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Transformace Gaussových souřadnic mezi dvěma sousedními
tří6tupňovými a šestistupňovými pásy

Ing. Miloš Cimbálník, kandidát věd technických VÚGTK v Praze 526.6:526.832

Obsahem tohoto článku je řešení známého problému transformace souřadnic v překrytu dvou sousedních Gaus-
sových pásů. Po odvození transformačních rovnic jsou sestaveny výpočetní tabulky pro třístupňové i šestistupňové
pásy v rozsahu zeměpisných šířek našeho státu a uveden příklad transformace.

Zavedení Gaussova zobrazení pro území našeho
státu vyžaduje řešení nových úkolů a zdokonalení
dosud známých výpočetních metod. Jde-li o zlepšení
postupu u úlohy tak časté, jako je transformace sou·
řadnic jednoho pásu na souřadnice pásu sou~dního,
pak i malé zlepšenívýpočtu znamená poměrně značné
časové úspory.
Zmíněná úloha byla již mnohokrát řešena a v po-

slední době se tímto problémem zabývala i řada
našich autorů.1)
V tomto článku ukážeme další způsob odvoz~ní

transformačních rovnic a uvedeme vhodné tabulky,
které umožní rychlý a jednoduchý výpočet.
Nebudeme se zabývat výčtem dosavadních metod

a přikročíme k odvození vzorců.

2. Transformace pomocí vztažných bodů
na hraničním meridiánu

Základem řešení úlohy je studium, jakým způso-
bem se úsek pořadnice, prodloužené ve zvoleném po-
ledníkovém pásu od daného bodu až k hraničnímu
poledníku, přenese do zobrazovací roviny pásu
sousedního. .
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Na obrázku 1. (elipsoid) jsou schematiCkYznázor-
něny souřadnice ,bodu -P v prvé soustavě (xI,yI)
a v soustavě druhé (XII,yII). Naším úkolem jevy-
počíst souřadnice (xII,ylI) bodu P, jsou-li dány jeho
souřadnice (xl,yI).

1) Nejnovější: Bohm, Matematická kartografie II.; Jakubka,
Zeměměřictví 1954; Píck. Geodetický a kartografický sborník
1955; Procházka, tamtéž. Podrobný výčet i starších autorů
uvádí Lichte, Zeitschr. fiir Verm. 1952.

K řešení použijeme vztažného bodu po. který leží
v průsečíku prodlouženépořadnice yI bodu P s hra-
ničním meridiánem. Jeho souřadnice jsou Xo = Xl
ayo' Užijeme-li označení na obr. 1., bude zřejmě:

xII= xl + Llx' 1
yII = Yo+ Lly'. J (1)

Poznámka: Zatím budeme počítat pouze s absolutními
hodnotami yI ayo.
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Vypočteme souřadnicové přírůstky Llx' a Lly'. Na
obr. 2. a 3. je část situace z obr~1., zobrazené jednak
v zobrazovací rovině I. pásu (obr. 2.) a jednak v zob·
razovací rovině II. pásu (obr. 3.). Zakřivený obraz
soufadnicového rozdílu Lly z obr. 2. má na obr. 3.
délku qLly a je vytažen plně. q je střední měřítko
obrazu spojnice p---;P, udávající změnu délky .dy
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kde
A = sin 271

. 1, . . 2 I . 2 (1 2Y~)B = RSYo sm 271cos 71+2Rs Yo sm 71 -3R2

C - C'Ay3 = [6~2 sin 2y(I - 2 sins 2y) +

+ ~4 Y5 sin 2Y] • Ay3

D = cos 2y

E = 2~SYOcos 2Y(I- ~) + ;~ (I-2sinS2r)

F = F' Ay3 = [ -3~S sin22y cos 2y +
23 ]+ 24R4~ cos 2y . Ay3.

Dále vypočteme úhel 6 mezi přímou spojnicí bodů
PoP a zakřiveným. obrazem qAy. - Koeficienty A, B, D, E závisí zřejmě toliko na ze-

měpisné šířce, respektive na souřadnici xl transfor-
Poznámka: Nepatrná kfivost pořadnicového úseku Lly, movaného bodu a dají se tabulkovat. Členy C a F

přeneseného na elipsoid, se v našich úvah~ch neuplatni. • závisí kromě toho na Ay a tabulkují se plošně. Bližší
Pro naši přesnost postačí vzorec: uvedeme poZději.

1 I Zbývá ještě výpočet pořadnice Yo bodu Po, Bod
6= 6RS(xXI- xo) (2yo +yII) = 6RS Ax' (3yo + Ay'). Po má dánu souřadnici xO' K té vyhledáme z tabulek

BI (viz obr. 4.) ayo vypočteme z rovnice (viz [2]):(6)
Podobně jako při výpočtu měřítka dosadíme Yo = NI cosBI L1Lo[1+cosSB1(1+2t~ + '/'}i) ~Ls~ +. e (!

L1x' = qL1y sin 271 ..:. (1+ aL1y) L1y sin 271 . ALó ]+ cos4BI (5 + I2t~+ I6tt + I4'/'}i+ 321Jitn I20n4Ay' ..:. Ay cos 271 .•

a po úpravě dostaneme výsledný vzorec pro 6 ve (9)
tvaru: kde L1Lo= konst. (3°nebo 6°).

jejím převodem z I. do II. pásu a 6 je malý úhel mezi
přímou spojnicí PoP a zakřiveným obrazem qAy
(dosahuje velikosti pouze několika vteřin). Délka.
přímé spojnice je prakticky rovna qAy.
Z obr. 3. je patrno, že

Ax' -:- qAysin (271+ 6) } (2)
Ay' = qAy cos (271+ 6).

Nejprve odvodíme vzorec pro měřítko q. Na sou-
řadnicový rozdíl Ay (z I. pásu) působí dvě měřítka
a to měřítka ze zobrazení elipsoidu v pásu II. a
v pásu I. Jejich podíl je výsledné měřítko q.

Poznámka: Lly převedeme.na elípsoid (zkrátíme) a elipsoi'
dickou délku opět převedeme do zohrazovaci roviny II. pásu
(prodloužime ).

Bude tedy:
mIl I .

q=-I =mIII=m m

= [1+ 6~2 (Yo2+yoyII+yII2)+ 38~R4 (Yo+yII)4].

.[1- 6~S (y~ +YoYI + yI2) + 3a:R4 (Yo + yI)4] (3)

a poněvadž
yII = Yo + Ay', yI =Yo - Ay,

bude po zanedbání některých členů vyšších řádů a po
úpravě:

q = 1 + 6~2 [3yo (L1y' + Ay) + .1;'2 - Ay2J + 24
I
R4

[- 8ygAy + lly5Ay2J. (4)

Lly' = qAy cos (271+ 6) ...:..(I + aLly)Ay cos 2y
Ay'2 ...:..Ay2cos22y.

(Malý úhel 6 můžeme v tomto případě zanedbat.)
Jestliže se omezíme na členy druhého řádu v L1y, bude
výsledné měřítko:

q = 1+ aAy + bAy2,

a = 2~YO (I + cos 2y) - 3~4yg

- sin2r 23 2

b= 6RS + 24R4YO'

. I
h = 2R2YO sin 271 (7)

1 . (3Y5)k = 6R2 sm 271cos 271 1+ R2 .

Nyní již můžeme odvodit konečné vzorce pro
xII ayII:

xiI = xl + Ax' = xi + qAy sin (2y + 6)
yII = Yo + Ay' =Yo+ qL1y cos (2y + 15)

Rozveďme sin (2y + 6) a cos (271+ 15) v řady, do-
saďme za q a 6 z rovnic (5) a (7) a uspořádejme podle
mocninAy:
xII= xl + Ay (sin 2y) + Ay2(a sin 2y + h cos 21') +
+ A.r{b sin 2y + ah cos 2y + k cos 2y -: sin2Y)

xII = Yo + Ay{cos 271)+ Ay2(a cos 2y - h sin 2y) +
+ Lly3( b cos 2y - ah sin 2y ~ k sin 2y - : cos271)"

Dosaďme za a, b, h, k z rovnic (5) a (7)·a výsledné
vzorce napišme ve tvaru:

XII = xl + ALly + BAys + C (8)
yII = Yo + DAy + EAy2 + F,
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Pro výpočet veličin A --;-F potřehujeme ještě ze-
měpisnou šířku Bo hodu Po. Podle rovnice (viz [2]):

B B - ~e 2 ~e (5 + 3 2 + 21- 0- 2MN Yo -24MN3, tI t71-
1 1 1 1

- 917~ti) Y6 (10)
a zeměpisná šířka hodu Po je:

Bo = B1 - (B1 - Bo). (11)

3. Sestavení tahulek

Uvedeného způsohu transformace použijeme pro
3° i pro 6° pásy; pro každý způsoh hyly sestaveny
zvlášť příslušné tahulky. Na hraničním meridiánu
bylo zvoleno 10 výchozích bodů od Xo = 5250 km
do Xo = 5700 km (v rozsahu území naší repuhliky)
po 50 kilometrech a vypočteny Bo, Yo a koeficienty
A --;-F k těmto hodům. Interpolací hyly tahulky
zhuštěny pro krok argumentu LlxI'= 10km a členy
C a F sestaveny do plošné tahulky. Z těchto tahulek
můžeme nyní interpolací určit všechny koeficienty
k libovolnému danému Xl .:- xo.
Druhá diference se uplatní pouze u členuYo a koe-

ficientu A. V ohou případech hyly připojeny jedno-
duché korekční tahulky pro výpočet vlivu těchto
druhých diferencí.
Dále jsou v tahulkách připojeny transformační

rovnice i se znaménky.
Maximální chyhy transformovaných hodů (ze za-

okrouhlených údajů v tahulkách a při výpočtu) jsou
±2 mm.pro 3° pás a ±4 mm pro 6° pás (do vzdále-
nosti 50 km od hraničního meridiánu), takže ohojí
tahulky dávají výsledky přesné v centimetrech.

4. Číselný příklad

Transformaci s použitím sestavených tahulek
ukážeme na dvou příkladech (jeden pro 3° a jeden
pro 6° pásy).
1. Příklad:Bod P1 v šestém 3° pásu (Lo = 18°) je

dán svými pravoúhlými souřadnicemi:
x~= 5430205,103 m, YI = 6426827,500 m

(yl = -73 172,500 m).
Převedeme jej do sousedního západního třístupňo-·

vého pásu (převod V ~ Z) s osovým meridiánem
Lo = 15°.
2. Příklad: Bod Ps ve třetím 6° pásu (Lo = 15°) je

dán svými pravoúhlými souřadnicemi:
x~= 5432735,944 m, Y: = 3682924,507 m

(y~ = + 182924,507 m).
Převedeme jej do sousedního východního šestistup-
ňového pásu (převod Z ~ V) s osovým meridiánem
Lo = 21°.
I Oha příklady vypočteme pomocí vzorců (8) ve vý-
početním schematu. Hodnoty Yo a koeficienty A, B,
D, E se hledají vtahulkách k argumentu x!, členy
C a F v plošných tahulkách. ' •

č./ Bod

1

PIW)

I
p.W)

Převod V-Z Z- V

~I yI I 6 426 827,500 I 3 682 924,507
yI= yI- K - 73 172,500 +182924,507

11 Lly = (IYol-lyII) .10.6 +0,365 971 94 +0,36633098
4 A 3950,688 7896,777
8 D 99921,930 99687,717

12 Lly.2 0,13394 0,13420
5 B 1,597 6,371
9 E 26,902 53,477

1 xl 5 430 205,103 5 432 735,944
13 ALly + 1445,841 + 2892,834
15 BLly· + 214 + 855
6 C + 9 + 16

17
1

xII I 5431 651,167 I 5 435 629,649

7 Yo +109769,694 -219557,605
14 DLly + 36568,623 - 36518,699
16 E4y· + 3,603 - 7,177
10 F O + 1

18
1

,

I IyII +146341,920 -256083,480

19
1

yII I 5 646 341,920 I 4 243 916,520

Souřadniée, získané transformací, hyly porovnány
se souřadnicemi, vypočtenýňri přesnou metodou
(přes elipsoid). V ohou případech souhlasí výsledky
na milimetry.
Vhodnou kontrolou výpočtu je zpětný převod sou-

řadnic do původní soustavy.

