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Pokroky posl.-dních I.-t v prarírh ~tátního zeměměřického
a kartografickébo ústavu v Praze.

V pracích astronomicko-geodetických, gravimetrických a nivelačních navázal Státní zeměměřický a karto-
. grafický ústav (SZKÚ) po svém vzniku v r.19J,3 jako Zeměměřický úřad na úspěšné působení několika úřadů

a institucí. V oboru triangulace to byla tri.angulační kancelá'ř ministerstva financí, v oboru geodetické astro-
nomie a částečně gravimetrie čsl. Vojenský"zeměpisný ústav (VZÚ) a v oboru nivelace nivelační oddělení mi-
nisterstva veřejných prací,. Účelem tohoto článku je seznámiti zeměměřickou veřejnost se souborem pracovních
method a měřických postupů zejména v těch úsecích základních zeměměřických prací, kde došlo k podstatným
změnám ve srovnání se způsoby známými, nebo kde na základě drobných avšak důleřátých změn mohla být
zvětšena přesnost výsledků.

1. Geodetická astronomie.
Astronomická měření SZKú na Laplaceových bo-

dech se velmi liší od podobných prací, jak je téměř
před sto lety začal provádět na územi našeho státu
Vojenský zeměpisný ústav vídeňský, i od prací čsl.
VZÚ z období prvé republiky. Markantní rozdíl je,
v prvním případě, způsoben pokrokem vědy a techniky
v oboru geodetické astronomie, v druhém případě pak
dalekosáhlými možnostmi, které má dnešní SZKú
v oblasti přistrojového vybavení.
Jakých přístrojů a method užíváme nyní? Z pří-

strojů je to především pasážník pařížské firmy
Secrétan, vybavený neosobním mikrometrem a Horre-
bowovými libelami s citlivostí 1", podobně upravený
Wildův astronomický universál T 4, dále cirkumzeni-
tál, prvotřídní chronometry, moderní chronograf
s přístrojem na odečítání pásek, radiopřijimač s vel-
kým rozsahem a mnoho jiných pomocných přístrojů,
na př. větrných elektráren, světlometů, akumulátorů,
usměrňovačů, ručních dynam, tlakoměrů, teploměrů,
ocelových pásem a theodolitu pro místní měření.
K dalšímu v)'bavení astronomické skupiny patří ně-
kolik stanů, hangar, stavební nářadí a náčiní a elek-
trický spotřební materiál. Z method zařazujeme na
Laplaceových bodech pro určení zeměpisné šířky
methodu Horrebow"Talcottovu, Struveovu, methodu
stejných výšek a methodu Sterneckovu. Při určení
zeměpisné délky používáme klasické methody prů-
chodů hvězd meridiánem a methody stejných výšek
a konečně pro určení astronomických azimutů staré
osvědčené methody Polárky.
Za přepokladu, že způsob měření, zmíněnými metho-

dami je všeobecně znám nebo je možno se o něm
poučit v příslušných publikacích, všímneme si jen

rozličných drobných úprav, změn a zlepšení, které
dosud nebyly uveřejněny a k nimž vedly zkušenosti
z měření na 13 Laplaceových bodech.
1. Neosobní mikrometr průchodního stroje je

opatřen dvěma kotouči. Otáčením kotoučů současně
oběma rukama a neustálým přehmatáváním se docílí
toho, že pohybující se hvězda může být v zorném poli
dalekohledu po jistou dobu sledována pohyblivým
vláknem.
Přehmatávání však nikdy nemůže být tak plynulé,

aby nedocházelo k malým přestávkám, hvězda se
musí chvílemi dohánět a přesnost výsledků tím trpí.
Na jeden kotouč byla přimontována jednoduchá
klička, takže se v každé poloze dalekohledu otáčí jen
jednou rukou a vedení hvězdy je dokonalé.
2. Rychlost hvězd v zorném poli dalekohledu závisí

na déklinaci. Aby si ruka zvykla na příslušnou rych-
lost otáčení, je lépe hvězdu vésti již několik okamžiků
před zamýšlenou registrací. Je zajímavé, že po pře-
ložení dalekohledu je i druhá ruka schopná otáčet
žádanou rychlostí. Zásadně se nečeká až hvězda na-
mzí na pohyblivé vlákno, ale začne se otáčet dříve,
aby hvězda vlákno pomalu dohnala.
3. V r. 1947 při měření na Laplaceových bodech

Třebouní, Dyleni a Skapcích u chebské základny se
projevilo značné stáčení zděného pilířepod stro-
jem. Výpočet odchylky v azimutu podle známého
vzorce však právě předpokládá, že se pilíř během
měření nestáčí. Jednoduchým obratem byly vypočteny
okamžité odchylky v azimutu pro všechny cirkum-
polární hvězdy, získán jednoduchý graf a z něj ode-
čteny opět okamžité odchylky v azimutu pro všechny
hvězdy časové. Zeměpisná délka na Třebouni a Dyleni
pak vyšla v dokonalém souhlase s výsledky VZÚ z r.
1938.

Říkáte, že bojujeme proti státu! Ano! My bojujeme proti státu, v němž banky, fabriky, velko-
statky patří kapitalistům. Bojujeme proti 8tlitu, jehož aparát je nástrojem násilí v rukou kapitalistů
vůči dělnictvu. Bojujeme proti státu, v němž větš'ina pracujícího lidu je hospodářsky a politicky zotro-
čována. My zkrátka bojujeme proti vašemu kapitalistickému, imperialistickému státu. My bojujeme
a budeme boj()ll)(J,tza stát proletářský, za stát dělníků, za stát rolníků. President Klement Gottwald

[Z první parlamentní řečí, pronesené 21. prosince 1929.]
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Obr. 1. Chrcmograf švýcarské firmy Favag. (Foto Fava.g,
Neuchatel.)

4. Od r. 1948 je při určení délky opět užíváno
systému hlavních a pracovních hodin, zavedeného
svého času prof. Bucharem.
5. Při určení zeměpisné délky jsou přijímány

všechny denní li noční časové signály. Z nočních
signálů přicházejí v úvahu pro výpočet korekce a
chodu hodin celkem čtyři. Posledním z nich je signál
FYA2 nebo FYP z francouzské stanice Pontoise,
který přichází podle letního času v půl jedné v noci.
Trvá-li měření déle, což se zpravidla stává v jarních
měsících, je nutno chodextrapolovat, poněvadž sovět-
ské signály ve 2, 4, 6 a 8 hodin LČ nejsou v Bm
registrovány. Vedení úřadu požádalo o jejkh re-
gistraci, zatím však nepřišla odpověď.
6. Různé drobné úpravy při měření a výpočtu země-

pisně šířky methodou H.-T. budou uveřejněny ve
zvláštní publikaci. Kromě sestavení dosavadních vý-
sledkú zeměpisné šířky z měření methodou H.-T. bude
publikace obsahovat pokus o současné určení země-
pisné šířky, otočky okulárového mikrometru a citli-
vosti H. líbel vyrovnáním výsledků pozorování.
7. V roce 1948 byly při měření methodou H.-T.

užity dva astronomické universály WT4. Výsledky
z jednotlivých párů vykazovaly velmi slušný vzájem-
ný souhlas. Průměry z obou strojů se však lišily od
výsledku, získaného pasážníkovou soupravou o víc,
než se púvodně očekávalo. Po odstranění závad,
o které u tohoto přístroje nebyla nouze, vykázaly
pozorovací řady všech přístrojů z měření v r. 1949
dokonalý vzájemný souhlas konečných výsledků.
8. V roce 1948 byla vyzkoušena methoda Nietham~

merova využívající průchodů dvou různých hvězd na
východě a na západě I. vertikálem. Poněvadž je
možno pozorovací program sestavit tak, že oba prů-
chody následují rychl" za sebou, dá se k měření vy-
užít i přechodného vyjasnění oblohy. Výsledky získané
touto methodou jsou velice slibné, přesto že do vý-

počtu byla předběžně zavedena jen geodetická země-
pisná délka.
9. Od r. 1948 je zeměpisná šířka určována také

methodou Sterneckovou. Výhodné je zejména měřiti
současně methodou H.-T. a methodou Sterneckovou.
Pak zdánlivá místa užitých hvězdných párů poslouží
současně k výpočtu zeměpisné šířky z obou method.
10. Měření astronomických azimutů se děje stále

starou osvědčenou methodou Polárky. Zvýšení přes-
nosti bylo dosaženo užitím dvou přístrojů WT4. Při
srovnání výsledků z obou přístrojů se objevil téměř
konstantní rozdíl.
11. Pro výpočet astronomických azimutů byly sesta-

veny tabulky, které umožňují po vystředění zápisníku
vypočítat azimut z obou poloh za 20 minut.
12. Ve dvou případech, kdy trigonometrická strana

ležela ve směru meridiánu, byl učiněn pokus o ur-
čení astronomického azimutu toliko užitím okuláro-
vého mikrometru. Získané výsledky se liší průměrně
o 1'" od výsledků z methody Polárky. Příčina ne-
souhlasu zatím nebyla zjištěna.
13. Od r. 1950 bude při měření cirkumzenitálem

užíván nový neosobní mikrometr Dr Buchara a lze
očekávati, že se to projeví dalším zlepšením výsledků.
14. Centrační prvky jsou určovány methodou mě-

ření paralaktických úhlů mezi centrem, stanoviskem
a dvěma terči.
15. Souřadnice hvězd jsou vyjímány ze sovětské

ročenky Astronomičeskij ježegodnik SSSR, z anglické
ročenky Apparent Places a z Bossova General Cata-
logue pro epochu 1950.
16. Určování Laplaceových bodů ve skupinách bylo

před časem navrženo prof. Bucharem a souhlasí s do-
poručením mezinárodní unie geodetické a geofysikální.
Kontrola měřených azimutů a protiazimutů vykázala
poněkud větší nesouhlas než se původně očekávalo.
Příčiny jsou studovány.
Od roku 1943 bylo zaměřeno celkem 6 skupin

Laplaceových bodů, z toho 5 v iblízkosti nových
geodetických základen.

