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Možnosti homogenizace městských
polygognových síti

Ing. Martin Didourek,
Geodézie, s. p., Pardubice

Obsahem tohoto příspěvku je nalezení metody vytvoření homogenního bodového pole v městské zástavbě,
použitelného pro všechny druhy běžných geodetických
prací. Dosavadní měřické a výpočetní metody založené
na postupném zhušťování sítě polygonovými pořady
vytváří při veškeré snaze bodové pole, ve kterém se
projevují určité lokální deformace. Chybové vektory
jednotlivých bodů sítě nemají stejné vlastnosti (velikost a směr) pro celou síť. Jsou vždy podobné jen pro
určitou skupinu nejbližších sousedních bodů, Z hlediska celé sítě však mohou být značně rozdílné a nelze
obecně stanovit jejich vzájemnou matematickou závislost. Zdroje deformací v bodovém poli je nutno
hledat mimo jiné také ve způsobu vyrovnání polygonových pořadů a ve zbyteích systematických chyb,
provedených měření, které se nepodařilo důsledně
odstranit, K porušení homqgenity sítě dochází zvláště
v místech kde bylo provedeno obnovení zničených
bodů pozdějším měřením. Vkládání nových polygonovýeh pořadiI, zvláště s délkami měřenými elektronickými dálkoměry, přináší specifické problémy. Tyto
délky svým eharakterem a ,hlavně přesností převyšují
původně měřené veličiny a v některých případech
i stávající bodové pole. Praktické použití sítě této
kvality je hlavně pro účely inženýrské geodézie omezené.
Je výhodné zvolit takovou metodu řešení, která
zaručuje v celé oblasti jednotnou charakteristiku
přesnosti bodového pole. To se dá docílit tehdy, lmdeme-li ve všech etapách považovat řešenou síť jako
celek a snažit se najít takovou metodu, která ji jako
celek vyrovná a rovnoměrně rozloží chybové vektory
po celé ploše oblasti.
Jednou z možností řešení, pro kterou existuje
i určité programové zabezpečení, je použití obecného
řešení lokálníl'h "ítí s využitím teorie lineárních operátoriI ve Vl'lit<Yro\'ýchprostorech. Najdeme-li vyhovující řešení, lže ho také dále využít při řešení některýeh
problémi'l z oblasti digitalizace a údržby digitální báze
dat.

.Jako matematického aparátu je k obecnému řešení
geodetických sítí použito teorie lineárních operátoriI
ve vektorových prostorech. Pomocí této teorie je
možno snadněji a obecněji vyjád.řit geodetil'ké úlohy
určení souřadnic bodú sítě včetně kvalitativniho hodnocení výsledkú. Teoretické závěry jsou v celé sm,
včetně matematických dúkazú publikovány v [2].
[3J, [4]. [13].
V souladu s publikovanými poznatky je nutno připomenout některé základní údaje, které budeme dále
využívat. Geodetickou úlohou rozumíme určení souřadnic bodú v pevně zvoleném souřadnicovém systé-

mu. Omezíme se pouze na řešení úloh v rovině kartografického zobrazení se souřadnicovou soustavou systému S - JTSK. -Geodetickou úlohu a její chybový
model lze schematicky vyjádřit.
vstupní hodnoty
(měřené a dané)
skutečné chyby
(vstupních
údajů)

-+

-+

algoritmus
(řešení)

-+

výsled. hodnoty
(souřadnice určo.
vaných hodů)

projekce -)o skutečné chyby vý(transforvýsledkú
mace
daným
algoritmem)

Každou geodetickou sítí jsou definovány tři druhy
charakterizujících veličin, které jsou reprezentovány:
-

měřenými veličinami t = (tI' t2 .... , tT)
zprostředkujícími veličinami 8 = ('~l' 82, ... , 8m)
souřadnicemi bodů sítě x = (Xl. Yl' .. , Xb Yk),

k je počet bodů v rovinné síti a ft = 2k je počet souřadnic, Zprostředkující prvky sítě jsuu charakterizovány funkčním vyjádřením dvojího druhu a podmínkou, aby funkce Fi byly vzájemně nezá"islé.

Bm

= F",(tl' ....

tT)

(I)

Konfigurace musí splňovat p nezávislých podmínek
vyjádřených ve tvaru

gp

=

gp(x1, Yl' .. " ,rn, Yn)

= O.

(2)

předmětem úloh jak je uvedeno v [I), jsou lineární
vztahy mezi diferenciálními změnami těchto tří druhú
charakterizujících veličin. Tyto vztahy jsou reprezentovány .Jacobiho maticemi D(m.Tl> AI/II.II) a. G,p.nl vy jádřených z (I) a (2). Vzájentné vztahy dimenzí p. ti,
m, r rozhodují o způsobu řešení geodetické úlohy.
a) I' ~ m, 'In < ti - P
úloha nemá řešení,
b) r :;;:m. Ul =, ti - P
úloha bez vyrovnání,
c) j' ~ rn, 1Il > n - p
úloha" vyrovnáním.

POlrochme stranou případy geodetických úloh bez
vyrovnání, jejich řešení včetně chybového modelu
je uvedeno např. v [2] .Geodetickou úlohu s vyrovná.
ním v linearizovaném tvaru definujeme maticovým
zápisem,

1989/79

D(m.T)·

V(T,ll

=

A(m,n)'

G,p.n).hln.1l

=

h(7.,l) O(P,I)'

'(m,l)

,
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ve kterém představuje v vektor oprav měření, h vektor
oprav konfigurace a I vektor diferencí zprostředkující
veličiny vypočtené z měření a z konfigurace.
Úloha má jednoznačné řešení je-li matice soustavy
M = ATPA regulární, tj. je-li jádro matice A(m.nl
lineárního operátoru A nulové (Ker A = {o}). Matice
P(m.ml je matice vah zprostředkujících veličin získaná
všeobecným zákonem přenášení vah z matice vah
měřených veličin Pf•.•), kde P = (DP*-lDT) -1 odvozeným v [1]. V případě, kdy Ker A =F {o}lze dokázat,
že jednoznačné řešení úlohy nastane při volbě počtu p
podmínek z intervalu 3 < P < n - 1. Podmínky
slouží k umístění sítě v souřadnicové soustavě. Počet
podmínek nutných pro jednoznačné umístění v souřadnicovém systému je roven 3 pro rovinné sítě s alespoň jednou měřenou délkou. Bez měřené délky je
počet podmínek pro rovinné sítě roven 4. Jak je dokázáno v [1] je dím Ker A rovna počtu nutných podmínek. Podle počtu použitých nebo zvolených podmínek
dělíme úlohy na řešení:
a) volné sítě p
b) vázané sítě p

= dim Ker A

> dim

Ker A

p = 3 (4)
3 (4) < P < n-I

Metodou řešení volné sítě je do výpočtu zapojena
úplná konfigurační množina souřadnic bodů, jak souřadnic bodů určených tak i daných. Pro jednoznačné
umístění sítě v souřadnicovém systému je nutné
p = dím Ker A podmínek. Volba těchto podmínek
zajišťuje regularitu matice ATPA a tím umožňuje
vlastní řešení úlohy vyrovnání. Hledané opravy konfigurace 11, jsou prvky vektorového podprostoru
U CC X, 11, EU, kdc X je vektorový prostor oprav
konfigurace sítě. Realizace podprostoru U se děje
prostřednictvím matice G. Volba matice G(P.nl tedy
rozhoduje o způsobu navázání lokální sítě ke svému
okolí. Jednoznačné umístění sítě, při současném zachování hodnot oprav měření, splňujících podmínku
(P*v, v) = min, lze docílit volbou podmínek vycházejících z lineární transformace. Odvození všech tří
základních typů matice G je podrobně uvedeno v [2,
3J. V praxi se většinou používá volba matice prostřednictvím modifikované Helmertovy transformace. výsledné řešení geodetické úlohy s vyrovnáním, pak
múžeme psát ve tvaru
h = MA-rpI

v = P*-1DTP(Ah

-

I) ,

(4)

skutečných chyb vyrovnané konfigurace <5a skuteč·
ných chyb vyrovnaných měření e. Hledané vztahy
jsou odvozeny v [6].

e = {IT -

AMATP)} De*

Mf.,) = m~KP*-lKT
M~/) = m~LP*-l

= L.e*,

=
=

m~QK

m~QL

Informace o středních chybách vyrovnaných souřadnic a měření leží na příslušných diagonálách kovariančních matic Mt.,) a MtI)' Geodetickou úlohu s vyrovnáním považujeme za úspěšně vyřešenou, je-li splněno
následující kritérium

mo
(10

E

(l--2,u;

V

I+2,u>;,u=

1
2(m-n+p)'
(7)

Tímto kritériem je s určitým malým rizikem (IX = 2 %)
testována hypotéza dodržení základní jednotkové
přesnosti 6'0' Interval spolehlivosti při daném riziku
se s rostoucí velikostí souboru zužuje. při menším
počtu nadbytečných pozorování je správnější testování podle rozdělení
pomocí standardní proměnné

x,2
T = (-~-x,2r2

Jednotlivé diagonální prvky matic QK, QL lze využít k vyjádření středních chyb vyrovnaných souřadnic a vyrovnaných měření.
m"i

=

m11i

rno((QKhi-l.

=

rn~(QKb.

2;-1

Y/2

2iY!2

mt· = ·mO(QL ..)l/2 .
'lH

prúměrné hodnoty střední polohové
chyby se vyjádří ze vztahu
1
Mp= mo ( TTrQK

)1/2

lze je také určit nezávisle na volbě podmínek konfigurace pomocí vzorců
mp

Nedílnou součástí výpočtu je použití výpočetního
algoritmu k vyjádření chybového modelu volné a vázané sítě. ,Jedná se o zjištění vlivu skutečných chyb
jednotlivýeh měřených veličin e* na výsledné hodnoty

-

Ir a Is jsou jednotkové matice typu (1',1') a (m, ml.
Od vztahů pro ~ a e je možno přejít k vyjádření kovariančních matic M~.,)a M~/)'

+

kde matice M = (ATPA
G'fG)-l pro volné sítě
a M = (ATPA)-l pro vázané sítě. Matice A v pnpadě vázané sítě je vytvořena pouze z efektivní konfigurace, tj. pouze z určovaných souřadnic. Řešení
volné sítě znamená přizpůsobení vyrovnané konfigurace konfiguraci přibližné, buď všech bodú anebo pouze
bodúm vybraným. Řešíme-li síť jako vázanou pro
rúzně zvolené body, dostaneme vždy rúzné vektory' h
a v, mezi miniž neexistuje obecně žádná souvislost.

P*-lDTP(ls

= ((. S~

mxv = (~

m)2
(Je:

+ m~

)1/2

r(S~;: f+ m~])1/2,

(10)

kde ms a rn", jsou prúměrné hodnoty určené z matice
a S<p prúměrná délka strl\ny v síti.

M~I)
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2.3 Vyrovnání
a aplikace

podmínkových

měření

Dále zavedeme váhy
150

Specifickou variantu geodetické úlohy, při zachování
daných souřadnic sítě je možno zapsat v linearizova.
ném tvaru
.

Řešením této úlohy, která
podmínkových měření je

představuje

vyrovnání

Tato varianta se používá při vyrovnání polygonových
pořadů MNČ. Vývoj elektronických dálkoměrů s vy·
sokou přesností a možností současného využití s úhlovým měřením, způsobuje širší použitelnost při budování účelových sítí. Základní podmínkou je nahodilý
charakter chyb měřených veličin a relativní bezchybnost připojovacích bodů. Tato podmínka není u používaného Křovákova zobrazení zcela splněna. Bude
nutno provést samostatný test na prověření daných
bod? ~epépe formou porovnání výsledků volné a vázane slte.
Polygonový pořad o n bodech (obr. 1), včetně připojovacích, má (n -1) stran, (n - 2) vrcholových
úhlů, dvě osnovy připojovacích směrů a určuje
(n - 2) nových bodů. Pro jednoduchost předpokládejme jednu orientaci na počátečním a koncovém
bodě. Počet měřených veličin činí r = (2n -1). Měřené a dané veličiny jsou navzájem spojeny třemi nezávislými podmínkami

1:

cos qJi

=

Xn

-

mw

=

mY"

V2 ;

2t

P",

Pw

=

m~

= t + 1; Ps = m~ •

1;
1
8cc2

Výsledné řešení úlohy dostaneme ve tvaru (12), kde
P = DP*-lDT-I a U je uzávěr, tj. hodnota vypočtená z rozdílů podmínek vyjádřených z měřených hodnot
a souřadnic.
Úplný chybový model po linearizaci a upravách
dostaneme ve tvaru

U
s = (I -

=

A~tJ-

Ds*

P*-IDTPD) s*
e

= L.s*

+ P*-IDTPAc5tJ

(15)

+ LtJ.c5tJ,

kde ~tJ vyjadřuje skutečnou chybu geodetického základu a s* skutečnou chybu měřených veličin.
Modelová matice L vyjadřuje vztah mezi skutečnými
chybami měřených veličin a skutečnými chybami
vyrovnaných měřených veličin. Modelová matice LtJ
vyjadřuje vztah mezi skutečnými chybami geodetického základu (konfigurace) a skutečnými chybami vy·
rovnaných měřených veličin. Přechodem na kovarianční matice dostaneme
2
M(I)

2
= moLP*-1

+ LtJM~x)LtJ,
7'

(16)

při známé střední souřadnicové chybě základu je možné vztah (16) upravit na

n-I

8i
i=1

=

Mrl) = m~LP*-1

XI

+ m~LtJL~.

n-I

1: 8i sin qJi = Yn - YI
i=1
n

k. 2009r

1: (Vi i=1

Po linearizaci
tvaru

dostaneme
1

1/-1

1: cos qJjVSi

=

-

._eCc

i~1

+

(~~18i

D.y

(lKB -

(In

podmínkové
1
VCC -

l.n

.

"'1

--ece

rovnice

n-I

1: D.y. vCc +

j=2

i.n

Wi

=O

cos qJi -

D.X1.n)

D.x1 "vee

+ -eee

j=2

sin

D.YI.n)

=

r=l
n-I

1: sin qJiVSi

i~1

1

+ -~
eee'

+ (n~\

1

"'1

qJi _

n-I

1: D.Xj

nV':::
i

•

+

ve

Většina městských polygonových sítí je v současné
době tak porušena, že při provádění reambulace nacházíme pouze její torzo. Nalezené body vykazují značnou
nesymetričnost hustoty a různou kvalitu přesnosti.
Dosavadní způsob propojení nalezených bodů novými
polygonovými pořady, přináší s sebou určité komplikace. Celá koncepce, způsob zaměření, výpočtu a vyrovnání, je poplatná dřívějšímu technickému vybavení.
Při propojování pořady dochází ke složité korelaci
mezi jednotlivými chybovými vektory a v nově vzniklé
síti se projevují lokální deformace. Další komplikace
vznikají při volbě tvaru nových pořadů, striktním
dodržováním geometrických podmínek, které nám
předepisuje metodický návod [8]. Tato situace se
v praxi často řeší volbou až neúměrného počtu rajonů.
Tím dochází k dalšímu přenosu chybových vektorll
a prohloubení nehomogenity vzniklého bodového pole.
Takto vzniklá síť pak přináší nesnáze nejen při provádění číselné údržby map, ale i při vytyčovacích
pracích, hlavně u liniových staveb. V nespolední řadě
je nutno přihlédnout i k tomu, že udržování početně
rozsáhlé sítě je ekonomicky náročné.

O

'l=1

n-l

v~e,+ 1: v~~)

j=2

't'~e.
'It
•.

+ (qJn-1 -

<X"_I)

=O

Volbě nové sítě je nutno věnovat patřičnou pozornost,
neboť později zjištěné nedostatky se dají velice obtížně napravit. Navrhované řešení spočívá ve vybudování
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nosné kostry nově vytvořené sítě z tak zvaných uzlových bodů. Tyto body je nejvýhodnější volit na křižovatkách komunikací, nebo jiných volných prostorech,
kde se dříve stýkaly polygonové pořady. Jejich stabilizaci je možno přenést na blízké budovy. Vzdálenost mezi jednotlivými body by se pohybovala v rozmezí 300 až 500 m. přímou viditelnost mezi body lze
považovat za výjimečnou. Nově zvolené uzlové body,
jejichž počet by se pohyboval asi okolo 25 % původního počtu bodů, by bylo nutno stabilizovat v souladu
s příslušnou ČSN 73 0416. Takto vzniklou síť uzlových
bodů je třeba pro potřeby zaměření doplnit dalšími
polygonovými body tak, aby uzlové body byly vzájemně propojeny polygonovými pořady. Tím vznikne
podrobná síť, jejíž body jsou většinou pouze dočasně
stabilizovány. Do nové sítě je třeba zapojit co nejvíce
nezničených původních bodů pro pozdějšívyhodnocení
míry identity obou sítí.
Vzhledem k širšímu použití sítě bude třeba dosáhnout u uzlových bodů první až druhé třídy přesnosti,
u bodů ostatních třetí třídy přesnosti. Z tohoto důvodu
je nutno měření délek provádět dálkoměry se střední
chybou (18 < 10 mm. Současně se předpokládá postavení dálkoměru a odrazných hranolů na stativu v rámci trojpodstavcové
soupravy. Vodorovné úhly bude
nutno měřit vteřinovým teodolitem ve dvou skupinách, aby střední chyba (1w ~ 1Oee• Dalším nezbytným
předpokladem
řešení je úprava měřených veličin
prostřednictvím
korekcí do kartografické roviny zoo
brazení S·JTSK. Skutečné chyby všech matematických korekcí měřených veličin ve svém souhrnu nesmí
převýšit hodnotu 10 % základní střední chyby (1s.
Splnění základních středních chyb (18 a (1w je nutno
po skončení měření ověřit dle následujících vzorců

novit příslušnou váhu. Určení váhy je obsahem následující kapitoly.. Těmito opatřeními redukujeme
vytvořenou síť na trilaterační
síť uzlových bodů.
Vzhledem k obdélníkovým tvarům sítě, které nám
často v městské zástavbě vzniknou, je nutno doplnit
množinu měřených veličin příčnými délkami, nebo
ve výj imečných případech osnovami měřených směrů
na bodech s přímou viditelností. Tímto způsobem
zajistíme dostatečnou tuhost a stabilitu sítě. Po provedení výpočtu formou vázané sítě dostaneme souřadnice uzlových bodů a vybrané charakteristiky jejich
,přesnosti. Podrobné body vypočítáme s ohledem na
vybavení pracoviště výpočetní technikou a programovým vybavením. .
3.3 Stanovení
pořadu

ms

n

=~
2

,,-1
1: aYike:i

n
m

polygonového

,,-1
-

i=2

-1:
i=1

1: e~i cos

f{Ji

= U1

f{Ji

= U2

i=1

"-1

i=1

(!__ ~ dr )1/2
m

větve

V případě městské polygonové sítě jsou jednotlivé
větve vlivem různých geometrickýah
parametrů
značně rozdílné. Tuto skutečnost je nutno promítnout
pomocí váhy spojnice počátečního a koncového bodu
do prováděného výpočtu a vyrovnání. Otázka stanovení váhy včtve polygonového pořadu se vzhledem
ke známému vztahu m5s .Po 8 = konst. převádí na úlohu
stanovení střední chyby dané spojnice, neboli koncového bodu (viz obr. 2). Pro polygonový pořad je nutno
vyjít z podmínkového vyrovnání a chybového modelu
uvedeného v kapitole 2.3. V daném základním vztahu
A~A - Oe* = U nás zajímá pouze vnitřní (relativní)
přesnost, tj. vztah koncového bodu větve k bodu připojovacímu. Uvažujeme tedy pouze chyby měřených
veličin -Oe* = U