5. Závěr

V předcházejícím řešení jsme se pokusili o geo-
metrický výklad transformace a též o rychlý a jedno-
duchý výpočet pomoci pouze dvoustránkových
tahuleJ,c.
Uvedené řešení má jisté výhody proti ohdohným

způsohům transformace. Tahulky prof. Bohma pro 6°
pás a Ing. Jakuhkypro 3° pás mají členy druhého
a třetího řádu' v transformačních rovnicích číselně
shodné s našimi tabulkami, avšakinterpolace u ostat-
ních členů našeho řešení je snadnější a člen (1) -
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r d2 = -10
x A ~ Bo
km +

5250 3852,035 1,607 '

60 57,592 \ 5,557, 07
70 63,139 547 0653880 68,677 528 06
90 74,205 518 05

5300 3879,723 1,605

10 85,232 509 0449920 90,731 489 04
30 96,220 480 03
40 3901,700 470 03

5350 3907,170 1,602

60 12,630 5,460 0145170 18,081 440 01
80 23,521 431 00
90 28,952 421 1,599

5400 3934,373 1,599

10 39,785 412 9840220 45,187 391 97
30 50,57!! 382 97
40 55,960 373 96.

5450 3961,333 1,595

60 66;695 5,362 94
70 72,047 352 93, 34380 77,390 333 93
90 82,723 323 92

5500 3988,046 1,591

10 93,359 313 9030320 98,662 293 89
30 4003,955 283 88
40 09,238 273 88

5.550 4014,511 1,587

60 19,774 5,263 8625370 25,027 244 85
80 30,271 233 84
90 35,504 223 83

5600 4040,727 1,582

10 45,940 213 81
20 51,143 203 8019430 56,337 183 79
40 61,520 172 78

"

5650 4066,692 1,577..
60 71,855 163 76,

15370 77,008 143 74
80 82,151 \ 132 73
90 87,283 5,122 72

5700 4092,405 1,571

+
I A dl Bx/
o ~= -10

.

c

X 5200 5300 5400 5500 56000 5700
±yl

70 +13 +12 +11 +9 +8 +7
80 + 6 +5 +5 +4 +3 + 2
90 +2 +2 + 1 + 1 + 1 o
100 o o o o o o
110 o o o ,o o o
120 o o o o o - 1
130 - 1 - 1 - 1 - 2 -2 - 3
140 - 3 - 3 - 4 - :; - 6 - 8
150 - 6 - 8 -10 -12 -14 -16
160 -15 -18 -20 -23 -26 -29,

Opravy z druhé tab.
diference

xl- xl
d2 = -,-10o

km

O O1,13
+18,87 O10

XII = xl + AL1y + BL1y2 + C

ylI = +Yo + DL1y + EL1y2 + F

x'lJ=xl + AL1y + BL1y2 + C

yU == -Yo - DL1y - EL1y2 - F

s druhou tabulkovou diťerencí - odpadá vůbec.lI)
Použití souřadnicového rozdílu L1y totiž podstatně
zmenšuje některé členypn' číselném výpočtu.

2) Kdybychom vé vzorcích prof. Bohma a Ing. Jakubky za·
vedli důsledně L1y, odpadl byi tam zminěný člen (1) a dospěli
bychom ke stejným ~selným koeficientům' A ai F i kdy~ jejich
analytické výrazy'zůlltávají formou odlišné.

Tabulky prof. Virovce a 'Rabinoviče jsou univer-
sální a umožňují na příklad transfol'maci souřadnic
celého třístupňového pásu do šestistupňového a pod.
Naše tabulky se omezují jen na rozsah zeměpisných
šířek naší republiky a transformaci v překrytovém
pásmu, jsou však pro tuto úlohu j~dnodušší (odpadne
člen Xo).
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IXo Yo dl dl D dl E ~km

5250 113286,497 99925,782 27,777
192,813 215 ---- 4860 3093,684 3,090 25,567 4 729 4870 2900,594 3,368 25,353 4 681 4880 2707,226 3,644 25,139 4 633 4890 2513,582 3,922 275 24,925 5 585 49---

5300 112319,660 99924,710 27,536

10 2125,463 4,197 24,496 4 488 48
4,472 4 4820 1 930,991 4,748 24,282 3 440 49

30 1736,243 5,022 24,069 4 391 4840 1541,221 5,296 23,855 4 343 49
5350 111345,925 99923,641 27,294

60 1150,355 195,570 23,427 214 246 48
5,843 3 49

70 110954,512 6,116 23,214 4 197 4980 10758,396 6,387 23,000. 3 148 49
90 10562,009 6,659 271 22,787 3 099 49

5400 110365,350 , 99922,574 27,050-- 6,931 4 49
10 10168,419 7,201 22,360 3 001 49
20 109971,218 7,471 22,147 3 26,952 49
30 9773,747 7,741 21,934 3 903 49
40 9576,006 - 21,721 8548,010 3 49--

5450 109377,996 99921,508 26,?05
- 198,278 212 --- 49

60 9179,718 , 8,547 21,296 3 756 50
70 8981,171 8,815

267 21,083 2 706 49
80 8782,356 9,081 20,871 3 657 50
90 8583,275 9,349 20,658 2 607 49--

5500 108383,926 99920,446 26,558

10 8184,311 9,615 '2 508
50

9,880 - 20,234 2 49
20 7984,431 200,146 . 20,022 2 459 50
30 7784,285 0,410 19,810 2 409 50
40 7583,875 0,674 19,598 2 359 50--

5550 t07383,201 99919,386 26,309
-- 200,939 263 212 50

60 7 ~82,262 1,201 19,174 1 259 50
70 6981,061 1,464 18,963 1 209 50
80 6779,597 1,727 18,752 2 159 50
90 6577,870 1,988 18,540 1 109 ~O---

5600 106375,882 99918,329 26,059
2,249 1 50

10 6173,633 2,5Il 18,118 1 609 50
20 5971,122 2,770 17,907 O 25,959 51
30 5768,352 3,030, 17,697 ·1 908 50
40 5565,322 3,289 17,486 O 858 51---

5650 105 362,033 259 99917,276 25,807.
-- 3,548 O 50

60 5158,485 3,807 17,066 1 757 51
70 4954,678 4,064 16,855 210 706 50
80 4750,614 4,321 16,645 209 656 51
90 4546,293 204,578 16,436 210 605 51--

5700 104341,715 99916,226 25,554

xl - - D - E -
o Yo

I
t4 da .~ ~

•Kdybychom naše tabulky zhustili na krok argu~
mentu L1xI= 1km, neuplatnila by se druhá dife·
rence au většiny koeficientu by bylo možno interpo-
lo-vatzpaměti. Takové tabulky by měly 10 tiskových
stránek pro 3° a 10 pro 6° pásy v rozsahu zeměpis·
ných šířek našeho státú.

F

~±y
I

5200 5300 5400 5500 5600 5700

70 O O O O O O
110 O O O O O O
140 O O O O o O
150 O O O O +1 +1
160 O +1 +1 +1 +1 +1

Opravy z druhé tabulkové diference

xl - x~
-da=

...., ...• t- ..., o-
xl - x~km t- t- 'O 'O ....,

CN CN CN CN ' CN

I I I I I km

I + + + + + IO O O O O O 10

0,1 1 1 1 1 1 9,9
0,2 3 3 3 3 3 9,8
0,3 4 4 4 4 4 9,7
0,4 5 5 5 5 5 9,6
0,5 7 6 6 6 6 9,5
0,6 8 8 8 7 7 9,4
0,7 9 9 9 9 8 9,3
0,8 10 10 10 10 10 9,2
0,9 11 11 11 11 11 9,1

1,0 I 12 12 12 12 12 I 9,0

1,2 15 14 14 14 14 8,8
1,4 17 16 16 16 16 8,6
1,6 18 18 18 18 17 8,4
1,8 20 20 20 19 19 8,2

2,0 I 22 22 21 21 21 I 8,0

'2,2 24 23 23 23 22 7,8
2,4 25 25 24 24 24 7,6
2,6 26 26 26 25 25 7,4
2,8 28 27 27 27 26 7,2

3,0 I 29 28 28 28 27 I 7,0

3,2 30 29 29 29 28 6,8
3,4 31 30 30 30 29 6,6
3,6 32 31 31 30 30 6,4
3,8 32 32 31 31 31 6,2

4,0 l 33 33 32 32 31 I 6,0

4,5 I 34 34 33 33 32 I 5,5

5,0 I 34 34 33 33 32 I 5,0

Dovětek: Při stránkové korektuře jsem zjistil, že k obdob-
ným vzorcům a ke stejným číselným koeficientům do·
spěla téměř v souěasné době .zcela nezávisle a úplně od-
lišným způsobem Ing. Hamerská, jejíž tabulky s,krokem
.1xI =; 1 km se připravují k tjsku.'

Použitá literatura:
[1] Biihm: Matematická kai'tografie, II. díl, Brno 1951.
[2] Jakubka: Tabulky pro převod souřadnic třístupňového

Gaussova pásu na souřadnice pásu sousedního v zobrazeni
elipsoidu Krasovského. Zeměměřictvi 1954 ě. 11., str. 202.

(3] Virovec-Rabinoviě: Tablicy dIa preobrazovania pramougol.
nych koordinat, Moskva 1952.
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I

i
dl = -20

xo A t B
km dl

+

5250 7697,156 6,415

60 f708,247 11,091 1307270 19,319 053 11
80 30,372 033 09
90 41,405 014 07

5300 7752,419 6,405

10 63,414 10,995 0397620 74,390 956 00
30 85,346 937 398
40 96,283 917 96

i

5350 7807,200 6,393

60 18,098 10,898 91
10 28,976 878 8885980 39,835 839 86
90 50,674 820 83

5400 7861,494 6,380
800 -

10 72,294 781 78
20 83,075 761 75
30 93,836 741 72
40 7904,577 722 69

5450 7915,299 6,366

60 26,001 10,702 6368270 36,683 663 60
80 47,346 643 56
90 57,989 623 53

5500 7968,612 6,350

10 79,215 603 4658320 89,798 563 43
30 8000,361 544 39
40 10,905 524 36

5550 8021,429 6,332

60 31,932 10,503 2848470 42,416 463 24
80 52,879 444 21
90 63,323 424 17---

5600 8073,747 6,313

10 84,150 403 0938320 94,534 363 05
30 8104,897 343 300
40 15,240 323 296

5650 8.125,563 6,292

60 35,866 303 8828370 46,149 262 83
80 56,411 242 79
90 66,653 10,222 74

5700 8176,875 6,270

\ + II A ~ Bxo
~ = -:-20

c

X±yI .

CI CI CI CI CI CI CI CI CI gU) CI U) CI U) CI U) CI U)
lN '" '" . ~ ~ U) U) 'O 'O t-
U) U) U) U) U) U) U) U) U) U).

