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MI1T Alll,

MITAš, J.
Vplyv teplotných
lai!ných lát

zmien

na

stupnice

Geodetický
a kartografický
obzor,
169-175, 4 obr., 4 tab., lit. 17

invarových
29, 1983,

Č.

BJlHJlHHe TeMnepaTypHldx
HIdX HHBeJlHpHIdX peeK

7, s.

reO.l\e3H'lecKHH H KapTorpaepH'IeCKHH 0630p, 29, 1983,
No 7, CTp. 169-175, 4 PH'C., 4 Ta6., JrHT. 17

Matematické
základny
teplotných
zmien. Určenie koe·
ficientu
d!žkovej teplotnej
rozťažnostl
a. Meranie tep·
loty invarových
nivelačných
lát. Praktické
meranie
a použitá
aparatúra.
Výpočet
nivelačných
prevýšeni
zavedenim
roznych
druhov korekci!.
Závery pre prax.

H3MeHeHHH Ha DlKaJlId HHBllp'

MaTeMaTH'IeclGie OCHOBaHHJI TeMnepaTYPHLlx H3MeRe'
HUH. Onpe.l\eJIeHHe K03epeplITl;HeRTaTepMU'IecKoro pacmHpeHHJI a. 113MepeHue TeMnepaTYPbl HHBapRblX HUBe"
JIHpRblX pecK. flpaKTH'IeCKHe H3MepeHHJI H HCnOJIb30BaHHaJl annaparypa.
BId'lUCJIeHHe HHBeJlHpHLlX npe'BldmeHHH C HCnOJIb30BaHueM pa3HLlX TunOB K~UH.
3aKJIIO'IeHHJl .l\JIJl npaKTHKH.

528.721.222:528.482

528.721.222:528.482
GREGOR,

JI.

uive·

rPErOp,

V.

Riešenie
priestorového
preUnania
kombiuáciou
vej základnice
a priesekovej
fotogrametrie
Geodetický
a kartografický
176-178, Z obr., lit. 1

obzor,

i!aso-

29, 1983, Č. 7, s.

B.

PemeHHe npocTpaHcTBeHHoH 3aCe'lKH KOM6HHallHeu paeepTKH BpeMeHH H MeH3YJlbHOH epOTorpaMMCTpHH
reoJJ:e3HtleCKHH H KapTorpaepH'IecKHH 0630p,
No 7, Cl'p. 176-178,2
pHC., JIHT. 1

29, 1983,

Pozemná
fotogrametria
sa často využiva
pri opakovaných
kontrolných
meraniach
v najroznejšich
oblastiach
technlckej
činnost!.
Pritom sa využivajú
buď
rílzne analytické
riešenia
alebo pomerne
jednoduchá
met6da časovej základnice.
Ako jedna z možnosU dosiahnutla
vysokej
presnostl
sa uvádza
kombinované
riešenie
priestorového
preUnania
s met6dou
časovej
základnice.

Ha3eMHaJl epOTOl'paMMeT'pHJI 'IaCTO npHMeHJleTCJl npa
1I0BTOpRblX KOHl'pOJIbHLlXu3MepeHHJlX B pa3HeHIImX 06J1aCTIlXTeXHH'IOCKOHJJ:ellTeJIbHOCTH.flPH TOM ucnoJIb3YIOTCIl UJIH pa3Hble aHaJIHTH'lecKHe pemeHUJl, UJIH cpaBHHTeJlbHO IIpOCTOH MeTOJJ:pa3BePTKH BpeMeHH. KaK OJJ:HO H3 B03MOJi\HOCTeHJJ:OCTHJi\eHHJlBblCOKoH TQ<lHOCTH,
npHBOJJ:HTCJlKOM6uHHpoBllHHoe pemeHHe npocTpaHCTBeHHOH 3aCe'lKH C MeTOJJ:OMpa3BepTKH BpeMeHH.

528.063.4

B.JIACAK,

528.063.4
VLASAK, M. MetOda

výpoi!tu

objemu

zemních

těles

Geodetický
a kartografický
obzor,
179-184, 8 obr., 4 tab., lit. 3

29, 1983,

Č.

7, s.

Metoda slouži k určeni
objemu tělesa z prostorových
souřadnic
vrcholů
mnohostěnu.
Lépe vystihuje
tvar
zaměřovaného
tělesa
než běžně
užívané
metody
a
podstatně
snižuje
pracnost
měřeni
v terénu.

CTPAHCKI1,

K.

reoJJ:e3H'IeCKHH H KapTorpaepH'IeCKHH 06sop,
No 7, CT'p. 179-184, 8 pHC., 4 Ta6., J1HT. 3

29, 1983,

MeTOJJ: CJIYJi\HT K Ollpe.l\eJIeHHIO 06'J>CMa nOJIOTIIa no
I1pocTpaHCTBeHHbIMKoopJJ:HHaTaM BepmHH MHOrorpammKOB. MeTOJJ: nOCTuraCT epOPMY HSMepeHHOTO 3eMJlJlJiOTO
nOJlOTHa JIyqme 'leM 06b1KHoBeHHo npHMeHlleMble MeroMJJ:b1u cYlllOCTBeHHblM06pa30M YMaJIJleT TPY.l\oeMKOCTb
H3MePeHHH.

528.737.013.4

528.737.013.4

lllTEflAH,

ŠTĚpAN, P.
K problematice

M.-

MeToJJ: BId'IHCJleHHJl 06'J>CMaSeMJlJlHOrO nOJlOTHa

STRANSKÝ, K.

fI.

K np06J1eMaTHKe ~rpaMMeTpH'IeCKOH
fotogrammetrické

Geodetický
a kartografický
obzor,
184-186, 11 obr., 1 tab., lit. 9

signalizace
29, 1983,

Č.

7, s.

Zdůrazněni
důležitosti
provedení
fotogrammetrické
signalizace
a předloženi
požadavků
na kvalitní
zobrazeni signalizačních
znaki! na leteckém
snímku.
Přehled o uživaných
druzích
signalizačnich
znaků (tvar,
velikost)
a návrh zvětšeni
rozměrů
znaků. Článek je
doplněn
obrázky
znaků a tabulkou
s jejich rozměry
pro ri!zná měřítka
snimkování.

CHrHa.JIH~HH

reO.l\e3H'lecKHH H KapTorpaepU'IecKHH 0630p, 29, 1983,
No 7, CTp. 184-186, 11 pac., 1 Ta6., J1HT. 9
floJJ:'IepKUBaeTCJl SHa'leHHe HCnOJIHeHHJl epOTOrpaMMeTpH'IeCKOH CHrHaJIH3~HH u npe.l\J10Ji\eHHe Tpe60BaHHH
.l\JIJl Ka'lecTBeHHoro H306paJi\eHHJ'I CHrHaJlbHLlX 3HaKOB
Ha aapOCHUMKe. 0630p
npHMeHIleMbIX THnOB CHrnaJlbHLlX 3HaKOB (epopMa, pasMepbl)
H npoeKT YBeJlH'IeHHJI
pa3Mepoe SHaKOB. CTaTbJl JJ:OIIOJIHeua PHCYHKaMH :!HaKOB H Ta6~eH
HX pa3MepoB JJ:J1J1pasHblx MacmTa60B
epOTOC'beMKH.

528.41:528.14
CKA.JII1IJ;KA,
528.41:528.14
SKALICKA, D.
Studie poznání
kální slti

.ZJ:.

l1syqeHlle
nOSHaHHJl HSMeHeHHu 1I0JlOJi\eHHJI UYHKTOB
B TO'lHOH J10KaJlbHOHceTH
polohových

změn

Geodetický
a kartografický
obzor,
187-190, 3 obr., 1 tab., lit. 4

bodli

v přesné

29, 1983,

Č.

107, s.

K řešení problematiky
poznáni polohových
změn bodů
přesných
lokálnich
slti na základě výsledkll etapových
měřeni
sítě je navržen
postup
kombinujici
jednodu·
ché testováni
rozdUů
opakovaně
měřených
veličin
s obecným
vyrovnánim
tzv. volné sltě. Uvedená
idea
řešen!
je studována
na jednoduché
schematické
sltl
se simulovanými
polohovými
změnami
bodll.

reoJJ:e3H'lecKHH H KapTOrpa~H'lecKHH 0630p,
No 7, CTp. 187-190, 3 pHC., 1 Ta6., J1HT. 4

29, 1983,

.ZJ:J1J'1
pellleHHJl npOOJIeMaTHKH II03HaHHIl H3MtlHeHHJI:noJ10Ji\eIIHJl nYHl<TOBTQ<IHbIXJ10KaJlbHbIX cereH C HCnOJIb30BaHHeM pe3YJlbTaTOB aTanHbIX H3MepeHHH cem 6blJI
npeJJ:JIOJi\eH cnocOO, KOM6HHHPYIOlllHHIIpOCTyIO IIpDBepKY pa3HOCTeH nOBTopHLlx H3MepeHHH C 06111H~[
ypaBHHBaHHeM TaK Ha3bIBaeMOH CB060JJ:HOHCeTH. flOKa3aHHaJl HJJ:eJl pellleHHJl USY'IaeTCJI Ha npHMepe npocTDH
CXeMaTH'IecKoH CeTH c MOJJ:eJlHpOBaHHLIMH
H3MtlHeHHJlMIl
nOJlOJi\eHHJl nYHKTOB.

528.541.82-187.4:

528.541.82-187.4:

528.()61.6

Einfluss der Temperaturlinderungen
der NiveIlierinvarlatten
Geodetický a
Seite 169-175,

528.001.6

MITÁS, J.

MITÁS, J.
auf

kartografický
obzor, 29,
4 Abb., 4 Tab., Lit. 17

die
1983,

Skalen

Influence of Temperature
LeveIling Rods

Nr.

Geodetický a kartografický
obzor,
pp. 169-175,
4 fig., 4 tab., 17 rel.

7,

Mathematische
Grundiagen
der Temperaturanderungen. Bestimmung
des Koeffizienten
der Temperatur·
liingenausdehnung
a. Temperaturmessung
der Nivel·
liminvarlatten.
Praktische
Messung und die angewen.
dete Apparatur. Berechnung der Nivellementshohendif.
ferenzen mitlels der Anwendung verschiedener
Korrek.
tionsarten.
Schlussfolgerungen
fur die Praxis.

Changes

on Scales of Invar
29,

1983,

No.

7,

Mathematical
foundaUons
of temperature
changes.
Determining
the coefficlent
a of thermal expanslon.
Measuring
the temperature
of lnvar levelling rods.
PracCcal measurement
and the apparatuses
used. Cal·
culation of levelling height differences by lntroducing
different
kinds of corrections.
Practical
concluslons.

528.721.222: 528.482

GREGOR, V.
Liisung de·s Raumeinschneidens
mittels der Kombination der Zeitbasis und der Einschneidephotogrammetrie
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 7,
Seite 176-178,
2 Abb., Lit. 1
Die terrestrische
Photogrammetrie
wird hiiufig bei der
wiederholten
Kontrollmessungen
in der verschiedenen
Gebiete der technlschen
Tiitigkeit angewendet.
Dabei
werden
entweder
verschiedene
analytische
Losungen oder das verhaltnissmassig
einfache
Verfahren
der Zeitbasis ausgenutzt.
AIs eine Moglichkeit
der
Erre1ichung der hohen Genauigkeit
wird die kombi·
nierte Losung des Raumeinschneidens
mit dem Ver·
fahren der Zeitbasis angeftihrt.

528.721.222: 528.482

GREGOR, V.
Solution of tlte Space Resection by Combination
Time Base and Intersection
Photogrammetry

of

Geodetický a kartografický
pp. 176-]78,
2 fig., 1 rel.

7,

29,

1983,

No.

Tenestrlal
photogrammeotry
ls frequently
used with
repeated
check measurements
ln various spltere of
man activity. For that purpose different analytical so·
InCons or a simple method of time base are used.
As a possibility of achievement
of the high accuracy
the combined solution of space resectlon and the me·
thod of time base ls presented.

528.[)63.4

528.[)63.4

VLASÁK, M. - STRÁNSKÝ, K.
Berechnungsverfahren
des Rauminhaits
von Erdkiirper
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 7,
Seite 179-184,
8 Abb., 4 Tab., Lit. 3
Das Verfahren
dient zur Bestimmung des Korperrau·
minhalts
aus den Raumkoordinaten
der Eckpunkte
des Polyede'rs. Es erfasst die Gestalt des gemessenen
Korpers besse,r als die ublichen
Verfahren
und er·
niedrigt wesentllch
den Arbeitsaufwand
der Vermes·
sung lm Gelande.

VLASÁK, M. -

528.737.()13.4

obzor,

A Method

STRÁNSKÝ, K.

of Computing

the Volume

Geodetický a kartografický
obzor,
pp. 179-184,
8 fig., 4 tab., 3 rel.

of Earth
29,

1983,

Bodies
No.

7,

The method is used for determining
the volume of a
body from space coordinates of peaks of a polyhedron.
It better agrees with the shape of me'asured body than
usually
used methods
and substantially
decreases
difficulties of field measurements.

528.737.()13.4

STĚPÁN, P.
ZUl' P1'O'blematik der photogrammetrischen
Signalisii!rung
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 7,
Seite 184-186,
11 Abb., 1 Tab., LIt. 9
Hervorhebung
der Wlchtlgkeit
der Ausfuhrung
der
photogrammetrischen
Signallsierung
und Vorlegung
der Anforderungen
auf eIne Qualitiitsabblldung
der
Signalisierungsmarken
auf dem Luftblld.
Eln Ober·
sicht der angewendeten
Arten der Signalislerungsmar·
ken [dle Form und Grosse] und Entwurf auf der Mar·
kendlmenslonvergrosserung.
Der Beltrag ist mlt der
Abbildungen
der Marken und mit der Tabele ihrer
Dimenslonen
fur verrschledene
Luftbldmassstiibe
er·
ganzt.

Tu the Problem of Protogrammetric
SignalIing
Geodetlcký a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
PP. 184-186,
11 fig., 1 tab., 9 rel.
Importance
of carrying out the photogrammetric
slgnal!ing is emphaslzed
and requlrements
on qual!ty
imagery of signalling marks in an aerial photograph
are proposed. A review of used klnds of signalling
marks [shapel, slze) and the proposal for enlargement
of their dlmensions. The paper ls supplemented
with
lllustrations
of marks and wlth the table contalnlng
thelr s:ze ln acordance
with dífferent Image scales.

528.41:528.14

528.41:528.]4

SKALICKÁ, D.
Studie der Erkenntnisse
der Punktlage'iinderungen
in
einem genauen Lokalnetze
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 7,
Seite 187-19(), 3 Abb., 1 Tab .. Lit. 4
Zur Losung der Problematik
der Erkenntnlsse
der
Punktlageanderungen
in genauen
Lokalnetzen
auf
Grund der Ergebnisse der Etappenne>tzmessungen
wird
ein Verfahren
entworfen,
das die einfache
Testung
der Unterschiede
der gemessenen
Grossen mlt der
alIgemelnen
Ausgleichung
d8ls sog. Lokalnetzes
kombiniert. Die angefuhrte Idee der Losung wird a uf elnem
einfachen
schematischen
Netze mít den simulierten
Punktlage,iinderungen
studiert.

SKALICKÁ, D.
',Study of Identification
uf Changes
in PoslUon of
Points in· the Precise Local Network
Geodetický a kartografIcký
obzor, 29, 1983, No. 7,
pp. 187-19(), 3 flg., 1 tab., 4 rel.
The method for solution of problems of identlfylng
changes ln posltlon of points of precise local networks
baseid on the results of stage measurements
of the
network ls proposed. The method comblnes the, simple
testlng the dlfferences
between repeatedly
measured
quantlties and the general adjustment of the so·called
free neltwork. The glven Idea of solutlon ls studled
on the simple schematic network wlth slmulated chan·
ges ln posltion of points.

STĚPÁN, P.
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Ing. Ján Mitáš, CSc.,
Katedra geodetických základov Svf SVŠT,
Bratislava

Vplyv teplotných zmien na stupnice
invarových nivelačných lát

Z rovnice
Dížka invarového pása, na ktorom je nanesená stupni.
ca nivelačnej laty, sa meni zmenou teploty. Na poznanie jeho dížkových zmien je preto nevyhnutné poznať
aj jeho teplotu, najma pri zisťovaní dynamiky zem·
ského povrchu na geodynamických polygónoch v hor.
natých oblastiach. V takýchto prípadoch musíme
určiť i niekoTkostometrové prevýšenie s maximálnou
presnosťou a čo možno v najvačšej miere eliminovať
vplyv systematických chýb, z ktorých nemožeme zanedbať chybu z rozdielnych teplot (pri komparácia samotnej nivelácii).
Problematikou vplyvu teplotných zmien na invarové nivelačné laty (a tým i na výsledky nivelácie) sa
zaoberalo vera autorov v ČSSR i v zahraničí, napr.
[1-7] a [17]. V tomto príspevku chceme informovať
o niektorých poznatkoch laboratória Katedry geode.
tických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
a naznačiť opatrenia na spresnenie výškových meraní
metódou vermi presnej nivelácie (VPN) alebo zvlášť
presnej nivelácie (ZPN).