1(1 1:"ar )1/2
m = -2 w

váhy

aXike:i

"-1
-

1: e~i
i=1

sin

(18)

i=1

= počet vrcholových úhlů
= počet stran,

přičemž m",:'S (1", a m8 < <1s. Při nesplnění těchto
kritérií nedosáhlo měření požadované kvality a je
nutno provést jeho opravu, zvláště se zaměřením na
odstranění vlivů systematických chyb.
3.2 Výpočet

a vyrovnání

sítě

Vzhledem k požadavku homogenity sítě je nutno
odstoupit od tradičního způsobu vyrovnání polygonových pořadů. Lepší výsledky nám přináší způsob výpočtu formou vázané sítě. Konfigurační množinu zde
tvoří souřadnice všech bodů sítě, jak původních, tak
nově určovaných. Za dané prvky považujeme souřadnice bodů stávající trigonometrické
sítě a bodů
zhušťovacích. Souřadnice všech určovaných bodů tvořící efektivní konfiguraci, jsou reprezentovány svými
přibližnými souřadnicemi. Množina měřených veličin
se skládá z délek spojnic mezi jednotlivými uzlovými
body, které se vypočtou z příslušných polygonových
větví. Vzhledem k rozličným geometrickým podmínkám je nutno, ke každé takto vytvořené spojnici, sta-

Přechodem na kovarianční matice
= OMťt)OT, kde v matici M(t) na
VI
2
2
2
ceny
ms2l, mw.,
••• , m-sn __, m",,,_.;
l
předpokladu ms = ms,; = mSj a
napsat
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dostaneme H2( U) =
diagonále nalezneme
Z~a zle
. dno dUSUJlCl'ho
mw = mWi = mWj lze
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i=2

kde n je počet vrcholů.
Je zřejmé, že vypočtená střední chyba a tedy následně i váha větve polygonového pořadu je závislá:
a) metodě měření úhlů a délek, jejich základních
středních chybách,
b) tvaru polygonového pořadu,
c) délce polygonového pořadu,
d) počtu Vl'cholů polygonového pořadu.
Při zvolené metodě měření, tedy daných Jns, mw je
minimální hodnota mos za situace, když se jedná o po.
řad uzavřený, tvarem blížící se kruhu. V tomto případě nabývá výraz [SikJ;--l minimální hodnoty. Opak
nastává u pořadu přímého, kdy daný výraz je naopak
maximální.

4.1 Volba

ověřovacího

modelu

K experimentálnímu ověření zvoleného postupu byla
vybrána část městské polygonové sítě města Svitavy.
Síť byla zaměřena v roce 1953, podle tehdy platné instrukce A. Zvolená část je o rozsahu asi 3 km2• Je ohraničena 5 trigonometrickými body a dále je tvořena
65 body polygonovými. Původní síť byla dle navrho·
vaného postupu nahrazena celkem 14 uzlovými body
z nichž je 5 daných a 9 určovaných. Průměrná
délka stran činila 514 m a počet trvale stabilizovaných
bodů poklesl asi na 20 % původního počtu. Pro potřebu výpočtu byla uzlovým bodům přidělena pracovní čísla 501-514 (viz obr. 3). Za skutečnou konfiguraci sítě byly zvoleny. původní vyrovnané souřadnice. Dále byl výpořet rozdělen do dvou variant.

V první variantě byly 'hodnoty úhlů a vzdáleností
převzaty z originálních zápisníků původního měření.
Hodnoty dosažených středních chyb se pohybovaly
v případě úhlů 30cc-40oc a stran 3--5 cmjl00 m.
Střední chyba v určení souřadnic činila 90 mm.
V této variantě bylo použito jako pomocných bodů
všech zbývajících 56 polygonových bodů původní sítě.
V drul),é variantě bylo simulováno měření sítě odpovídající dnešní moderní měřické technice. Základní
střední chyba v měření úhlů byla zvolena IOCC a délek
5 mm. Skutečné hodnoty měřených veličin hyly odvozeny ze skutečné konfigurace sítě. S využitím progra·
mu ML - 15 kalkulátoru TI.58 byly odvozeny vekto·
ry skutečných chyb při uvedených základních střed.
ních chybách, z těchto veličin pak veličiny měřené.
Hodnota střední souřadnicové chyby činila 12 mm.
Počet bodů se snížil na 17. V obou variantách nebylo
dbáno na dodržení geometrických podmínek.
4.2 Postup

výpočtu

Upustilo se od testování měřených veličin jak je uvedeno v kapitole 3.1 a předpokládalo se, že měřené
hodnoty tato kritéria splňují. V praxi však tuto činnost nelze opomenout. V obou variantách se jednalo
o výpočet trilaterační
sítě formou vázané sítě.
Síť obsahovala:
r = 25 -měřených veličin (25 měřených délek)
m = 25 zprostředkujících veličin
n = 2k1 = 28 určovaných veličin (k1 = 14 určovaných
bodů)
p = 2k2 = 10 daných veličin (k2 = 5 daných bodů)
r
m
n - p = 18 nutných veličin
m n p = 7 nadbytečných veličin.

+ +
+ +

Nejprve byl proveden výpočet polygonových pořadů spojujících jednotlivé uzlové body. Vypočtené
souřadnice byly použity v dalším výpočtu jako při-

1989/83

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 35/77,. 1989, čfslo 4

84

bližné. Jednotlivé větve polygonových pořadů byly
nahrazeny spojnicemi uzlových bodů. Vzdálenosti
byly vypočteny z přibližných souřadnic, nebo přímo
měřeny v terénu. Dále byly měřené veličiny doplněny
některými příčnými délkami, zajišťujícími dostatečnou tuhost zvolené sítě a jednotlivé délky doplněny
příslušnými váhami. Hodnoty měřených délek se
pohybovaly v rozmezí 250 až 915 m, váhy od 0,52 až
3,75. Všechny tyto údaje posloužily jako vstupní data
pro výpočet a vyrovnání vázané sítě, na základě programu katedry
geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT Praha. Po provedení výpočtu uzlových
bodů následoval výpočet ostatních polygonových
bodů výpočtem a vyrovnání polygonových pořadů
na mikropočítači PMD 85. Výpočet a vyrovnání nové
sítě tedy probíhalo ve dvou samostatných etapách.

Dosažené výsledky v první variantě plně odpovídají
přesnosti měřených veličin. Při určování přibližných
souřadnic se negativně projevily všechny vlastnosti
přenosu chyb v polygonových pořadech. Přibližné
souřadnice se lišily od vyrovnaných souřadnic 100 až
200 mm, což je na okraji podmínek linearizace. Průměrná souřadnicová chyba dosáhla hodnoty 122 mm,
odpovídající 4. třídě přesnosti. Provedeme-li hodnocení přesnosti původní polygonové sítě pomocí vzorce
1
)1/2 , kde N je počet polygonorfI",y =, 0,35 ( N [OsO s]
vých pořadů Os hodnota jeho uzávěru, dostaneme
v daném případě hodnotu m",y = 125 mm. Z uvedeného vyplývá, že použijeme-li u sítě malého rozsahu
vstupní hodnoty odpovídající přesnostem podle instrukce A, poskytuje vyrovnání metodou vázané sítě
co do rnXY stejné hodnoty jako vyrovnání jednotlivých polygonových pořadů. Přesnost nového způsobu
vyrovnání tkví v rovnoměrnějším rozdělení chybových
vektorů a znalosti jejich vzájemných vztahů. Lepších
výsledků by bylo dosaženo pro rozsáhlejší síť. Tato
varianta reprezentuje nový výpočet starší polygonové
sítě s použitím původních měřených hodnot.
V druhé variantě, kde simulované měření odpovídající vyšší přesnosti vstupních údajů, dnes běžně
dosahovaných, bylo docíleno podstatně lepších výsledků. Určení přibližných souřadnic bylo daleko
přesnější a lépe vyhovovalo podmínkám linearizace.
Maximální diference v souřadnicích činila pouze 22 mm
Dosažená průměrná souřadnicová chyba byla 6 mm
a průměrná polohová chyba méně než 9 mm, když
extrémní hodnoty dosáhla 11 mm. Také jednotlivé
chybové vektory se rozprostřely rovnoměrněji než
v první variantě. Takto zvolená a vypočtená síť vyhovuje svými parametry první třídě přesnosti a je
použitelná pro všechny druhy běžně prováděných
geodetických prací.
Výsledky ověřovacího pokusu na části městské
polygonové sítě lze považovat za uspokojivé. Potvrdily
použitelnost navržené metody sítě uzlových bodů.
Homogenita vytvořené sítě je daná společným vyrovnáním všech uzlových bodů metodou vázané sítě.
Je zachována relace mezi hodnotami měřených a vy·
rovnaných veličin v mezích (p·v, v). V novém pojetí

jsou vztahy mezi body jednoznačně popsány kovariančními maticemi. Lze předem odhadnout, co je
možno očekávat propojením libovolných bodů sítě,
což předchozí způsob vyrovnání neumožňoval.

Uvedený příspěvek lze považovat jako jednu z možností řešit problematiku městských polygonových
síti. Vychází z teorie lineárních operátorů ve vektorových prostorech, která je v současné době značně
propracována a našla si v geodetických aplikacích
svoje trvalé uplatnění. V této oblasti existuje také
určité programové vybavení viz [9], které by bylo
možno upravit pro tento účel do určitého komplexního
celku. Navrženým způsobem zpracovaná síť může
sloužit jako nosná kostra při tvorbě digitální mapy
velkého měřítka, která je jedním ze základních před.
pokladů podrobné souřadnicové lokalizace jednotlivých prvků daného území. Nezbytným předpokladem
kvalitně provedené digitalizace je homogenita souřadnic, která představuje trvalý soulad mezi souřadnicemi polygonových bodů a souřadnicemi bodů podrobných. Nový způsob tvorby bodového pole tento
požadavek plně respektuje. Bude-li v budoucnosti
udržována síť uzlových bodů a jednotlivá podrobná
měření k ní vztažená, je zajištěná trvalá homogenita
celého souboru.
Závěrem je možno konstatovat, že se jedná o problematiku živou, neboť v současné době probíhají
v některých oblastech reambulace městských polygonových síti.

[1] BUDINSKÝ, B. - JOKL,
L.: Lineární algebra
a vyrovnání geodetických sítí, seminář z aplikované
matematiky. ČVUT FSv Praha 1980.
[2] lNGEDULD, M. a kol.: Měřické a výpočetnímctody
sledování
prostorové
polohy bodů.
Výzkumná
zpráva k řešen} 1. až 4. setapy dílčího úkolu
R-04-1.1.02]. VUGK Bratislava, 1983.
[3] INGEDULD, M. - JOKL, L.: Volné geodetické sítě.
GaKO 27(69), 1981, č. li, s. 283-~290.
[41 lNGEDULD, M. - JOKL, L.: Praktické řešení vol·
ných geodetických sítí. GaKO 28/70-,
] 982. č. 12,
s. 319-325.
[5J ,TANDOUREK, J.: Způsoby výpočtu a vyrovnání
účelových sítí aplikovatelných pro metodu blokové
tachymetrie. GaKO 30/72/ 1984, č. 5, s. 106-113.
[6] .lOKL, L.: Projektory
pseudoinverzní
operátory
a hodnocení geodetických sítí. Příloha výzkumné
zprávy k řešení 2. etapy dílčího výzkumného úkolu
R.4.01.1.02]. VÚGK Bratislava.
[7] KUČERA, K.: Pořadové protínání s odvozenými
veličinami
vyrovnaných
podle MNČ. GaKO 14
(56), 1968, č. 5, s. 131-137.
[8] Metodický návod pro zřizování, určování a vyhledávání bodů podrobného polohového bodového pole.
ČÚGK 984128 MN - lJ83, Praha 1983.
[9] RATIBORSKÝ,
J.: Komplexní výpočetní systém
geodetické úlohy. GaKO, 35 (77), 1989, Č. 6. (v tisku).
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Československé vysokolkolské
učebnice kartografie

Vysokoškolské
učebnice 3Ú spravidla koncentrovanými prehradmi
vysokokvalifikovaných
a dobre
ustálených
poznatkov,
a preto cel kom oprávnene
od nich očakávame,
že nám poskytnú reprezentatívny obraz o úrovni (rozsahu a zložitosti) tej-ktorej disciplíny alebo učebného predmetu.
V príspevku
venujeme
pozornost. československým vysokoškolským
učebniciam
kartografie,
používaným na vysokých školách, ktoré sa roz hodujúcou mierou podiefajú
na výchove kvalifikovaných kartografovo SÚ to predovšetkým
Stavebné fakulty Českého vysokého učenia technického v Prahe (ČVUT Praha], Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVST Bratislava),
ale zaujala
nás výučba kartografie
aj na Vojenskej akadémii
A. Zápotockého v Brne (VAAZ Brno). Podobne sme
si všimli kartograficky
zamerané
učebnice aj na
Univerzite Karlovej v Prahe (UK Praha], Univerzite J. A. Komenského v Bratislave (UK Bratislava)
a na Univerzite J. E. Purkyňu v Brne (UJEP Brno],
kde sa kartografia
vyučuje ako súčasť prípravy
geografov
na prírodovedeckých
fakultách
(PF).
V clánku si učebnice všímame nielen podla škol,
ale aj z časového hfadiska
Ipodla roku vydania],
čím naznačujeme ich vývoj.
HlavnÍ! pozornost: venujeme povodným (československým) učebniciam
(príručkám,
skriptám),
ktoré sa zaoberajú kartografiou
vo všeobecnosti.
Všímame si hlavne to, ako nazerajú
na mapu i na
samotnú kartografiua
na jej štruktúru.
Z dovodu
dodržania kritéria povodnosti sme si nevšímali preklady zahraničných
publikácH vo funkcii učebníc
a z hfadiska
všeobecnokartografického
kritéria
ostali mimo našej pozornosti všetky monotematicky zamerané
učebnice
a prírucky
(matematickej
kartografie
ap.).

Prvé publikácie v Československu
po druhej svetovej vojne, ktoré plnili aj funkciu
neoficiálnych
učebníc, boli príručky K. Kuchai'a. V roku 1946 vy3iel tlačou "Přehled kartografie"
[7) a v roku 1953
vyšli "Základy kartografie"
[8].
V prvej publikácH sa definuje mapa ako rovinný
obraz pravouhlél).o
priemetů
povrchu
zemského
(bud celého alebo jeho časti) na vhodnú prlemetňu. Vysvetruje sa dale) geometrická
podstata máp,
zobrazovacie
sposoby (azimutálne,
valcové, kuželové a všeobecné),
meranie na mapách, vyhotovovanie kópií mAp, popisujú sa topografické
mapy a
mapy s dodatkovým
obsahom (súčasné tematické

mapy). V závere sa uvádza stručný prehlad reprodukčných technik a sposobov tlače máp.
V druhej publikácii sa stručne definuje kartograHa (ako náuka o mapách], opisuje sa vývoj kartografi€: a uvií.dza sa názor na jej zásadné členenie.
Pod názvom "Geometria vzniku máp" sa vysvetfuje
matel1!atická kartografia
a pod názvom "Geometria
využitia máp" sa vysvetfuje kal·tOlnetria
(súčasne
sú to názvy kapitol j. Ďalej sú v publikácii ešte dve
kapitoly: jedna opisuje obsah topografických
a geografických máp a druhá obsdh máp s dodatkovým
obsahom (od astronomických,
geofyzikálnych,
geologických - atd., až po· demografické,
dopravné,
archeologické
a historické mapy). V závere príručky je ešte kl'átka zmienka o reprodukcii a tlači máp.
Je to jediná publikácia (z okruhu tých, ktoré si všímame), ktorá má menný a vecuý register.
Prehlad najdólezitejších
údajov o oboch príručkách sa uvádza v tabulke 1.
Príručky K. Kuchařa vznikli v období, kedy pretrvávali u nás názory na kartografiu
sformované pod
vplyvom nemecko-rakúskej
kartografickej
školy
(ako inak nazerať ua autorovo rozlišovanie
plošných, čiarových a bodových s i g n a t ú r) a kedy sa
ešte nedostatočne
prejavovali vplyvy sovietskej karlografickej
školy (hoci autor cituje viacerých sovietskych kartografov
v zozname litel'atúry k druhej priručke).
Nasvedčuje tomu aj to, že autor nevenoval dostatočnú pozornost problematike
redakč110-zostavitelskej, kartografického
kreslenia, kartografickej generalizácie
ap. Netušil, že z týchto problemaHk sa možu stať relatívne
samostatné
poddisciplíny kartografie.
Avšak za pionierske
treba
považovať autorove zmienky o definovaní zakrivenia vrstevníc
(body eliptIcké, byperbolické,
parabolické - využívané v súčasnosti v automatIzoval1ej Ii1ůrfometrii reliéfu), ďalej zmienky o prlncípe
štyroch farieb na mapách, o analytických
a syntetických mapdch, o kvantitativnej
funkci! farieb ap.
Ndzory na kartografiu,
vyslovené v týchto dvoch
príručkách
podstat ne ovplyvnili myslenie z dnešného pohladu najstdfšej žijúcej generácie československých kartografov, z ktorých jedna časť (ovplyv
nená práve K. Kuchařom)
sa dlho nazdávala,
že
hlavnýml sůčasťami
kartografie
sú matematická
kartografia
a kartometria
a druhá časť (ovplyvnená
výučbou geodezie a mapovania na technických
vysokých školách) sa nazdávala, že hlavnými súčasťami kartografie
- popri mé..tematickej kartografii,
ktorá vyúsťuje do konštrukcie
rnáp - sú kreslenie
a reprodukcia
máp, 1. j. prevažne technické pro}.Jlematiky. S následkami
týchto krajných názorov sa
stretávame
ešte aj dJ1e~, pretože prenikli svojho
času do širšej odbornej a laickej verejnosti.
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V roku 1964 vychádza pubhkácia autorov J. Kovařík
- K. Dvořák "Kartografie" [4], určenázememeračským inžinierom a kartografom. Funkcia učebnice
sa potvrzuje v jej úvode tvrdením, že je určená i pre
dalších zájemcov o poznanie kartografie,
okrem
iného i pre študentov vysokých a stredných škol,
v osnovách ktorých je zaradená kartografia. Z vydavatefského hradiska je to tretla časť akejsi neoficiálnej
geodetlcko-kartografickej
trilógie.
Jej
prvou časťou bola "Geodetická příručka"
(1960)
a druhou "Topografie" (1962).
Mapa (Zeme, zemepisná, geografická) sa v tejto
publikácH definuje ako "zmenšený rovinný obraz
zemského povrchu, ktorý vznikol z jeho priemetu
na zvolenej referenčnej
ploche Zeme (el1psoide,
guli) niektorým kartografickým
zobrazením". Dodáva sa, že "základnou úlohou máp je podanie súhrnného obrazu o mnohotvárnych javoch zemského
povrchu, vybraných a zobrazených s prihl1adnutím
na účel mapy" [4, str. 19].
Ako vidno, toto vymedzenie mapy je už presnejšie, ale zál'oveň i komplikovanejšie
ako u K. Kuchařa - napriek snahám o zjednodušenie v dosledku obmedzenia sa len na "zemské" mapy. Súčasne
na svoju dobu neboIo ale dostatočne výstižné, pretože už vtedy sa tvorili a vydávali aj analytické
mapy, a nielen mapy so "súhrnným" obsahom.
Kartograf1a sa v publikácH definuje ako vedný
odbor a sůčasne i praktická činnos(, zaoherajúca sa
mapami, ich tvorbou, repl'Odukciou a vj'užitím. Doteraz je to jedna z našich najlepších definícií, nepre-