170 +43 +38 +34 +30 +26 +23 +20
180 +33 +29 +26 +22 +19 +17 +14 +12 +10 + 8
190 +16 +14 +11 + 9 +8 +6 + 5 +4 + 3 + 2
200 +6 + 5 +4 + 3 +2 + 2 + I + I O O
210 +2 + I + I O O O O O O O
220 O O O O O O O f) O O
230 O O O O O - I - 1 - 2 -\ 2 - 3
240 - I - I - 2 - 2 - 3 - 4 -5 - 7 - 8 -10
250 - 4 - 5 -6 - 8 -10 -12 ,-14 -17 . -20 -24
260 -12 -14 -17 -19 -23 -26 -31 -35 -40 . .
270 -26 -30 -34 -39

Opravy z druhé tah.
diference

xI-x~ dl = -20
km

O
0,53 O
1,84 +1
8,16 +2
9,47 +1
10 O

xII=xI + AL1y + BL1y! + C

yII'= +Yo + DL1y + EL1y! + F

xII= xl + AL1y + BL1yl + C
yII = -Yo -' DL1y - EL1y! - F

Casopis pro geofysiko, meteorologii a geodesii

Počínaje rokem 1957 zaěnevycházet nový časopis ČSAV
"Studia Geophysica et Geodaetica", který hude přinášet pů.
vodni pojednáni· československých .geofysiků, meteorologů
a geodetů •. Hlavním redaktorem tohoto půlletníku je Doc.
Dr Brandejs a výkonným redaktorem Dr Pícha. Širší redakční
radu tvon za ohor geofysiky Zátopek, Vaněk, ~uhrt a Kolben·
heyer, za meteorologii Jilek, Konček, Petrovič a Podzimeka za
geodesii Ryšavý, Kučera, Kašpar a Lukeš.

Rozsah časopisu hude 192 stran textu (350 str •. rukopisu)
a 24 stran kHdového papiru na reprodukce. Původní pojednání
hudou otiskována v jazyce ruském, anglickém, francouzském a
německém.
První číslo časopisu, které vyjde v polovině roku je již

zaplněno. Pfispěvky do druhého čísla, které vyjde asi v listo·
padu, je nutno zasilat na adresu: Redakce časopisu "Studia
Geophysica et Geodaetica", Geofysíkálni ústav ČSAV, Kla·
denská 60, Praha 6· Vokovice (telefon 321041·45, linka
93 nebo 32 01 92). ' Dr Lukeš
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I dl dz dl dl%0
Yo D Ekm ..- - - -

5250 226692,893 99703,329 55,257

60 6307,185 385,708 02,472 857 161 96
6,265 57 9770 5920,920 6,820 01,615 56 064 9680 5534,100 7,375 700,759 56 54,968 97, 90 5 146,725 7,928 553 699,903 56 871 97---

5300 224758,797 - 99699,047 54,774
8,482 55 -- 9710 4370,315 9,033 98,192 56 6.7 9720 3981,282 9~584 97,336 55 580 9730 3591,698 390,133 - 96,481 54 483 9740 3201,565 90,683 95,627 55 386 98--

5350 222810,882 99694772 54,288
391,230 546 854 9760 2419,652 1,778 93,918 53 191 9870 2027,874 2,323 93,065 53 093 9880 1635,551 2,868 92,212 54 53,995 9890 1242,683 3,413 91,358 52 897 98

5400 220849,270 99690,506 53,799
3,955 53 --- 9810 20455,315 4,497 89,653 52 701 9820 20060,818 5,038 88,801 51 603 9930 19665,780 5,579 87,950 51 504 9840 19270,201 6,118 539 87,099 51 406 99,

5450 218874,083 99686,248 53,307

60 8477,428 396,655 85,398 850 208 99
7,193 50 9970 8080,235 7,729 84,548 50 109 9980 7682,506 8,264 - 83,698 49 010 9990 7284,242 8,799 82,849 48 52,911

99
5500 216885,443 99682,001 52,812

9,331 532 49 10010 6486,112 9,862 81,152 47 712 9920 6086,248 400,395 80,305 48 613 10030 5685,853 0,925 79,457 46 513 9940 5284,928 1,454 78,611 47 414 100-
5550 214883,474 99677,764 52,314

60 4481,491
401,983

76,918 846 214 100
2,510 45 10070 4078,981 3,036 525 76,073 45 114 10080 3675,945 3,561 .. 75,228

44 014 10190 3272,384 4,086 74,384 44 51,913 100---
5600 212868,298 99673,540 51,813
-- 4,608 43 --- 10110 2463,690 5,132 72,697 43 ' 712 10020 2058,558 5,652 71,854 42 612 10130 1652,906 6,172 71,012 42 511 10140 1246,734 6,692 70,170 , 41 410 101---
5650 210840,042 518 99669,329 51,309
1- 7,210 40 10160 10432,832 68,489 208

70 10025,105 7,727 67,649 40 107 101

80 209616,862 8,243 66,810 39 005 102

90 9208,103 8,759 65,971 39 50,904 101

-- 409,2731 838 --- 102
5700 208798,830 99665,133 50,802

I - - D - E -
Xo Yo ~ dz ~ dl

F

~

Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
C'l C':> ..;o ti') 'O t-±yl ti') ti') ti') ti') ti') ti')

170 -3 -3 -3 -2 -2 -2
180 -2 -2 -1 -1 -1 -1
190 -1 -1 -1 O O O
200 O O O O O O
240 O O O O O +1
250 O O +1 +1 +1 +2
260 +1 +1 +1 +2 +3 +3
270 +1 +2 +2 +2 +3 +4

Opravy z druhé tabulkové diference

xl-x~
dz=

xl - x~C':> 'O Q\ C'l li') co
li') ..;o C':> C':> C'l ...•

km ti') li') li') li') li') li') kmI I I I I I

I + + + + + + IO O O O O O O 10

0,1 3 3 3 3 3 3 9,9
0,2 5 5 5 5 5 5 9,8
0,3 8 8 8 8 8 8 9,7
0,4 11 10 10f 10 10 10 9,6
0,5 13 13 13 13 12 12 9,5
0,6 16 15 15 15 15 15 9,4 '
0,7 18 18 18 17 17 17 9,3
0,8 20 20 20 20 19 19 9,2
0,9 23 22 22 22 22 21 9,1

1,0 I 25 25 24 24 24 23 I 9,0

1,2 29 29 28 28 28- 27 8,8
1,4 33 33 32 32 32 31 8,6
1,6 37 37 36 36 35 35 8\,4
1,8 41 40 4,0 39 39 38 8,2

_.

I I2,0 44 44 43 43 42 41 8,0
-

2,2 47 47 46 46 45 44 7,8
2,4 50 50 49 49 48 47 7,6
2,6 53 53 52 51 51 50 7,4
2,8 56 55 54 54 53 52 7,2

3,0 I 58 57 57 56 55 54 I 7,0

3,2 60 59 59 58 57 56 6,8
3,4 62 61 60 60 59 58 6,6
3,6 64 63 62 61 60 60 6,4
3,8 65 64 63 63 62 61 6,2

4,0 I 66 66 65 64 63 62 I 6,0

4,5 I 68 68 67 66 65 64 I 5,5

5,0 69 68 67 66 66 65 I 5,0

Zm~na ~lno~é délky československého nepřetrlitého &sového
signálu.
Od 1: ledna 1956 vysílala časová služba Astronomického

ústavu ČSAV nepřetržitý časový signál na nosném kmitočtu
3170 kHz (vlnová délka 94,6 m). Od 1. záři t. r. pokračuje
vysíláni na 3500 kHz (vlnová délka 85,7 m). Ostatm charakte-
ristické prvky signálu zůstaly beze změny. Každý ráz je tvořen
5 kmity tónu 1000 Hz. Konec každé minuty je označen rázem
o 100 kmitech a konee každé čtvrthodiny šesti rázy prodlouže-

nými stejným způsobem. Signálovými rázy je jedna střední
vteřina definována s přesnosti asi ± 5 • 10-6 sec. Signály jsou
vysílány denně od 14h do 8b•
Vysílám tohoto časového signálu, zatim jediného ve střední

Evropě, je velkým úspěchem čs. astronomie a elektroniky. Za-
sloužily se o něj pracovnici dvou ústavů ČSAV a to Astronomic-
kého ústavu a 'ústavu radiotechniky a elektroniky a pracovnici
ministerstva spojů.
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Geodetický <>b~or
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Teorie chyh v rovině a prostoru
Prof. Ing. Dr Josef Bohm, zeměměřickáfakulta ČVUT v Praze

V čs. triangulační praxi jsou běžným pojmem elipsy chyb; chybí však v našem odborném časopise pojednání
o zákonech, jakými se řídí soubory n(lhodilých chyb v rovině a prostoru. Jejich studium, založené na počtu pravdě-
podobnosti, vede k některým zajímavým závěrům, nikoliv bez významu v dnešním rozvoji fotogrametrického mapo-
vání. V zahraniční literatuře se jim věnuje zasloužená pozornost; tento článek má stručně informovat o výsledcích
starších studií jiných autorů a v některém směru je doplnit. Podrobnější studia budou obsažena v chystané
autorově učebnici Vyrovnávacího počtu. (Článek byl předložen redakci 27. XI. 1955.)

Ohvyklé měřické chyhy (uzávěry trojúhelníků, Rovnice (2) dávají zákon rozdělení četností
rozdíly mezi dvojí nivelací, opravy opakovaných mě- j'tldnorozměrných chyh. Ohě funkce hývají ta-
ření téhož úhlu k aritmetickému průměru atd.) mů· hulkovány. Gaussova křivka četnosti má maximnm
žeme vyjádřit vektorově. pro 13 ~ O, t.- O a inHexní hod pro e = m, t= l.
Na přímce x vyneseme úsečku AO (ohr. 1), která Přejdeme nyní kpřípadu, kdy rozptylový ohrazec

představuje skutečnou neho vyrovnanou hodnotu ve- je plošný. Jako příklad zvolme dělostřelhu, kde dál-
ličiny, na př. součet úhlů 1800 neho aritmetický kový rozptyl je větší než straIiový (oht. 2). Každému

ly
.. '.1: : : .' .