Pri rozbore dížkovej rozťažnosti invarového pása
vplyvom teploty vyjdeme z jednoduchého funkčného
vzťahu pre dížku L a teplotu t

Funkciu L(t) nepoznáme. Můžeme ju však nahradiť
v okolí bodu t = to polynómom v tvare

L = L(to)

L'(t)

+ ~~

(t - to)

L"(t)

+ 2f-

(t - tO)2

+

označme symbolom Lo a za neznáme derivácie
funkcie L(t) položme
l!

dížkový

L
- ex o'

+

dL

ex

= Lo[ex+ 2{J(t - to)

+ 2{J(t -

to)

+

+ ...] dt,

(6)

I dL
---~L dt

(7)

o

:Lavá strana rovnice (7) definuje koeficient dížkovej
teplotnej rozťažnosti. Výraz obsahuje okrem konštantného člena ex aj člen lineárne závislý od teploty.
:Lahko možeme k nemu pripojiť aj kvadratický člen
a ďalšie členy. Tie členy ktoré majú reálny význam
a ktoré majú význam iba formálny, určíme metódou
najmenších štvorcov na základe laboratórneho merania a štatistického rozboru výsledkov vyrovllania.
Výsledkam takýchto laboratórnych skúšok je
zistenie, ktorý člen vo výraze (3) je reálny a aký
tvar náhradnej funkcie vyhovuje danému invarovému pásu,
- určenie numerickej hodnoty p1rametrov koeficientu dížkovej teplotnej rozťažnosti.

-

Vo fyzike sa volí hodnota to = O °c. V geodetickej
praxi teplota, pri ktorej sa vykonávajú merania v te·
réne, zvyčajne nevybočuje z medzí O °C až +40 °C.
Pri zvlášť náročných meraniach, napr. sadanie doležitých objektov alebo výskum recentných zvislých
pohybov zemskej kůry, je interval ešte užší. Je preto
výhodné pre geodetické merania voliť základnú teplotu to = +20 °c, ktorá sa všeobecne nazýva laboratórna teplota. Funkcia (3) v tomto prípade presnej.
šie vystihne priebeh dížkových teplotných zmien invarového pisa v uvedenom okruhu pracovných te·
plot. K tejto problematike uveďme nasledujúci príklad. Ak podTa [8] zvolíme {J =
0,4 . 10-9, potom
vplyv kvadratického člena rovnice (4) na určenie
výškového rozdielu Llh pri extrémnej zmene teploty
LIt = t - to = ±20 °C je uvedený v tabuTke l.
Aj keď vieme, že vplyv tohoto člena je systematický, možeme ho vo vačšine prípadov zanedbať(pozri
tab. I). Potom pre dížkovú zmenu LIL = L - Lo
a teplotný rozdiel t - to máme zjednodušený vzťah

L"(to) = {JL
2!

O·

Náhradná funkcia potom bude

L

=

Lo + exLo(t -

to) + {JLo(t - tO)2 +

(3)

poúprave

L = Lo[l + ex(t - to) + {J(t - tO)2] +

rozdiel

p:uametre sú známe. Pre diferenciáldížkovej zmeny dL
a pre teplotu t
dt dostaneme z rovnice (5) vzťah

+

L(to)

L'(tol_

(5) mozeme vypočítati

L - Lo, vyvolaný zmenou teploty t - to, ak ostatné

Výškový

rozdiel
[ml

(4)
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10
100
1000
2000

(3Lo(t-to)'

h

I

[mm]

+ 1,6.
+ 1,6 .
+ 1,6 .
+3,2.

lO-'

10-2
10-1
lO-1
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a vztah pre diferenciál dL je

3. Urěenie teplotného koeficientu rozt'ažnosti

dL = exLodt.
Pre koeficient ex z rovnice (8) vyplýva
ex

1 L-Lo

= -----.

Lo

t - to

V tomto zjednodušenom prípade použijeme vzťah
(10) na určenie koeficientu ex. Pomocou rovnice (9) študujeme vzťahy diferenciálnych zmien skutočných
chýb dL a dto
Pti meraní veličiny L na late bude meraná hodnota
zaťažená chybou v meranej teplote a chybou s použitej hodnoty koeficientu ex. Ak strednú kvadratickú
chybu teploty označíme mt a strednú kvadratickú
chybu dížky ml dostaneme (podra zákona o prenášaní
chýb)
mf = (cxLO)2 m7 Lň (t - tO)2 m;.
(11)

Doterajšie laboratórne štúdie a skúsenosti ukazujú
že nie je jednoduché zistiť hodnotu koeficientu ex invarového meradla. Koeficient ex závisí od dodržania
optimálneho pomeru niklu (Ni) a železa (Fe) v invarovej zliatine (36 % Ni, 64 % Fe) a od primiešanín ďalších prvkov (v zlomkoch %). Ďalej závisí od tepelného
spracovania zliatiny, od tvaru a verkosti prierezu invarového meradla (tyč, pásmo, drót, pás nivelačných
lát), jeho uloženia, polohy ap. Hodnota koeficientu ex
určená pre dané invarové meradlo neplatí preto pre
všetky meradlá toho druhu, a tým menej platí pre in·
varové meradlá odlišného druhu. Na bližšie vysvletlenie tohoto poznatku uveďme taburku 2.

+

Strednú kvadratickú chybu m" vermi často nepoznáme. Potom vplyv chyby v meraní teploty invarového
pisa na dížku L určíme aspoň približne podra vzťahu

Pri určovaní koeficientu ex sa chyby v meraní rozdielu
L - Lo a t - to podra rovnice (10) prenášajú aj do
hodnoty koeficientu ex. Pre strednú kvadratickú chybu
m" podobne dostaneme vzťah

m2 _
,,-

.

1

LW-tO)2

ml

2

[L - Lo

+ . Lo(t-tO)2

]2 2
mt·

Z uvedeného vidíme, že na presné určenie koeficientu
ex treba pri meraní použiť verké Lo a verký rozdiel
t-to'
Prejdime ďalej na skutočné chyby. Ak koeficient ex
určíme so skutočnou chybou L1ex, skutočná chyba L1l
v hodnote L bude daná podra rovnice (8) vzťahom

Aby chyba L1l neprekročila zvolenú hodnotu napr. a,
musí platiť

Napríklad pri meraní prevýšenia L1h
t - to = 10 oe, L1l = a = 1 mm je
,1ex

=

5. 102.\03

•

10

=

= 500 m a pri

0,2 . 10-6•

A naopak, ak skutočná chyba koeficientu exbude ,1ex =
= 1 . 10-6, potom skutočná chyba L1l v danom prípade bude L1l = 5 mm. Toto by viedlo k chybnej interpretácii výškových zmien objektov (i vortikáJnych
pohyb ov zemskej kary) , ak by v danom prípade
existovali.
Pri vermi náročných nivelačných meraniach, akými sú aj merania pre výskum zvislých pohybov zem·
skej kóry, je nutné priprácach v hornatýchoblastiach
(pri verkých prevýšeniach) poznať koeficient ex invarových lát presnejšie ako 0,2 . 10-6•

Koeficient

Druh
invarového meradla

a

\

I

tJ

pracovný etalón
{L=lm
L = lm
L=4m

+0,86.10-'
+0,90
+0,88

+3,76.10-9
+0,58
+3,60

invarový drót
{ L = 24 m
L = 24 m
L = 24 m

-0,58
+0,67
+0,26

+1,03
-0,44
+0,07

+1,6
lát { +1,4
+1,0
pár invarových lát
+2,2
Fennel

\ Autor

[9]

pár invarových
L=3m

pár invarových lát
Zeiss

+1,6

invarová lata Zeiss {

+1,13
+2,61
+3,0
+1,0
+1,57
+1,88
+0,63
+0,16
+0,25

r

invarová lata Wild

I

[1]

[6]
[10]
}[11]
}[12]

1[10]

+0,9

Z taburky 2 vidíme, že pre invarové nivelačné laty
by nebolo správne (na základe predošlých úvah) použiť paušálne hodnotu ex = +1,0.10-6 [11] ani hodnotu ex = +2,0 . 10-6, aká sa používa v ZSSR [13].
Pti určovaní koeficientu ex je dóležité si uvedomiť
rozdiel medzi jeho skutočnou (fyzikálnou) hodnotou
a hodnotou numerickou, ktorú určíme meraním.
Je zrejmé, že numerická hodnota je zaťažená syste·
matickou chybou použitej metódy (vrátane použitej
aparatúrya merača) a je preto iba obrazom skutočnej
hodnoty.
Koeficient ex móžeme určiť niekorkými sposobmi - pomocou komparátora, dilatometra, optickými
metódami (pomocou laseru, interferencie), elektronickými a inými metódami. Z praxe je známe, že všetky
metódy majú svoje systematické chyby. Ako príklad nám poslúžia výsledky laboratórnych meraní,
uvedené v publikácii [8]. Z nich vyplýva, že systematickýrozdiel vkoeficiente exinvaru (analogicky aj iných
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Teplota
t ·0

-53
-13
+ 7
+27

I

Metóda

,
indikátorová

t K

(t

I

+0,04.10-6
+1,42
+1,48
+0,88
+0,25
-0,08
+0,02
+0,20

60
100
140
180
220
260
280
300

oe

a) L1L
b) L1L

=t K -

interferen6ná

+0,77.10-6
+1,88
+2,50
+2,20
+1,07
+0,62
+1,30
+1,80

273,13°)

kovov) medzi dvoma metódami moze prekročiť
krajnú hodnotu. V konkrétnom prípade ide o rozdiel
medzi metódou indikátorovou (dilatometer) a metódou interferenčnou. Časť výsledkov je v tabulke 3.
Údaje uvedené v tabulke 3 majú pre nás len informatívny význam. Pre nivelačné laty ich nemažeme
použiť, pretože boli odvodené pre invarové tyče, prípadne pre invarové hranoly. Je viac ako pravdepodobné, že pre invarové pásy nivelačných lát by sme
dostali iné hodnoty. Výsledky z tab. 3 poukazujú na
nutnosť testovať metódu (včítane aparatúry) použitú
na určenie koeficientu IX invarových nivelačných lát
pred ich použitím v praxi.
Pri bežných technických meraniach by nebolo účelné
určovať rozťažnosť použitých nivelačných lát. Pre
velmi presné výškové merania je to však nevyhnutné,
najma pri meraní v hornatých oblastiach. Preto v krátkej dobe bude treba vyvinúť na určovanie koeficientu
IX vhodné zariadenie, použitel'né v geodetickej praxi.

=

1 . 10-6 .3 . 105 .2. 10 = 6 mm,

= 1 . 10-6 • 3 . 105 • 10 = 3 mm.

Ako z uvedeného príkladu vidieť, je potrebné najma
pri velkých prevýšeniach merať teplotu invarových
pásov nivelačných lát (a teda nie ovzdušia) a pri vý.
počte uvažovať príslušné opravy, aby sme predišli
vefkým hodnotám tejto systematickej chyby, ktorá
by mohla v značnej miere skresliť namerané výsledky.
4.1 Praktické

meranie

a použitá

aparatúra

Všetky poznatky z predchádzajúcich úvah sme sa Ima.
žili využiť pri našom meraní na geodynamickom polygóne Bratislava. Meranie bolo súčasťou podkladov pre
vyšetrovanie recentných zvislých pohybov zemskej
kary v tejto oblasti, ktoré rieši Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VúGK).
Na meranie teploty invarových pásov sme v laboratóriu KGZ SvF pod vedením prof. Ing. J. Krajčího
vyhotovili "tranzistorovú sondu" (konštrukčnú časť
riešil Ing. R. Klajban, elektronickú časť RNDr.
M. Krajčí - v tom čase posluchač Prírodovedeckej fa.
kulty Univerzity Komenského [6]. Sonda využíva
vefkú teplotnú závislosť zvyškového prúdu germániového tranzistora. Bola konštruovaná pre pracovný
rozsah teplot +13 oe až -35 oe a pri danej citlivosti
použitého meradla (1M = 100 mikroampérov) možno
ňou merať teplotu na 0,2 oe. Závislosť medzi čítaným
prúdom v relatívnych jednotkách (RJ) a teplotou
t oe je (na podklade etalónovania) znázornená na
obr. 1.

RJ
200

V súčasnosti sa teplota pri meraní v teréne meria pri
nivelačnom prístroji pomocou ortuťového teplomeru.
Pritom sa predpokladá, že mikroklíma v jednej zostave je teplotne homogénna. Z praxe však vieme, že
vo viičšine prípadoch uvedený predpoklad nie je splnenýt Vyskočil v [4] poukazuje na velkú zložitosť
vzťahov medzi teplotou laty a teplotou mikroklímy,
ktorú nie je možné dostatočne jednoducho a spoIahlivo vyjadriť aJ).alyticky alebo tabulkami. Navrhuje
opravy z teploty počítať z priamo meraných teplot.
Teplota pri komparácii nivelačných lát (či už v laboratóriu alebo v teréne) nemusí zodpovedať teplote
pri meraní. Maže sa líšiť o niekolko stupňov, čo móže
zapríčiniť systematickú chybu vo výslednom prevýšení
až niekolko milimetrov. K tejto problematike uveďme
príklad.
Vyjdime z rovnice (8) pre opravu meranej hodnoty
= IXLo(t - to)' Predpokladajme, že laty boli Iromparované

L1L

a) pri teplote to
b) pri teplote to

= +10 oe,

=

+20 oe.

Potom, ak uvažujeme IX = 1 . 10-6, priemernú teplotu obooh lát (invarových pásov) počas merania
t = +30 oe a namerané prevýšenie L1h = 300 m,
oprava tohoto prevýšenia zo zmeny teploty bude

eitlivá časť sondy - termistor je umiestnený v zad_
nej časti laty vo výške L = 1,5 m a trvalo sa dotýka
invarového pása (obr. 2). Pri meraní meračský pomoc_
ník spojí káblom meradlo so sondou a pokiaI nivelátor
číta na late, pomocník číta na meradle hodnotu prúdu
v RJ. Odpovedajúca teplota v oe sa určí pomocou
obr. 1alebo tiež z tabu rky v práci [6]. Takto meraná
teplota vyjadruje vnútornú teplotu invarového pása
laty v čase merania a v mieste sondy. V ďalšom
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Súbežne s týmto sposobom sme realizovali aj postup založený na výsledkoch nášho teoretického rozboru, t. j. merania sme korigovali aj druhým sposobom
založeným na
- komplexnej etalonáži latových stupníc [15],
- meraní okamžitej teploty invarových pásov nivelačných lát.
Príslušné výsledky umožnili porovnať oba postupy
korekcií a posúdiť reálny prínos druhého postupu.
Praktické merania ukázali, že meranie teploty lát
pomocou tranzistorovej sondy je jednoduché, pohodlné1) a nenarúša vlastné nivelačné meranie.

Vzorce na výpočet nivelačných prevýšení Lth sú známe
a uvedené v literatúre, napr. v [16]. Tieto vzorce sme
použili na výpočet prevýšení, nameraných klasickým
sposobom podfa [14]. Tento postup merania a výpočtu
sme označili v tabufke 4 ako ,,1. sposob".
Ak.o sme už uviedli, klasický nivelačný postup
v teréne sme doplnili meraním teploty lát. Vplyv
tejto teploty a výsledky etalónovania lát (individuálne
opravy k jednotlivým čiarkam latových stupníc podfa
[15]) sme vzali do úvahy pri výpočte prevýšení. Tento
doplnený postup merania a výpočtu prevýšení sme
označili ako ,,2. sposob". Napokon sme nivelačné prevýšenia vypočítali zjednodušeným - ,,3. sposobom",
pri ktorom sme individuálne opravy d;i [15] nahradili
priemerným latovým metrom a z okamžitých teplot
invarových pásov sme vypočítali priemernú teplotu
pre celý oddiel.
Pri výpočte prevýšení sme pri 2. a 3. sposobe použili
nasledujúce vzorce:
2. sposob
výskume uvažujeme umiestniť viac sond do roznych
výšok laty nad terénom s ciefom získať spofahlivejšie
údaje o vnútornej teplote invarového pása laty po
celej jeho dížke.
Meranie teploty uvedeným sposobom sme preskúšali počas nivelačných meraní (ZPN) na časti geodynamického polygónu Bratislava (Pezinok - Stupava)
v dížke 34 km. Obe laty sme doplnili sondami na meranie teploty invarových pisov a okrem toho sme zaužívaným sposobom (teplomerom) merali teplotu
vzduchu pri nivelačnom prístroji. Maximálny rozdiel
medzi teplotou invarového pása laty a teplotou
vzduchu bol na uvedenej lokalite 12
Z meraní teplot invarového pása zadnej a prednej laty tranzistorovou sondou uvedieme na informáciu priebeh
teploty jasného júlového dňa - dopoludnia (obr. 3)
a priebeh teplot prevažne pri zamračenej oblohe (obr.
4). Na obr. 3 a 4 vidieť vefkú variabilitu teplot invarových pisov nivelačných lát sposobenú meteorologickými vplyvmi ako aj vplyvmi lesa a tiež pracovnými podmienkami (lata obrátená k sálavému slnečnému
teplu a lata obrátená od slnka).

