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Potřebná přesnost výpočtu výšky letu v diferencované metodě
Ing. Vladimír Krátký, VTA AZ, Brno 526.918.742.2:526.918.52

Rozdíl mezi universálními metodami a metodou diferencovanou. Přehled základních vztahů diferencované
metody. Rozbor přesnosti základních vztahů s ohledem na výšku letu. Zobecnění pro změněnou výšku letu. Rozbor
vlivů, působících nepřesnost měření na snímku. Přesnější vztahy. Praktické uplatnění odvozených vztahů.

1. Úvod.

Diferencovaná fotogrametrická. metoda, se kterou
jsme se u nás v posledních letech blíže seznámili, je
založena na podstatně jiných základech než zná-
mější metody universální.
Cílem všech universálních metod je v podstatě vy-

tvořit zmenšený prostorový model fotografovaného
území a ten p.ak ve všech jeho rozměrech (t. j. situačně
i výškově) proměřit. Model při tom vytváříme tím,
že obracíme proces probíhající v okamžiku foto-
grafování; letecké snímky na příklad promítneme
objektivy podobných vlastností jako má objektiv,
kterým byly snímky po~ízeny. Vzniklým paprskovým
trsům udělíme pak tutéž vzájemnou polohu, jakou
měly paprskové trsy vytvářející v okamžiku foto-
grafování obraz území. V průs~čících odpovídajících
si paprsků tak dostaneme body, které v souhrnu tvoří
model podobný fotografovanému terénu. Podle způ-
sobu, jak se paprskové trsy obnovují a jak se z nich
rekonstruuje model, rozlišujeme řadu různých uni-
versálních přístrojů jako jsou multiplex, stereoplani-
graf, auto graf, stereotopograf a pod. Všem univer-
sálním přístrojům je společné, že obnovují prostorový
model terénu, který se na tomtéž přístroji proměří
a vyhodnotí situačně i výškově.
Naproti tomu u qiferencované metody je výškové

vyhodnocování odděleno od vyhodnocování situač-
ního. Pracuje se na různých přístrojích (značně
jednodušších než jsou universální přístroje) a ne-
obnovují se při tom žádné prostorové vztahy. výš-
kové prostorové měření je převedeno na měření
horizontálních paralax (t. j. proměření rovinných
snímků). Horizontální paralaxy se měří paralaxovým
šroubem na přístroji, který je v podstatě podobný
·stereokomparátoru, a nazývá se stereometr. Dvo-
jice snímků s nadirovou vzdáleností do 3° se při tom
pomocí několika korekčních mechanismů převádí na
t. zv. normální stereofotogrametrický případ s vodo-
rovnou základnou, při kterém konstantní výšce v te-
rénu odpovídá konstantní měřená horizontální para-
laxa. Při tom je možné vyznačovat výškovou kresbu
přímo do jednoho ze snímků, upevněných v přístroji.
Takto zakreslený relief spolu se snímkovou situací je
třeba př~vést z jejich centrálního průmětu na
průmět orthogonální, což se opět provádí na jiném
typu přístrojů, na příklad projektorem multiplexu.

2. Přehled základních vztahů
diferencované metody.

Z předcházejícího úvodu plyne. že při výškovém vyhodnoco-
vání na stereometrech je třeba znát a používat vztáhu mezi
výškami boq.ů a jejich horizontálními paralaxami, nebo mezi
převýšeními a paralaxovými rozdíly. Základní vzorec pro t. zv.
normální případ je znám z fotogrametrie pozemní

bf
y = -. (1)

P
kde y je vzdálenost terénního bodu od fotogrametrické základny,

b - fotogrametrická základna,
f - konstanta letecké měřické komory.
p - naměřená horizontáln! para1axa.

Proměnnými veličinami pro různé body jsou zde y a p; vzdále-
nost y je nepřímo úměrná p.

Pro leteckou fotogrametrii stačí vzorec (1) upravit náhradou
h zay:

h = bf , (Ia)
p

kde h obdobně předchozímu značí relativní výšku letu nad
terénním bodem. .

Pro převýšení dvou terenních bodů lze odvodit závislost

L1h= b': L1p L1p (2)

b'
L1p = h _ L1h L1h,

kde L1h je převýšení vztažené k základnímu bodu,
b' - fotogrametrická základna vyjádřená v měřítku

snímku,
h - relativní výška letu nad základním bodem,

L1p - změna základní horizontálnf para1axy.

P' b' Ap
6'"

ť l' 1 6""I pil

51. b

I

Podle vzorce (3) převádíme v diferencované metodě všechny
výškové rozdíly na změny para1ax. K tomu účelu je proto
třeba předem znát velikost snímkové základny a relativní
výšku letu nad základním bodem.

Snímkovou základnu měříme na leteckých snímcích. VÝšku
letu počítáme porovnáním odpovídajících si vzdáleností dvou
bodů ve snímku a v terénu podle vzorce

h =f"!', (4). s
kdefje konstanta měřické komory.

s - půdorysná vzdálenost dvou terénníc}l bodů, vypočtenú
z jejich souřadnic,

s' - odpovídajíci vzdálenost na snímku.
Výška letu je při tom vztažena ke střední nadmořské výšce

obou použitých terénních bodů, které jsou ve snímku rozloženy
přibližně symetricky k jeho středu (viz [1], § 26).
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Snímkovou základnu b' a délku s' měříme na snímcích
přibližně svislých (s nadirovou vzdáleností do 3°), na nichž je
snímková kresba terénu perspektivně deformována. Kromě této
deformace je snímková kresba ovlivněna ještě převýšením
terénu, které působí ve snímku dílčí posuny částí fotografova-
ného území. Chy;bav takto naměřených hodnotách se přenáší
vzorci (4) a (3) 'do vypočtených paralaxových rozdílů a zne-
hodnocuje výškové měření. Je proto naší snahou omezit chybu
v naměřených hodnotách b' a s' tak, aby žádná z nich nepůsobila
větší chybu v Ltp, než je poloviční hodnota odčítací přesnosti
paralaxového šroubu stereometru.

Chybu v odměřené snímkové základně, která je způsobena
vlivem podélného sklonu snímků, eliminujeme zavedením
opravy vypočtené z odvozených prvků vzájemné orientace
(viz [I], § 26). Vyloučení této chyby je dostatečně přesné, takže
ji nemusíme dále již uvažovat.

Chybu v naměřené délce s' se snažíme omezit na nejmenší
míru vhodnou volbou dvojice bodů, ze které při výpočtu rela-
tivní výšky letu vycházíme. Do jaké míry je to možné, osvětlí
následující úvahy.

3. Rozbor přesnosti vzorce (3) a (4) se
zřetelem na vypočtenou výšku letu.

Předpokládejme nejprve dvojici přesně svislých
snímků s vodorovnou základnou a hledejme maxi-
mální přípustnou nepřesnost ve změřené délce s',
která nezpůsobí ve vypočtených paralaxových roz-
dílech L1p větší chybu než bylo uvedeno:
Příklady, které budou v textu uváděny, volme se

zřetelem na mapování v měřítku 1: 25 000 (největší
měřítko vhodné k zpracování diferencovanou me-
todou). Uvažujeme dále, že snímky mohou být po-
řízeny buďto širokoúhlou leteckou komorou o i=
= 100mm, což je obvyklé v SSSR, nebo normální
komorou o i= 210mm, používanou u nás (široko-
úhlé sovětské komory nejsou v ČSR užívány). Výška
letu budiž pro .,širokoúhlou ,komoru h = 2000m,
což odpovídá snímkovému měřítku 1: 20 000, pro
normální komoru h = 4000m a snímkové měřítko
1: 19 050.
Diferencujeme rovnici (3) podle L1p a h a uvažu-

jeme diferenciály dL1p a dh jako skutečné chyby
b' L1h

dL1p = - (h _ L1h)~ dh. (5)

Znaménko minus v tomto vzorci můžeme zanedbat,
protože nám jde pouze o velikost chyb a ne o jejich
smysl. Potom

(h - L1h)2
dh = b'. L1h dL1p.

Sledujme dále, čím může být chyba ve vypočtené
výšce letu způsobena. Diferencujme opět rovnici (4)
a přejděme bez ohledu na znaménka ke skutečným
chybám. Dostaneme

dh = dhJ + dhs + dhs' = .!, .di + ~ .ds +!!,.ds' .
s s s

(6)
Je patrno že chyba' dh je v nepřímé závislosti na
délce s' a že je proto výhodné volit pro výpočet h
délku co největší (body v protějších rozích snímku).
Uvažujeme proto v dalším, že délka s' bývá pro
formát snímku 18 X 18 cm v rozmezí 170 --;-210mm.
Pro případ, kdy h = 4000m, i = 210mm, b' =

= 70mm, dL1p = 0,01mm a maximální převýšení
terénu zobrazeného na jednom snímku .L1h= 200m,
buďe maximální dovolená chyba ve výšce

dh = 7~~020~00,01 -:.....10,3m. (5")

.Chyba ve výšce dh = 10m nezpůsobí proto při vý-
počtu paralaxových rozdílů větší nepřesnost než je
0,01 mm.
Rozebereme dále jednotlivé členy rovnice (6).
Konstantu fotografické komory i známe vždy
v, v s' ", Vy,s presnostl do 0,05mm. Pomer - udava merltko, s

snímku M,,; v našem případě M" . 1: 19050. Maxi·
mální chyba vyjádřená prvním členem rovnice (6)
bude

dhJm8J\ = 19050 . 0,00005-:.....1m. (6')
Počítáme-li pro člen dhs délku s ze souřadnic

vlícovacích bodů, které jsou určeny s přesností na
0,5 m, nebude chyba v této délce větší než 1 m.
Pak bude

0,21(1
dhsmax= 0,170 . 1-:.....lm. (6")

Může-li celková chyba činit až 10m, zbývá nám
z toho na třetí člen dhs' z rovnice (6) podíl 8 m. To
znamená, že

s' 0,170ds' =h dh = 4000 . 8 -:.....0,0003= 0,3mm.

V délce s' může být chyba až do 0,3mm. S touto
přesností by stačilo měřit s' na přesně svislém
snímku, aniž by se tím způsobila ve vypočtených
rozdílech paralax chyba větší než 0,01mm. To platí
pro výšku letu h = 4000m.

4. Zobecnění pro změněnou výšku letu h.
Upravíme-li .rovnici (6) na tvar

dh' .!:. dlf+.L ds + .!:. ds' , (6a)i s' s'
vidíme, že první a třetí člen je úměrný výšce letu h,
zatím co druhý člen dhs je při proměnné výšce stále
konstantní. Protože dhs je v poměru k součtu zbýva-
jících členů malé (asi 1: 9), můžeme považovat dh
za přímo úměrné výšce letu a přibližně psát

dh == K1 • h , (6b)
kde K1 je pro daný snímek konstanta.
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Protože rovnici (S) můžeme přibližně psát ve tvaru)

. b' Llh K2
dLlp = Jí2 dh =Ji2 dh, (Sa)

kde K2 je rovněž pro snímky se stálým překrytem
konstantní, platí po dosazení (6b) do (Sa)

d A • K2 h _ K
LJP= h2 ·K1" - T'

Vliv nesprávně určené výšky letu na vý-
počet paralaxových rozdílů je přibližně ne-
přímo úměrný výšce letu.
Z úvah platných pro výšku letu h = 4000 m

můžeme činit závěry také pro jinou výšku h; (s po-
stačující přibližností v rozmezí h: 2000 -:- 6000 m),
jestliže odvozenou dopustnou mez dh vynásobíme

v h;
pomerem 4000 .

S. Rozbor vlivů, působících nepřesnost
měření na s:qímku.

a) Perspektivní deformace snímků.
Přejděme v dalších úvahách od snímků přesně

svislých ke snímkům s nadirovou vzdáleností do
3°. Takovéto snímky jsou proti snímkům přesně
svislým perspektivně skresleny. Perspektivní skres-
lení závisí na sklonu snímku a je různé pro různě
rozložené body ve snímku. Závisí na snímkových
souřadnicích a jeví se jako radiální posun snímko-
vých bodů. Lze dokázat, že všechny tyto posuny
směřují radiálněkfokálnímu snímkovému bodu.

Vyplývá to z definice fokálního bodu, podle které
osnovy směrů, vedených z tohoto bodu na snímcích
přesně svislých i šikmých, jsou shodné. Musí se proto
body na šikmém snímku posunout v těchto směrech.
Mezi souřadnicemi svislého a šikmého snímku platí
celkem jednoduché vztahy

fx
x= -----f - x . sin v ' (7)

- fyy= f - X· sin v '

kde x, y jsou souřadnice šikmého snímku, při čemž
osa x jde proti směru hlavní spádnice a po-
čátek leží ve fokálním bodě, .

X, Y - souřadnice přesně svislého snímku, s po-
čátkem rovněž ve fokálním bodě, při čemž
osa y je totožná s osou y,

f - konstanta letecké měřické komory,
v - nadirová vzdálenost šikmého snímku.

Rovnici (7) můžeme upravit rozvinutím v řadu

x= :" =X(l- j .sinvfl =
1~7Slll V

=X(l + j sin v + j: sin2v+ ... ). (7a)

Budeme-li uvažovat pouze snímky s nadirovou
vzdáleností do 3°, potom platí

sin v ..:...-arc v= v;

člen j . v je malý a můžeme proto v rovnici (7a)

členy druhého a vyšších řádů zanedbat

X" x (1 + j . v) = x + ~ . v = x + ux. "(7b)

Potom
X2

dx=-·v.
f

F, I I~
l' ,fr I

I ~ t,..lc ,

1
Obr. 5.
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dx =dr . cos qJ.
Dosadíme·li tyto hodnoty do rovnice (8), dostaneme

xdr . cos qJ - r . cos qJ • - • v-. f

X
dr = r .7 .v. (9)

Všimněme si nyní, co z odvozené rovnice (9) vy-
plývá pro určení výšky letu. Zvolíme-li snímkovou
délku s' tak, že její koncové hody jsou rozloženy
symetricky vzhledem k fokálnímu hodu, t. j. rI =
= r2 = r a Xl . - x2 podle ohr. 6, hude

drI = - dr2•

Jsou-li koncové hody úsečky s' posunuty VUCI

přesně svislému snímku ve směru této úsečky, hude
hodnota s' změněna ohecně o

da' = drI + dr2
a v našem případě

Naměřená délka s' na strmém snímku má tutéž
hodnotu jako na přesně svislém snímku, jestliže
vlícovací hody, ze kterých výšku letu počítáme, jsou
rozloženy symetricky vzhledem k fokálnímu hodu,
to znamená ve stejné vzdálenosti od něho tak, ahy
jejich spojnice jím procházela.
Prakticky není možné přesně tuto zásadu dodržet,

protože vlícovací hody nemůžeme tak ideálně roz-
mísťovat. V· mezích možností je však třeha volit
vlícovací hody podle uvedené zásady tak, ahy chyha
ds', způsohená v odměřené délce s' vlivem sklonu
snímku, nehyla: větší než dříve odvozená mez ds'.

Poznámka: Přitom zanedbávám~ chybu, která by mohla 1
vzniknout při vlastním měření s'. Je proto třeba měřit délku s'
velmi přesně, a to přímo na negativu nebo na kopii zajištěné
proti srážce.