konaná ani výkladmi - definíciami v piatich svetových jazykoch v Mnohojazyčnom slovníku technických terminov v kartografii
dalej M5TTK
íWiesbaden, F. 8teiner Verlag 1973. 573 s.). Jej
vefkým pozitívom bolo to, že pozdvihla u nás kartografiu po prvý raz na úroveň vedy (v súlade 50
skutkovým stavom vo vyspelých štátoch svetai, t. j.
odpútala ju od vtedy u nás prevládajúceho
prakticistlckého názoru, že je to ilJa náuka (v chápaní
"neplnohodnotná
veda"), alebo že je to iba technická (výkonná, praktická) disciplína.
Základné informácie o publikácH, ako i podiely
hlavných (nami slédovaných]
štruktúrnych
častí
(v %) sú uvedené v tabulke 1. Zvlášť je pozoruhodný vefký rozsah reprodukcie 1l1áp. Publikácia však
i tak vefmi podstatne a pozitívne ovplyvnila rozvoj
kartografického
myslenia u nás tým, že sa po prvý
raz dostatďčne široko venovala kartografickej
generalizúcii (rozlišovala napr. jej 5 spósobov: generalizáciu
obrysov, tvarov, kvantitatívnych
charakteristík, výber a kartografickú
abstrakci u ), vyjadrovacím
(a nie "znázorňovacím",
ako sa to
v tom období u nás rozširovalo)
prostriedkom,
v rámci ktorých sa v nej rozlišovalO 7 sp6sobov vyjadrovania na mapách (bodové značky + lokalizované diagramy, areálový sposob, izočiary, bodový spOsob, pohybové či ary, kartogramy a kartodiagramy). Publikácia sa však nevyrovnala s tzv. chorochromatickým
sposobom (= sp6sob kvalitatívneho pozadia=
sposob farebných odtienkov] tým,
že ho nezaradila ani ako samostatný sposob, ani
v rámci spOsobu areálov. Ďalšími zvláštnosťami
boli označenla hypsometrlckej
mapy za areálový
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sposob (str. 61) a klimatickej mapy ,úhrnu daždových zrážokZSSRzakartogram,
hoci na volnej
mapovej prHohe ,č. 15 'sa demonštruje
izočiarový
(1zogradačný) sposob.

Sedemdesiate roky boli u nás charakteristické
nástupom kybernetiky a niekolkých s ňou súvisiacich
te6rH: te6rie informácií, te6rie komunikácie, te6rie
systémov atd. Pod vplyvom týchto te6rH sa podstat~e oživilo i teoretické myslenie v kartografU tým,
ze sa začala formovať te6ria kartografickej
komunikácie, v dosledku čoho sa začalo uvažovať a hovorU o mape a kartograf11 aj inakšie ako z klasického aspektu.
Nové nazeranie na mapu a kartografiu si preto
vyžadovalo aktuálne zmeny aj v učebnej látke na
všetkých našich vysokých školách. Pretože fundamentálne
publikácle
alebo učebnice
nevznikajú
z roka na rok, alebo aspoň nie tak operatívne, ako
si to vyžaduje situácia, jednotlivé vysoké školy preklenuli túto disproporciu vydaním dočasných učebníc - skrípt.

Medzi prvé dočasné učebnice patria skriptá L.
Lauermanna "Technická kartografie I a 11'\ vydane
v rokoch 1974 a 1978 [9].
Prvá zvláštnost skrípt je v tom, že je v nich vynechaná deHnícia mapy. Mapa sa len charakterizuje
(I. diel, str. 14) ako "vedecky zdóvodnený, geograficky verný, technicky dokonalý, esteticky vyvážený a vedecky zovšeobecnený produkt vedného odboru kartografie". Že ide len o charakteristiku
a nie
o definíciu mapy si rahko ozrejmíme, ked toto tvrdenie aplikujeme napr. na vedeckú kartografickú
štúdiu (ktorá može byt tiež vedecky zdovodnená,
geograficky verná, technicky dokonalá a ak bude
dobre graficky vyriešená -- maže byť i esteticky
vyvážená, ale pritom to nie jo mapa).
Druhá zvláštnost
skrípt je v tom, že úvodná
zmienka o kartografií
(I. diel, str. 9) je lepšla ako
oficiálna na str. 10 - preriedene zdoraznená (zrejme)
definícia kartografie.
Stačí porovnať:
úvodná zmienka tvrdí, že "kartografia je veda, ktorá skúma teoretické a praktické problémy tvorby
máp, študuje ich vlastnosti, hodnotí obsah máp,
met6dy a prostriedky
ich grafického znázornenia
f1 generalizácie",
kým zvýraznená
definícia znie:
"Kartografia sa konštituovala ako samostatný vedný odbor so zdóvodnenou
štruktúrou
vedeckých
disciplín, konkrétnym a jednoznačne vymedzeným
predmetom bádania a špecifickými metódami a prostriedkami tvorivej práce".
Kladom skrípt je to, že temer celé (87,2 %) sú
venované náuke o mapách - v našom pracovnom
chápaní (pozri krátku poznámku v časti 4.3). Z dovodu, že na VAAZ existujú samostatné
skriptá
(učebnice) pre matematickú
kartografiu i pre reprodukci u máp, tieto skriptá sl mohli dovoliť vysoký stupeň podrobnostI. Osobitne sa to týka podrob-

něho výkladu kartografickej
generalizAcie
(všeobecne i podla jednotlivých prvkov obsahu máp).
Nadpriemerná pozornos( (II. diel) sa venuje i projektovaniu a redigovaniu máp. Látka tejto problematiky vychádza zo skúseností, ktoré sa získali pri
tvorbe, spracovaní a vydaní Československého
vojenského atlasu (Praha 1965).
4.2 S k l' 1ptá
1981)

SVŠT

B l' a t i s I a v a

(1978,

V roku 1978 vyšlo 1. vydanie a v roku 1981 2. vydanie skrípt autorov M. Hájek a iní "Kartografická
tvorba a reprodukcia·'
[2]. V snahe dosiahnuC čo
najvyššiu objektivnosť
obsahu a štruktúry
tejto
učebnice, jej autorský kolektiv pozostával z dvoch
učitefov SVŠT, jeden bol z výrolmého kartografick6ho podniku a dalsí uol z akademického pracoviska. Ďalšou stránlmu, hodnou pozornosti, bol o to,
že hoci v tom období vo svetovej kartografU kulminoval rozvoj a vplyv teórie kartografickej
komunikácie, jej odraz na obsah a štruktúru
skrípt bol
minimálny. Do nich sa dostala len krátka zmienka
o tomto procese a základná schéma komunikačněho
procesn v kartografii (v úvode), ktorá, ako je známe, zohrala pozitívnu úlohu v rozvoji ďalšieho teoretického myslenia v kartografíi.
Mapa sa v skriptách definuje ako "rovinný, v určitom matematicko-kartografickom
zobrazení
a
v určitej zmenšenej mieľke skonštl'Uovaný, špeciálnymi grafickými prostriedkami a met6dami vyjadrený obraz stavu prírodných a spoločenských javov
či už na Zemi, alebo kdekolvek v priestore". Vymedzenie pojmu "mapa" sa v skriptách sprevádza
nielen objasnením vzniku tohoto termínu, vrátane
jeho róznorodostí v róznycÍl častiach sveta, ale aj
dalšími definíciaml z MSTTK a z dalších autoritativnych prameňov. Lepšie sa tým poukazuje na rózne stránky tejto zdkladnej kartografickej kategórie.
Kartografia sa v skriptách považuje za vedu, ktorá sa zaoberá problematikou interpretácie javov objektívnej reality pomocou špecifických matematicko-grafických metód a výrazových prostriedkov. SÚčasne s vlastnou (pavodnou)
definíciou sa však
uvádzajú i ďalšie z róznych terminologických
slovníkov a z kartografickej
literatúry. Poukázaním na
róznorodosť týchto definícH sa evokuje, že kartografia sa v súčasnom období prudko vyvíja - tak
v teol'etickej, . ako i praktlckej oblasti _. v roznych
častlach sveta sa na iiu nazerá trochu inak, a preto
nie je jednoduché definovať ju.
Podiely, ktoré skriptá venujú zo svojho objemu
jednotlivým
oblastiam kartografie,
sú vyjadrené
v tabulke 1, z ktorej je zrejmý značný rozsah venovaný reprodukcii máp. Je to preto, že na SVŠT neexistujú
samostatné
skriptá z kartoreprodukcie
(ako tomu bolo vtedy na iných technických vysokých školách) a naopak, absencia matematickej
kartograIie
a kartometrie
je pochopitelná
vdaka
existencii samostatných publikácH.
Za pozitívne stránky skrípt mažeme považovať
to, že:
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- kal'tometria.
tódy kartografickej
interpretácie
a rozlíšilo sa
lch 9 so súčasným pokusom riešiť.aj terminoloKrútka poznámka k výrazu "náuka a mapách":
gické nedostatky v názvoch jednotlivých met6d,
Prof. K. Kuchař pod tým to výrazom rozumel celú
vývoj kartografie sn ilustroval preh1adne v pokartografiu, autori týchto skrípt pod ním rozumia
dobe časového itinerára,
všeobecnú kartografiu, no v iných prípadoch sa pod
po prvý raz sa u nás do učebnicovej literatúry
týmto výrazom chápe všetko ostatné v kartografii,
dostali dovtedy známe základné poznatky o kar- .
čo
nepatrí do matematickej kartografie, kartometrie
tografickom
jazyku, definovaii (vymedzili) sa
a kartoreprodukcle,
teda pod náukou o mapách
kartografické
autorské
predlohy
(originály j,
možno rozumieť i tvorbu máp (redigovanie a zostauviedol sa zoznam predpisov a smerníc, ktoré
vovanie), kreslenie mápatd., ako to vidno v tau nás platili pre tvorbu a vydávanie máp, zarabulke Č. 1, kde sme toto súborné označenie tiež podila sa tiež kapitola o reprografických
techniužili - ale výlučne pracovne.
kách.
K niektorým

negatívnym

strúnkam

skrípt

patrí:

používanie označenia "tvorba" i na etapu vyhotovovania vydavatelských
originálov (hoci tvorba mapy sa týka koncepčnej stránky a v podstate sa končí zostavitelským
originálom, kým
spracovanie
vydavatelského
úriginálu je skol'
stránka technicko-reprodukčnáj,
kapitola o redigovaní, grafickej úpl'ave a repl'odukcii kartografického
diela jenevhodne
začlenená medzi kapitolu o generalizácii
a kapitolu
o dokumentácii kartografických
informácií,
chýba kapitola o automatizácii
vyhotovovania
máp (nahradená je abstraktne koncipovanou kapitolou o digitálnej mape j,
cllýba kapitola o kartografickej
metóde výskumu (alebo aspoň o využívaní máp).

Za kladné stránky skrípt možno považovať predovšetkým:

-

zaradenie do ich obsahu celej kapitoly o kartcgrafickej met6de poznania skutočnosti, ako i kapitoly o možnostiach využiti a kozmických snímok (v podstate metód diafkového prieskumu
Zeme - DPZJ v kartografii,
správne rozlišovanie výrazu "tvorba máp" pre
tvorbu zostavitelských
originálov, ale už "spr acovanie" (a nie tvorba J vydavatelských
originálov,
rozlíšenie 9 spiisobov kartografického
vyjadrovania (zhodne čo do počtu so skriptami [2], ale
nie čo do vymenovania J: bodové značky, čiarové
značky, areály, izočiary, body, pohybové značky,
diagramy, kartogramy a kartografická
anamorfóza.

K sporným až negatívnym
nášho názoru patrí najmi:i.:
Skriptá J. Kovaříka a B. Veverku "Kartografická
tvorba" [5] vyšli v roku 1980, t. j. v období, kedy
už bol dostatok definícH mapy a kartografie, medzi
ktorými sa dokonca dalo vyberať. Pri definovaní mapy autori využili jednu z definícií v MSTTK (v ruštine) a podrobne ju komentovali. Uviedli tiež definíciu z ČSN 730402 Názvosloví mapování. Aj pri
definovaní kartografie
autori dali prednosť ruskému zneniu definície v MSTTK, ale uviedll aj definície K. A. Sališčeva a E. Arnbergera. Definície sprevádzali podrobným kOlllentárom, vysvetlením.
V prípade štruktúry kartografie autori skrípt citovali nielen názor K. A. Sališčeva, ale uviedli aj
svoj názor, vychádzajúc pri tom z pavodného ná··
zoru jedného z autorov [4]. PodIa nicll sa kartografia dali na logicky ucelené časti takto:
náuka o mapách (všeobecná kartografia),
zaoberajúca sa všeobecným štúdiom máp, ich rozborom, vlastnosťami, triedením, dokumentáciou
a tiež históriou,
matematická kartografia,
kartografická
tvorba (tiež tvorba máp, alebo redigovanie a zostavovanie máp j, zoaberajúca sa
širokým komplexom problematiky vlastného mapového vyjadrenia skutočnosti; tu sú krúčovými
otázky riešenia kartografických
vyjadrovacích
prostriedkov a sposobov, ako i otázky riešenia
kartogl'afickej generalizácie,
kartografická
reprodukcia,
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stránkam

skrípt podla

nevhodné zaradenie kapitoly o hodnotení kartografických diel ako pl'edposlednej; táto problematika organicky
patrí do blízkosti kapitoly
o dokumentá.cii, alebo kapitoly o projekčnej príprave,
prehnané nahrádzanie
termínu "mapa" termínom "kartografické
dielo" í alebo dokollca termínom "kartografická
produkcia");
mapou v širokom zmysle tohoto slova je predsa i mapová
schéma, náčrt, autorský koncept, autorský originál, zostavitefský originál ap., ale nie sú to
kartografické
diela (ani podfa ČSN 75 04U6 Názvoslovie kartografie),
nejednotné kritérium pri triedení sposobov kartografického vy jadrovania: nie je napr. zrejmé,
ktoré z vyjadrení sú spasoby a ktoré prostriedky, či písmo a farby (farebné stupnice) sú ďalšími prostriedkami
(pretože sú spolu s ostatnými uvedené na rovnakej úrovni podkapitol J,
z klasifikácie hlavných vyjadrovacích sposobov
- prostriedkov autor i vynechali karto diagram,
pretože ho považujú za súčasť sposobu diagramov a diagramy delia na lokalizované a nelokalizované. V tejto klasifikácii sú kartodiagramy
skryťé pod termínom "nelokalizované"
diagramy - ale také predsa na mape nemažu byť (lebo znak, ho ci sám o sebe má význam, ale ak
nemá polohu, t. j. IOkalizáciu do bodu, ,;iary
alebo plochy - nemá na ma pe zmyselJ.
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4.4 S k r i ptá
univerzít

niektor Ý ch našich

Medzi československými
geografmi je ešte i teraz
rozšírená téza, že kartografia je geografická disciplína. Toto presvedčenie je tak silné, že sa nepociťuje ani potreba ho dokazoval.
.
Historicky sa naozaj karlografia rozvíjala súbežne s geografiou, dokonca Ptolemaios považoval vtedajšiu opisnú geografio za kartografiu.
No v posledllých dvoch-troch
sloročiach sa povodná geografia silno zmenHa na disciplínu, ktorá poznáva
a vysveUuje zákonitosti krajiny ako celku i po jednotlivých jej komponentoch. Súčasná geografia má
záujem len o časť kartografie.
O tom, čo zaujíma geografov z kartografie, mažu
svedčiť skriptá niektorých našich univerzít, spomedzi ktorých sme vybrali PF UK Praha, PF UJEP
Brno a PF UK Bratislava.

V roku 1978 vyšli skriptá Z. Murdycha "Koncept
a kresba map" [lU), v ktorých termín "koncept"
sa vysveUuje ako rovnocenný termínu "tvorba máp".
Obsah skrípt je rozdeleuý na 3 hlavné časti: 1. Metodika tvorby mapy, 2. Kartografické vyjadrovacie
_prostriedky, 3. Kresba a rysovanle máp.
Z hfadiska všeobecnej kartografie sú skriptá neúplné. Nie je v nich ani definícia mapy, kartografie,
nič sa v nich nehovorí ani o štruklúre kartografie.
Takto zúžený obsah podávajú zrejme v súlade
s učebnými osnovami, ktoré llrčujú, čo a v akej miere je dostatočné pre študentov geografie. V pátraní,
odkiar čerpajú študenti geografie našich univerzít
komplexnejšie poznatky o kartografii,
bude treba
pokračoval.
Odborníkov-kartografov
autora:

zaujmú

niektore

zrejmé, že skriptá sú napísané so zretelom na (temattckú) kartografiu životného prostredia. Definícia mapy sa v nich uvádza až v poslednej kapitole
(je prevzatá z [2]), aby sa na jej základe mohol vymedziť pojem mapy životného prostredia. Kartografia sa vysvetluje ešte pred 1. kapitolou (v úvode),
kde sa hovorí o jej diferenciácii a integrácli, o jej
členení na teoretickú a praktickú, ale neuvádza sa
žiadna definícia.
Skriptá sú zaujimavé u nás zatial svojráznym vysveUovaním množstva lnformácií na mape - i ked
sa v nich používa na tento účel viacej termínov:
náplň, kapacita, zaplnenie ap. Značná časť objemu
skrípt sa venuje priamo jazyku mapy (18 strán a sama podkapitola o jazyku mapy vo všeobecnosti má
až 62 strán). V rámci metód a prostriedkov kartografického ZnáZOl'llOVaniasa rozlišuje:
a} metóda mimomier kových znak ov (geometrických, symbolických, obrázkových znakov, písmenových a číslicových signatúr + bodový sposob),
b} metóda (kvalitatívnych)
čiarových znakov: identifikačné, izarytmické, hraničné-kontúrové
a pohybové čiary,
c) metóda (kvalitatívnych)
plošných znakov,
d) metóda kvantitatívnych
znakov: bodovo lokalizované diagramy, čiarovo lokalizované diagramy
a plošne lokalizované diagramy,
e) metóda objemových znakov,
f) metóda fiktívno-objemových
znakov: anaglyfické, stereoskopické,
pseudostereoskopické
a hologramové znaky.
Z tohoto prehladu je zrejmých hned niekolko odlišností:
-

názory

ne,

Miesto termínov "tvorba" a "zostavovanie" máp
celkom úspešne sa v skriptách používa termín
"koncipovallie" máp.
Kartografické
vyjadrovacie
prostriedky
sa
v skriptách delia tak, ako sa z hladiska grafického vyjadrenia dajú rozdeliť geografické Javy:
1. j. na vyjadrenie bodových, čiarových a plošných javov. V rámci vyjadrovania bodových jaVOy sa rozlišujú
bodové značky a lokalizované
diagramy, v rámci vyjadrovania
čiarových javoy sa rozlišujú vlastně čiarové značky a čiary
pohybu a v rámci vyjadrovania plošných javov
sa rozlišuje metóda areálová, bodová, izočiar,
kartogram u a kartodiagramu
(spol u tiež 9).

