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Marčák, P.
meranÍe s nivelallným prfstroJom

528.541.2.024.1-187.4

Velmi presné výškOVé
Opton Ni 2.

Výsledky experimentálního rtT!!ření ~Hě výškových bodů
na vodnim díll! v Sučanech v r. 1961. Kompenzační chy- •
ba. Výšková síť, přístroje a měřické ·prápe. Rozbor vý-
sledků. Podklady pro vyhodnocení měření a výpočet
empiÍ'íckých středních chyb. Ověření hypotézy o shod-
nosti dvou r811:ptylů. Vyšetřování vlivu systematic)<ých
chyb v rozdílech. Ověření náhodnosti rozdílů. Závěr.
1964, Geodetický a 'kartografický obzor, sv. 10, č. 11
str. 261-269

528.!:l32.3.088.3 - Modrinskij, M.
O vztahu mezi parametry Koppeho a Kaabovy rovnice.

Zpřesnění řešeni otázky vztahu mezi parametry Koppe-
ho .a Raabovy rovnice na ~ákladě článku inž. dr. Kuče-
ry, CSc., v GAKO č. 7/1963: Autor dokazuje, že při stu-
diu přesnosti zobrazení terénu na topografických ma-
pách je účelné provádět přechod ·parametro. A a B
Raabovy rovnice k parametrfim aa b rovnice Koppeho
na základě jiných kritérií.
1964, .Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, č. 11
str. 269-271

528.932.3.088.3 Kučera, K.
Pi'evodni vzorce pro oba parametry rovnice Koppeho
z r~ynice Kaabovy.

Obecné řešení nezávislé na šíři zkoumaného oboru
sklonfi. Příklady. Střední chyby fotogrammetricky vy-
hodnocených vrstevnic vy tištěných čs. topografických
map v měřítlfu 1: 5000 a 1: 10 000.
1964, Geo~tlcký a kartografický obzor, sv. 10, č. 11
str. 271-272

531.787.2:528.27 Divíš, K.
"

Využití mikrobarometru Askania Gb 5 pi'i gravimetric-
kém měreni.

Určování výšek v kopcovitém a horském terénu při re·
gionálním gravimetrickém prfizkumu a při zhušťovacích
tíhových měřeních kolem Laplaceových bodfi. Princip
mikrobarometru. Technické údaje. Výpočetní vzorce.
Opravy. Měřické zpfisoby. Měření mikrobarometry v poli.
Přesnost barometrické nivelace. Praktické zkoušky mi-
, krobarOmetrfi. Závěr.' -
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 11
str. 273-278

528.516:528.414:711.163 Delong, B.
Výsledky použiti tellurometru pro zaměi'ovánf bodil po-
drobného bodového pole technickohospodái'skébo ma-
puvánf.

Možnost zvýšení přesnosti výsledků měření omezením
reflexníchvlivfi (snížením proměnlív~. i systematické
složky reflexní chyby). Zpfisob měření a výpočtu. vý-
sledky určení bodil metodou rajónfi. Zhodnocení rfiz-
ných metod určení" bodfi~ Stručné technickoekonomIcké
zhodnocení. Závěr.,
1964, Geodetický a kartografický obzor, sv. 10, Č. 11'
str; 279-283
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Marčák, P. 211 FI' Jnc, .
HIgh-precIsIon measurements wIth 'level Opton NI 2 Vynáieci pravftko při novém měřeni -, 11/63. ZN byl

261 - poján 22. prosince 1963 a zavedený v červnu 1964 v ÚGK
Prešov.

Návrhem je ,pravítko pro přímé Vynášení kolmIc a
staničení při vyhotovování polního náčrtu při měření
ortogJnální metodou. Vynášecí pomi'tcka,vyhotovená po-
dle tohoto návrhu, nahrazuje nedostatek pravHek "Metra"
a práce při vyhotovování polního náčrtu je produk!lv-
nější, použití je praktické. v reprodukčním oddíle ÚGK
Prešov 'bylo jIž vyhotJveno podle uvedeného ZN 60·kusi't
vynášecích pravltek v měřítku 1 : 500 a 1: 1000 na astra-
lanové f6liI.' Výroba je možná u všech ústďvi't, kde je
reprodukční oddíl.
231 JIráček, J.
Zařizeni na měřeni rozchodu koleji jeřábovtch drah-
9/64. ZN byl podán 8. jubna 1964 a zaveden 17. dubna
1964 u ÚGK Pardubice.

Návrh zjednodušuje pomi'tcku na měření rozchodu
kollljí JO, kterou podal již 1. 10. 1962 jako ZN inž. Ge-
bauer; zaveden byl 11. 11. 1962 v ÚGK LIberec. Měření
rozpětí JD je operací nejpracnější a nejnebezpečnější.
Tato ,pomi'tcka snIžuje možnost úrazu a umožňUje změřit .
přímo rozchod kolejí.
231 , Jiráček, J.
Přesné stanoveni tras podzemnich siti bezkonfaktiíim
způsobem - 13/62. ZN byl podán 9. dubna 1962 a za-
veden 17. dubna 1964 v ÚGK PardubIce.

Zlepšovací návrh upJZorňujé na využití přístroje
Dynacord - Ferrolux, kterÝlIl 'je možno přesně stanovit
polohu podzemního vedení za provozu, bez přerušení do-
dávky elektrIckého proudu. Obsahuje také pracov'ní po-
stup s přístrJjem. '
35 , Pánský, V.
Zjednodniení sumarizačufch prací a využiti výkazň změn
prlJ sumarizaci sektórových přehledu o výměrách kultur
cestou SPS - 17/63. ZN byl podán 14. října 1963 a za-
veden '30. června 1964 v ÚGK Bratislava.

Návrh umožňuje rychlé st~ojněpočetní zpracování
změn sumarizace sektorovýchpř,ehledi'tvyužiUm výkazi't
změn, bez celkového přepracová'ní operáti't EN. SektJ-
rové přehledy o výměrách ~uuur I pro potřeby orgáni't
Veřejné .bezpečnostI, jsou vyhotovovány ve stanoveném
termínu SPS. Návrh znamená ~ké přínos po stránce
kvality práce.
612.13 KJváč, F.
NávM na vYužiti krabicových líbel pro tachymetrickě
·latě - 5/64. ZNbyl podán 27. dubna 1964 a zaveden
1. dubna 1964 v ÚGK Prešov.

Zlepšovací návrh vyřešil použIt[ krabicových libel
[v ceně 28,- Kčs za kus) na tachymetrIckélatě. Vhoj-
ným 'upevněním libely na vyřazený úhelník ze starých
tachymetrIckých libel sš přIpevnily krabicové libely. Tím
se ušetřIL nákup tachymetrick~ch libel(v ceně 45,-
Kčs za kusl.·~ ,
613 ' , Firlc, J.
Návrh na zavedení použiváni univerzálniho znai!}(ovai!e
Fix ~ 4/64: ZN byl podán 4. dubnaľ964 a zaveden
v květnu 1964 v ÚGK Prešov. .

Dosavadní, zpi'tsob číSloVání, pJlltsu ri'tzných měřic-
kých bodi't při polních pracích pomocNJarvy a štětce má
ri'tzné nevýhl!ldy: nepraktické pou~ívání, tuhnutí barvy,
zašplnění pracovníka apod. Zlepšovací návrh navrhuje
používat u ústavi't při polních pracích univerzální znač-
kovač FIX, výrobek n.' p. TechnIcké sklo \ VJtice. Je
možné s níni popIsovat na ri'tzhé materiály, je nesmyva-
telný a v 'ri'tzných barvách. Tento postup je praktičtější,
rychlejšl a hyglenlčtějšf.Cena 6,- Kčs za kus.
613 , , ", (Korponay, Z.
Ochranné ponzdro na pi'enáiení topooriginálu - 3/64.
ZN byl podán- 3, dubna 1964 a zaveden 1. dubna 1964
v ÚGK Prešov~

p~užíváním ochranného 'pouzdrá je ulehčeno pi'ená-
, šení topoorlglnálu" dá se nosit v rUce I na zádech, chrá-
ní 'sepi'ed poškozením a' deštěm a je prakticky uloten.
Pouzjro je z neproinokavé koženky, zpevn~né plátnem a
.je opatřeno nosným řemenein. Tato ochranná, {:lJuzdra
j~ možno vyrábět 17 podnikuMH Ki'tže-guma-textil. vý-
robní cena za 1 kus je 75,-\ Kčs.

Modrlnsklj, M.

Relatlon between Koppe's parameters and Raab's equa-
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e'
Vel'mipresné výškové Illeranie
S nivelačným prístrojom Opton Ni 2

~ Inf. Peter Marěak, CSc.,
Ustav teórle meranla SAV. Bratislava'

Vefmi presné výškové merania sa v súčasnej dobe po.
Ůlerne naširoko uplatňujú pri meraní zvislých posunov
stavieb. Dosiaf sa u nás pri týchto meraniách (až na
ojedinelé výjimky)používajú presné nivelačné prí-
stroje s libelou, ktorédávajú výsledky odpovedajúce
požiadavkám stavebných odborníkovo V posledných
rokoch však prichádzajú stále viac do popredia nive.
lačné' prístl'oje 80 samočinnou horizontácwu zámery.
Početné ich prednosti oprávňujú k domnienke, že
v dohfadnóm čase nivelačné prístroje s automatickým
urovnáváním zámery vystriedajú nivelačné prístroje
s libelou vo všetkých oblastiach ieh použitia.