2. Základní trigonometrická síť a geodetické
základny.

Zmíníme se nyní o některých poznatcích SZKO
pokud jde o geodetické operace, jimiž se určuje tvar
a rozměr sítě. Je to měření vodorovných směrů a
geodetických základen.
českomoravská část naší základní trig. sítě byla

zaměřena ve válečných letech, a to podle instrukce
Reichsamtu flir Landesaufnahme. Instrukce před-
pisovala měřit vodorovné směry podle Schreiberovy
methody o váze 24. Kromě toho se však na některých
bodech užilo k výzkumným účelům i methody vrcho-
lové a měření v úplných řadách a skupinách. Tak
jsme získali mnohé zkušenosti, které, doplněny po-
znatky z předválečných zkušebních měření, nás vedly
k některým úvahám o účelném měření vodorovných
směrů.
Naše přírodní podmínky terénní a klimatické do-

volují jen výjimečně měření směrů v úplných řadách
a skupinách, jako na př. měři Finové, a jak by to
žádalo pojetí osnovy směrů jakožto konstrukčního
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prvku sítě. Je nutno se spokojit s měřením dílčích
útvarů, jejichž složením teprve vznikne směrová
osnova. Tak se již před válkou dospělo k pojmu labo-
ratorní jednotky jako základního pracovního' prvku
při měření vodorovných směrů. Na základě zkušeností
získaných při zaměřování základní trig. sítě a základ-
nových rozvinovacích sítí vypracovalo výzkumné
oddělení sZKú nový typ laboratorní jednotky, který
se velmi osvědčil a který v dalším popíšeme.
Předpokládá se užití theodolitu Wild T3, který dnes

zavádíme i pro měření v základní trig. síti. Máme-li '
změřit daný úhel, nastavíme na limbu a vteřiníku
theodolitu, který je zaměřen na levý cíl, předepsané
čtení pro příslušnou lab. jednotku (t. zv. klad). Oto-
číme nyní alhidádou jednou na prázdno ve směru
pohybu hodinových ručiček a zaměříme znovu na
levý cíl, který při upnuté alhidádě dvakrát po sobě
pointujeme jemným pohybem a odečteme příslušné
hodnoty na límbJ.!a vteřiníku. Než uvolníme alhidádu,
odečteme ještě polohu konců bubliny alhidádové li-
bely. Pak otočíme alhidádou ve směru hodin a za-
měříme pravý cíl, který opět dvakrát pointujeme.
Následuje odečtení libely. Nyní, aniž bychom měnili
klad limbu a polohu dalekohledu, pointujeme znovu
jemným pohybem alhidády dvakrát pravý cíl. Libelu
již neodečítáme. Uvolníme alhidádu a otáčíme jí
stále ve směru pohybu .ručiček hodin, tedy nikoliv
zpět, na levý cíl, který dvakrát pointujeme. Libelu
neodečítáme. Byl tedy v první poloze dalekohledu
měřen úhel stále v jednom směru, a to jednou ve své
původní velikosti, podruhé jeho doplněk do 360°. Tím
je hotova polovina laboratorní jednotky. Druhá její
polovina je sestrojena stejně. Měří se však ve druhé
poloze dalekohledu, při čemž začínáme na pravém cíli
a alhidádou otáčíme neustále ve směru proti pohybu
hodinových ručiček. Počáteční klad limbu a vteřiníku
se zvětší o konstantní hodnotu 9OQ.30x,30xx•
Změřili jsme daný úhel tedy celkem dvakrát v první

a dvakrát v druhé poloze dalekohledu. Prom,';>' ze
čtyř hodnot, opravený početně o chybu ze sklonu
vertik. osy theodolitu a o run, dává výsledný úhel
lab. jednotky. Za normálních observačních podmrnek
trvá změření jedné lab. jednotky průměrně 6 minut.
Popsané laboratorní jednotky lze užít jako pra-

covního prvku při aplikaci method pro měření vodo-
rovných směrů v základní trig. síti, na př. při methodě
Schreiberově, vrcholové a pod.
Je-li k zaměření úhlu předepsána určitá váha,

kterou zaokrouhlujeme na celé desítky, sestavíme
popsané lab. jednotky do t. zv. grup. Každá grupa se
skládá z deseti lab. jednotek, jejichž počáteční klady
jsou rozvrženy rovnoměrně po celém limbu podle ob-
vyklých zásad. Takové uspořádání je velmi vhodné
ke zkoumání přesnosti naměřeného materiálu. Pro

Obr. 2. Permanentní helíotrop Kučerův.
(Foto archiv SKZÚ.)

každou grupu vypočítáváme čtyři charakteristické
střední chyby.
Z rozdílů mezi dvojí pointací cílů vypočteme přede-

vším střední chybu, která svědčí o přesnosti cílení
a )toincidence. Za druhé můžeme z rozdílů mezi dvojím
změřením úhlu v každé poloze dalekohledu stanovit
střední chybu, ve které se pro~eví i vliv otáčení alhi·
dádou (fluktuace alhidády a zacházení s theodolitem).
Za třetí máme k disposici rozd;ly mezi výsledkem
z první a druhé polohy dalekohledu v lab. jednotce.
Poněvadž byl limbus přitom posunut o konstantní
hodnotu 90°30x 30xx, objeví se v těchto rozdílech
především vliv systematické periodické chyby dělení
limbu. Skutečně, tyto rozdíly, sestavené v řadu jako
funkce kladů lab. jednotek, mají periodický průběh.
Harmonickou analysou z nich oddělujeme periodickou
část, odpovídající periodické chybě Hmbového dělení.
Tato část je stejná pro určitý theodolit v každé grupě
i na různých stanicích, neboť je závislá jen na užitém
theodolitu. Po jejím oddělení lze vypOčítat ze zbytků
třetí střední chybu, která navíc tedy zahrnuje vliv
nahodilých chyb dělení limcu. Konečně vyčíslujeme
střední chybu průměru všech lab. jednotek grupy.
V té se obrazí různost změn refrakčního prostředí,
neboť jednotlivé jednotky byly naměřeny v různých
dnech. .

Tu máme ještě velkou slabinu, kterou se musíme snažit napravit. Spočívá v tom, že neukazujeme
dosti jasně, čeho chtěli ti, kdož se dopustili protistátního činu, ve skutečnosti dosáhnout. Když se
kterýkoli případ »špendlíčkem prokope a prstíčkem prohrabe«, ukáže se, že chtějí, aby se opět vrátily
staré poměry, aby byla obnovena moc kapitalistU. To staří právníci nemohOu dobře postihnout. Právě
lidoví soudci musí dokázat širokým m.asám lidu a odůvodnit jim, že provinilce musíme soudit, protože
chtějí zvrátit nynější poměry a vrátit moc do rukou kapitalistů. V tom je základní motiv jejich
protistátních činů. President Klement Gottwold

[Debata s delegací soudců z lidu 4. února 1950.J
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Tak můž"emedobře sledovat jakost měřického mate-
riálu již během měřeni na stanici. Pro soustavnou
práci byly vylíotoveny tiskopisy. Podrobnosti a jiná
kriteria přesnosti měřených' vodorovných směrů
v základní trig. síti budou uvedeny v monografii
Dr Kučery, kterou vydá szKú.
Pokud jde o přístroje užívané při měření vodorov-

ných směrů, uvedeme alespoň tyto změny:
K vyšetření systematické chyby vteřiníku a k ur-

čení runu užíváme kovového měřítka 1dm dlouhého
a děleného na milimetry. Měřítko bylo porovnáno
s normálem, takže ·ke každé milimetrové rysce je
známa délková korekce. Z určité vzdálenosti měříme
theodolitem na jednotlivé rysky dělení způsobem p0-
dobným jako při měření směrů v řadách a skupinách.
Vyrovnáním měření můžeme stanovit systematickou
chybu vteřiníku a run.
Firma Frič sestrojila podle pokynů Dr. Kučery

zlepšený světlomet, který kromě jiných pomocných
zařízení je též vybaven libelkou a elevačním šroubem
Tím lze světlomet postavit do správného sklonu i z~
špatné viditelnosti, když jsme si byli dříve pozna-
menali příslušnou polohu elevačního šroubu.
Pró signalisaci směrů v sítích I. a n. řadu sestrojil

Dr. Kučera nový typ heliotropu. Heliotrop je vy-
baven soustavou zrcadel, jejichž plocha je podle Ur-
čitého matematického zákona tak zvlněna, že při
otáčení zrcadel se světelné záblesky rozdělují po celém
horizontě. Heliotrop je připevněn na vrchol měřické
věže a uvádí se v pohyb větrem. Nevyžaduje žádné
obsluhy.
Při měření v základní trig. síti bývá často obtížné

dohovořit se se světlometčíky a pozorovateli na
sousedních bodech. Vyzkoušeli jsme pro tento účel
užití radiových přístrojů (t. zv. transceivrů), pracu-
jících na ultrakrátkých vlnách, na př. 4 m. Zkoušky
uk~zaly spolehlivost těchto přístrojů, jejichž kon-
strukce a obsluha je jednoduchá. Jejich užití by při-
spělo k zlepšení organisace měření v základní trig.
síti.
Dotkneme se ještě měření geodetických základen

kterému věnoval SZK:ú velkou péči. O tom svědči
vybudování a zaměření čtyř základen v Čechách a na
Moravě způsobem, odpovídajícím posledním poznat-
kům geodesie na tomto poli. Další základna bude letos
zaměřena u Michalovců na Slovensku. *)
Zkušenosti a personální i přístrojové vybavení nás

vedly k ustálení tohoto postupu při měření základen:
~ěří dvě skupiny, z nichž každá má k disposici čtyři
lllvarové dráty. Základna je rozdělena na stejně dlouhé
úseky, mající zpravidla po sto kladech, t. j. 2400 m.
Každá skupina změří úsek v jednom dni s jedním
drátem v jednom směru a s jiným drátem zpět. Během
dvou dnů je tedy úsek zaměřen oběma skupinan1i a
všemi osmi dráty, z toho polovinou drátů tam a polo-
vinou zpět. Průběh měření nebudeme popisovat. Zmí-
níme se jen o tom, že zkrácením délky dřevěných pilot,
sestavením speciálního lehkého beranidla no''''''''''
t· • .~~ypem ochranne boudy na dráty a jinými zlepšeními
jsme dosáhli pronikavých časových a finaričn'í~h
úspor, aniž by to bylo na úkor jakosti měření.

.) Základna byla zaměřena v říjnu 1950.Příslušná roz-
vínovací síť v srpnu a září 1950..

Rozborem měřického materiálu v tiskopisech, pů-
vodních svého druhu, jsme s to dobře vystihnout
přesnost měření a vliv různých okolností během mě-
ření se vyskytnu vších. Podrobnosti budou uveřejněny
ve zvláštní publikaci szKú.
Zmíníme se Ještě, že SZKÚ t. č. obnovuje srovná-

vací délkovou základnu v oboře Hvězda u Prahy.
Dřevěné piloty budou nahrazeny betonovými sloupky.
Doplněním a zlepšením pomocných zařízení bude moci
~~t tato srovnávací základna používána i pro jiné
ucely, na př. pro komparaci dálkoměrných latí, zkou-
šení interferenční aparatury pro měření vzdáleností
a pod.

:R.ešení některých úloh geodetických vyžaduje
znalost tíhových údajů. Zkoumáním zemského tího-
vého pole se zabývá gravimetrie. Původní její užití
převážně pro účely geodetické se v posledních desíti-
letích rozšířilo na obory geofysiky a geologie, kde
gravimetrie přispívá k průzkumu zemské kůry jak
k účelům vědeckým tak praktickým.
V rámci geodesie jest prvním gravimetrickým úko-

lem vybudování a zaměření dokonalé sítě tíhových
bodů. Při tom se vyskytuje problém použití přístrojů.
Původně byla tíhová měření prováděna kyvadlovými
přístroji, u kterých se tíhové zrychlení odvozuje
z doby kyvu. Přesnost měření s těmito přístroji do-
sáhla v posledních letech asi % mg!. V novější době
však nastoupily do popřeďí přístroje založené na pod-
kladě statickém, zvané statické gravimetry. Po-
rovnejme stupňování přesnosti a rychlosti grav.
měření. Bude tomu letos 64 let, co význačný geodet
Sterneck sestrojil kyvadlový přístroj pro relativní
tíhová měření. Průměrná chyba v určení tíhového
zrychlení na jeho kyvadlových stanicích odhaduje se
na 10 až 15 mgl. Před patnácti lety dosahovaly ky-
vadlové přístrOje a gravimetry přesnosti 0,5 až 3,0
mg!. Dnešní přístroje dosahují přesnosti 0,1 mgl čilí
1% původních ch~b. Porovnejme dále dobu. Měření
kyvadlová trvají na jednom bodě několik dnů a vý-
počty jsou pracné. U dnešních gravímetrů jest po-
třebná doba určována spíše vzdáleností a dopravním
prostředkem. K určení tíhového zrychlení s přesností
± 1mgl stačí pětiminutové měření a desetiminutový
výpočet. Jest přirozené, že rychlý vývoi ve zdokonalo-
vání grav. p~ístrojů a s tím související stupňování
přesnosti zp,ůsoboval v odborných kruzích časté změny
v nazírání na provádění gravimetrických prací.
V naší republice započal SZKú ve spolupráoi se