____ .~.._'._'._._....•:.: ••'d" )(

. .: -:e<';.:~:
. . di .. '.' R

. . i

....--- -Jt

A-

průměr. Vzdálenosti OP; = ej, vynesené ve zvoleném
měřítku, dávají směr a velikost chyh ei' Každé chyhě
přísluší jeden hod úsečky. Takové chyhy, jejichž
tozptylový ohrazec, omezený krajními chyhami,
se dá znázornit jako úsečka, nazveme" chyhami
jednorozměrnými. Charakterisuje je kladný a zá-
porný směr. Řídí-li se četnosti chyh Gaussovým zá-
konem, hudou uvedené "chyhové" hody nejhustší
kolem svého těžiště O. Rozdělíme-li úsečku na stejné
intervaly .1x, hude v každém jiný počet chyh, ahso-
lutní neho relativní. Grafické znázornění četnosti
chyh dá plošný sloupcovitý diagram, který se dá
nahradit známou Gaussovou křivkou o rovnici

1 Xl

p(x) = 11<J:: e- 2,;i (1)
m V21t

kde.m je střední chyha. Součin p(x)dx (elementární
ohdélník na ohr. 1) je pravděpodohnost P1(8), že
jednorozměrná chyha hude ležet v malém intervalu
mezi 8 = xa e + de = x + dx. Dává tím pravdě-
podohnost vzniku chyhy o velikosti 13; pořadnice
p(x) má název "hustota pravděpodohnosti". Dife-
renciál dx' může hýt neohraničeně malý, nikdy však
nulový (nulová pravděpodohnost hy znamenala ne-
možnost vzniku chyhy 8, což odporuje skutečnosti).
Do rovnice (1) zavedeme parametr t = 13: m,

13 = X = t •m (velikost chyhy se vyjádří v jednotkách
střední chyhy). Dále zavedeme sumační funkci <P(e)
dávající pravděpodohnost, že chyha se vyskytne
v mezích od O do 1131, kterou rovněž vyjádříme para-
metricky:

t

1 -~ fp1(t)= V· - e 2, <P1(t) = 2 p1(t)dt
21t .

o

zásahu p/ hude příslušet chyha Sj = OP/;. tato spoj~
uice dává směr i velikost chyhy. Také zde hude zpra-
vidla platit Gaussův zákon o větší četnosti ~alých.
chyh. Chyhy se však nyní rozptylují na ploše, ohra-
ničené ohvodem největších nevyhnutelných chyh,
jaké můžeme ještě připustit.
K určení funkce četnosti musíme uvažovat plošný

element rozptylov~ roviny. K tomu zvolíme osysou~
řadnic x, y v podélném a příčném směru s počátkem
v cíli O. Každý zásah (chyhový hod) Pi hude mít
nyní souřadni~i x (dálková úchylka) a souřadnici y
(příčná úchylka). Chyha 13 = OP hude výslednou
chyhou, vzniklou střetnutím dvou vzájemně
nezávislých chyh x a y, při čemž současně je
výsledná chyha vektorovým součtem

I

s === Vr + y2
U plošných chyh neexistují kladné nehó záporné
chyhy.
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Poznámka: Nepatři sem proto výsledné chyby, které vznikají
algebraickým součtem nebo rozdílem dvou nezávislých chyb
li. = lil ± 1i2'

Pravděpodobnost, že chyba (zásah) 13 bude v me-
zích x a x + dx, je Ip(x)dx, že-bude v mezích y a
y + dy, je Ip(y)dy. Pravděpodobnost, že padne do
plošného elementu dx' dy (se .souřadnicemi' rohu
x, y), bude součinem obou pravděpodobností

P(x,y) = Ip(x, y)dx . dy = lp(x)lp(y)dx • dy (3)
Osy souřadnic x a y jsou osy pravděpodobností.
Chyby zde nazveme chybami dvojrozměrnými.!)
Charakterisujml přesnost střelby v dálce střední

chybou mx a v příčném směru my, při čemžmx > m •
Chyby stejné velikosti budou mít ve směru každé
osy různou pravděpodobnost. Pravděpodobnost
chyby 13= Vx2 + y2, kterou můžeme nazvat chybou
v poloze bodu, bude

1 1("" Y')P(x,y) = 2 e-T m'", + m'y dx' dy (4). :n:' mx' my

Body stejné hustoty pravděpodobnosti Ip(x, y) =
= konst. budou nyní tvořit soustavu soustředných
a souosých elips, daných rovnicemi

x2 y2- + - = t2 (5)
m~ m~

které se nazývají eHpsy chyb stejné hustoty
pravděpodobnosti, zkráceně elipsy chyb.
Parametr t je proměnlivý podle libovolně volené

hustoty pravděpodobnosti a naopak; při tom střední
souřadnicové chyby mx, my jsou kons.tantní pro sou-
bOJ;elips patřících určitému souboru chyb. Osový
tvar elips chyb je

x2 y2-+-=1a'J b2

kde a = t ; mx , b = t . my,
čímž vynikne podstata parametru t. Osy elips chyb
jsou v poměru středních chyb souřadnicových
aj: bj = mx: mJ! a ve zvoleném případě splývají
s osami pravděpodobností.
Na obvodě elipsy chyb leží nyní polohové chyby

e = Vx2 + y2, které mají stejnou pravděpodobnost
výskytu [P2(e) = konst.], avšak nemají stejnou ve-
likost (13 =1= konst.). Extrémní velikosti padnou právě
do směru os pravděpodobností x, y.

Po obvodě kružnice chyb stejné velikosti (Ii = konst.) by se
opět měnila pravděpodobnost výskytu [P2(1i) #. konst.]; ex-
trémní pravděpodobnosti jsou opět v průsečících kružnice
IIosami pravděpodobností x a y.
/

Vyneseme-li hustoty pravděpodobnosti Ip(x, y)
na kolmicích z k rovině (x, y), dostaneme zvonovité
těleso, k němUŽje rovina (x, y) asymptotická. Dalo
by se realisovat na př. vystřílením velkého množstVÍ
plastických střel, které by se přilepily na'. místě
dopadu. Řezy rovnoběžné s rovinou (x, y) dají
elipsy, řezy obsahující osu z dají Gaussovy křivky
různého ~varu podle směrníku řezu. Podobuě řezy
rovnoběžné s rovinami (xz) a (yz) dají dva soubory

1) Toto stručné označení neznamená, že by chyby měly
rozměty. Vyjadřuje, že soubor chyb buď tvoři nebo se dá zná-
zornit jako útvar o 1,2, atd. rozměrech v pfíllluiné lIoustavě
lIouřadnic.

Gaussových křivek (v témž souboru jsou si křivky
podobny, v různém souboru se liší).
Po zavedení parametru t do rovnice (4) dostaneme

1 ,a
Ip(x,y)= 2:n:mm e-"2 (6)

x y

což je hustota pravděpodobnosti sečtená po celém
. obvoděelipsy příslušné parametru t s osami a =
= m•.. t, b = my· t. Hodnoty mx, my považujeme za
dané. Elipsa, pro kterou platí t = 1, má hlavní polo-
osy rovny středním souřadnicovým chybám

t = 1, a = mx, b = my

a jmenuje se střední elipsa chyb.
Bylo by obtížné a bezúčelné zjišťovat proměnlivé

pravděpodobnosti, že chyba leží v mezích (v mezi-
kruží) e a 13 + de. Snadno však určíme pravděpodob-
nost, že chyba bude ležet v intervalu eliptického
prstence v mezích poloos tmx a (t + dt)mx, tmy a
(t + dt)my (obr. 3). Bude součinem hustoty pravdě-

podobnosti Ip(x, y)!vyjádřené rovnicí (6) a plochy dF
elementárního prstence příslušnéh~ změně para-
metru t o dt. Plocha celéelipsy
. F= :n:ab = :n: • mx • my • t2

plocha prstence
dF = 2:n:mx • my • t . dt (7)

pravděpodobnost, že chyba bude ležet v ploše
prstence

'+dt t'
Pt = Ip(x, y) . dF = t· e-"2 dt = 1p2(t)dt (8)

Funkce četnosti 1p2(t) dává součet hustot pravdě-
podobnosti po celém obvodě elipsy chyb, příslušné
parametru t. Její hodnoty jsou na konci článku se-
staveny do tabulky podle arg. t. Na obr. 4 je uveden
její průběh a pro porovnání i průběh funkce četnosti
jednorozměrných chyb Ipl(t).
Na grafikonu pozorujeme zásadní rozdíl proti

Gaussově křivce. U dvojrozměrných chyb neexistují

Obr; 4. Průběh funkce četností u jednorozměrných a dvouroz·
měrných chyb.
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chyby záporné a křivka četností je asymetrická.
Počíná nulou (8 = O, t = O) a dosahuje maxima pro

j'

t = 1 (první derivace 912'(t) :- e- 2(1 - t2) = O pro
j'

t = 1). Pomocí druhé derivace 912"(t)= -te- 2 (3 -
- t2) = O najdeme inflexní bod křivky pro t = V3;
nulovou hodnotu má funkce až pro t = 00.Křivka má
tvar písečné duny, její plocha je stejná jako plocha
Gaussovy křivky a rovna jedné:

+co +co +co

f f 91(x)9'l(Y) dxdy = f 912(t)dt= 1
-co -co o

(což.je součet pravděpodobností všech chyb v celé
rovině). .
Kdybychom chyby 8 seskupili do tříd podle elip-

tických prstenců o šířce L1t = konst., připadne nej-
větší četnost třídě s průměrnou velikostí t = 1, t. j.
prstenci se střední elipsou chyb. Nejmenší četnost
budou mít chyby jak velmi malé tak i chyby veliké.
Tento zdánlivý paradox u nahodilých chyb snadno
vysvětlíme. .
V platnosti zůstává, že hustota pravděpodobnosti

je nejvěiší v okolí bodu O, pokud jde o plošné ele-
menty dx' dy. Hustota pravděpodobnosti pro ur-
čitý parametr t je však součtem takových hustot po
celém obvodě příslušné elipsy. Tento obvod se zvět-
šuje úměrně parametrů t, zatím co bodová hustota
pravděpodobnosti klesá napřed pomaleji a až při
větších t rychleji než je zvětšování obvodu elipsy.

j'

Proto součin t • e- 2roste až do t = 1,kde poklesbo-
, ~

dové hustoty, úměrné e- 2, počne převažovat zvětšo-
vání obvodu.

Poznámky: Soubory dvojrozměrných chyb o různém sou-
činu m., . my (s různou průměrnou přesností a proto s různou ve-
likostí intervalu t = 1) dávají - při stejné ploše - různě strmé
křivky četnosti. Protože je chyba v poloze bodu e = V x2 + y2,
je střední chyba v poloze bodu mp = V m.,2 + rny2. V případě, že
osy souřadnic x, y a jejich počátek O nesplývají se středem
a osami elips chyb, provedeme jejich transformaci (posun a po-
otočení) na souřadnice ~ a 'TJ, jejichž osy jsou totožné s osami
elips, takže a = mE, b = m1J' Úhel stočení najdeme za podmínky,
že [~~]a [1)1)] mají extrémní hodnoty (viz [2], str. 24).

V případě stejllé přesnosti ve všech směrech m., = my = m
přejdou elipsy chyb na kružnice chyb; v tomto zvláštním
případě chyby stejné velikosti e = konst. mají též stejnou prav-
děpodobnost výskytu. Na parametrickém tvaru funkce četnosti,
~abulce a grafikonu se tím nic nezmění. Takový případ můžeme
očekávat při odsunovánl souřadnic (stačí přibližná shoda m., =
= my), kdy chyby v poloze budou rovněž dávat uváděnou
křivku četnosti dvojrozměrných .chyb. Aplikaci na fotogra~
metru uvádějí Fiirstner a Burkhardt (••Bildmessung u.
Luftbildwesen," 1942) se statistickým příkladem chyb v souřad·
nicích 994 bodů, měřených na stereoplanigrafu.

Pravděpodobnost, že polohová chyba bude uvnitř
elipsy o parametru t, je

~ t3

f/>2(t)= J e - "2 • t· dt = 1 - e - 2 (9)
o

Snadno se sestaví do tabulky; číselné hodnoty a gra-
fikon této sumační křivky jsou uvedeny na konci
článku. Jejich průběh ukazuje, že dvojrozměrných
chyb přibývá pomaleji než jednorozměrných. V ploše
střední elipsy (t = 1) leží 39% chyb (proti 68°!c))
a polovina chyb (f/>2(t)= 0,5) leží uvnitř "pravdě-
podobné (prostřední) elipsy" o poloosách ar = tr • mx,
br = tr . mJ!' tr = 1,177 (u jednorozměrných chyb
~ == 0,67). -

Zvolíme-li kriterium f/>it) = 99% pro chyby do-
pustné velikosti, bude "limitní elipsa" mít tM...:..