S ohfadom na túto skutočnosť sme v rokoch 1961
a 1962 vykonali 2 experimentálne výškové merania na
vybraných vodných stavbách s nivelačnýmprístro.
jom Opton Ni 2.za účelom štúdia možností použitia
nivelačných prístrojov so samočinným urovnávaním
zámery pri meraní zvislých posunov stavieb. Merania
sme zorganizovali tak, aby bolo možné vzájomne PQ-
rovnať výsledky a presflosť prístroja Opton Ni 2 a ni-
velačného prístroja s libelou (pozri tiež [1]). Náklon zvislej osi móže nastať vplyvom chyby

V predloženom príspevku sa budeme zaoberať z urovnania krabicovej libely na stanovišti alebo vply.
experimentálnym meraním' siete výškových bodov vom justačnej chyby libely, prípadne aj pósobením
na(vodnom diele v Sučanoch uskutočneným v r. 1961. oboch týchto faktorov. Starostlivým urovnávaním
Pri meraní vykonanom v r.1962 na Oravskej priehrade krabicovej libely; ak sa pritom používa pozorovací
išlo už len o skúmanie niektorých špeciálnych otázok, hranol pre libelu (odstránenie paralaxy), dá sa vplyv
ako sú napr. nočné pozorovania, resp. merania v št'ól- chyby z urovnania natofko obmedziť, že ani pri vefmi
ňach priehradového telesa s nivelačnými latami s re· presných meraniach neprichádza do úvahy. Naproti
flexným obložením na invaroya'm páse; ďalej meranie tomu justačná chyba libely pósobí ovefa nepríjemnej.
pri vefmi krátkých zámerách (do 5 m) ai. Ale aj po· . šie. S jej existenciou treba ,vždy rátať, pretože pri
znatky z tohoto merania budúv závere článku využité. málocitlivej krabicovej libele, ako je napr. pri prístroji

Pri vofbe metodiky Jlleracích prác bolo treba Opton Ni 2 (15'/2 mm) nefuť?žnovykonať rekti:fikáciu
okrem známych zásad platných pre vefmi presnú ni. s vefmi vysokou presnosťou. Jednako kompenzačná
veláciu ajej použitie pri.meraní posunov stavieb veno- chyba spósobená justačnouchybou libely je tak malá,
vať zllÍ,štnupozornosť chybe z urovnania zámery kom. že pri dížka zámery okolo 30-35 m ju na stanovišti
penzátorom - typickej chype nivelačných prístrojov nemóžeme zistiť. Keď sa ale vyskytuje pravidelne po
. so samočinným urovnávaním zámery - ktopi v ďal. celej dížke nivelovanej trate, móže dosiahnuťznačnú
šombudeme nazývať kompenzačná chyba. hodnotu a podfa vofby meracieho postupu nadobúda

náhodný alebo systematický charakter.

Niektorí autori tvrdia [3], [4], že najpresnejšie
výsledky /sa doshthnu, ak má kompenzačná' chyba
sýstematický charakter. To nastáva vtedy, keď na
každom stanovišti urovná pozorovatef krabicovú libeluo
pri nastavení ďal~kohfadu pravidelne napr. na zadnú
latu (prvý postup). Rozdiely medzi meraním tam a na·
zad a uzávery jedenkrát meraných nivelačných poly-
gónov budú síce vačšie, ale v priemeroch výškových
rozdielov z merania tam a nazad a v U7;áverochpti '
združenej nivelácň sa kompenzačná chyba prakticky
eliminuje (za predpokladu, že ostáva konštantná).
Z toho je tiež zrejmé, že výpočet empirických stred.
ných chýb nie je móžné vykonať z rozdielov medzi
meraním tam a nazad v oddieloch~ Dobrý odhad
presnosti však dostaneme z uzáverov nivelačných
polygónov združenej nivelácie. Nie je tiež ťažko od·
deliť systematickú zložku z.rozdielov medzi meraním
tam a nazad a potom v}počítať strednú chybu.

mohoukompenzátora je uviesť zámerhú priamku
presne do vodorovnej polohy, pravda, po predchádza-
júcom urovnaní nivelačného prístroja pomocou kra·
bicovei libely. Správnu filnkciu kompellfátora zabez~
pečuje výrobca mechanickým justovaním, ktoré sa dá
uskutočniť len s konečnou presnosťou. Preto tiež sa
horizontáCia zámernej priamky nedociefuje s absolut.
nou presnosťou. Pre nedostatočriú alebo nadbytočnú
kompenz1ciu vzniká kompenzačná chyba1), ktorej
vplyv' sa prejaví tak, ako keby sme nivelovali s mi,.
klonenou zámernou priamkou, tj. na zadnej late odČí.
tame viac (menej) ako má. správne byť a na prednej

') Podrobnejěie t..vahy o kompenzačnej chybe mo!no nájst
v l1teratúre napr. v [Sj. (4). (5), (6).

o tú istú hodnotu menej (viac) (obr. 1). Jej vefkosť
závisí okrem uvedenej justačnej chyby kompenzátora
tiež od veTkosti náklonu vertikálnej osi prístroja [3],
[6].

Ob~. 1: Vznik kompenzačnej chyby (v odklon zámernej
pnamky od vodorovnej roviny pre nedostatočnú kompen.

záciu).
"

1964/261
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Wolter a Schellens poukázali v [5], [6] na ne-
výhody uvedeného postupu a doporučujú usporiadať
meranie tak, aby kompenzačná chyba dostala náhodný
charakter. To sa docieli tým, že ak pozorovater používa
2 laty, urovná na každom stanovišti krabicovú libelu
prístroja pri nastavení ďalekohradu vždy na toho istého
latára, tedana nepárnych stanovištiach napr. nazadnú
latu a na párnych na prednú latu (druhý postup).

Zvolená časť výškovej siete prívodného kanála vodné-
ho diela v Sučanoch, ktorej schematický náčrt je na
obr; 2, pozostáva z 21 výškových bodov, z toho 6 pev-
ných (Fc"-F6) a 15 pozorovaných. Je výhodne roz-
vrhnutá v rovinatom území. Vyše 52 % nivelačného
ťahu vedie korunou kanálových hrádzi (Ls-La, Pa-
Pa) na štrkovitom podklade, časť vedie pornými cesta·
mi, asi 5 % ide ponad vodnú hladinu a asi 9 % po
štátnej ceste s asfaltovým podkladom.

L,

• p.rnY výókový bod
pozorovaný výškový bod

@ oznaéenie urávr,fého nivefačného
polygónu

Vcelku sme v spolupráci s Geodetickým ústavom
(GÚ) v Bratislave zamerali 28 'oddielov, ktoré tvoria
8 uzavretých nivelačných p6lygánov (obr. 2). Celková
dížka zanivelovanej trate činila 9,2 km (145 stanovíšť)
v jednom smere. Merali sme súčasne dvoma prístrojmi,
a to Opton Ni 2 č. 19978' (obr. 3) a Zeiss A č. 57619.
Prvým prfstrojom meral autor, druhým inž. Jozef
Mráz z GÚ (pozri tiež [13]) na ten istý pár 3 metrových
invarových lát s čiarkovým delením, patriacich k prf-
stroj u Zeiss A. Čísla lát: 5907 a 5908. Nivelačné laty
stavali latári na pomerne ťažké nivelačné klíny, zatlčené
do zeme. Merani{l sme vykonati v obťažných terén-
nych a atmosferických podmienkach, aké sa v praxi
na, vodných stavbách často! vyskytujú: rozblatený
terén, porasll, -preháňky, slnko atď. Ako optimálnu
.dížku zámery sme volili 35 m. Celú nivelovanú trať
sme vopred rozmerali pásmom a stanovištia nivelač-
ného prístroja i lát sme vyznačili farbclU.

Pokiar ide o vlastnú metodiku meracích prác,
rozhodli sme sa použiť prvý postup (pozri vyššie),
tj. na každom stanovišti sme pri meraní tam i nazad
urovná~ali krabicovú libelu po nastavení ďalekohIadu
smerom na zadnú latu. S odbivoma prístrojmi sme ro-
bili odčítania na každom stanovišti vporadí: Zl Pl P2Z2•

Dbali sme, aby meranie nazad sa uskutočnilo v inej
dennej dobe ako meranie tam. Pri cielení s prístrojom
Opton Ni 2 sme nastavovali vodorovnú rysku nitko-
vého kríža na stred čiarky na invarovom páse, a to
preto, že tento prístroj nemá klinkový tvar nitkového
kríža. Pri zámerách do 35 m'to celkom vyhovovalo.

" .-
Avšak pri zámerách cez kanál (ca'50 m) bola ryska
nitkového krfža silnej~ ako čiarka. Tým vznikala ne·
istota v cielení. Potom bolo účelnejšie cieliť na stred
pora medzi dvoma čiarkami. Prístroj Ni 2 je stavaný
na rÝGhlosť.A tak aj cielenie na invarových latách
k nemu dodávaných sa uskutočňuje vodorovnou rys-
kou na stred šachovnicového pora, čo prispieva k zrých-
leniu procesu merania (bez ujmy na presnosti [3]).

Technika merania s prístrojom Opton Ni 2 je
značne zjednodušená. Vermi jednoduchá je tiež rekti-
fikácia. Z predchádzajúcich úvah o kompenzačnej
chybe už vieme, že je doležité, aby pri presných nive-
lačných me~niach bola krabicová libela dobre rekti-
fikovaná. Jej rektifikácia sa vykoná obvyklým sposo-
bom (pozri napr. [2]). Pozorovater musí ďalej dbať
na rektifikáciu zámernej priamky, aby bola splnená
podmienka jej vodorovnosti. Vlastná rektifikácia spo-
číva v správnom nastavení nitkového krfža, čo sa
vykoná pohodlne pomocou jednej zvislej rektifikačnej
skrutky umiestenej pri okulárf. Obidve uvedené rekti-
fikácie sme v našom prípade vykonali len raz pred
začiatkom merania, Po čas merania v časovom intervale
10 dní nebolo potrebné znova rektifikovať, pretože
nenastala zistiterná zmena rektifikácie.