Podfa úvah v [15] a v tomto príspevku korigované
prevýšenie Lthi v jednej zostave je

kde je Lth; namerané prevýšenie v zostave,
Lthe oprava na etalónovanie daná vzťahom

Ltht

oe.

Pri praktickom meraní sme sa riadili technologickým postupom [14] a požiadavkami pracovníkov
VúGK, pre· ktorý bolo meranie vykonané. Merania
sme korigovali zaužívaným sposobom (priemerná
dížka latového metra).

pričom d;. je individuálna oprava čítania
na late nazad a d;p je individuálna oprava
čítania na late napred,
oprava z teploty invarového pása laty
v okamihu čítania daná vzťahom
Ltht

kde

(X

= (X[l.(t. - to) -lp(tp

-

to)],

(18)

je koeficient teplotnej rozťažnosti. Jeho hodnota zistená v [6] pre použité laty je
1,13 . 10-6 ± 0,013;
l., lp sú čítania na late nazad a napred,
t., tp sú teploty invarových pásov v okamihu čítania latových úsekov l. alp.

Korigované prevýšenie v jednom oddieli, ktoré pr
tomto sposobe označme Lth2, je súčet korigovaných
prevýšení Lthi celého oddielu
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C invarového

pása

zadnej

laty

prednej

n

Llh2

=~ Llh;
i=l

V tomto prípade sme vypočítali priamo korigované
prevýšenie v jednom oddieli podfa vzťahu
n

Llh

= ~ Llhi
i=l

n

+ (jL ~

i~l

Llhi

(jL = +10 /lm ± 4 /lm. Priemerná teplota invarových pásov lát v oddieli je označená t8 a to je teplota
pri komparácii.
Časť výsledkov (úsek Pezinok - Pezinská Baba),
ktoré sme dostali podIa týchto troch sposobov, sú
uvedené v tabuIke 4.

n

+ lX (t

8

-

to) ~ Llhi· (20)
i=l

Sumakné výrazy znamenajú súčet nameraných a ešte
neopravených prevýšení Llh' v jednotlivých zostavách.
Ak ich súčet označíme zjednodušene Llh', bude

kde (jL je oprava na priemernú hodnotu latového metra (rozdiel: priemerná hodnota dížky mínus nominálna
dížka latového metra). V našom prípade podIa [6]

V tabuIke 4 sme uviedli ako ukážku výsledné prevýšenia jednotlivých oddielov časti nivelovanej trate,
vypočítané jednotlivými sposobmi. Vypočítali sme aj
odchylky O medzi 2. a 1. sposobom a 3. a 1. sposobom.
Ukázalo sa, že odchýlky dosahujú značné hodnoty. Ak
uvážime, že sú sposobené iba rozdielmi medzi použitý.
mi korekciami, potom tieto odchýlky podfa nášho
názoru nemožno zanedbať.
Súčet odchýlok O medzi 2. a 1. sposobom, spočítaný
od počiatku ťahu a v tabuIke označený Op, vykazuje
kolísanie v medziach -0,48 < Op < +0,09 mm. Pre-
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oe
25

I
I

", ~

I "
"

f

oe invarového pása
- - - - - -

tože ide o ustálený sklon nivelovanej trate (stále
stúpanie), má tento súčet takmer konštantný charakter. PodIa nášho názoru odráža sa v uvedených
súčtoch rozdiel v korekciách nameraných prevýšení,
a to medzi korekciou pomocou priemerného latového
metra (1. sposob) a korekciou pomocou individuálnych
opráv jednotlivých latových čiarok d~ (2. sposob).
Vyskytujú sa odchýlky aj medzi 3. a 1. sposobom
a ležia v intervale -0,19 < Op < +1,35 mm. SÚ
vyvolané predovšetkým rozdielom medzi laboratórnou (presnejšou) a poInou (menej presnou) komparáciou.
Ďalej si všimnime odchýlky medzi 3. a 2. sposobom.
Pri oboch bola zavedená oprava z teploty. Ak zanedbáme rozdiel medzi opravou z teploty, vypočítanou z individuálnych hodnot teploty invarového pása
(2. spOsob) a výpočtom z priemerných teplOt v oddieloch (3. sposob), budú odchýlky 3.-2. sposobené
prakticky i b a rozdielom medzi korekciami prevýšení
pomocou priemerného latového metra a pomocou individuálnych opráv
Táto odchýlka dosahuje na
Pezinskej Babe hodnotu +1,36 mm.
Dosiahnuté výsledky v danom prípade (priebeh
terénu a priebeh opráv latových stupníc [15J) jednoznačne poukazujú na nevhodnosť korigovať namerané
prevýšenia pomocou priemerného latového metra,
ale aj na povinnosť venovať zvýšenú pozornosť testovaniu a výberu lát na velmi presné nivelačné merania.
Na takéto merania by sa mali použiť iba tie laty, ktorých opravy delenia stupnice sú náhodne rozložené.
Ak to nie je možné, je nutné korigovať prevýšenia pomocou individuálnych opráv k jednotlivým čiarkam
latových stupníc.

dr

zadnej

. laty
predne)

Na základe uvedených výsledkov v predloženom príspevku, i v práci [15J, možeme konštatovať toto:
- dlžka invarového pása, na ktorom je nanesená
stupnica nivelačnej laty, sa mení so zmenou teploty. Preto pri nivelačných meraniach, najma v hornatých oblastiach (pri veIkých prevýšeniach) je
nutné poznať koeficienty teplotnej rozťažnosti iX
použitých invarových lát presnejšie ako 0,2.10-6;
- v krátkej dobe bude potrebné vyvinúť na určovanie
koeficient ov iX vhodné technické zariadenie;
- na meranie teploty invarových pás ov nivelačných
lát treba vyhotoviť jednoduché (na obsluhu), ale
presné zariadenie, použiteIné v geodetickej praxi;
- k nameraným prevýšeniam treba zavádzať opravy
z okamžitej teploty invarových pásov nivelačných
lát, pretože ich teplota za jasného slnečného dňa
veImi kolíše (obr. 4), je však vždy vyššia ako teplota okolitého vzduchu. Teploty pásov nie sú rovnaké, sú závislé na polohe laty voči sálavému slnečnému teplu;
- k nameraným prevýšeniam nezavádzať opravy
z "priemerného latového metra", ale individuálne
opravy k jednotlivým čiarkam latových stupníc,
čo pri dnešnom spracovanína
počítačoch nerobí
problém.
Ak príjmeme v článku uvedené teoretické rozbory
a poznatky Z použitej literatúry overené na Jlraktických príkladoch, potom nivelačné merania vykonávané a korigované podIa nich budú prínosom nielen pre
geodetickú prax, ale najma na štúdium recentných
zvislých pohybov zemského povrchu.
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1. sposob

2. sposob

Nivcl. bod

I

[ml

57.1
56
42.24
42.23
42.22
42.21
42.20
42.19
42.18
42.17
42.16
42.15
42.14
42.13
42.12
42.11
42.10
42.9
42.8
42.7
42.6
42.5
42.4
42.3
42.1
40.3
40.2
35.2.6
Poznámka:

°

+12,
14,
5,
6,
1,
18,
12,
7,
3,
12,
2,
10,
15,
15,
9,
20,
15,
14,
5,
6,
11,
19,
11,
26,
16,
7,
8,

740
039
838
143
349
252
621
126
296
841
514
956
507
082
871
374
471
220
667
814
732
180
149
184
689
084
624

I

03
38
39
00
33
72
22
72
99
06
30
70
46
58
65
73
20
13
62
09
34
60
46
72
92
12
62

[mm]

I

°

39,84
9,22
8,41
2,98
9,32
2,70
1,20
6,73
6,98
1,16
4,31
6,70
7,39
2,56
1,62
4,66
1,24
0,21
7,64
4,14
2,40
0,78
9,53
4,79
9,86
4,11
4,59

o

[mm]

°

-0,19
-0,16
+0,02
-0,02
-0,01
-0,02
-0,02
+0,01
-0,01
+0,10
+0,01

°

-0,07
-0,02
-0,03
-0,07
+0,04
+0,08
+0,02
+0,05
+0,06
+0,18
+0,07
+0,07
-0,06
-0,01
-0,03

I

Op

[mm]

°

-0,19
-0,35
-0,33
-0,35
-0,36
-0,38
-0,40
-0,39
-0,40
-0,30
-0,29
-0,29
-0,36
-0,38
-0,41
-0,48
-0,44
-0,36
-0,34
-0,29
-0,23
-0,05
+0,02
+0,09
+0,03
+0,02
-0,01

[mm]

°

39,90
9,32
8,42
3,01
9,33
2,78
1,23
6,74
7,00
1,19
4,32
6,76
7,46
2,60
1,68
4,84
1,29
0,26
7,68
4,17
2,44
0,84
9,56
4,89
9,94
4,14
4,64

,

3. sposob

o

[mm]

°

-,013
-0,06
+0,03
+0,01

°

+0,06
+0,01
+0,02
+0,01
+0,13
+0,02
+0,06

°

+0,02
+0,03
+0,11
+0,09
+0,13
+0,06
+0,08
+0,10
+0,24
+0,10
+0,17
+0,02
+0,02
+0,02

I

Op

[mm]

°

-0,13
-0,19
-0,16
-0,15
-0,15
-0,09
-0,08
-0,06
-0,05
+0,08
+0,10
+0,16
+0,16
+0,18
+0,21
+0,32
+0,41
+0,54
+0,60
+0,68
+0,78
+1,02
+1,12
+1,29
+1,31
+1,33
+1,35

O je rczdiel 2. 1. sposob a 3. - 1. sposob
Op je postupný súčet hodnot O od počiatku
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Riešenie priestorového pretínania
kombináciou časovej základnice
a priesekovej fotogrametrie

Doc. Ing. Viktor Gregor, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

Objektívny obraz o priestorových zmenách a pretvoreniach či už zemského povrchu alebo jednotlivých
objektov v závislosti od času, prípadne iných parametrov, dávajú výsledky kontrolných opakovaných
meraní. Prichádzajú do úvahy v najraznejších oblastiach technickej činnosti od kontroly stability priehradových telies, sledovanie svahových pohybov až
po modelový experimentálny výskum v laboratórnych
podmienkach. Pri fotogrametrických meraniach s vysokými požiadavkami na presnosť sa v pozemnej
fotogrametrii vo všeobecnosti využíva buď princíp
časovej základnice alebo razne analytické riešenia
a modifikácie priesekovej fotogrametrie.
Najvyššiu presnosť určenia polohových zmien v pozemnej fotogrametrii dáva metóda časovej základnice,
avšak len v rovine rovnobežnej so snímkovou rovinou,
teda pri vodorovnej osi záberu možno určiť posuny
vo zvislej rovine XZ. Riešenie prevažnej vačšiny úloh
však predpokladá určenie priestorových zmien podrobných bodov. Pre opakované merania navrhuje
autor kombináciu metódy časovej základnice s metódou korekcií snimkových súradníc [1], alebo zo všeobecnejšieho hfadiska kombináciu princípu časovej
základnice a priesekovej fotogrametrie. Výsledkom
sú priestorové súradnice určovaných bodov a tým aj
príslušné polohové, prípadne priestorové vektory posunov pre jednotlivé etapy merania. Za prínos možno
pri danom riešení považovať využitie vysokej presnosti
časovej základnice na určenie priestorových zmien
pozorovaných bodov v jednotlivých etapách merania.

-

X2
Z2
pravá snímka xi{
zi{
favá snímka

pričom x~, z~, xi',

X2, Z2,

= x~
= z~
= x~
= z~

+ LIp',
+ Llq',
+ LIp",
+ Llq",

zi' sú snímkové súradnice bodu P1

xi{, zi{

LIp, príp. Llq

odmerané na snímkach prvého
merania,
sú odvodené z druhej a prípadne
ďalších etáp merania,
sú horizontálne, príp. vertikálne
paralaxy.

Pretože opakované merania bývajú skoro zásadne
vztiahnuté na určitú základnú etapu, je navrhované
riešenie vefmi výhodné, lebo ide v podstate o relativne
merania vzhfadom na túto vzťažnú etapu, pričom
posunom jednotlivých badov zodpovedajú deformačné
paralaxy merané podfa časovej základnice. Okrem
toho možno s výhodou využiť prirodzenú signalizáciu
určovaných bodov, pretože presnosť merania paraláx
signalizovanýuh bodov a markantne zobrazených
predmetov je prakticky rovnaká. V závislosti od
požiadaviek na presnosť možno merať aj vertikálne
paralaxy na snímkach otočených o 90° ako horizontálne, aby sa tak zabezpečila rovnaká presnosť merania
p:1raláx.

3. Praktické overenie metódy
V laboratórnych podmienkach pre experimentálny
výskum,príp. pri sledovaní stability priehradových telies, možno va vačšine prípadov zabezpečiť stabilitu
stanovlsk a tým aj vonkajšiu orientáciu snímok v rámci krajných odchýlok.

Geometrické základy kombinovaného riešenia sú zrejmé z obr. 1. Pri prvom - základnom, alebo vzťažnom - meraní zodpovedajú bodu P1 snímkové súradnice x', x" a z', z". Za predpokladu dodržania podmienok časovej základnice pri vyhotovení snímok,
t.j. zabezpečenie rovnakej vnútornej a vonkajšej orientácie snímok pri druhom meraní, vyjadrujú zmenu polohy bodu P1 do polohy P2 deformačné paralaxy LIp'
LIp", príp. Llq' a Llq", ktorým zodpovedajú skutočné
posuny Llx1a Llx2, príp. Llz1 a Llz2 v rovine rovnobežnej
so snímkovou rovinou. Z hfadiska pracovného postupu sa merajú snímkové súradnice ako daných, tak aj
určovaných bodov len na snímkach z prvého merania
a pre všetky ďalšie opakované etapy stačí odmerať len
horizontálne a vertikálne paralaxy bodov medzi snímkami z prvej a príslušnej etapy merania. Pre prvú
etapu sa vypočíta priestorová poloha podrobných
bodov z odmeraných snímkových súradníc. Na výpočty z ďalších etáp sa použijú snímkové súradnice
z prvej etapy opravené o príslušné merané horizontálne a vertikálne paralaxy podfa vzťahov (obr. 1):
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V danom prípade sme uvedenú metódu použili na
sledovanie svahových pohybov v rámci troch etáp
merania v obci Podhradie pri Prievidú (obr. 2). Obec
leží na stabilizovanom zosuve, ktorý sa aktivizoval
v da3ledku podkop<tnia pri ť<tžbeuhlia v blízkosti ob·
ce. Podmienky z hTadisk<taplikicie časovej základnice
boli dosť zložité, pretože vzhTadom na rozsah zosunu
bolo možné zvoliť stanoviská fotokomory len v zosuvnej oblasti. Na druhej strane však práve overenie
v najnepriaznivejších podmienkach dáva objektívny
obraz o pre3nosti a možnosti ach použitia tej-ktorej
metódy.
Na základe výsledkov geologického prieskumu sme
v rámci daných možností uvažovali ako objektívny
základ dva trigonometrické body, na ktoré sa v rámci
každej etapy merania pripojili nezávislým dížkovým
a uhlovým meraním tak vlícovacie body, ako aj fotogrametrické stanoviská, pričom výšky stanoví sk sa
v každej etape určili niveláciou.