Sledujme dále jak přesně musíme symetrickou
polohu vlícóvacíchhodů dodržet. Podle ohr. 7 hude
spojnicré vlícovacích hodů 1 a 2 procházet mimo
fokální hod F ve vzdálenosti b. Vzdálenost hodů
1 a 2 od paty kolmice (F) spuštěné z fokálního hodu
na spojnici 12

trické polohy (1) (2) o hodnoty br a b, kde

br = r2 - rI = ~ . (11)2 2
Uvažujme, jaký vliv má tato excentrická poloha

1-2 na změnu posunů dr! a dr2, tedy i na změnu da
délky s' vůči poloze (1)-(2) a vyjádřeme tuto změnu

jako funkci hodnot b a br (PříPadně ~r).
Diferencujme rovnici (9) podle proměnných r a X

X rlor = br f v + bx 7 v,

kde ar značí změnu hodnoty dr,
br,}x - změny hodnot r a x.

Změna aa' hude podle (10)

aa' = ar! + ar2 (13)
a po dosazení (12) do (13) podle ohr. 7

, -x r +xaa = - br f v + bx 7 v + br f v +
r x r+ bx 7 v = 2 br .7 v + 2 bx 7 v. (13a)

I I
I I

a) b)
Obr. 8.

Nahraďme v tomto vztahu bx pomocí br a b.
Podle ohr. 8a, h platí

x2 - Xl = 2x = Llx

rI =ft r2 • bx = br . cos qJ + b . sin qJ. (14)
Úsečku 12 můžeme uvažovat vysunutou ze syme- Dosadíme (14) do (13a)
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~, 15r A .Il r
va - T .LJX • v + 2 . ur • cos rp7'v +

+2'<5'sinrp Í 'V,

dále upravíme s použitím obr. 8a na
v vva' = br . 2r . cosrp7 + br' 2r . cosrp7 +

+2b'r'sinrp f =2br·s'·cosrp· f +b's"sinrp f'
a po~le (11)

va' = s' f (L1r·cosrp+ b . sin rp). (13b)

Podle rovnice (6) platí

dh.,=; ds'. (6c)

Jako chybu ds' můžeme uvažovat změnu v délceva';
potom

dh.~=h; (L1r'cosrp+b'sinrp),

dh.~= mer' v(L1r • cosrp+ b . sin rp), (15)
kde dh., je dílčí chyba ve vypočtené vysce

1 letu, způsobená vlivem perspektivní
deformace snímku,

- jmenovatel snímkového měřítka,
- nadirová vzdálenost snímku,
- excentricita měřené úsečky
(viz obr. 7),

- úhel sevřenýměřenou délkou a hlavní
.spádnicí snímku.

Víme z předchozího, že d.h•.může dosáhnout určité
hodnoty bez vlivu, na přesnost později počítaných
paralaxových rozdílů L1p. Zajímá nás, jak velké
mohou být hodnoty L1ra b, aby chyba dh., nebyla
větší než bylo výše uvedeno. 1

'Příklad: Předpokládejme, že se ve snímcíchmůže
vyskytnout se stejnou pravděpodobností posun
úsečky 12 o hodnoty L1ri <5a že tedy

bmax= L1rmax• (16)
(Komhinacejiných hodnot budou uvažovány později.)
Pak platí

dhs~= h f bmax• (cosrp+ sin rp)

bmu = dhs: 'j (17)
h' V' (cosrp+ sin rp)

Je třeba si uvědomit, žena snímku neznáme polohu
hlavní spádnice a proto ani ú~el rp;pro rozbor přes-
nosti musíme uvažovat vždy nejnepříznivější
případ. To bude tehdy, když výraz (cos rp+ sin rp)
dostoupí největší hodnoty.
Vytvoříme-li 1. derivaci tohoto výrazu a položíme-li ji rovnu

nule, dostaneme řešením hodnotu cp, při které je (cos cp ++ sin cp) největší

d(coscp + sin cp) '+ O
dcp = - smcp cos cp =

cp = 45°

(cos cp + sin cp)",.>:..:.. 1,41.

Dosadíme-li nyní do (17) tuto hodnotu a dále na pří-
klad dh.; = 8 m, j= 210mm, h = 4000m a v = 3°,
bude

8· 0,21
bmax= 4000. 0,05 . 1,41 -=-- 6 mm.

Na strmém snímku můžeme proto při výpočtu výšky
letu volit úsečku, odchýlenou od fokálního bodu
o 6 mm, aniž tím vzniklá chyba způsobí ve výpočtu
L1p větší nepřesnost než 0,01 mm.
Poznámka. Posun bodů 1 a 2 vlivem sklonu v je směrem

k fokálnímu bodu F a nikoliv ve směru 12 - k bodu (F). V po-
měrech, které uvažujeme, nemá tato okolnost vliv na určení
chyby v délce 12.

b) Vliv převýšení terénu.
Neleží-li terénní body, jichž používáme k výpočtu

výšky letu, ve stejné nadmořské výšce, .můžeme se
dopustit při odměřování snímkové délky s' další
nepřesnosti, vyplývající z posunu snímkových bodů
vlivem jejich vzájemného převýšení.
Vliv převýšení je u svislého snímku dán (podle

obr. 9) vztahem

d ' , L1h
r = r h~

kde dr' je velikost snímkového posunu,
r' - vzdálenost snímkového bodu P od snímko-

vého nadiru,
L1h - převýšení terénního bodu nad srovnávací

rovinou (b
h - relativní výška letu nad srovnávací ro-

vinou.

Obraz terénního bodu P je posunut vzhledem k ob-
razu bodu Po o hodnotu dr' a to vždy po radiálním
paprsku spojujícím snímkoyý bod P a snímkový
nadir N. Pro body s převýšením kladným směřuje
posun od snímkového nadíru, pro body se záporným
převýšením směřuje k nadiru.
Pokládáme-li při výpočtu výšky letu za srovnávací

rovinu rovinu o střední nadmořské výšce obou po-
užitých bodů, bude třeba podle obr. 2 a 9 uvažovat

vliv převýšení ±, ~h •.Pro body 1 a 2 rozložené ve

snímku podle obr. 10a symetricky vzhledem k na-
díru platí
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d ' ,.1h
r2,= + r 2h'

takže souhrnná změna délky s' bude

da" = drí + dr~= 0 .

Obdobně jako v předchozím oddílu uvazuJme,
jaký vliv na měřenou délku s' má nesymetrická po-
loha bodů 1 a 2 (viz obr. 10h). Diferencujme rovnici
(18)

f)r'= ~r' LJh ,
h

kde f)r' značí změnu posunu dr' a
~r' změnu hodnoty r'.

Hodnota da" se změní o f)a"
f)a" = f)rí + f)~ ,

takže po dosazení (19) do (20) dostaneme

;::> ,, __ ~, - 2fh + ~'. .1h _ ~ '. .1h
ua - ur 2h ur 2h - ur h'

Obdobně vztahu (11) platí
, ,

~r' = _r_2_-_r_l
2

.1r'
2

a dosadíme-li (21) do (20a)

'da; __ ,1;' . ~h .

Považujeme-li opět f)a'" za chybu ds', bude podle
rovnice (6)

h .1r' . .1h
dhs' = - f)a" = ----• s' 2s'

kde dhs; je dílčí chyba ve vypočtené výšce letu,
způsobená převýšením terénu,

.1h - převýšení terénních bodů potřebných
k výpočtu,

s' - měřená délka ve snímku,
.1r' - excentricita měřené délky vzhledem

k snímkovému nadiru [viz obr. 10b
a vztah (21)].

Vzorec (18) platí pro případ svislého snímku.
U strmých snímků jsou hodnoty r' ovlivněny per-
spektivní deformací snímku. Zanedbáme-li tuto
změnu, můžeme odvozené vztahy uplatňovat i pro
snímky strmé. (Pro f = 210 mm, vmax = 3° do-
sáhne změna r' maximálně hodnoty 2,5 mm, což se
projeví i pro .1h = 200 m ještě zanedbatelným vlivem
na f)r' hodnotou 0,05 mm.) Rovněž můžeme zanedbat
okolnost, že radiální posuny dr' směřují podle obr.
10b k bodu N a nikoliv k bodu {N).

,(Pokračování.)

Nový logaritmický tacheometrický klín Lotakeil
Dr.- Ing. E. Jiinich, VEB Carl Zeiss, Jena 526.92

Mezi účastníky 1. mezinárodního kursu optického měření délek v Jeně a na výstavě výrobků VEB Carl Zeiss
Jena v Praze vzbudil značnou pozornost logaritmický dálkoměrný klín "Lotakeil". Nevýhodou dosavadních
dálkoměrů byl poměrně krátký dosah. Tuto nevýhodu odstraňuje popisovaný přístroj, který umožňuje měřit
přímo vzdálenosti až 600 m dlouhé. Pro seznámení s tímto zajímavým přístrojem, otiskujeme překlad článku
uveřejněného v časopise" -r:ermessungstechnik" v srpnu 1955.

Úvod index jednoho obrazu je zřetelně viditelný ve stup-
nici obrazu druhého. Interval dělení (nejčastěji
1 nebo 2 cm) je však při vzrůstající vzdálenosti stále
zdánlivě menší a tím i méně rozlišitelný. K tomu také
přistupuje ta okolnost, že u dálkoměrných klínů,
opatřených optickým mikrometrem je lineární posun
o několik milimetrů při větších vzdálenostech sotva
postižitelný. Z těchto důvodů jeu těchto dálkoměrů
maximální dosah pouze 200 m.

Měřická metoda, která není zatížena touto ne-
výhodou a která nad to má několik dalších výhod, je
logaritmická tacheometrie [1], navržená v r. 1878

"Tichým. Závody VEB Carl Zeiss v Jeně konstruo-
valy přesný dvojobrazový dálkoměr jako doplněk
theodolitu Theo 030, pracující podle Tichého loga-
ritmické metody a vykazující tyto vlastnosti:

a) Umožňuje použít svislou i vodorovnou lať při
jakýchkoli sklonech dalekohledu,

V geodetické praxi jsou již několik desetiletí uží-
vány při měřéní délek optické klíny, které se nasazují
před objektiv dalekohledu. Klíny zakrývají jen část
objektivu, takže v dalekohledu vznikají dva obrazy,
které se navzájem prolínají. První obraz, přímý, je
vytvořený paprsky, které prošly nezakrytou částí
objektivu, zatím co ostatní paprsky, prošlé klínem
a jím odchýlené o určitý úhel, vytvářejí druhý obraz
posunutý.

Lineární velikost tohoto posunu, která je určována
pomocí dálkoměrné latě, umístěné v cílovém bodu,
je funkcí vzdálenosti cíle od stroje. Tvar této funkce
je závislý na poloze záměrné přímky vzhledem k lati
a ramenům dálkoměrného úhlu.

Dálkoměrné latě jsou opatřeny lineárním dělením
a tak upraveny, že p,ři posunu obrazu vernier nebo
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b) dálkoměrný dosah při použití 3 m latě je až
600 m,
c) při různých vzdálenostech jsou téměř stejné

pozorovací podmínky,
d) hrubé čtení odčítáme na lati a jemné na mikro.

metru,
e) redukce na vodorovnou i svislou se provádí

jednoduše.
Z toho vyplývá, že dálkoměrný klín "Lotakeil

k = 200" bude možno použít: při polygonování
s dlouhýmioStranamiv otevřeném a rozsáhlém terénu,
při polygonování s krátkými stranami na povrchu
i v podzemí, při přesné tacheometrii, inženýrské
tacheometrii a při polární metodě katastrální.
Střední chyba vzdálenosti při běžných pozorova-

cích podmínkách je při jednom pozorování asi
±3-4 cm na 100m.

Teorie Tichého logaritmické tacheometrie.
Logaritmická tacheometrická metoda Tichého spo-

čívá v zásadě na použití logaritmicky dělené latě,
t. j. latě, která je dělenapodle stejných logaritmických
diferencí.
Označíme-li 10 vzdálenost první rysky dělení od

rysky nulóvé, 11' 12", vzdálenosti od nuly dalších
rysek a označíme-li konstantní logaritmickou dife-
renci i, můžeme psát

log 11 = log 10 + i
log 12= log 10+ 2i

log ln= log 10+ ni .
Hodnoty i, 2i, 3i . . . můžeme nahradit identickými
hodnotami log 10i, log 102i, log 103i ••• a jestliže tyto
hodnoty zavedeme do (1), dostaneme:

log 11 = log 10 + log 10' = log 10 • 10i
log 12 = log 10 + lo~ 1.02i= log 10 • 102i (2)

log ln= log 10+ log loni = log 10, IOni

11 = 10.10
12 = 10, 102i

ln = 10 • 10ni ,
z čehož mohou být vypočteny vzdálenosti rysek od
nulové rysky.
Z logaritmického dělení se odvodí důležitá! vlast-

nost latě. Je-li totiž tn = ln - ln-1 libovolný inter-
val, bude podle (3)

t= I, . 10ni - 1 10(n-1)i = 1 • IOni (1 - ~)n Q o . o 10i

nebo

10i - 1
Poněvadž jsme i volili konstantní, je 10i

rovněž konstantní a ze (4) je patrno, že velikost
intervalu dělení tn = ln - ln_1 je pňmoúměrná pří-
slušnémulaťovému úseku ln' Stojí-li jedna z rysek
Reichenbachova nitkového dálkóměru na počáteční
rysce latě, postavené kolmo k záměrné přímce,
protne druhá. nit lať v jiné značce. Poslední interval
laťového úseku se bude jevit neodvisle od vzdálenosti

stroje stále pod stejným zorným úhlem 80, t. j. bude
se jevit stejně velkým; poněvadž laťový úsek jest
přímoúměrný vzdálen?sti latě od stroje a poněvadž
platí i rovnice (4), bude nakonec poslední interval
l~ťového úseku též přímoúměrný vzdálenosti latě.
Uhel 80 je dán jako poměr posledního intervalu
laťového úseku k šikmé vzdálenosti, a

tn
80 = kf

n

10i - 1
k·10i

Také při užití svislé latě je ?:dánlivá velikost po-
sledního intervalu laťového úseku - až na zaned-
batelnou hodnotu - stále stejná, neboť o l/cos IX-
• násobek větší laťový úsek (IX= výškový úhel) má
za následek 1/ cos IX- násobné zvětšení koncového
intervalu, který naopak pro šikmé postavení latě
k přímce záměrné se jeví o cos IX-krátkratší, takže

80cos IX . cos IX= 80 •

Přesně vzato, týká se tento závěr pouze celého
laťového úseku.