Meranie s nivelačným prístrojom Zeiss A pre-
biehalo podra postupu bežne používaného pri týchto
prácach. Za slnečného počasia chránili sme prístroj
meračským dážďníkom.

1964/262



MarMk, P.: Velmi presn~ vgškov~ meranže s nlvelačngm
prístrolom OptonNi 2 '

Geodetický a kartografický obzor
roě. 10 (52) ěfsl0 11/1964 263

3.1. Podklady pre vyhodnotenie merania a vý-
počet empirických stredných chýb

Namerané výsledky a ďalšie údaje, ktoré potrebujeme
pri vyhodnotení merania a štúdiu chýb sú v tab. 1, 2 a -3.
V nich i v nasledujúci,9h úvahách použijeme tieto
označenia:

indexy O, A označujú prístroje, ft, to prvý Opton
Ni 2, druhý Zeiss A

- dížka oddielu (v km)
- obvod uzavretého nivelačného

polygónu (v km)
-počet stanovíšť
- priemernli hodnota .výškového

rozdielu pre óddiel z merania
tam a nazad

- jedenkrát merané prevýšenie na
1 stanovišti

t
- rozdiel medzi meranírn. tam a na-

zad pre oddiel

- uzáver dvakrát meraneho (v sme-
re 'tam a nazad) nivelačného po-
lygónu

nB, 11,1' re, r", - počet prvkov R, F, Q, fP

p -váhy (v tab. 4 p = ~, v tab. 5

p=~)R-
v - opravy zíslrané z vyrovnania
r - počet prebytočných pozorovaní.

V'tab. 1 je prehrad všetkých oddielov (pozri tiež
obr. 2). V stlpcoch 4 a 5 neuvádzame celé hodnoty
prevýšení, ale len mm, čo pre naše účely plne postačuje,
Tab. 2 obsahuje uzávery nivelačných polygónov pre
obidva pnstroje. Polygóny sú označené podIa obr. 2.
V tab. 3 sú zostavené rozdiely jedenkrát meraných
prevýšenf obidvomi prístrojmi na •.všetkých stanoviš-
tiach. V každom riadku je udaný aj počet stanovíšť
s dížkou zámery uvedenou v stípci 1, ktorý súčasne
značí počet prvkov 13. Podstata rozdielov Q a uzáverov -
fP je podrobne osvetlená v [2]. Preto sa o nej nezmie-
ňujeme.

Obidve nivelácie možno považovať s ohradom na
chyby prístrojov a náhodilé chyby merania ~a celkom
nezávislé. Spoločne sa uplatnili len chyby z klesania
(zdvíhania) nivelačných klínov (lát); z nezvislosti lát
a v značnej miere chyby delenia lát, chyby z refrakcie,
zo zmien osvetlenia ap. Podfa toho rozdiely LI (tab. 1,
stípec 6) i 13 (tab. 3, stlpec3) sa dajú vyrtYetliť..náhodi-
lýmichybami. Chyby vyv-olané vonkajšími, príp. inými
vplyvmi ako je napr. refrakcia, klesanie lát ai., ktoré
sa uplatnili pre obidva prístroje spoločne, sa v týchto
rozdieloch eliminujú.

hA I ho I
,1=

I i!A I i!o
Oddlel R N = IhAI~lhol

km .
'.. mm

I I I I 7\ I
.-. 1 2 3 4 ,ti 6 8.,

F.-F. 0,i!46 4 +8,712 + 8,562 +0,150 +0,125 - 0,075
F.-F. 0,528 8 "':-0,800 - 1,037 -0,237 +Ó,4.00 + 0,525
F.-F. 0,410 6 +7,362 + 7,163 +0,199 -0,575 + O,M5
F.-B1 0,170 5 +8,212 + 8,037 +0,175 +0,525 + 0,425
B1-L. 0,202 4 +2,237 + 2,125 +0,112 -0,325 + 0,500
L.-L. 0,396 6 -9,787 -10,312 -0,525 +0,825 + 0,675
L.-L. 0,436 7 +9,500 + 8,625 +0,875 +0,450 + 0,150
L,-L. 0,570 9 +2,700 + 1,812 +0,888 -0,850 + 1,675
L.-P. 0,100 1 . -7,038 - 7,088 -0,050 +0,325 + 0,275
p.~p, 0,5'T8 9 +7,300 + 7,575 -0,275 -0,350 + 0,250
p,-p. 0,430 8 -4,562 - 4,075 +0,487 -1,Q7g 0,000
p.-p. 0,404 6 , +9,812 + 10,212 -0,400 ! +0,87 + 0,925
p.-p, . 0,592 9 -6,337 - 6,100 +0,237 -1,925 + 0,500
P,-Pa 0408 6 +3,000 + 3,225 -0,225 -0,1.50 +,0,800
P.-Ls 0,100 1 -1,237 - 0,950 +0,287 -0,125 - 0,350
Ls~B. 0,096 2 -3,325 - 3,350 -0,025 -0,100 - 0,250
B.-F1 0,432 8 -0,900 - 1,000 -0,100 -0,700 - 0,200
F1-F. 0,554 8 -'-4,250 - 4,137 +0,113 -+0,450 + 1,625
F.-F. 0,462 7 -0,288 - 0,575' -0,287 +0,275 + 0,450
F.-F1 0,440 7 -3,462 -' 3,238 1-0,224 -0,275 + 0,875
F1-F. 0,485 7 +0,600 + 0,613 -0,013 +0600 + 0,975
Ls-L, 0,398 7 -1,850 - 1,587 +0,263 +0,950 + 1,225
L,.....:.B. 0,133 2 -8,712

,
- 8,588 +0,124 -0,625 + 0,175

B.-B1 0,254 4 -5,200 - 5,162 +0,038 -0,300 + 0,225
L,-P, 0,100 1 -0,350 - 0,312 +0,038 0,000 - 0,125
L.-P.

I
0,100 1 +7,687 + 7,475 +0,212 +0,325 + 0,350

L.-'-P. 0,100 1 - +7,412 + 7,362 +0,050 +0,125 + 0,425
L1-Pt 0,100 1 ~6,915 ~ 6,962 -0,050 ~0,O75 + 0,115

E '1 9,224
1
145 I +2,284 -1,200 +12,575

1964/263



_Geodetlckt a kartograflc.kt obzor
. 264 roč._ 16 :(52) číslo 11/1964

Marčák, P.: Vel'mt presn~ výškov~ meranie s ntvelal!ným
prtstrolom Opton Nt 2

II Máme teda k dispozfcii 2 nezávislé série meranf.
~udeme predpokladať, že ich možno vyšetrovať ako
dva náhodné výbery zo základného súboru s normál-
nym rozdelenfm pravdepodobnostf. V ďalšom pri-

. stúpime k' vzájomnému porovnaniu presnosti oboch
prfstrojov. Preto najprv nrčfmez údajov v tab. 1 a 2
výberové štandardné odchýlky tJ (kladne vzaté od-
mocniny z výberových rozptylov 82) [1OJ, kt'l'lré (80

znamienkom ±) nazývame v teórii chýb empirickými
strednými (jednotkovými) chybami, a to:

- empirickú strednú chybu m aritmetického prie-
meru združenej nivelácie2) pre I stanovište a

- empirickú strednú kilometrovú chybu mo arit-
. metického priemetU združenej nivelácie.

Uvedené stredné chyby možno vypočftať podTa
viacerých vzorcov, ako to vidieť z tab. i a 5, do kto-
rých sme zostavilivypočítané hodnoty. V riadku 5

- ") Pod zdrul!e~ou niveláciou rozumiemfl~niveláciu, prie ktorej
S&kalldé prevýěenie zameria dvakrát, raz v amere tam, druhýkrát
v amara nazad.

Dl11ka Ftčet
zámery stam.ovíět

vrn

4,
4,
2
2
-2
2
8
4,
2
2
2
4,
4, •
42 -
2
2
6
4
8
2
202

I ·290 I

Nlvelaěnt F N '1"A '1"Ó
polYR6n km mm

1 2 3 4 I 5
./

1 2,230 34 +0,089 +0,425
2 1,797 27 -0,512 -0,363
3 1,968 35 -0,349 +0,363
4, 1,006 .15 +0,438 +0,376
5 1,381 '21 -0,025 +0,062
6 1,00Ů 14 +0,250 -0.213
7 1,066 17 -0,613 +0,226
8 1,348 20 +0,125 -0,739

obalový 6,652 107 :--0,597 +0,713
I

E I 18,448 , I 290 I I .

týchto tabuliek sú empirické stredné chyby z vyrov-
nania výškovej siete podla metódy najmenších štvor-
cov. ltiadky 3 a 4 obsahujú po dve hodnoty. Veličiny
v zátvorkách sme dostali tak, že sme ku všetkým po-
lygónom pridali ešte obalový polygón. Odvodenie
vzorcov tab. 5 je v [2]. Analogicky možno odvodiť