V súvislo3ti so zmenou polohy stanoví sk treba rátať
aj s príslušnou zmenou orientačných úhlov osi zábJru. V dq,n')m prípq,de sa orientačné uhly odmerané
v prvej etl'pc od fotogrametrickej základnice kontrolovali pri ďalších meraniach ako smerniky osi záberu

vzhTadom na pevný bod vzdialený ~3 km (veža ko
stola). Okrem toho sa fotogrametrické stanovisko B,
posúvalo vzhTadom na stanovisko A približne v smere
základnice, takže diferencie medzi orientačnými uhlami osi záberu meranými od základnice a medzi vy·
počítanými orientačnými smerníkmi boli v rozpatí
5-10". VzhTadom na presnosť orientačného zariadenia univerzálnej meračskej komory (DMK) 10 A Zeiss
možno uvedené diferencie považovať za krajnú neistotu v orientácii osí záberu.
Snímky sme vyhotovili širokouhlou DMK 10 A
firmy Zeiss Jena na ortochromatické
Topo desky
Orwo TO 1 s citlivosťou ~3 DIN. Vlícovacie body
v priestore obce sme volili prevažne prirodzene signalizované, ako napr. štít strechy, roh domu, veža ~ostola a pod. V podkopanom území za potokom Takov
boli vlícovacie body signalizované bielymi štvorcovými terčami 40(40 cm s čiernym kruhom o priemere
80 mm v strede terČa.
Pretože pri aplikácii časovej základnice v terénnych
podmienkach nemožno zabezpečiť pri kaž dej etape
merania rovnaké osvetlenie (slnečno, zamračené), treba
sa snažiť aspoň približne dodrž ať čas vyhotovenia sní·
mok vzhTadom na polohu Slnka na oblohe. VeTké
rozdiely v smere osvetlenia predmetov v jednotlivých
etapách mažu čiastočne ovplyvniť presnosť merania
paraláx, zvlášť ak sa popri tom vyskytnú aj rozdiely
vo viditernosti ovzdušia.
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5. Vymeranie snimok a výpočty
Súbor prvkov, ktoré treba na snímkach odmerať, je
podmienený aj sposobu výpočtov. Na vymeranie snímok sme použili stereokomparátor STEKO 1818 Zeiss
Jena. V prípade daného riešenia sa merali na snímkach
prvej etapy snímkové súradnice tak vlícovacích, ako
aj určovaných bodov na výpočet ich priestorových
súradníc metódou korekcií snímkových súradníc [1].
Pre ďalšie etapy sa merali na stereokomp:uátore len
príslušné horizontálne a vertikálne paralaxy vzhfadom
na prvé etapu, t.j. zo snímkových dvojíc vytvorených
podfa časovej základnice kombináciou zodpovedajúcich snímok prvej etapy (favá snímka) a príslušnej
etapy merania (pravá snímka).
Priestorové súradnioe určovaných bodov sa vypočítali v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej na počítači EC 1010 podfa autorom zostaveného programu KORCAZ v jazyku Fortran IV,
ťažisko ktorého tvorí program KOREKCIE [1] na
výpočet priestorových súradníc metódou korekcií
snímkových súradníc, rozšírený o možnosť využitia
metódy časovej základnice. Výsledkom výpočtu sú
priestorové súradnice určovaných bodov pre každú
etapu zvlášť, pričom pre grafické zobrazenie sa vektory polohových zmien jednotlivých bodov určia ako
rozdiel medzi príslušnou etapou merania a základným meraním.
Presnosť
výsledkov
je v podstatnej miere podmienená presnosťou merania snímkových súradníc
a paraláx a taktiež hodnotou konštanty použitej fotokomory. V rámci daných možností prichádza do úvahy buď fototeodolit PHOTEO 1318 Zeiss Jena s konštantou 195 mm, alebo širokouhlá UMK 10 A, Zeiss
Jena s konštantou 100 mm. Z hradiska presnosti
zabezpečuje použitie fototeodolitu PHOTEO prakticky dvojnásobne vyššiu presnosť ako UMK, avšak na
úkor hospC}dárnosti. Efektívnosť použitia širokouWej
komory(UMK)saprejavízvlášťvýrazneak
ide o sledovanie rozsiahlej oblasti s čím treba pri podobných
úlohách rátať. Okrem toho, ak vyjadríme presnosť
merania p~raláx na stereokomp~rátore hodnotou
3. !-tm, vychádza pri použití UMK pre body vzdialené
500 m polohová chyba 15-20 mm, čo je jednak v súlade s presnosťou bodového pofa jednotlivých etáp
merania, jednak úplne postačuje na vystihnutie posunov presahujúcich 0,05 m. A,j keď uvedený rozbor
možno považovať za zjednodušený, spofahlivo vystihuje pre danú úlohu vzťah medzi požadovanou a dosiahnutou presnosťou.

V súvislosti s problematikou krajných odchýlok pre
stabilitu prvkov vonkajšej orientácie pri opakovaných
meraniach treba vylúčiť chyby vonkajšej orientácie
presahujúce pC}žadovanú presnosť merania. Chyby
vonkajšej orientácie v súradniciach jedného projekčného centra sa priamo prenášajú polovičnou hodnotou
na určované body. Tak napr. chyby v určení projekčného centra dy = dz = 0,10 m ovplyvnia súradnice
Ya Z určovaných bodov v priemere o 0,05 m.
V danom prípade pri každom op~kovanom meraní
sa určuje priestorová poloha tak projekčných centier,
ako aj vlícovacích bodov nezávisle znova a fotogra.
metricky určené súraduice sa vyrovnávajú na vlícovacie body. V rozpatí troch meraní sa stanovisko A, posunulo o 0,03 m a stanovisko B o 0,23 m, približne
v smere základnice, čo prakticky neovplyvnilo presnosť výsledkov. Pritom sa prirodzene predpokladá,
že uhlové hodnoty prvkov vonkajšej orientácie kontrolované libelami, t.j. sklon osi záberu OJ a pootočenie
snímky", sú nulové. Uhol osi záberu cp sa meria od základníce a kontroloval sa ako smerník na pevný orientačný bod.

6. Záver
Kombinovaná metóda časovej základnice a priesekovej fotogrametrie vhodna spija možnosť využitia
vysokej presnosti metódy časovej základnice spolu
s časovými úsporami pri vymeraní snímok. Pretože
pri p)užití metódy pre opakované merania sa počet
a rozloženie kontrolných bodov, ako aj sposob vý.
počtu spravidla nemení, zabezpečuje sa tým vysoká
vnútorná presnosť výsledkov. Na základe uvedeného
praktického použitia metódy v zložitých podmien.
kach v oblasti topC}grafických aplikácií možno pred.
pokladať vhodnosť jej využitia takisto v laboratórnych pC}dmienkach experimentálneho výskumu, ako
aj na sledovanie pretvárania roznych konštrukcií
a pod. Zabezpečenie maximálnej presnosti výsledkov
je potom otázkou príslušných rozborov tak z hfadiska
presnosti vstupných hodnot a p:1fametrov použitých
prístrojov, ako aj podmienok pre vyhotovenie snímok.
LITERATÚRA:
[I] GREGOR, V.: Priestorové pretínanie v pozemnej
fotogrametrii met6dou korekcií snímkových súrad.
níc. Geodetický a kartografický obzor, 23 (65), 1977,
Č. 9, s. 232~237.
Do redakcie došlo: 15. 7. 1982
Lektoroval:
Ing. Ji!'i Šíma, CSc., GKP V Praze, n. p.

V přípravě pro příští GaKO jsou:
Seminář "Aktuální problémy mapování"
- změna termínu
Příp'r'avný výbor celostátní
politicko-odborné
akce semináře "Ak1tuální problém~ mapovtiní" oznamuje změ·
nu termínu konání tohoto semináře - na dny 13. a 14.
října t. r. Místo konání zůstává -- Povážská Bystrica.
ta;emnik

Ing. Jiři Vaingát,
ČÚV ČSVTS GK

MAŘÍK,

V.: K otázce

systému
sítí

využití lokálního kartézského
pro zpracování
lokálních
geodle"tick:fch

PRAVDA, J.: Kartografické
tických máp

aspekty

tvorby

synte·

PECÁR, J.: Návrh si-ete na sledovanie
rec1entných
boriZJontálnych
pohyb ov Malých Karpát
POLÁČEK, T.: Obrazová korelace matizovaného
vlícování digitálních
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Ing. Milan Vlasák,
Karel Stránskf,
Výstavba hlavního města Prahy - Výstavba účelových staveb

Význam určování objemu zemních těles v investiční
výstavbě vzrůstá v souvislosti s úspornými opatřeními a požadavky na zpřesnění evidence zemin, zejména deponií ornice.
Při určování objemu zenmích těles se často v geodetické praxi postupuje tak, že těleso, nebo jeho část se
vhodným způsobem nahradí buď pravidelným geometrickým tělesem (nejčastěji kvádr, kužely, jehlany),
nebo se rozdělí příčnými rovnoběžnými profily. Podrobné body se zaměří některou geodetickou metodou
a zpravidla se získají souřadnice a výšky v geodetickém systému. Tyto se pak podle potřeby zpracovávají
početně či graficky. Přesnost výsledné kubatury závisí na mnoha faktorech. Uveďme zejména způsob
aproximace zemního tělesa, přesnost ve vytýčení příčných profilů, přesnost měření podrobných bodů a v neposlední řadě úroveň početní či grafické metody zpracování v terénu změřených hodnot.
Uvedené způsoby v mnohých případech dávají dobré
výsledky [1], ale jejich nevýhodou může být vliv
aproximace. Také použitím příčného profilování nemusíme vždy získat dobré výsledky, anebo je získáme
při složitějších konfiguracích za cenu neúměrného
počtu příčných řezů. Nesmíme také zapomenout na
to, že rovnoběžné příčné profily je nutno poměrně
přesně předem v terénu vytýčit a určit jejich vzdálenosti. Toto podstatně zvyšuje pracnost postupu.
Moderní výpočetní technika umožňuje zvýšit produktivitu geodetických prací nejen prostou mechanizací výpočtů, ale zejména volbou zcela nových postupů. Tato myšlenka vedla autory k vypracování kvalitativně jiné metody. Ta řeší problém obecně číselným zpracováním trojrozměrných souřadnic charakteristických bodů zemního tělesa.

je po ploše tělesa v trojúhelníky a vytvořit tak uzavřenou plochu P. Tento úsek prací představuje první
krok metody.
V dalším kroku provedeme výpočet objemu přímo
ze souřadnic měřených charakteristických bodů (resp.
z měřených šikmých délek, výškových úhlů a neorientovaných vodorovných směrů). Obtížnost řešení tohoto
postupu se starší výpočetní technikou je čtenáři jistě
zřejmá. Zde se podařilo použitím některých poznatků
vektorového a maticového počtu nalézt vhodný algoritmus výpočtu, který vĚak vyžaduje podrobnější
teoretické zdůV'bdnění.

Pro objem Va•b•e trojbokého jehlanu, sestrojeného
z vektorů a, b, c jakožto hran, vycházejících z jednoho
jeho vrcholu O dle [2] platí (obr. 1):
=6

V(a.b,c)

1

= 6 (ax' by.
-

a.o • bz

Cz

+ ay.

• Cy -

1

I(axb) .cl

bz

ay . bx

• Cx
• Cz -

+ az•
az

bx•
•

Cy-

by . cx)

(2)

kde A je matice souřadnic ax, ay, az, bx, by, b., cx, Gy, C.
v dané kartézské souřadnicové soustavě (O, x, y, z).
Bod O pro naši metodu nazveme pólem.

Představme si, že měřené zenmí těleso je aproximováno množstvím charakteristických bodů, které tvoří
obalovou, spojitou, uzavřenou nepravidelnou plochu
P, složenou z obecných trojúhelníků. Trojrozměrné
souřadnice vrcholů trojúhelníků ve zvoleném souřadnicovém systému snadno určíme některou geodetickou
metodou (nejlépe polárně). Je možno použít i pozenmí
či letecké fotogrammetrie, případně vyhodnocení sondáže pro stanovení kubatury ložisek rud a pod.
Přesnost metody závisí na rozvržení a počtu zvolených charakteristických bodů (trojúhelníků). Postup
jejich volby je obdobný jako při topografickém mapování. Není vůbec nutné, aby body byly geometricky
pravidelně uspořádány, naopak, jejich obecná volba
umožňuje dobře aproximovat těleso. Podmínkou metody je zaměřit všechny charakteristické body, spojit
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Výpočet souřadnic vektorů odpovídá použité geodetické metodě měření. Při zaměření polární metodou
zvolíme pól O v místě stanoviska a horizontu stroje.
Pro nitkovou tachymetrii platí
1 . cos2 e . cos

ax

=

ay

= 1 . cos2 e . sin

az

= lI.. 2 sm 2 e - s

(1
(1

kde 1 je laťový úsek, e výškový úhel, (1 vodorovný
neorientovaný směr, s výška záměry.
Pro polární metodu prováděnou elektronickým dál.
koměrem platí:

ax

=

s . cos

a = s . sin
y

(1 .
(1 •

sin z
sin z

kde s je šikmá měřená délka, (1 vodorovný neorientovaný směr, z zenitová vzdálenost.

Vysvětlivka k obr. 3.a, b, c, d, e, f, g, h, j -

Stejné vzorce (3) či (4) platí pro vektory ba c.
Použijeme-li jiné metody, např. pozemní fotogrammetrie, vypočteme souřadnice vektorů jako souřadnice určovaných charakteristických
bodů v libovolně
zvoleném souřadnicovém kartézském systému (O, x, y,
z).

koncové body vektorů

Dále postupujeme obdobně, t. j. zvolíme další
úplnou oblast a takto rozdělíme celý plášť tělesa.
Obvykle zbude několik trojúhelníků se společným boo
dem, který nazveme řídícím bodem, nebo i jednotlivé trojúhelníky. Tyto netvoří oblasti s centrálním
bodem a budeme je dále nazývat neúplnými
oblastmi.
Pro dílčí objem odpovídající i-té oblasti platí:

kde n je pořadové číslo jehlanů v oblasti,
terminant dle (2).

lAni

je de-

Pro celkový objem platí:

V=~Vi'
i=l

kde i je i-tá oblast.

5. Výpočet objemu
Pro objem trojbokého jehlanu (O, a, b, c) platí vzorec
(2) a analogický platí (viz obr. 2) pro jehlany (O,
a, c, dl, (O, a, d, e), (O, a, e, f) a (O, a, f, b). Koncový
bod vektoru a nazveme centrálním
bodem oblasti
b, c, d, e, f, b a spojnici koncových bodů těchto
vektorů nazveme hranicí oblasti. Oblast tohoto typu
budeme dále nazývat úplnou
oblastí.
Sečteme-li
objemy trojbokých jehlanů odpovídající oblasti, získá.
me objem tělesa tvořeného pólem O a vektory a, b, c,
d,e,f.

Jedná se tedy o algebraicky součet determinantů třetího stupně dělený šesti, který lze provádět postupným
výpočtem po oblastech.
Před detailnějším popisem výpočtu uveďme ještě
několik poznámek k celkové organizaci a pravidlům
postupu. Dělení plochy P na oblasti není teoreticky
nutné, ale má ten význam, že se zjednoduší numerický výpočet a získá přehled o tom, který dílčí objem je
již určen. Dále se tímto uspořádáním výpočtu podstatně sníží (při použití malého kalkulátoru) počet
opakování vstupních hodnot.
Dosazujeme-li do determinantů (2) souřadnice vektorů v pravotočivém souřadném systému, musíme
vždy dodržet jejich jisté pořadí, abychom dostal,
kladný objem. Bez důkazu uveďme pravidlo: Hledíme-li na rozvinutou plochu tělesa z její vnější strany,
musí být pořadí souřadnic v determinantech pravoto.
čivé, t. j. dle obr. 3 (a, b, c), (a, c, dl, (a, d, e), (a, e, f),
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(a, f, b), (g, f, h) a (g, h, j). Toto pravidlo je nezbytnou
podmínkou metody. Chceme-li obdržet záporný objem,
hledíme na plochu tělesa z její vnitřní stranyr a zachováme pravotočivost pořadí souřadnic vektoů v determinantech.
Ze zvoleného pólu (stanoviska stroje) se mohou
některé trojúhelníky
jevit levotočivě a objem jim
odpovídajících jehlanů se bude odečítat. Tento případ
jistě nastane, jestliže pól O nebude ležet uvnitř určovaného tělesa. Pól O musí být počátkem souÍ'adného
systému, ale kartézská soustava souí'adnic může být
svou osou x libovolně orientována.
Při měÍ'ení z více stanovisek se vypočtou souřadnice
charakteristických bodů ve zvolené kartézské soustavě
souřadnic. Zde je pak nutno orientovat měí'ené osnovy
vodorovných směrů a provést obvyklé výpočty souřadnic. Podobně postupujeme, jestliže předpokládáme
opakované měření objemů nebo zaměřujeme terén
pí'ed zahájením zemních prací.

6. Úprava výpočtu objemu pro malý počítač

Uveďme případ úplné oblasti tvořené třemi trojúhelníky (obr. 5), kde bod 1 je centrálním bodem
Platí:
1 ~,~,~

Máme-li jen malý počítač (neprogramovatelný nebo
jen s malým počtem programovatelných kroků a pamětí) upravíme výpočet dílčích objemů podle jednotlivých typů oblastí.

V

= 6-

1 ~,~,~

+6

X2, Y2' Z2

~,~,~

YI' Zl

Xv

V=~
1
6

6

1
6

X2' Y2' Z2

xa' Ya' za
Xl'

~,~,~

Xv

Y2-

xa' Ya, za

Y4,

1
6
1
6

Xv
X2-X4,

xa'
Xl'
X2-X4,
x4,

Z2-Z4

Vezměme případ neúplné oblasti tvořené dvěma
trojúhelníky (obr. 4), kde bod 1 je řídícím bodem.
V dalším značme vektory číslicemi. Pišme:
1
V

=6

Xv

YI' Zl

x2' Y2' Z2

~,~,~

1

+6

Yv Zl
Xa' Ya' Za

~,~,~

Druhý determinant upravme tak, že zaměníme druhý
a třetí řádek. Tím se změní jeho znaménko a dostaneme:
Yv

Zl

X4, Y4, Z4

Xa' Ya, Za

tTakto upravený výraz lze sloučit dle [3] v jeden deerminant:

V

1

-6

Za
Zl

Y2-Y4'

Z2-Z4

Ya'

za

YI'

Zl

Y2-Y4'

Z2-Z4

Y4'

~,~,~

Xv

YI' Zl

x4' Y4' Z4
X2, Y2' Z2

I Xv YI' Zl
X2, Y2' Z2 I X4, Y4' Z4

Z4

Zl

YI'
Y2-Y4'

Z2 -

Ya

za

-Y4'

X4, Y4' Z4

Z4

-Z4

Stejným způsobem lze odvodit vzorce pro libovolný
počet trojúhelníků v oblastech. Pro přehlednost je
uvádíme v tab. 1. Prohlédneme-li si tabulku pozorně,
uvidíme její zákonitost, kterou si lze snadno zapamatovat.