Z obr. 1 je patrno, že s ohledem ha poslední in-
tervallaťového úseku vzniká u U chyba v projekci
f velikosti

f = (y - 8) • t sin IX

Relativní chybu lze také odvodit z obr. 1

F= _f_
t cos IX

nebo podle rovnice (6)
F = (y - 8) tg IX (7)

Ve vzorci označují y paralaktický úhel a 8 úhel,
pod kterým je patrný od stroje koncový Interval
t laťového úseku.
Při konstantě 100 platí y = 0,01 a jestliže za·

nedbáme 8, bade
F ~ 0,01 tg IX,

což jest hodnota, kterou je možno vždy zanedbat.
Lze tedy zdánlivou velikost koncového intervalu
rovněž pokládat i při svislé lati za konstantní.
Nachází-li se přf nastavení jedné niiě na nulovou

rysku druhá mezi dvěma značkami, pak i při IX= 0°
je 8 rozdílné od 80, To má za následek při lineárním
dělení laťového intervalu a volbě i= 0,01 a k = 100
chybu řádově několik desetin vteřiny. Tichý pro-
měřoval poslední interval okulárovým mikrometrem
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a chybu pn to~ vznikající, eliminoval nelineárním
dělením bubínku mikrometru.
Očíslování latě je provedeno Jogaritmem k-ná-

~obku laťového úseku. Na lati dělené podle intervalu
~= 0,01 by bylo možné přímo odečíst logaritmus
k-násobného úseku I až na 2 desetinná místa mantisy,
zbytek intervalu je pak možno odhadovat nebo
odečíst na další jedno nebo i více míst pomocí mikro-
metru.
Vztah mezi čtením na lati a vodorovnou vzdále-

ností, resp. výškovým rozdílem, je následující:
1. Svislá lať, horní rameno paralaktického
úhlu je totožné s přímkou záměrnou.
Pro zjednodušení předpokládejme, že součtová

konstanta c = 0. Z obr. 2 lze odvodit:

šikmou vzdálenost s' z trojúhelníka AOU

s' = I cos ~IX - y) , (8)
srny

vodorovnou vzdálenost s od vrcholu paralak-
tického úhlu až k lati z pravoúhlého trojúhelníka
AOB

I cos IX cos (IX - y)s=--------sin y

. nebo po přetvoření a po dosazení ctg y = k

s = kl (cos2 IX + sin IX ~os IX ) , (9)

výškový rozdíl h mezi vrcholem paralaktického
úhlu a nulovou značkou latě O

h = s tg IX = kl (Sin IX cos IX + sin: IX) , (10)

p~i čemž y znamená paralaktický úhel, llaťový úsek
a IX úhel výškový.
Logaritmujeme-li vzorce (9) a (10), obdržíme

log s= log kl + log( cos2IX + sin \COS IX) (11)

(
3in2IX)log h= log kl+log sin IX CO!IX +-k- .

G. Starke !e3tavil tabulky hodnot

I (
2 + sin IX cos IX ) Aog cos IX k =

(
sin2 IX)log sin IX cos IX + -k- """B

podle argumentu IX [3], takže lze k hodnotě loga-
ritmu kl, určeného na lati, připočíst hodnotu A či B
a dostaneme .logaritmy vodorovné vzdálenosti či
výškového rozdílu.

log s = log kl + A, (15)
log h = log kl + B . (16)

2. Svislá lať, dolní paprsek paralaktického
úhlu je totožný s přímkou záměrnou.

Vyvození vzorců pro tento případ je analogické
případu předcházejícímu. U vzorců (9) až (14) se
změní pouze znaménko mezi oběma členy v závorce.

3. Vodorovná lať nebo lať kolmá k přímce
záměrné.

Z obr. 3 obdržíme:
s = kl cos IX (17)

(18)
nebo, po logaritmování

log s = log kl + log cos IX (19)
log h = log kl + log sin IX (20)

K určení s a h použijeme pro tento případ obyčejné
4- nebo 5-místné logaritmické tabulky trigono-
metrických funkcí. '

Popis přístroje a působeni předsádkového klinu.

Logaritmický tacheometrický klín "Lotakeil k =
= 200" je dvouobrazové dálkoměrné a výškoměrné
zařízení, které se nasazuje" na objímku objektivů
strojů Theo 030 (obr. 4), Dahlta 020 nebo Th IV.
Pracuje na principu popsané logaritmické metody
Tichého (obr. 5 a 6). Těleso (1) lze svěrným šroubem
(13) upevnit na objímce objektivu dalekohledu. Aby
bylo možno pomůcku přesně nastavit, lze celým za-
řízením pootočit o úhel ±10°. Zastavení ve vhodné
poloze se provede páčkou (8). V tělese je pevně ve-
stavěn hlavní klín (3), mající tvar výseče mezikruží
jdoucího středem objektivu. Klín zakrývá polovinu
plochy objektivu. Stejný tvar a velikost má mikro-
metrický klín (2), který je umístěn za hlavním
klínem.. Kryje se s hlavním klínem a lze jím otáčet
.kolem středu jeho obrysové kružnice (osa 4) drobno-
měrným šroubem (9). Mikrometrický klín (2) a šroub
(9) jsou hlavní části měřícího zařízení. Pohyb mě·
řícího klínu je působen hrotem šroubu (12) a ná-
razníkem (14), pevně spojeným 8 objímkou klínu.
Jeho plocha svým prodloužením jde osou (4). Proti
drobnoměrnému šroubu působí tlak pera vloženého
vpouzdře.
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Obr. 6.

Pohyb měřícího klínu způsobuje změnu paralak-
tického úhlu. Pevné hrubé dělení (11) sestávající ze

4 dílků, odpovídajících 4 otočkám šroubu a 50dílný
bubín~k (10) umožňují dělit laťový interval na 200
dílů. Sroub je opatřen točítkem k rychlému otáčení
(6) a točítkem pro jemný pohyb (7). K vyloučení
druhého obrazu při nasazeném klínu slouží destička
(5), která pro tento účel se sklopí před klín. Váha
nasazeného zařízení se vyváží protizávažím, jež se
nasadí na okulárovou část dalekohledu.
Klín lze použít při vodorovné poloze mikrometric-

kého šroubu pro vodorovnou lať a po otočení zařízení
na objímce objektivu dalekohledu o 90° (šroub je
nyní svislý), též i pro lať svislou. Násobná konstanta
je k = 200, hodnota laťového dílku má hodnotu 2
jednotek druhého místa mantisy logaritmu laťového
úseku, takže dílek bubínkové stupnice má hodnotu
1 jednotky čtvrtého místa logaritmické mantisy
laťového úseku.
Nyní si vysvětlíme princip práce Lotakeilu, aniž

bychom použili přesných theoretických úvah. Úvahy,
které budou provedeny pro vodorovnou lať, budou
platit i pro lať svislou.
Mikrometrické zařízení musí měřit libovolné zlom-

ky stálého koncového resp. zbytkového intervalu až
k maximální velikosti Bo podle rovnice (5). Je proto
konstruováno jako prstencový klín otočný kolem
svého středu; jeho hlavní řez je svislý. Je-li základna
klínu dole, pak vznikne zjev, který je vektorově
zachycen v obr. 7. Celkové otočení tJ mikrometric-
kého klínu je dáno ko~strukcí a je působeno 4 plnými
otočkami šroubu. Uhlová odchylka am mikro-
metrického klínu musí být stanovena tak, aby zmen-
šení paralaktického úhlu, způsobené celým zaříze-
ním, bylo rovno právě hodnotě zorného úhlu BO
koncového intervalu laťového úseku

BO = am sin tJ

to

Pro Bo vyplývá z rovnice (5) pn k = 200 a J, =
= 0,02 hodnota 46,42"; am získáme z rovnice (21).
Dohromady s hlavním klínem musí být docíleno

celkové odchylky ve vodorovném smyslu s ohledem
na konstantu k = 200 v hodnotě ar = 17'11,32".
Tyto podmínky určují polohu a úhel odchýlení
hlavního klínu. Označíme-li ah odchýlení způsobené
hlavním klínem a {} úhel stočení hlavního průřezu
hlavního klínu od vodorovné polohy, pak bude podle
obr. 8

a{}= arc tg -!!. •
ar
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Již byla zmínka o tom, že lineární dělení laťového
intervalu působí chyby. U klínu "Lotakeil" m~me
možnost chyby z funkce měřícího zařízení snížit na
0,04" vhodným vzájemným postavením šroubu, ná-
razníku a hlavního průřezu měřícího klínu. S ohledem
na neodstranitelné výrobní tolerance a zbytkové
chyby v justáži je však možné udržet chybu prak-
ticky pod 0,1".

Lať.

Používané latě musí být opatřeny logaritmickou
stupnicí takového druhu, o jakém již byla zmínka,
a kromě toho musí být přizpůsobeny pro dvojobra-
zovou metodu. Obr. 9 ukazuje dělení nové latě.

na 200 dílů. Na lati se čtou charakteristika, první
místo logaritmické .mantisy a 2 jednotky druhého
místa. Liché jednotky druhého místa logaritmické
mantisy, její třetí a čtvrté místo se čtou na bubínku
mikrometru.
Součtová konstanta, jako důsledek polohy klínu

před objektivem a tedy jeho vzdálenosti od otočné
osy dalekohledu, je kompensována posunutím indexu.

Použití logaritmického klínu.

Pro použití klínu "Lotakeil" jsou vyrobeny různé
speciální latě. Pro použití klínu v polygonisaci
o stranách až 600 m dlolLhých je třímetrová dřevěná
lať, která se může vložit do podstavce laťové sou-
pravy Redty. Může být použita jako vodorovná či
svislá. Poněvadž rovina dělení latě musí ležet cen-
tricky, byl laťový podstavec Redty opatřen vy-
šroubovatelným hrotem, který při použití logarit-
mické latě se uvede do roviny dělení. Podobné za-
řízení má též třínožkový válec krátké podstavcové
trubky při použití stojanu. Vybavení pro polygonisaci
odpovídá vcelku vybavení pro dálkoměrný klín Di-
mess: malá Lota-souprava s velkými trubkovými pod-
stavci a velká Lota-souprava pro stojanové postavení
(trojpodstavcová souprava).
Při použití svislé latě musí dólní paprsek dálko-

měrného úhlu jít nejméně jeden metr nad terénem;
proto nesmí být při svislé lati používán k měření
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Index (nulová ryska) byl s ohledem na to, že nutno
jej využít pro všechny vzdálenosti, proveden jako
bílý klín v černém poli. Jako značky dělení byly
použity černé kruhy v bílém poli, jejichž průměr
vzrůstá úměrně se vzdáleností od počátku dělení.
Také příčná vzdálenost jejich středů od hrotu nulo-
vého klínu vzrůstá se vzdáleností, čímž je zaručeno,
že nejen zdánlivá velikost posledního intervalu, ale
i velikost obrazu bude pro všechny vzdálenosti stejná.
Klínový index, promítnutý dálkoměrným klínem do
laťové stupnice bude pomocí mikrometru převeden
na poslední kruhovou značku, ležící již uvnitř laťo-
·vého úseku, tak, že ji přesně půlí (obr. 10).

Číslice u značek značí první místo logaritmické
mantisy, charakteristiky jsou označeny u číslic a sice
tak, že rombus značí nulu, jednoduchá ryska jedničku
a dvojitá ryska dvojku. Tím odpadlo označení pří-
slušných kruhů dvojčíslím, takže číslování latě je
přehledné a jasné. '
Jak již bylo zmíněno, odpovídá odstup dvou po

sobě následujících značek stálému logaritmickému
intervalu i= 0,02, který je dělen čtyřmi otočkami
mikrometrického šroubu a 50dílnou stupnicí bubínku

spodní laťový metr. Dálkoměrný dosah bude proto
pro tento případ asi 400 m. V případě nutnosti může
být lať posunuta v podstavci výše, takže je jí možno
použít v celé délce. Třímetrová lať dovoluje pracovat
též bez podstavce a sice tak, že se použije lehkého
opěrného zařízení. Tato výzbroj bude výhodná jak
při topografickém mapování, tak i při inženýrské
tacheometrii pro vzdálenosti do 400 m.
Jiné, ale 2m latě pro měření délek až 400 m, budc

možno použít pouze ve spojení s velkým podstavcem
nebo krátkou podstavcovou trubkou pro použití
stojanu (nucené <Wstředění). Použití této latě je
možné pro podobné účely jako latě 3metrové s vý-
jimkou topografické tacheometrie, která při použití
stojanu by byla příliš těžkopádná.
Pro měření krátkých' a středních polygonových

stran, pro inženýrskou a přesnou tacheometrň,
jakožto i pro přesnou katastrální polární metodu při
vzdálenostech kratších než 200 m je lať dlouhá 1 m,
kterou lze vložit svisle či vodorovně do lehkého sto-'
janu.
Důlní lať dlouhá 30-40 cm, kterou je možno za-

sadit do theodolitové trojnožky, jak ve vodorovné
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tak i svislé poloze, umožní použití klínu "Lotakeil"
při polygonisaci v podzemí. Lať umožňuje měřit
strany až 60 m dlouhé.
Při volbě polohy latě třeba vzít v úvahu vliv

diferenciální refrakce. Zatím co vliv boční refrakce
lze odstranit vhodnou polohou polygonových bodů,
můžeme nestejně silně působící diferenciální refrakci
snížit pouze za určitých podmínek na snesitelnou
míru. Je známo, že vliv diferenciální refrakce se
zvyšuje s dvojmocí vzdálenosti. Budeme moci proto
svislou lať použít jen pro přesná měření kratších
vzdáleností. Při dlouhých vzdálenostech musíme po-
užít lať vodorovnou. Při' topografickém mapování
a v inženýrské tacheometrii dáváme však přednost
lati svislé. Je proto třeba podle požadované přes-
nosti a vzdáleností se rozhodnout mezi vodorovnou
a svislou polohou latě.
Refrakční poměry v dolech jsou tak rozličné, že je

v jednotlivých případech těžko říci, zda převládá
boční či diferenciální refrakce. Z této nejistoty nám
však pomáhá to, že se zde vyskytují strany po-
měrně krátké (50-60 m). ,
Jako u dvojobrazových dálkoměrů je třeba dbát

i zde na osobní oční chyby pozorovatele, a to zvlášť
pro případ vodorovné latě a zvlášť pro případ latě
svislé. Na rozdíl od určení oční chyby u "Dimess"
a "Redty", kde její vliv je lineární funkcí, máme
zde co činit s čistým měřením úhlu, takže zde můžeme
použít krátkou srovnávací základnu. Při použití
svislé latě' je krátká základna dokonce nutná, aby-
chom oční osobní chybu neznehodnotili diferenciální
refrakcí. Provedeme řadu 6 až 10 pozorování na
srovnávací základně dlouhé asi 20 m, jejíž délka musí
být určena na milimetry a srovnáme aritmetický
průměr bubínkových hodnot se správnou hodnotou.
Správnou hodnotu log kl získáme logaritmováním
vodorovné vzdálenosti s a odečtením hodnoty A,
nalezené k zjištěné zenitové vzdálenosti, a tedy

log kl = log s - A • (15a)
Zjištěnou osobní chybu - rozdíl "má být - jest"

- lze při měření vzít v úvahu bud počtářsky při-
počtením k bubínkovému čtení nebo jednoduchým
natočením stupnice bubínku. Oprava je stejná pro
všechny vzdálenosti.
Při tomto postupu byla vzata v ůvah~ i justáž

násobné konstanty.
Stejným způsobem může být vzat v úvahu i vliv

skreslení souřadnicové soustavy nebo též vliv roz-
dílných horizontů.
Při výpočtu vodorovné vzdálenosti z měření tam

a zpět se určuje numerus aritmetického průměru
obou naměřených logaritmů.
Výška H2 určitého bodu 2 se vypočte ze známé

výšky Hl bodu 1 podle známého vzorce:
H2 = Hl - (v2 - il) + hl,2'

Aritmetický průměr z měření tam a zpět dává

H H il - i2 +' VI - V2 + hu - h2,1
2= 1+ 2 2 2

a při VI = V2

H
2

= Hl + "1 - "2 + hl,2 - h2,12 2 (25)

Přitom značí
i výšku stroje (točné osy dalekohledu nad

terénem),

výšku, nulové značky latě nad terénem,
výškový rozdíl "točná osa dalekohledu
nulový index latě" mezi body 1 a 2 nebo
2 a 1.