V roku 1983 boli vydané skriptá M. V. Drápelu "Vybrané kapitoly z kartografie"
[1]. Ich obsah pozostáva zo 4 častí: 1. Infor111&cie,obsah a náplň na
tematických mapách, 2. Kartografická interpretácia
obsahu máp, 3. Koncepcia tematických máp,4. Mapy životného prostredia. Už z tohoto pre-hfadu je'

použil sa u nás neobvyklý výraz "mimomierkové
znaky" (udomácnený hlavne v sovietskej kartografickej literatúre),
zvýraznila 5a snaha rozlíšiť kartografické vyjadrovacie metódy na kvalitatívne a kvantitatívvyčlenili sa dve skupiny vyjadrovacích metód,
ktoré sa zatial u nás nevyčleňovali (objemové
a fiktívno objemové znaky). Ich vyclenenie sa
ukazuje sporné (nevyčleňujú sa ani vo svetovej
kartografickej
literatúre),
pretože na tieto znaky sa nemusí nazerať ako na nový druh, ale na
inú než plošnú (dvojrozmernú) formu existencie,
ktorú mažu mať všetky znaky, aj mapa ako celok. Veď rovnako by sa dali vyčlenit aj "pohyblivé" znaky: zvačšujúce sa, zmenšujúce sa, premiestňujúce sa a súčasne meniace konfiguráciu
(znaky na kinetických mapách), prípadne aj iné
znaky, založené na rl1znych zobrazovacích princípoch, ktoré sú spoločné pre celú mapu.

V roku 1983 vyšli skriptá L. Seku "Kartografia a to·
pografia" [11] a roku 1986 skript4 J. Krchu "Geografická kartografia I" [6].
V prvých skriptách sa uvádza definícia kartogratie podla MSTTK (ruského znenia), ale definovaniu
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mapy sa autor vyhol úplne. Uvádza sa v nich členenie kartografie
na teoretickú,
vedecko-teclmickú
a praktickú kartografiu. Značná časť objemu skrípt
sa venuje matematlckej kartografii - pozri taburku 1.

tografia (20), Hodnotenie kartografických
diel
(4), Kartogt·afické informačné fondy (7 j, Teória kartograflckej informácle (11), Kartometrla
a morfometria (19), Kartografické metódy výskumu a poznávanla skutočnosti (13)

V kapitole venovanej základnému
obsahu mAp
II. Matematická kartografia, 13 kapitol
(208)
autor rozlišuje kartografické
vyjadrovacie
prolIl.
Kartografická
polygrafia
a
reprodukcia,
10
striedky polohopisu a zvlášť sposoby znázornenia
kapitol
(156)
výškopisu. Medzi polohopisnými značkami rozlišuspolu: (660)
je znaky bodovo a čiarovo lokalizované, areály, izoc;iary, bodky, pohybové značky, diagramy (vrátane
V porovnani s neoflciálnou učebnicou kartografie
kartodiagramov),
kartogramy a kartografickú anaz roku 1964 (4] v tejto najnovšej učebnici sa ZVýšil
morIózu. Medzi sposobmi znázornenia
výškopisu
podiel "náuky" o mapách (v našom, pracovnom cháIvyjadrenia reliéfu) uvádza vrstevnice (porovnaj
. paní) o 11,4 %, matematlckej kartografie 017,6 %
rozpor s uvedením izočiar medzi vyjadrovacími
a podiel kartoreprodukcie
sa znížil o 2S,l %. Naprostriedkami
polohopisu), dalej šrafy, tieňovanie,
priek našim národným či regionálnym zvláštnosfarebnú hypsometriu a skupinu ďalších: perspektívtlam, štruktúra tejto učebnice sa ukazuje ako prlny (fyzlografický)
sposob, reliéfne mapy a anameraná.
glyfy.
Druhé skriptá najlepšle charakterizuje
zoznam
Autori učebnice (dvaja z ČVUT Praha a dvaja
kapitol: 1. Úvod do problému, 2. Kartografia, geoz SVST Bratislava 1 uvádzajů vlastnú definíclu magrafická kartografia,
jej predmet a jazyk, 3. Elepy, ktorá sa vymedzuje ako "zmenšené, zovšeobecmentárne základy teórie systémov z hradiska ponené zobrazenie povrchu Zeme, ostatných nebestrieb geografickej kartografie, 4. Všeobecné kartokých telies alebo nebeskej sféry, zostrojené podla
grafické hladiská pre reálny priestor a jeho abmatematického zákona na rovine a vyjadrujúce postraktný zobrazovací priestor. Posledně dve kapimocou konvenčných značiek rozmiestnenie a vlasttoly sú hlavnou obsahovou zvláštnost ou skript a prenosti objektov, viazaných na menované povrchy"
vládajú aj čo do objemu látky (pozri taburku 1).
a ktorá už svojou formuláciou prezrádza, že medzi
Skriptá sa obsahovo uzavrú až II. dielom (zatial
uutormi sú výrazne zastúpení matematlckí kartonevyšiel). Predbežné poznatky o jeho obsahu však
graf!. Sympatické na tejto definícH je to, že sa v nej
nnznačujú, že tu ide o celkom netradičně nazeranie
mapa vysvetluje ako zobrazenle. V dobrom smysle
na spoločné
problémy
geografie a kartografie
sa tak publikuje výzva terminologickým
snahám
z aspektu teórie systémov. Preto sa t1eto skriptá vyv ČSSR a najma obavám používat termíny "zobrazemykajú tradičnému pristupu pri porovnávani s donie" a "zobrazovanie" aj v šlršom ako len v mateterajšou kartografickou
učebnicovou literatúrou.
matlcko-kartografickom
zmysle.
Na porovnanie s touto definíciou sa v učebnici
5. Prvá ofici41na celoit6tna vysokolkolsk6 uěebnica
uvádza aj definícia K. A. Sališčeva (z Kartovedenija
kartDgl'afie pre stavebn6 fakulty (1987)
1.982, str. 8), ktorá autorov očividne posmelila na
použitie termínu "zobrazenie".
Koncom roku 1987 vyšla publikácla autorov V. HoNa vymedzenie kartograf1e autori učebnice pojovec a ini "Kartografie"
[3], ktorá je našou prvou
užili tri (podla nich najvýstižnejšie)
definícle: K.
oflciálnou celoštátnou učebnic ou na výučbu kartoA. Sališčeva, E. Arnbergera a anglické
znenie
grafie na stavebných fakultách technických vysoz MSTTK. Udivuje uprednostnenie
práve anglickékýcti škál (schválená Mlnisterstvom školstva CSR).
ho znenia, v ktorom sa považuje kartografia
(najPodiel hlavných nami sledovaných častí v percenprv) za umenie a (potom) za vedu a technol6giu.
tAch sa uvAdza v tab. 1, ale pre lepšie priblíženle
V súčasnom
období prirovnávanie
kartografie
jej obsahu uvádzame názvy kapitol a lch rozsah
k umenlu už neobstojí a pripomínanie si "starých
v počte strán l v zátvorkách):
zlatých časov" čo len definíciami, je už konzel'vatívne. V súčasnej kartograf li zretelne dominujú vedecké a technické aspekty.
Medzi vlacerýml pozitívnymí momentmi učebnice
1. Topografická a tematická kartografia, 19 kapichceme vyzdvihnúť to, že sú v nej vymedzenia dotol
(278)
ležltých kartografických
pojmov, ktoré v mnohých
z toho: Kartografla - vedný odbor, praktická
predchádzajúcich
príručkách a skriptách absentočinnosť (S), vývoj kartografie
(19), Kartogravali, ako napr. atlas, gl6bus, kartografické značky,
fické diela (9), Kartografická intepretácia (39),
kartogram, redigovanie kartografických
diel, techPopis máp, geografické názvoslovie (S), Kartonický projekt, redakčný plán, 7.Ostavitefsk}· a vygrafická generalizácia
(36], Redakčná činnosť
davatelský originál, počítačová kartografia, kartoprocesu tvorby a vydávania kartografických
grafická banka údajov, územný informačný systém,
diel (7), Projektová príprava kartografických
kartografická informácia, kartografický jazyk a daldiel (18), Tvorba originál ov máp (16), Tvorba
šle. Oproti predchodcom mali autorl tejto učebnice
tematických máp a atlasov (8), Zabezpečenle
k dispozícii už aj oficiálne názvoslovné
normy
tvorby a vydávania kartografických
dlel v ČSSR
(ČSN) a viaceré výkladové kartografické
slovníky,
(10), Československé štá tne mapové diela (9),
kartografické lexikony ap., ktoré vyšli v tomto deVyužitíe DPZ v kartografii (20 j, Počítačová kar-
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saťročí. Súčasne ale mali aj sťaženú úlohu preto,
lebo výklady v roznych prameňoch sa roznili a nebolo lahké zjednotiť sa na jednotlivých výkladoch
bez kritického prehodnotenia. Autori si zasluhujú
uznanie za zaradenie do učebnice relatívne nových
tematík: využitia DPZ, počítačovej kartografie, teórie kartografických
informácH, metód kartografického výskumu a poznávania skutočnosti, dalej niekolkých kapitol s novou mateIl}.aticko-kartografickou problematikou
a s novými problematikami
v kartoreprodukcii.
Medzi spornými až negatívnymi stránkami učebnice treba spomenúť nevhodné preferovanie výrazu
"tvorba" aj pre vydavatelské originály, nezosúladenie kartografickej
metódy poznania s kartografickými metódami výskumu, nerozhodnosť pri používaní "vlícovania" (str. 158--159) a "lícovania"
(str. 548) ap. llustrácie sú v učebnici vytla~ené len
jednofarebne, čo sa v tomto desaťročí dá kvalifikovať už žial len ako svetový priemer. Mapové prílohy
(v počte 29) sú síce farebné, ale ich súhrnné
umiestnenie až na konci učebnice je málo funkčné.

Už len jednoduché porovnanie obsahov jedenástich
kartografických
poublikácií s funkciou
učebníc
naznačuje, že v ČSSR existujú najmenej dve sféry,
ktoré si zo široko chápanej a objektívne existujúcej
kartografie
vyberajú každá niečo podla svojho
záujmu:
Na technických vysokých školách prevlácla záujem o organizačnú stránku tvorby a o technickú
stránku spracovania originál ov máp, vrátane ich
automatizácie a reprodukcie máp velkých a stredných mierok. Menší záujem je o problémy tematickej kartografie.
Na univerzitách je záujem o kartografiu velmi
nesúrodý. Každá univerzita si vyberá len niektoré
časti kartografie,
pričom tu pravdepodobne
vela
záleží na osobnosti padegóga, či od miery zanietenia pre kartografiu na každej konkrétnej katedre.
Prevláda však záu!em o problematiku tvorby (zosta-

vovania) a kreslenia máp a o problematiku kartografických vyjadrovacích prostriedkov. Menší záujem je o problémy technické (kartoreprodukčné).
Na UK v Dratislave je diferencovanosť
záujmov
este vačšia.
Vydanie každej príručky alebo učebnice bolo na
svoju dobu spravidla vždy pozitívnym prínosom.
No vzhladom na búrlivý rozvoj kartografie každá
z nich približne po 10 rokoch zastarávu.
Popreštudovaní
obsahu 11 kartografických
príručiek .....:.učebníc, z ktorých výdatne čerpala dnešná (stadHa i mladšia) generácia našich vysokoškolských kartografov, nemožno sa ubrániť presvedčeniu, že my, v ČSSR nie sme dostatočne vpredu či už v kartografii ako takej, alebo v jej výučbe.
Vsetci naši susedia nás (v l1iečom viac, v niečom
menej) predstlhujú.
LI'fERATURA:
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Udriování obsahu paměti
při výpadku nap.ájení

ln" Václav Fiala. CSc .•
Výzkumný ústav leodetický,
topolrafický a kartolrafický

"RAM"

Paměť je funkční jednotka, do které lze ukládat
číslicové nebo analogové informace, uchovávat je
pro další použití a vyjímat je. Paměti se vvužívá
v geodézii především ve všech zařízeních výp'očetní
techniky - počítačích a mikropočítačích,
i příslušenství. Například v souřadnicových
zapisovačích
a· v tiskárnách. Dále pak tvoří důležitou část polních záznamníku dat. Jsou uvnitř geodetických přístrojů označovaných souhrnně "Total station". Dále
pak v digitizérech, planimetrech, kartometrech
fotogrammetrických
registrátorech,
cirkumzenitáiech
a v mnoha dalších přístrojích.

Každá paměť obsahuje paměťovou matici, v níž jsou
uloženy informace, dekodér, který umožňuje výběr
příslušného místa paměťové matice, obvody blokování paměti, výstupní obvody a některá ještě obvody pro vstup informace. V počítačových systémech se využívají paměti pro ukládání číslicových
informací, které se označuji jako data. Z hlediska
použitelnosti se paměťové obvody děli na obvody
s možnostmi pouhého čtení dat uiožených dovnitř
při výrobě, a na obvody s možnostmi· čtení i· zápisu dat.
Obvody určené jen pro čtení se označuji zkratkou ROM (Read Only Memory), PROM (Programmable ROMJ, nebo EPROM (Erasable PROM). Paměti ROM mají tu vlastnost, že informace, kterou
obsahují nemúze být miměna. Zápis informace má
destruktivní charakter. K destrukci dochází již při
výrobě od leptá nim příslušných spojek v paměťové
matici. Informace se do paměti vkládaji tedy přímo
u výrobce podle požadavků
zákazníka.
Paměli
PROM jsou programovatelné
paměti ROM. Pr votní
zápis informace se provádí až u zákazníka elektrickým odpálením příslušných spojek. U obou výše
uvedených typů při výpadku napájecího systému,
v němž taková paměť pracuje, nehrozí 7:ádné nebezpečí ztráty nebo zkreslení vložené informace.
Paměti EPROM u1110žÚUjíjednorázový
zápis dat
s následnou možností jejich smazání ve speciálním
pi;ípravku. K mazání se využívá ultra fialového záření. Rovněž zde zustává zápis dat zachován i při
výpadku elektrické energie.
Obvody pro čteni i zápis dat se označují RAM
(Random Access Memory). Tyto umožňují provedení záznamu informace, uchování informace, v~'pis
uchované informace, nebo změnu uchované iúformace. Člení z paměti je nedestruktivní,
čili VA přečtení zápis zůstává zachován. Rovněž zápis je nedestruktivního
typu, tj. umožiíuje informací
na
přání vymazat, nebo přepsat na jinou informaci.
Podle způsobu uložení informace se paměti RAM

dělí na statické a dynamické. Ve statických pamětech jsou data ulotena v klopných obvodech a mo·
hou zde být uchována libovolně dlouho, pokud není
přerušeno
napájení obvodů. V dynamických
pamětech jsou data uložena ve formé náboje kondenzátoru, tvořeného
kapacilou
vstupní elektrody
tranzistoru MOS. Dynamické paměti mají větší paměťovou kapacitu, vyšší operační rychlost, malou
spotřebu energie, menší oteplení a nižší cenu nežli
statické paměti. Ale vložená data je třeba po milisekundových
intervalech
obnovovat, což je zajišťovái:lO obvykle přímo uvnitř paměti, např. po
řádcích každého cyklu čtení nebo záznamu. Jiný
způsob je použití "nábojové pumpy" řízené vnějším generátorem impulsů.
Pro řízení funkce paměti je třeba ovládat vstup
"výběr" a vstupy "adresa" u typu ROM a u typů
RAM navíc ještě vstupy "data" a vstup "zápis".
Tyto požadavky platí pl'O provozní stav systému,
kdy např. při čtení z paměti se nastavením příslušné úrovně na vstupu "výběr" CS (chip select) odblokuje paměť. Příslušnou logickou kombinací na
vstupech "adresa" se provede volba žádaného místa
paměťové matiCe a na výstupech se odečte žádaná
informace. Při zápisu je postup podobný. Je zřejmé,
že celý postup je energeticky poměrně náročný.
Spokojime-li se s tím, že během výpadku napájecího napětí nepožadujeme aby celý systém počítače
pracoval, postaCí pro udržení informace v paměťové matici snížené napětí při poměrně nízkém odběru proudu oproli provoznímu stavu. Popsaný stav
bývá také nazýván STANDBY. Při něm jsou energetické nároky omezeny na dodávku napájecího napětí Drr a na zajištění definované prahové hodnoty
signálu na vstupu CS paměti. Pokud by se signál na
tomto vstupu dostal, byť krátkodobě, na úroveň,
u
která není definována jako "H , došlo by k odblokování paměti a k možnosti přepsání uložených
dat daty cllybn}'mi r•.€bo neplatnými. Ke zmíněné·
mu zálohováni napdjení těch uzlú, které jsou nezbytně nutné pro udržení obsahu dal v pamětech
so obvykle užívá NiCd akumulátorů,
nebo lithiových baterií přímo vestavěných do desky příslušného plošného spoje. Z tabulky 1 jsou patrny napěťové a proudové nároky moderních pamětí typu
CMOS předních světových výrobců.

Ochranu dat uložených do paměťové jednotky s polovodičovými pamětmi typu RAM lze zabezpečit
automatickým zálohovým napájením. Požadujeme-li, aby celý počítač byl schopen práce i při výpadku napájecího napětí ze sítě, budou nároky na stabilitu napětí a velikost proudu značné. Znamená
to zajištění plného provozního proudu a všech po-
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Výrobce

Označeni

Organizace

-

Vývody

Vybavovací
doba
[na)

Hitachi

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

431P
4334P
435101
6116LP
6147LP
6148LP
6264LP

4K
lK
256
2K
4K
lK
8K

X
X
X
X
X
X
X

1
4,
48
1
4
8

Min.

