpta X; s krokem 1000 m.
Tabulky jsdu vypočteny tak, aby \maximální ne-,
přesnost výsledku nepřesáhla ± O,OO?
m v nqrmál,ním rozsahu přeKrytu (30' od stykového polední"ku). Při překročení nor~álníhorozsahu
p~ekrytu
mil.že nepřesnost vzrfista:ž na,± 0,01 m. Přiz,~nedbání 2. J:!iference přI vÝJ;ločtuhodnot yo se mil.že, hépřesnost . (v' normálním rozsahu překrytu l
'ZVýšitaž na ±,O,003m.",
'TabulkyoQsahují v úvodní. části výpočetní vzorc;e,
.!popis úpravy příslušných 'tabulek a návod k provádění výpočt~. V příloze js,ou uvedeny \iz~ry' '.11'poč~tních fQrIDulářfi.
.
Tabtl~kysvým· Uspořádáním jsou vhodné propočítáni na stolních kéj.lkulačních strojich. .
Publikace má 277 stran a stojí 2q,...,...Kčs.Lze ji
\objednat v' prodejně map Ústavu geodézie a kar~
togtafie pro kraj Středočeský a hlavnI město Pra-:
hu, ,Praha 8. Šaldova 22
,

I

lnž. 'Vladimfr

SťJ.ga, ÚSGK

s automatickým výškovým indexem
Kromě toho malý theodolit· Theo J20
vteřinový theodolit Theo 010

VEl (arl ZeisslENA
Místo vzniku
'li

středisko

tnoderní optiky,

Dotazy Vám odpovi: .
'V~B Carl Zeiss JEHA, zastoupeni pro ČSSR,
"Praha 6 -Bubeneé.-Dr. ,Z. Wintra 10.
J
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