Xv

Xv

1

+6

YI'

Xv

1
X2-X4,
6 x -x ,
a 4

+6

Zl

Ya,

xa'

YI' Zl

x4' Y4, Z4

YI'

X2-X4,

1 ~,~,~

xa' Ya' Za

1
6

=--
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počet
troj·
úhelníkú

I

šestinásobck objemu odpovídající neúplné oblastí
(řídící bod 1)

šestinásobek objemu odpovídající úplné oblastí
(centrální bod 1)

iI

I

---

,

2

---

I214

3

3

2

12~41
3-4

4

I 2-14

5

+
12~41
3~5

3-51

6
7
8

>1

1

I

I
1

+

1
4
5 I

I

12>/+14>1
1

2-61 1
5-6

, 2~41 +
I 3

1

+ 12~61
12~41
3-5
5-71

12>1

+ 12~61 + 12~81
12~41
7-8
3-5
5-7

2

12~41
3-5 + 12~61
5-7 +

1 18
27-9

1

>1

4

1 >/

+

I

+ 14>1

+

1

1
6
7 I

6

>1

J
1 I
+ 14-6
+
5 I /6>1

I

/2>1

1

+ /4>1

atd.

+ [6>1

+

I

1
8
9

I

+ 18-\01
9 I

atd.

Pozn.: Pro přehlednost jsou v tabulce determinanty vyjádřeny symbolicky, kde
1
, 2-4
3-4

I

značí

I

Xl'

X2 Xa

-

Yl'

X.,
X.'

Y.,

Z2 -

Z.

Ya -

Y.,

Za -

z.

Mějme zemní těleso dle obr. 6. V terénu zaměříme
podrobné (charakteristické) body geodetickou metodou určující jejich prostorovou polohu a vyhotovíme
polní náčrt se zakreslením térenních zlomů (hran)
a rozdělením na trojúhelníky.
V rámci přípravných prací převedeme výpočtem
naměřené hodnoty na pravoúhlé souřadnice x, y, z.
Údaje pro vzorový příklad jsou uvedeny v tab. 2.

č. bodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

x

7,4
15,0
11,6
6,0
2,3
13,2
9,5
7,5
2,7
9,1
6,6

y

3,4
11,1
11,9
11,8
11,6
40,5
38,0
40,4
40,2
51,5
51,7

z

-1,8
-1,4
2,3
2,1
-1,7
-0,4
2,9
3,0
-0,7
-0,2
-0,5

Zl

Y2 -

II

V dalším kroku rozvineme plášť tělesa do roviny
Nejedná se o rozvinutí kartograficky dokonalé, ale
schematické. K situaci zaměřovaného tělesa z polního
náčrtu připojíme otočenou plochu rostlého terénu,
v našem případě podle spojnice 5-9. Do takto získaného obrazce zakreslíme všechny hrany a rozdělení
pláště na trojúhelníky.
Dále postupně volíme centrální body a současně
graficky vyznačíme jejich úplné oblasti. Na zbývajících plochách (neúplné oblasti) určíme řídicí body.
Tento postup slouží ke kontrole úplnosti pokrytí
pláště (viz obr. 7).
Zároveň s vyznačením oblastí provedeme předpis
souřadnic (souřadnicových rozdílů) a doporučujeme
ho pro výpočet uspořádat dle tab. 3. U pravotočivého
souřadného systému musíme body předepsat také
pravotočivě (v našem případě se v úplné oblasti bodu
10 jedná o trojúhelníky 10 7 6, 10 6 9, 10 9 11 a 10 11 7).
Provedeme numerické vyčíslení celkového objemu.
Užitím pravidla z odst. 5 dostaneme kladné znaménko
u hmoty navršené (deponie), záporné u hmoty odtěžené (stavební jámy). Zavedení znaménka objemu
má praktický význam u terénních úprav, kde je zemní
těleso tvořeno zeminou navršenou i odtěženou.
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centrální bod 2 -

jeho úplná oblast: 1,5,9,6,7,3,1

centrální bod 4 -

jeho úplná oblast:

centrální bod 10 řídící bod 11 -

••
1, 3, 7, 8, 9, 5, 1

jeho úplná oblast: 6, 9, 11, 7, 6

jeho neúplná oblast: 11, 9, 8, 7, 11

Na zaver přistoupíme ke kontrolnímu výpočtu
Provede se tím způsobem, že se zvolí centrální body
v jiných vrcholech trojúhelníků (viz obr. 8).
Vstupní údaje, dílčí objemy odpovídající oblastem
a konečný objem jsou uvedeny v tab. 4.
Pro názornost bylo pro vzorový příklad uvedeno
jednoduché těleso, ale i u členitých a nepravidelných
útvarů lze dojít tímto postupem rychle k výsledku.

úpl~á oblast bodu 2
x
bod
y
2
1-9
5-6
1-7
6-3

15,0
U,1
4,7 -36,8
-10,9 -28,9
- 2,1 -34,6
1,6
28,6

z
-1,4
-1,1
-1,3
-4,7
-2,7

dílčí objem: 745,1935

úplná oblast bodu 4
bod
x
y
z
4
1-7
3-8
1-9
8-5

6,0
U,8
2,1
-4,7
-2,1-34,6
4,1 -28,5 -0,7
4,7 -36,8 -1,1
5,2
28,8
4,7

dílčí objem: -161,5412

úplná oblast bodu 10
bod
x
y
z
10
6-U
9-7

-

neúplná oblast bodu U
z
y
bod x
51,7
6,6
-0,5
9,1
51,5 -0,2 11
2,2 -3,6
0,1 9-7 -6,8
6,6 -11,2
7,5
40,4
2,2 -3,6
3,0
6,8
8

dílčí objem: 260,9763
celkovýnbjem:

úplná oblast bodu 7
bod
y
z
x
9,5
38,0
7
5,9 -40,4
2-10
6-U·
6,6 -11,2
2-8
7,5 -29,3
39,9
11-4
0,6
2-3
3,4 - 0,8
4-3 -5,6 - 0,1

dílčí objem: 134,6423

2,9 9
2,7
40,2
-1,2 2-4
9,0 - 0,7
0,1 5-8 -5,2 -28,8
-4,4 2-U
8,4 -40,6
-2,4 8-10 -1,6 -U,l
-3,7 2-6
1,8 -29,4
-0,2 10-6 -4,1
U,O

dílčí objem: 806,7380

979,271m

3

úplná oblast bodu 9
bod
x
y

Pozn.: První řádek determinantů

tvoří v rámci oblllBti
vždy souřadnice centrálního nebo řídícího bodu,
druhý a třetí řádek alternujepodle tabulky. Ta je
sestavena pro úpravu výpočtu pro malý počítač
(viz čI. 6), při zpracování na samočinném počítači
je způsob zadávání vstupních údajů dán programem.

7,4
9,0
9,3

-0,7
-3,5
-4,7
-0,9
3,2
-1,0
0,2

dílčí objem: 216, 2993

úplná oblast bodu 1
bod
x
y
1
2-4
3-5

z

3,4
-0,7
0,3

z
-1,8
-3,5
4,0

dílčí objem: -43,7663

J'-
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Uvedený výpočetní postup umožňuje obdobnézjednodušení jako užití l'Huilierových vzorců pro výpočet
plochy mnohoúhelníku. Je svým způsobem i jejich
analogií - navazuje na jejich princip s rozšířením na
trojrozměrný prostor. Není však z těchto vzorců přímo
odvozen některým z formálně matematických postupů.
Předkládaná
metoda byla úspěšně použita při
určování objemů stavebních jam a deponií. výpočty
byly prováděny kapesním kalkulátorem
SHARP
EL-5002. Na základě získaných poznatků můžeme
konstatovat, že těleso obecného tvaru se vystihne
lépe, než příčným profilováním. Čas potřebný k provedení výpočetních prací je stejný nebo jen nepatrně
vyšší než u profilové metody, zatímco se podstatně
snižuje pracnost měření v terénu.
LITERATURA:
[I] KRUMPHANZL, V.: Inženýrská geodézie, Praha,
Státní nakladatelství technické literatury 1959 332s.

z GEODETICKÉ

A KARTOGRAFICKÉ

[2] KNICHAL, V. - BAŠTA, A. - PIŠL, M. - REKTORYS, K.: Matematika II, Praha, Státní nakladatelství technické literatury 1966 600s.
[3] BARTSCH, H. - J.: Matematické vzorce, 3. vydání
Praha, Státní nakladatelství
technické literatury
1971 580s.

Lektoroval:
Ing. František Šilar, CSc.,

~ÚGK

Protože se autoři nezabývají kvalitativní stránkou metod!y, je třeba, aby si čtenář uvMlomi!, že o kvalitě určovaného ,oojemu se roZhoduje ještě před použitím výpočetní metody, uv'ooené v čláln'ku. Kvalita výsledku záleží totiž především na vhodné volbě bodů, jejichž souřadl!lice se určují. Záleží ted,y na tom, jak vhodně JSOU
ap~oximovány čá'sti z,emního tělesa matemat:cky d'e1finov'anými tělesy, v uvedeném případě trojookými jehlany.

PRAXE

K problematice fotogrammetrické
signalizace

Ing. Petr Štěpán,
Geodézie, n. p., Pardubke

Jedním z činitelů, který ovlivňuje výslednou přesnost
mapového díla vyhotoveného fotogrammetrickou metodou, je správné provedení signalizace bodového
pole, tj. bodů výchozích (daných) pro analytiokou
aerotriangulaci (AAT) a bodů, které by se jinak na
snímku nezobrazily dostatečně zřetelně.
Signalizační znaky, aby splňovaly požadavky na
kvalitní zobrazení na snímku, musí vyhovovat: 1)
barvou, 2) tvarem, 3) velikostí a 4) umístěním.
Ad 1) -

barva signálů

'Fotogrammetrické
signály mají ve většině případů
nátěr bílé barvy. Pokud okolí signálu je málo kon·
trastní, je nutné vyhotovit tmavý výrazný okraj - viz
tab.: lit. [7], obr. L. Obecně lze tedy říci, že signalizačn.Í znaky musí být vůči svému okolí výrazné a nesmí v něm zanikat.

Velikost čtvercových signálů, ramen a odsazení ramen od signálu je většinou určována v závislosti na
měřítku leteckého snímku (1 : M,,). V odborné literatuře je uvedena řad!), vzorců pro určení rozměrů signalizačních znaků, které se však v některých parametrech (i označeních) vzájemně dost liší - viz
obrázky k tab. 1 a tabulku 1, kde jsou uvedeny tvary
signalizačních znaků, vzorce pro výpočet jejich parametrů a rozměry znaků pro měřítka snímků určených
pro Základní mapu ČSSR velkého měřítka.
Ramena znaku je vhodné volit delší než je uvedeno
např. v [7], neboť při zhoršené kvalitě zobrazení signalizačního znaku na snímku může takto velmi snadno
dojít k záměně čtverce a ramena.
Ad 4) -

Ad 2) -

umístění signálů

tvar signálů

Podrobné body se vždy signalizují čtvercovými signály. U bodového pole jsou však signalizační znaky,
jak je zřejmé z tabulky 1, různé.Vněkterýchpřípadech
je vlastní bod označen čtvercovým signálem a informativní ramena (2 až 4) jsou odsazená-viz
tab. 1:
lit. [1], obr. A, [5], obr. D, [6], obr. E, [7], obr. E, [8],
obr. G a H. Jiný způsob signalizace je ten, že se ra.
menakřiží nad bodem, tzn., že bodjesignalizovánjako
průsečík ramen-viz tab. 1: lit. [2] a [3], obr. B, [4],
obr. C, [7] obr. F. Těchto signalizačních znaků se
v současnosti téměř nepoužívá.

Ctvercové znaky se umísťují centricky a ramena
tak, aby se jejich osy protínaly nad středem bodu.
Pokud to podmínky v terénu dovolí, umístí se čtvercový znak i ramena ve stejné výšce. Ramena je nutné
umísťovat od čtverců vždy s patřičným odsazením,
jinak dochází na snímku ke splynutí čtvercového znaku s rameny.
Vycházeje z [6], [71 a z praktických zkušeností, navrhl autor tohoto příspěvku vzorce pro výpočet parametrů signalizačních znaků a způsob signalizace - viz
tab. 1: lit. [8], který se bude u n. p. Geodézie Pardubice realizovat již při jarním snímkování 1983. U vý-
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Bodové
Lit.

způsob

signalizace,

vzorce

[I]

[2]
[3]
~-

A
a ~ 20 cm
b ~ 100 cm
cmin. =Ms.
. (0,05 -;- 0,07)

pole

I

Podrobné
1 : 6800
[cm]

I

1 : 13 600
[cm]

17 -;- 24

34 -;- 48

68 -;- 95

23
4

45
8

91
15

zpúso b signalizace.

vzorce

neuvlidí se

I

1

I

1 : G800
[cm]

11 : 1:{ GOO
[cm]

(17 -;- 24) (34 -;- 48) (68 -;- 95)

5-;-7
10 -;- 14
19 -;- 27
s = Ms/(300 -;-400)
(25 -;- 35) -;- (50 -;- 70) -;- (95-;-133) -;(35 -;- 49)
(70 -;- 98) (135 -;- 189)

--

[6]

I

8-;-1I

17 -;- 23

8-;-1I

17 -;- 2:3 34 -;- 45

8-;-1I

17 -;- 23

34 -;- 45

li -;-14

23 -;- 27

45 -;- 54

34 -;- 45

J

/(500 -;- 700)
d = š . (5 -;- 7)

--

body

1 : 3400
[cm]

s = Ms/
/(300 -;- 400)

C
Š = Ms/

[5]

I

J

B
d ~ Ms/150
Š ~ d/6

[4]

l

1 : 3400
[cm]

D
s = Ms/
/(300 -;- 400)
d = Ms/80
š = d/IO
E
a = Ms/500
b = Ms/80
c = Ms/
/(250 -;- 300)
d = Ms/
/( 250 -;- 300)

J
8

8 -;- li
42
4

17 -;- 23
85
8

34 -;- 45
170
17

7
42

14
85

27
170

li -;-14

23 -;- 27

45 -;- 54

li -;-14

23 -;- 27

45 -;- 54

= Ms/
/(300 -;- 400)

K
c = Ms/
/(250 -;- 300)

- ----

I

[7]
F
a = Ms/560
b = Ms/80

6
42

12
85

24
170

K
a
b
c
d

=
=
=
=

E
Ms/560
Ms/200
Ms/300
Ms/300

6
17
li
li

12
34
23
23

24
68
45
45

c = Ms/300

li

23

45

L
c = Ms/300
e = Ms/60

li

57

23
1I3

45
227

14

27

54

[8]

K
G
a
b
c
d

=
=
=
=

H
MS/500
Ms/80
Ms/250
Ms/I25

o

~"'i..

CJ
~

c

c = Ms/250

n

7
42
14
27

14
85
27
54

27
170
54
109

_,5".

..
~"'i.a

)A .••.• ,

b

•

~~ J .
d
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chozích (daných) bodů se budou pro bezpečnou identifikaci umísťovat zásadně 3 ramena (tab.l: lit. [8], obr.
G) a u bodů PBPP,jejichž souřadnice mají být určeny
AAT, zásadně 2 ramena (tab. l: lit. [8], obr. H). Odsazení ramen od signálu je navrženo větší než je uvedeno v [6] a [7] z důvodu popsaného v odstavci
ad4).
Posouzení celkové kvality signalizačního znaku zobrazeného na snímku je značně subjektivní.Fotogrammetr může při vyhodnocování tuto kvalitu jen částečně zlepšit (opět jen subjektivně), např. při měření na
velmi pře3ném stereokomparátoru Stecometer, kde má
možnost volby vhodné barvy, tvaru a velikosti měřické značky vzhledem k barvě, tvaru, velikosti a umístění zobrazeného signálu. Při fotogrammetrickém mapování např. na stereJmetrografu však tato možnost
již není a záleží tedy jen na tom, jak byly signalizační
znaky správně určeny, v terénu umístěny a na kvalitě
snímků.
Tento článek pojednává jen o části problematiky
fotogrammetrické signalizace, a to o tvarech a veli.
k03tech užívaných signalizačních znaků. Jinou problematikou zůstává např. druh materiálu signalizačních znaků a jeho úspora, která je řešena v [9] a v návrhu použití pouze 2 ramen (tab. l: lit. [8], obr. H),
možno3t ome.::enísignalizace, četnost signalizace apod.

[7] Technologický postup pro podrobné měfení polohopisu fotogrammetrickými
metodami. ČUGK, Praha
1982.
[8] STĚPÁN, P.: Fotogrammetrická
signalizace. Zpravodaj 10/82, Geo,dézie, n. p., Pardubice, 1982.
[9] STĚPAN, P.: Uspora materiálu na fotogrammetrickou signalizaci podrobných bodů v intravilánu. ZN
47/82, Geodézie, n. p., Pardubice, 1982.