Typický

VDR
IV)

IDR

18
18
22
24
18
18
28

450
300
4-50
120
55
55
100

2
2
2
2
2
2
2

[/lA)

I
I

Maxim.
lDll
[/lAJ

0,5
0,5

1

50
50
15
50
40
40
50

.0,5
0,5

Mostek

MK 48 D02

2K X 8

24

200

2

1

10

Motorola

MOM 51LOl

256 X 4

22

450

2

0,14

10

NEO

MPD
MPD
MPD
MPD

5101LO-l
4440-3
446D-3
4490-3

256 X 4
1024 X 4
2048 X 8
2048 X 8

22
18
24
24

450
200
150
150

2
2
2
2

0,05
0,01
0,01
0,01

10
2
10
10

ROA

ODM
ODM
ODM
ODM

6116A
6117A-3
6118A-3
6264-2

2K
2K
2K
8K

X
X
X
X

8
8
8
8

24
24
24
28

150
150
150
120

2
2
2
2

Toshiba

TO
TO
TO
TO

4K
lK
lK
8K

X
X
X
X

4
8
4
8

18
18
18
28

200
200
200
100

2
2
2
2

5504
5513
5514
5564

APL
APL
APL
PL

!

třebných napětí z baterií, což i u malých systémi't
znamená dodávat proudy řádově až desítek ampér.
S problematikou
udržování dat při výpadku na·
pájení se rámí výrobci paměti vyrovnávají ri'tzně.
Nč1příklad již v roce 19M oznamuje firma MOSTEK
ukončení vývoje a uvedení na trh typu MK-48Z02.
Jedná se o statickou pamě( RAM zhotovenou technologií CMOS, tedy unipolární.
Kapacita je 2kB.
V pouzdře paměti jsou zataveny dvě lithiové baterie (bližší údaje nebyly publikovány).
Každá
z baterií ma kapacitu 35 mAh. Dále jsou v pouzdře
potřebné ochranné a přepínací obvody, které zabezpečují uchování dat proudem z uvedených baterií
i při dlouhodobé ztrátě napájecího napětí. Při teplotě 26°C je spotřeba
proudu paměti v režimu
STANDBY kolem 5 .10-9 A (5 nA), má tedy teoreticky obrovskou životnost.
Jiný výrobce - Catalyst Research z USA [1] i'eší problematiku
zcela komplexně. Vyrábí a dodává obvody DRM a DRM2, které jsou za budovatelné přímo do plošného spoje systému. Obvody umožňují automatické
přepínání normálního
a udržovacího režimu pamětí CMOS RAM. Přitom obvod
DRM má vestavěnou Lij baterii o kapacitě 350 mAh
a typ DRM2 je určen pro připojení vnější Lij baterie, která mi'tže mít i větší kapacitu. Schéma zapojení obvodu DRM je uvedeno na obr. 1. Obvod
DRM umožňuje zachování dat v pamětech po dobu
více nel deseti let. Zivotnost samotného obvodu je
přitom srovnatelná,
nebo lepší, než životnost samotných paměti RAM. Obvod pracuje v obrovském
teplotním rozsahu, pi;edevším díky vhodnému typu Lij baterie a sice od -56 do + 125 "C. Rozměry
obvodu DRM jsou 50 X50 X 10 mm, obvodu DRM2
pak 38X25X10 mm.
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funkci záložního zdroje pro CMOS RAM paměti.
Jedná se o baterii s pracovním napětim 3,6 V s kapacitou 1,9 Ah do 'zátěže velikosti 10 kO. Baterie je
schopná funkce v teplotním rozsahu od -40 do
+85 "C. Předpokládané
samovybíjení je po dobu
deseti let, při odběru 20 ttA, odhadováno na 3,5 %.
Baterie má velikost R6 (jako tužkový článek). Je
možno ji znovu nabijet. Vybíjecí křivky baterie jsou
uvedeny na obr. 2.

kam i. Přenos náboje je typu CTC [charge transfer
complex). Chemickou reakcí mezi anodou a katodou vzniká třetí složka, která Je potřebná pro činnost každého článku - elektrolyt. V tomto případě je to jodid lithný, mající pevnou fázi.
Chemické reakce uvnitř článku jsou následující:
2LI = 2Lľ + 2eanoda, oxidace
211+ +2e-

+CTC.n}2
katoda, redukce

Oborové výjvojové středisko VÚGTK má vyreseny
dva způsoby zálohování napájení paměti. První zpl1sob využívá NiCd akumulátorkl1 z produkce n.,p.
Bateria Slaný. Je možno použít 3 kusl1 sintrovaných
NiCd akumulátorku
válcového průřezu o velikosti
poloviny tužkového článku, nebo knoClíkových typů
o průměru 25 mm. Oba mají kapacitu 225 mAh.
Pomocný obvod je sestaven z tuzemských součástí.
Schema zapojení je uvedeno na obr. 3. ZpŮsob je
možno aplikovat podle Ipotřeby ještě v roce 1989.

Z akumulátorků
je udržováno napc1jení vývodl1
Ucc pamětí na hodnotě minimálně 3 V (obvykle
3,6 V). Zapojení současně udržuje potenciál vstupu
CS na úrovni "H". V normálním režimu je paměť
napájena ze zdroje Uw z něhož je dobíjen i akumulátorek NiCd přes rezistor R1. Dioda Dl odděluje vstup Uc~ paměti a článek NiCd od ostatních
prvků systému. Vzhledem k úbytku napětí je lepší
volit germániovou diodu. Rezisto,rem R11ze nastavit
dobíjecí proud akumulátork11, který Iby neměl překročit hodnotu 20 mA. Tranzistory T1 a T2 tvoří
v normálním provozu pouze dvojnásobný invertor
signc11u pro vstup es paměti. Poklesne-li napájecí
napětí systému pod prahovou hodnotu určenou Zenerovou diodou ZD, tranzistor
T2 se uzavře. Na
vstupu CS je tedy signál "H" a napájení vstupu i napájení paměti Ucc se děje přes rezistor R1 z NiCd
článku. Obsah paměti je neustále udržován a je
chráněn před zapsáním chybných dat.
Uvedené zapojení ochranného obvodu může mít
za následek zpomalení přístupu k paměti přes výběrový vstup CS a před jeho aplikací je třeba ověřit zpii.sob řízení paměti. •
Druhý způsob je založen na využití článkl1 Li/J2
z mimotolerančních
kusů licenční výroby pro kardiostimulátory
v Tesle Valašské Meziříčí. Článek
stimulátorú má lithiovou anodu s přímým kontaktem na katodu, tvořenou jódem a organickými lát-

2LI +CTC n}2"=
celková reakce

= CTC (n-l)

CTC (n-l)

J2 +2LiJ

h +2LIJ

Jodid lithný slouží jednak jako elektrolyt, jednak
I jako separátor. Jelikož se při vybíjení článku jeho
množství ZVětšuje, zvětšuje se i vnitřní odpor článku. Výsledkem toho je vybíjecí křivka podle obr. 4.
Na počátku vykazují lineúrní pokles napětí. Později,
když je přenos náboje oslaben, dochází k prudkému
nárůstu vnitřního odporu článku, což se projevuje ostrým "kolenem" na vybíjecí křivce. Výše
popsaného efektu je využito i k zajištění článku proti následkt'lm zkratu a pi'epólování. Článek má vysokou měrnou enal'gii - 0,6 Wh/cm3 nebo 0,12 Wh/
19. Jeho vlastní životnost přesahuje 20 let.
Ukončení vývoje celého zařízení je vázáno jednak
na dodávku obvod'Ů typu CMOS z Tesly Piešťany
nebo ze SSSR, a dále pak na zvládnutí provozu zmíněných článkl1 při teplotách kolem bodu mrazu.
Použití článků Li/J2 v klimatizovaných místnostech
nepřináší
žádné problémy. Předpoklad
skončení
prací je ve druhém pololetí 1989.

I

9

II

t [ ••k, ]

Lze říci, že udržováni obsahů pamětí při, výpadku
elektrické energie je oblast ve výpočetní technice
velmi diUežitá. Jako takové je jí u předních světových výrobc'Ů obvod'Ů i zařízení výpočetní techniky
věnována zasloužená pozornost. Kromě příklad'Ů
zde uvedených existuje ještě celá řada zp'Ůsobů,
které mají své výhody a nevýhody. Z hlediska spolehlivosti však jednoznačně patří budoucnost unipolárním pamětem typu CMOS RAM ve spojeni
s llthiovou baterií a pomocnými obvody v jednom
pouzdře, jako je tomu u typu firmy Catalyst Research.
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Power Source.
str. 47 už 52.
[I] TP.AGESSER, J. H.: Lithiode TM Protected CMOS Memorles. Firemní hteratul'a Catalyst Reseaľch, BaIUmore, USA, bez data vydání.
[2] IWEMARU, T. - UETANI, Y.: Characterlstlcs
of a lithlum-Thlonyl Chloride Battery as a Memory Back-Up

Vyuiitr elektronických senzorů
v dálkovém průzkumu Země z kosmu

Rozvoj mikroelektl'oniky
umožnil vytvoření plošných, maticových nebo lineárních polovodičových
snímačů. Tyto nábojově vázané prvky (Charge Couple Device = CCD) dnes představují poměrně novou
skupinu součástek, založenou na křemíkovém polovodivém materiálu, jež zřejmě již v nedaleké budoucnosti postupně nahradí v dru7.icovém průzkumu Země jak doposud užívané televizní snímací
elektronky,
tak i fotografické
aparatury. Jakou
technologií jsou tedy CCD prvky konstruovány?

Prvky CCD mají technologicky blízko k součástkám
MOS (třívrstvá struktura kov -nevodivý
oxid-polovodič), ale odlišují se od nich v tom, že se skládají z jednotlivých buněk, z nichž každá je schopna
uchovat v paměti jednu skalární veličinu (číslo)
zobrazené velikostí elektrického
náboje. Z této
vlastnosti vyplývá, že prvky CCD mohou samy o sobě vykonávat řadu operací pro zpracování signálu,
aniž by analogovou veličinu převáděly na číslicovou.
Vidíme tedy, ze první oblastí použití prvků CCD
jsou analogové paměti, obvykle v sériovém provedení. To znamená, že paměťové bUl'iky jsou navázány tak, že výstup první je připojen na vstup následující atd. Přesun mezi bUl'íkami nastává v okamžiku, který udávají tzv. systémové hodiny - vnější
elektrický signál společný pro všechny buňKY. Toto
uspořádání je velmi vhodné napió• pro zpožďovací
linky v elektroakustice, kde taktovací frekvence systémových hodin je konstantní, takže signál, který
byl na výstupu CCD paměti, se přenese na výstup
po projití všemi buňkami paměti, čímž vzniká úměrné časové zpoždění.
V předcházejícím popisu jsme uvažovali, že signál přichází do buněk CCD zvnějšku. Také se ale využívá toho, že polovodivý křemík je citlivý ke svět-
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lu, čili že při ozáření polovodivé struktury obsažené
v CCD paměti v jednotlivých buňkách samovolně
vzniká náboj absorpcí fotonů.Tento
druhý způsob
využití je právě velmi vhodný pro aplikace této
techniky v dálkovém prfizlmmu. Necháme-li totiž
po nějakou dobu na sériovou paměť působit viditelné světlo, dojde k "expozici" buněk, tj. k nahromadění elektrického náboje v množství úměrném osvětlení té které buňky. Jestliže po expozici zapneme
taktovací hodiny, přesuneme všechny takto získané
náboje postupně na výstup součástky, čímž dostaneme v podstatě signál odpovídající svou podstatou
jedné řádce televizního obrazu.
Takto uspořádané řádkové snímač. CCD se skutečně používají ke snímání obrazu v kosmických
i pozemských aplikacích v případech, kdy druhá
dimenze rozkladu je zajištěna obvykle mechanickým rozkladem (pohyb družice nebo rozkladové
optiky). Řádkové snímače CeD se běžně vyrábějí až
do rozměru 4096 bodů. Poměrně jednoduchým se
zdá být přizpůsobení součástek pro snímání plošného obrazu - změnou geometrie snímače z lineární na plošnou. Takové snímače se laké vyrábějí, ale
trvalým problémem je velký počet snímaných bodů,
který způsobuje dlouhé časy připadající na čtení
výstupní informace a s tím související nárůst šumových nábojů. Plošné snímače se ve světě vyrábějí
v rozměrech až 2048 X 2048 bodfi, ale běžné jsou
matice nejvýše 512 X 512 bodů, protože u větších nastávají problémy se spolehlivostí.
Technologie CCD představuje v kosmickém průzkumu Země revoluční zvrat, nebOL snímací systémy
založené na prvcích CCD spojují výhody fotografických přístrojů s výhodami mechanick}'ch skaneru.
Snímek vzniká během milisekundové expozice a je
složen z jednotlivých plxelll (bodů), což umožňuje
jeho snadnou digitalizaci. Snimače ceo umožiíují
konstruovat družicové snímací systémy s vysokou
spolehlivostí a dlouhou životností. Dalšími podstatnými výhodami těchto snímačů jsou malé rozměry,
minimální hmotnost, nízký příkon (do 1 WJ, odol-
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Snlmací systém

FILE (*)
GEC MA 357 (*)
MOMS-Ol
MSU-E
HRV
VNIR

Columbia F-2 (USA)
UOSAT 1,2 (V. Británie)
Challenger ]'-2 (USA/NSR)
Meteor-Priroda (SSSR)
SPOT (Francie)
Momo 1 (Japonsko)

no st vůči elektrostatickým
a magnetickým
rmilvým polím, přesně definovaná topologie obrazu,
neboť odpadají nelinearity' rozkladového systému,
dále vysoká citlivost a spektrální charakteristika
posunutá do infračervené oblasti.
V současné době se na družicích umísťují především lineární snímače tvořené z čidel pro detekci
záření určité vlnové délky. Pro oblasti viditelného
a blízkého infračerveného
záření se používá nejčastěji jako detektoru křemíku. Jak 1iž bylo řečeno,
př.i osvětlení se na každém elementu vytvoří náboj, který se okamžitě převede do napěťového signálu. V kosmickém průzkumu bylo v několika případech též použito maticového snímače CCD. Přenos obrazu se u tohoto typu snímače děje ve dvou
půl snímcích, přičemž v prvém půlsnímku
se do
přenosových registrů přenáší náboj z lichých, v druhém pak ze sudých fotocitlivých prvků.
Všechny snímací systémy na bázi CCD prvků,
které byly zatím použity na družicích či kosmických
raketoplánech,
jsou uvedeny v tabulce 1. Jak je
z této tabulky zřejmé, zatím většina těchto systéml1
pracuje nebo pracovala v experimentálním
režimu.
V tabulce 2 jsou uvedeny základní technické parametry těchto systémů. Z výše uvedených faktu je
patrné, že snimače CCD se používají ve dvou modifikacích - lineární (řádkové) a maticové.
3. Snímací systémy

I

Nosič (stát)

ccn

používané

v kosmickém

prosloru
3.1 L i n e á l' n í s y sté m y C C 1)
Nejdokonalejším
snímacím systémem tohoto typu
- navíc již v operačním nasazení - je systém HRV
(High Resolution Visible) na francouzské družici
SPOT. t{ádkový CCD snímač pracuje ve dvou modech.
V multispektráJním
modu v pásmech 500-·590,
610-680 a 790-890 nm a v panchromatickém
modu
v širokém pásmu 510-730 nm. Jedna řádka je tvořena ze čtyř lineárních ccn prvků typu Fairchild
122DC a každá obsahuje 1728 elementů. Pro obrazovou informaci se využívá 6000 elementů, z nichž
každý má velikost 13 X 13 !J.m.Při zorném úhlu 0l'tiky 4.13" a nominální výšce letu družice 832 km to
odpovídá velikosti pixelu v území 10 X 10 m a šířce
záběru 60 km. Odečítání hodnot ze všech čidel se
provádí každých 1.503 ms. Pro měi'ení ve spektrálIlích kanálech se používá rozlišení dvakrát horšího, tedy ;W X 20 m, kdy se slučují do jedné hodnoty
údaje ze <Urousou.sedních čidel a dvou po sobě následujících měření.
Družice SPOT, která na oběžné dráze pracuje od
22. února 1986, předává obrazová data na Zemi
rychlostí 50 Mbit. s"1 v pásmu X (tj. na frekvenci

Od roku

1981
1981, 1984
1983
1984
1986
1
1987

i

I

Provoz

experimentální
experimentální
experimentální
experimentální
operační
operační

8.025/8.400 GHz) pl'i typu modulace QSPK. Veškerý
snímací systém HRV má spotřebu pouhých 20 W.
Optickou část snímacího zai'ízení tvoří dalekohled
na bázi Schmidtovy komory s· ohniskovou vzdáleností 1082 mm a světelností 3.5.
Druhým systémem CCD, který pracuje v současné době v operačním nasazení, je japonský elektronický skaner VNIR (Visible and Near-Infrared
Radiometer). VNIR sestává ze dvou identických kamer. Každá z nich je osazena řádkovým CCD prvkem, který má 2048 elemenhi. Každá z kamer také
pracuje ve čtyřech stejných spektrálních
pásmech
l viz tab. 2). Velilwst jednoho elementu senzoru je
14 X 14 flln a tato velikost dohromady s pouzítou optikou (F = 2,0 m a D = 257 mm) koresponduje s velikostí pixelu na zemském povrchu 50 X 50 m. Základní šířka záběru systému je 100 km. Povelem
z řídícího střediska na Zemi je však možné práci
obou kamer sladit tak, že pracují synchronně a pak
se šířka záběru zvýší na zhruba 200 km. Data se na
Zemi předávají rychlostí 9 Mbit . s-1 v pásmu 8.025·-8.400 GHz s modulací P8K.
Snímací systém VNIR (někdy se objevuje pod
zkratkou MESSR)je instalován na družici Momo-1
(jap. květ broskvoně), která je však známější pod
technickým označením MOS (Marine Observation
Satellite). Tato družice byla vypúštěna 19. 2. 1987
na heliosynchronní dráhu s termínovým rozlišením
17 dní.
Pi'ed nasazením těchto dvou systémů ccn do
operačního provozu byla uvedená zcela nová technologie zkoušena na několika
experimentálních
systémech. Prvním z nich byl experiment MOMS-Ol
(Modular Optoelectronic
Multispectral
Scal1ner),
který vyvinula a postavila západoněmecká
společnost Messerschmitt-Bolkow-Blohm.
Systém byl
vypuštěn
poprvé raketoplánem
Challenger
F-2
(8T8-7) v roce 1983, podruhé pak v roce 1984 za
letu STS-11. Systém sestával ze čtyř objektivů (F =
= 237 mm, f: 3.2), osmi lineárních senzorů CCD
a pomocné elektroniky a mechaniky (především systému pro záznam dat). MOMS pracoval vždy ve
dvou spektrálních p<ísmech575-625
a 825-975 nm
s celkovým počtem elementU v řádku 6912. Velikost
pixelu v území činila 20 X 20 m ph šířce záběru
140 km. Radiometrické
rozlišení bylo pak 7 bitů
(tj. 128 stupňú šedi). Naměřená data se nepředávala přímo na Zemi, ale nahrávala s hustotou 1600 bpi
na magnetické pásky dlouhé 2400 stop. Rychlost záznamu sa pohybovala kolem 40 Mbit . s-1 a maximální doba záznamu na jednu pásku byla 30 minut.
CeU,ová kapacita záznamu za jeden let byla 7,2.
. 101í; bitu, což představovalo
250 snímků (scén).
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Parametr !8ystém

Velikost pixelu v území (m)
Šířka záběru (km)
Spektrální

pásma (nm)

Počet pixelů
Výška letu nosiče (km)

I

I

MOMS-Ol

HRV

GEC

20 x 20

10-20

1800

60

480

140
575-625
825-975

500-590
610-680
790-890
510-730

6912
300

400-700

256 x 256

6912

I

822

Celý systém měl hmotnost 141 kg a příkon 350 W.
Další aparaturou
sledovaného typu je sovětský
systém MSU-E, který se čas od času zkouší na družicích série Meteor-Priroda
(poprvé v roce 1984).
Tento experimentální
systém je zajímavý tím, že
přenos dat z něj probíhal na poměrně nízké přenosové frekvenci 466.7 MHz a nízkou rychlosti 7.08
Mbit. s-I. Jedná se také o řádkový snímač CCD, který má v i'ádku 1024 čidel, z nichž je pro vytvoření
obrazu využito 1000. Velikost jednoho pixelu na
povrchu Země je 28 X 28 m při šířce snímaného pásu 28 km a nominální výšce letu družice 650 km.
Zorný úhel je 2,50 a rychlost snímání 218 řádl<u za
sekundu. Snímač pracuje ve třech spektrálních pásmech (viz tab. 2). Jeho optickou část tvoří objektiv
o prúměru 87.5 mm. Hmotnost celého zařízení je
pouze 17 kg. Snímací systém je chlazen na teplotu
-30 až -50°C,
což příznivě snižuje šum vlastní
struktury CGD.