Bude-li výška nulové značky latě nad terénem při
měření tam a zpět stejná, není třeba ji vůbec uvažo-
vat. V opačném případě jest cílovým bodem latě
hrot nulové značky.
Při vodorovné lati se však cílí ve skutečnosti na

střed oné kruhové značky, s kterou se ztotožňuje
nulová ryska. Musíme proto při přesných měřeních
opravit V o výškový rozdíl mezi hrotem nulové
značky a středem příslušné značky kruhové. Tuto
opravu, která je 1/10000 šikmé vzdálenosti vyjmeme
z pomocné tabulky.

Bylo pojednáno o teorii logaritmické tacheometrie
Tichého a o principu nového logaritmického klínu
"Lotakeil", pracujíllího podle této metody. Dále
byly popsány latě a učiněna zmínka o vhodnosti
a použití logaritmického klínu.
Nejvýraznějším znakem této metody je možnost

použití mikrometru jak při vodorovné tak svislé
poloze latě, při skloněném dalekohledu i při dlouhých
záměrách. Tyto znaky měřické metody umožňují
universální použití klínu, což se uplatní zvláště při
měřických pracích v rozsáhlém území, poněvadž
theodolitový polygonový pořad vyžaduje s hlediska
teorie chyb strany pokud' možno nejdelší. Použití
dlouhých stran zvyšuje hospodárnost měření. Loga-
ritmický klín bude možno s, úspěchem použít také
při topografickém mapování, v ~ženýrské tacheo-
met:.;ii a při polární katastrální metodě.
Popsaný dálkoměr niá kromě svých výhod také

některé nevýhody optického měření délek, zvláště ty,
které mají příčinu ve vlastnostech ovzduší, jímž
procházejí paralaktické paprsky. Zkoušky optického
měření však ukázaly, že tyto nedostatky lze v praxi
překonat.

[1] Tichý A.: Da&ne~e Tachymeter, nach Patent 'Tichý und
Starke. Wschr. d.Osterr. Ing,- u. A. - Vereins,1878 (44,47).

[2] ?chell A.: Die Methoden der Tachymetrie hei Anwendung
eines Okular-Filar-Schrauhen-Miktometers. Seidel u. Sohn,
Wien 1883.

[3] Starke G.: Logarithmisch-tachymetrische Tafeln ffu den
Gehrauch der logaritmischen Tachymetrie nad Patent Tichý
u. Starke. Seidel u. Sohn, Wien 1885.

Poštovní novinová služba, která rozšiřuje všechny
technické časopisy vydávané SNTL, přijímá při-
hlášky nových předplatitelů i během roku. Zájemcům
o technické časopisy, kteří se přihlásí k jejich odběru
počátkem roku 1957, může být dodán časopis včetně
prvních čísel nového ročníku. Upozorněte své spolu-
pracovníky na tuto možnost předplatit si náš časopis.
Objednávky je třeba předložit PNS co nejdříve.
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Příspěvek k vyřešení hypsometrické stupnice pro CSR

Význam vědeckého zpracovávání materiálů pro kartografickou tvorbu. Vyšetřování statistických souborů gra-
fickou metodou na základě součtové křivky. Hypsografická křivka reliefu CSR a její význam pro volbu hypso-
metrické stupnice.

Již několikrát bylo na stránkách našeho časopisu
hovořeno o tom, jak rozsáhlou se dnes stává karto-
grafická výroba a jaké požadavky klade na inženýra
kartografa. Žádá se nejen široký rozhled v problé-
mech redakce i technického zpracování, ale též
tvůrčí schopnosti, které by dovolily kartografii dále
rozvíjet. Je však zároveň třeba, aby tvůrčí práce
spočívala na solidních vědeckých základech. To tedy
v prvé řadě znamená dát kartografii, kde dosud
platí řada jistých "nepsaných zákonů", většinou ne
právě dostatečně odůvodněných konvencí, exaktní
odůvodněná zobecnění. Velký rozmach dnes zazna-
menává tvorba speciálních map, a to nejen v naší
nebo na př. sovětské kartografii, ale též v kartografii
západních zemí. [1]A zde je právě nutno upozornit, že
tento obor stále ještě postrádá systematických teore-
tických základů, zvláště pokud jde o metody zpraco-
vávání materiálu. Je zcela jasné, že dnes může obstát
jen vědecké zpracování materiálu, které podá věrný
obraz objektivní skutečnosti. To zvláště padá na
váhu při vyšetřování statistických dat, k nimž je
třeba sáhnout hlavaě při vypracovávání speciálních,
na př. sociálně ekonomi«kých map, jichž lze ovšem
využít i pro mapy všeobecné, jak konečně vyplyne
i z naší studie.

Chceme-li zjistit, zda se řídí určitý hromadný jev
nějakou zákonitostí, vyšetřujeme co možná nejyětší
počet proměnných dat, určujících tento jev, t. zv.
soubor dat daného jevu. Tak na př. rozložení oby-
vatelstva zjišťujeme ze souboru dat o počtu obyvatel
na jednotce plochy, klimatické zákonitosti charakte-
risujeme na základě vyšetření souborů údajů o tep-
lotě, srážkách a pod., panujících v určitém časovém
rozmezí atd. Statistické studie se většinou opírají
o aritmetický průměr, jímž bývá charakterisován pří-
slušný soubor. S tím však nelze vždy souhlasit,
zvláště jedná-li se o soubory, kde nahodilost výskytu
jednotlivých prvků nelze dostatečně prokázat. V ta-
kových případech je nutné se předem seznámit
s vnitřními vlastnostmi, s vlastní stavbou souboru.
Zkoumané soubory, které připadají v kartografii
v úvahu, jsou většinou soubory rozpojitými a jsou
vytvářeny ve většině případů, jak bylo právě zmí-
něno, číselnými prvky. Ty nám však nedají vždy
dostatečnou představu o vnitřních vlastnostech sou-
boru. Daleko výstižnější obraz vlastní jeho stavbý
nám dá grafické znázornění a vyšetření souboru.
Této otázce věnujme nyní pozornost.

Geodet je zvyklý při vyšetřování hromadných
jevů se opírat o Gaussovu křivku normálního
rozložení pravděpodobností. Příčina tkví v tom,
že křivkou znázorněná funkce je základní funkcí
vyrovnávacího počtu, vyplývapcí z teorie chyb a
udávající, jakou zákonitostí se řídí nahodilé pro-
měnné při naplnění velkého počtu případů. Prof.
geologicko-geografické fakulty KU B. Šalamon však
velmi správně několikrát upozornil na to, že nemusí
být vždy u každého statistického souboru splněny

ty podmínky, které vyžaduje Gaussovo rozdělení.
Abychom vnikli do vlastní stavby celého souboru,
je třeba, abychom ničím neovlivňovali údaje, které
nám s'oubor dává, abychom vyšetřovali skutečný
soubor a ne soubor "vhodně upravený". K tomu nám
poslouží grafická metoda, grafické znázornění čísel-
ných údajů souboru.

A. Součtová křivka.

Chci se v tomto odstavci jen velmi krátce a bez
teoretických odvození dotknout na základě před-
nášek prof. Šalamona vlastností součtové křivky a
Gaussova normálního rozdělení, hlavně pak proto,
aby byl jasný význam některých pojmů, jichž bude
dále použito.

Vyjděme od dosavadní geodetické praxe hodno-
cení opakovaných měření. Jak známo, provedeme-li
N měření určité veličiny X, na př. opakujeme-li
měření délkové základny nebo úhlu, jsou-li měření
teploty během časového intervalu opakována po dobu
několika let a pod., pak neobdržíme N stejných,
nýbrž m různých výsledků Xi' z nichž některé se
mohou i několikrát opakovat. Říkáme, že výsledky
Xi se mohou vyskytnout v různých četnostech nj'

Je to zcela přirozený projev rušivých vlivů, působí-
cích na měření, že se nám nepodaří zjištění objek-
tivně platné hodnoty X. Stejně tak můžeme dostat
soubor N skutečných chyb c (na př. trojúhelníko-
vých uzávěrů) v m různých hodnotách Cj ni násobně
četných. Dostáváme tak soubory nahodilých
hodnot, jejichž odlišnost je výsledkem současného
a prolínajícího se působení různých příčin. Je třeba
však nezapomínat na to, že v této nahodilosti se pro-
jeví určitá zákonitost, má-li soubor dostatečně velké
množství prvků. Nalezení tohoto statistického zá-
kona je právě úkolem vyšetření souboru.

První etapou vyšetření bývá výpočet aritmetic-
kého průměru X a střední chyby m. Těmito dvěma
veličinami bývá pak soubor charakterisován. Arit-
metickým průměrem jako hodnotou v souboru nej-
typičtější a tudíž nejbližší hledané veličině X a střední
chybou jako mezí, v níž se mohou pohybovat hod-
noty blízké aritmetickému průměru, a proto jistě
pro soubor a určení veličiny X charakteristické.
A zde je právě nutno upozornit na to, že tyto před-
poklady splňují x a m jen v gaussovském souboru.
Tedy jen tehdy, jsou-li hodnoty Xi nebo Ci nahodi-
lými proměnnými, t. j. jsou-li zatíženy nahodilými
chybami a je-li jejich počet N dostatečně veliký,
t. j. vystřídaly-li se dostatečně všechny kombinace
nahodilých chyb. Jen tehdy je nad úsečkou aritme-
tického průměru vrchol Gaussovy křivky rozdělení
pravděpodohností (viz obr. 1) a je plně oprávněno
tvrzení, že x je charakteristickou hodnotou souboru,
protože jeho pravděpodobnost je maximální. Stejně
pak nad úsečkami středních chyb jsou inflexní body
křivky. Znamená to tedy, že ± m správně ohraničují
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Obr. 2. Závislost tvaru histogramu na volbě intervalu a jeho hranic. (Četnosti trojúhelníkových uzávěrů čs. zákl. trigonometrické

sítě. Podle dipl. práce n. Radoucha.)

nejhodnotnější část souboru, že mezi nimi leží zná-
mých 68 % všech případů.

Toto však nesplní a také nemůže splnit každý sou-
bor, který vyšetřování podrobujeme, jestliže nesplní
základní předpoklady platné pro gaussovský soubor.
Pak se stává aritmetický průměr i střední chyby
pouze výrazem jakési neodůvodněné konvence.
Druhou etapou bývá grafické Vyjádření souboru

histogramem a vyhledání frekvenční křivky. Někdy
se pak ještě sahá k momentovým charakteristikám,
jakožto kriteriím, do jaké míry vyhovuje soubor
gaussovskému rozdělení. Jestliže jsme prve určili
aritmetickým průměrem souboru charakteristiku,
která mu v mnoha případech nemusí být vlastní,
pak i v této druhé etapě je ovlivňováno určitou
měrou grafické vyjádření stavby souboru, neboť její
obraz je značně závislý na volbě třídního intervalu.
(Třídním intervalem nazýváme ekvidistantní inter-
valy, na něž rozdělujeme vzestupně uspořádané
prvky souboru. Interval pak zastupuje střední jeho
prvek s četností všech prvků intervalu.) Ve tvaru
rozložení histogramu hraje totiž významnou úlohu

jak velikost intervalu, tak i poloha intervalových
hranic. (Viz obr. 2.)
Není třeba si zakrývat, že jsme často svědky toho,

že jsou intervaly voleny tak, aby histogram, t. j.
obraz stavby souboru, byl co nejshodnější s normál-
ním rozdělením Gaussovým.
Oba uvedené nedostatky statistického vyšetření

souboru, hlavně pak subjektivní ráz volby intervalu,
odstraňuje grafické zpracování souboru pomocí sou-
čtové křivky před vlastním početním řešením. Jak
bylo nahoře řečeno, máme dán soubor m veličin Xi ni

•••
násobných, takže celkový počet veličin je N = 2: nj'

i-I
Seřaďme veličiny souboru do vzestupné posloupnosti:

Xl X2, ••• Xi' ••• XIII

nI' n2, ••• ni' ••• nlll•

Poněvadž četnosti ni jsou výrazem rušivých vlivů
působících na veličiny, tvoří neuspořádanou mno-
žinu. Avšak i zde můžeme docílit vzestupné uspořá-
dání, a to tehdy, budeme-li jednotlivé, po sobě jdoucí
četnosti sčítat v t. zv. kumulativní (sčítané)
četnosti Si:

i

Si= 2: ni'
i=1

Dostáváme tak vzestupnou posloupnost veličin a
částečných součtů četností:

Xl' X2, ••• Xi' ••• Xm

Sl' S2' ••• Si' ••• sm'

Znázorníme-li tuto posloupnost v pravoúhlém sou-
řadnicovém systému tak, že na ose úseček vynášíme
hodnoty Xi a na ose pořadnic kumulativní četnosti Si'

dostáváme veskrze rostoucí řadu bodů, jejichž spo-
jením vzniká součtový graf - empirická
funkce četnostního rozdělení. Jestliže se dá
lomená čára součtového grafu nahradit hladkou
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křivkou, pak je to součtová křivka, nyní již
jednoznačná, spojitá funkce, kterou lze vyjádřit též
analyticky:

s =f(x). (2)
Tvar součtové křivky je pochopitelně závislý na
vlastní stavhě souhoru. Naději na kladný výsledek
při jednoduchém vyšetřování dává však jen taková
křivka, která má vzestupný inflexní hod, což
znamená, že směrnice tečny roste od počátku křivky
do určitého maxima, ahy v následujícím okolí opět
klesala.
Hledejme nyní charakteristiky souhoru.

Označme rozdíl dvou sousedních veličin xi jako zá-
kladní interval:

Xi - Xi-l = L1xi' (3)
Na rozdíl od intervalů histogramu výše zmíněných,
jsou základní intervaly výsledkem vlastní stavhy
souhoru, nejsou tedy ovlivněny suhjektem a dále je
významné to, že jsou proměnlivé velikosti. Uvažujme
je jako intervaly zprava uzavřené, což značí, že do
intervalu patří všechny hodnoty vyjma levé hranice
Xi_I' Intervalu pak přiřaďme četnost jeho konce,
tedy ni' která se však rovná vzhledem k rovnici (1):

ni = si - si_l = L1si• (4)
Pro vyšetřování souhoru mají význam právě veličiny
L1xi a L1si, protože největší význam hude mít souhor
v těch místech, kde hudou základní intervaly nej-
menší, zároveň však s největší četností. Tento vztah
"tyjadřuje zlomek, jehož hodnotu označujeme (podle
prof. Šalamona) jako intervalovou váhu vi:

L1si = V .•
L1xi '

U součtové křivky má váha, uvažujeme-li diferenci-
ální vztahy, význam směrnice tečny. (Viz obr. 3.)

I
I
I

! ,t-~---,:~r---, ,I

, " I,,>' : X
I , .ii
" ,

I

Ohorům, v nichž tečny jsou nejstrmější, říkáme
ohory váhových zhuštění, opačně pak váho-
vých zředění. Největší váhu má to místo souboru,
jemuž na součtové křivce odpovídá nejstrmější tečna.
Tomu vyhovuje inflexní hod křivky. Z toho tedy vy-
plývá, že hodnota Xt' vyjádřená úsečkou inflexního
hodu, má v celém souhoru největší váhu, že je
typickou hodnotou souhoru. Je zřejmé, že tuto
charakteristiku nám poskytuje souhor sám, naproti
tomu, že aritmetický průměr je charakteristika
a priori matematickou cestou do souboru vnesená.
Ohě hodnoty ovšem splynou při symetrii křivky kol
inflexního hodu.