Stát. ústavem geofysikálním se soustavným budo-
váním gravimetrické sítě r. řádu v r. 1948, kdy byl
zakoupen Norgaardův gravimetr. Před tím již zde
byla provedena jak měření kyvadlová, tak měření
statickými gravímetry. V r. 1946 měřil SZKú též
podél niv. pořadů v oblastí Praha-Co Budějovice-
Plzeň Grafovým gravimetrem nového typu methodou
na,:azovací.
1. K účelům zkužebním a kontrolním byly zřízeny

komparační základny. Prozatímní pomocná základna
na Barrandově, jejíž dolní konec byl rušen dopravním
ruchem, byla nahrazena pomocnou základnou na
Petříně. Hlavní komparační základna s velkými v~ško-
vými a tím i tíhovými rozdíly byla vybudována na
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Ješ~·ědua rozdělena na tři rozdílné úseky. V střednim
úseku této základny mezi dolní a horní stanicí lanovky
bylo vloženo téměř v přímce 8 tíhových stanovisek;
kromě toho byla zvolena pob1íženiv. značek na silnici
od dolní stanice lanovky na vrchol Ještědu v úseku
dlouhém 8 km řada dalších tíhových stanovisek.
Pokusná a ověřovací tíhová měření na této základně

mohou býti prováděna jak na dlouhých tak na krát-
kých úsecích s velkým a malým převýšením.
2. Zkušeností z tíhových měření v r. 1946 a výsledků

zkoušek na komp. základnách bylo použito při za-
měřování grav. sítě I. řádu, sestávající z trojúhelníků
o stranách asi 50 km dlouhých a obsahující 100 tího-
vých hodů I. řadu. Tíhové body I. řádu se volí v komu-
nikačních střediscích pokud možno tak, aby strany
trojúhelníků probíhaly podél silničních spojů.
Současně se zaměřením tíhových bodů I. řádu za-

měřují se i body II. řádu, které jsou vkládány mezi
ně. K dopravě přístroje používá se auta a objížďka
trojúhelníka o průměrném obvodu 170 km s měřením
na šesti až deseti bodech trvá 8 až 12 hodin. Měření
se ukončují vždy na výchozím bodě, aby mohly být
zavedeny opravy z chodu stroje. Měření na jednom
bodě, prováděná dvěma pozorovateli, trvá nejvýše
20 minut. Při obyčejném způsobu měření jest možno
provésti měření v 5ti minutách.
V r. 1948 a 1949 byla zaměřena grav. síť I. a II. řádu

na území dvou třetin Čech západně od spojnice
Vrchlabí-Praha-Tábor-Jindř. Hradec se 159 tího-
výmibody.
3. Při zkouškách provedených na komp. základnách

a zkoumáním jednotlivých měření v grav. síti byly
zjištěny u Norgaardova přístroje některé vlivy a
zvláštnosti, které působí nestejnoměrně na přesnost
výsledků. Jsou to chyby strojové a osobní, vlivy
teplotní a tlakové.
Hodnoty čtené na levém a pravém mikrometrickém

šroubu mají různý stupeň přesnosti. Chyba nastavení
kcincidence v dalekohledu při většÍCh hodnotách
relativní tíže způsobuje i větší chybu v jejím určení.
Poněvadž se vzájemné postavení mikrometrických
šroubů mění při různých tíhových údajích, kombinují
se různé chyby, mající původ v excentriéitě hrotů a
v periodické chybě mikr. šroubů, dále v nekolmosti
dotykových skleněných plQŠek,na něž dosedají hroty
mikr. šroubů. Z chyb osobních uveďme nestejnoměrné
nastavování koincidence. Měří-li dva pozorovatelé
současně jedním gravimetrem stejný tíhový rozdíl,
liší se čtené údaje i při několikanásobném opakování
o hodnoty různé na prvém a druhém bodě. Na přes.
nost výsledků mají největší vliv změny tlakové a
teplotní. Proto byl již před měřením v grav. síti
učiněn pokus na komparační základně na Ještědu kon-
trolovati teplotní opravy. Podmínky k provedení zkou-

Obr. 3. Měření ;Vř;rgaardov.vm gravímetrem u kyvadlové
stanice C. Krumlol'. (Foto Chvátal.)

šek nebyly však př:znivé. Zkoušky se provádějí
snižováním teploty. Na podzim v 1'. 1948 podařilo se
prostřednictvím Státního ústavu geofysikálního pro-
vésti ve Fysikálním ústavu university pomocí thermo-
statu zkoušky, které ukázaly, že tepelné zvraty pod-
statně znehodnocují měření. Také vzorec pro výpočet
teplotních oprav byl upraven změnou pracovní teploty
ze 14,5°C na 19,5nC.
4. Tíhové rozdíly stran gravimetrické sítě jsou

měřeny dvěma pozorovateli současně celkem čtyři-
kráte v různých dnech. Každý trojúhelník objíždí se
dvakráte v opačných směrech a strany jsou pak
změřeny ze dvou sousedních trojúhelníků. Tíhové roz-
díly těchto stran vykazuji mnohdy až miligalové od-
chylky. Uzávěry trojúhelníků vykazují však zcela
uspokojivější výsledky, většinou kolem 1/'0 miligalu.
Můžeme se tedy domnívati, že vlivy znehodnocující
měření jsou zavedeným měřickým způsobem značně
eliminovány.
5. Seskupování chyb v gravimetrické síti může

býti kontrolováno přeměřením sítě v jiném uspořádání.
Již v sestavování programu tíhových měření v rámci
pětiletky bylo uvedeno ověření sítě dálkovým měře-
ním. Toto dálkové měření je možno s výhodou pro-
vésti leteckou cestou.
Minulého roku bylo provedeno zkušební měření

v okruhu Praha-K. Vary-Liberec-Praha v obou
směrech. Jako dopravního prostředku bylo použito
sportovního letadla "Sokol" řízeného Ing. Konečným
z min. dopravy. Celková doba letu i s měřením na
letištích v Klecanech, K. Varech a Liberci trvala
41% hodiny. Shoda výsledků z tohoto zkušebního
měření s výsledky získanými měřením pozemní
cestou jest poměrně uspokojivá. Uzávěry okruhu ze
stran dálkového trojúhelníku a z přilehlých stran
grav. sítě I. řádu jsou - 0,06 mgl, - 0,09 mgl, +

Velký kuS práce byl od února vykonán na poli zlidovění a zlepšení veřejné správy. zavedli jsme
systém krajských národních výborů, rozšířili jsme síť okresních národních výborů, přenášíme postup-
ně stále více pravomoci na tyto orgány lidové správy, chceme, aby prostřednictvím národních výborů
bralo účast na veřejné správě stále více a více oManů, aby takto veřejná správa byla s lidem co nej-
těsněji spjat,a, by lid tu nebyl pro úřad, nýbrž úřad pro lid. Mnohé bylo také provedeno, aby ozbrojené
složky byly ve spolehlivých rukou, aby jich už nikdy více nemohlo být zneužito proti lidu a proti
národu. (Z projevu na IX. sjezdu KSČ 25. V. 1949.) President Klement Gottwald

[Z nové knihy: Za socialistický stát, za socialistické právo.]

1950/157



158 Brož) Krui,s) Lukeš a Wittinger: pokroky posledních let. Zeměměřický Obzor SIA
_________________________________________ ~r_oč_n_ík_ll}38 (1950) číslo II

Ob]'. 4. Nivelace v tropech? - ni/roli, podél Dyje
li ochrannou kápí protí lwmánhl!. (Foto Ing. Pasler.)

+ 0,60 mgl a potvrzují účelnost provedení dálkových
měření.
K vykonání letu se doporučuje volit dobu s dobrými

povětrnostními podmínkami, ověřiti si poměry teplotní
v ovzduší a sledovati teplotu v letadle.
Aby se gravimetrická síť ČSR mohla státi skrovným

příspěvkem mezinárodní grav:metrické sítě, bude
nutno uvažovat o jejím zapojení na gravimetrické
sítě sousedních států a ověřiti rozměr sítě.
Z hlediska vnitrostátního by budovaná základní

gravimetrická síť měla být podkladem dalších tího-
vých měření podrobných, konaných ať již pro účely
. geodetické, geofysikální nebo geologické. Výsledky
všech těchto měření mohou býti užitečny nejen
v přítomnonti, ale i v budoucnosti při řešení
problémů dosud neznámých.

4. Nivelace.
Rok 1950 je pro nivelace význačným, neboť tímto

rokem vstupují do třicátého roku svého vývoje.
Právě letos bylo tomu třicet let od vydání vládního
nařízení Č. 43 o jednotné organisaci přesných výško-
vých měření. Jím byl dán podklad pro provádění
přesných nivelací. Jeho platnost však už dlouho ne-
potrvá. Jeho úlohu převezme chystané vládní nařízení
k zákonu o veřejném vyměřování, které má zároveň
odstraniti i nedostatky nařízení č. 43, zejména pokud
se týče nivelací jiných úřadů, ústavů a orgánů a
které bude míti i ustanovení, kdy je třeba přesné
nivelace prováděti.*) Právě tento dodatek, který
vládnímu nařízení č. 43 scházel, byl příčinou, proč
tak mnohé, rozsáhlé nivelace neznamenaly žádný
přínos pro Divelační síť.
1. Zároveň s vládním nařízením zanikne v brzku

i platnost dosavadní instrukce pro přesné nivelace,

") Zásady byly pojaty místo do vI. nař. do nivelační
instrukce.

z níž byl vydán stejně jen 1. díl, instrukce pro polní
práce. Dnes je již připraven návrh nové nivelační
instrukce a byl rozeslán k připomínkovému řízení.
Při tvorbě této instrukce snažili jsme se o to, aby
byla stručná, měla šíroký rámec, avšak též, aby vy-
stihovala vše, čeho je třeba dbáti při provádění přes-
ných nivelací.
2. Všechny přesné nivelace budou nyní tvořití

soubour nazvaný čsl. jednotnou nivelační sítí, která
bude sestávati ze základní nivelační sítě (I. řádu),
sítě II. a III. řádu a podrobných nivelačních sítí.
Prvé dvě budují se podle zásad platných pro nivelace
vysoké přesnosti, síť III. řádu a sítě podrobné podle
zásad pro přesné nivelace.
Práce v základní nivelační síti se chýlí k svému

konci. S jejím budováním bylo započato v r. 1939 a
- s výjímkou jednoho pořadu směřujícího k hranicím
- je v zemích českých hotova. Na Slovensku bylo
s jejím budováním započato loňského roku. Podle
plánu má býti dohotovena do r. 1951. Tím bude vy-
tvořen pevný základ pro ostatní sítě a jednotný
horizont pro celou republiku. Téměř současně bylo
započato v českých zemích s budováním sítě II. řádu
a dnes jsou vyplněny zcela 4 polygony základní sítě.
Konečnou mezí pro síť II. řádu stanoven rok 1953,
tudíž konec 'pětiletky.
3. Pro odstranění stále trvajícího nesouladu ve výš-

kách tyla západní část základní sítě, t. j. v českých
zemích, vyrovnána a to methodou nejmenších čtverců
podle pozorování závislých dvěma nezávisle pracující-
mi počtářskýmí skupinami a kromě toho na zkoušku
ještě provedeno vyrovnání sítě methodou Boltzovou.
Výsledky obou method se zcela shodují. Ze statistic-
kých dat uvádím pouze, že uzavřených polygonů bylo
16, uzlových bodů 39, celková délka pořadů pojatých
do vyrovnání 3384 km a průměrná délka polygonů
320 km. Odchylky v uzávěrech kolísají mezi O a
24 mm. Větší odchylky vyskytují se v polygonech,
kde jednotlivé strany byly měřeny v delších časových
odstupech; v některých případech činí tento odstup
až 9 let. Délka obalového polygonu je 1595 km a od-
chylka v uzávěru + 2,461 mm. Z vyrovnání vyplynula
jednotková (kilometrová) střední chyba 0,8 mm a jed-
notková chyba pravděpodobná 0,5 mm. Výšky byly
vztaženy na základní nivelační bod u Lišova, který je
dnes jediným původním bodem z rakousko - uherské
sítě přesných nivelací na našem území. Pro zajištění
sítě byly od roku 1935 budovány další základní nive-
lační body a dnes je jich hotovo z proponovaných
20 bodů 13.
4. V souvislosti s pracemi v základní nivelační síti

byly také navázány styky se sousedními státy. Prak-
ticky se již stalo tak s Maďarskem, s nímž v rámci
delimitačních prací byly projednány proposice spojení
základních sítí obou států. Podle mezistátního ujed-
nání z května loňského roku v Komárně budou obě
sítě spojeny celkem na 8 místech. Jedno spojení bylo
již provedeno loňského roku v Komárně. Vybraný
styčný oddíl byl měřen jak skupinou československou,
tak i skupinou mad'arskou. Úsek dlouhý 450 m byl
zaměřen každou skupinou 4X, z toho 2X odpoledne
a 2X dopoledne druhého dne. Výsledky byly zcela
dobré; převýšení styčného oddílu se lišilo pouze
o 0,03 mm. S naší strany bylo použito nového Wil-
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dova nivelačního stroje a invarových latí, se strany
maďarské pak nivelačního stroje vlastní výroby Oltay
- Suss a vlastních dřevěných latí se stupnicemi
vyznačenými na obou stranách latí.