Maticové systémy CCD pro civilní prúzkum Země
se ve vesmíru objevily zatím pouze ve třech případech či to především z důvodů vysokých nároků na
předávání obrovského objemu dat z oběžné dráhy
na Zemi za relativně krátký časový interval. Všechny systémy, které zatím v kosmickém prostoru pracovaly, byly experimentální.
Prvním z nich byl experiment FILE (Feature ldentifícation and Location Experiment), který vynesl
na oběžnou dráhu raketoplán Columbia již za svého
druhého zkušebního letu v roce 1981. Systém sestával ze dvou kamer CCD, přičemž každá měla senzor
100 X 100 pixelů
(bollů J. Rozlišovací schopnost
z výšky 255 km byla 750 X 1000 metrů. Spektrální
pásma byla velice úzce definována
- 640-000
a 840-860 nm.
Dokonalejší maticový CCD snímač byl použit na
britské amatérské
družici UOSAT. Matici firmy
GEG - MA 357 - tvoří 256 X 256 řádků a sloupců,
tj. celkem 65536 pixelů. Rozlišovací schopnost u prvého exempláře je asi 1800 metrů z výšky kolem
520 km při šířce snímaného pásu 480 km. Snímač
pracuje pouze ve viditelném oboru spektra (-400··-700 nm) a jeho optickou část tvoří obyčejný objektiv o ohniskové vzdálenosti 9 mm. Pof'izovúní
snímků je s volitelnou dobou expozice, a to od 4 ms
do 64 ms se 4 ms krokem. Počet rozlišení šedé je

520

MSU-E

28 x 28
28
500-700
700-800
800-1000

I

VNIR

F'ILE

50 x 50

750 x 1000

100
510-590
610-690
720-800
800-1100

640-660
840-860

1024

2048

100 x 100

·650

910

255

však pouze 16 stupl'íů, tj. ·i bity. Celková doba předání jednoho obrázku na Zemi činí přibližně 3.8 minuty.
Celková spotřeba kamery je pouhých 2.5 W. Celý
snímací systém řidí mikroprocesor
s paměti 32
kbyte. Je skutečně pozoruhodné, že tento snímací
systém - a také zdokonalenou kameru na družici
UOSAT-2 - nevytvořili profesionálové, ale studenti
z anglické univerzity v Surrey.

Počet a sortiment stále dokonalejších
elektronických senzorů pro kosmický průzkum Země se bude
stále zvyšovat. V současné době existuje množství
projektů družic, jejichž snímací systémy mají pracovat na bázi CCD. Nejdále z nich jsou rozpracovány např. projekty japonské družice JERS-l a nové
generace
Landsatů.
Další projekty
jako např.
A.EROS-A,Mapsat, MEOSS, OCM, STIMS aj. byly
z důvodů katastrofy raketoplánu Challenger zpožděny o několik let, nebo dokonce odloženy na neurčito. Nicméně je velmi pravděpodobné,
že tato
nová technologie relativně velmi brzo vytlačí v oblasti lmsmického průzkumu Země klasické TV kamery, mechanické skanery i fotografické komory.
LITERATURA:
[11 NIWA s., ISHIZAWA Y., KURAMASU R.: Development
oI Marine Observation
Satellite -1. 30th IAF Congress,
Munich 1979, 11 s.
[21 TRAYNAR C. P., JEANS T. G.: ThE: Development
uf
3 Satellite-Borne
Earth Imaging System for UOSAT.
The Radio and Electronic
Engineer, 11982, Č. 8/9, s.
398-402.
[3 J MIDAN J. P.: The SPOT-HRV Instrument:
An Overwiew of Design and Perlormance.
34th IAF Congress,
Budapest 1983, 9 s.
[4] WINKENBACH H., MEISSNER D., MOMS ;- 01 Modular Optoelectronic
Multispectral
5canner. 35th
IAF Congress, Lausanne 1984, 11 s.
15] KOLÁR. J., DOUBRAVA P.: Nefotografické
snímací systémy družic pro dálkový prt'lzkum Země. Letectví
a kosmonautika,
1984, Č. 18, s. 704-705 a Č. 19, s. 740
až 743.
[6] MEISSNER D., WERSTINK H. 1.: The Radarsat Modular Optoelectronic
Multispectral
Scanner - A Polential Candidil.te for POP Also. 37th IAF Congres'>, Innsbl'uck 1986, 11 s.
Do redakce
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Čes t n é o cen ě n í "V z o r n Ý p r a c o v n í k
r e s o rtu
Č Ů G K" o b drž e I i :

Vzorní a zasloužilí pracovníci
resortu ČúGK za rok 1988

Každoročně oceňují pi'edseda Českého úi'adu geodetického a kartografického
a pi'edsednictvo českého výboru
Odborového svazu pracovníků
státních orgánů, peněžnictví a zahraničního
obchodu vzorné a zasloužilé pracovníky resortu geodézie a kartografie
na slavnostní
konferenci. Za rok 1988 se tato konference konala 17.
listopadu 1988 v ústředním klubu školství a vědy ROH
v Praze. Kromě vedoucích pi'edstavitelů ČŮGK se jí zúčastnili soudruzi Ing. Ján Jerga, zástupce X. oddělení
Ov KSČ, Antonín Hejduk, pracovník ČVOS pracovníků
státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního
obchodu,
vyznamenaní pracovníci a mnozí i se svými rodinnými
pi'íslušníky.

U/Jr.

I

Ing. Stanislav Novák, vedoucí provozu Geodézie, n. p.,
Praha,
Ing. Jaroslav Bálek, odpovědný geodet Geodézie, n. p.,
Praha,
Miriam Kováčová, samostatný geodet Geodézie, n. p.,
Praha,
Ing. Jaroslav Tušla, vedoucí strediska geodézie, Geodézie, n. p., Praha,
Josef Pour, samostatný odborný technický pracovník Geodézie, n. p., České Budějovice,
Hana Bočková, odborný technický pracovník Geodézie.
n. p., České Budějovice,
JUDr. Blažena Hnojnová, vedoucí oddílu střediska geodézie, Geodézie, n. p., České Budějovice,
Jii'ina Kloudová, pracovnice technické kontroly Geodézie, n. p., Plzeň,
Ing. Hana Kolářová, vedoucí střediska geodézie, Geodézie, n. p., Plzeň,
Ing. Jiří Havelka, vedoucí oddílu střediska geodézie, Geodézie, n. p., Plzeň,
Ing. Václav Merhulík, vedoucí sti'ediska geodézie, Geodézie, n. p., Liberec,
Ing. Josef Hykyš, vedoucí oddílu Geodézie, n. p., Liberec,
Vilém Haupt, vedoucí oddílu střediska geodézie, Geodézie, n. p., Liberec,
Ing. Oldi'ich Smrček, vedoucí sti'ediska geodézie, Geodé·
zie, n. p., Pardubice,
Ing. Hana Tomášová, vedoucí měi'ického oddílu Geodézie, n. p., Pardubice,
.
Jaroslava Březinová, samostatný odborný technický pracovnik Geodézie, n. p., Pardubice,
Libor HaJámek, samostatný odborný technický pracovník
Geodézie, n. p., Brnoln memoriam,
Ing. Božena Morcová, vedoucí odborný technický pracovník Geodézie, n. p., Brno,

ti/U.VIlI prv/ev IlU s/wmust ní kUlljerencl
pieLlnes!
předseda
ČUCK Ing. Jaroslav
Ondrůšek

Počet vyhodnocených
vzorných pracovníkli Ilyl tento·
krát vyšší než v pi'edchozích letech, neboť vedení ČÚGK
po dohodě s ČVOS pracovníkfl státních orgánÍ!. peněz·
nictví a zahraničního
obchodu navíc ocenily skupinu
pracovníků, kteří se nejvíce podíleli na plnění a LI kon
čení významného resortního úkolu komplexního zdkl<i
dání evidence právních vztahů k nemovitostem v eviclen
ci. Ale to nebyla jediná novinka. Do slavnostního I"HmCe
konference naplněné hlavním projevem předsedy ČÚGK
Ing. Jaroslava Ondrflška, pozdravnými vystoupeními z{j·
stupců stranických
a od borových orgánf] a poděková·
ním předneseným
jménem oceněných pracovnlkfl Ing.
Václavem MerhuJíkem lze zařadit též ['ízenou besedu.
Při ní bylo z pléna předneseno
a představiteli
ČÚGK
zodpovězeno téměř dvacet dotazů týkajících se těch nejpalčivějších
současných
problémů pracovníl{Í! resortu
geodézie a kartografie.
S otevřeností nazorú se mohli
představitelé resortu ČÚGK setkat při každé příležitosti,
kdy slavnostní akce pokračovala neformáiním setkáním.
I při něm bylo zdůrazněno, že další činnost resortu se
neobejde bez iniciativy, nadšení a zkušeností oceněnÝch
pracovníků a poctivé práce všech pracovníkú resortu.
To je předpokladem
pro úspěšný vstup hospodářských
organizací do státních podniků.
.

O/Jr. 2-:3
vším
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Silvie Kašková, vedoucí odborný
technický
pracovník
Geodézie, n. p., Brno,
František
Kl'ížka, vedoucí geodet Geodézie, n. p., Brno,
Robert Machoň, samostatný
odborný technický pracovník
Geodézle, n. p., Opava,
Ing. Ladislav Kupčík, vedoucí ťítvaru řízéní kontroly a jakosti Geodézle, n. p., Opava,
Miroslav Brablec, řidič Geodézie, n. p., Opava,
Valerle Braunerová,
samostatný
odborný technický pracovník Geodézle, n. p., Opava,
Ing. Jaroslav Kunssberger,
samostatný
projektant
GKP
v Praze, n. p.,
Ing. Marta ZeUhammerová,
vedoucl oddflu GKP v Praze, n. p.,
Ing. Ladislav Zajlček, CSc., vedoucl výzkumný pracovnlk
GKP v Praze, n. p.,
Ing. KaroUna Golsteinová, vedoucf odborný referent specialista VÚGTK ve Zdibech,
Ing. Mllada Získalová,
vedoucl geodet Geodézle, n. p.,
Praha k oceněnl navržena
CÚGK.

C e s t n é o cen ě n l "Z a s I o u ž i I Ý
resortu
CÚGK"
u přlležitosti
pracovnlho
nebo
životnlho
v průběhu
roku
1988
obdrželi:

p

l'

a c o v n 1k

jubilea

Ing. Jan Stránský, vedoucí odborný referent
specialista
CÚGK,
Ing. Zdeněk Haša, ředitel KGKS pro Severomoravský
kraj
Opava,
Ing. Karel Clpa, vedoucí oddělenl CÚGK,
Ing. Vladlmlr Kolái', ředitel Geodézle, n. p., Ceské Budějovlce,
Ing. Václav Doležal, zástupce vedoucího střediska
Geodézle, n. p., Ceské Budějovlce,
Ing. Bohumll Kraváček, vedoucl odborný referent specialista CÚGK.
Všem vyznamenaným

pracovníkt1m

blahopřejeme.
Ing.

Petr

Skdla,

COGK

Odborný seminár "Geodetické zabezpečenie rozvoja dopravného systému hlavného mesta SSR Bratislavy"

Obr. " lménem
vyznamenaných
za vysokd resortní ocen{jní Ing.

pracovníku
podekoval
Vdclav Marhullk
z Geod~zleJ n. P'J Liberec

C e s t n é o cen ě n l "z a s I o u ž i I Ý
r e s o rtu
C Ú G K" o b drž e I i :

Pr a covn lk

Ing. MHoš Vondruška,
zástupce vedouclho provozu Geodézie, n. p., Praha,
Ing. Anna Perníková,
vedoucl provozu Geodézie, n. p.,
Ceské Budějovice,
Ing. Karel Urban, samostatný
geodet Geodézie, n. p.,
Plzeň,
JUDr. Josef Svárovský, vedoucl právník Geodézie, n. p.,
Liberec,
Ing. Karel Vach, vedoucí oddílu provozu mapování Geodézle, n. p., Liberec,
Ji!'í Hlaváček, vedoucí útvaru kádrové a personální
práce Geodézie, n. p., Pardubíce,
Božena Blahýnková,
samostatná
referentka
PaM Geodézie, n. p., Brno,
Ing. Jaroslav Hanák, vedoucí odborný technický pracovník Geodézie, n. p., Brno,
Ing. Vladimír Kos, vedoucí odborný technický pracovník,
Geodézie, n. p., Brno,
JUDr. Zdeněk Rozprým, ekonomický
náměstek Geodézie,
n. p., Brno,
Ing. Jan Wawrosz, vedoucí st!'edlska geodézie, Geodézle,
n. p., Opava,
Ing. Vladimír Typolt, vedoucí geodet specialista
GKP
v Praze, n. p.,
Ing. František SHar, CSc., samostatný
vědecký pracovník
VÚGTK ve Zdlbech,
Ing. Pavla Bečlčková, vedoucí oddělenl CÚGK.

Hlavné mesto SSR Bratislava
sa svojlm hospodárskym
významom a geografickou
polohou zaraduje
medzi najdynamickejšle
sa rozvíjajúce
mestá na Slovensku. Rozvoj mesta v najbližších
rokoch vychádza
z hlavných
smerov ekonomického,
soclálneho
a územného
rozvoja
do roku 2000 ,a 2010, ktorý bol schválený
vládou SSR
v januári 1988.
V tomto rozvoji má nezastupitelné
mlesto aj budovanle dopravného
systému. Koncepcla
dopravy vychádza
z prlncípu Integrácie
jednotlivých
dopravných
subsystéMOV, prlčom sa preferuje
rozvoj miestnej hromadnej dopravy, ktorej nosným prvkom bude rýchlodráha.
Aby táto Investičná
výstavba
bola dobre projekčne
pripravená,
a potom presne podla projektov realizovaná,
musla byt vybudované kvalitné polohové a výškové geodetické bodové polia a vyhotovené zodpovedajúce
mapové podklady.
Z týchto dóvodov Mestský výbor (MV) Geodeticko-kar·
tografickej
spoločnostl
(GKS J CSVTS v Bratislave zaradil do svojho plánu činnosti odborný seminár "Geodetické zabezpečenie
dopravného
systému hlavného mesta
SSR Bratislavy".
Spoluorganizátorom
podujatia bola pobočka CSVTS prl Geodetickom
ústave, n. p., Bratislava
(GÚ J. Seminár sa konal 8. 11. 1988 v priestoroch
Slovenskej rady ČSVTS na K o celo v e j ulici v Bratislave.
Seminár otvori! a počas celého rokovania vledol Ing.
Tibor Bar t o v i c, predsetla MV GKS CSVTS. V úvodnom
slove odborný garant Ing. Ján O ob e Š, CSc., oboznémi!
prítomných
s ciefom seminára a o zámere konať obdobné podujatia v dvoj, pr(padne trojročnom
intervale.
V úvode pracovnej
časti rokovania
odznel príspevok
autorov Ing. Tomáša Hol\árka, CSc., a Ing. Jána Leščíka
"Rozvoj Bratislavy
a jej dopravného
systému do roku
2010" z Útvaru hlavného architekta.
V obsiahlom
referáte boli uvedené zámery územného plánu do roku 2010
a dlhodobej urbanistickej
koncepcle do roku 2030. Ďalej
boli naznačené
konkrétne
zámery v úzel1lDom rozvoji
mesta a úlohy jednotlivých
dopravných
subsystémov.
V závere príspevku boli vyslovené požiadavky na mapové poqklady, ktoré sú potrebné pre všetky stupne územ.
nej plánovacej
dokumentácie,
s poukázaním
na potrebu
sústavnej
aktualizácle
základnej
mapy ČSSR 1:1000,
z ktorej by bol o možné vychlldzať prl aktuallzáci!
máp
o:tatných
mlerok.
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V dalšom prfspevku "Rtcblodrába
- budCi.cl nosnt
systém mestskej bromadnej
dopravy v Bratlslave"
sa
Ing. Ladislav Hýbal, CSc., z Projektového 'Ústavu dopravných stavieb, zameral na koncepčné zámery pri výstabe
rýchlodráhy, ktorej výstavba sa výhladovo predpokladá
v štyroch radiálnych trasách, prepojených v centre mesta tak, aby boll vytvorené dve prestupné stanice v climtre mesta a aby bola v centre zabezpečená plošná obsluha s tým, že 'Úsek z Petržalky na hlavn'Ú stanicu CSD
by mal premávat v roku 2000. V súvislosti so zabezpečovanlm mapových podkladov poukázal na problémy pri
zistovanf výškového uloženia inžinierských sietí.
Ing. V1Uam Skřipský v prfspevku "Prestavba leleznlěnébo uzla Bratislava" poukázal na koncepciu výstavby
a s tým spojených geodetických prác. Hovoril o kritlckom stave v personálnom zabezpečeni geodetických prác
v pOsobnosti Správy východnej dráhy.
Na záver prvého bloku referátov vyst'Úpil RNDr. Ing.
Lubomfr Kubáček, DrSc., člen korešpondent SAV, z Matematického ústavu SAV, na tému "Stěasná matematika
a tvorba velmi presnfcb leodetlckfcb
sieU". V prispevku sa zaoberal matematickými
problémami velmi presných geodetických sietl, ktoré vznikajú hlavne pri návrhu optlmálneho projektu a pri sprilcovaní nameraných
údajov, a potom pri spájanf novovytvoreilých siet! s celoštátnou sietou,prípadne
pri spájaní jednotlivých častí.
DOležitý okruh matematických
problémClv vzniká pri
overovaní dodržiavania
technolOgie merania udávanej
projektom.
V druhej časti odznell tieto prtspevky: "Polobová leodetická siet pr. Bratislavu", ly ktorom Ing. Jaros1avBenedikovič, z GÚ uviedol základně 'Údaje o Miestnej trigonometrickej siet! Bratislava, ktorá bola vybudovaná hlavne . na zabezpečenie
presných polohových vztahov pre
polohové vytyčovanie sietie rýchlodráhy.
ti postape a dosiahnutfch vfsledkoch pri badovanf
zvlliltnej nivelaěnej siete [ZNS) Bratislava hovoril Ing.
Dušan Ferianc, z GÚ. ZNS tvorí 29 nivelačných tahov
o celkovej d!žke 207 km, v ktorých je zmeraných 775 nivelačných bodov, pričom pre cel'Ú ZNS bola dosiahnutá
stredná jednotková [kilometrová) chyba mo = 0,41 mm.
V prfspevku pracovníkov Geodézie, n. p., Bratislava
Ing .. Antona Blašku a Ing. Vladimíra Vrzgulu "Tvorba
podkladovej mapy rfchlodráby",
ktorá je účelovou mapou pre projekčnú činnost na rýchlodráhe, boU uvedené
základné údaje o jej spracovaní. Ůalej bolo poukázané
na problém
vyhladávania
podzemných
inžinierských
siet!.
V referáte "Meranie posun ov prl experimentálnej
vflitavbe hlbinnfch jám 'pre rfchlodrállu"
autorov doc. Ing.
Vlastimila Staněka, CSc., Ing. Evy Šatanfkovej a Ing.
Alojza Kopáčika, CSc., boli prezentované výsledky geodetických prác pri budovaní .prieskumných diel na overenie technologických
a ekonomických možnost! úspešnej realizácie rýchlodráhy. Na petržalskom brehu Dunaja je to prieskumná
šachta a na brat!slavskom
brehu
úpadnica pri ktorých sa vykonáva geodetická kontrola
stability šachty, úpadnice a okolitého terénu, ako aj pozorovanie vlastných stien šachty.
Prof. Ing. ondrej Michalčák, CSc. v príspevku "Poznatky z dlhodobého meraniaposunov
mostov SNP a Hrdinov Dukly cez Dunaj v Bratislave" poukázal na to, že
mosty o v1ičšom rozp1it! ako 30 m treba dlhodobo systematicky sledovať z hladiska sadania podpier a priehybov nosných konštrukci! mosta a uviedol konkrétne vý~Iedky.
S problematikou
geodetického
zabezpečenia výstavby
najnovšieho mosta cez Dunai v Bratislave sa zaoberal
prfspevok "Kontrolné geodetické merania prl vfstavbe
Mosta mládeže cez Dunaj v Bratislave" kolektivu pracovníkov Katedry geodézie v zložení Ing. Dominik Piš,
CSc., Ing. Gabriela Hostinová, CSc., a Ing. Pavel Vybíral.
V príspevku bolo zdOraznené, že dodržavanie projektovanej geometrie mosta budovaného letmou betonážou,
ktorou sa most buduje, vyžaduje systematické meranie
prlehybov konzol hlavnej nosne] konštrukcle v priebehu jej realizácie. Geodetickými met6daml sa °ddlej vytyčujea
kontroluje výstavba pillerov, ich sadanle a náklon a nlveleta hornej nosnej konštrukcie mosta.