...:..3 (u jednorozměrných chyb tM ...:..2,6). Sumační
křivka začíná vodorovnou tečnou (její derivací je
funkce četnosti) a má inflexní bod při t = 1.
Zákon rozdělení chyb v prostoru odvodíme

stejným postupem. Příkladem může být časovaná
dělostřelba, kde rozprasky jsou vlivem úchylky stra-
nové, výškové a časové (dálkové) prostorově rozptý-
leny, anebo odsunování prostorových souřadnic.
Pravděpodobnost, že chybový bod (rozprask) bude

v prostorovém elementu dx • dy • q,z současněvzdálen
o x, y, z od těžiště, t. j. že se střetnou chyby vzájemně
nezávislé o velikostech x, y, z ve výslednou poloho-
vou chybu 8 = Vx2 + y2 + Z2, bude P(x, y, z) ==
= 91(x, y, z) dx . dy . dz == 91(x) dx . 91(Y) dy • 91(z)dz.
Sledují-li chyby v jednotlivých směrech Gaussův
zákon četností, bude pravděpodobnost polohové
chyby (x, y, z) ,

1 1 ("" y' z' )P(x,y, z) = ------- e- 2 m'", + m\ + m'z dx'
V8nSmx • mJ! . mz ,

• dy' dz (10)
kde střední chyby m", mJ!' !Ttz pokládáme za známé.
Položme

x2 y2, z2
(t. mx)2+ (t. mJ!)2+ (t • mz)2 = 1 (11)

kde t je libovolně volený parametr. Pak všechny
body (chyby), hovící rovnici (11) mají tutéž pravdě-
podobnost výskytu a leží na ploše trojosého elip-
soidu chyb stejné hustoty pravděpodob-
nosti chyb, zkráceně elipsoidu chyb. Měníme-li

postupně parametr t, dostáváme soubor souosých
a soustředných ~lipsoidůo poloosách

a = t· m~, b = t· my, c = t . mz (12)
Pro t = 1mají osy velikosti a = mx,b = mJ!' c = mz
a vznikne střední eHpsoid chyb. Při stejné přes-
nosti ve dvou směrech se vytvoří soustředné á sou-
osé rotační elipsoidy chyb, při stejné přesnosti ve
všech směrech sou!;tředné koule chyb.
K zjištění pravděpodobnosti, že bod (chyba) leží

na ploše elipsoidu chyb o zvoleném parametru t,
musíme umístit chybu do nekonečně tenké slupky
o tloušťce odpovídajíCÍvšude změně parametru o dt,
(že leií ve vrstvě mezi ellpsoidy o parametru t
a t + dt). Obsah elipsoidu označíme V, změnu ob-
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1/2 t"
qJ~(t) = V 1ie -2 (t' - 5t2 + 2)' O

najdeme dva inflexní body pro lt. = 0,662 a t2 =
= 2,136. Sumační křivka počíná rovněž vodorovnou
tečnou a má inflexní bod o t = V2".
Pravděpodobnost, že chyba je uvnitř středního

elipsoidu chyb (t = 1) je jen 20 %. Polovina chyb
má ležet úvnitř "pravděpodobného (prostředního)
elipsoidu chyb" s parametrem t = 1,538.

Poznámka:.Czuber ([1] str. 404, dospěl jinou cestou k rov-
nici (14). Při sestaveni tabulky zavedl do druhého členu omylem
x misto Vn. Nesprávnou tahulku přejal Welisch ([2], str. 31)
a činí z ni mylné závěry.

Limitni elipsoid pro !pa(t) = 99% má parametr t = 3,4,
který může být kriteriein pro dopustné chyby. Ke grafickému
vyjádřeni hustoty pravděpodobnosti v jednotlivých slupkách,
které tvoři povrchy nesčetnéh6' núiožství souosých a soustřed-
ných elipsoidů, bychom potřebovali nepředstavitelný čtyrroz-
měrný útvar. Ve směru čtvrtého rozměru bychom nanášeli veli-
'kost hustoty. Pomocnou představou může být analogie mezi
hustotou pravděpodobnosti a specifickou hustotou hmoty (jed- 1 foo t'

notlivé elipsoidy by byly ze stále řidší hmQty se vzdáleností od C =_ I =, tn-te - 2'dt
středu O.) Množství hmoty bude součinem specifické hmoty n In' n
a obsahu elementární slupky; nejvíce hmoty pak bude mit o
slupka t = V2:

V připadě stočeni os' elipsoidu chyb vůči osám souřadnic Hodnoty konstant dostaneme integrací perpartes
(x, y, z)je opět třeba provést transformace souřadnic a hledat jako dvě různé řady pro sudá a:lichá n:. _
stočeJ:Úo směrové kosiny. za podminky. dosaženi extrémmch , , Vn
hodnot chyb na nových osách. Řešení podává např. Welisch 12n+ll = 2n• n! 12n+1 = 1· 3· 5 ... (2n - 1) . -2
([2], str. 32). ' " , ,

Elipsoidu chyb se používá v dělostřelbě; uplatnil by se i ve Maximální četnost chyb bude mít interval dt pro
fotogrametrii a topografii, kde kromě situační, polohy se měří V~
i nadmořské výšky bo.dů. Zde půjde>zpravidla o rotačm elip. t = n - 1, protože pro qJn(t)= max. je qJ~(t) =
soidy chyb, protože přesnost v rovině nem v různých směrech t'
přfU~.odUi1\ti.(m.ll?=.J!Iy).. = Gn·en-.2 • e- "2 (n :-:-1 - t2) .- O ",

sahu dV při změně parametru t o dto (Tato změna
znamená proměnlivou tloušťku slupky, na př. da =
= mx' dt, db = my' dt atd.)

4 4
V = "3,11abe = "3n t3m",mJ/mz

dV = 4nm mm' t2 dtx .li 1/1

Pravděpodobnost, že bod (chyba) padne do elemen-
tární slupky, bude součinemjejího obsahu a příslušné
hustoty pravděpodobnosti vyjádřené rovnicí (10).
S použitím další rovnice (11) dostaneme

p.+tb qJ(x,y, z) . dV =V ~t2 • e- ~ dt = qJa(t)dt =

= 2t2qJt(t) dt (13)
Pravděpodobnost, že chyba bude ležet uvnitř elip-
soidu ~parametru t, bude

t t

lf2{ -~ lf2j' -~ 1f2
Wa(t) = V 1i. t2e 2 dt = V ~ e 2 dt - V 1i t·

o o
ti

•e--r. = Wt(t) - 2t . qJt(t) (14)
Rovněž tato sumační funkce je sestavena do tabulky
a graficky znázorněna na konci článku.
Funkce četnosti qJa(t) je nulová pro t - Oa t = 00

a začíná vodorovnou tečnou. Pomocí první derivace
4 ti

qJa'(t) = V t e- 2 (2 - t2) = Onajdeme její maximum
8n

pro t = Vf, takže nejvíce chyb je nahromaděno na
slupce t= V2. kde qJa(t)= 0,587. Pomocí druhé deri-
vace

Poznámka: Brucklacher ("Bildmessung u. Luftbild-
wesen", 1934) uvádí pro 193 body diference mezi dvojím nezá·
vislým odměřením jejich souřadnic X, Y, Z na planigrafu.
Střední hodnoty nalezených rozdílů dX, dY, dZ činí m", =
=±94mm, my = ±104 mm, m,= ±99·mm. Můžeme je pova-
žovat za prakticky stejné a určit prostorové chyby z rovnice

ei = V ~(dX2i + dY2i + dZ2i);

ty sestavil Eckhardt (Z. f. Verm. 1950, str. 215) a obdržel
grafikon četností velmi podobný křivce četností na obr. 6.

Obecná theorie a přehled vícerozměrných chyb

Podle uvedených postupů můžeme čistě matema-
tickou cestou odvodit zákon četnosti pro chyby
nerozměrné, kde n je libovolně veliké celé číslo.
Praktický význam mají však chyby nejvýše čtyr-
rozměrné; na př. zaměřování polohy pohyhlivého
cíle v prostoru vždy k určitému okamžiku by přidalo
k odchylkám x, y, z ve směrech prostorových os ještě
odchylky (zpoždění nebo předstih) Ut' ~ ••• Un k da-
ným okamžikům.
Obecnou teorii četností n-rozměrných chyb podal

Eckhardt (Z. f.Verm., 1950),který se při tom ome-
zil na případy stejné přesnosti ve všech směrech.
Rozšíření teorie a doplnění dá tyto přehledné výsledky
(až do čtyřrozměrných chyh):

polohová chyba e = Vx2 + y2 + Z2 + u2 + '"
má pravděpodobnost výskytu

P(x,y, z, U, ••• ) =

1 1 t ("'. y. •• u' )
= -=-------e-2 m'", + mly + m', + mlu +.,

<V2nt mxmJ/mzmu ...
Body stejné pravděpodobnosti tvoří geometrický
útvar vyjádřený rovnicí

x2 ' y2 . Z2 u2

-2 +--2 +-2 +-2 + ... =t2m., my m. mu

kde a = t . mx' b = t . mJ/'e = t . ml/l' d = t . "\, ..•
tvoří poloosy útvaru.
Parametr t má ten význam, že intervalu dt odpovídají
nestejné změny poloos

da = m", • dt, db = mJ/ • dt, de = mz • dt,
dd=mu·dt

Parametrické vyjádření funkce četnosti
ti

m (t) = C . tn-1 • e- 2 .
TU . n ...

+00

kde konstantu Cn určíme z podmínky JqJlI(t)dt 1,
o

takže
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,
(J),,(t) = J 9',,(t) dt,

o
Sumační funkce má tvar:
~,,(oo)= 1
Funkce četnosti a funkce sumačnÍ (při označení,j
e-"2 = T):

9'1(ltl) = W' fT
9'2(t) = t· T
lpa(t) = t2 • lp1(ltl)

1
lp4(t) = 2 ta • T

,
~1(t) = 2J 9'1(t) dt

o
~2(t) = 1- T
~a(t) = ~1(t) - t . lp1(!tl)

1
~it) = 1 - 2 (t2_ 2) T

(16)

Na následujících' grafikonech je uveden průběh
funkcí četností 9',,(t) a sumačnÍch funkcí ~,,(t) pro
n= I, 2., 3, 4. U jednorozměrných chyb se uvažují
absolutní hodnoty chyb. Všechny křivky četností
mají stejnou plochu rovnou jedné. Dále jsou uvedeny
přehledné tabulky jejich hodnot a některé další
údaje.

Tabulka funkce četností

t I 11'1(1 tI) I II's(t) I lI'it) , lI'it)

O 0,798 O O O
0,5 704 0,441 0,176 0,055
1 484 607 484 303
1,5 259 487 583 548
2 108 271 432 541
2,5 35 110 219 343
3 9 33 80 150
3,5 2 8 21 47
4 O 1 4 11
5 O O O O

:.

tO
ft,lt)

Q8

q6

q4

0,2

O 2 3 4 5 t

Tabulka sumačmch funkcí

t 1 l/>1(t) I l/>s(t) I [11>3(t) I 11>,(t)

O O O O
,

0,5 0,383 0,118 0,031 0,007
1 683 393 199 090
1,5 866 675 478 310
2 954 . 865 739 594
2,5 988 956 900 819
3 991 989 971 939
3,5 1,000 998 993 984
.4 1,000, 1,000 999 997
5 1,000 1,000 1,000 1,000

Počet rozměrů n=
tM pro 9',,(tM) = max.

lp,,(t) max.
uvnitř útvaru o t = 1leží
chyb v %

50 % chyh leží v mezích
tr =

99 % chyh leží v mezích
t99 =

2
O 1 V2 1/3
0,798 0,607 0,587 0,580

3,6
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Pfedplaťte svým zahraničním přátelům československé technické časopisy!