~ - 100",1-1000,
1/100 mm

+10. -2,5 -5 -5
+2,5 -17,5 +5 -7,5
O -15 -
+12,5 -10
+12,5 +27,5
-12,5 -7,5
O -5 -10 -10 +30 +2,5 -12,5 +5
O +5 +5 -7,5
+20 +7,5
-7,5 -2,5
+5 -12,5
-2,5 -22,5 +7,5 -5
+30 +15 +20 -2,5
-15 -7,5 +2,5 +7,5
-32,5 -5
-17,5 +2,5
+12,5 +10 .
+22,5 +10 +2,5 +5 -22,5 +12,5
O +25 +17,5 -17,5
-7,5 +27,5 O -20 +35 -17,5 +25 -52,5
-10 +32,5
~5 ,-12,5 +7,5 -15 -20 +20 +27,5 -10 -15 -22,5 -12,5 -10
-7,5 -15 -7,5 O -2,5 +20 -22,5 -10 -17,5 +2,5 -17,5 +2,5
+30 --30 -32,5 +12,5 +22,5 -7,5 -15 +5 -2,5 +40 -2,5 -10
+27,5 . +5 -22,5 O +12,5 +30 +7,5 -20 -10 +10 +5.0 +7,5
-15 -12,5 O +22,5 -32,5 +7,5 +20 +10 -25 +12,5 -5 -15
+7,5 +25 -5 -30 -20 -7,5 +7,5 +7,5 +2,5 -12,5 -17,5 O
-17,5 +15 -10 +2,5 +17,5 -7,5 -25 +5 +17,5 +32,5 +12,5 -5
+2,5 +30 +10 +2,5 +12,5 +2,5 -10 +7,5 -20 -10 .+2,5 +20
-,.7,5 +5 +2,5 -10 -2,5 +17,5 +30 -7;5 +5 O -7,5 --7,5 +15
-12,5 +7,5 +ll,5 -10 -20 +27,5 +2,5 -17,5 +2,5 -5 +22,5
-7,5 .-17,5 +5 +2,5 -7,5 O -17,5-12,5 -12,5 -20 -2,5 +5
-20 O' +47,5 +2,5 -35 O +2,5 -5 +15 -5 +17,5 +12,5 +7,5
"::"'10-+17,5 +22,5 -27,5 +10 +5 -12,5 -5 +7,5 O +10 +20
+12;5 +20 +10 +37,5 +12,5 -2,5 -22;5 +2,5 +20 -20 -15
-30 -17,5 +25 -17,5 -15 -30 +40 -7,5 -57,5 -15' +10 12,5
-27,5 +10 +10 +5 +25 -10 +12,5 -15 O -7,5 -32,5 +2,5
+7,5 -7,5 -5 -30 -22,5 +12,5 +10 -10 -32,5
+7,5 -12,5 +22,5 +10 .
-7,5 -2,5 -2,5 +10 +20 +22,5 -10 +20 +7,5 -17,5 +17,5 +40
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Por. Emllirická strednáohyba. m llre 1stanovi~te ± mm m2
Vlleobeoný vzorec F a.

č1s1o Zelss A

r
OlltonNill = ml

1 II
"

3 4 5.
1 m= ±~V~[~] 0,128 ± 0,017 0,142 ± 0,019 1,23

2 r~ N

±~Vl!?~ ~
2 m= 0,138± 0,018 0,148 ± 0,020 1,15

2 [.NJ ..
.

3
± U_!-[f] 0,082 ± 0,020 0,084 ± 0,021 1,05m = (0,080 ± 9,019) (0,083 ± 0,020) (1,08)- r<p N

-
4 ± VJ<P2] 0,075 ± 0,019 0,082 ± 0,020 1,20m= (0,069 ±O,O16) .(0,077 ± 0,018) (1,24)[N]

,

5 m = ± VlP;V] " 0,081 ± 0,020 0,079 ± 0,020 0,95

,
6 m(pre z = 35 m) 0,079 0,093 -

aj vzorce v tab. 4-,a to pre váhy p = ~'. V riadku'6

. týclíto tabuliek' sú stredné jednotkové chyóy určené
z rozdielov t5(pozri tab. 3). Rozdiely t5.všakpochádzajú'
zobidvoch prístrojov. Odhadnút podiel k.aždého z nich
by bylo zložité. Preto sa tú treba spokojit s tým, že pri
určení ieh vzájolIl.ného pomeru Sil. berú do úvahy roz·
dielYe (i napriektomu, že rozdielYeo sú ovplyvnené
systematickou chybou). Pri výpočte sme postupovali
podfa [9], S tým rozdielom, že sme uvažovali dÍžku zá.
mery z = 35m. .

3.2. Overrenie hypotézy o zhodnosti dvoch
rozptylov

Ako si možno v tab. 4 a 5 všimnúť, sú empirické stredné
chyby pre prístroj Opton Ni 2 vačšinou nepatrne

1 VT7-]1 mo= ±- _[_
2 nE R

± ~V[!?2] .
2 [R]. '

mo = ± V ~F[~l

vačšie ako pre prístroj Zeiss A. Budeme preto skúmať,
či'rozdielne ve!kosti sú dosledkom tozdielnej presnosti
merania alebo náhodného zosRupenia chýb. Odpoveď
na túto otázku nájdeme na základe výsledku testova-
nia hypotézyozhodnosti dvoch rozptylov. Použijeme
pri tom rozdelenie F [7], [8], [10], [11], [12], ktoré je
vefmi výhodné preto, že nezávisí od žiadnych nezná·
mych parametrov základného súboru.

Vyslovme teraz hypotézu Ho (mamj = 1)3), tj.
hypotézu Ho (m3= ml), že obidva vyiíetrované výbery
sú zo společného základného súboru s tým istým para·
metrom m (ma = m.J = ffl)4), proti dvojstrannej alter.

. .

') Vllade, kde Sil. v tejto statl (3.1l.) hovor! o m, resp. m, treba
tým rozumiet tiež mlo resp. m.. '.~

') 1'i! je základná stredná ohyba metódy merania [7]: v mate·
matiokej ětatistike Sil. označuje ako a a nazývá Sil. ětandardná
(smerodainá) odohýlka..

Empirická stredná kilómetrová chyba mo ± mm

___zei:s A , _I
I

m~a
F=--

m~..4.

0,32 ± 0,08
, "(0,31 ± 0,07)

0,33 ± 0,08
(0,32 ± 0,08)

1,06
(1,06)

.V [<pl)
± [F)

0,30 ±O,08
(0,29 ± 0,07)

0,32 ± 0,08
(0,32 ± 0,08)

1,14
(1,22)
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natívnej hypotéze H~(m~ :F mj)II). Uvedenú nulovú
hypotézu Ho overíme pomocou odflovedajúceho vzťahu
výberových rozptylov m~/m1 a rozdelenia F.

Výberové rozptyly pre naše dva nezávislé náhodné
výbery- o rozsahu nt, na (pričom v danom prípade
nI = na = n) predstavujúštvorce,empirických stred-
ných chýb m~ a mj. Z nich sme vypočítali podiely

m~1 -F = -2 (st pec -5v tab. 4 a 5).
mA ;

Kritická oblasť pre dvojstranný test hypotézy
Ho (mMmj = 1) na hladine významnosti ex je daná
nerovnosťami [lIJ: •

;

kde /I> fa - početstupňov vornosti (v našom prípade
11 = 12 = n).Keď sa splní niektorá z týchto nerovností,
overovanú hypotézu zamietneme. '

Teraz možeme' pristúpiť k porovnaniu podielov
v tab. 4 a 5, st1pec 5, s-kritickými hodnotami rozdele-
nía F, ktoré nájdeme napr. v tab. XIV na str. 223
v [7J6).Z tejto tabuIkymáme pre /1 = 12 =28 stupňov
vornosti, na hladine významnosti ex = 50 % kritickú
hodnotu F2S (28,28) = 1,29 a pre /1 = 12 = 8 a lX =
= 50 %lje F26 (8~8)=,1,64. Ich reciproké hodnotý sú:

1 1
F
2S
(28;28) = 0,78, F

a6
(8,8) = 0,61. Dostali srne tak

hranice oblastí prípustných hodnot nahladine význam-
nosti ex = 50 %:

0,78'-1,29 (I)
0,61-1,64 (2)

/ 2
Keď porovnáme podiely m~ v tab. 4 a 5, v riadkoch

- mA
I 2

1,2s kríticJ#mi hodnotami (I) a podielymO v riad-, m1
koch 3, 4, 5 s kritickými hodnotami (2), vidíme, že ani
jedna z vypočítaných hodnot n~rekra~uje kritické
hranice7).

Tieto výsledky ukazujú, že niet -dovodu pre za-
mietnutie hypot~y, dokonca ani pri vysokej hladine
významnosti ex = 50 %, čo znamená, že predpokíad
o rovnosti rozptylov (štvorcov základných stredných
chýb) nie je v danom prípadě v rozpore s výsledkarni.
merania. Rozdiely výberových rozptylov nie sútak

,) Hypotéza mb = ilí.Jt znamená predpoklad rovnakej pres-
nosti (kvality) oboch pristr<pov a hypotéza mó'" ml predpoklad
roznej presnosti (kvality).

') Pretože empirické stredné ohyby sme vypočítali raz z nesú-
hlasov lb druhýkrát z uzáverov <p, nebude počet stupňov volnosti
v obooh prípadooh rovnaký. V prvom prípade (k hodnotám v riad-
ku 1 a 2 tab. 4 a 5) je f. - f. - 28, v druhom prípade (k hodnotám
v rladku 3, 4 a 5) je f. = f. = 8.

') Výhodnejěie by bolo napísat v'riadku 5, tab. 4 a 5 hpdnotu
podielu m1fm3 (čo sme neurobill preto, aby sme nekomplikovali

ml' ,
tabuI'ky). Potom by bole - ;> 1 a takto určené veličl ny. bymó
stačilo porovnat s hornou kritickou hranioou rozdelenia F. Dostali-
by sme ten istt výsledok.

verké, aby ich nebolo možné vysvětliť náhodnými
výkyvmi, a preto nemáme dovodu súdiť, že rozdielne
vefkosti empirických stredných chýb sú dosledkom
rozdielnej presnosti oboch prístrojov.