Lektoroval:
Ing. Josef Pr;ažák,
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H. - Marek, K.-H.: K otázce rozvoje dálkového průzkumu Země v NDR, s. 217-221.
Merkel, T.: Dálkový průzkum Země a tvorba map, s. 222
až 224.
IJeumlich, F.: Od optického k elektronickému
teodolitu?,
5.224-227.
Buschmann, E.: Principy geodetického
určení polohy a
příprava jeho reallzace, s. 228-231.
Haack, E.: O stavu prací v oblasti standardizace
geografických názvů v NDR, s. 232-233.
Haack, E.: Myšlenky revanšistické
ideologie v kartografickýoh dnech pro školy, s. 233-234.
Zimmermann, B.: 100 let mezinárodních
výzkumů polárních oblastí - 25 let Mezinárodního geofyzikálního
roku, s. 234-236.
Marckwardt,
W.: Univerzální stereoskopický
systém se
základním vybavením Topocart D VEB Car! Zeiss Jena,
5.236-240.
Sandner, E. Gosch, W.: Obsah a značeni mapy pro
plánování "Rekreace a turistiky", s. 240-243.
Kautzleben,

[I] Instrukce pro mapování v měřítkách I : 10,000 a
I : 5000, 2. díl (fotogrammetrická instrukce). USGK,
Praha 1959.
[2] POTUŽÁK, P. - CíSAŘ, J.: Podrobné mapování.
SNTL, Praha 1966.
[3] CíSAŘ, J. - BOGUSZAK, F. - JANEČEK, J.:
Mapování. Kartografické naJdadatelství, Praha 1970.
[4] HERMANY, J. - PICHLIK, V.: Fotogrammetrie.
Kartografie, Praha 1975.
~
[5] SMIDRKAL, J.: Fotogrammetrie 1. CVUT, Praha
1975.
[6] Metodický návod pro určování bodů podrobného
! polohového bodového pole analytickou
aerotriangu.
lací (návrh). ČÚGK, Praha 1981.
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PRACí STUDENTSKÉ

VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČiNNOSTI

Studie poznání polohových změn bodů
v přesné lokální síti

1. Úvod
Jedním ze základních problémů při budování přesných lokálních sítí pro potřeby investiční výstavby
je otázka zajištění p:}lohové stability bodů těchto sítí
po celou dobu jejich re:1lizace. Polohová změna bodů
vytyčovací sítě může nepříznivě ovlivnit návaznost vytyčovacích prací v jednotlivých etapách výiltavby
a způsobit tak i hmotné škody. Problematika poznání
polohové změny bodů geodetických sítí se zejména
v souvislosti s předpokládanou výstavbou jaderných
elektráren stala předmětem resortního výzkumného
úkolu R-4-0I "Metody sledování prostow~é polohy
geodetických bodů", jehož řešitelem je VUGK Bratislava a koordinátorem Ing. J. Kukuča, DrSc., ředitel
VúGK. V rámci tohoto úkolu je na oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT Praha řešena
dílčí úloha R-4-0I-I-02 "Měřické a výpočetní metody
sledování prostorové polohy bodů", jejímžzodpovědným řešitelem je Ing. M. Ingeduld, CSc. V první etapě
řešení této dílčí úlohy byly mimo jiné vytvořeny Ing.
M. Ingeduldem, CSc., první studie modelového řešení
poznání polohové změny bodů lokálních sítí [2].. Na
základě těchto studií byla autorem stanovena Idea
dalšího řešení, jejíž ověření na schematické síti tvořené čtyřbodem bylo provedeno jako samostatný
úkol v rámci prací pro SVOČ.

2. Předpoklady a možnosti poznáni polohové změny
bodu
Prvním nutným předpokladem možného poznání polohové změny bodu je důsledná statistická evidence
vývoje všech měřených veličin v síti. Dalším předpokladem je udržovat neustále v celém poznávacím procesu (výpočtu, vyrovnání atd.) vzájemný vztah mezi
základní a následujícími etapami měření a zpracování
sítě. Vyrovnání každé etapy zvlášť by nemuselo být
tak průkazné. Soubor měřených hodnot, který chceme
použít, musí být otestovaný s ohledem na účel měření
a musíme znát střední chyby měřených veličin. Při
měření osnov vodorovných směrů je nutné dodržovat
požadavek shodných poč~tků osn?v pro kaž~ou et~pu
měření, a to na vzdáleny bod mImo vlastm lokalItu,
přičemž se předpokládá lokalita o rozloze asi 15 až
20 km2• Není-li k dispozici žádný takový vhodný
bod, je možné použít bodu uvnitř lokality, který není
součástí sítě, nebo astronomické orientace. Při splnění
všech těchto požadavků může velikost rozdílů příslušných měřených veličin v různých etapách vztahující
se k dvojici bodů, vybraných podle expertizy geologa,
potvrdit nebo zamítnout hypotézu o tom, že jeden
nebo oba body změnily svou polohu. Po výpočtu
rozdílů otestovaných délek a směrů a zákresem jejich
velikostí do přehledky sítě pomocí vhodných znaků je
možné vyslovit hypotézu o změně polohy bodů buď

Ing. Dana Skalická,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v části sítě, nebo v síti celé. K odhadu pravděpodobného směru posunu bodu lze využít pravidla o znaménkách těchto změn (viz dále), analogického pravidlu
používaného při kontrole znamének centračních změn.
Všechny tyto informace je možné dále zpracovávat
pomocí obecného vyrovnání sítě, jehož princip je podrobně popsán v [1]. V tomto příspěvku je řešení
omezeno jen na sítě plošného charakteru, ve kterých
existuje alespoň jeden bod v blízkosti jejich těžiště.
Idea řešení je založena na kombinaci zcela jednodu.
chého testování rozdílů etapových měření, grafického
záznamu některých informací do přehledky sítě a konečně obecného vyrovnání sítě s využitím různých
typů podmínkových matic. Při tom bylo využito
závěrů výzkumné zprávy katedry geodézie a pozemkových úprav fakulty stavební ČVUT Praha [2] za
rok 1981.

3. Navrhovaný postup řešeni
Řešení a jeho rozbor byly zatím provedeny na modelu
sítě ,tvořeného trojúhelníkem o straně 1500 m s centrálním bodem. Nejprve byly vypočteny exaktní hodnoty základní etapy a dalších etap s realizovanými
posuny v první etapě bodu č. 3, v druhé etapě bodů
č. 3 a 4, ve třetí etapě všech čtyřech bodů. Posuny
bodů byly voleny vždy ve směru kolmém na spojnici
centrálního a daného bodu doprava o 20 mm a u cen·
trálního bodu (č. 4) o 2'0 mm ve směru spojnice 1-4.
Pomocí generátoru náhodných čísel na ktlkulátoru
TI 58 (program ML 15) byly pak vytvořeny měřené
hodnoty pro jednotlivé etapy tak, že přesnost úhlového a délkového měření bylo možné charakterizovat
středními chybami m", a m •. Tyto střední chyby byly
voleny pro předpoklad očekávaných středních chyb
v souřadnicích jednotlivých
bodů kolem hodnoty
3 mm. Po té byl proveden podrobný rozbor přesnoti
v celém průběhu zpracování základní etapy. Základní
etapa byla řešena jako volná síť s využitím podmínkové matice B odpovídající Helmertově transformaci
viz [1]. Výsledná střední souřadnicová chyba po vyrovnání m(XY) pro průměrnou délku činila 2,4 mm.
Poněvadž ve všech případech (následujících etapách)
byl v podstatě použit stejný postup zpracování a stejná přesnost měření, platí výsledky rozboru pro
všechny takové etapy.
Pro každou etapu zvlášť byly pak vypočteny rozdíly měřených veličin t(1p, 8) v základní (tz) a příslušné
i-té etapě (ti)'
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Dále byly zjištěny střední chyby těchto rozdílů
(mLltl a jejich násobky 2mLlt, 2,5mLlt, 3mLlt. čímž byly
určeny tzv. intervaly spolehlivosti. K výpočtu středních chyb rozdílů byly použity střední chyby jednoho
měření známé pro každou etapu.
mLlt

= ±

Vm~ z

+ m~..,

Vypočtené rozdíly .1t, respektive jejich absolutní
hodnoty, mohou být buď menší než mLI!> nebo mohou
zapadnout do intervalů <mLlt; 2mLlt>, (2mLlt; 2,5mLlt>,
(2,5mLlt; 3mLlt>
a nebo mohou být větší než
3mLlt. Předem položenou hypotézu o tom, že došlo
k polohové změně bodů, je možné podle velikosti absolutních hodnot rozdílů l.1tl v porovnání se střední
chybou mLlt buď zamítnout, nebo nezamítnout, a to
s rizikem podle [3]. Pro názornost tyto a další údaje
zakreslíme do přehledky sítě pomocí vhodných značek.
Značky týkající se směrů (» umístíme na spojnici
poblíž bodu, ze kterého směr vychází, značky pro délky' ( I) nakreslíme doprostřed spojnice. Počet značek
zvolíme podle toho, kterému z výše uvedených intervalů středních rozdílů mLlt budou odpovídat svými
velikostmi absolutních hodnot vypočtené rozdíly měřených veličin. Rozdíl l.1t) <mLlt neoznačíme žádnou
značkou, rozdílu v intervalu <mLlt; 2mLlt> připojíme
1 značku, intervalu (2mLlt; 2,5mLlt>2 značky, intervalu (2,5mLlt; 3mLlt> 3 značky. V případě, že l.1tl >3mLlt.
označíme směr či délku značkou.
. Do p~ehledky
sítě dále vpíšeme znaménka rozdílů měřených směrů.
Předem však musí být pamatováno na provedení statistického sledování měřených veličin, aby zejména
hodnoty rozdílů délek stran nebyly ovlivněny systematickou chybou. V tomto postupu použijeme jednoduchou zkoušku znamének. Překročí-li v souboru n
chyb rozdíl kladných a záporných znamének číslo
lze usuzovat na vliv systematické chyby, překročí-li hodnotu 2
jsme o tom prakticky přesvědčeni. Podle rozložení znamének je dokonce možné
odhadnout i pravděpodobný směr posunu bodu. Na
stanovisku vedeme rozdělovací čáru mezi znaménky
kladnými a zápornými. Změna polohy nastala ve
směru čáry, pokud, stojíme-li na stanovisku, máme
po pravé ruce znaménka kladná a po levé záporná.
Není-li tomu tak, došlo k pohybu ve směru opačném.
Přitom je třeba brát ohled na převažující počet znamének a velikosti [.1tl. Z takto doplněné přehledky
sítě je již možné udělat si určitý názor na polohové
změny bodů. Ještě lepší názor získáme, připíšeme-li
do přehledky hodnoty zvláště významných příčných
(.1q) a podélných (.18) změn, středních souřadnicových
chyb m(XV) vypočtených na základě měř'ených i vyrovnaných hodnot (mtxV») podle vzorců:

Vn,

Vn,

pro měřené hodnoty

.1g = 8 .1;;

m(xv)

=±

po vyrovnání

.1q*

m*
= 8 _'1'_,

e '

*

m(XY)

--

±

V~
V

(.1q2

+ .18

1 (ALJq *2
2""

2),

+

*2)

ms,

(3)

kde m~ a m~ představují střední chyby vyrovnaných
měřených směrů a délek.

Nemá-li některý směr žádné označení, pravděpodobnost, že k pohybu bodů této spojnice nedošlo, je velká.
Naop3k, vyskytne-li se v okolí bodu velký počet
značek, je podezření na možnost polohové změny
oprávněné. Podle vyplněné přehledky můžeme vyslovit názor, že došlo ke změll'im v poloze bodů
v části sítě nebo v síti celé a vybrat jednu z možných
variant dalšího řešeni.
a) Jestliže všechny l.1t[ budou menší než 2mLlt. podezření na pohyb bodu ještě nevzniká.
b) Pokud všechny [.1tl < 2,5mLlt a současně
ťX) 2/3 rozdílů l.1tl < mLlt,
vybereme v té části sítě, kde l.1tl < mLlt. vhodný
referenční bod a pevný směrník, čemuž odpovídá
podmínková matice C viz [1]. S těmito podmínkami, měřenými hodnotami a přibližnými souřadnicemi, kterými budou vyrovnané souřadnice základ.
ní etapy, síť vyrovnáme. (1. kolo vyrovnání.)
Změní-li se vyrovnané souřadnice v oblasti, kde
2mLlt < [.1t[ ~ 2,5mLlt o více jak 2m(xlI), považujeme
tímto způsobem určené souřadnice za přibližné
a celou síť vyrovnáme znovu, tentokrát s podmínkovou maticí B (2. kolo vyrovnání).
fJ) více jak 1/3 hodnot l.1tl > mLlt. řešíme stejným
způsobem jako v případě bťX) s tím, že určitě ř'ešíme
přibližné souřadnice.
c) Vyskytují-li se v síti i hodnoty l.1tl > 2,5mLlt
ťX) jen v části sítě, postupujeme stejně jako v pHpadě bťX),
fJ) ve všech částech sítě, celou síť nejdHve vyrovnámf;}s použitím nových měř'ených hodnot odpovídajících dané etapě měření, přibližných souřadnic,
kterými budou opět vyrovnané souřadnice základní
etapy, a podmínkovématice
B odpovídající Helmertově transformaci (1. kolo vyrovnání).
Jak je ukázáno v [1], je obecné vyrovnání sítě definováno rovnicemi
Dv = Ah-l,
Ch=O,
které

znamenají vyrovnání měření za podmínky
a umístění sítě prostřednictvím podmínkové matice, která v případě, že C = B, nese prvky
Helmertovy transformace a znamená přimknutí vy.
rovnaných souřadnic prostřednictvím vektoru h k poloze bodů daných přibližnými souřadnicemi za podmínky hTh = min.
Nyní si připomeňme závislost transformačních koeficientů Helmertovy transformace na rozložení identických bodů vzhledem k těžišti.
U Helmertovy transformace se v transformačních
koeficientech vyskytuje hodnota [~~
1]1]], kde ~ a 1]
jsou souřadnice bodů vztažené k těžišti sítě. Z toho
vyplývá, že bod v těžišti neovlivní výpočet transfor·
mačního klíče. Poněvadž prakticky v každé plošné
síti existuje nějaký bod v blízkosti jejího těžiště,
s výhodou tohoto poznatku využijeme. Změní-li se
poloha bodu v blízkosti těžiště, podmínka hTh = min
se na bodech vzdálených od těžiště plní dobře. Pro
body v blízkosti těžiště nejsou pro její splnění k dispozici dostatečně reálné informace. Převažuje podmínka
[pvvl = min, a proto výsledné umístění vyrovnaného
bodu u těžiště odpovídá měřeným veličinám a tedy
i jeho nové poloze v terénu.
[pvv] _min
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4. Příklady řešení s použitím obou druhů podmfnkových
matic
První etapa (etapa O O 20 O) je příkladem, kdy bylo
podle vyplněné přehledky sítě (obr. 1) vhodné použít
v prvním kole vyrovnání podmínkovou maticí C.
Podmínky byly voleny takto:
Bod č. 1 referenční ~ dX1 = dY1 = O,
Směrník 0'12 pevný ~ dX2sin 0'12 - dY2cos 0'12 = O.

rr\."'1,1~ m,.-3/3"C'

~ -2,0 m, -3,5
zóklCldn( etapo:

fr.,.. 2,1" m, -3,9
m~ • 1,T m~ .2f,

Druhá etapa (etapa O O 20 20) obr. 2 ukazuje,
že bychom podle informací z přehledky mohli mít
podezření na pohyb vše(lh bodů, zejména však bodů
č. 3 a 4. K řešení byla použita varianta cfJ). Vyrovnání
s podmínkovou maticí B dobře odhalilo novou polohu
bodu v blízkosti těžiště, tj. bodu č. 4.
Ve třetí etapě (etapě 20 20 20 20) lze podle sesku·
pení značek (obr. 3) usuzovat, že došlo ke změně v po.
loze u všech bodů. Řešení proběhlo opět podle po.
stupu cfJ).