Mnozí zahraniční vědečtí pracovníci a technici, kteří studovali nebo pracovali v Československu,
i četné zahraniční podniky a závody spolupracující s našimi národními podniky, zejména v oblasti za-
hraničního obchodu, mají zájem o české technické časopisy a často při svých jednáních v Českosloven-
sku nebo v písemném styku se zajímají o způsob, jak si zajistit dodávku českého technického tisku.
Poštovní novinová služba zřídila· proto u poštovního novinového úřadu v Praze II, Jindi"išská ul. 14

službu pro odběratele novin a časopisů v zahraničí, pro něž bylo předplatné českého tisku zaplaceno
v tuzemsku v KČ§. Tyto objednávky pro zahraniční odběratele přijímá jedině uvedený poštovní úřad
v Praze. Každý poštovní novinový úřad v československu přijímá záznam dodávky časopisů do zahra-
ničí,ale nepřijímá předplatné; záznam postoupí poštovnímu novinovému úřadu v Praze k vyříze-
ní. .Ten Vyfakturuje stanovené předplatné s připočtením případného vyššího poštovného do ciziny
a .po zaplacení předplatného zahájí zasilání.
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Polygonové výpočty čtyřmístnými tabulkami
Ing. Antonín Prokeš, GTKÚ v Bratislavě 526.913.1:518.2

Úkolem socialistické organisace v společenské práci je odstranit jakékoliv plýtvání časem, proto jest naší po-
vinností sledovat každou možnost časových úspor. Každé zjednodušení geodetických výpočtů znamená úsporu
načase a duševní námaze. Všimněme si úspor, které vzniknou přivýpočte~h polygonových pořadů použitím čtyř-
místných tabulek přirozených hodnot funkcí sinus a cosinus místo běžněpoužívaných tabulek pětimístných.

V poslední dohě vyšlo v německých zeměměřic-
kých časopisech několik článků týkajících se použití
čtyfmístných tahulek trigonometrických funkcí pro
výpočty polygonových sítí. Naše Instrukce A v § 240
odst. 3 připouští pro výpočty polygonových po-
řadů a rayonů tahulky hodnot sin a cos na pět
desetinných míst neho počítací tahulky i jiné po-
mucky určující rozdíly souřadnic s přesností na centi-
metry.
Samy čtyřmístné tahulky vyjdou při stejném kroku

argumentu jako pětimístné a při hěžném uspořádání
nepoměrně úspornější. Kromě toho, že se zkrátí
o jedno desetinné místo, odpadnou též všechny
sloupce s tahulkovými diferencemi a pomocné ta-
hulky "PP", poněvadž prakticky odpadá jakákoliv
interpolace. Viditelná úspora 30 až 50 % papíru při
tisku tahulek se projeví zvláště při listování v tahul-
kách a hledání tahulkových hodnot. Nepatrné roz-
díly sousedních tahulkových hodnot umožňují hez
námahy skoro v každém případě přímo číst hleda-
noufunkci.
Rozhodující otázkou pro zavedení čtyřmístných

tahulek pro výpočet polygonových sítí do měřické
praxe hude, zda dosažená přesnost výpočtů vyhoví
požadavkům měřických předpisů a zda odpovídá
přesnosti vlastního měření.
Tahulkové .hodnoty čtyřmístných tahulek se liší

od přesných hodnot v krajním případě o polovinu
jednotky 4. mista. Interpolací mezi dvěma. hodno-
tami sousedními a zaokrouhlením může se tato hod-
nota v nepříznivém případě zvětšit o další polovinu
jednotky 4. místa, takže hy mohla chyha dostoupit
v porovnání s přesnou hodnotou celé jednotky 4.
místa, cožhy znamenalo při 100m polygonovéstraně
chyhu 1 cm resp. při 200m polygonové straně chyhu
2 cm v příslušném souřadnicovém rozdílu.
Ing. O. Sust [1] píše, že toto hy hyl opravdu ne-

příznivý případ, zatím co přesné šetření ukázalo, že
odchylka čtyřmístné hodnoty od přesné dosahuje
průměrn~ 3 jednotky 5. místa, což hy znamenalo pro
polygonovoudélku 200m nepřesnost v souřadnicové~
rozdílu

200 X 0,00003= ± 0,006 m.
Pro polygonový pořad sestávající z 10 stran 200.m
dlouhýchhy střední odchylka proti přesné hodnotě
[Lly] a [Llx] byla

0,006VIO • ± 0,019 m.
W. Kenneman (2) provedl statistické porovnání

výsledků výpočtů polygonových pořadů pětimíst-
nými a čtyřmístnými tahulkami přirozených hodnot
funkcí sinus a cosinus~ukázalo se, že rozdíly mezi
- výsledky získanými výpočtem pětimístnými a čtyř.
místnými tahulkami jsou tak nepatrné, že je lze
prakticky zanedhat.
E. Pinkwart(3) přichází ve svémčlánku k z~věru,

že při ohyčejných polygonových pofadech katastrál-

ních měření poskytují výpočty čtyřmístnými tahul-
kami číselnýchhodnot přirozených funkcí postačující
přesnost výsledků. To potvrzuje i Sust na základě
šetření na mnohapolygonových pořadech. Odchylky
event. vzniklé vlivem použití čtyřmístných tahulek
zdaleka nedosahují nepřesností vlastních měření.
Chyha 20" ve vodorovném úhlu representujena vzdá-
lenost 200 m příčnou odchylku 2 cm; maximální
přípustná odchylka při dvojím měření délky 200 m,
vyhotovuje-li se mapa číselnou metodou, je podle
tahulky III. Instrukce (7) za normálních okohulstí
12 cm.
Na zkoušku hyly čtyřmístnýmitahulkami pře-

počteny všechny polygonové pořady uvedené 'V pří-
loze č. 86 k § 240 Instrukce A (7),pokud jsou počítány
počítacím strojem za, použití pětimístných tahulek
přirozených hodnot goniometrických funkcí. Pod-
trhuji tahulkami, ahy hyla zřejmé, že nehylo po·
užito čtyřmístných hodnot správně zaokrouhlených
z vícemístných tahulek, nehoť v tomto případě hy
hylo srovnání pro čtyřmístné hodnoty nepoměrně
příznivější.
.Bylo přepočteno 15 polygonových pořadů resp.

ravonů o 82 stranách a celkové délce 10642,46m,
při průměrné délce polygonové strany 129,8m. Od-
chylky hodnot sinu a cosinu získaných ze čtyřmíst-
ných tahu!ek proti hodnotám pětimístným jsou uve-
deny v následující tabulce:

Počet jednotek S. des. I Počet

I Součinmísta odchylek

O 22 O
1 34 34
2 23 46
3 16 48
4 32 128
S 18 90
6 12 72
7 4 28
8 3 24

164 I 470

Průměrná odchylka jest ~~~ = 2,87 -.:-.3.

Dostáváme se k stejnému výsledku, k Jakému při
svých zkouškách dospěl Ing. Sust.
Zajímavé je porovnání hodnot souřadnicových roz-

dílů vypočtených čtyřmístnými tabulkami a hodno-
tami získanými pětimístnými funkcemi. Ze 164 sou-
řadnicových rozdílů se jen jeden lišil o 2 cm, 50
o 1 cm a vezhývajících 113 se neprojevila odchylka.
Skutečná odchylka hyla však ve většině případů jen
v milimetrech á projevila se pak v centimetru jen
vlivem zaokrouhlování. Z· té okolnosti, že tato od-
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chylka nedosahuje velikosti, které zpravidla dosahují
opravy jednotlivých souřadnicových rozdílů ply-
noucí z vyrovnání při uzávěru polygonovéhopořadu,
můžeme učinit závěr, že čtyřmístné tabulky při-
rozených hodnot funkcí sinus a cosinus úplně postačí
pro výpočet běžných polygonových pořadů a' že
vyhoví přesnosti požadované platnými měřickými
předpisy pro účely pozemkovéhokatastru, jakož i pro
účely topografického mapování.
Zkrácení a zjednodušení při hledání v tabulkách

bez zdlouhavých interpolací a zkrácení doby po-
třebné k nastavování na počítacích strojích způsobí
značné úspory na čase, zmírní duševní námahu a
zpřístupní výpočetní práce nižším technickým ká-
drům. To jsou dostatečné důvody k tomu, aby v.zá-
jmu zrychlení a zlevnění výpočetních prací v běžných
polygonových sítích byly čtyřmístné tabulky gonio-
metrických funkcí nejen "připuštěny", ale povinně
zavedeny. '
Používání tabulek přirozených hodnot goniome-

trických funkcí předpokládá použití počítacích strojů..
V zeměměřických provozech je počítací stroj nej-
zakladnějšímmechanisačnímprostředkem, dá se také
plně využít při "mechanisaci a pásové výrobě".
Bohužel, nelze zatím očekávat, že by počítacím
strojem mohla být vyzbrojena každá měřická četa.
Jestliže Instrukce A připouští pro výpočet polygono-
vých pořadů použití i "počítacích tabulek a jiných
pomůcek, určujících rozdíly souřadnic s přesností na

centimetry", pak musíme přiznat, že nejvhodnější
jsou přece jen tabulky pro jejich skladnost, snadnou
přenosnost a nejvyšší přesnost. Vhodně uspořádané
počítací tabulky pro výpočet souřadnicových rozdílů
v polygonových pořadech dávají asi stejnou přesnost
výsledků jakó čtyřmístné tabulky přirozených hodnot
funkcí, v některých případech, na př. pro delší poly-
gonové strany, ještě vyšší. V kombinaci s jedno-
duchými malými ščoty alespoň částečně mechanisují
počtářský úkon a oprošťují technika od zbytečného
psaní a počítání z hlavy.
Obojí tabulky, č~yřmístné,goniometrických funkcí

a počítací v úhlovém dělení kruhu šedesátinném
i setinném jsou připraveny k tisku.

Literatura:.
[I] Ing. O. Sust: Verwendung vierstelliger Funktionstafeln

bei Polygonzugberechnungen. Vermessungstechnik 1954,
str. 26.

[2] W. Kennem!1nn: ilber die Genauigkeit der Berechnung eines
Polygonnetzes mit einer vierstelligen Funktionstafel neuer
Teilung. Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1953, str. 77.

[3] E. Pinkwart: ilber die Genauigkeit der Berechnung eines
Polygonnetzes mit einer vierstelligen Funktionstafel neuer
Teilung. Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1953, str. 201.

[4] Ing. O. Sust: Vierstellige Tafeln der natiirlichen Werte der
Sinus- und Tangentenfunktionen fiir neue Teilung nebst
einer Quadrattafel. Leipzig, 1952.

[5] Dr. H. Richter: Entwurf einer vierstelligen Sinus - Cosi-
nus - Tafel. Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1953, str. 91.

[6] Ing. Dr. J. Ryšavý: Geodesie, Praha 1953, str. 307.
(7] Instrukce A pro katastráhú měfické práce.

Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci
Ing. Vladimír Kraus, asist. na zeměměfické fakultě ČVUT v Praze 526.89:774/777

V článku je názorně poukázáno na důležitost správné volby velikosti, tvaru a umístění písma; Dále na správné
provádění doplňující kresby šrafováním v plánech a.mapách.
Stává se často, že kótovaný plán, polní náčrt, vede na fotoreprodukčním přístroji zhotovením ne-

skizzy, měřické zápisníky a jiné dokumenty je třeba gativů na. filmu nebo skleněné desce. Z nich pak jest
reprodukovat a z ekonomických nebo technických možno vykopírovat positivní obraz buď na papír
důvodů stačí zhotovit zmenšeninu. Zmenšení se pro- s citlivou vrstvou (fotografický, planografický) nebo
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zhotovit kopírovánim tiskovou desku pro ofset0"'fÝ
tisk. ,Přesfože je často k disposici napohled pěkný
originál- obr. 1 a 2 - není možno docílit vyhovující
zmenšeninu. Zmenšováni se mŮŽedít jen do jisté
míry a je omezeno rozlišovacími schopnostmi foto-
grafického objektivu, emulse a lidského oka. Ob-
jektiv a emulse - podle svých kvalit - v jistém
okamžiku zobrazí dvě blízké čáry jako čáru jednu.
Dálepak, abychom dva body od sebe rozeznali, musí
semezný zorný úhel, pod kterým je vidíme, pohybo-
vat kolem 1/2' až ľ (normální zrak). Bude tedy při
zmenšování důležité, jak je písmo umístěno a jaký

je jeho tvar. Obrázky 1 a 2 byly zmenšeny na 1/3 -
obr. 3 a 4. Pouhým jejich srovnáním přesvědčíme
se o správnosti předchozího tvrzenÍ. Zmenšenina na
obr. 4 je daleko čitelnější než písmo na obr. 3, ačkoliv
výška číslic je stejná.
Závěr: Pro reprodukci je výhodnější písmo volně

psané, nenahuštěné a pokud možno všude stejně
sytě černé.
Druhým případem je otázka správného šrafováni.

Pro různé účely technické praxe je třeba vyhotovit
vhodnou mapu nebo plán (na př. požární plán, osevní
plán atd.). Jako podkladu se použije mapy většího
měřítka, na př. mapy katastrální, která se doplní
různým druhem šraf. Pro reprodukci je důležitá
vzd~lenost těchto šraf. Na obr. 5 a6 šrafy voleny
v odstupňováni 1/2 mm od 0,5 mm do 3 mm. Z takto
vyšrafované mapy se zhotovují zmenšeniny - zmapy
1: 1006mapa 1: 2000 (obr. 7,8),1: 5000 (obr. 9, 10).
Obrázky názorně ukazují, co se stane s originálem
hustě šrafovaným. Čáry se slévají v plochu.
Závěr: Originál šrafujeme sohledemna jeho možnou

pozdější reprodukci.
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Výsledky nivelačných meraní defůrmácií na Oravskej priehrade
lnž. Peter Marčák, VÚTMS, Bratislava 526.95:539.37;627.8

Postup pri. spracovaní výs~edkov n,iv.elačnýchmeraní deformácií na Orav$kej priehrade. Výsledky doterajších
mer.aní: Vemkálne deformácte (sadante) priehrady. Naklonenie priehradných blokov. Význam meraní na Orav-
skeJprtehrade.

1. Úvod
Vplyvom vlastnej váhy, tlaku vody, vnútornej

teploty, zmraštenia, atmosferickej teploty a sadania
základovej pody vznikajú deformácie a pohyhy
stavehného diela. Tieto defo~máciea pohyhy sa skú-
majú a merajú u novších údolných priehrad stále do-
konalejšími metódami, ahy sa dali čo 'najpresnejšie
ohraničiť podiely jednotlivých príčin na týchto defor-
máciach, ahy holo možné presnejšie určiť závIslosti
roznych faktorov uplatňujúcich Sa pri dimenzovaní
vodných diel. Presnejšia znalosť týchto závislosti
umožňuje lepšie využiť. prírodné podmieriky a prí-
rodné zákony k· vyššej hospodárnosti navrhovaných
diel. .
Účelom tohoto článku je ukázať postup 'spraco-

vania výsledkov nivelačných meraní deformácií na
Oravskej priehrade a uviesť niektoré zaujímavejšie
výsledky doterajších pozorovaní. ď Naviizujeme pri
tom na náš článok uverejnený v č. 9/1956 GAKO.I)ll)

2. Výpočet výškovýchzmien
Pri velmi presnej nivelácii zapisujeme čítania

v tlačive "Zápisník meraných prevýšení." Nanierané
hodnoty opravíme o korekciu z dlžky latového metra.
V prípade nepárneho počtu prestáv zavádzame
i opravu~. posunu počiatkov lát. Takto opravené
liodnoty'zostavíme do tlačiva "Výpočet nivelačných
prevýšení," v ktorom prevedieme výpočet.
S ohladom na to, ahy výpočty pri nivelačnej me-

tóde holi čím najmenšieho rozsahu, ahy sa nezdržo-
valo vydávanie výsledkov merania, ako aj na to, že
odchýlky v uzáverochnivelačných polygónov sú
rádu desatín mm, rozdelujeme pri výpočte tieto od-
chýlky na jednotlivé oddiely úmerne ich dlžkam.
Podstatne zdlhavejšie a nákladriejšie počtárske me-
tódy dávajú nepatrné zvýšenie presnosti, ktoré prav-
depodohne hude v medziach presnosti merania.
Uvedeným postupom vypočítame pri každomme-

raní výšky všetkých kontrolných hodov. Z rozdielu:
nadmorská výška kontrolného hodu pri meraní uva-
žovanom mínus nadmorská výška pri meraní pred-
chádzajúcom ohdržíme výškovú zmenu príslušného
znamienka. Znamienko - (mínus) udáva pokles,
znamienko + nadvihnutie.
Potom pristúpime k výpočtu stredných chýb M

v nadmorských výškach· kontrolných hodov podl:
vzťahu:

M,.= ± VM~-I+(;r (1)

kde d je rozdiel medzi meraním tam a spiiť a M"_I
je stredná chyha vo výškovej kóte predchádzajúceho
hodu. Odchýlky v uzáveroch nivelačných polygónov
pri tom neuvažujeme.

1) PozrÍ: Marčák Peter inž.: Meranie vertikálnych deformácii
na Oravskej priehrade. Geodetický a kartografický obzor Č. 91
1956. .

2) Podrobný popis tohoto diela pozri v časopise Technická
práca čís. 6/1953.

. Strednú kilometrovú chyhu (jednotkov4) aritme-
tIckého.priemeru združenej nivelácie po~ítame podla
vzorcov:

mo = ±.!V 1 [(lil] (2)
2 nR R

- lV[~]mo - ±2" [R) (3)

O.značenieprvkov v rovniciach (2) a (3) je podla
~llvelačnej inštrukcie.3) V rovnici (2) sú váhy ~zá-
Jomne rovnaké a v rovnici (3) sú zavedené váhy pre
štvorce nesúhlasov úmerné dlžkam. .
Koncom roku 1955 sme urohili rozhor presnosti

dovtedajších našich nivelačných meraní na priehra-
dách a dospeli sme k uzáveru, že presnosť týchto me-
raní možno charakterizovať nasledujúcimi hodnotami
stredných chýh:
a) priemerná hodnota strednej chyhy vo výško-

vých zmenách je ±0,3 mm,
h) max. hodnota tejto chyhy neprekročí v žiadnom

prípade ±0,5 mm.')

3. Vertikálne deformácie
(sadanie) priehrady

Do pojmusadanie priehradyzahrnujeme všetky
zvislé posuny priehradného telesa, vyvolané stlače-
ním aleho vypružením podložia pri jeho zaťažení
aleho odfahčení. Hodnoty sadania ohdržíme ako výš-
kové zmeny kontrolných výškových hodov.
Výškove zmeny 5 hlokov' Oravskej priehrady sUle

zostavili do tahulky' I., v ktorej stIpec 1 ohsahuje
označenie hodov, stfpec 2 čísla hlokov a v stlpcoc4
3-32 sú výškové zmeny kontrolných hodov v jed-
notlivých časových intervaloch, uvedených v záhlaví
tahulky. Normálne v tejto tahulke uvádzame i nad-
Plorské výšky jednotlivých kontrolnÝch hodov pri
poslednom meraní a stredné chyhy vypočítané podfa
(1).
Celkové sadnutie kontrolných hodov za ohdohie

jún 1950 - jún 1956 ohdržíme sčítaním všetkých
výškových zmien v príslušnom riadku. Pravda, takto
ohddané hodnoty hudú zaťažené chyhami zo zaokru-
hlovania pri každom meraní. Preto je správnejšie
počítať celkové sadnutie ako rozdiel nadmorských
výšok napr. 32. merania a 1. merania. Týmto spo-
sohom dostaneme hodnoty uvedené v tah. II.
Tahelované výsledky velmi presnej nivelácie zná-

zorňujeme graficky v grafe sadania hlokov (ohr. 1),
graf!' sadania predhlokov (ohr. 2) a grafe časového
priehehu sadania (ohr. 3). Nad grafmi (ohr. 1 a 2)
je schématický náčrt hlokov.

8) Pozri: Nivelačnf instrukce pro práce v československé
jednotné nivelačni síti. Praha 1950. str. 12.

')PQsqdenie presllosti!Ůvelačl1ejmet6dy a metodika počtár-
skych prác pri meraní vertikálnych deformácii priehrad budú
predmetom osohitného článku. v ktorom tieto otázky prebe-
rieme podrobne.
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Výšková zmena od •.• do ••• v mm

Bod Blokě. jún okt. janulÚ' aprH jún nov. január maree I aprll máj júl. okt. marce máj jún
1950 1951 1952okt. január aprH jún január marce aprH I máj júl okt. máj jún júl1950 1951 nov. maree
1951 1951 1951 1952 1952 1%2 1952 1952 1952 1953 1953 1953 1953

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17

_11 I 14 -'-1,1 -0,3 -3,41 -,2,8 -3,8 -2,1 -1,6 +0,3 -0,3 -0,61 +0,2. -2,0 -3,9 +0,9 -0,7
- ----12 13 -1,7 -1,3 -3,5 -2,2 -3,3 -2,2 -1,6 +0,3 -0,8 -0,6 +0,1 -2,6 -5,0 +0,9 -0,9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --13 12 -0,9 -0,7 -2,4 -1,4 -0,8 .,-1,5 -1,3 +0,3 -0,5 -0,1 0,0 -2,9 -6,6 +0,9 -1,3
-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --14 11 -0,4 -0,3 -2,7 -1,6 ~0,7 -1,6 -1,4 +0,4 -0,6 -0,5 -1,2 -4,5 -7,0 +1,3 -1,4

--- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --15 10 -0,3 0,0 -3,3 -2,2 -3,9 - - +0,5 -0,9 -1,6 -1,2 -4,5 -6,7 +1,5 -1,3

. Výšková zmcna od •.. do .•• v mm

júl aug. okt. január marce aprH I máj jún aug. jannár! marce máj aug. január marce
Bod Blokě. 1953 1954 1955. aug. okt. január marce aprH máj I jún aug. január marce I máj aug. január marce jún

I 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1955 1955 1955 1955 1956 1956 1956

1 I 2 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32
11 14 +0,4 -1,8 -1'11-°'4 -1,4 -1,4 -0,6 +0,1 -0,5 +1,0 -0,8 +0,6 +0,2 0,0 +1,3

------
12 13 -0,1 -1,8 -1,3 -0.6 -1,5 -1,6 -0,4 -0,2 -0,4 +1,2 -1,0 +0,7 +0,1 +0,1 +1,5
--- ---- --.---- 1-

13 12 -0,5 -1,7 -1,6 -0,9 -1,7 -1,8 -0,3 -0,3 -0,6 +1,3 -1,2 +0,5 +0,1 +0,2 +1,5
-- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- --

14 11 -0,8 -1,4 -1,3 -0,8 -1,8 -1,9 -0,4 -0,4 -0,4 +1,5 -1,3 +0,3 +0,1 +0,4 +1,4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