. Keď porovnáme číselné hodnoty empirických
stredných chýb pre každý prístroj osobitne, zistíme
prekvapujúco verký ro~diel medzi hodnotami určený-
mi z rozdielov e na jednej strane a z cp a vyrovnania na
dru1mj strane() , '

Testujme významnosť tohoto rozdielu pomocou
rozdelenia F. Dostaneme, že už na hladine význam-
nosti ex = 20 % je tento rozdiel štatisticky významný,
a tak hypotézu o zhodnosti vyšetrovaných dvoch
rozptylov zamietneme. To svedčí o tom, ?e rozdiely
vyšetrovaných empirických stredných chýb (určených
. ze la z cp, resp. z vyrovnania) sú tak verké, že ich SOtV1L
možno vysvetliť náhodnosťou chýb, ak uvedená hypo-
téza platí.

3.3.Vyšetrovanie vplyvu systematickýchchýb
v rozdieloch e,
Roci skúmaná sieť sa skladá leůz 8 uzavretých nive-
lačných polygónov (takže počet uzáverov cp je veTmi
malý), budeme za najspoTahlivejší odhad. presnosti
považovať empirickú strednú chybu určenú z uzáverov
cp, vypočítanú pred vyrovnaním alebo lepšíe z vyrov-
nania celej siete. O empirických stredných chybách
určených z rozdielov~'budeme - s ohfadom na záver
v poslednom odseku state 3.2. - predpokladať, že sú
ovplyvhené systematickými chybami, ktoré sa preja-
vili v rozdieloch e, ale v aritmetických priemeroch
nameraných prevýšení a v uzáveroch cp z veTkej častí
sa eliminovali.

Na oprávnenosť takého predpokladu ukazuje aj
jasná prevaha kladných eo (82 %) a pomerne veIké
uzávery nivelačných polygónov jedenkrát meraných
prístrojom Opton Ni 2. V tomto prípade bysa to dalo
vysvetliť posobením kompenzačnej chyby. Ale ako
vysvetliť veTké hodnoty empirických stredných chýb
určených z e pre prístrojZeiss A 1 Pokúsime sa bližšie
rozobrať tieto otázky.

Za tým účelom oddelíme z rozdielov e systematic-
kú zložku a vypočítame náklon zámernej priamky V9).
Tým pravda, súčasne zbavíme rozdiely e nielen syste-
matickej časti .sposobenej kompenzačnou chybou, ale
i inými spoluposobiacimi systematickými chybami.

" [eJ N 2 .J\T (3)el = ei - .[NJ 1 = ei - 'Vnl

[e]
kde2v, = [NJ '

takže platí:

ar e"e"] = [ee]_ [eJ2[e"J :- o N N [NJ

') Ide o porovnanie hodnot v rladkooh 1. 2 s hodnotami v riad-
kooh 3.4. 5 tab. 4 a 5 pre každý llristroj osobitne.

') V literatftre napr. v [4]. [5]. [6] nazývajú náklon zámernej
prlamky náklonom horlzontu.
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Redukované rozdiely~ú v nMom prfpad,e produktom
čiste nahodilých chýb (analógia k opravám k aritme-
tickému priemeru), takže ich mOžeme použiť na v-Ýl!o~
čet strednej nahodilej chyby pre jedno stanovište:

)~
ti

"/O

Hodndty určené z rovnic (4) a (5) sú zostavené'v tab. 6.
I , I _.

Na ziskanie lep~ej predstavy ovplyve systematict
kých chýb znázornili sme na obr. '4 prieqeh sčítaných
nesúhlasov (lQ (plná h>mená čiara). Spojnica počiatku
s koncovým bodom sčíta-ných(lO ([(lo] '= 12,575 mm)
predstavuje dvojnásobný náklon 2v.Oscilácia čiarko-
varréj lomenej čiary okolo tejto spojnice je výsledkom
pósobenia náhodiIých ohýb. Z gráfu možno určiť jed-
notlivé (l;).aj [(16] .10) .

Zhrňujúc možno na základe empirických hodnót
zostavených "\7tp.b.6 (pozri ťiež obr. 4) povedat:

Vplyv systematických chýb v l'ozdieloch (lo sme
pre prístroj Opton Nf~ dokázali. Empirická hodnota

\ I _
lO" Verkost11.'(; st\danlLporádnlcanli OhranlčenYnů U:vedenou

spolnlcou .Ov, prislušnýmivrcholmi ělarkovanej lomenel čiary.
~ Velkosti -[QZI poradli1caml ohranlčenými tOlJ iétou, spolnicou

íi pr1sluěriýml vi:cholml plnej lomenel ělary.
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syste)llatickej kilometrovej chyby je velká í( + 0,68
mm), má kladné znamienko a rovná sa približne dvoj.
násobku strednej 'náhodilej kilometrovej chyby. Pre-
tože systematická chyba rastie úmerne s dížkou, zatial
čo stredná náhodilá chrba úmerne s odmocninou .....
z dÍžky, je pomel' týchto chýb pre jedno stanovište-

(4) .....akó vidiet z tabulky 6 -'-'fný.

- Náklon" \1 Stredná Ináhodilámm Náklon" chyba,. mm
Pristrol

pre 1 sta-t na h(u.ť0vá' pre 1 sta- ,
novište. 1 km o nota) n~vište pre 1 km
(z,,;.32m) "- ---~ I (z= 32m)

1 2 I 3 4 5. I . 6

Opton I

+ 0'''1
I

Ni2

I
+0,04 +0,14" ±O,lO ±O,38

Zeiss
A -r -0,06 -0,01" - ±0,51

Po oddelení systematickej zložky z r,9zdielov (lo
sme pre pristroj Opton Ni 2 dostali stredné náhodilé
chyby (stípec 5 a 6 v tab. 6~, ktoré sa dobre zhodujú
s hodnotami uvedenými v tab. 4 a 5 v riadkoch3 až
6, čo si konečne možno overiť testovanim hypotézy
o zhodnosti dvoch rozptylov pomocou rozdelenia F,

I napriek zistenej vetkej syst~atickej chybe tre-
ba konštaťovat, že hodnota náklonú zámernej priamky
(v = + O,14N

) určená z výsledkov ni'erania pre prf-
stroj Opton,Ni 2 je vefmi priaznivá. Ukazuje, že zámer-
ná priamka bola kompenzátorom automaticky urov-
návaná do vodorovnéj polohy stakou presnostou,
ktorú sotva možno prevýšiť aj presným nivelačným
prístrojom s velmi citlivoulibelou. .

Pozoruhodné je, že pre prfstroL Zeiss A je vplyv
systematických c4,ýb tak nepatrný, žé ho prakticky.
tažko možno považováť za reálny 11). To potvrzuje aj
tá skuťočnosť, že stredná náhodilá kilometrová chyba
ostala po oddeleIÍi systematickej zložky' z rozdielov
(lA ne;t;menená (Po = ±O,51 mm - porovnaj s tab. 5,
riad. f). Ukázalo sa,žerozdiely (lA boli ovplyvnené
c1l.ybami,'ktoré sa. v uzáveroch qJA neprejavili a ktoré
ani nemalí vplyv na náhodnost rozdielov (lÁ, ale zato
ich telkost- ovply'vpiliznačne.

Podratoho dochádzame k záveru, že systematickú
chybu pri prfstrojiOpto,n Ni 2 možno vysvetliť hlavne
posobením kompenzačnej chyby. '

3.4. Overenié náhodnosti rozdielov <5aLt medzi
výsledkami oboch nivelačný-ch prístroj ov

Rozdiely <5 v tab. 3 (stípec 3) a Lt v tab. I (stípec 6):-
. považujeme zavýberové súbory skutočných chýb. Na
základe zI!~losti skúmaného problému ,sme v stati
3.l4ttvrdili, že ich možno vysvetliť náhodilými chybamd
.merania.

") a to nalmlt s ohladOJIlna malý počet rozdielov Q.;l' ktoré
máme k dlspozioll
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Mal'čťík, P.: velnii pl'esné výškóvé'mel'anie' s nivelačným
. . pl'fstl'olom Opton Ni 2

. .Aby ~me' sa presvedčili, či sme uvedené tvrdeni!(
vyslovili oprávnene, testovali ,sme hypotézu o tohl, 'že
obidva naše výherové sllbory;pochádzlj>jú z nor-
málnych základných súborov, a to pomocouPeársonov-
ho X2 - testu a Kolmogorovho testu 12) [7],j12], ďalej
sme porovnali empific~é triedne početnosti ste.oretíc-
.kými triednymi početnost-mi normálneho rozdelenia
i (obr. 5 a 6)a okrem toho sme skúmalináhodnosť chýb
J1omoco)l sčítithých početností vtÝ<fhto V'ýberových
súboroch13{(obr. 7 It 8)[7].. :'

Clbidvahvedené testy potvrdili, že skú~né vý-
sledky merania (ro:idiely bi LI Y nie sú v I:ozpóre s hy-
potézou o normálnosti základných súborov, z ktorých
pochádzajú naše výberové súbory.. ~.