Při této příležitosti byla se zástupci maďarskými
též dohodnuta ještě jiná otázka, která bude míti
značný význam. Bylo sjednáno, že si vzájelllně vy-
měníme výsledky na čáře spojující základní nivelační
body bývalé sítě rakousko-uherské a to Lišov-Nadap
(základní nivelační bod maďarský) a Strečno-Nadap,
Toto srovnání bude jistě zajímavé. .

5. Jinou prací, kterou se nivelační oddělení právě
:zabývá, je vyšetření přesnosti nivelační methody
podle nově doporučených mezinárodních vzorců Vigna-
lových. Vyšetřena byla již mezní vzdálenost, od níž
chyby se systematickou tendencí se chovají jako
chyby nahodilé, a která činí pro naši methodu 50 km.
Pravděpodobná celková mezní chyba kilometrová
1: = 0,5 mm. Dovolená mez činí 2 mm. Současně pro
..srovnání vyšetřují se ještě přesnosti methodpouží-
vaných v síti rakousko-uherské a československé z let
1920-1938.

6. S rozvojem čs. jednotné nivelační sítě stoupá
i poptávka po nivelačních údajích.

V roce 1946 bylo sděleno 2 919 údajů,
" " 1947" "4395',,
" ,,' 1948" ';, 7 567 "
" " 1949" ,,9 460 "
Tato čísla nelze však pokládati za úplná, nebot

mnoho údajů je požadováno vlastními odděleními a
některé veřejné úřady vlastní z dřívějších dob seznamy
nivelačních bodů. Podle šetření, provedeného v roce
1948, připadlo z počtu sdělených údajů

20% na projekty a popisy silnic,
19 % na úpravy letišť a pro letecký provoz,
12 % pro výškopisné podklady regulačních plánů,
12% pro účely mapovací,
12 % pro projekty vodohospodářské,
6 % pro účely obrany státu,
5% pro gravimetrické práce,
3 % pro práce triangulační,

po 2% pro projekty a udržování železnic, pro účely
pozemkového katastru, pro projekty a udržo-
vání dolů a pro projekty pozemních staveb,

po 1% pro projekty vodovodů a plynovodů,
zbytek pak připadá na projekty elektrických drah,
přenášení elektrické energie, drobné technické pod-
niky obcí, přídělové řízení, dále pro účely meteorolo-
gické,archeologické a speleologické. Dnes tudíž neni
technického oboru, který by k svým pracem nepotře-
boval správných a velmi často přesných výšek.

5. Závěr.
Všechny prave zmmene práce tvoří základ vše-

obecného zeměměřictví a mají charakter vědecký
a výzkumný .. Tato skutečnost je potvrzena stálým
a neutuchajícím zájmem mezinárodní unie geodetické
a geofysikální o problémy těchto oborů. Zatím je
situace taková, že v geodesii provádí vědecké badáni
a výzkum celá řada nadšených jedinců, kteří nemají
vzájemné spojení a jejichž práce se tříští. Tento stav
je v rozporu s požadavky socialistické společnosti,
která potřebuje vědu, vědecké badání a výzkumnictví
daleko víc než kterýkoli sebe lépe organisovaný stát
kapitalistický.

Dříve se často stávalo, že mladý adept vědy s hrů-
zou konstatoval, že v jeho oboru není otázek, které
by čekaly na odpověď. Nikdo mu neřekl, jsou-li vůbec
nějaké problémy a které jsou to problémy.

Správně řekl prof. Joliot na konferenci sdruženi
vědeckých pracovníků, která se konala před 2 lety
v Praze: "Věda spočívá na výměně poznatků. Objev
jednoho je vázán na objev druhého. Nikdo nic ne-
vynalezl sám osobě."

Již dávno se přišlo k poznatku, že vědu a výzkum
je možno plánovat. Bude proto úkolem těch, kdož majl
tak dobrý zrak, že mohou vidět vzdálené perspektivy,
aby i v zeměměřictví vypracovali nezištně takové
operativní plány. Výsledky, které se dostaví, pro-
spějí nejen soustředěnému zeměměřictví, které se tak
úspěšně dovedlo zapojit do pětiletého budovatelského
plánu, ale i celému národu a naší drahé vlasti.

Myšlenka fotograficWy zaznamenávat čtení de'1enýo:h1cruhůbyla u theodolitů po '[YI"Vé '[1I'akticky řešena ~
před desíti lety. Pro fotografickou registraci údajů vodorovného kruhu byl tehdy přizpůsoben 27 cm,-triangu-
lační ťheodPlit Bambergův (Askantia). Další zlepšené konstrukce těchto theodoUtů, i s celou smí přesně de'1e-
:ných 8kleněných 1cruhů, přišly nazmar při válečných událostech (dne8 neexistuje ani jeden t~Zit tohp
flruhu). - Před dvěma lety E. Gigas přizpůsobil '[11'0fotografiokOu registraci 'Wildův theodolit T 3 (porIle
?/fYT'ávypředložerlé na gen. shromáždění mezinár. asociace geodetické v Osla 1948). - Nově.iší úpratVa theodo-
litu T 3 se zařfzením radiOfotoregiatračním byla popsána v tomto roČníkJuZ. O. (na str. 35 je též fULZ'n(J,Čent>
-použiWtheodolitu '[11'0sychronisovanou ob8ervaci při p'lilákové triangulaci a '[11'0spojení vzdálených kmnplexů
tmngulačních stttí). - O různém jiném použití novo'k>bých theodoUJů s fotografickO'U registrací pro účely
vyšší geodesWa astronomie pojednává článek A. Berrotha v AUg. V.-N. (1950). - V následujícich odstavcích
'nás pi8atel seznámí s nejnovější '!co'nHťrukcíGigasova jotoregi8trolmího theodolitu z r. 1950.

I

Přesný universální theodolit Askania (obr. 1),
konstruovaný podle návrhu E. Gigase, vybavený za-
řízením pro fotografickou registraci všech potřebných
měřických údajů, má proti ostatním theodolitŮIn

poněkud neobvyklý tvar. Je zavalitý a uzavřený a jeho
rozměry i váha jsou vzhledem k vysoké přesnosti
poměrně malé. Theodolit má v půdoryse rozměry
39 X 30 cm a je 37 cm vysoký; včetně fotografické
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Obr. 1. Gigasův přesný theodolit (Askania) s fotogra-
fickou registrací ('/5 skutečné velikosti).

komory váží asi 18 kg. Nezvyklý tvar nového theo-
dolitu způsobuje hlavně čočkozrcadlový dalekohled,
který má zalomenou optickou osu a je zčásti vesta-
věn do duté vodorovné točné osy. Přesto, že daleko-
hled má objektiv o průměru 63 mm a celkovou
ohniskovou vzdálenost 500 mm, prokladná výška je
velmi malá. Podobného typu čočkozrcadlového daleko-
hledu je také použito u velkého dvojkruhového
triangulačního theodolitu Kernova DKM 3 [srovn.
Klobouček J.: Poslední pokroky v konstrukci geode-
tických strojů. Z. O. (1944), str. 121-22].

Zkrácený, zalomený čočkozrcadlový dalekohled je
neobyčejně světelný a jeho optické části jsou krom
toho opatřeny antiref1exními vrstvami. Okuláry jsou
vyměnitelné. Nejčastěji se použije zvětšení 63násob-
ného, ale podle potřeby lze použít zvětšení menšího
(40X nebo jen 25X), případně silného zvětšení
80násobného. Dalekohled má vnitřní zaostřování a lze
jím zaostřovat na cíle vzdálené nejméně 10m od stroje;
ve speciálních případech předsádkové čočky umožní
zaměřovat i na vzdálenosti mnohem kratší. Nad hori-
zontem můžeme měřit v libovolných zenitových vzdá-
lenostech apod horizont až do sklonu 15°. S hlavním
dalekohledem je účelně spojen dalekohledový hledáček
3X zvětšující, který má rovněž zalomenou optickou
osu a zorné pole asi 12°. Do dalekohledu i daleko-
hledového hledá,čku se díváme poněkud nezvyklým
způsobem, a to se strany, směrem vodorovné točné osy
dalekohledu, která prochází osou hlavního daleko-
hledu (obr. 1).

Svislá osa theodolitu je vybroušena s vysokou přes-
ností, má tvar kuželový a je opatřena vylehčovacím
zařízením, které umožňuje lehké a plynulé otáčení
alhidádou. Vodorovná osa vylehčovací zařízení nemá.

Pro hrubší urovnání je na stroji krabicová libela
í) citlivosti 30"/2 mm a pro jemné urovnání velmi
citlivá libela alhidádová, celá zakrytá, kterou při
urovnávání stroje pozorujeme okénkem umístěným
po straně theodolitu. Alhidádová libela má citlivost
2" /2 mm. Její obraz, opticky zkrácený o střední část
libely, je převeden do horní části zorného pole ode-
čítacího mikroskopu, takže při odečítání obou úhlo-
vých stupnic lze současně pozorovat i obraz obou
konců libely, a to bez paralaxy (01)1'. 2).

U výškového kruhu je libela indexová, také značně
citlivá, 5"/2 mm, kterou lze urovnat koincidenčním
způsobem s přesností až na ± 0,1" a pozorovat malým
dalekohledem, jehož okulárová trubička (na obr. 1
vlevo uprostřed) vyúsťuje na téže straně, jako je
okulár zaměřovacího dalekohledu a pozorovatel může
proto při měření snadno kontrolovat správné urovnání
indexové libely.

Poněvadž nový universální theodolit jest určen
také pro astronomická pozorování, jsou oba kruhy
děleny na 360°. Jsou ze skla a pečlivě uloženy tak,
aby na ně nepůsobilo žádné škodlivé napětí ani tepelné
změny. Vodorovný kruh má průměr 200 mm a svislý
kruh má průměr 140 mm. Oba kruhy jsou děleny po
4' a velmi přehledně OČíslovány.Očíslován je každý
stupeň a stupňové údaje jsou u každého dílku dvaceti-
minutového a čtyřicetiminutového; nad údajem stupňů
je vždy připsáno označení O, X anebo XX, které od-
povídá O, 10 anebo 20 dvojminutám, čili O', 20' nebo
40'. Odečítání obou kruhů se provádí postupně s p0-
užitím optického mikrometru, na kterém lze přímo
čísti 0,2". Po přesném urovnání stroje, po zaměření
na cíl a po urovnání indexové libely může pozorovatel
provést čtení buď přímo v zorném poli odečítacího
mikroskopu (obr. 2) anebo jednoduchým přepínačem
obraz promítnout do fotografické komory, stisknout
knoflík a všechny potřebné údaje trvale zaregistrovat
na normálním kinofilmu, jak je vyznačeno na dalším
obrázku.