Derivací lze ze součtové křivky odvodit křivk~
čptnostní (frekvenční), která je podobná Gaussově
křivce normální, má-li součtová křivka inflexní hod
a která jí je blízká neho s ní shodná, jde-li o křivku
symetrickou kol tohoto hodu. Stačí násobit směrnice
tečen v hodech součtové křivky konstantní úsečkou u
(způsob užil již Helmert [2]), ahychom dostali po-
řadnice Y četnostní křivky (viz obr. 3.):

Yi = U • tg (Xi' (6)
Maximální pořadnice hude pro (X v inflexním hodě, je-
muž hude odpovídat vrchol četnostní křivky. U Gaus-
sovy křivky je maximální pořadnice výrazem nej-
větší hustoty pravděpodohnosti výskytu odpovídající
hodnoty x. I toto tedy opravňuje volit typickou hod-
notu jako charakteristiku souboru. Jak známo, od-
povídají inflexním hodům na Gaussově křivce střední
chyhy ± m. Má-li tedy v našem případě četnostní
křivka inflexní hody, odpovídají jim ohdohné od-
chylky, zvané ye statistice směrodatná odchylka
dolní a horní (nemusí se sohě rovnat) (Jd' (Jh'

I tyto hodnoty, jak patrno, nám dal opět souhor sám
bez jakýchkoliv vnějších zásahů. Z ohr. 3. je zřejmé,
že intervalové váhy jsou v četnostní křivce znázor-
něny pořadnicemi Yi a dále, že uvnitř směrodatných
odchylek jsou velké, zatím co vně nápadně prudce
klesají. Je tedy obor daný < (Jd, (Jh > nejhodnot-
nějším - normálním oborem souboru - a oha
vnější jsou oborem pod- a nlUlnormálním. V ohoru
normálním, t. j. v ohoru váhového zhuštění hledáme,
jak jsme viděli výše, charakteristiku vyšetřovaného
souhoru.
Z tohoto velmi stručného výkladu vyplývá tedy

závěr: aritmetický průměr může správně charakte-
risovat vyšetřovaný soubor, ale může to hýt též
charakteristika i do značné míry falešná, nehoť je to
pouze výsledek matematické úvahy hez nějakého
pevnějšího vztahu k vyšetřovanému souhoru. Je
proto oprávněný požadavek, zpracovat souhor v prvé
řadě grafickou metodou, která přes svou omezenou
přesnost dá při pečlivé práci zcela uspokojivé vý-
sledky.
Statistické vyšetření materiálu grafickou metodou

se může· stát daleko potřehnější pomůckou karto-
grafovi než geodetovi. Geodetovo vyšetřování hro-
madných jevů je studiem měřického materiálu, stu-
diem chyh, které se ve velikém souhoru pozorování
vyskytly, tedy studiem hromadných jevů nahodilých
a hývá proto předpokládáno, že zpracování materiálu
podle Gausse je oprávněné. Statistický materiál, který
musí vyšetřovat kartograf pro správné jeho zobrazení
na nějaké speciální mapě, hývá v převážné většině
odlišnější než materiál vyšetřovaný geodetem, a to
v tom smyslu, že nahodilá složka v něm obsažená je
pouze podružnějšího rázu. Často pak aritmetický
průměr nedá vůbec žádný uspokojivý výsledek.
S úspěchem lze tedy uvedeného způsohu užít při
tvorbě různých demografických, klimatologických,
dopravních, ekonomických, orografických a· jiných
map.

B. Některé morfometrické studie reliefu
ČSR.
Jedním z často diskutovaných prohlémů karto-

grafie je vyjádření reliefu v mapě. Není úkolem
článku tuto otázku řešit, nýbrž podat-jen malý pří-
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spěvekpro vhodné zohrazení reliefu na mapách men·
šíchměřítek, v nichž je dnes hlavním vyjadřovacím
prostředkem harevná hypsometrie. Onrezíme se jen
na volhu vhodných stupňů pro Československou
republiku.
Nepodařilo se mi zjistit, jaká hlediska určovala

volbu dosavadních stupnic. Zdá se však, že základní
čarou dělení hyla vrstevnice 600 m, jakožto maxi·
mální hladina hývalého mladotřetihorního moře [3]
(hodnota jistě prohlematická), zatím co další dělení
bylo výsledkem osohního názoru v morfografickém
pojetí tvarů reliefu autora příslušné mapy. Morfo-
metrických prací, které sice neřeší naši otázku, jichž
všaklze zde použít, najdeme v naší literatuře několik.
Většinou se zahývají číselným určováním středních
nadmořských výšek - ať už jednotlivých zemí či
celérepubliky [4, 5, 6, 7] neho určováním krajinných
typů na základě číselného materiálu [8] a konečně
jsou tu též některé teoretické stati, které mají dát
vědečtější základ studiu reliefu [9] a které hy za-
sloužily;daleko větší pozornosti, než je jim věnována.
Zmíníme se jen o pracích, určujících střední nad-

mořskou výšku. Podotkněme, že vžitý název této
výšky není vhodně volen, nehoť to není výška střední
mezikrajními hodnotami výšek daného území, nýbrž
je to jejich střední hodnota, t. j. první momentóvá
charakteristika. Má vyjádřit nejtypičtější výšku uva-
žovaného reliefu. V pracích Dr J. Čermáka, U. Kola-
oka i Dr I. Honla [4, 5, 6] je tato typická výška
určována pro soudní okresy (a správní na Slovensku)
jen na základě aritmetického průměru:,
O tom, že aritmetický průměr nevyjádří vždy při-

léhavě hledanou charakteri~tiku a proč, o tom jsme
se zmínili v odstavci A. Ze tomu tak opravdu je
i v případě citovaných prací, to dosvědčuje studie
Dr K. Kuchaře [7], který pro vylepšení jejich hodnot
použil správného pojetí vídeňského profesora Dr A.
Pencka. Penck ve svém spise [10a] uvádí ohecný
vzorec pro určování morfometrické střední hodnoty
W:

kde Wi jsou morfometrické hodnoty vlastní plochám
nebo délkám gi, z nichž má hýt určena střední hod-
nota pro plochu neho délku G. (Na př. střední výška
nebo sklon.) Tento vzorec je v našem případě vlastně
váženým aritmetickým průměrem středních výšek
(Wj), při váze rovné ploše okresu (gj, [g] = G). V tomto
smyslu též Dr Kuchař kritisuje prvé tři práce a
určuje nově střední nadmořské výšky nejen jednotli-
vých zemí, ale též celé repuhliky. výpočty pak do-
plňuje novým postupem, volumometrickou metodou,
jejíž základ též vyložil Penck ve svém spise [10h]
vycházeje z hypsografické křivky. Tuto křivku, vy-
jadřující povšechné výškové poměry zemského re-
liefu, konstruuje tak, že ...;pravoúhlém souřadném
systému nanáší na osu úseček vedle sebe plochy Pi
výškových řezů převedené modulem na úsečfu
#pPj = pj a v jejich koncových hodech na pořadni-
cích stejným způsohem flhhj = h; krajní hodnoty
výškových stupňů. Spojením pořadnic plynulou křiv· .
kou pak obdrží charakteristickou hypsografickou
křivku. Plocha P omezená touto křivkou a souřad-
nými osami je úměrná ohjemu reliefového tělesa
o výšce hn, spočívajícího na základně určené výškou

ho. Tato plocha je součtem jednotlivých proužků
P' dh. Součet lze nahradit integrálem, který je pak
dále roven:

hn hn

P = J pdh = flpflh J P dh = k' O. [(8)
h. h.

Vydělíme-li tedy planimetricky určenou plochu P
plochou základny v jednotkách ohrazu, t. j. úsečkou,
dostáváme střední výšku, tedy výšku, již hy měl
válec stejného objemu O nad uvažovanou základnou.
Tato grafická metoda je vlastně rychlým řešením
rovnice (7), z níž ji Penck také odvodil. Tímto způ-
sohem došel Dr Kuchař k jiným, podstatně nižším
středním nadmořským výškám.

C. Volha hypsometrické stupnice
pro ČSR.

Abychom vyšetřili některé charakteristiky, je proti
poslednímu způsohu vhodnější zvolit jinou metodu,
i když opět vyjdeme z hypsografické křivky. Tuto
křivku totiž můžeme získat s hlediska kolektivního
počtu jakožto součtovou křivku, zohrazl,ljící kumula-
tivní četnosti nadmořských výšek jednotlivých hodů
reliefu a jako takovou ji též vyšetřovat, stejným způ-
sohem, jak bylo naznačeno v odstavci o součtové
křivce. Vrstevnicový ohraz reliefu na mapě předsta-
vuje ohraničenou průmětnu, hustě vyplněnou prů-
měty reliefových hodů se spojitě se měnící nadmoř-
skou výškou - pole nadmořských výšek. Máme tedy
před sehou soubor, který lze podrohit kolektivnímu
vyšetřenL Četnosti nadmořských výšek určujeme od
maximální výšky hn vrcholu studovaného celku
k ploše vrstevnicového řezu, jenž je jeho podstavou
a jehož vrstevnice ho obepíná celou příslušnou část
reliefu. Četností určité výšky hj pak rozumíme nikoliv
délku příslušné výškové čáry, nýhrž diferenciální
proužek plochy dPi v rovině vrstevnice hj kol ní
položený. Sestoupíme-li s výšky hn do libovolné
výšky hj, pak plocha jejího vrstevnicového řezu je
vlastně součtem kolmých průmětů diferenciálních
plošných proužků kolem vrstevnic, nad ní se nachá-
zejících, které v sehe spojitě přecházejí. Určením
této plochy sčítáme vlastně četnosti výšek h od hn
do hi a stanovíme tak kumulativní četnost výšky hi,
již pak lze graficky vyjádřit na součtové křivce. Na
rozdíl od zvyklostí platících v geografii nanášíme
na osu úseček výšky hi od maximální k minimální
(tedy vlastně hlouhkové intervaly) a na osu pořadnic
plochy jednotlivých řezů, vhodným modulem pře-
vedené na úsečky. Součtový graf pak aproximujeme
hladkou křivkou - hypsografickou křivkou vyšetřo-
vané části reliefu. Tím je plocha vyjádřena jedno-
značnou spojitou funkcí klesající nadmořské výšky h:

P = f(h). (9)

Tato metoda hyla zvolena pro ověření udávaných
hodnot středních výšek pro ČSR a zároveň pro volhu
intervalů hypsometrické stupnice. Jako statistic-
kého materiálu jsem použil výsledků morfometrické
studie Dr Kuchaře, puhlikované v Kartografickém
přehledu [11]. Tabelo'Vané hodnoty obsahují kromě
střední nadmořské výšky ještě řadu morfometrických
charakteristik a to pro soudní okresy. Pro náš účel
však hyla důležitější zhývající část tabulek - plošné
výměry vrstevnicových řezů, na~házejících se v hra-
nicích soudních okresů, určované ekvidistantně po
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100 m. Dr Kuchař pak ještě všechny uvedené údaje
shrnul do tabulky ploch výškových stupňů pro celou
ČSR [12]. Zde si dovolím krátkou poznámku. Dr
Kuchař ve své zprávě se pozastavuje nad malou vý-
měrou řezů v nejvyšších partiích s tím, že podle jeho
jiných měření by měla být téměř dvojnásobná. Po
kontrole hodnot však zjistíme, že malé výměry
vznikly nedopatřením při vytváření dílčích součtů
ploch řezů pro Slovensko, a to tím, že do součtů ne-
lJyly pojaty hodnoty na str. 110 Kartografického
přehledu r. 1949,1) Uvádím zde tedy tabulku vý-
chozích hodnot nejen pro konstrukci hypsografické
křivky ČSR, ale též abych uvedl na správnou míru
dříve publikované údaje.

Výškav m I Plochav km!ll Výškav m Plochav km!

2000 49 1000 3452
1900 94 900 5979
1800 143 800 9924
1700 199 700 15835
1600 279 600 26894
1500 386 500. 44331
1400 561 400' 68783
1300 837 300 89371
1200 1286 200 112774
1100 2111 100 127827

. Způsobem uvedeným výše byla získána hypso-
grafická křivka a z ní jakožto součtové derivací
odvozena křivka četnostní. (Viz obr. 4.) Obě křivky
nám dovolí daleko hlouběji vniknout do vyšetřova-
ného materiálu, néž jak to dovoluje mechanicky pra-
cující aritmetický průměr. Součtová křivka nám

dává tři inflexp.íbody, z toho dva vzestupné a jeden
sestupný. Ukazuje to tedy na to, že vyšetřujeme
dvě indi.viduální složky, charakterisované jejich
typickými hodnotami hlI = 428 m a h'2 = 236m.
Hranicí, kde se obě složky prolínají, je hh = 328m.
Nelze tedy dobře charakterisovat vertikální členi"
tost reliefu CSR střední výškou 473 m (Kuchař [7]),
nýbrž je třeba udat dvě uvedené typické charakte-
ristiky. Těmito hodnotami se však ještě nespoko-
jíme. Chceme ještě určit obor, v němž je váha nad-
mořských výšek přibližně rovna váze výšky typické.
Takovým oborem je obor váhového zhuštění, který
je ohraničen, jak jsme si řekli, směrodatnými odchyl-
kami. Jejich hodnoty nám dává derivační křivka po-
lohou svých inflexních bodů: Uhl = + 90 m, UdI =
= - 48 m, (1h2 = + 60 m, (1d2 = - 55 m. Teprve
všechny tyto hodnoty tvoří potřebné charakteris-
tiky, daleko výrazněji a objektivněji udávající po-
měry vertikální členitosti vyšetřovaného reliefu.
Že součtová křivka správně indikuje dvě samo-
I) V tabulceB* [Hl byly též asi přehozenyvýměryřezů

htgoo = 692 a h1900 = 1 226 v okreseBreznon. Hr.Má býti asi
1226, 692, protožeplochas klesajícívýškoumusívzrůstat.

statné složky, v nichž jeví nadmořské výšky charak-
teristické tendence svého rozložení, to dokazuje též
nedávno uveřejněná orografická studie J. Hromádky.
[13] Výsledek svého orografického třídění, které je
kritikou orografických celků CSAV, zobrazuje sche-
maticky na mapce ČSR. Tam si může čtenář ověřit,
že procento plochy vhloubených celků, v nichž je
rozdělení výšek do jisté míry ovlivněno posici kří-
dového moře, uherské nížiny a jejich vnitřní stavbou,
je dosti značné - činí přibližně asi 30%. Tento
tak veliký celek nelze ovšem smě-
šovat s ostatními celky vyvýše-
nými, speciálně s pahorkatinou,
která je druhým typickým útva-
rem reliefu republiky. Jestliže tedy
součtová křivka nás přivedla na
to, že vyšetřujeme vlastně směs
dvou složek,je třeba, aby-
chom tuto okolnost vyjá-
dřili též dvojími charak-
teristikami. Pojem střed-
ní výšky ztrácí pak své
oprávnění a jen hrubě
aproximujeobjektivnísku-
tečnost.