/ Rozdiely empirických triednych PQčetností a im
ódpovedajúcich teoretických. početností ...:.....tak pre
rozdielybak:o pre LI - ukazujúna postačujúcu zhodtl
empirického'a normálneho rozdelenia. Názorne to vi-
dieť na obr. 5 (pre6) a obr. 6 (pre LI), kde sú konštruo-
vanéGaússové krivky so strednými očakávallými od-
chýlkami á polygónyern.pirických početností. "

Z porovnania priebehu empirických .kumulatív-
uych' poootností s. n~)IJmálnou distribučnou f-unkciou
(opr.7 Pre b a obr. 8 pre LJ)vidieť, že empirické funkcie
len ~ojedinele vybočí.ljú z pásu stredných očakávaných
6dchýlok, takže ani podra·výsledkov tohoto skúmaúia
. nemožno súdiť na systematické vplyvy v našich vý-
berových s6.boroch. ..; ~.,-

Tak máme trojnásobným testovaním overe~, že
vysvetlenie rozdielov 6 a LJsme správne hradali v po-
sobení náhodilýchchýb. Rozbor výsledkov merania
,ukázal"že posobenie kompem;ačnej chýby na stanovišti.
nemožno pridižkezárp.eryz ~32mprakticky zistiť.

V predloženej práci-sllle sa sús"tredili lia štúdium doóie-
16l1ej'presnosti s prístrojom Opton Ní 2 a na jej porov-
nanie's presnosťou prístroja Zeiss A. Okremtoho sme
vyš~trQvali posobeniesy'stema~ickýc1í clly'b.Otázkou
hospodámósti m:eracfch prác srnesanezaooerali, pre-.
;~ožeprěd.n08tiaut~matickej horizontácie -Sú nespo.~é.

, U) Najprv sme však v~etkyrozdlely;J prepočítali na'jednotnú
dlžku oddlelu rovnľt 1 kIil; . "

.13) Oelé matematické spracovaJÚI' pre stat 3.4 akp aj '\'Ýpo'oot
stredných chýb v taj(, -6 'VYkonalIn.;. J. Kukut'\a z Ustavu teóri&
merarifa SA V" ,... .

~~-/ ,
/ ,
/ \
I 12 \
I "I ,

I ,
I \
I ,
I \I ,\.r \I\-'

I \

/ \
I ,
I ,
I \
I \/ \,

I .\'

I '/
/

Výsle,gky skúmania,ukázali, že presnosť, ktorú
smedoéielfti-sprístroj6m Opton Ni 2 nieje úižšiaako
presnosť prí~ttbja. Z~s A. Préto nemáme dóvodu sudit,
že.by prístroje 80 samočinným urovnávamm zámery-

... .J
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~ako napr.Opton Ni.2 - nevyhoveli ajzhradiska pres·
Hosti požiadavkám klade.nýmna vermi presné výškové
mera,nia pn určovaní posunov stavieb a Inde. Automa-
tická horizontácia sa tu uplatní zvlášť výhodne.

Vykonané experiméntálne merania potvrdili tiež,
žepri nivelačných meraniachrl.lenšieho rozsahu možno
dO,cieIiťdobrevýsledky ajkeďpoužijellle "prvý pos-
Wp", tj. keď kompenzačná chyba působí ako syste-
matická chyba. Je to možné preto, že medzi meraním
ta~a nazad obvykle nie je dlhý časový interval, takže
'nebezpečie, že justačIíá chyba krabicovej libely sa
medzi meraním tam a n~zad zmení, .IJieje verké. cAvšak ,
pr~ niveláciach verkého rozsahu treba dať' prednosť
"druhému postupu", tj. dať 'kompenzačnej chybe ná-
hodilý cha~akter ~ " : ' .
, Autor je toho. názoru, že v súlades pOžiadavkami
na présnosť lbymaJi ;všade pri výškových meraniach
riastú.piť nivelačné prístroje s automatickou horizon~
táciou.Libelové nivelačné prístroje by siJ'nemali viac
nakupováť. ' •

[lJ Merante.posunoystaYieb geodetickými metódami, Sborník zo
sympózia v Smolenieiaeh, Bratislava 1962 '

[2] Bohm, J., Svoboda, J.: Geometrieká nivelaee, SNTL
Praha 1960 "

Ul] DrodOvsky, M.: Prázisionsnivellement mit Ni 2, Zeitsehr.
f. Verm., 1957, No 12

[4] Forstner, G.: Prázisionsnivellement mit dem automatisehen
- Nivellier Ni 2, Mesllungunq.Auswertung, Zeiss·'Werkzeitsehr.,

1959. ,No 31
[5] Wolter, J.: Zur Genanigkeit, von Prázisionsnivellements

mit Ni 2, Zeitsclu. f. Vermessungsw., ,1960, No 12
[6]Schelle-ns, D.: Ausschaltung der Horizontschrilge bei auto·

matischen Nivellleren, AIlgemeine Verm. - Nachriehten
1962, NO} ,

[7] Bohm, .; Vyrovnávacl počet, část 1. Praha 19ii8, část II.
a III. Pra1ia 19.'H1

[S] Hald, A.: Matematičeskaja statistika A technlěeskimi prl-
loženijami, Moskva 1956 .' •

[9]Matthias, H.: Untersuehungen mit dem Ni 2 optoAéi
Deformationsmessungen an Staumauern, Sch••.. Zeitschr. f.
Verm., Kult>;1rteehnikund Photogr., 1957, No 7

[10] Roth - Josifko ~ 1Il:alý -- Trčka: Statistické metOilJ-
v experimentálni medicínč, Praha 1962 .

[U] Janko, .T.:-Statistické tabulky"Praha 1958, '
[12] Dunin, Barkovskij I. V., S,mirnov N. V.: Teorlja ve·

rojatnoste.j i mat"matlčeskaja statistika y technike (obščaja •
čase), ;Moskva19,55

~[13iMráz, .J.: Automatický nivelačný prlstroJ NI 2, Ga KO 1964,
Č. 5 "'"

,Lektor4val: proilnž. dr. Josef Bohm, FS ČVUT, Praha

o vztahu mezi parametry Koppeho I

a ~aab~vy rovnice '
Prof. Mlkulái Modrlnsklj, MIGAIK,

, Moskva

Rozšířen~úžíváníKoppeho' rovni~e
, . -1,-
, -

tJ==a+btgE

k hOdnocení přesnosti zObrazení terénního reliéfu na
. topografickýchmápách vyvolalo určitý zájem o člá~
nek ínž',dr. K Kučery, CSc. ·"Vztah mezi polohovými
parametry určenými v Koppeho a Raabově rovnici",
uveřejněný ÝGAKO č" 7/1963.
'Zdá se nám však, ,že tento článek má nedostatek:,

a to V tom,_ž~ lý. 'Kuěera:počítá s fovn<;>stíparametrů
a aA. Platí:lito přie ;= 0.°, tj .. v případě; kdy otázka
parametrů baB. yůbec nepřichází v úvahu, nelze to
•při E> 00 pokládát za správné. Y důsledku takové
extrapolace hodnotypinametru a.jsou výsledky výpoč-
tu pafl,l,metru b podl~ rovnice navrženéK I(učerop
jen velnl.i pijbližné. , ' I
,J'o]~U:sím se v. tomto článku zpřesnit řešení otázky
.vztahu mezi parametry Koppeho a Raabovy rovnice;

PDkúd přte·< 4°má nahódnotu chyby tJ převážně
vliv p!lo(ametr a nebo A, lze parametr a =./(A, B, E)'
Qosta,tElčněpřesně určit řešením soustavy rovriic'

a + b tg Emax. =A B2 2'

[+2A tg Emax"

B2 .
(1)

a+ b tg Emin. =:.4 .2..4 tg2 Emin. ;

B2-
a = A - 2A tg Emax• tg Emin,; (2)

/ B2 .
b = -2'';';f (tg Emax. + tg Emin.)' (3)

. A B2
Předpokládá se zde, že (A2+ B2tg2e)-2 = A + 2.A tg2E.

Ve.výrazech (1)-;'- (3) jsou Emax:. a Emin. extrémní hod-
noty sklonu terénu, přičemž Emin. :;> O. .
Jestliže Emax. '-= ,:io a Emin. = 1°, pak

B2
a = A-0,00067

'ji

. , J32
b = 0,044 7'

Hqdnotu para.metru'a, vypočítanoupodlevzorce (2'),
lze použít při libovolných hodnotách úhlu e. Hodnota

1964/269



Geodetický' a kartograricktobzor
270 rDi!. 10 (52) i!íslo' 11/],964

parametru b, v;ypočítaná podle vzorce (3'), je přibliž.
ná. Spolehlivěji ji určíme za p<;>dmínky[v2] = min.,
kde

1.

Vj= a + b . tg ej'':'- (A2 + B2 tg2ej)2, (4)

j = 1, 2, ... , n jsou průběžná č~slaintervalů sklonu,
při nichž byly určeny parametry A a B. "
Soustavě \fovnic oprav (4) odpovídá normální rov-

.' InlCe •i ~,
b[tg2e] + a[tge] ....•..[(A2 +B2 tg2e) tgs] = 0, (5)

z ~íhož řešení plyne
1 ' "1. .

b = -[ 2 ] {[(A2 +- B2 tg2e)2 tge] - a [tgeJ). (6)
tg e, ,

Tato hodnota parametru b je přesná. Jelikož jsou
známy parametry A a B a lmdnota parametru a byla.
Vypočítána. podle vzorce (2'), není její výpočet podle
vzorce (6) obtížný~
Ve vÝJ:azech(5) a (6) značí hranaté závorky součet.
HodIiotu parametru b můžeme také vypoČítat, vy·

jádříme.li rovnici (5) v integrální formě, jak to udělal
K. Kučera, ale se změnou dolní m~e na emln.> O.