Obr. 2. Obraz zorného pole odečítacího mikroskopu
(Y:í zdánlivé velikosti). Nahoře alhidádová libela, vlevo
čtení vodorovného kruhu po koincidencí (122° 24x), vpravo
obraz svislého kruhu, dole údaj optického mikrometru

(lx 55,9xx).
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Provádí-li se čtení na theodolitu přímo, bez foto-
grafické registrace, třeba vždy použít optického
mikrometru umístěného na theodolitu. Na stupnici
optického mikrometru je očíslována každá dvojminuta '
a všechny dílky po 5xx; dvojvteřinové intervaly jsou
ještě rozděleny na deset dílků po O,lxx. Poněvadž
každé jednoduché čtení je vyjádřeno ve dvojminutách
a dvojvteřinách, obdržíme správné čtení tím způ-
sobem, že provedeme optickým mikrometrem dvě na-
stavení, stupně opíšeme a dvojminuty a dvojvteřiny
z obou čtení sečteme; tím obdržíme správné čtení ve
stupních, minutách a vteřinách (příklad: na obr. 2 je
první čtení vodorovného kruhu 122°25x55,9xx a druhé
čtení budiž 122"25x55,8" ; výsledné čtení je
122°51'51,7"). - Podobným způsobem se také provádí
čtení na svislém kruhu.
Při měření theodolitem se stále používá, i ve dne,

elektrického osvětlení o napětí 6 V. Trvale jsou osvět-
lovány části obou dělených kruhů a obě libely, alhidá-
dová a indexová; intensitu elektrického osvětlení zor-
ného pole dalekohledu a dalekohledového hledáčku lze.
regulovat a při denním osvětlení podle potřeby ztlu-
mit. Zvláštní tepelné filtry a větrání zabraňují, aby
teplo z osvětlovacích žárovek škodlivě působilo na
jemné měřické části stroje.
Provádí-li se záznam úhlových údajů fotograficky,

pak se po zaměření na cíl jen stiskne knoflík. Optic-
kého mikrometru se přitom vůbec nepoužívá a koinci-
dence se před exposicí nenastavuje. Z toho důvodu je
také obraz optického mikrometru odstíněn a na filmo-
vém negativu se nezobrazuje. Na filmu se zobrazí jen
údaje obou kruhů před koincidencí (obr. 3).
Na filmovém pásu 35 mm širokém se kromě úhlo-

vÝch údajů zobrazí ciferník hodinek, které udávají
na několik vteřin přesně čas, kdy fotografický záznam
byl proveden; tyto časové údaje spolehlivě vyznačují
pořadí jednotlivých měření. Měřič může poznamenat
i některé jiné stručné údaje (na př. stanovisko, cíl,
datum, jméno pozorovatele" a pod.), které se současně
ofotografují a na filmu bílé zobrazí na černém poUčku
měsíčkovitého tvaru, vlevo vedle obrazu hodinkového
ciferníku.
Čtení úhlových údajů z filmového pásu lze prová-

dět a opakovat kdykoliv později. Použije se k tomu
zvláštního optického mikrometru, stejného typu jako
má theodolit, po případě optického mikrometru, který
lze k tomu účelu z theodolitu snadno odejmout. Čtení
na filmovém pásu se provádí koincidenčním způsobem,
tak jakoby se provádělo přímo na theodolitu. Rovněž
přesnost čtení je stejná.
Pro fotografickou registraci se používá fotografické

komory zn. "Robot", která s jednou náplní poskytne
na normálním kinofilmu 48 obrázků čtvercového
rozměru 24X24 mm. Fotografická komora (na obr. 1
"'pravo dole nad stavěcím šroubem) je bez obiektivu,
neboť obrazy měřických údajů se promítají přímo na
filmoyý pás. K theodolitu se komora snadno upevní
~jonetovým závěrem. Filmový záznam je proveden
velmi rychle: postačí stisknout knoflík, komora ihned .
exponuje a během' /, vteřiny se filmový pás 'auto-
ma,ticky posune o šířku jednoho obrázku a komora je
opět připravena provést záznam další. Doporučuje se
používat dvou fotografických komor, aby jedna s ne-
exponovaným filmem byla vždy připravena v zásobě.

o Oco

Obr. 3. Fotografický záznam času a údajů vodorovného
i svislého kruhu; dole obraz alhidádové libely (kinofilmo-

vý negativ ve dvojnásobném zvětšení).

Výměna komor na theodoIitu se provede asi za deset
vteřin. Při používání jen jedné komory trvá přetočení
filmu a jeho výměna asi 3 minuty.
Poněvadž theodolit má už přípojku na chronograf

pro záznam času a protože lze jej doplnit okulárovým
mikrometrem nebo neosobním registračním mikro-
metrem, dále Horrebow - Talcottovým horizontem
s jednou či dvěma libelami o citlivosti asi 2"/2 min,
nebo libelami ještě citlivějšími, jakož i citlivou libelou
sázecí, bylo by možno ho používat jako universálního
astronomického stroje, zvláště při měření na Lapla-
ceových bodech.
O nejnovějším fotoregistraěním theodolitu Gigasově

není zatím v odborné literatuře větší pojednání*) a
není také ještě známo, jak se stroj v měřické praxi
osvědčil. Proto se omezujeme jen na popis a Yyobra-
zení. Konstrukce theodolitu je zajímavá, zdá se býti
účelná a dobře promyšlená, ale konečný úsudek bude
možno pronésti teprve potom, až jak se stroj osvědčí
v praxi.

Lze očekávat, že podobné druhy theodolitů, vy-
bavené zařízením pro fotografickou registraci se
budou v budoucnosti více používat, a to nejen pro
triangulace vyšších řádů a různé speciální účely
měřické, ale také v geodetické astronomii. Vysoce
světelné čočkozrcadlové dalekohledy dovolí měřit i za
poněkud zhoršených podmínek a po delší denní dobu,
přičemž fotografická registrace údajů umožní pro-
vést měření hospodárně a v čase co nejkratším. Foto-
grafické záznamy všech potřebných měřických údajů
na filmovém pásu představují nejdokonalejší měřický
zápisnílr a současně přesný a trvanlivý dokument
o provedeném měření,

.) Poslední technícká data jsou uvedena v prospektu
Askania: »Geodiisie 876« a prototyp tohoto theodolitu.
v úpravě poněkud jednodušši, je vyobrazen a stručně
popsán ve článku: E. G i g a s, The,odolite wíth photo-
graphíc regístratíon. Bulletín géodésique (1950),str. 140-45.
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Hospodárnost krakovjanových metod.
Pro s r o v n á n í ob tíž n o s t i v Ý poč t U, pro-

váděných metodami krakovjanového počtu s obvyk-
lou Gaussovou eliminací, uvedeme poč e t z á k I a d-
n í c h ú k o n u t. j. sečítání S, násobení N, dělení D
a odmocňování O, potřebných pro výpočet:
1. Neznámých x, y, z, ... při postupném jejich ur-

čení.

2. Neznámých x, y, z, ... a [pvv] = [pIl. n] a to
při postupném i přimém jejich stanovení.
3. Váhových součiniteIu Qik, postupný i přimý.

4. Převratné hodnoty váhy funkce neznámých ~.
Pf

Při srovnání nebudeme započítávat násobení 'jednič.
kou a úkony při kontrolách.

Úkony: I O I D I N
I

S

" n

A. Gaussova eliminace až k (n-I) redukci (I !. n. (n + 1)
.4! i (i-IH .4! . i(i -1) +

postupným výp. neznáIilých.G) i=l J == l+ n (n-1) + n (n-I)

B. Počitáno podle vzorců: (I !.n. (n + 1) I~l;(i-I) +-1 it,iťi-')+
{a, l}= {g, l'}. h a x. Tg = 1'.

! + n (n-I) + n (n-I)

Dle tohoto pcenem Jsou tudíž o'bě metody stejně
pracné. Výpočet Gaussovou eliminací mužeme totiž
vyjádřit v krakovjanovémpočtu rovnicemi

neboť symetrický k-an a = h. g. Pro výpočet těehto
rovnic je třeba stejného počtu úkonu, jako pro vztahy
uvedené pod B.

Poznámka: Výpočet se liší jen tím, že u Gaussovy
eliminace obvykle násobíme jedním redukčním souči-
nitelem čísla v řádkách a vypsané součiny seěteme po

sloupcích, kdežto u k-anové methody násobíme různý-
mi gik - t. j. redukčními součiniteli - a čísla po sloup.
cích sečítáme. Počítáme-ild strojem, je počet vysazení
gik právě roven počtu vysazených sčítanců u Gauss()-
vy eliminace, takže i v tomto případě jsou obě method)'
rovnocenné, až na to, že při Gaussově eliminaci je
nutno sčítance zapisovati. Je přirozené, že jejich za-
okrouhlováním trpí přesnost výpočtu. Tyto nevýhod)'
jsou vyváženy možností kontroly v řádkách podle n6'-
zkráceného schematu.
Pro výpočet strojem je tudíž výhodné i Gaussovu eli-

minaci upravit jako výpočet krakovjany podle (48).
Podobně je veden výpočet ve formuláři, užívaném
Státním zeměměřickým a kartografickým ústavem.

Úkony: I O
I

D I N I S

A1.Gaussova e~.až k n-té redukci s postupným I I .2! i(i -1) + n2
n

výpočtem neznámých. !. n. (n + 3) .4 ti (i - 1)+ n2
i=l i=l

,
A2. Použijeme-li k výpoětu neznámých přísluš- n n

ných redukčních součinitelů7)
(I !' n. (n + 1) .4! i (i - 1)+ nl! .4! i (i - 1) + nl!

i=l i=l

B. Počítáno podle vzorců: n D

A::: G. H, X.1: g= 1'. O !. n. (II'+ 1) .4 ti (i - 1)+ nl! .4! i(i - 1) + nl!
i=1 1=1

C. Počítáno podle vzorců:
D D

n !. n. (n + 3) .4 ti (i - 1)+ nl! .4 ti (i -1) + nl!
A'=R.R, x . 1: r :::,. oS) , i=l 1=1

6) Viz Ing. Dr Frant. Č u ř,í k, Po ě e t vy r o v n á. v a-
e í, Praha 1936, str. 12 a 95, rov. (6).

'1) Postupný výpočet neznámých můžeme zjednodušiti
tím, že naznačené dělení v rovnicích pro neznámé prove-

deme a tyto pak postupně určíme, jako součty součin1\,
v nichž jsou redukční součinitelé násobitel1i.To je mOŽIlo
jen tehdy, je-li provedena n-tá redukce a redukční sou-·
činitele máme zapsány.

oS) V odmocnině R poslední prvek neodmocníme.

1950/162



zeměměflckf Obzor SIA
roěnik tip8 (1950) číslo 10

Stejný nejmenší počet úkonů má Gaussova elimina-
ce, při níž použijeme k výpočtu,neznámých redukčních
součinítelů, a k-ová metoda, používající rozkladu
A = G . H. Pro připad, že u Gaussovy eliminace sou-

činítele při redukc~ch nezapíšeme, má tento postup
o n dělení více.
, Metoda k-ové od moc n i n y má sice o n odmocnin
a n dělení více než Gaussova eliminace, ale ušetří
nám 1. n . (n + 1) psaní čísel.