Je"tliže změny v polohách bodů jsou svým směrem
i velikostí zcela nahodilé, zpravidla již první kolo
vyrovnání tyto změny dobře odhalí. Nebezpečná je
situace, kdy pohyby vykazují nějakou zákonitost, například změny v poloze bodů ve směru rotace kolem
těžiště, jak to ukazuje etapa č. 3 (viz dále). V takovém
případě je druhé kolo vyrovnání nezbytně nutné.
Z nově určených souřadnic bodu v blízkosti těžiště
po prvním kole vyrovnání a z měřených veličin (respektive jejich změn oproti základní etapě) odvodíme nejkratší cestou, tj. výpočtem rajonu, nové přibližné
souřadnice. Potřebné délky a směrníky vypočteme
jako součet vyrovnaných délek (směrníků) základní
etapy a rozdílů Lls (L'hp). Z nových přibližných souřadnic, měřených veličin a s podmínkovou
maticí B
celou síť znovu vyrovnáme (2. kolo vyrovnání).
V případě nahodilých změn jsou výsledky 1. a 2.
kola vyrovnání velmi blízké.

m,,- 3,5- ni,...1,4~"
m,' 4,2 m~.2,6

ETAPA

202020

20

m~ - 2{3" ,;~ -1,0"
m, -2,6 ni', -1,8

o
o

poloha bodu v zóklildn( .tllQé

•

vyrovnaná

.xaktnf poloho
poloha

V tomto modelovém řešení byly k dispozici exaktní
souřadni.ce. Rozdíly exaktních a vyrovnaných souřadnic v 1. i 2. kole vyrovnání (LI!, Ll2) posloužily jako
odhady skutečných chyb vyrovnaných
souřadnic.
Rozdíly exaktních a přibližných souřadnic (LI~, LIg)
umožnily odhadnout skutečné chyby, s jakými byly
určeny přibližné souřadnice. Z výsledků uvedených
v tab. 1 je vidět, že již přibližné souřadnice pro 2.
kolo vyrovnání jsou dobrým odhadem nové polohy
bodů.
Popis tab. 1. V prvním sloupci tabulky jsou uvedena
čísla jednotlivých bodů schematické sítě. Ve druhém
sloupci jsou zapsány rozdíly exaktních a vyrovnaných
x-ových souřadnic po 1. kole vyrovnání, ve třetím
sloupci rozdíly exaktních a přibližnýeh x-ových souřadnic. Týž význam pro y-ové souřadnice mají sloupce
4. a 5. V 6. sloupci tabulky jsou uvedeny velikosti
polohových chyb představované hodnotou LIp!' vypočtenou z rozdílů LIl pro x-ové a y-ové souřadnice
z 2. a 4. sloupce. Hodnoty Llp~ v 7. sloupci znamenají
polohové chyby vypočtené z hodnot LI~ ve 3. a 5.
sloupci. Hodnoty ve sloupcích 8. až 13. mají shodný
význam jako sloupce 2. až 7. ovšem pro druhé kolo
vyrovnání. Ve 14. sloupci tabulky je zapsán rozdíl

1983/189

C:ieodetický a kartografický
190 ročník 29/71, číslo

obzor
7/1983

1. kolo
Bod

1

~I~ ~I~
2

Etapa

2
3

--

3

O

I

--

2. kolo

y

X

4

20

O

-1,0

-1,3

-3,0

--

-2,4

4

Ap~

6

I

7

~I~ ~I~
8

0,7

0,0

----

3,7

-1,1

1,0
---

---

17,4

2,1
---

0,0

0,5

3,7

--

---

0,9

2,2

1

--

2

--

3

--

O

1,5

--

17,8

--

2,5

1,4

-1,0

--

-3,2
4,1

-1,3

4,5

--

---

-

--3,7

0,7
---

7,2

---

1,6

4,7

1,3

---

7,6

---

---

-3,0
--

-2,4

-1,4

3,2

-8,6
--

17,4
---

8,5
--

-20,7

4,9

2,2

-0,5

--

--

1,5

--

17,8

--

20,8

-1,3
--

-0,2

---

20

1 -18,6
2

23,8

3

6,8

---

4

1I,0 -21,6

--3,7

---

0,6

-3,0
-2,4
2,0

6,9

--

---

13,4

---

3,6 -

0,0
--

2,1

--

2,1

--

~I~
1,1

0,6

0,0

--

0,0

1,0

1,0
--

3,7

---- --

1,1

-3,6

--

-0,8

---

1,9
-3,7

--~

2,2

4,7 -1,9

--

3,0

0,6
--

--

1,2 19,9

-15,1
---

32,1

--

17,4 15,0

---

4,3 -20,7

--

4,3

21,6
18,7

--

17,8
--

21,0

-0,6

-4,1

---

---

4,6

3,7

2,5

2,5

2,3

2,3

2,0

1,8
0,3

---

-6,7

---

3,5

-1,4

3,9
2,2

--

3,2

0,8

--

1,3

---

--

--

--

2,4

---

1,0 -2,6
3,5 -5,3

3,4

--

--

0,4

--

1,8

vyrovnaných x-ových souřadnic základní etapy a dané
etapy po druhém kole vyrovnání, v 15. sloupci je
tentýž rozdíl pro y-ové souřadnice. Velikost polohové
chyby Llp vypočtené na základě hodnot z 14. a 15.
sloupce je uvedena ve sloupci 16. V posledním 17.
sloupci jsou uvedeny exaktní zvolené hodnoty posunů
jednotlivých bodů.

-4,2

---

--

0,6 -2,0

1,0

-1,7

--

1,2 "':-0,8 -0,6

--

---

střední hodnoty

14

I

ex
Ap

16

17

y
15

-1,3

2,2

-0,7

---

-15,3

---

0,8
--

16,7

--

1,4

3,8

O
O

--

20

-O

5,5

0,0

---

4,7

--

-3,5

---

7,2

4,9

4,3

4,4

2,7

2,0

3,3

0,6

---

-4,4

---

-15,2

---

1,4
--

4,4

--

15,8

--

18,8 19,1

O

-O

--

20

--

20

20
7,2 -

-21,61-

--- ----

20

20

x

0,0

0,0

--

--

3,5

střední hodnoty
Etapa

13

Ap

20
0,5

---

---

4

20

-1,8

---

12

11

0,0

-1,0

--

2,0

O

10

0,0

0,0

střední hodnoty
Etapa

9

AP.

Ap~

O

--

---

I

-_!_-

5

~I-~

0,0 -1,8

---

AP1

A

y

X

2,0

--

-4,3

5,5 -17,6

-1,4

21,0

20

9,8 20,1

20

---- --- -1,3 - 3,3 -18,2
18,5 20
0,9
---- --- --2,2
18,7 18,9 20
4,3 - 2,6
--

--

--

3,1

6,3

21,0

2,2

3,6

3,0

Výsledky této studie, které prokázaly, že uvedená
cesta poznání polohových změn bodů v přesných lokálních sítích je reálná, vytvořily základ pro další
ověřování uvedeného postupu a stanovení zásad metodiky kombinující jednoduchá testování rozdílů eta·
pově měřených veličin s obecným vyrovnáním geode.
tické sítě předložené ve výzkumné zprávě [4].

5. Závěr
Závěrem hodnocení všech modelů této studie lze konstatovat, že ve všech případech byly polohové změny
bodů nejen odhaleny, ale též určeny prakticky s ne·
jistotou odpovídající střední souřadnicové chybě po
vyrovnání
= 2,4 mm, poněvadž střední hodnota
polohových chyb Llp2 činící 3,6 mm je menší než 2mt",Y).
Celý systém uvedených hodnocení je výchozím podkladem pro zkoušky na skutečných rozsáhlejších sítích plošného charakteru a dává reálnou naději k dořešení problematiky poznání i malých polohových
změn bodů v přesných lokálních sítích. Postup uvede·
ný v této studii byl vyzkoušen na cvičné síti ve Sta.
rém Městě pod Sněžníkem, s tím, že byly simulovány
polohové změny všech bodů zcela nahodile. Zkouška
ukázala, že tímto postupem je možné odhalit již změny
v poloze bodů svou velikostí blízké hodnotě střední
souřadnicové chyby vypočtené ze středních chyb
vyrovnaných měření.

m;y
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Symposium
"Geografický výzkum v ČSAV"
061.3.0SAV:[911

:001.8]

Čty,Menní symposium "Geografiaký výzkum v ČSAV" bylo us,p8'řá,dáno ,ve -dnech 7.-10. února 1983 IVDomě věde'c.kých Ipracovní'ků ČSA:Yv LibHcí'Clh. Prvé dva dny
jednání byly věnovány Ihistori:c.ké, fyzické a ,e'konomic'ké
geografii. T:ře:tí den byl na pořadu samostatný
!blok
příSiPěvků z ,oblasti kartografie,
oIbsažených též ve :spol,ečném s'Dornílku.
'Poř·ad jeldnání vedl Ing.
V. Vah a 1a, Dr S C., ředitel Geografic1kého ústavu 'ČSA:V, ,který ja'ko 'Prvému
udělil slovo
R NDr.
A. G ti t z 00 v i, CSc.,
rovněž
z GÚ ČSAV. Jeho průřezový referát "Kartografie v ČSAV
1952-1982"
se zabýval
vý,vo'jem 1P0:jetí kartografie
v ústavu od IPomocné vědy geografů až ,po 'současný
stav, kdy se ikartogtrafie :dLky své orientaci na automatizaci a dálkolVý průrzkum Země (DPZJ, stala v rámci
ú'stavu rovnocenným
!partner'em ·ostatních vědeckých
oborů geografie.
Přehl,edem vý:zJkumné a'ktivity ústavu za ste'jné období
se ,zabýval ná!sleldující příspěve,k Ipra'colVní,ků GÚ ČSA:V
Ing.
M. Hor <O v é, CSc. a R JI! Dr. Ing.
V. N ov á k a, CSc.,
,IKartog:raJ'ický výzkum v ČSAV". Stěželjním současným úkolem Ikartografic.ké IPovahy je výzkum "Soubor tematických map ČSSR a jeho vyjadřovací prostředky",
zaměřený na matemaUic,ké modelování
a využití prostředků technické ky,bernetiky.
Na. tut.o probJ.ematiku vhodně navazoval rza:jímavý teoreUc'ký Ipříl>pěvelk Ing.
J. Pr a v'd y, CSc, z GÚ SAV
"Rozvo'j teórie mapy v ()SSR", věno,vaný novým podnětŮim a dosa~eným výsledlkům, zí'skaným v rozvoji teorie
jazy,ka mapy Interakcí kartografie na lingvistiku, kyiberneotic:kou teorii informace a teorii .zna1kových systémů.
Poulle v,e soorní'ku je uveden refe1rát netpřítomnéího
Do 'C. Ing.
L. L a u e,r m a n n H, C S ,c., z VAAZ IBrno,
nazvaný ,,K ,problematic.e kartogra,Hclké generaliza,ce na
všeobecně geografických ma.pá,ah od,vozených Il tqpogirafickýc!h maIP". Autor z.de ,prezentoval své dlouholeté výsledky z oblastti matematiC'k,ostatisticlkého vy,lhodnocování a ,rozboru struktur liniových a bodových prvků. UkazuJe 'se, že, řada mllJp středních a malých měřítek, pojímaných jako geografické modely krajiny, nemá vždy zcela vyvá'ženou gelllera.lizaci a jeji·ch informační ihodnota
kolísá.
O konkrétních
dosažených ,výsledcích v oblasti aut·omatizovllJllé tVQlf,bymap ,hovořil Ing.
J. ,po ,k ar n ý,
CSc., .rovněž z GÚ ČSAV. Hrněns\ké pracoviště ~e v současnosti jedinou civilní organizací
používající mini,počítačovou sestavu AKS OlG/KART. V příspěv'ku "Automatizace v tkartografii" byla podlrobně popsána zmíněná se'sitava, v:čemě přehleduřeš,ené
problematiky a !předvedení u'káz,ky prvé ze' série tématic,kých majp demografické povahy, s využitím výsledků sčítání lidu, dom\\ a
bytů 1980.
Otáz'kami ajpliJwvané automatizaoe
v 'kartografii
se
zabýval i R NDr. M. K on eč n ý, G S c.,z Přírodovědné fa1kulty UJEP, 'v :pi'íspě'vku na téma "Počítač,ová kartografie, Ipr'()Iblémy, úkoly", též dOiplněném ukárkkou automaticky z'hoďo·veného síťového ,kartogramu geomorfo10giCiképovahy .
.o současné situaci ve vzdělává,ní a výchově ,kartografů h.Oiv.ořil 1 n g. ,B, V e ve rka,
CSc., ze Stavební fakulty ČVUT v ,Praze. Jeho přednáška "Výchova ka,rtografů na ,vysolkých ,š'kolác;h te,chnickýclh v ČSSR" ,byla
věnována sou'casné úrovni výuky kar,tografických
,přledmětu,která
,j'e ve znamení qptimaliza,ce délky studia,
sjednocování učelbní,ch osnova nutnosti [průběžné inovace látky v závislosti na roz'voji kartografické
teorie.
Dál'kovým průlz,kumem Země s,e za,bý:valy následující
dva příspěv,ky. Ne'j,prve to byl R N IDr. O. St e IhIi ik,
CSc., z GÚ IČ,SAVIS ref'erátem "Komrplexní sn~mlkovací
experiment dálkového 'průzkumu Země jako Ipředmět a
metoda geografického
výzkumu". Tématiaky navazoval

R N D ,r. Ing.
J. U h I í ř z Geodetic'kého a ,kartografického IpodnDku[ GiKP] v Praze, který h.a:vořil na téma
"Poslání IPracía služeib Střediska dálkové'hoprůz,kumu
Země". Středisko může poskytnout informace ze snímku
různé fy:zi'kální rpQvahy z vybranýc'h oblastí ČSSR, jeího
služeb využívá v současnosti
více než 40 organizací,
často právě v oblasti tématiclkého méLIPování.
Nálsle:dovalo téma "Uplatnění vědecké
zálkladny ve
školní kartog'rafioké tvorbě" autorů R N D ,r. J. S v 0body a D T. M. Med ik 01Vé, rc,vněž z GKP Praíha.
Zpracovatelé příspěvku pou1kázali na ,řa,du reforem, kterými ,prošlo šlkollství a kN:~ré vyvolaly Ipotřebu hlubší diferenciace obsahu dějepisných a zeměpisnýoh map, mimo jiné s ohledem na vě.k M'ků.
iPi'edlPoslední vystoulpení patřilo, R NDr.
n. S e k ani n o v é, CSc., z GÚ ČSA'V, nazvané "Pedogeografické
majpy ČSR a možnost jejich vYUlžití pro ·studium potenciálu půdy".
,Za netPřítomného
R NDr.
1. Č á s 1 a v iku z GKP
piře'četla je.ho pří's!pěve'k "Tři,cet let úsilí o standardizaci
geografiakélho názvosloví" ljeho ispolu:pracovnioe, R NDr.
P. H Ý ·č o v á. Z p,říspěvku bylo 'patrné, že standar,dizace více než 125 000 pomístních a desítek tisíc místních
jmen obsažených na mapách střední,ch měříte'k, stejně
jako u jmen států a, jejich částí, je náročný a -dlouhodobý !Úkol.
:P<oISI,edním
příspěvkem, 'koncipovaným jako samostatná příloha 'kle sbornílku bylo téma "Využitie 'kartog,rafic,kej ,databan'ky v modelování ge.osystémov", dvo,ji,ce
autorů D o c. Ing.
M. Háj ,k a, CSc., a D o c. Ing.
r. Mi t á š o v é, CSc., z SVŠT Bratislava.
Pořad i'ednání byl uzavřen diskusí zaměřenou jak na
oblast teoretické, tak i praktické kartografie, jejíž hlavní závě:ry a myšIen'ky 'pře'dnesených !přís,pěv,ků byly zformulovány v závěr,ečné rerzoluci. Řada ,kartog,rafickýc'h
odborníků, jak universitního tak i technického zaměření
se 'zde, shodla, že současná kartografie
má povahu
systémové 'vědy, 'kdy dynami,ka j'eijíiho rozv,oje je Ilalož,ena 'především na apli'kacích matematického
mo,delování,
teorie' informace a technic,ké 'kylbe,rnetiky.
Sympozium, které bylo věnováno třiceti letům založení g'eog:ra,fických Ip,racovišť a dvaceti letům zřízení Geografického ústavu v ČSAV, bylo zakončeno celodenní
ex'kurzí na zámek }emniště, kde je umístěna expozice
starých a nových maip.
Ing. Bohuslav Veverka, CSc.,
FVS, CVUT v Praze

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

VI. ročník celoresortního
závodu branné zdatnosti

Sokolovského

V nádher,némprostředí
Šumavy, ve středisku zimní,ch
sportů na Churáňově s,e konal již VI. rooník ·celoresortního Sokolovského závodu branné :zdatnosti, kte,rý z pověřenís.
Ing. FralI1tišk,a Koubka, předsedy Českého úřadu geodetického a kartografioké'ho
uspořádal n. ,po Geodézie, 'České Budějovice.
Sla'Vlnostního nástupu závodníků sezúč,asmili
i čestní
hosté, zástupce 'OV KSČ Prac'haltice s. Vysk,očil, místopředsedkymě ONV Prachatice
s. Klímová ,a·za ČOGK
s. Jasný.
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Absolutní vítězkou v kategori jednO'tlivců - žen
se sMla časem 29,29 mim. s. Ing. K o š í k o v á z n. p.
Geodézie Praha.

Obr. 1: Při slavnostním
nástupu s. Miroslav
slibem závodníků

Stašek

před
Obr. 3: Vítezka

Závodníky i čestné hosty uvítal s. Ing. Kolář, ředitel
n. p. Geodézie, 'České Budějovice. Ve svém ,p,rojelvu 'poukázal na významné výročí 40 let bojů li Sokolova a tr,adici Sokolovského závodu bra'nné zdatnosti. Za Čes1ký
úl'ad geodetický
a kartografický
po,zdflav'Íl zálvcdníky
s. Jasný a popřál jim hodně úspěchů a ,závodnického štěstí. Při té příležttosti připomněl, že VI. roč'ní,k SZBZ se
koná 'v roce 35. ,výročí Vítézného února. Do celo,resortního SZBZ se nominovalo na základě dosažených výsl·edkův
podnikových kolech - 68 závodníků, z toho
32 žen.
Pro tříčlenné hlídky žen byla vymezena běžecká trať
v délce 5 km a pro hlídky mužů 10 km. Na trati všichni
závodníci absolvovali střelbu ze vzduchovky - pět ran
na vzdálenost 10 m. Výsledky střelby ovlivnily 'výsledné
časy jednotlivých závodníkiL

závodu žen s. Ing. Stanislava
z Geodézie, n. p., Praha

Košíková

Družstva

žen
se
umístila
následovně:
čas 1:39,03 - Geodézie, n. p., Pfiaha,
č'as 1:48,15 - Geodézie, n.p., Pardubice,
čas 1:48,30 - Geodézie, n. p., Li'berec.
V soutěži mužů získal prvenství s. Ing. Č e r noh o rs k Ý z Českého úřadu geodetického a ,kartograHckéhQ
basem 44,57 min.
1. místo 2. místo 3. místo -

Družstv,a
mužů
1. místo - čas 2:25,56
2. místo - č,as 2:29,41
3. místo - čas 2:31,13

se

umístila

tak,to:

- Geodézie, n. p., Liberec,
- Geodézie n. ,p., Praha,
- Geodézie, n. p., Pardubice.