Uvážín;t~-1i, že při malých úhlech platí tg e ~ e,
dostaneme:

"maL 'emu. "mu. .1 _

. b 5e~de + a 5ede- ~ (A2 + B2e2)2 roe = °
Bmln. Bnpn..,; 'min.

nebo

Modrinskij; M.: O vztahu mezi parametry Koppeho a- .
Rqabovy rovnice

\

maIl =± (O,IS+ 1,4S-tge) m (11)

při 1° ::;: e::;; 6°.
Porovnáme hodnoty parametru ak a bk výrazu (11)

s hodnotami, vypočítanými podle rovnic (2'), (6), (S)
a (9). -
Výpočtem podle rovnice (2') dostaneme:

2722'
a = 0,20- Ó 20 .0,0006 == O,IS ni = alt·,

Pro parametr b obdržínie následující hoQíí'oty:
podle rovnice (6)' •

1 " .
bo = 0,~28 (O,lOSj O,IS . 0,367) = 1,53 m,

, ,

b = 1 {(0,04 + 7,40 .,0,011) - (0,04 + 7,40.0,0003)
8, 0,0012 7,40'.

- 0,27 . O,OIg!} = 1,34 m, "
\ 1

~-.," , J
b
p
= 2,72 {(I + _ 0,04. )!_ _ '0,20 ( 0,04 . J

/ . 7,40.0,011 2,72 .0,105 "7,40. O,OlI ~
!

\
-j

I
1

+ 1,5)}= 1,17 m.

b = I __ { (A2 + B2tg2ernax} - (AI + B2tgllemm)
tg3e= - tg3emm. I B2

Porovnáme-li výrazy (6) a (8) vidíme, že první
z nich je jednodušší ~ tedy i praktičtější.
Ukážeme si použití rovnic (2'), ~), (S) a. Kučerovy

rovnice

.
Rozdíly mezi hodnotou~'= 1,48 a hodnotaqlÍ b,

v;ypočítanými P9dle rovnic (6), (S) a (9), činí:

"blt-b6 = -0,05 m (3 %),

b=B{(I + 41 )%_"_- _A3__
" - 'BlItg2emax. ~3tg3em~%'(9) blt-bg , +0,3Im-(21%).

;/ -1,5 Btg~max.} ~Vidíme thedy,že rovnice (8) abzvláště pak (9)ddávajÍ
zmenšené odnoty parafuetru a pr<l;tonení ůvódu

na násl~ujícím příkladě. jich používat.'

Autor tohoto, čÍánku vyhodnotil výslédky polní Uvedený výpočet dokazuje, že při studiu přesnosti
revize topografického mapová~ v měřítku I : 5000" zobrazení terénu na. topografických mapách je účelné
metodou nejmenších čtverců a dostal pro vyrovnanou ' p'řechod od parametrů, A a B Raabovy rovnice k ~ra· I'

hodnotu středního (kvadratického) rozdílum.<lR mezi metrům a a 11 rovnice Koppeh'o provádět na. základě
výškovými hodnotami kontrolního' '4odu, vypočítA- rovnic (2') a (6).
nými' na zál;dadě měřenív ter~u a určenými'podlé I
vrstevnic na pl~u, následující výrazy: Lektoroval: Inf. dr. Karel Kulera, CSc.'

1964/270



Modrtnskt/, M.: o vztahu mezt parametry Koppeho a
Raabovy rovntce

Geádetickf a kartograflcJq obzor
roě. 10 (52) i!ísl0 11/1964 ~ 271

Diskusní připomínka lektora

Řešení je omezeno na úzký obor sklonu E, kdy polo.
hové parametry B, b je možno určovat i vyrovnávacím
počtem jen s velkou nepřesností, tedy na přípa.dy, které
se nepokládají za, výhodné.

Pokud jde o, postup 'řešení, poznamenávám, že veli-
činamiE ve dvou rovnicích soustavý (1) nemají být
minimální (Emin.)a maximální (E=J sklon, jako 'mezní
sklony zkoumaného oboru, nýbrž souřadnice El,IE2dvou
prnsečíků Koppeho křivky s křivk~u Raabovou, po.
kud obě pocMzejí z téhož měřického materiálu. Na

příkladu zvoleném ,pro demonstraci doporučovaných
vzorcu (2'), (6) se z toho titulu žádný rozpor nejeví,
také proto, že se zvolenými hodnotami Emin.= 1°,
Emax.= 4°' zde téměř souhlasí skutečné souřa.dnice
prusečíku El = 1°, E2 =p 4° 50'. Dále mám zato, že ve·
ličina Emin.zastupovaná konvenční hodnotou 1° není
z hlediska úlohy definována. Ani ;veličina Ema.x.= 4°
není Skutečným maximem, jak je vidět u užitého pří-
kladu s šířkou obO;ru sklonu 6°,
Podrobněji vyložím své stanovisko k dané úloze

",,-,článku, který následuje.

Pi'eyodni vzorce pro oba parametry
rovnice Koppeho z rovnice Raabovy

ln!. dr. Karel Kulera, C~Sc••
Výzkumný ústav:geodetický. topoprafický

a kartografický, Praha

Ve svém prvním článku [1] jsem se omezil jen na
převod polohového parametru. Prof. Bohm tehdy ve
svém lektorskémpříspěvku uvedl námitku proti ne.-
úplnosti takového pojetí., Ve svém dodatku k jeho
připomínce jsem mohl fen odhadem naznačit převod
pro oba parametry. Profesor N. I. Modrinskifnavázal
na tehdejší, diskusí doplněný článek pojednáním [2],
k němuž jsem se jako lektor vyjádřil. V dnešním člán-
ku podávám obecné řešení nezávislé Zla šíři zJwumané-
ho oboru sklonu.
Položí-li 'se sobě rovny výrazy (1), (2)

Y = a + b x (Koppe == K) (1)

Y = VA2 + (B X)2 (Ifaab -:- R) (2)

x = tg E,

znamená to' v analytické geometrii řešení prUsečíku
1,2 obou křivek. Platí pro 'ně vzta.hy

~ +b xl= VA2 + (B~Xl)2 [- !(xl)]

a + bx2 = VA2 + (B :t2)2 [= f(X2)]

a z nich je po vyloučení parametru b

a= X2 f(xí) /- xd(x2) •

X2-.Xl

! Souřadnice Xl (viz obr. 1) je dostatečně :malá, ale
souřadnice X2 ne:rií dostatečně velká, a.bychdm mohli
zavést potřebná zjednodušení !(xl) ..:.A, !(X2) ::::.B :!:t.
Zavedeme proto třetí funkci F

VA2 + (BA)2 - a !(A)- a
y "'" a + . 21 _ X "'=!. a ]I- A' ,x J

(5)
,-

kterk protíná funkci K na ose pořadnio a funkoi Rr
na hranici A = tg emaxzkoumaného oboru sklonu .
. q BouřadniGfch Xs a L1 obou prUsečíkti 3, 4 funkcí R
a F platí analogicky podle (3)
Nztahy

!(LI) - a
a + --:1'~,xa ~ f(Xs),

a+ !(L1) - a Lf ='!(L1)
L1
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a z nich je allalogicky podle (4)

tli (xs) ~ Xs 1(.1)a=-------
. tl ~xs'

x = tl(I ~ f(tl) -'- I(Xs))
s j(tl) - a'

JelikoŽ nastaly vhodnější podmínky pro zjednodušení
•

I(xs~ =A;

~(tJ)=;=Btl,

Dále budeme postupovat tak, že vzor<w(10) užijeme
k určení souřadnice Xs .z několika souborů známých
parametrů A,B, a, (b) vyšetřených vyrovnáním
z materiálů s různou šiří LI zkoumaného oboru. Usu-
zujeme přitom, že vyrovnávacÍ počet jako jednoznačný
mat~matický aparát přivozuje určitou zákonitost
mezi zúčastněnými Plrametry. Skutečně se' také ze
tří souborů prokázala stálost zlomku

A-a
'í ·B tJ-a = 0,085.

který se skladebně liší od vzorce (2), popř. (2') prof.
. Modrinského. Po zavedení délky °= Btl bude

Pokud jde o druhýpl1rametr b Koppeho rovnice,
stačí navázat na článek TI], tj. na vzorec

v jehož posledním členu nahradíme A parametrem a.
Bude pak

b = B (1 + A,2)! - A, (1,635 + A,2) + 0,135] '}
A,=A/O /_ ' (13)

Výraz v hranaté zá'Voroe vzorce (13) je tabulkován
jako proměr:.ný Boíi.činitelq v tabulce 1.

J->řevodní vzorce (12) a (13) 'nyní vyzkoušíme na
třech příkladech. Příklady 1, 2 jsou převzaty z člán·
ku [1] a příklad 3 z článku(2lD~é vyrovnané par-a-
metry A, B, -Ci, li a 8tadi~ výpočtu parametrú a, fY .

podle převodních vzorců jsou v tab. 2. Příklady uka- _
zují téměř naprostou shodu. li parametrú a,aa celkem

(7) _ přijatelnou shodu u parametrů O, b:Poněkud větší
rozdíl(b'- b) u třetího příkladu nepokládám za důle-.
žitý. Jak je známo, určují se parametry b i Bs tím
větší nejistotou, čím je menší tl. Středníchybatako-

(8) vého parametru mjlžesnadno dosáhnout velikosti přes
0,5m. Tento druh nejistoty proniká i do převodních
výpočtů.' '.'

Dodatkem uvádíÍn ještě novým zpúsobem získané
střední. chyby fotogrammetricky vyhodnocených'
vrstevnic vytištěných čs. topografických map .

1 :5000 .. : b = 0,31 + 2,7 tg s,
1 : 10 000 ... b = 0,69 + 4,2 tg s,

Iq II
"A. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9

.