Úkony: I O I D
I

N
I

S

A. Gaussova eD.s přímým řešením nezná- I n
l.š í2

mých9) I} l' n. (n + 1) Zi2

I i=l 1=1

B. Výpočet ze vzorců: n n

A=G.H, G-il. G= r. O l' n. (n + 1) Zi2 Zi2
i=l i=l

C. Výpočet ze vzorců: n n

A=R.R, R<>--1 • R" = T n n (n + 1) ZL (i + 1) Zi2
i=l i=l

Tato řešení mají vesměs více úkonů, než řešení ne-
přímá, ale umožňují snazší výpočet váhových koefi-

cientů Qik. Provedeme tudíž srovnání dále a to i s vý-
počtem Qik.

3. výpočet v á h o v Ý c h s o u čin i tel ů
a) postupný.

Úkony: I O I D I N I S

A. Postupný výpočet váhových součinitelů n n

Z redukovaných rovnic vah1Q)
O l' n. (n + 1) ZL (i-I) Z (i-I)2

I i=l i=l

I Úkony: I O I D I N
I S

A. Výpoěet přímý - známe činitele pro l.št.i(i-I)
n

přímý výpočet neznámých11) O l' n. (n + 1) Z l' i(í-l)
1=1 j=}

n

B. Počítáno ze vzorce: Z1·i(i-l) + n

Q =g-n. {g-l. hu-J.}. O n i= 1 Z1' i(i-l)
+ 1n. (n-l) i= 1

C. Výpočet ze vzorce: n n
O O Zt.i(i + 1) Z l' i(i-l)Q'= r-t. ,-,1.

i=l

I
1"=1

Srovnáme·li počet úkonů, nutných k určení nezná-
mých, [pvv] a váhavých součinitelů Qik, zjistíme, že
Gaussova elim~ s p o s tup n Ý m výpočtem ne-
známých a postupný výpočet QiI' z redukovaných nor-

, 9) Viz prof. Ing. Dr Josef R y š a v ý, Vyšší geodesie,
Praha 1947, str. 453 a 454, neb Ing. Dr Frant. Č u ř í k,
Počet vyrovnávací, Praha 1936, str. 123 a 140.

málních rovnic má O 1. n. (n -1) násobení (případ-
ně ještě n dělení) více, než pří m é výpočty téhož
dohromady.

:00) Viz Ing. Dr Frant. Č u ř í k, Počet vyrovnávací.
Praha 1936, str. lOS.

:n» Viz Dr F. Č u ř í k, Počet vyrovnávací, str. 138.
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Úkony: /_ O I D
I

N
I

S

.
A. Gaussovy eliminace s přimým výpočtem n n

neznámých i Q;k •. O n (n + 1) .2{i2 + zi (i-I)} 2{i2i+!i (i-I)}
.

i=l i=l

B. Výpočtu ze vzorcu: n

A=G.H, G-1.G = 1', O z.n. (n + 3) rfii;+zi (i-I)}+ Ifii: + z i (i-I)}
Q ,=U.•..1. {u-1. ku-fl}.

+ ~. n (n-1)

O. Výpočtu dle: n n

A=R.R, R-1.R- =;1', n n (n + 1) ~ 3/2 i (i + 1) .2 {i2+ ! i (i -1) }
Q'=r-1.r. i == 1 i= 1

V tomto případě jsou tudíž Ga us SOVa e Ii m i-
n a c e a krakovjanová metoda používající r o z k Ia-
d u A = G . H prakticky r o v noc e n n é, neboť počet
součtů se u nich neliší a též součet počtu násobení a

dělení je tentýž. Metoda k-ové od moc n i n y má
o n odmocnin!. n. (n-I) dělení a !. n (n + 3) ná-
sobení více, při čemž ušetří n2 pSaní čísel.

Úkony: I O I D I N I S
,

A1. výpočet váhy funkce z váhových sou-
činitelu, ve tvaru krakovjanovém

O O n (n + 1) n2-1
_1 = {f.Q} .f.
PI

A2. Výpočet na podkladě redukce parciálmch O n Z. n. (n + 1) z . n . (n + 1)-1derivaci funkce f;1'2)

ln. Při postupném výpočtu neznámých
ze vzorce:

_1 = {U :.7: U) : ku} {f : 1'U}
O !. n. (n + 1) Z . n . (n + 1)- 1PI n

B2.Při přímém výpočtu ze vzorce:

_1_= {U :.1' U-1) • ku-'1.} {f . 7:.u....,,}
PI

Ot. Při postupném výpočtu neznámých: -
• Z. n.(n + 1) ! . n . (n + 1)- 1_1_= (f : 1'r)2 n

PI

02. Při přímém pak v rovnice:

l:- = (f .1'1'"""1)2 O O !. n. (n + 3) ! . n . (n + 1)-1
PI

Výpočet opírající se o znalostváhových součinitehl
má většíJlO:Čet úkonů než způsoby druhé. Je tudíž
12)Viz prof. Dr Frant. F i a I a, Geodetické počtářství

III. běh. Praha 1938,str. 106, neb Dr F. Ůu ř í k, Počet
vyrovnávací, str. 110.

výhodný jen tehdy, jedná-li se o zjištění vah víc e
fu n k c í, které mají parciální derivace dle nezná-
mých ve tvaru jednoduchých čísel neb nul. Při dru-
hých ~působeeh se počet úkonů v podstatě neliší.
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Závěr.
Podstatnou výhodou krakovjanového počtu je jeho

přehlednost a jednoduchost myšlenko-
v é h o p o s tup u při vyčíslení, zejména u metody
používajícíkrakovjanové od m oc n in y. V tomto pří-
padě je poněkud větší počet úkonů (při uvedeném oce-
nění), vyvážen menším počtem čísel, které nutno za-
.psat. Je nutno též připomenout možnost snadné me-
chanisace výpočtu jednotlivých prvků, při uvedených
rozkladech; pak by ztratila význam přednost Gausso-
vy eliminace, t. j. kontrola součty v řádkách podle ne-
zkráceného schematu.

Toto pojednání je volně zpracováno dle přístupné li-
teratury dále uvedené, při čemž podnětem byla kniha
Z. prof. Ing. Dra Tadeáše Kochmaňského, Zá-
rys r ach u n k u k r a k o w i a n o w e g o, vydaná
ve Varšavě v r. 1948.

Autor v ní podává základy tohoto poě,tu velmi dů-
kladně s ohledem na praktické použití. Z důvodů pe-
dagogických rozděluje publikaci na dvě části.

V první se zabývá algebrou symbolických výrazů -
krakovjanů -, uvádí metodu jejich rozkladu na kano-
nické činitele, definuje krakovjanovou odmocninu a
k-anové dělení, při čemž podává vhodná pravidla pro
vyčísLení těchto úkonů.

Dále řeší systémy lineárních rovnic a uvádí vzorce
pro vyrovnání pozorování zprostředkujících i závis-
lých metodou k-anové odmocniny, při čemž těžší dů-
kazy vynechává. Mimo výpočet neznámých, resp.
korelát, uvádí výrazy pro· jednotkové střední chyby,
"Středníchyby neznámých a jejich funkcí.

V druhé části jsou pak systematicky seřazeny pří-
klady k jednotlivým úsekům výkladu části první. Tyto
zaujímají většinu knížky a jsou doplněny velmi po-
drobným výkladem, takže i čtenář neobeznámený s al-
gebrou symbolického počtu vnikne brzy do jeho tech-
niky. Zejména pečlivě jsou vyloženy části výpočtů, tý-
kající se kontrol součtovými prvky.

Na dvou příkladech z vyrovnávacího počtu podrobně
vysvětluje t. zv. Ba n ach i e w i c z ů v algoritmus, t.
j. metodu k-ové odmocniny při řešení normálních rov-
nic; tuto srovnává s C h o Ie s k é h o řešením nor-
málních rovnic, které je numericky shodné. Dále uvádí
řadu kontrol výpočtu neznámých, resp. korelát.

V této praktické části rozepisuje obtížnější výpočty
symbolicky i numericky, takže výklad je zcela jasný.

Literatura.

Přehled další přístupné líteratury, pojednávajÍcí o kr3-
kovjanech (případně maticovém počtu) a jejich použitI
v geodesii a astronomii:

Einar And e r sen, D. Sc.: Solutiorn of thegreat
Systems of Normal Equatioos (Bulletin Géodésique, No
15, 1950), Paris 1950.

Th. Ba n ach i e w i c z, prof. Dr: L'orbite corrigée de
la Comete Orkisz (1925C). (Formules de nouveau genre
applíquées a la correction d'une orbite parabolíque),
(Circu:·aire de l'Observat9ire de Oracovie No 17),Kraków
1925.

- Ober die Anwendurng der Krakoviane in der Metho-
de der kleinsten Quadrate, (Verhandlungen der Bal,ti-
schen Geodiit. Kommission), Helsinki 1933.

- Résolutiorn d'un systeme d'équatioos lirnéaires algéb-
riques par divisiorn. (L'Enseignement mathématique. Vol.
XXXIX.) Gerueve1948. V této publikaci je chronologický
přehl'ed literatury, pojednávající o krakovjanech.

- Wzory podstawowedla szešciokqta kuliste.go i poTJ-
gonów kulistych. (Extrait du Rocznik Astr. Obs. Krak.,
Suppl. Int., Nr. 19, 1948.)

- lmprovement of a 9 Cosine Table by Least Squares
arnd Cracoviarns. (Extrait des Acta Astronomica, c. 4,
1948.) Kraków 1948.

- On the Use of· Cracoviarns for Theoretical Purposes
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Oz. Oa m e]: a,Dip!. Ing.: Die Losung der Normal-
gleichungen rnach der Methode ·vorn Prof. Dr. T. Bam a-
c h i e w i c z sog. »Krakoviarnenmethode«. Schweiz. Zeit-
.,chrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik, 1943.

Stefan H a u s b I' a n d t Dr Inž.: Tablice do inter-
polacyrne.go okrašlarnia wartošci funkcji jednej i dwóch
zmiennych, Warszawa 1949.

Henry Jen sen: H erleiturng eirniger Ergebrnisse der
Ausgleichungsrechnung mit Hilfe von Matricern. Koben-
havn 1939.

- Some applicatiorns of the Matrix Symbolism in the
Adjustemernt, (Bulletin Géodésique, No 15, 1950), Paris
1950. - Autor zde podává v přehledu literaturu o použití
maticového počtu v geodesii.

Eugeniusz O1s ze w s k i, Dr Tnž.: Rozwiqzywanie
uk.Jadów równa'IÍ lirniowych metodq krakowiqrnow, (Poli-
techníka roč. 1947).

Ještě dlUžnocitovati:
K. W e i g e 1, prof.: Geodezia (Miernictvo), Warszawa

1938.

K řešení trigonometrických úloh potřebujeme nejen souřadnice bodů, ale velmi často také trigonometrické
strany. Jejich výpočet při řešení protínání vpřed po!:ítacím strojem pomocí kotangentového vzorCEje uveden
v dalším.

Výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic protíná-
ním vpřed pomocí kotangent měřených úhlů jedno-o
duchým počítacím strojem, jak jej uvádí na př. prof.
R y š a v Ý v Nižší geodesii, Praha .1949, str. 281, nebo
spřaženým strojem, jak uvádí Návod A z r. 1940 na;
str. 195, je ,pohodlný a velmhychlý. Nevýhodou proti
dříve užívanému klasickému způsobu je to, že nedává.

trigonometrické strany, potřebné pro určení centrač-
nich změn měřených směrů a pro výpočet trigono-
metrických výšek, zejména v těch případech, když sou-
řadnice bodů nejsou počítány vyrovnáním a nejsou
tedypoěítány jižníky a strany. Potřebné trigono-
metrické strany se potom počítají obvykle Pythagoro-
vou větou ze souřadnicových rozdílů jednotlivých bodů

1950/165



Zeměměflcký Obzor SIA
ro ěník 11/38 (1950) ě.islo II

nebo sinovou větou z dané tng. strany a měřených
úhlů.
Sinovou větu pro výpočet stran můžeme použitím

jednoduchého obratu (viz cit. Ryšavý) upravit tak,
že využijeme hodnoty (cotgúl1 + cotgúl2), určené a
potřebné k výpočtu souřadnic.

Z obrazu je:

:....
....4>;..>-.

•:" ~ 0,Z ,..~~
P, 3,2. P2

813 sinúl2 . sin úl
l-- sin úl - ----~--~---

8]2 . 1- sin úl1cos úl'2+ COSúl1sin úl2
1

(cotg úl1+ cotgúl2)

A tedy pro stranu S13:

S = S12 ._1_
13 (cotgúl1+COtgúl.2) sinúl1

Stejným způsobem dostaneme pro stranu S23:

S _ S'2 1
23- (cotgúl1 + cotg úl2) sin.úl2

S12

(cotg úl1+ cotg úl2)

AS ----
13 - sin úl

1

A
S =--23 sinúl2

Poznámka: Vzorce lze rychleji odvodit z výšky
v trojúhelníku, spuštěné z vrcholu P3 na stranu S1I'
Volili jsme úpravu sinové věty pro srovnání vý-
sledku s výchozí rovnicí. .

Při 'vyhledávání kotangent úhlů úl1 aúl 2 najdeme
hned také sinúl1 a Sinúl2. Potřebujeme-li strany do
3 km jen s menší přesností, na př. na decimetry,

, stačí zpravidla (je-li krok tabulek 10") opsat sinus
pro nejhližší tabulkovanou hodnotu bez interpolace.
Dělime-li danou stranu S12 součtem

(cotgúl1 + cotgú(2),

dostaneme faktor AJ který dělen sinúl1 dá l'1tranu S13'
dělen sin úl2 dá stranu Sn'
Proti obvyklému počítání sinovou větou ušetříme

hledání sin úl, v tabulkách a není-li úhel úl, měřen,
také jeho výpočet, resp. výpočet (úl1+úl2). Proti vý-
počtu Pythagorovou větou ušetříme asi % času a od-
padá odmocňování, které. je na některých strojích
nepohodlné, stejně jako hledání v kvadratických ta-
bulkách.
Jsou-li souřadnice bodu počítány také ze sousedních

trojúhelníků, dostaneme každou stranu dvakrát. PočÍ-
táme-li souřadni~e jen z jednoho trojúhelníka nebo
z trojúhelníků, které nemají společné strany, můžeme
vykonat kontrolu správného počtu (nikoliv absolut-
ní, nezávislou kontrolu) podle vzorce:

K tomu cíli opíšeme při hledání kotangent a sinů také
kosiny.
Vzorník výpočtu:

Y, Xi úl, cotgw2 sin úl, cos .úl,
Cisla

Yl Xl Wl cotgúl, sin úl, cosw,
Poloha a názvy

trig. bodů AY=Y2-Yl AX=X",-X1 %- cotgWl+cot gúl2 Su

L • , " A S" 873Y,

2 I 3 4 5 I 6 7 I 8
~,S'
:\ P2 15 Kopec 570463,23 1276307,30 61° 02' 31" + 0,553352 0,859302.s;J.:~;··.su

Ati Pl 53 Bor 569783,78 1278384,53 590 14' 18" + 0,595213 0,874974
+ 679,45 -2077,23 + 1,148565 2185.53

P. St< R I Ps 65 Hora I I II3 ~ 571944,43 1277899,62 1902,835 2214,40 2174,73

Y = -AX+AYcotgúl1 +Yl(cotgúll+cotgúl2)
3 (cotg úl

l
+ cotg úl2)

+ A Y + A X cotgúll + Xl (cotg úll + catgúl2)X3 = -------------------(cotg w 1+ cotgw 2)

Pro výpočet stran vzorce (1), (2) a (3) v textu.
Ve sloupci 5 vzorníku je možno psát všechny tří úhly, jsou-li měřeny, a vyrovnat je na 180°. Podobně

lze upravit vzorník p~ spřažený počítací stroj.
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LITERÁ.RNí

P03'Udky a referáty.

Prof. Dr Frant. Fiala:
.Geodetické poětářstvi, ěást A•. Litografované před-

nášky, třetí doplněné vydání, Praha 1950. Vydalo Vě-
decko-technické nakladatelství v 500 výt.; formát A 4,
Iltran 250,obr. 123,cena broli. výt. 200Kčs.
Nový náklad oblíbené učebnice prof. Fialy pro 3. roč-

ník zeměměřického studia vys. škol vyšel koncem prázd-
nin v pěkné úpravě. Obsahuje některé doplňky II. vy-
dání z r. 1947,jeli jsme tuto rooensovali v č. 7-8/1947.
Doplněna je především kapitola V (vyrovnání vodo-

rovných směrníků měřených na stanovisku) připojenim
důkazu, že

[v] = O, po př. [p v]= O (str. 51).
Dále je tu přidán způsob Dr Litschauera, který ele-

gantně a přímo poči,tá OPravy orientace neúplných sku-
pin (str. 66-69), ale - poněvadž se při něm řeší (n -1)
lineárních rovnic - je výhodný jen, není-li počet sku-
pin n > 4. Vzpomenuto je i řešení Kneisslovo" jeholi ft
neznámých tvoří opravy nulových směrů.
Kapitolu VI (Výpočet souřadnic bodů z přebytečných

nrn)'c.ván') rozšíři.l autor o staf o k I' a k o v j a n ech
(str. 134-9).
Krakovjan jest podle T. Banachíewícze (»Etude ďana-

lyse pratique«, Krakov 1938)obdélníková matice podob-
ná matici determiantu, která slouží k řešení soustavy
lineárních rovnic. Krakovjanový počet byl navržen místo
Gaussova algoritmu, a v části polské lite,ratury se o něm
tvrdí, že časovězkracuj,e řešení lienárních systémů. (čti
pojednání Ing. Dr J. Kašpara o krakovjanooh v čís. 8, 9,
10/50 Z. O., z polské literatury na př. Olszewski-ho člá-
nek v Č. 5/6 časopisu Politechnika z r. 1947).Podle prof.
Fialy se při něm vyčislují tytéž znaky jako v Gaussově
eliminaci a určení neznámých vede k týmž redukovaným
rovnicím.
V kapitole VIII (Výpočet po'lygonorvých sítí) je na

Iltr. 198--9 nově připojeno praktícké poručení René Wcis-
IIe-OVO"jak zaříditi, aby se dobře měřené vrcholové úhly
pořadu příliš neskreslovaly po opravení souřadniOO'Vých
rozdílů v důsledku rozdělení odchylek f X a fy.
Ostatní obsah III. vydání je týž jako ve vydáni

z r. 1947.
Poněvadž Geodetické poětářství I. běh bylo re,formou

lltudia sloučeno do přednášek ;>; niŽŠÍ!goodesie (nyní jen
.geodesie«), bylo nutno změniti dosavadní označení
•II. běh·, u počtářství 3. ročníku. Pan auto'l."označuje
toto poětářství jako .část A« a pravděpodobně ponechá-
'Vá označení .část B. pro dosavadní počtářství III. běhu
T 4. ročníku.
Přednášky prof. Fialy vřele doporučujeme pro škollu

i praxi. Stván.

Guth-Link-'Mohr-ěte,rnberk:
Astronomie. Hvězdný vesmír. Vydala ČSA, nákladem

přirodovědeckého nakladatelstvL Cena brož. Kčs 164,-.
Formát A5.
Poslední díl české populárně-vědecké astronomie obsa-

huje celkem 9 kapitol. Autorem osmi kapitol je astronom
pražské hvězdárny Dr Boh. ěternherk. Kapítolu o hvě·zd-
ných pohyhech napsal profesor brněnské university Dr
J. M. Mohl'. '
Jednotlivé kapitoly jsou: Přímo měřené vlastnosti

hvězd, Dvojhvězdy a mnohonásobné soustavy, Vlastnosti
hvězd nepřímo měřené, Nitro, vnějiií vrstvy a vývoj stá-
lic. Proměnné hvězdy, Stavba Mléčné dráhy, Pohyby
hvězd, Vnější galaxie, Kosmologíe a kosmogonie,. '
Hlavní zásluhu obou autorů dlužno spatřorvat v tom,

že v poměrně krátkém čas,eprostudovali sovětskou astr(}.
nomickou literaturu a seznamují čtenáře s přínosem so-
větských astronomŮ jako Ambarcumiana, nositele Stali-
novy ceny za vědu a o'bjevite,le hvězdných asociací, Ali-
chaňana a Alichanova, badat,elů v <lhoru kosmického zá-
ření, astrofysika Voroncova-Vejaminova, hrdiny Arktidy

prof. Šmidta a astronoma Fe,senkova, autorů nových do-
mněnek o vzniků sluneční soustavy, Kukarkina, Pare-
naga, Efremová a Cholopova, redakorů mezinárodního
seznamu proměnných hvězd, Kalinkaja, Krasovského,
Nikonova, Šajna a mnoha jiných.
Tímto ďí1em se dostává československému čtenáři do

rukou obraz o současném stavu bádání a výzkumů ve
vesmíru, kte,rý nás obklopujc-o Dr Lukeš.

Guth-Link:
Astronomické praktikum. Přírodověde'cké nakladate,l-

ství Praha. Cena brož. Kčs 70,-. Formát A 5.
Knížka je určena pro z,ačátečníky astronomy-amatéry

a obsahuje stručný návod ke všem astronomickým pozo-
rováním. Knížka předpokládá ovšem běžné znalosti astro-
nomie, tak jak ,se získají četbou popuJární literatury.
Autoři seznamují čtenáře nejprve se základy sférické

astronomie, časomíry a op,tiky, s jednoduchými přístroji
a astronomickými ročenkami a podávajtíJnávod k pozo-
rování Slunce, MěElíce,planet, komet, meteorů, proměn-
ných hvězd, dvojhvězd, nových hvězd a atmosférických
zjevů. Kniha je psána velmi přístupnou formou a je
vhodným doplňkem theoretických znalostí v oboru astro-
nomíe. Dr Lukeš.

Popov-Bajev- Voronc(JIV-Ve1jaminov-Kunickij:
Astronomia, učebnik dIa vysšich pedagogičeskich učeb-

nich zavedenU. Moskva 194~.Formát A 5.
Autoří rozdělili látku včetně úvodu do 14 kapitol.

Předmětem pojednáni jednotlivých kapitol jsou tyto
partie všeobecné astronomie: astronomie sfprická, prak-
tická, Eolunečnísystém, Země, nebeská mechanika, astro-
fysika, planety a jejich měsíce, komety a meteory, Slun-
00, fysikální složení hvězd, dvojhvězdY, proměnné hvěz.-
dy a nové hvězdy, naše Galaktika a sousední galaktiky,
kosmogoníe.
Kniha obsahuje 264 obrázku a fotografií, 33 tabulek

a pětistránkový seznam sovětské astronomické literatury.
Čtenáře z řad zeměměřičů nejvíce' zaujme kapitola
o Zemi, v níii si zopakují měření poledníkových oblouku,
měření zemské tíže, měření kolísání pólů a blíže se 8&-
známí II prací slavného sovětského geode,ta Krasovského.

Dr Lukeš.