Uvedené grafické znázornění výškových poměrů
v ČSR nám však dá ještě další cenné výsledky. Z de-
rivační křivky lze totiž vyčíst, že váhy Yi výšek
v určitých intervalech sledují osobité tendence. Vze-
stupnou řadu výšek lze tak rozdělit do skupin svým
způsobem charakteristických. Již při určování smě-
rodatných odchylek jsme omezili dva obory vá-
hových zhuštění. Mezinimi dává derivační křivka
jasný třetí obor - obor váhového zředění,
tedy obor zřejmě méně dotovaný příslušnými výš-
kami, v němž se protichůdným způsobem vůči sobě
uplatňuje výšková stavba reliefu obou charakteris-
tických složek. Zbývá nám ještě jedna (čtvrtá) část
derivační křivky, kterou je možno odděleně uvažovat.
Je to od (1hl prudce klesající část váhového zředění.
Derivační křivka v této· části je téměř přímkou, to
znamená, že váhy, t. j. směrnice tečen k součtové
křivce se mění téměř v konstantním kro~u, což
vlastně vyjadřuje to, že Se vzrůst~jící výškou se
ruění plocha vrstevnicových řezů téměř lineárně. Lze
tedy pokládat profilovou čáru reliefu mezi výškami
přibližně 500- 700 m za individuální obor, aproxi-
mativně charakterisovaný lineární závislostí sklonu
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na výšce. Protože však následující obor jeví jednot-
nější tendenci až od hranice 800 m, posuneme obě
hodnoty do místa největšího ohybu křivky této
partie - do 750 m. Zajímavé a pro vyšetřování ne-
sporně cenné je porovnání ploch jednotlivých oborů
k ploše celého souboru. Tak.v mezích 181-296 m je
20,4%' 296-380 m 13,3%, 380-518 m 25,~%,
518-750 m je 21,8% celkové plochy. Všechny tyto
údaje t. zv. relativní četnosti jednotlivých
oborů LIp : P jeň potvrzují výklad typických výšek.
Dospěli jsme tak vyšetřením hypsografické

křivky ke čtyřem jejím charakteristickým
oborům, tedy ke čtyřem stupňům reliefu
(181-296-380-518-750), v nichž jsou po-
všechné výškové poměry uspořádány jistým
způsobem. Pochopitelně jsme se omezili na onu
část, v jejíž výškách se nachází poměrně největší část
studovaného území. Zbývají ještě nejvyšší partie nad
750m, kde stačí volit rovnoměrně stupně v souladu
s tendencí hypsografické křivky tak, abychom ne-
skreslili vrcholové části reliefu. Zde se tedy již pod-
statně'uplatní subjektivní chápání věci, přesto však
lze říci, že zde nedojde k výraznějším nedostatkům
při vyjádření reliefu v ČSR. Pro hypsometrickou
stupnici nelze pochopitelně užít přesně těch hranic,
které dává hypsografická křivka, musíme tyto hod-
.noty zaokrouhlit na 100 nebo 50 m, což ovšem
nijak nestírá charakteristiku jednotlivých oborů.
Získáváme tak hypsometrickou stupnici:
O- 200 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 -

- 1500 - 2000. Dovolím si čtenáře upozornit na
dvě vrstevnice: za důležitou považuji vrstevnici
300m. Dosud užívaná 400 m dávala České :Křídové
tabuli příliš plochý ráz, stejně tak jako oblasti Mo-
ravské brány, Hornomoravského úvalu a některým
územím na Slovensku. Zato vrstevnice 400 m se zdá
být přebytečnou, i když stavba hypsografické křivky
nám ji označuje za důležitou. Jedná se hlavně o prak-
tické vyjádření přilehlých stupňů v některých par-
tiích Moravy a Slovenska barvou. Při obtížích ve
vyjádření v mapách menších měřítek by bylo asi
třeba si prakticky ověřit, zda by nedošlo ke skreslení
reliefu v Čechách, byla-li by tato vrstevnice vypuš-
těna. V Čechách totiž připadá na stupeň 300-400 m
asi 7,3% plochy a na 400-500 m 11,4%, zatím co
na Moravě asi po 3,6 % a 4,2 % a na Slovensku asi
po 4,2 % a 4,6 % plochy. Za lepší řešení lze však
pokládat ponechání vrstevnice 400 m jako důležité
charakteristiky, při stejné barvě stupně 300-500 m.
Nakonec si ještě uveďme pro srovnání několik

stupnic hypsometrických, užitých naší kartografií
pro ČSR, z nichž vybereme nejužívanější vrstevnice
a srovnáme s výše odvozenými hodnotami. Ověříme
si tak odlišná pojetí obou stupnic. Poslední srovnání
s hypsometrickou stupnicí Atlasu mira pak ukazuje
nápadnou shodu s námi odvozenou stupnicí. (Po-
znamenejme jen, že barevný stupeň 0-100 m není
na mapě ČSR Atlasu mira využit. Ve většině případů,
pokud nebude na mapě ČSR na př. větší část uherské
nížiny, je vhodnější barevný stupeň 0~200 m.)

D. Závěr.
Úkolem tohoto článku nemohlo být podání koneč-

ných výsledků, protože jsem si vědom dvou nedo-
statků. První spočívá v nedostatečném dotování vý-
chozího materiálu - bylo by potřeba určit plochy
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Obr. 5. Srovnání hypsometrických stupnic pro ČSR.
a - Školní zeměpisný atlas,Šalamon - Kuchař, ÚSGK 1956,

ČSR 1: 1 500000.
- Školni zeměpisný atlas pro 4. a 5. post. roč. ÚSGK 1956,

ČSR 1: 2 000 000.
b -+- ČSR 1: 500000, 4. vyd., SZKÚ 1952.
c - ČSR 1: 750 000, ÚSGK 1955.
d - Školní zeměpisný atlas, Šalamon - Kuchař, ÚSGK 1956.

ČSR 1: 1 000 000.
e - Československo v l}lapách. Orbis 1954, 1: 2 000 OGO.
- Malý atlas světa, USGK 1956, ČSR 1: 2 000000.

f - ČSR nástěnná mapa,ÚSGK 1956, 1: 400 000.
g - nejuživanějši stupně.
h - stupnice odvozená z hypsografické křivky.
i - Atlas mua, GUGiK 1954, Čechoslovakija 1: 1 500000.

(Vrstevnice 1250, 1750, 2250 nejsou podány barvou.)

aspoň ještě v polovičním intervalu - a druhý
v tom, že vyšetření bylo provedeno na politickém
a ne na geografickém celku. Protože jsem nemohl
vyhovět těmto předpokladům, dovolil jsem si aspoň
na částečném řešení podat malou ukázku toho, že
v kartografii lze dosáhnout toho, aby mapová díla
byla co nejvěrnějším obrazem skutečnosti. Chci tímto
znovu apelovat na to, aby tvůrčí práce v kar-
tografii, t. j. aby nové cesty, jimiž se chceme
při zobrazování jevů zemského povrchu
i jevů společenských ubírat, spočívaly na
solidních, vědecky zdůvodněných zákla-
dech a nebyly jen výsledkem subjektiv-
ního názoru toho či onoho autora. Je třeba,
aby s tohoto hlediska byly zpracovány nejen otázky
generalisace, geografické typisace, technologie vý-
roby, ale také metody topografických prací, otázka
volby značkových klíčů a únosnosti, čitelnosti mapy
atd., prostě vše, co ještě dnes kartografie nemá
uspokojivě vyřešeno. Neboť jen tehdy může uživatel
očekávat, že dílo, jež mu kartograf odevzdá, bude
dokonalé.

[1] E. Imhof: Aufgaben und Methoden der theoretischen
Kartographie. Petermanns Geographische Mitteilungen,
1956, 2, str. 165.

[2] F. R. Helmert: Die Ausgleichungsrechnung nach der
Methode der kleÍnsten Quadrate. 3. vyd., Berlín 1924,
str. 350.

[3] Fr. Vitásek: Fysický zeměpis II. Praha 1954, str. 360.
[4] Dr J. Čermák: Střední nadmořské výšky okresů v Čechách.

výroční zpráva VZÚ, 1921.
[5] U. Kolařik: Střední nadmořské výšky okresů v zemi

Moravskoslezs)l;é.výr. zpráva VZÚ, 1930.
[6] U. Kolařik - Dr I. Honl: Středni nadmořské ,výšky na

Slovensku a v Podkarp. Rusi. výr. zpráva VZU, 1931.
[7] Dr K. Kuchař: Střední nadmořská výška československých

zemi. Statistický obzor, 1933, str. 485-487.
[8] O. Kudrnovská: Kartometrické stanovení krajinných typů

Československa, Kartografický přehled, 1948, 1-6, str.
52-60.

[9] B. Šalamon: Některé morfometrické charakteristiky
krajinných relíefů. Kartografický přehled, 1953, 1, str.
5-12, 2, str. 73-77.
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[10] A. Penck: Morphologie der Erdober1lache I, Stuttgart 1894,
a) str. 37, b) str. 43-46.

[11] K. Kuchař: Stanovení morfografických charakteristik
českoslov. stát. území. Kartografický přehled, 1949, 1-6,
str. 28-49, 7-12, str. 107-114. '

[12] K. Kuchař: Rozlohy výškových stupňů Československa.
Kartografický přehled, 1950, 1-6, str. 62-64.

[13] J. Hromádka: Orografické třídění Československé re-
publiky. Sborník Čs. spol. zeměpisné, 1956,3, str. 161-192,
4, str. 265-298.

Kromě uvedené literatury bylo použito též přednášek prof.
B. Šalamona a rukopisu připravovaného Vyrovnávacího počtu
prof. J. Bohma.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Hranolové záměrné zařízení a indikátor kolmosti

pro vodorovné dálKoměrné základny 526.923

Kolmá poloha dálkoměrné laťové základny určuje se dioptrem,
záměrným dalekohledem - u Wildovy invarové lati, nebo koli-
mátorem - u Zeissovy lati. U většiny latí není možná kontrola
správné polohy latě a měřič se musí spoléhat zcela na pomocníka.
I když je lať' správně postavena může se její poloha během
měření vnějšími vlivy změnit (na př.větrem) a znehodnotit tak
měření;' Takovou chybu zjistíme ovšem až při výpočtech. Z to-
hoto hlediska se jeví nejvýhodnější Zeissova ocelová lať. Koli-
mátor Zeissovy dálkoměrné latě umožňuje kontrolu správně
zaměřené osy kolimátoru na theodolit během měření paralaktic-
kého úhlu a m.ěřičsi tak může kdykoliv ověřit správnost polohy
latě.

Všechny tyto pomůcky mohou však způsobovat stálou chybu,
neboť přesná poloha záměrných zařízení se získá až rektifikací.
Čas od času se pak musí provést kontrola záměrného zařízení.

Nový způsob používá dvojitého pentagonu, upevněného upro-
střed dálkoměrné latě v rovině dané záměrnými terči, nebo v ro-
vině s ní rovnoběžné. Na horní vodorovné části základny, pozo-
rované v obou hranolech, jest nakreslena kontrastní barvou
přímá ryska, rovnoběžná s rovinou záměrných terčů. (Viz půdo-
rys latě na obr. 1.)

obru. f'lJshf
• vyf.tjč~ směr

E-ODO

V zorných-polích obou hranolů se vytvoří obrazy této rysky.
Oba obrazy se musí v případě správné polohy hranolu zobrazit
nad sebou a vytvořit svislou záměrnou značku, které použije- /
me k zacílení na theodolit.

Hranol je upevněn v prstenci otočném kolem osy rovnoběžné
s podélnou osou latě. Při otáčení hranolu zůstává jeho svislá osa
stále kolmá k pomocné rysce, což umožňuje nakloněním hranolu
zaměřit objektiv theodolitu pod libovolným úhlem a postavit
takto lať současně kolmo k záměrné ose theodolitu. (Viz obr. 2.)

Doplníme-li tuto soustavu hranolů dalším jednoduchým nebo
dvojitým pentagonem otočeným k theodolitu, můžeme v daleko-
hledu opět pozorovat obraz pomocné rysky. Při správné, to jest
kolmé poloze latě k záměrné ose, bude obraz rysky svislý, což
vysvětluje obrázek 3, kde schematickým zobrazením na dvě

Pohlea V zorném poli
dale/(()hlectu.

~

Pohled v zorném poli
áa.lekohled.l/.

průmětny vyjdou obrazy dvou bodů přímky v nárysu na svislé
přímce. Na obrázku 4. pak jsou zobrazeny opět dva body po-
mocné rysky udávající směr rysky, při čemž naklonění jest zá-
vislé na pootočení latě.

Délka záměrné rysky v hranolu jest závislá na délce rysky
nakreslené na lati (závisí ovšem také na velikosti zorného pole
hranolu). Ryska délky I zobrazí se v hranolu jako záměrná
ryska v délce I'.

Při pootočení latě o délkovou hodnotu d změní také obraz
konce lati (rysky) svoji polohu přibližně o stejnou délkovou
hodnotu d. (Viz obr. 5.)
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Vyjádřeme si úhlové hodnoty 15~ oc tangentou:
L1 L1

tg15= T tgIX=1'
I· tg15= L1 I'· tg IX= L1

I· tg15= I' . tgac
I

tgac= 1" tg 15

Zobrazí·li se v hranolu ryska dlouhá 100 cm délkou 1 cm bude
poměrtangent obou úhlů:

tgIX= 100' tg15
Tento indikátor kolmosti latě k záměrné ose theodolitu jest

tedy velmi citlivý a umožňuje nastavení latě nebo kontrolu
s přesností 201/ i větší.

Ing. Libor Fausek,
Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně

4

.~
I
I___ J

526.98:686.8
Existuje celá řada typů tyčových kružítek. Všecky mají dvě

hlavní vady: jejich obsluha je při větších poloměrech pro jed·
noho kresliče obtížná a mnohým chybí jemné nastavení tužky
nebo rysovacího pera na žádaný poloměr. '
Jednoduchými prostředky jsme si v GTKÚ v Bratislavě se·

strojili tyčové kružítko; které obě uvedené vady odstraňuje,

526.99:624/627 Krumphanzl, V.
. Speciální geodesie I (Geodetická prlprava inženýrských pro-
jektů a výstavby). Jqe o učební text pro studijní potřebu po-
sluchačů zeměměřického inženýrství. České vydání vyšlo
v červnu v Praze, slovenské v Bratislavě v dubnu t. r. Látka,
která je upravena podle požadavků učebního plánu je zpraco-
vána na 236 stránkách se 149 obrázky. Cena knížky je 17 Kčs.
Je to naše první učebnice a kniha vůbec z. oboru, speciální

geodesie,který se s rozvojem stavebnictví, hlavně v oblasti
velkýchprůmyslových, sídlištních a vodohospodářských staveb,
rozvinuli u nás. Vytyčování staveb a různé měřické úkony si
dříveprováděli projektanti a stavbyvedoucí sami. Avšak s růs-
tem výstavby se měřické úkoly vymkly ze všeobecného rámce
projektových a stavebních prací a vytvořily samostatný obor,
označovanýjako speciální (často též inženýrská) geodesie.
Autor, který se tímto oborem zaobírá již dlouhou dobu,

a to po stránce praktické i teoretické, zde zachytil své i cizí
zkušenosti. Zařadil se tak do předních řad avantgardy této
nové discipliny, která je nezbytným doplňkem zeměměřického
inženýrstvíu nás.
Jde zatím o první část speciální geodesie obsahující toliko

všeobeclléa základní poznatky. Teprve druhý dll bude věnován
speciálnímaplikacím geodesie v různých oborech ve staveb·
nictví a v průmyslu. '
Přesto, že jde o nové pole půs'obnosti čs. geodetů a země·

měřičů,takže se autor mohl opírati toliko o cizí vzory, možno
již nyní označit výsledek jeho snah za zdařilý.

zjednodušuje dosavadní konstrukci použitím standardních dílů
běžné rysovací soupravy.
Na jednom konci tyče 5 (obr. 1) asi 1 m dlouhé je upevněna

konsolka 6 přizpůsobená možnosti nasazení tužky nebo rysova-
cího pera 7 obyčejného nulátka. Mikrometrický šroubek 8,
slóužící nulátku na volbu velikosti kroužku, slouží u tyčového
kružítka k přesnému nastavení požadovaného poloměru. Hrubé
nastavení poloměru provede se posunutím objímky 1 nesoucí
hrot 3. Při manipulaci s kružítkem, nanášení tuše do pera, regu-
laci poloměru a pod., drží kružítko ve svislé poloze pérový sto-
jánek 2. Je-li třeba většího tlaku na hrot 3, lze objímku zatížit
závažím 4.
Manipulace s kružítkem je velmi jednoduchá a pohodlná.