V poslednom referáte
"Aktuálne problémy meraaia
ahlov B dllok pri budovBni presntcb
polobovfch slet('
autorov doc. Ing. Jaroslava Abeloviča, CSc., a Ing. Ernesta Bučku, C.Sc., bol o poukázané na nové pohlady pri meranl uhlov a d!žok s'Účasnými presnými elektronickými
teodolltmia
dialkomerm1. Bolo konštatované, že limitujúcim faktorom zvyšovanla presnosti
meranla sú prl
dnešnej dokonalost! prístrojov vonkajšie fyzlkálne podmlenky.
Prezentované prfspevky sú uvedené v zbornfku, ktorý
účastnfci dostall pred začatlm semlnára.
Na seminárl sa z'Účastnilo 80 'Účastnlkov z 21 organizácU, ktoré sa podielajú na výstavbe dopravného systému v Bratlslave.
Prlebeh pracovného rokovania naplnil clel semlnára,
ktorým chcel1 organizátorl prezentovat Výsledky geodetických a kartografických
prác pri výstavbe dopravného
systému v Bratislava a ukázat na perspektivne
úlohy,
ked sa budú rellizovat ďalšle aj na geodetickú činnost
náročné dlela.
Prednášky bol! doplnené výstavkou s ukážkami projektovej dokumentácie
a mapovými podkladmi,
ktoré
vhodne doplnili obsah semlnára.
Ing. ldn Dobe§, CSc.,
odborný garant semindra

Seminár "Prestavba hospodárskeho
mechanizmu a možnosti zvytovania
úrovne vnútropodnikovéh~ riadenia
v podmienkach rezortu SUGK"

Prebudovanle hospodárskeho mechanlzmu na 'Úrovni národného hospodárstva a tým aj v pod,mienkach rezortu
Slovenského l1radu geodézle a kartograf1e
[SÚGK) sl
vyžadUje rozslahly zásah :do 'celej štruktúry plánovanla,
rludenla a ďalšlch ekonomických nástroj ov. Pritom je
samozre;mé, že celý 'proces !prestavby prebleha etapovite, postupne. Nadv!1zne na tleto etapy vývoja sa menla aj podmlenky, v ktorých sa proces prestavby realizUle.

Pretože sa nlektoré :základné princípy nového hospodárskeho 'mechani2lmu začnl1 uplatňovat
už .od 1. januára 1989 a dňom 1. jl1la 1989začínajú
'podniky rezortu SÚGK hospodárlt
'podla prlnclpu úplného chozrasčotu a samoflnancovanla
ako štátne ,podniky, zorganlzovala Odborná skupina pre ekonomiku a rladenie
Slovenského
'výboru Geodétlcko-kartograflckej
spoločnosti CSVTS v spolupráci s IPobočkou CSVTS pri SÚGK
jednodňový republlkový seminár pod názvom "Prestavba hospodárskěho
mechanizmu amolnosti
zvyšovania
tirovne vntitropodnikového
riadenia v podmienkach rezortu SOGK".
Úlohou 'semlnárabolo
oboznámlt ,účastníkov so všeobecne platnými zásadami nového hospodárskeho
mechanizmu a ich apllkáclou ,na podmienkyrezortu
SÚGK.
Seminár
sa uskutočnll
dňa 6. 10. 1988 v Bratislava. Zúčastnil sa ho predseda SÚGK 'Ing. ondrej Michalko 'a vlac ako 50 vedúclch hospodárskych pracovnlkov rezortu SÚGK.
Na semlnárl odznielo 7 prednášok a 12 dlskusných
prfspevkov. Na informáciu uvádzame autorov a názvy
prednášok, ktoré su 'publikované 'vzbornfku
zo seminára.
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Ing. Imrlch Horňansk9',
CSc.: "ProJekt
orlenll.lIného
usporl.daÍllarelortu
ISOGK a prlprevné
prAce n. pr.chod na nový systém hOlpodAreDia".
V zastupenl
neprlto,tnného Ing. I. Horňanského,
CSc.,prednášku
prednlesol Ing. Michal Nazad. Informoval :prltomných o záomeroch prestavby organlzačného
usporladanla
výrobnej
základne rezortu v zmyslezásadspracovaných
v "Projekte
organlzačného
usporladanla
v9'robno-technlckej,
vedecko-výskumnej
a obehovej základne rezortu SOGK".
Ing. MUan Brlnd!ák:
"Systěm tvorbyplAnov,
plAnovanle mlezd a mvestll!nA výstavba v novom hospodArskom
mechanlzme".
,Podstatml čast prednášky
venoval 'základným zásadám
návrhu
zákona
(j národohospodárskom
plánovanl.
Zaoberal 'sa aj problematikou
usmerňovanla
mzdových prostrledkov
a lnvestlčnej
výstavby v nových
podmlenkach.
'Ing. Alojz Gavllak: "Zbady
rladenla
clen a racionallllAcle prAce". Obsahom
prednášky
,bola :problematlka
komplexnej prestavby velkoobchodných
clen, s 'prlhUadnutlm na špeclflcké
problémy
rezortu
SOGK, .zásady
rladenla clen v dalšlch rokoch aproblematlka
racionaI!zác1e práce.
Ing.
Miroslav
Chabada:
"ZAsady
samofinancovania
a úplněho chozrasl!otu
v .podmlenkachrezortu
SOGK".
V prednáške
2hodnotll doterajšle
skúsenostlz
uplatňovanla chozrasčotných
prlnclpov
v podnlkoch
rezortu
a uviedol prlnclpy úplného chozrasčotu
a samoflnancovanla v nových podmlenkach.
RNDr. Antonln Cibulka:
"AutomatizAcla
ekonomických
agend v rezorte SOGK". Autor prednášky
zhodnotll vývoj
automatizovaného
spracovávania
ekonomických
agend ·V rezorte SOGK. Súčasná etapa je Icharakterlzována ústupom
od centrálneho
spracovanla
nlektorých
oblasti automatizácie
v súvlslost! so za vád za ním mlkropočltačových
systémov
typu IBM-PC
do podnlkov rezortu, a tle! aj v dOsledku pretrvávajúclch
tažkostí
v dialkovomprenose
údajov. V nových podmienkach
sa
rozhodujúcim
faktorom automatlzácie
stáva ekonomická
efektívnost
systému a jeho operatívnosť.
Ing. Stefan Nemec: "Štruktúra
a sposoby tvorby hospodárskych
stredlsk a ich úloha 'v podmienkach
samofinancovanla".
Referujúci
sa 'zameral na princfpy tvorby, štruktúry
a organlzačného
usporiadania
hospodárskych stredlsk
so špeclflckým
zameraním
na Slovenskú kartograflu,
n. 'p., Bratislava.
Analyzoval
aj vztah
"zodpovednost-právomoc"
v podmienkach
samoflnancovania.
Ing. Juraj Maňko - Ing. Andrej MarclnIng. František Sandanus: "VnútropodnlkovA
cena 1- zbady tvorby a Jej uplatoenle
pri plAoovaol ti rladeol
podniku
Geodězla, nAmety Oa Jej skvalltnenie".
Autorl v prednáške zhodnotil! 'pOsobenle vnútropodnlkovej
ceny a jej
ekonomickú
funkci u v hospodárení
podniku.
Stručný
obsah prednášok
dokumentuje,
že účastníkom seminára
bol! prezentované
referátysúvlslace
so
zavádzaním
nových 'Zásad plánovanla
a .flnancovanla
a s Ich apllkáciou
na podmlenky rezortu SOGK. Mo!no
konštatovat,
že semlnár umožnU IZlskat 'gúbor informáclí o nových zásadách hospodárenla
la bol prUe!ltostou
na výmenu doterajšfch
skúsenosti
z uplatňovanla
zásad
vnútropodnikového
chozrasčotu.
Semlnár zapadal do obdobla,kedy
stranícke
a štátrie
orgány, s cielom intenzlflkácle
národného
hospodárstva,
venujú mimorladnu
pozornost
prestavbe
hospodárskeho
mechanlzmu
a predstavuje
jeden z krokov, prlsplevajúcll;h k plynulému prechodu na nový' spOsob hospodáranla vpodmlenkach
'rezortu SOGK.
Ing. Michal Nazad,
odborný garant semlndra

Doc. Ing. Jii'i Streibl, CSc. - ledesátiletý
92.Strclbl:628

V plné
let Doc.
dézle a
Ceského
Je pra!skt
v Praze.

pracovnl svě!est! se 17. dubna 1989 do!lvá 60
Ing . .j1l'1 Str e I b I, CSc., vedoucl katedry geopozemkových'
l1prav stavebnl
fakulty
(FSv)
vysokého učeni technického
v Praze ( CVUT) .
rodák, absolvent 'reálného gymnázia a CVUT

Od roku 1952 pOsobl jako učitel na vysoké škole, nejprve pracoval
na Ostavu praktické
geometrie,
pozdllji
na Ostavu geodézie nl!šl a vyššf a posléze na katedře
geodézle. Jako pedagogický
a odborný asistent vedl cvičeni z geodézle,
měřeni ,podzemnlch
prostor,
Inženýrské geodézle,
topografického
kresleni,
počtářstvf,
organizoval
výuky v terénu, předd~plomnl
praxe a vedl
diplomnl
práce. Od roku 1962 byl povllřen vedenlm
přednášek
z geodézle, nejprve ,pro posluchače
dálkového studia, později dennlho. V rámci vědecké pl'lpravy
absolvoval
praXI v Ostavu optiky a Jemné mechaniky
v Přerově, v n. p. Meopta a v dUnách OSGK. Kromě toho
úspěšně
absolvoval
kurs pro opraváře
geodetických
strojil. v závodě VEB Carl Zelss Jena. Po obhájenl kandldátské práce mu byl v roce 1963 udělen titul kandidáta
věd. Na základě obhájené habllltačnl
práce byl v r. 1979
jmenován
docentem.
Od tého! roku je vedouclm katedry geodézle a pozemkových
'Úprav FSv CVUT v Pra-

ze.
Kromě pedagogické
činnost! spočívajlcí nejen ve vlastni výuce ,ale i v úspěšném ~edeni Studentské
vědecké,
umělecké
a odborné
činnost!
(SvuoC),
působeni
ve
státnl zkušebnl komiSi na vlastni škole I na sesterských
školách v Brně a Bratislavě atd., je významná jubilantova činnosti I v oblast! vědecké, odborné a publlkační,
která je založena na jeho vysokých znalostech
problematiky přístrojové
techniky, zkoušek pl'ístrojil. a působení fyzlkálnlch
vllvil. na výsledky měření. Této problematiky se týká řada jím vypracovaných
výzkumných
zpráv, článků a referátů
na odborných
konferencích.
Kromě· toho je spoluautorem
knižních publlkací a spoluautorem
nebo jediným autorem
učebnlch
textů, jejichž odborná I pedagogická
úroveň je ceněna í v zahranič!. POsobl rovněž jako školltel aspirantů
a je členem komise pro obhajoby
kandidátských
dlzertačních
prac!. Rozsáhlá je jeho spolupráce
s praxí, týkající se
zpracováni
expertiz i ;konkrétnlch
geodetických
děl pro
podniky resortu geodézle I podníky mlmoresortnl.
Aktivně rovněž pracoval a pracuje ve funkclch KSC
a ROH na úrovni oboru i fakulty. V CSVTS byl předsedou odborné skupiny a členem CV CSVTS. Kromě toho
se společensky
významně anga!uje
v zájmových organizacích a v mlstě bydllště.
Odborná, pedagogická
a společenská činnost s. Streibla
byla oceněna řadou uznání, jako např. Medalll CVUT
II. stupně, Medailí k 40. výročl Onora, stl'íbrným odznakem ROH, čestným
uznánlm
k 50. výročl vzniku republlky, uznánlm ZV ROH za práci s miádeží apod.
Bývalí I současnl studenti s. doc. Strelbla vysoce oceňuji jeho odbornou
zdatnost,
pedagogické
mistrovství
a přátelský,
I kdy! náročný přistup k nim. Rovně! spolupracovníci
a přátelé
jej znajl jako nezdolného
optimistu, I'ešicího s přehledem
a lldským pl'lstupem i náročné situace.
Blahopřejeme
s. doc. Strelblovi k jeho životnknu
jubileu, přejeme mu ještě mnoho pracovnlch
'Úspěchil., !ivotnl pohody a pevného zdravl, umo!ňujlclho
mu věnovat se ještě dlouhá léta nejen své práci, ale I svým
sportovnlm zálibám.
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Ing. Hilol Cimbálnik, CSc. -Iedesátiletý

Narodll se dne 13. března 1929 .v Hrně, kde také v roce
1948 maturoval
na reálném gymnáziu. Vysokoškolské
studium zeměměřictvi ukončll v roce .1952 na Vysokém
učeni .technickém v Brně a o čtyři Toky později obhájll
kandidátskou
dizertačnl
práci na téma ••~ešenl hlavnich geodetick9ch
'l11oh na ploše rotačntho elipsoidu"
na Vojenské technické akademU v Brnl! (dnešnl Vojenská 'akademie Antonlna Zápotockého).
Již jako student
byl asistentem prof. BOhma a pozdi!ji pak' řádn9m vi!de.Ck9m aspirantem v oboru vyššl geodézie a matematické kartograf1e. Od roku 1951 přednášel oba předměty
na civilntm ,Vysokém učeni technickém v Brni! a současnl! do roku 1956 i na Vojenské technické
akademU.
V pozdi!jšt době přednášel vybrané části vyšši geodézie
a matematické kartograf1e externě na Ceském vysokém
učeni technickém v Praze.
Od roku 1956 pracoval jako v9zkumn9 a vědeck9 pracovnik ve V9zkumném 'l1stavu geodetickém, topografickém a kartografickém
'li Praze. V roce 1971 přešel do
Geodetického 'l1stavu (nyni GKP) Praha a od roku 1984
je členem katedry vyšši geodézle stavebnl fakulty CVUT
v Praze.
Ve své v9zkumné a vědecké práci ve VOGTK přešel postupně na problematiku
geodetick9ch
polohov9ch základd a je po dlouhá léta uznávan9m předntm čs. vi!deck9m pracovnlkem v tomto oboru. Z'l1častnll se mimo
jiné praci na mezlnárodnlm geodetickém systému, přijatém rovni!ž v .CSSR. Na základl! ,vlastnlch v9zkumd odvodli orlglnálnl transformaci
čs. geodetick9ch základťl do
této mezinárodnl
soustavy. V9zkumně 1 prakticky zajišťoval připravu na mezlnárodnl
zpracováni
čs. AGS
a zpracováni základny kosmické triangulace. Jako prvnl
realizoval testovacl vyrovnántčeskoslovenské
astronomlcko"geodetické sfti!. V poslednl době vypracoval návrh
na zpřesněni čs. geodetického systému pro praktické využiti v národntm hospodářstvl našeho státu.
M. Cimbálnik má 'za sebou dlouholetou
vlldeckov9zkumnou a pedagogickou praxi, bohatou publikačnt činnost uváděnou v ;česk9ch I zahraničnfch
publ1kaclch
a v čs. i zahraničnlch
učebnicich vyšši geodézie. Např.
jeho metoda řešeni hl. geod. 'l1loh je uváděna v poslednim vydáni známé učebnice Jordan-Eggert-Kneissl.
Z\1častnll se aktivně
mnoha
vědeck9ch
konferenci
a sympozU domáclch i v za hranič I, kde se také mj. vi!noval problematice
přesn9ch lokálnlch srtl. 'PodUel se
v9znamně na návrhu zpracováni
lokálnt sftě S-Praha,
která se stala .vzorem pro dalši přesné lokálnl sftl!
v CSSR 1 v zahranlčr.
Zlvotnl cesta a vědecká a pedagogická práce soudruha Cimbálnlka neprobihala bez problémťl; přesto si zachoval svťlj opttmistick9 poml!r k práci, ke sv9m kolegťlm a studentťlm. Jeho přIm9 a bezprostřednl
zpťlsob
jednánt, jeho styl přednášeni a neustálá snaha o nové
modernl poznatky Je čs. odborné veřejnosti známá. Přejeme jubllantovi, aby mu tento elán vydržel do dalštch
aktivnIch let jeho práce.