E. Baehmann:
.Die Basler 8tadtvermessung«, Basile,j 1950.Vydalo měs-

to Basilej; formát A 4, str. 92 s 44 celostI'. mapkamí a
vyobrazeními, cena brož. 3 šv. fr .
Laskavostí čs. ministerstva zahraníčních věcí mi byla

doručena velmi úhledná publikace kantonálního geo-
metra Bachmanna, vydaná u příležitosti 50. výroči zalo-
žení stát. novoměříckého úřadu v Basileji. Je jakýmsi
historickým zhodnocením dosavadních kantonálních mě-
ření v Basileji a - pokud 86 polohopisných a výškopis-
ných základů týká - je také dobrým přehledem vývode
švýcarského měřen] vůbec.
Kniha obsahuje mnoho zajÍ1navých údajů; ze vše,ch je

patrna autorova láska k svému působišti i k povolánL
Zaujalo mne, že úřad kantonálního geometra v Basileji
se také stará - již od r. 1913- o evídencí katastru
vše c h zemních vedení (Leitungskataster), jež má pro
ně mapový operát v měř. 1: 200. Tato evidence se prý
velmi osvědčuje a stala se vzorem pro mnohá města ve
Švýcarsku i v cizině. Náklady se rozvrhují podIe sjedna-
ného klíČ.e na stavební sektor, plynárnu, vodárnu, po-
uliční dráhu, elektrárnu, te,le,fonní ředitelství a na mě-
řipký úřad.
Podotknouti sluší, že z Ba.&ilede'vyšel popud (geom.

Reich 1899),aby se novoměřické plány vyhortorvovalyna
hliníkových foliích; dnes si bez nich neumíme origoinální
mapy ani představiti. Stván.

Jan š á k Štefan Ing. Dr h. C.:
Hospodárske a sociálne príěiny revolúeie r. 1848.Vydal

Tatran, Bratíslava, 1948,ve sbírce Cesta slobody. 46 str.
form A/5 Kčs 24,-.
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Stoleté jubileum slavného rů'ku 1848 dalo, příležitost
jednomu z předních slovenských ínženýrů, vyníkajícímu
národohospodáři a sociologu Ing. Dr lI. c. Š. Jan š á-
k o v i, aby připomněl slovenskému národu příčiny, pro
něž zůstal jeho lid tak dlouho chudobný a za06talý. Až
do roku 184.8 byly to 3 činitelé, kteří určovali hospodář-
skÝ'žívot na Slovensku: šlechta, poddaní a svobodná krá-
lovská města s jejich řemesly a obchodem.
Vyšší i nižší šlechta byla ve středo,věku v Uhrách

velmi početná; kolem roku 1787 čítala asi 75.000 rodin.
Vládla velkým pozemkovým majetkem; "kritériom šlach-
tictva je držba pozemkového majetku, ktorý bol cele
sústredenÝ' v jej rukách«, říká autor a uvádí, že jen 11%
půdy hylo urhariální t. j. té, na níž mohli žít a hospo-
dařit sedláci. Jen z této půdy se také platily daně a to
bylo pÍ'Íčinou rozhodného kroku císaře Josefa II. poříditi
kata str půdy, podle něhož by bylo možno spravedlivě
zdanít i púdu feudálú. Jeho smrt r. 1790 však zabránila
tomu, aby dílo hylo dokoná,no. Autor o tom píše: "Ka-
tastrálne elaboráty, do tých čias zhoto'Venéa určené pre
budúci výmer daní, popálili slávnostne na námestiach
župn$Tchsídel za zvuku náro'l1nýchmaďarských pie,sní a
pri tanci v národných krojoiV. G e om e t I' o'v, v ii ě š i-
nou l'akúokych úradníkov, dali odviesť
k voj s k u a na najbližšom sneme r. 1790 vy n i e s 1i
z á k o n, ž e s a v bud ú c n o s t i n i k t o nes m i e
pod t r e s tom op o v á žit v y mel' i a v a ť p o z e m-
k y (či. 34 z 1'. 1790). lpodtrž'8no B. P.] - V dobe, keď
SbOl'francúzskych učencov konal vedecké merania v ce-
lej západnej Europe a v časti Afriky, aby stanovili
dl'žku kvadrantu zemského poludníka, v Uhorsku sa ne-
smelo vstúpiť na pozemky ani s plátenným pásmom ale-
bo drevenou latou«. Odpor šlechty k placení poz·emkové
daně stal se hlavní a vlastní příčinou trvalého bode
mezi maďarskými feudály a královskou dynastií; národ-
nostní a jazykové rozdílnosti byly druhotnými.
Hospodářská tíha sporu spočívá na bedrech sedláka;

pracuje na cizích pozemcích, platí daně panovníkovi a
šlechtě, de.sátky církvi. Z té doby je přísloví "Sedlák je
jako vrba, čím víc ho orubeš, tím víc vyž,ene,«.Jen po-
malu se poddaní dostávaj[ z tohoto stavu na úroveň
svobodného člověka; platí za to krví v opakovaných po-
vstáních, s nimž ještě dne!!se vážou pověsti a pisně lidu.
Tvprve v r. 1848 byl sedlák zbaven i na Slovensku ro-
boty a urbariální půda mu byla dána do vlastnictvi.
Ovšem i tato velká revoluce měla jen nepatrný hospo-
dářský' a politický efekt, ne.boť selské vlastníctví se
vztahovalo jen k pozemkům, které byly zapsány v tere-
ziánském kata.stru. Takových po,zemkůbylo velmi málo
a _tak vznikl sice na Slovensku svobodný stav selský,
neměl však za sehou hos]Jodářskoll základnu. Té s,e mu
dostalo teprve první pozemkovou reformou po roce 1918
q zejména po roee 1945v samostatném státě Če.skoslo~
venském.
Studíe .Tanšákova je nabyta množ.stvím konkrétních

čísel, z nichž, autor bezpečně vyvozuje historické závěry.
Zeměměřič, který se zajímá o vývoj vlastnických vztahů
k půdě, s nimiž tak úzce činnost dřívějších geometrů
souvisela, najde v publikaci mnoho zajímavého i poučné-
ho. Doporučujeme ji k přečtení. B. P.

Ing. Fr. Zel e n ý:' Příručka letecké navíga.ce. 1. díl,
. Přehled leteekých přístrojů. 181 str., 142 obr., 15,OX20,5
cm, 1949, Praha, »Práoe«. Cena 90 Kčs. ZÚ 8809.
Příručka je rozdělena na čtyři kapitoly.
V úvodu na 23stránkách jsou uvedeny poQ\adavkykla-

dené na letecké přístroje, jejich rozděleni (podle použití,
použitého fysikálního principu a účelu) uspořádání na
letadle, fysikální principy, na kterých jsou konstruo-
vány přístroje, dále povšechné daje o tlakomě,rné kra-
bici, setrvačníku, giroskopu, otáčivé cívce v magnetic-
kém poli a katodové trubici.
V kapitole pojednávající o přístrojích pro" řízení le-

tadla. na 39 stránkách jsou popisovány jednotlivé pří-
stn)je jako: barometr, zvukové a radarové výškoměry,
rychloměry, variometry, sklonoměry, zatáčkomě:iy a
umělý obzor nebo gyrohorizont.

V další kapitole na 95 stránkách jsou pobírány stroje
navigační: kompasy (magnetické, dálkové, sluneční a
hvězdné),setrvačníkové přístroje pro určení směru:, de-
rwometr, přístroje pro měření výšky hvězd (sextant,
oktant), časoměrné. př,ístroje a přístroje pro samočinné
Hzení letadla, t. zv. automatický pilot-robot.
V dllsledku velkého významu, který má pro le,teekou

navigaci magnetický kompas, věnována v této kapitole
větší pOzornost theorii mlilgnetismu.
V posledni kapitole na 10 stránkách stručně seznamuje

autor s přístrojem pro určení stavu hnací skupiny: otáč-
koměrem, palivoměrem, měřičem spotřeby paliva, tlako-
měry a teploměry. Popis přístrojů v této skupině jest
proveden jen potud, po,kud souvisi s úkoly letecké navi-
gace (na příklad: závislost t. zv. akčního radionu nebo
doletu letounu na množství pohonných látek atd.).
Na konci Příručky jest uveden s,eznam značek a zkra-

te,k, jakož i věcný rejstřík.
V každé jednotlivé kapitole popisu přístrojú přichází

stručné vysvětlení principu konstrukci jednotlivých pří-
strojů.
Popisem značného počtu přístrojů různých firem (za-

činajíc konstrukcemi z posledních předválečných let)
dává autor možnost sledovat vývoj ve stavbě leteekých
navigačních přístrojů. •
Pečlivost zpracování látky, srozumitBlnost výkladů,

detailnost popisu jednotlivých přístrojů a teoretických
základů jejich, konstrukcí, jakož i hojnost vyobra.zení
dělá pochopení obsahu Příručky ve,lmi snadným.
Kvalita papíru, tisku a kresby obrázků, jako.ž i vět-

šiny fotografií jsou výborné.
PřBSto, že (jak uvádí sám autor v předmluvě) je.st to

příručka populární, jest velmi c,enným přínosem pro
naši velmi skromnou literaturu v tomto technickém
oboru.
Publikaci l:lievřele doporučiti zvláště našim pracov-

níkům v oboru letecké foto,grammetrie, u kterých znalost
leteckých palubních přístrojů, i tře,ba povšBchná, jest
nutná.' Ing. Němčenko.

(Pozn.: Kniha vy,idev ne,ibližší době v druhém rozší-
řeném vydání.)

Prof. Baj ev K. L.: 80zdatěli novoj astronomii -
Kopernik, Bruno, Kep,pler a Galilej (Stvořitelé nové
astronomie). 114 str., 24 obr., 14 lit., 13X19,5 cm, 1948,
Moskva, Učpedgiz, 1 rub. 75 kop.
Stručný přehlBd dědin astronomie· před Kope·rnikem.
Mi.kuláš KopBrnik - dětství a jinošská léta, pobyt

v ItalU, návrat do vlasti, administrativní a veřejná čin-
nost, .Jiří Hitik a jeho první "dopis«, uveřejnění prací
Kopernikových a osud jeho uriíení.
Džordano Bruno - jinošství, nedobrovolné toulky svě-

tem, literární činno,st, filosofické určení a učení o ves-
míru, věznění a smrt.
Jan Keppler - dětství a jinošství, akademie v Tubin-

kách, št. Hradec a Praha, spolupráce, s Ticho de Brahe
a zpracování jeho pozorování, vydání »Harmonie, světa«
a »Zkrácené Ko,pe,rnikovy astronomie«, poslední leta ži-
vota Kepplera.
Galileo Galilej - děts'tví a jinošství, profe8ura na uni-

versitě v Pise, objevy, vydání "Hvě,zdného vě8tníku«,
objevení slunečních skvrn, vydání »Dějin a důkazů
ohledně slunečních skvrn«, uveřejněni »Dialogu o dvou
důležitějších systémech světa«, odsouzení a smrt Gali-
leova.
Je to populární spisek, věnovaný autorem lektorské-

mu kolektivumoskevského planitaria jako pomůcka pro
výklady z dějin astronomie.
Dílko jest ilustrováno mimo jiných obrázků též re-

produkc.emi titulních listů z původních vydání. Na př.:
Kopernika: Nikolai' Copernici Torinensis Dre;vovtonibys
z r. 1543, Galilea: Sederevs noncivs ... z r. 1610 atd. a
frontispice z prvního vydání Galileových "Dialogů«.
Na konci jest připojen seznam ruské literatury pře-

vážně z let 1931-1947. Ing. Němčenko.

Hlavni a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
- Středočeaké tiskárny n. p., závod 20, Praha XVI. Telefon 410-62.. - Redakční korespodendence budiž řízena na

adre •.u hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží Legií 3. TeL 493-79.
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