VHězové jednotlivých kategorií obdrželi putO'vní poháry p,ředsedy ČÚGKa věcné ceny, všichni účastníci pak
účastnický diplom.
Po ,vyhlášení 'vítězů a ,předání cen, poděkoval s. Jasný
všem závodníkům za účas,t .a disciplinovanost
,a organizátorům za vzornou organilzaci celého Sokolovského závodu a ,pozval 'všechny na další ročník 'tohoto závodu.

XX. ročník celostátního přeboru
geodetů a kartografů ve stolním tenisu

Jubilejní dvacáté setkání sportovců a pi'átel stolního
tenisu z řad odborářů obou resortů se konalo ve dnech
19. až 22. ledna 1983 v Praze. Hostrtelem a pořadatelem
byl tentokrát n. p. G90dézie Praha. Pro přípravný výbor
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přeboru
v čele s ředitelem
s. Ing. M. Vitou lem a před"edou PV ROH
s. Ing. V. Trávníčkem
bylo uspořádání
jubilejního
ročníku
významnou
poctou
a zároveřl
závazkem obstát
se ctí nejen v náro5né
organizaci,
ale i na
poli sportovním,
kde hráči
podniku
slavili v posledních
le'tech nemalé
úspěchy.
Proto bylo s přípravou
přeboru
započato
již počátkem
roku
1982 talk, aby nic nebylo
ponecháno
náhodě
a přebor
proběhl
ke spokojenosti
všech
účastníků.
Místem
sportovních
bOjll byl překrásný
areál
n. p.
Vodní stavby
v Praze
Hostivaři,
jehož bohaté
moderní
zařízení
poskytlo
hráčům
i hostům
zážitek
hodnotného
sportovního
vyžití a navíc možnost
aktivního
i pasivního odpočinku
v podobě
stále
přístupného
plaveckéÍlo
bazénu,
sauny
a kvalitního
občerstvovacího
zařízení

Obr.

2: Vítězky

ženské čtyřhry:
Kundríkouá-Gizická,
Geodézia, n. p., Prešou

s nápoji,
teplclU i studenou
stravou
a vzornou
obslullou.
Jménem
ředitele
podniku
a organizačního
výboru
přiv:tal ved,oucí výprav náměstek
s. Ing. M. Mimra 19. ledna
večflr v salonku
sportovního
areálu,
Ikde se uskutečnilo
od 18.00 hod. rozlosování
soutěží
družstev,
čtyřher
a
jednotlivců
říz,ené s. Ing. J. Kurkou a mezinárodním
rozhodčím
s. P. Kadlecem.
Slavnostní
zahájení
soutěží
se konalo
20. ledna,
kde
po nastoupflní
kolektivů
přivítal
všechny
účastníky
turnaje
a hosty ředitel
podniku
s. Ing. M. Vitoul. Slavnostní slib pronesla
s. Ing. K. Nováková
jménem
119 závodníků
(78 mužú, 41 žen J, 19 družstev
mužů, 15 družstev žen z 18 organizací.
Následovalo
velmi hodnotné
dvouapůldenní
spo,rtovní
klání
na 11 oddělených
stolech
za
příkladného
říz.ení
dvojicí
mezinárodních
rozhodčích
ss. P. Kadlece
a S. Har'alíka
a organizačního
týmu v čele s s. Ing. J. Kurkou.
Sportovní
úro.velí bojů byla jako obvykle
vysoká,
nechyběla
velmi
napínavá
utkání,
kde o výsledku
rozhodovalo
nejen umění a forma, ale někdy také nezbytná
dávka
sportovní
štěstěny
vítězf!.
Jako každoročně
byl
i tentokrát
absolutním
vítězem
duch sportovního
nadšení a přátelství
odborářú
z celé republiky.
V sobotu 22. ledna večer byly ve 20.00 hod. slavnostně
vyhlášeny
výsledky
a odměněni
vítězové
v hotelu
Národní dlim v Praze na Žižkově.
S odměnami
bylo pamatováno
rovněž
na vítěze
soutěže
útěchy
jednotlivctl
mužú i žen. Ceny a poháry
předávali
náměstek
ředitele
s. Ing. M. Mimra a předseda
PV ROH s. Ing. V. Trávníček.
Šesti "mladíkl1m",
'kteří se účastili
všech dvaceti
r.očníkll pi'eboru
(J. Smolík z Liberce,
R. Nejedlý
z Pardubic, J. Szabá z Bratislavy,
Ing. F. Sobota Zv Br,na, J.v Ko:
pačka
a Ing. M. Gotthart
z Plzně)
byly predany
pe'kne
publikace
o Praze jako pozornost
a potlěkování
za stálou aktivitu
v odborářském
sportu.
Všem soutěžícím
poděkoval
jménem
podniku
a jeho organizačního
výboru
ředitel
s. Ing. M Vitoul za sportovně
vedené boje a krásné
zážitky
z jubilejního
setkání
sportovcl1
odborářů.
Na
XXI. ro(~nik přeboru
pozval všechny
zúčastněné
výrobní
núměstek
s. Ing. L. Hrabáček
za pořadatelskou
organizaci n. p. Geodézie
Plzei1. Na. závěr
pronesl
přípitek
a všem popřál
mnoho
úspěchů
v~e_sportu,
práci i osobním životě
náměstek
pl'edsedy
CVOK s. Ing. H. Kohl.
Závěr
vyplnil
bohatý
kulturní
program
s hudbou
,
tancem
'il
společenskými
soutěžemi,
pohotově
organizovanými
redaktorem
deníku
Československý
sport s. J.
Šla jsem. Ten také pro širokou
veřejnost
zachytil
a'tmosféru sportovního
klání geodetů
a kartografú
na půlstraně
deníku v 31. čísle dne 7. 2. 1983.
Organizátoři
XX. ročníku
celostátního
přeboru
geodetů a kartografů
ve stolním
tenisu
dě1kují ještě
jednou
všem soutěžícím
za vzo'rnou
reprezentaci
odborářskéh.o
sportu
za stále' mladé
nadšení
a projevy
pevného
přátelství' neznající
hranice
republik
a krajů.

Obr. 3: Vítězoué smíšené čtyřhry:
Ing. Nouákouá
Eismann, Geodézie, n. p., Praha
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Smíšená
čtyřhra:
1. Ing. Nováková - Ing. Eismann,
ha

Geodézie, n. p., Pra-

A

2. Ing. Skálová

- Kopačka, Geodé2lie, n. p., Plzeií
3. Kundríková - Karlík, Geodézia, n. p., Prešov
Soutěž
o nejlepší
kolektiv:
1. Geodézie, n. p., Praha A
2. Geodézia, n. p., Prešov
3. Geodézie, n. p., Plzeií..
Ing.
Geodézie,

Obr. 4: Devatenáctinásobný
účastník a mnohonásobný
vít~z sout~že jednotlivců
Ing. Smižanský,
Geodézia, n. p.,
Bratislava

Poděkování patří také pracovníkům n. p. Vodní stavby,
s jejichž vzorným přístu pem a pochopením pr.o odborářský sport se podařilo zorganizovat
přebor vynikajícÍ
úrovně po sportovní i společenské stránce. Na tom se
také velkou měrou podíleli oba mezinárodní
rozhodčí,
jimž patří poděkování na závěr.
Organizačnímu
výboru XXI. ročníiku přeboru
přejí
sportovci- odboráři n. p., Geodézie Praha hodně sil pro
udržení
vysoké úrovně jednoho
z nejpopulárnějších
odborářských
podniklI geodetú a kartograflI v ČSSR.

Družstva
mUžlI:
1. Geodézie, n. p., Praha A
2. Geodézie, n. p., Liberec
3. Geodézia, n. p., Bratislava
Družstva
žen:
1. Geodézie, n. p., Prešov
2. Geodézie, n. p., Plzeň
3. Geodézie, n. p., Praha A
Muž i:
1. M. Hromádka, Geodéz1e, n. p., Č. Budějovice
2. Ing. F. Smižanský,
Geodézia, n. p., Bratislava
3. Ing. O. KUře, Geodézie, n. p., Pardubice

Petr Polák,
p., Praha

n.

Dne 10. 7. 1983 oslavil své životní jubIleum padesáti let
Ing. Jaromír K,arnold, ředitel Geodetické a 'k,artografické
správy pro Středočeský kraj 'a hla;y'ní měJSto Prahu. Narodil se 'v dělnické
rodině v Srbech, akr. Plzeň-jih.
Gymnázium absolvoval 'v Plzni ,a od 'roiku 1957, ,kdy
úspěšně ukončil studium oboru geodézie a kartogr;afie
na ČVUT 'v Praze, zůstává věr'ný ,resortu 'ČÚGK, kde prošel iiadou funkcí.
Je Itéž absol,veil1tem UniveTzity 17. 1isto,padu .a v r. 1970
ukončllpostgr>aduální
studium ,na Vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze. V rámci dohody o spolupráci mezi
čs. a kubánskou geodetiokou službou p'facOov,alv leteoh
1968, 1975 a 1978 v Kubánském institutu geodé,zie a 'k,artografie ve funkci pOI18Jdce'vedoUicího ,kubánské geodetické služby a vedoucí čs. skupiny exp,ertů.
Je dlouholetým členem KSČ, kde prošel ,řadou funkcí.
V souč,asné době je aktivistou KV KSČ ,a OV KSČ Praha-záJp'ad v pověřených ZD KSČ. A'kU-vně ,se podílí lIla IfOZpr.acování usnese,ní vyšších stranických orgánů na podmíinky geodetické služby kr,aje a hl. m. Prahy.
Ve funkci ,ředi,tele Geodetické ,a ikartografické správy
(GKS I pro Středočeský 'kraj a hlavní město pr;ahu zna,čně ,přispěl ke ,zvýšení úČi'nnooti a vlivu GKS na 'rozhodující úkoly ve Sotředočeskémkrajia
Ihl. lIlI. P,r.alze.
Za úspěšnou hos,podářskou a politickou 'čÍlnnost IIllU
byla udělena čestná vy~name'nání a ocenění. V roce 1973
mu byl udělen odznak "Nejlep'ší pracovn:k
resortu
ČÚGK".
Bla.hopřejeme s. Ing. Karnoldovi k významnému životnímu jubileu a přejeme do dalšího života i práce pevné
zdraví.

RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková doktorka fyzikálno-matematických
vied

Že n y:

1. Ing. K. Nováková, Geodézie, n. p., Praha
2. Ing. R. Skálová, Geodézie, n. p., Plzeň
3. M.Fořtová, Geodetický a kartografický
podnik Praha,
n. p. (soutěžila za bývalý n. p. Kartografie Praha I
Č ty ř 11l' a muž j :
1. Masáček - HromMka, Geodézie,n.
p., Č. Budějov'ce
2. Ing. Eismann HáJek, Geodézie, n. p., Praha
3. Ing. Smižanský - Szabó, Geodézia, n. p., Bratislava
Č ty i' hra
žen y :
1. Kundríková - Gizická, GE'odézia, n. p., Prešov
2. Ing. Nováková Tylová, Geodézie, n. p., Praha i\
3. Sýkorová - Laštovičková, Geodézie, n. p., Opava

RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková,
CSc., dňa 8. júna
1982 úspešne obhájila doktorskú
dizertačnú
prácu z vedného odboru 11-45-9 geofyzika na tému "Stochastický model gravitačného pofa Zeme". Dr. Kubáčková, geodetka a matematička,
ako pracovníč'ka
Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave sa vo svojej
doktorskej dizertácii venovala vysoko náročnej a aktuálnej problematike na rozhraní geofyziky a fyzikálnej
geodézie. Preto prezídium Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti rozšírilo obhajobnú komisiu o dvoch
členov geodetov, a to prof. Ing. A. Suchánka, CSc.
a prof. Ing. dr. J. Vykutila. Vedeckú hodnosť menovancj ude lilo Predsedníctvo
SAV dňa 28. júna 1982.
Srdečne blahoželámo prvej československej geodetke
k získaniu najvyššoj vedeckej hodnosti a prajeme jej
vel'a ďalších úspechov vo vedeckej práci na rozvoji
fyzikálnej geodézie a geofyziky.
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Influenee des ehangements de tem]lérature snr I'éehelle des mires de niveIlement invar
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
pages 169-175,
4 illustrations,
4 tables, 17 bibliogra·
phies
Les bases mathématiques
des changements
de tempé·
rature.
Déte'rmination
du coefficient
de la dilatation
thermique
a distance a. Mesurage de la température
des mires de niveIlement invar. Mesurage pratique et
appareillage
utilisé. Calcul du dénivellement
par in·
troduction
de différentes
corrections. Conclusions pour
la pratiqu8'.
528.721.222: 528.482
GREGOR,
V.

Solution du relevl!menl dans I'espaeel par eombinaison
de la base de temJls el de la photogrammétrie
a planehetie
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
page'S 176-178, 2 illustrations,
1 bibliographie
La protogrammétrie
terrestre
est souvent employée
pour les mesurages de controle répétés dans les branches les plus diverses de I'activité
technique.
Avec
cela,
on
utilise
soit
différentes
solutions
analitiques,
soit la méthode relativement
simple de la
base de tem ps. Comme une des possibilités ďobtenir
Hne halltA précision, on introduit la solution combinée
du relěvement
dans ]'espace avec la méthode de la
base de tem ps.
528.063.4

VLASAK, M. - STRÁNSKÝ, K.
Méthode de ealeul du volnme de eorps terrestres
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
pages 179-184,
8 illustrations,
4 tables,
3 bibliographies

Vyhotovování polního náčrtu
při klasickém měřeni

v terénu

La méthode sert a déterm!ner
le volume ďun corps
]lar coordonées spatiales
des sommets ďun polyědre.
Celte méthode saisit mieux la forme du corps mesuré
qlle cel les employées couramment
et diminue essentieIlement le mesurage laborieux dans le terrain.
528.737.013.4

STĚPÁN, P.
Du probleme de la sigualisatiou
photogrammétrique
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
pages 184-186,
11 illllstrations,
1 table, 9 blbllographies
Accentllation
de l'importance
de réalisation
de la
signalisation
photogrammétrique
et présentation
des
revendications
sur la photographie
aérienne.
Apergu
des genres de repěres de signalisation
[forme, gran·
deur) et proposition pour l'agrandissement
des dimensions des repěres. L'article est complété par les images de,s repér8ls et par une table représentant
leur
dimenslons suivant différentes
échelles des prises de
vue.
528.41:528.14

SKALlCKÁ, D.
Etude sUr les eonnaissanees
des variatlons de posltion
de poinls dans un réseau loeal de préeision
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 7,
pages 187-190, 3 illustratlons,
1 table, 4 bibliographles
Pour la solutlon du probléme de connaisance
de la
position des poinls dans les réseaux locaux de précision a la base des résultats
du mesurage a étapes
du réseau on a proposé la méthode combinée de tests
slmple,s des grandeurs
successivement
mesurées avec
la compensation
générale du soi·dlsant réseau libre.
Cette idée dB' solution est étlldiée sUr réseau simple
schématlque
a changements de positlon de polnts simulés.
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Obsahuje základní údaje o geologicko-průzkumné
činnosti,
včetně moderních vyhledávacích metod, o širších geologických
ložiskových oblastech ČSSR, o mineralogii, petrografii a o měření ve vrtech. Uvádí základní pojmy inženýrské geologie, popisuje technologické postupy a nástroje pro hlubinné vrtání
a zabývá se speciálními pracemi vyvinutými v posledních letech.

Oblast působnosti geologického

výzkumu a průzkum

Geologický vývoj Země
Látkové složení zemské kůry
Geologická

stavba ČSSR

Ložiska užitkových

nerostů

Vybrané údaje z hydrogeologie
Charakteristika využití geochemie a geofyziky v geologickém výzkumu a průzkumu
Inženýrská geologie, půdní a horninová mechanika
Klasifikace

hornin podle vrtatelnosti

Technologie

vrtání

Normalizace

v hlubinném

vrtání

Karotáž a měření ve vrtech
Přehled vrtných souprava příslušenství
Hydrogeologické vrty
Metrologie a mezinárodní soustava jednotek SI
Základní předpisy
Adresář geologicko-průzkumných

organizací

a škol

Pracovníkům geologické služby, geologům, provozním a inženýrským pracovníkům ve stavebnictví i v jiných prúmyslových
odvětvích využívajících metod hlubinného vrtání, speCiálních
prací v podzemním stavitelství apod., a studujícím odborných
a vysokých škol.
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a pošlete
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Spálená 51, 11302 Praha 1
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