Pro příští GaKO připravujeme:
Pravidl6 numericky efektfvneho
a Itatisticky optim61neho spracovania nameranfch tidajov v gravimetrickej sieti
MARTIN, V.: Urěov6nl poloh bodi pomoci Dopplerova Jevu
MARCA~,
P.: O systemattckej chybe z nepresnej
znalosti rozmeru latovfch stupnic
KOCAB, M.: Rozlll'en6 ,funkce Z6kladnl mapy CSSR
velkého měl'Uka
KUBACKOV A, L.:

NEKROLOGY
---------------------Za doc. Ing. Štefanom Juránim

Oňa 23. 10. 1988 zomrel
doc. Ing. Štefan J u rán 1.
NaJbližšl prIbuznt, predstavltelia
Stavebnej
fakulty
(SvF) Slovenskej
vysokeJ školy technickej
v
Bratislavo
(SVST),
priatelia a známi sa s nim
rozl'l1č111 27. 10. 1988
v bratislavskom krematOriu. Nad čerstv9m hrobom pripomenul jeho ce10životn'l1 dráhu a pracovné
'l1spechy vedl1ci
Katedry mapovania a pozemkov9ch 'l1prav (KMPO) SvF
SVST doc .. ing. Milan Háj e k, CSc. I
Ooc. J u rán I sa narodU 28. 12. 1909 v Trnove, okres
Martin. Po maturlte na gymnáziu v Martine absolvoval
v rokoch 1931 až 1936 Vysok\1 školu polnohospodársku
v Brne. Jeho bohatá a pestrá pracovná činnosť začlna
v roku 1938 na Štátnych v9skumn9ch 'l1stavoch polnohospodárskych
v Bratislave (ŠvOP). Jeho tvorlv\1 prácu
pr8l'ušUo \v roku 1944 Slovenské národné
povstanle
(SNP), ktorého sa akUvne so ~braňou v ruke z'l1častnll.
Za t\1to činnost mu bol v roku 1945 udelen9 C e s k os loven
s k 9 voj n o v 9 k r I ž.
Po oslobodenl dal všetky svoje slly. odborné a politické vedomosti v prospech v9stavby republiky. Do roku
1948 pracoval na ŠVOPa v rokoch 1948-1957 na Ostrednom kontrolnom a skušobnom 'l1stave polnohospodárskom v Bratilsave. Pracoval vo ved'l1clch funkciách i ako
riadltel. 1. 9. 1956 bol vymenovan9 za docenta pre odbor
rastlinná v9roba a v roku 1957 prešiel na KMPO SvF
SVST, kde ako docent pOsobil až do 1. 3. 1977, t. j. do
odchodu do dOchodku.
Okrem vlastnej pedagogickeJ činnosti vykonával viaceré odborné práce širšieho dosahu. Bol členom skúšobn9ch komisll pre štátne záverečné sk\1šky pre odbor
geodézia ft kartograf1a a pre odbor vodně hospodárstvo
a vodné stavby SvF SVŠT ft členom skúšobneJ komisle
pre obhajobu kandidátskych dizertačn9ch prác z polnohospodárskych vied na Vysokej škole ekonomickej v Bratlslave. Bolautorom
dvoch dočasn9ch vysokoškolských
učebnIc z polnohospodárskych
predmetov. Aktívne praCOval v masovopolitick9ch
organizáciách.
Pracovně 'l1s1l1ea činnost doc. J u rán I h o bola ocenená viacer9mi vyznameniam1. Medzi ne, okrem ůž spomInaného, patrt ••p a m II.t nám
e d a I I a" Ostredného
výboru (OV) Národněho frontu (NF) prl prUež1tostl 50.
v9ročia vzniku Ceskoslovenska.
"P a m II.t nám
e d a i1a" OV NF prl prUežitosti 30. výročia oslobodenia Ceskoslovenska a medaila "Z a s 1ú žil 9 boj o v n I k P r 0ti fa š I z mu".
Uzavrela sa úspešná životná cesta
}urániho. Cest jeho pamiatke.
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V obradnej
sieni bratlslavského kremat6ria
sa
dňa 22. 11. 1988 konala
posledná rozlúčka s Ing.
Vojtechom S I e z á k o m,
ktorý dňa 15. 11. 1988
zomrel po ťažkej chorobe. Na smútočnom obrade sa spolu s rodinou
zosnultho
zúčastnili
vedúci predstavitelia
Slovenského úradu geodézie
a kartografie
(SÚGK),
zástupcia organizácií rezortu
SÚGK. priatelia
a známi. V tichej spomienke na neho si pripomeňme
jeho životnú
dráhu.
Ing. S I e z á k sa narodil 15. 8. 1906 v Bini, okr. Nové
Zámky. Gymnázium absolvoval v Ostrihome a v Komárne v rokoch 1916-1924 a České vysoké učení technické
v Prahe v rokoch 1925-1931, kde začal študovať elektrotechnické
inžinierstvo
a neskor prestúpil na zememeračské inžinierstvo. V decembri 1931 nastúpil na Katastrálny meračský úrad v Bratislave, kde pracoval ako
meračský úradnik až do 28. 2. 1939. V ma rci toho istého
roku prešiel na Ministerstvo
financií ako duldiadaci
úradník pozemkového katastra. V tejto funkci! pokračoval aj po oslobodení našej vlasti na Povereníctve financií. Popri týchto prácach posobil v rokoch 1941-1946 na
Slovenskej vysokej škole technickej
v Bfdtislave ako
h.o nor u van Ý do cen t pri výchove mladej generaCle geodetov a kartografovo 1. 1. 1946 bol poverený
vedením oddelenia pozemkového katastra na zememeračskom odbore Povereníctva nnancií (od roku 1950 Povereníctva techniky, resp. Povereníctva stavebníctva od roku 1951], kde bola začlenená zememeračská služba.
Po vytvorení Správy geodézie a kartografie
na Slove?sku v. roku 1954 bol Ing. S I e z á k poverený vedením
pla~ovaCleho ?dde!enia, ~de sa plne uplatnili jeho bohate praktlcke skusenostl.1.
4. 1958 prešiel na Geodetick.ý ústav v Bratislave, kde pracoval ako vedúci plán 0vacleho oddelenia, neskor projektant a samostatný prol.ektant. V tejto funkci! pokračoval aj od 1. 1. 1966 na
:Jstave geo~é~ie a kartograťie
(od roku 1968 Oblastný
ustav geodezle]
v Bratislave. V rámci federatívneho
usporiadania geodetickej slu?by ČSSR prešiel 1. 6. 1969
n.a novozriadenú Slovenskú spr~vu geodézie a kartogra~le - ~SGK [od roku 1973 SUGKl. kde pracoval ako
~ts!redny odborný referent a od 1. 5. 1971 ako vedúci
iilspekčno-kartografického
oddelenia koordinačného
od~oru ~S(~K. Tiež vykonával funkciu zástupcu vedúceho
koordmacného
odboru. Vo funkci! vedúceho inšpekčno-k~rtografICkého oddelenia pracoval až do 31. 3. 1973,
t. J. do odchodu do dochodku. Ani potom nezložil' nečinne ruky do I~n~, ale na skráten5' pracovný úvilzok praco~al v Geodezll, n. p., Bratislava do roku 1981. Všetky
prace a funkcie vykonával s velkou zodpovednosťou.
Pracovné úsilie a činnosť Ing. S I e z á k a boli ocenené rezortnými
vyznamenaniami:
"N a ji e p šíp
racovnik
úSGK"
(1965) a "Čestné
uznanie
za
zásluhy
o rozvoj
geodézie
a kartograf i e" (1968).
Lúčime sa navždy s dobrým, pracovitým
človekom a vzdávame česť jeho pamiatke.

Informace o přípravě celostátního
semináře "K problematice teoretické
kartografie ..

V referátech
8. kartografické
konference 'ČSVTS konané ve dnech 11.-13. listopadu 1987 'v 'Pardubicích zaznělo na jedné stran!'! politování nad nedostatečným
a nesystematickým
rozvojem československé
teoretické
kartografie, a na druhé straně 'bylo předneseno několik
teoretických ,přispěvků. které v dílčích ,směrech výrazně
předstihují
současnuu kartografickou
teorii a některé
pak i v mezinárodním
kontextu. To vedlo i k přijetí
následujíciho
úkolu, pojatého do usnesení konference:
,,3. Rozvíjet oblast teoretické 'kartografie ,s cilem vytvořit základy pro zdokonalení funkce užitné hodnoty map
a atlasú v procesu vývoje národniho hospodářství, školstvi i veřejnosti. Za tim účelem uspořádat v rámci plánu odborné skupiny 1702 ČSVTS seminář o rozvoji teoretické kartografie a o jeho závěrech informovat příští
kartografickou
konferenci."
Jako garant pověřený OS 1702 pro kartografli zajištěnim uvedeného semináře si dovoluji informovat
naši
kartografickou
veřejnost
o připravovaných
záměrech,
které již byly odbornou skupinou pro kartografli 1702
schváleny a jsou realizovány.
Pořadatelé

akce: OS 1702, pobočky ČSVTS GKPa VÚGTK.

Název:

Seminář k problematice
teoretické
kartografie
(celostátni] .
Místo: Pardubice, Interhotel Labe.
Doba: řijen 1989, jednodenní s příjezdem předchozí den.

Seminář má pracovní, kritický charakter s cílem ná·
zorového sjednocení
pojetí teoretické
kartografie,
vymezení hlavních směrů žádoucích řešení a formulace
doporučení pro vědeckovýzkumnúu
základnu. Tomu je
podřizen pracovní program semináře s úvodním referátem o stavu světové a českosluvenské
teoretické kar ..
tografie (TK), hlavním referátem
okličových
problémech TK a se 4diskusnimi
koreferáty
ke kapitolám
hlavního referátu. Odpolední jednáni [bude celé věnová·
no panelové diskusi a závěrům.
S uváženim náročnosti
obsahu semináře
se počítá
s poskytnutím žádoucích připravnýchpodkladů
odborné
veřejnosti. V čísle 11 našeho časopisu z minulého roku
1988 je uveřejněn překlad obsáhlé sta ti V. M. Kotljako
va a A. A. Ljutého: Kartografie v epoše vědeckotech·
nické revoluce :- teorie. metody, praxe, zpracovaný ing.
J. Neumannem. CSc. Doporučuje ,se studium této stati,
protože ideový koncept semináře vychází z obdobných
výchozích pozic, z totožného hodnocení současného stavu teoretické kartografie a z velmi blizkých myšlenkových přístupů. V průběhu přípravy semináře se uvažují
i další informace.
I když je seminář zaměřen na kartografii teoretickou,
je jeden z koreferátů věnován právě významu a dopadům rozvoje teorie do pragmatické
'kartografické
čin·
nosti. Vzhledem k tomu i 'Vzhledem k obecně uznávanému významu 'přehledu a znalosti směrů ,a trendů .rozvoje příslušných věd pro racionalizaci
a zkvalilňováni
odpovídajícich
praktických
činností, dovoluji ,si nejen
jednotlivcům, ale i příslušným orgánům a organizacím
doporučit širokou účast pracovniků i z oblasti výkonné
praxe.

a statočným
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Ing. Milan

Martinek, CSc.,
[JHA, Praha
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Geodetické práce na stavbách jaderných
elektráren
528.41'1

Odborné skupiny OS :1701 - inženýrská geodézie (Česká a Slovenská) připravují, z pověřeni Českého výboru
společnosti
geodézie a kartografie
ČSVTS, celostátní
sympozium se zahranični účastí
GEODETlCKePRÁCE NA STAVBÁCH
JADERNÝCH ,ELEKTRÁREN,
které se koná v Českých Budějovicích ve dnech 28. až
29. listopadu 1989.
Sympozium
bude zaměřeno
na výměnu zkušenosti
geodetÍlpracujících
na stavbách jaderných elektráren,
s možností jejich využití v jiných druzích staveb. Dále
se sympozium bude 'zabývat uplatněním
VTR, racionalizací a automatizací
prací, kooperací a ostatnímí složkami výstavby, přesností měřických prací v jednotlivých
etapách výstavby, inovací ,běžných postuPÍl a přístrojové techniky, specíálním vybavením a interpretací.
Akci zajišťuje Dům techniky ČSVTS České Budějovice.
Za přípravný
Ing. laromír

eV UT

NI

d'homogénlsatlon

Geodetický
a kartografický
pages 79-84. 3 íllustralions,

de réseaux

urbalns

llo-

obzor, 35, 1989, No 4,
9 bibllographies

Sug:ge~tion ďun procédé nouveau de renouvellement
de résaux urbaíns polygonaux suscltée par les besolns
!!ctuels de la pratique
géodésique.
La solutlon canslste dans I'élaboration
ďun rés€au économlque
de
poinl~s nodaux,
constlluant,
aprěs compensatlon
slmultanée,
un ensemble
homogěne.
Les caractéristiq ues de la préc!slon
des polnts particuliers
permettent
une meiIleure
utilisation
pour les travaux
géodéslques
sulvanls

výbor:

Procházka,
FSu

lJi::lJOUREK,

Posslbilités
IY80naux

(528.9 + 378) (07)! 4371

CSc.,

PRAVDA, J.

v Praze

Llvres tchécoslovllques
supérleur

ďenselllnement

cartollraphlque

Geodetický
a kartografický
obzor. 35. 1989, No 4.
pages 85~- 91,1 planche, 11 bibliographies

Odkaz J. A. Komenského geodézii a kartografii
Společnost
geodézie a kartografie
CSVTS, Univerzita
J. E. Purkyně v Brně, Čs. geografická
společnost při
ČSAV a Geografický ústav ČSAV připravují ke 400. výročí narození J. A. Komenského, které je zařazeno mezi
významná výročí UNESCO, Imezinárodní ,konferenci pod
názvem
"Odkaz Jana Amose Komenského geodézii a kartografW'.

Cílem této odborné akce, je 'publikovat nové poznatky
vědy a techniky v oblasti geodézie a kartografiea
tím
přispět k jejich realizaci ve výchově, vzdělávánl i praxi
a získat podněty a doporučení .pro zkvalitnění odborné
výuky ·a ediční činnosti .v této oblasti.
Konference se uskuteční Iv Brně Iv dubnu 1992 za očekávané účasti i350 československých
a zahraničních geodetÍl, kartografÍl a geografů z praxe, lškolství a výzkumu.

Odborný program budou tvořit především referáty,
zařazené do čtyř tematických okruhÍl:
1. Geodézie a kartografie XVII. století 'a J. A. Komenský.

2. Skolní kartografie - teorie a :praxe.
3. Výchova geodetfl a kartogntffl - současnost a budoucnost.
4 .Moderní výuka geografie.
Dále budou organizovány exkurze do míst, spojených
se životem J. A. Komenského. U příležitosti IKomenského
výročí se připravují
výstavy v Technickém
'muzeu
v Brně, v Muzeu J. A. Komenského v ,Přerově a Muzeu
J. A. Komenského v Uherském Brodě. '
Odborným garantem akce ieRNDr. Milan V. Drápela,
CSc., z katedry geografie přírodovědecké
fakulty UJEP
v Brně, předsedou přípravného Ivýboru je ing. Milan Klimeš z Geodézie Brno, s. p., organizačně konferenci zajišťuje DÍlm techniky
ČSVTS Brno. 'Nabídky referátÍl
a případné další informace lze zasílat odbornému garantovi na adresu: přírodovědecká fakulta UJEP, katedra
geografie, Kotlářská 2, 611 37 Brno.
členka

Ing. 'Helena Ryškovd,
přípravného
výboru,
Geodézie Brno, s. p.

1989/104

Apeq;u du contenu des manuels de cartographle
uti·
lisés dans I'enselgnement
technlque supérleur et dans
les unlversltés
en Tchécoslovaqule
aprěs 1946. Une
attention partlculiěre
esl pretée A I'évolution des concep1Jons de la carle, de la eartograpble
et de sa
struet ure.

Malntlen
du cuntenu
des mémolres
Acces MemorYl Ion ďun échappement
en courant
Geodetický
a kartografický
pages 92-95, 4 lllustrations,
phies

RAM (Random
ďallmentation

obzor, 35, 1989. No 4,
1 planche, 2 bíbliogra-

Explicatlon du prmclpe de la mémoire et son utlllsation dans les apparells
géodésiques.
Types de mémoireS, leur organisatlon
interne et leurs fonctions.
Commande de la mémolre RAM et ses états de servi·
ce. La perte de données
pendant
un échappement
d'alimentatlon
en courani.
Redondance
de la sour·
ce ďalimentatlon.
Solutlon
de la redondance
chez
les producteurs
mondlaux.
Couplage
péripbérlqucs
app"liqué dans l'lnstltut
de recherches
géodésiques,
topographlques
el cartographiques.
Tableaux,
schémas, graphíques.

621.38:528.8
DOUBRAVA, P. -

SVOBODA, T.

Utilisatioll de toucbes sensorlelles
électronlques
la détection
cosmlque
de la Tene

dans

Geodetický
a k'lrtograflcký
obzor, 35, 1989. No 4,
pages 95-97, 2 planches, 6 blbliOgraphies
Informatlons
élémentalres
sur la technologie
et la
fonction
des éléments
Charge Couple Devíce (CCD)
comme base d'appilreilage
d'une nouvelle généralíon
pour la détection
Cos11llque de la Terre. On présente
un aper~u d'aparelllages
de ce type entrant en cause
dans le processus de la prospection
expérlmenlale
et
d'opération.

Z práce

čs. geodetů při geofyzikálním

na stanovisku

dálkoměru

průzkumu

v lránu.

Doprava

přístrojů

v pohoří

Zagros

-

snímek

nahoře.

Dole:

Tomáš Ceský

ANTÉNY

PRO PŘíJEM TELEVIZE

Kniha obsahuje 'základy přenosu širopásmového televizního signálu a jeho zpracování, vysvětluje způsoby 'šíření
televizního signálu z pozemských vysflačů i z rozhlasových družic.
2. vydání, 240 stran, 219 obrázků, 42 tabulek, brož. 28 Kčs

Josef Jinoch -

Karel MUller -

PROGRAMOVÁNí

Josef Vogel

V JAZYKU PASCAL

Umožňuje srozumitelný, stručný a přehledný zápis strukturovaných algoritmů a obsahuje přehled návrhu normy
tohoto jazyka.
264 stran, 81 obrázků, 11 tabulek, váz. 21 Kčs

Petr Kroha -

Pavel Slavík

BASIC PRO ZAČÁTEČNíKY
Obsahuje základní informace o programování, o postupu
při vytváření programu! a o jádru jazyka Basic.
304 stra.,., 126 obrázků, 3 tabulky, brož. 37 Kčs

Jan Skeřfk

RECEPTÁŘ PRO ELEKTROTECHNIKA
Obsahuje podrobné předpisy pro přípravu různých vyzkoušených a v provozu :osvědčených prostředků na lepení,
tmelení, čištění kovů, skla, dřeva a jiných materiálů, jejich
povrchovou úpravu a pájení.
4., přepracované 'a doplněné vydání, 544 stran, váz. 40 Kčs

odbytový odbor
Sp41en451
11302 Praha 1