Posunutím objímky nastavíme přibližně poloměr. Hrot po-
stavíme do středu kruhu. Kružítko stoji na stojánku. Při velkém
poloměru je druhý konec tužkou nebo perem opřen o kreslicí
podložku. Při poloměru menším než poloviční délka tyče se opře
o podložku opačný konec tyče. Vtéto poloze se bezpečně a přesně
reguluje tužka nebo rysovací pero na vynesedý poloměr, může se

nanést tuš do pera a kruhový oblouk se kreslí yolným vedením
tužky nebo pera směřujícího kolmo k papíru a to jednou rukou
aniž by bylo třeba starat se o držení hrotu ve středu kruhu.
Tento postup zaručuje jemné "edení kreslicí pomůcky (tužky
nebo pera) po žádaném kruhovém oblouku. Protože konstrukce
je jednoduchá, vychází z dílů standardně vyráběných, neklade
na výrobu zvláštních požadavků a znamená značnou pomoc
v kresličské praxi, doporučovalo by se, aby naše výroba za-
řadila tento typ tyčového kružítka do svého výrobního pro-
gramu.

Učebnice pochopitelně má jako každá průkopnická práce své
příznaky dětských nemocí. Přesto však je látka zpracována
přehledně a srozumitelně a podává již nyní vcelku správný
názor o úkolech v oboru přesného vytyčování.
Kniha je většinou zaměřena na praxi a \neobsahuje proto

mnoho teorie. A zde vidíme její neúplnost, neboť na tomto
novém poli působnosti našich zeměměřických odborníků, kde
postrádáme usměrňujících předpisů a kriteria přesnosti, musí
být zeměměřičtí pracovníci v projekci a na stavbách vyzbrojeni
dobrými znalostmi z oboru teorie chyb niěřických přístrojů
a metod, aby byli sto zvolit nejvhodnější metodu a pracovní
postup a mohli sami ihned posoudit potřebnou míru přesnosti
pro ten který případ. Postrádáme proto v této učebnici statě,
zaobírající se dostatečně rozbor-empřesností s ohledem na daný
účel a jednotlivé druhy práce a to tím více, že naše literatura
je v oboru teorie chyb značně neúplná. Zřejmě si byl autor
vědom této mezery, neboť v úvodu poukazuje na příslušnou za-
hraniční literaturu. Výjimku činí kapitoly o vytyčování oblouků.
Uvedená knížka je rozdělena na 213 odstavců ve dvou zá-

kladních částech: Třístupňová projektová dokumentace a Zá-
klady vytyčovací techniky.

Část první.
Úvodem autor rozebírá důvod vzniku a vývoj speciální geo-

desie a pojednává všeobecně o projekci a jejím rozdělení na
stupně připravenosti. Správně poukazuje na potřebu řádně pro_
váděných měřickčch prací jako podkladů pro investiční vý_
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stavbu. Upozorňuje na důležitost koordinace různých geode-
tických problémů v projekci a na vlastní stavbě. Podobně jako
čs. geodeti spolupracující na investiční výstavbě má za to, že
by se to dalo zajistit ústřední postavou "hlavního geodeta".

Prvotním a základním předpokladem projekce a výstavby je
řádně provedený geodeticko-topografický průzkum staveniště,
což znamená správné zjištění vzájemné prostorové souvislosti
jednotlivých bodů terénu, která se dokumentuje mapou nebo
plánem. Nejvhodnější mapa pro velkou část projektových
úkolů je však mapa prostorová (plastická). Je proto škoda, že
v českém vydání této učebnice .byly vypuštěny odstavce o vy-
užívání plastických map a plánů, které jsou uvedené ve slo-
venském vydáni. Avšak ani tyto odstavce I)plastických mapách
nejsou úplné, neboť se nezmiňují vůbec o anaglyfech, jejichž
význam pro projekci byl již v zahraničí dávno oceněn.

V odstavci o rozpočtové dokumentaci ve slovenském vydání
je poukaz na použitou lite.raturu5) nesprávný, neboť jednotný
ceník projektových a průzkumových prací nemá s normálovou
kalkulací nic společného. Správně má být poukázánI) na Sbor-
níky kalkulačních normálů.

V seznamu projektových organisacíjsou pro projektové ústavy
Vodoprojekt a Hydroprojekt uvedena chybná resortní minis-
terstva. Správně to je pro oba ústavy ústřední správa vodního
hospodářství (ÚSVH), jejíž předseda podléhá ministrovi energe-
tiky.

Část druhá.
Tato část je rozdělena na několik samostatných oddílů:
1. chyby strojové, 2. měření délek, 3. vytyčovací metody,
4. pravoúhelníkové sítě, 5. výšková vytyčování, 6. vytyčování
oblouků.

V oddílu o strojových chybách autor probírá podrobně půso-
bení některých strojových chyb: kolimační, v pointování.
v odečítání, z excentrického postavení stroje a v urovnání libely.

Plně souhlasíme s názorem autora, že je nutné v této učebnici
zopakovat působení hlavních měřických chyb. Nelze proto dosti
dobře pochopit, proč nebral tuto svou zásadu důsledněji a ne-
zmínil se i o jiných důležitých chybách měřických, které mohou
jakost přesných prací pro vytyčovací účely velmi znehodnotit.
Hlavně postrádáme úvahy o chybách vlivem působení tepla
(slunce) na stroj a na lihelu.

V odstavci o kolimační chybě je uveden pro její výpočet také
vzorec

" l:Llw"
c=---

2n
Ten však je jen hrubě přibližný, neboť zahrnuje též chyby

v pointování, v odečítání a jiné. K tomu, aby byl teoreticky
správný a pro praxi upotřebitelný, musel by se s ohledem na
nahodilost chyb v pointování a v odečítání dostatečně opírat
o zákony počtu pravděpodobnosti.

V úvahách o chýbách v pointování nelze dosti dobře souhlasit
s tím, aby pro přesné práce byl za maximální chybu brán troj-
násobek chyby střední, neboť není teoreticky ani empiricky
zdůvodněný. Správnější i vhodnější je používat dvojnásobek
chyby střední.

Kapitoly o délkovém měření jsou přehledně uspořádány
a obsahují odstavce o přímém měření délek, o měření v prů-
myslových závodech, o nutných korekcích měřených veličin
a o stabilisaci měřických bodl1 na stavbě. Největší část této
stati je věnována paralaktické polygonometrii. Zde jsou velmi
podrobně probrány různé způsoby této metody, popsány pra-
covní POBtupya jejich uspořádání s ohledem na měřické chyby.

V oddíle o vytyčovacích metodách jsou uvedeny elementární
měřické úkoly, jako vytyčování bodů, přímek a úhlů, prodlužo-
vání směru a přibližné vytyčování směru na velké vzdálenosti,
které jsou nezbytné s ohledem na pedagogickou úplnost a uce-
lenost dUa.

Dosti místa je věnováno pravoúhelníkovým sítím, které tvoří
nejdůležitější prvky vytyčování na všech větších staveništích.
Jsou zde uvedeny jednotlivé ,způsoby jejich vytyčování, roz-
vinutí, zajištění a zaměřeni. Uvahy o orientování a stanovení
rozměrů těchto sítí však nejsou úplné. Je na nich přiliš patrný
vliv sovětské literatury, která však vychází z jiných podmínek
a předpokladů. Tato část by rozhodně získala, kdyby bylo
věnováno více místa připojování těchto sítí na body trigono-
metrické.

Úvaha o přesnosti vytyčování a o přesnosti geodetických
čtvercových sítí postrádá teoretického zdůvodněni. Máme-li
zaručit přesnost vytyčené stavby na ±2 cm, musí být s ohledem
na působení chyb v geodetickém zakladu a v měření, vrchol
čtverce určen jistě s větší přesností než 10-15 mm, jak uvádí
autor.

P{}kudjde o stabilisaci bodů pravoúhelnikových sítí chybí
upozornění na nutnost podsypu z t. zv. nenamrzavých zemin,
což podle zkušeností na naší největší stavbě se ukázalo ne-
zbytným.

.výškové vytyčování obsahuje úlohy o vytyčování skloněné
přímky, vodorovné i skloněné roviny, vytyčování Yrstevnic,
přenášení výšek a určování výšky stavby.

Mimořádnou pozornost věnuje autor teorii a technice vytyčo-
vání oblouků, vyskytujících se v inženýrském stavitelství (sil-
nice, železnice,vodní stavby). Tato část je velmi podrobně pro-
pracována a doprovázena celou řadou obrázků a praktických
příkladů. Možnoji pokládat za dobrý přínos pro naší odbornou
geodetickou literaturu. V této části je jen neúplně zpracována
látka o způsobech a výpočtu klopení vozovek v obloucích. Pro
přechod ze střechovitého sklonu do sklonu jednostranného uvádí
autor jen způsob klopení kolem vnitřního okraje oblouku, kte-
réhó se používá ponejvíce jen u železnic.V silničním stavitelství
je ve větší oblihě (u městských komunikací pak výhradně)
způsob klopení kolem osy vozovky. Dále autor uvádí, že příčný
sklon vozovek se pohybuje v mezích 2-8 %. To je však ne-
přesné, neboť příčný sklon vozovek závisí na podélném sklonu
nivelety a v obloucích též na návrhové rychlosti vozidel.V tra-
tích přímých se příčný sklon pohybuje v mezích 1-4 %.
V obloucích pak smí dosáhnout maxima až 8 %.

V učebnici není jinak hrubších nedostatků, až na některá ne-
dopatření při tisku, hlavně u slovenského vydání; tyto však
čtenář snadno objeví a sám si opraví. Je metodicky zpracována,
prohlubuje vědomosti posluchačů zeměměřického inženýrství
a objasňuje jim nové úkoly čs. geodesie. Praktikům pak oživuje
některé problémy a povzbudí je jistě k jejich důkladnějšímu
studiu.

Kniha je doplněna celou řadou obrázků, tabulek a příkladů
z praxe, takže se stává živou.

Můžeme jí proto doporučit každému, kdo se zajímá o rozvoj
čs. geodesie a věříme, že získá 'pro tento nový obor geodesie
větší porozumění.

Geographische Ortsbestimmungen. Die Methoden der Orts-
und Zeitbestimmung durch Beobachtung der Gestirne. (Určo-
vání zeměpisných poloh. Metody určování poloh a času pozoro-
váním hvězd.) VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1955, 232 stran, 58 obr.

Kniha v prvních dvou kapitolách přehledně probírá statě ze
sférické astronomie, třetí až sedmá kapitola je věnována určo-
vání polohy a času, osmá určování polohy v polárních oblastech.
Řeší se především matematická stránka problematiky určováni
polohy a času, při čemž se autor nevyhýbá ani metodám v praxi
méně užívaným, ale matematicky zajímavým. Na př. průchody
hvězd více vertikály, určení polohy z paralaktických úhlů,
zeměpisné délky ze zákrytů hvězd Měsícem, azimutů nebo
zenitových vzdáleností Měsíce, sférických vzdáleností nebo
průchodů meridiánem. ,

V dodatku je přehled vzorců, pomocné tabulky a rejstřík.
Kniha, svčdi':ícío neobyčejném přehledu a zkušenostech auto-
rových, se řadí k dílům více teoretickým. Na rozdíl od Nietham-
merovy publikace Die genauen Methoden der astronomisch-
geographischenOrtsbestimmung, Basel, 1947, se však neomezuje
na úzký výběr nejpřesnějších a prakticky nejčastěji užívaných
metod. Předpokládá použití sextantu, theodolitu a upozorňuje
i na možnosti využití nejprimitivnějších prostředků, jako je
Harzerův nitkový trojúhelník. .

Hlavním kladem knihy je značná obsažnost v souboru metod
a jejich elegantní matematické zpracování. Mnoho praktických
rad o měřických postupech v ní nenajdeme. To však nebylo
ani jejím cílem. Ing. Rambousek

526.61 (497.1)
Bulletin de l'Observatoire Astronomique de Beograd,roč. 1954,

č. 3, Bělehrad 1955.
Z časopisu bělehradské observatoře zjišťujeme, že jugoslávští

astron.omové a geodeti mají zavedenou pravidelnou šířkovou
službu a měří zeměpisnou šířku a tím i kolísání pólu zenit-
teleskopem o průměru objektivu 110 mm. Pravidelnou časovou
službu uskutečňují pasážníkem Askania 100/1000a to dvakrát
za noc. Jednou po západu a podruhé před východem Slunce.
Pravidelným příjmem a registrací signálů RWMa, TMAa a GIC
a jejich porovnáním s vlastními hodinami, kontrolov\lnými
vlastním pozorováním, zjišťují polodefinitivní opravy uvede-
ných časových radiotelegrafických signálů. Činnosti jugosláv-
skýchgeodetů a astronomů budemenyní věnovat větší pozornost.

Dr Lukeš
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Potřebná přesnost výpočtu výšky letu v diferencované metodě
Ing. Vladimír Krátký, VTA AZ, Brno 526.918.742:2:526.918.52

(

(Dokončení.)

6. Přesnější odvození vztahů.
Při dosavadních úvahách jsme posuzovali polohu

úsečky 12 podle odchylek tJ a Jr vzhledem k fokál-
nímu swmkovému bodu a podle odchylky Jr'
vzhledem k nadiru. Zanedbávali jsme přitom,
že polohu fokálního bodu a nadiru na sním-
ku neznáme.

a) Vliv perspektivní deformace.
Jestliže budeme uvažovat hodnoty"J a .1r vztažené

k hlavnímu bodu, jehož polohu na snífIlku vždy
známe, dopouštíme se tím nepřesnosti dtJ a dJr,
která závisí na vzdálenosti fokálního .bodu od bodu
hlavního. Tato vzdálenost e je dána pro strmý snímek
vztahem

e ..:-1 ; • (23)

Při tom oba body, hlavní i fokáln~,leží na hlavní
spádnici.
Podle obr. 11 platí

Jr = Jr + dJr ,
tJ.= F+ dtJ. .,.

dJr
-2- = e' costp,

dtJ= e • sin tp

dJr =f' costp· v,

dtJ= f' sintp . v.
2

Podle rovnice (15) bude
v -. -

dhs'l= h7 (Jr' costp+ tJ~sin tp) +
+ h ; (dJr'costp + dtJ· sintp)

a po dosazení členů (25a)
'JI - -

dhs'l= h7 (Jr" cos tp + tJ· sintp)+
+ h .!'..- (f. . cos2qJ. 'JI + f' ~in2tp • v),J. . 2

dhS'l= ma' v(Jr . cos tp + J siJiqJ)+
h+ 2" '112 (1+ cos2tp), (26)

kde Jr' a "3" značí excentricitu měřené úsečky vzhle-
dem k hlavnímu bodu (viz obr. 11),

h - relativní výška letu.
Z rovnice (26) je patrno, že chyba dhs~ se skládá

ze dvou částí. První část vyjadřuje závislost chyby
na -polozeměřené délky vzhledem k hlavnímu bodu,
druhá .část je nepřesnost způsobená nahrazením
lokálního bodu bodem hlavním

.dh". = dhl + dh2. (26a)
Hodriotu dhl můžeme snížit na minimum vhodným
rozmístěním, případně volbou bodů. pro výpočet
výšky letu. Naproti tomu hodnotudh2 nemůžeme
podobnou. volbou ovlivnit a pro určitý snímek
púsobí jako nevyhnutelná chyba.

b) Vliv převýšení terénu.