15, 10 -0,9 -1,2 -1,0 -0,8 -1,8 -2,0 -0,3 -0,6 ~0,2 +1,6 -1,6 +0,2 I 0,0 +0,7 +1,4
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:r(a obr. 3 je znázornený časový priebeh sadania
bloku 10. Graf je usporiadaný tak, aby umožňoval ,
vzájomne porovnávať namerané deformácie s pribú- I
daním vlastnej váhy bloku a s priebehom výšky I
vodnej hladiny v nádrži. I
Za účelom štúdia vplyvu r6znych faktorov na defor- ! 4

mácie možno robiť i ďalšie usporiadania nameraných t4f I
hodn6t, aby sa získal jasný obraz o závislostiach, , ;;
ktoré chceme vyšetriř. Takým príkladom je tabulka ••• 4
II!., v ktorej sú zost~vené hodnoty sadania priehrady = '
pri zníženej hladine v marci 1955 a marci 1956. Táto - ,
tabulka ukazuje, že hodnoty sadania sa do marca I'
1956iba velmi málo zvačšili proti stavuv marci 1955. ID

"12
13,.
IS ,=:'=:;lZ;;

D~TU" Hl U114: ----JliJ9SJ

.. - - - ·IIP. 1951

4. Deformácie v priečnom reze

Deformácie v priečnom reze sú spolu so sadaním
najcharakteristickejšie pre posúdenie ~mien polohy
a tvaru celé.hopriehradného telesa. Priečny profil je
totiž ako nosný prvok vonkajších síl
vystavený najvačším deformáciám a sú-
časne JIlaximálnemu pretvoreniu vply-
vom atmosferickej teploty a teploty
vody.
K týmto deformáciam patria posun priehrady,

(ktorým sa tu nebudeme zaoberať) a naklonenie.
Velkosť naklonenia zisťujeme.na Oravskej priehrade
až troma sp6sobmi: kyvadlom, klinometrom a z vý-
sledkov .velmi presnej nivelácie. Obdržané výsledky
vzájomne porovriávame (tab. IV).
Pomocou velmi presnej nivelácie stanoVÍme naklo-

nenie v priečnom reze blokov najpresnejšie vtedy,
ak sú v priehradnom múre vybudované priečne št6lne,
na koncoch ktorých umiestime. kontrolné výškové
značky (prípadne meradielka s delením, ako je na
nivelačných latách). Avšak tento sp6sob na Oravskej
priehrade nebolo možné použiť všade. Vo vačšine
prípadov tu počítame naklonenie z výškových zmien
kontrolných bodov, umiestených v dvoch rovno-
bežných št6lňach bloku.
Pre výpočet naklonenia použijeme toto označenie:
Sl' S2' výškové zmeny bodov 1, 2 (obr. 4),
~, ma, stredné chyby výškových zmien,
n naklonenie,
v výška bloku,
I vodorovná odlahlosť bodov 1, 2.
Podla' obr. 4 naklonenie bloku dostaneme zo

vzťahu:
v

n = (Sl - sJ 7
jeho stredná chyba bude:

mll=± Vm21 + m22• ~

Ak pre zjednodušenie položíme do (5):

V- vm,,= ±m 2'7

q elV'll"U
1

I
3
<-
S
4,
8

"10
"12
la,..

,u ,. 1$
----'':'-/95J -.·.-mU) 195+--41f 19$5
-'-'-jIVlI9S;" •. .,#195;" ----J!l./95Ii
• ·'-#I6/1tl9"" -- - -IVP f95l, -'-jVn 191"(;
--6fY''/IJ'J+ --o#/fIltI9SS

Obr. 2.

Výrazy (5) a (6) ukazujú, že·pri určováíú naklonenia
uvedeným sp6sobom dostávame pomerne vačšie hod-
noty .stredných chýb. Napr.: vezmimepriemernú

strednú chybu výškových zmien ±0,3 mm a ~ = 2.

Potom:
mn = ±0,85 mm,

(pri čom ~ dosahuje- v niektorých prípadoch aj

vačšie hodnoty ako 2).
Naproti tomu prevýšenie medzi koncovými bodmi

priečnej št6lne možno určiť s presnosťou ±0,05 mm
až ±0,1 mm. Naklonenie je rozdiel prevýšení name-
raných v dvoch etapách a bude určené s presnosťou

v
±0,07 mm až ±0,15 mm.Ak 7= 2, potom:

mn = ±0,15 mm až ±0,30 mm.
Je vidieť" že naklonenie v priečnom smeremožno

určiť pomocou bodov v priečnych chodbách 3 až
5 krát presnejšie ako pomocou bodov v dvoch rovno-
bežných št61ňach (prípadne pomocou bodov v št61ni
a na pAte bloku).·
Naklonenie v smere pozdlžnej osi priehrady stano-

VÍmepomocou kontrolných bodov umiestených v re-
víznej št6lni pri dilatačných škárach. Postup výpočtu
je ten lstý ako u priečnych št6lní.
.Pre ilustráciu sme v tab. IV zostavili hodnoty na-

klonenia 5 blokov v štyrochetapách merania. Znej
vidieť, že hodnoty "niv." a "klín." sa medzi sebou
zhodujú v medziach dosahovanej presnosti. Pri
oboch týchto metódach zisťujeme nak;lonenie pri
základoch blokov (v revíznej št6lni). Naproti tomu
hodnoty "kyv." udávajú výchylku koruny hrádze

1957/18



E tD
li

Blok Bod
S~dnutie od marca 1953 v mm

Rozdieľ
č. čís. I do marca 1956

vmm
do marca 1955

15 10 - 8,7 - 8,6 +0,1
14 11 - 9,4 - 9,2 +0,2

O! 13 12 -11,7 -11,6 +0,1:.s
<O 12 13 -15,1 -15,3 +0,2•..,," 11 14 -15,0 -15,1 -0,1
O!

~
10 15 -13,7 -14,2 -0,5
9 16 -15,6 -16,0 . -0,4

~ 17 -14,0 -14,3 .,-0,3
8 18 -15,2 . -15,4 -0,2
7 20 -13,7 -14,1 -0,4

I

m 13d\ -10,2 -10,5 -0,3

~
a 15d - 8,9 - 9,2 -0,3
b 17d - 8,0 - 8,0 0,0•..

18d - 8,2 - 8,8 -0,6"" c
'O! d 19d -10,9 -10,8 +0,1

~ e 20d - 9,8 - 9,6 +0,2 .
'd' 21d - 7,0 - 6,6 +0,4
1-4 f 22d - 6,9 - 7,5 -0,6

g 23d ~ 8,7 .- 8,8 .,-0,1

proti základu, t •.j. naklonenie a ohyb. Tým možno
vysvetliť rozdiely hodnot kyvadla a druhých dvoch
metód.'
Velkosti naklonenia zistené troma uvedenými me~

t6dami vynášame do grafov a to tak, aby namerané
deformácie bolo možné porovnať s ,výškou hladiny
vody v nádrži a s krivkou atmosferickej teploty
(obr. 5).

2

k}rv.
niv.
klín.

kyv.
niv.
ldin.

kyv.
niv.
klín.

kyv.
niv.
klin.

kyv.
niv.
klín.

-"~')

I I
/ I

I \
I \" \\\

\
\
\
\
\
\
\

Z

\

_.~ Naklonenie od ••• do ••. v mm

január marec máj január
marec máj august marec

I 1~5 17
5

1~5 1~6

-2,2
-1,2
~0,7

-2,3
-0,7
-1,0

-2,8
-0,2
0,0

-0,3
-0,7
-0,8

0,0
+0,8
+0,6

+1,0
+1,2
+1,0

+1,0
+1,0
+1,5

+2,0
l' 0,0
+0,8

+0,8
-0,2

-0,2
-1,3
-0,9

-0,6
-0,4
. -:-1,5

-0,8
-0,7
-1,2

-2,1
-2,5
-3,5

-0,5
-2,9
-3,8

-3,2
-2,8
-3,1

-1,6
-2,1
-1,0

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

-2,4
-2,0
-0,3

-2,6
-0,4
+0,3

-2,0
-0,6
+0,2

Poznámky:

1. Met6da:

kyv. = výchylka nameraná na kyvadle,
niv. = naklonenie vypočítané z výsledkov velmi presnej

nivelácie,
klín. = naklonenie namerané klínometrom pri základe.

2. Znamienko: + značí naklonenie v smere po vode,
- značí naklonenie v smere proti vode.

3. Hodnoty naklonenia sú vztiahnuté na vý8ku bloku.
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5. Záver
Výsledky nivelačných meraní deformácií spraco-

vané predloženým sposobom sú dobrým podkladom
pre analýzu príčin a výklad nameraných deformácií5)
a umožňujú spolu s výsledkami iných meraní robiť
závery o chovaní diela a jeho bezpečnosti.
Pri našich prácach na Oravskej priehrade sme vi·

deli, že rozhodnutia o zvyšovaní vodnej hladiny
v nádrži i iné doležité opatrenia týkajúce sa priehrady
robili sa práve :pazáklade výsledkov meraní. Okrem
toho systematicky vykonávané a vyhodnocované me-
rania .umožnili plynulé plnenie nádrže bez strát
vody, číni boli získané pre nár~dné hospodárstvo
milióny ma vody a tým i milióny kWh špičkovej
elektrickej energie.

') Pozri: Čermák Zd. Inž.: Výsledky~erania na Oravskej
priehrade, Vodni hospodářstvi č. 11/1955.

Tým ešte nie je povedané všetko o význame me-
raní na Oravskej priehrade. Celkovým 2;hodnotením
výsledkovmerania po dlhodobých pozorovaniach
sa umožní využitie výsledkov i pre účely vedecko-
výskumné, pre odvodenie obecných záverov o defor-
máciách, pre overenie teoretických predpokladov
projektanta a i. Ďalší ekonomický efekt týchto me-
raní sa dosiahne využitím skúsenosti z Oravskej
priehrady pri navrhov;aní nových vodných diel.
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nen bei Massenbeton, Wasserwirtschaft- Wasserteclmik č; 9
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526(05) = 3
WislleDschaftJicheZeitschrift der Technischen Hochschule in

Dresden, Jahrgang 4, 1954/55, Buchholtz-HeCt.
Toto čislo vědeckého ěasopisu Vysoké školy technické v Dráž-

ďanech je věnováno prof. Dr Ing. AIwillu Buchholtzovi k jeho
75.. narozeninám. Vedle četných praci geodetů z obou části
Německa jsou zde také pHspěvky z ciziny. Vzhledem k jejich
značnému počtu uvedeme zde pouze n4zvy a stručný obsah
jen tam, kde neni již názvem vyjádřen.
Po věnováni prof. Dr Ing. Peschela následuje článek od

WaItera Zilla, ve kterém je stručně zachycen životopis i vědecká
činnost prof. Buchholtze. Dále již navazují vesměs odborné
články:
Ackerl: O správných a nesprávných rozměrech

charakteristických eIipsoidů chyb. Autor se zde zabývá

'otázkou polohových chyb bodů v prostoru. Přitom uvádi, že
je chybná tabulka funkce vyjadřujicí pravděpodobnost, že bod
bude ležet uvnitř eIipsoidu chyb určitého parametru, kterou
má Czuber ve své Theorie der Beobachtungsfehler str. 319
Leipzig 1891.
Bahnert: Zkoušení optické výkonnosti Zeissov.a

čočkozrcadlového theodolitu Theo 010 ve srovnáni
s ostatními vteřinovými t,heodoIity. TheodoIit Theo 010
je srovnáván s Zeissovými theodoIity Th 2, Th 40, Th II a
s Wildovým T 2. Jsou zde výsledky zkoušek se všemi uvede-
nými theodoIity.
Cattaneo: Vliv tižnicové odchylky na určeni re·

frakčniho koeficientu K měřenim zenitových vzdá-
lenosti z jednoho stanoviska.
Dimoff: Přesná metoda k vyrovnáni polygonových
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