;Z,,.',.. ~,

"'" '',..z,,

Obdobně podle o~r. 12 můžeme psát
Jr' = 2fT + dJr' ,

dJr'-2- .....:.e' . cos tp ..:.. f' v . cos tp •

Podle rovnice (22) platí

dh, = Jr' Jh dJr' Jh
s. 2s' + -2--' SI

Ltr'Jh ' Jh
dhs'.= ---- +f' v·cosm• -,-o2s' T S
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Tabulka I.
f= 210 mm, h = 4000 m, ma = 19050, ,,= 2°,s'= 170 mm, dL1p = 0.01mm.

1. Nejnepnznivější rp pro řešenírovnice(30a)
L1h = O L1h = 50 m L1h = 100 m

I
L1r:0 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000000000
18766554444
2 16 14 12 11 10 9 9 8 8 7
3 24 21 19 17 15 14 13 12 11 10

J 4 33 2825 22 20 19 17 16 15 14
5 43 36 31 28 25 23 21 20 19 17
6 55 43 38 34 30 28 26 24 22 21
7 74 52 44 39 35 32 30 27 26 24
8 90 59 50 44 40 36 34 31 29 27
9 90 67 56 49 44 40 37 35 32 30

2. Chyba ve vypočtené výšce letu.
L1h = O

dh,' L1r

vm O 1 2 3 4 5 6 7' 8, 9
O 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11
1 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11
2 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11
3 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11

J 4 6 6 7' 7 8 9 9 10 10 11
5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11
6 6 7 78 9 9 10 10 11 11
7 7 7 8 8 910 10 11 11,12
8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12
9 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

L1rrp
VO O 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

O O O O O O O O O O O
1 '6 5 5 4 4 3 3 3 3 3
2 11 10 9 8 8 7 7 6 6 6
3 16 15 14 13 12 11 10 10 9 9

J 4 22 20 18 17 16 14 13 13 12 12
5 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14
6 33 30 27 25 23 22 20 19 18 17
7 38 34 32 29 27 25 23 22 21 20
8 43 39 36 33 31 29 27 25 24 23
9 48 44 40 37 34 32 30 28 27 26

dh,' L1r

vm O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14
1 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14
2 7 a 9 10 10 11 12 13 14 14
3 7 a 9 10 10 11 12 13 14 14

J 4 a a 9 10 11 11 12 13 14 15
5 a 9 9 10 11 12 12 13 14 15
6 a 9 10 10 11 12 13 13 14 15
7 9 9 10 11 11 12 13 1~ 15 15
a 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15
9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16

3. Grafické vyjádření přípustného převýšení ve snímkové dvojici.
'Li'h = O L1h = 50 m

I V tomto vztahu jsou dva členy, z nichž jeden lze
ovlivnit vhodnou volbou bodů pro výpočet výšky
letu, zatím co u druhého členu tuto možnost nemáme,
protože směr hlavníspádlúce na snímku není známý.

c) Spt?'ečný vliv perspektivní deformace
a převýšení terénu.

Spojíme-li obě dílčí chyby dhs'l podle (26) a dh•.•
podle (29) dostaneme výslednou chybu v určení
výšky letu
dh: = dh••• + dh".= ma' ,,(L1r.· cos Ip + "J . sin Ip) +

h· - , L1r' L1h L1h
+ Tř'(1+cos21p)+ 2s' +f'''7coslp

(30)

iř
a •• 5

rp L1r

VO O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O O O O O O O O O O O
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5
3 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8

J 4 16 15 14 13 13 12 12 11 10 10
5 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13
6 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15
7 28 26 24 23 22 21 20 19 18 17
8 32 30 28 27 25 23 22 21 20 20
9 36 34 32 30 28 27 25 24 23 22

dh,. L1r

vm O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O 9 10 11 12 13 1~ 15 16 17 18
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2' 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

'6 4 10 10 11 1213 14 15 16 17 18
5 10 11 12 13 ~3 14 15 16 17 18
6 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18
7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19
9 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19

180
2.

1$0
~ 1100
It

Š 120
S
6

7

a po malé úpravě

(
- L1h) -dh,.= ma'''' .1r + f' "S' .coslp+ ma' " .<5. sinlp+

h L1r . L1h
+ 2",,2. (1+ cos21p)+ 2s' (30a)

7. Praktické uplatnění odvozených
vztahů.

Podle odvozené rovnice (30a) muzeme vypočíst
pro obecné případy chyby dh•., způsobené různou
polohou měřené délky na snímku.(proměnné hodnoty
L1r, b a Ip) a závislé na konstantě měřické komory f,
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Tabulka II.

1= 100 mm, h = 2000 m, ma = 20000, v = 2°, s' = 170 mm, dLlp= O,~2mm.

1. Nejnepříznivější cp pro řešeni rovnice (308)

vqioI O
Llr

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O O O O O O O O O O O
1 16 13 11 9 8 7 6 6 5 5
2 35 27 22 18 16 14 12 11 10 9
3 59 41 32 26 22 20 18 16 15 14

- 4 90 56 42 34 30 26 24 21 19 1815 5 90 64 50 42 36 32 29 26 24 22
6 90 70 57 48 43 38 34 31 28 26
7 90 74 63 54 48 43 39 35 32 30
8 90 78 68 60 53 47 43 39 36 33
9 90 80 71 63 57 51 47 43 40 37

2. Chyba ve vypočtené výšce letu.

Llh = O

dh,' Llr
vm O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9
1 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9
2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9
3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9

J 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9
5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9
6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10
7 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10
8 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10
9 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11

Llrqi
Vo O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O O O O O O O O O O O
1 12 10 8 7 6 6 5 5 4;4
2 24 19 16 14 13 12 10 9 8 \8
3 35 28 24 21 19 17 15 14 13 12

"6 4 45 36 31 28 25 22 20 19 17 16
5 54 45 38 34 31 28 25 23 22 20
6 62 52 45 40 36 33 30 28 26 24
7 68 58 51 45 41 37 34 32 30 28
8 73 63 56 50 45 41 38 35 33 31
9 75 67 60 54 49 45 42 39 36 34

dh,' Llr
vm O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
1 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11
2 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11
3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11

Ó 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11
5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12
6 6 6 7 7 8 9 10 1011 12
7 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12
8 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13
9 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O O O O O O O O O O
9 8 7 665 5 544
18 16 14 12 11 10 9 8 8 7
27 23 20 18 16 15 14 13 12 11
35 30 27 24 21 19 18 17 16 15
43 37 32 29 26 24 22 21 20 19
49 43 38 34 31 29 26 25 23 22
55 48 43 39 36 33 30 28 27 25
60 53 48 44 40 37 34 32 30 28
6457 52484441 38 36 33 31

O
1
2
3

d 4
5
6
7
8
9

dh,'
Llr

vm O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14
6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14
8 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15
9 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15

2

3

,.
S 5

výšce letu h, snímk.ovém ,měřítku Ma' nadirové
vzdálenosti 11 a na převýšení L1h dvojice terénních
hodů, sloužících k výpočtu výšky letu. Tato skupina
hodnot je pro určitý snímek konstantní.

V závislosti na různých komhinacích hodnot LiT
a ;r (od O mm do 9 mm) sestavme tahulky těchto
chyh pro normální leteckou komoru o f = 210 mm,
h = 4000 m, Ma = 1: 19 OSO a pro širokoúhlou
leteckou komoru o f= 100 mm, h·= 2000 m, Ma =
= 1: 20 000. Nadirovou vzdálenost volme pro oha
případy 11 = 2°, převýšení L1h dvojice terénních bodů
pro každou konstantu komory f trojí: Om; SOm;

,
7

6

9

100 m. Úhel rp dosazujeme vždy takový, který působ
pro jednotlivé kombinace L1r a Ó nejnepříznivěji.

Pro výpočet nejnepříznivějších hodnot rp derivujme
vztah (30a) podle proměnné rp a derivaci položme
rovnu .nule

( - .dh) -
- ma • 11 • L1r + f' 11 • sr .sin rp + ma • 11' tJ • eosrp-

- h· 112• sinrp' eosrp= O. (31)

Násobíme-li tutolovnicikoeficientem h / ,
• 11' smrp'cosrp
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Krátky: Potřebná přesnost výpočtu výšky letu v diferencované metodě s~~~;~i{~t57~bč.~

zjednoduší se na
'f2

""i Llr + - . Llh
u s'h

---------f·v=Osin qJ cos qJ
a řešením této rovnice odvodíme nejnepříznivější qJ
pro všechny výše uvedené případy.
Pro f = 210mm a trojici různých Llh jsou hod-

noty qJ seřazeny v první části tahulky I, pro kon-
stantu f = 100 ním v první části tahulky II.
V druhé části .ohou tahulek jsou vyjádřeny maxi-

mální chyhy dh." kterými mohou hýt za různých
předpokladů zatíženy vypočtené hodnoty výšky letu.
Hodnoty dh., jsou uvedeny v metrech.
Tak na příklad pro f = 210 mm, Llh = SOm

a hodnoty Ó = Llr = 4 mm hude nejnepříznivější
qJ= 16° a dhs'= II m.
Porovnáme-li vzájemně druhé oddíly tahulek
I a II,je patrno, že chyby v určené výšce letu rostou
hlavně s argumentem Llr, zatím co s argumentem ~
se zvětšují pomaleji. TatQ okolnQst uk~zuje, že je
I\utné při volhě hodů pro výpočet výšky letu dodržet
co možná nejlépe jejich stejnou vzdálenost od hlav-
níhohodu tak, ahy rozdíl Llr hyl co nejmenší.
Nyní zhývá ještě řešit otázku, pro jaký rozsah

převýšení terénu se dá ještě připustit určitá ne-
přesnost v určení výšky letu, aniž se tím ovlivní
přesnost výpočtu tip podle základního vzorce (3).
Jde o závislost danou vztahy (S') a (6), jejichž
spojením dostaneme

(h - Llh)2
dhs'= b'. Llh dLlp - dhj - dh" (5h)

kde tlh značí maximální převýšení terénu zobra-
zeného na snímku,

b' - hodnotu snímkové základny,
dLIp - přípustnou nepřesnost v odvození pa-

ralaxového rozdílu,
h - relativní výšku letu,
dh." dhj, dhs - chyhy v odvození h, způsohené

nepřesnostmi V s', f a s.

Pro f = 210 mm hyly maximálnl hodnoty dhf
a dhs odvozeny vztahy (6') a (6°). Dosazením těchto
hodnot a dále hodnot h = 4000 m. b' = 70 mm,
dtlp = 0,01 mm do vztahu (5h) dostaneme závislost
m~zi Llh a dh.,: .

Llh VID 11001120 \140 1160 1 ISO 1200 1220 \2,40 1260 \2S0

dh.' v ID I 20 116 [ 131 ul 101 sl 71 i 61 61 5

Pro f = 100mm hych(}m d(}sazením' ohdohných
hodnot .dostali přípustné chyhy dh., velmi malé
(pro Llh od 200m do 100 m vyjdou přípustné dh.,
pouze 1 až 3 m). Je patrné, že to jsou hodnoty vesměs
niž5í než zahrnuje tahulka 11.-2. To znamená,
že hy prakticky nehylo možné výšku letu od-
vozovat uvedeným způsohe~ (ml základě porovnání
odpovídajících si délek s a s') s dostatečnou přesností
a že hy muselo hýt použito metod jiných, na př.
fysik4lních, . .

Jestliže však vezmeme v úvahu menší rozlišovací
schopnost širokoúhlých ohjektivů (viz [2], § 3S)
a zvětšíme mez pro přípustnou nepřesnost v odvození
LIp na hodnotu dLlp = 0,02mm, dostaneme pro f =
= 100mm, h = 2000m, b' = 70 mm, s' = 170mm,
dfmax= 0,05mm, a dsmax= 1 m tuto závislost mezi

. Llh a dh.,:

Llhv ID I SO

dh.' VID 112

Podle vztahů mezi Llh a dh., můžeme pro hodnoty
dh., uvedené v druhé části tahulek I a II posoudit,
pro jaká maximální převýšení terénu je určitá
dvojice argumentů Ó a Llr ještě přípustná. Pro snazší
přehled jsou v třetí části tahulek I a II graficky vy-
značeny isometrické čáry pro přípustné převýšení
terénu Llh v závislosti na argumentech Fa Llr.
Uvedené tahulky I a II nám tedy mohou sloužit

při výpočtu výšky letu jako kontrola, je-li možné
z určité .dvojice hodů do~áhnout dostačující přes-
nosti. Protože ve fotografovaném prostoru známe
vždy hruhý relief terénu a jeho maximální výškové
rozdíly, můžeme snadno posoudit tolerance Ó a Llr
pro polohu snímkových hodů použitých k výpočtu
výšky letu. Kdyhy hyly meze v některých případech
překročeny, je třeha počítat s tím, že vypočtená
výška letu může již znepřesnit výpočet paralaxových
rozdílů LIp ze známých převýšení Llh neho naopak
výpočet Llh z LIp.
Hodnoty Ó a Llr jsou uvažovány vždy v milimet-

rech, takže k jejich určení vyhovují snímkové kopie
na ohyčejném fotografickém papíru. Na kopň vy-
značíme nejdříve hlavní hod průsečíkem krátkých
rysek upro~třed spojnic rámových značek. Podle pra-
vítka, přiloženého na snímek podle dvojice vlíco-
vacích hodů, vyznačíme v okolí hlavního hodu
průhěh této spojnice a na ni od oka patu kolmice
spuštěné z hlavního hodu. Milimetrovým měřítkem
potom odměříme přímo hodnotu Ó a z odměřených
délek ~ a r-; vypočteme LIr.
Pohodlněji lze měřit uvedené prvky pomocí zvlášt-

níhoměřítka, vyneseného na proužku astralonu
(ohr. 13). Na snímkové kopii vyznačíme polohu hlav-

F.,
'1111111 •• 1 ~

IlIlIhllll

ního bodu. Měřítko při měření položíme na kopň tak,
ahy jeho delší stupnice procházela ohěma vlícova-
cími hody a kratší stupnice zároveň hlavním hodem.
Nyní můžeme přímo odčítat hodnoty ~,~ a r; hez
pomocného.rýsování.
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