0,0 1,135 - 15 3045 60 74 89 l(}4. 119· 134
0,1 0,986 - 122538 5082 75 88 100'112
0,2 0,861 - 11 21 3242 5364 74 85 95
0,3 0,755 - - 9 18 27 36· 44 53 62- fi ' 80-
0,4 , 0,666 - 8 15 23 30 38 46 53 61 68

0,590 53
.

. 0,5 - 7 13 20 26 33 40 46 59
0;6 0,524 \- 6 12 1723 29 35 41 46 52
.0,7 0,466 -' 5 10 1520 26 31 36 41 46
0,8 0,415 ;--- 4 I) 14 18 22 27 32 36 40
0,9 0,370 - 4 8 13 17 21 '25 29 34 38
1,0 0,328, ..

I
·

1 •.
I

I
I
!

0,41 0,56 0,20
. 2,10 4,22 2,72

. a· I 0,34 I 0,36 ·0,18. tJ 1,43 3,53 1,48

,__ 8_m_ax ·_I·~_I: ~~_I__~.
O = B tg 8~ax I' 1,212 _2;'637 I 0,28.6

1,09A L 0,447 I O.,610 I 0,218
- 0,09 O 0,109 ,- 0,237 - 0,0.2.6
..----.. 1___ I ~.-~ -~-'

a 0,34 i. 0,37 0,19
I .' I

_0,34 ' Q,21 1 . 0,70
0,72 I 0,85 I .0,47
1,51 I 3;59 I 1,28

Dáno:
A
B

..1. = AlO
q .
b = Bq

Llter~tur8:

[l] Kučera, K.: Vztah m'ezi polohovými-parametry určenými V Kop·
peho. a v Raabově. rovnici, Geodetický a .kartografický ob~or
1963, str. 182.

[2] Modrinskij, N. 1.: O vztahu mezi parametry' Koppeho aRM"
bovy rovnice [v tomto čisIE).
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· Využití mikrobarometru Askania Gb' S
při gravimetrickém měření

Inf.Karel Diviš, Geodetický a topografický ústav
Praha

\
Při geofyzikálním průzkumu, hlaVně při tíhovém mě.
·ření, je. třeba provést řadu geodetických úkonli, ze-
jména výškových. měření. yýšky bodů.. se obvykle
určují nivelačními nebo tachymetrickými pořady.
·Tyto metody určování 'výšek jsou při větší vzdále·
nosti Dodli v kopcovitém a· horském terénu velmi
zdlouhávé a nákladné. Zejména v porostlém terénu

- jsou geodetické. práce ztíženy jeho nepřehledností
a prosekáváním visúr. Při regiónálii:ím gravimetric-
kém prlizkumu a při zhušťovacíchtíhov:ých měřeních
kolem Laplaceových bodli stačí znát vý~ky' bodli
s menší' přef\ností. V těchto případech je výhodné
použít barometdckého určování výšek, které při
správném zplisobu měření a výpočtu zaručuje dosta--
teČnoúpfesnostve výšce. Barometrická. nivelace je
ve ~rovná.ní s geodetickými zplisoby rychlejší l»! lev-
nější, neboť vyžaduje menší počet" prácovních sil.
Měření nevadí porosty arU špatná viditelnostr a je
možné použít dopravního próstředku. Často lZe pro-
vádět .gravimetriéké a barometrické měření současně.
V článku se zmíníme o některých :-barometrických
zplisobech, o vlivu meterologiCkýéh faktorli na přes-
nost měření á uvedeme výsledky zkušebních měřep.í,
provedených v roce 1963 v Geodetickém a topogrft-
fickém ústavu v Pra,ze (GTů). - -. .... .

2. Princip mikrobarometru. 'fechnieké údaje

· Tlakoniěrný~zařízenímjeBourdonovatrubice (obr. 1)
ze slitiny berylia, která má tvar ploché šróubové spi-
rály. Horní konec trubice je připevněn k torsní hla-
vici, dolní je pevně spojen se" závěsem torsní osy,
tvořen.é ocelovým drátkem. Závěs nese zrcátko'se
4 indexovými ryskami. Dutá spirála vykonává pii~
· sobením tlakových.změn otáčivé pohyby kolem torsní
osy,. které se přenášejí na závěs a tím i na, zrcátko.

Výchylky tlakoměrného zařízení se na rozdíl od
stávajících aileioidli přenášejí a zvětšují opticky a po-
zorují seautokolimačním dalekohledem. '.
Na pevné okulár.ové stupnicí, roidělené na 106

·dílkii,·se pt:tkčte poloha rysek (obr. 2). Rysky jsou
očíslovány O, + 100 +200~ +300. VzdálCliost obraz li
sousedních rysek je stejná jako délká pevné okulá-
rové stuprtice. Přímo lze odečítat rozsah 400 dílk&
(Jroincidence 0-6.až +300-100). Roišíření měrného
rozsahu provádíme, otočením segmentu, spojeného
s horním koncem Bourdonóvy trubice a torsní osy.
· Segment fě dělen a očíslován od O do 30. Každému
dílku segmentu nasta;.venému. proti dvojrysce pří-
sluší určitá hodnota tlaku. Nastavení dílku segmentu
provádíme' otáčením vroubkovaného· kotouče.

Mikrobarometr'není teplotně kompenzov.án a je
třeba zavádět opravu z teploty přístroje, která se měř.í
· teploměrem s rozsahem -5 oe až + 40 ~C.

Horizontaeipřístroje pr.ovádímepodle krabicQ-
vé libely. Výkon usnadňuje miRkovitý stativ [4].

Technická data: jeden dílek stupnice = 0,13
Tor. Lze odhadnout 0,1 dílku. Přímý odečítatelný
rozsah je 400 dílkli (asi 52 Tor). Celkový rozsah pří-
stroje je 600 Tor. Rozměry přístroje jsou 12 X 18 X .
x30 cm, váha s miskovitým stativem je 3,3 kg. Ke
každému přístroji přísluší cejchovní tabulka a křivka
teplotních oprav. Podrobnější popis je uveden v [1].
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3. VypoěetíÚ 'vzorce. Opravy
. /

Při měření mikrobl\rometrem Askania používáme pro
výpočet měřeného tlaku p' vztahu .

p' == Pa + A. O + ex(T - To), (1)
'.. ". /

hodnota tlaku, !odpoví-
dající J'říslušnému·dílku
segmentu '
odečtení pHstroje

hodnota dílku stupnice

(Tor)
teplotní koeficient
(10-1 °0)
vnitřní teplota přístroje /
ve °0
cejchovní teplota pří-
-stroje
počet dílků stupnice,od.
povídající posunu seg·
mentu o 1měrný rozsah.

A
0- Pa-PIJ-I

N

Hodnoty PIJ a N vyhledáme z cejchovní tabulky ry-
hotovené výrobcem pro zvolený rozsah a při teplotě
To == 20 °0. Koefi?ient ex odečteme z grafu přiloženého
k, přístroji. Obecně jsou hodnoty Pa, N, ex pro každý
přístroj jiné. Velikost PIJsl'lčasemponěkud mění (posun
nulóvého bodu). Při relativním měfení v průběhu
několika hodin je ta'to změna 'Zanedbatelná. Výpočet
rovnice (1) provádíme ve formuláři s přesností 0,01
TOr.

Výškový rozdíl 11, dvou bodů P1, P2 lze počítat
užitím Laplac.eovy úpmé rovnice

11,.= K (log P1 -log P2) (1 + yt) (I + kH) (1+
+ P,cos 2 tp) (1 + 0,378 ;) (2)

V rovnici (2) představuje

K= 18400
P1' P2 .
Y= 0,003665

t = l(tl + t2)
k '92.10-7"

barometrickou kOnstantu
barometrický tlak na bodechP1,P2
koeficient objemo'9'é roztažnosti
vzduchu
průměrnou teplotu vzduc4u
koeficient pro redukci tíže na nu-
lovou hladinu
střední nadmořskou výšku
.tíhový·koeficiént,závislý na zploš-
tění Země (Helmert 1901)
střední zeměpisnou šířku
průměrné napětí vodních par
střední barometrický tlak

H = !(H1·+ H2)
(J = 2,65 . 10-3

qJ = l(qJ1 + qJ2)
e = l(e1+ e.e)
P = t(P1 + P2)J

Rovnice (2~je pro praktický výpočet nevhodná.
Převýšení závisí předevšímna tlaku a teplotě vzduchu.
!

'Veličinuh' ("m:ubé přévýšení") bude nutno 'opravit
o vliv z vlhkosti vzduchu a ,změny tíže vlivem nad·
mořské výšky a zeměpisné šířky. Rovnici (2J po vy~
násobení a zanedbání malých veličin druhého a vyšší.
ho řádu lze s použitím vztahu (3) napsat takto:

Dlvt§, K.: Využltt mtkrobarometru Askanta Gb 5 pN
gravtmetrtck~m m~ření

kde opravné ěleny jsou dány výrazy (11, j:::,j h')

LlhB = k h'H = 2.10-7 k'H

LlhqJ= h' cos 2qJ = 2,65 . 10-311,' cos 2qJ (5)

Llh, = 0,378 11,' !-, . P

Opravné č1ťmyAhB, Llh<p jsou zanedbatelné a projeví
se při měření velkých výškových rozdílů. Opravu
LIli,. je třeba zavádět. Pro její výpočet lze sestrojit
vhodný nomogram.

,K výpočtu hrubého převýšení použijeme rovnice
(3) nebo vzorce

11,'" ~255 T (P1 ~ P2)
P

Výhodné je použít barometrických tabulek. Pro naše
území používáme tabulky Jordan-Hammerovy [6],
tabelované pro hodnoty qJo = 50°, Ho =~500 m,
e: P = 1 : 100, takže opravy LlhB, LIhg>, LIli,. budou
značně menší než při použití rovnice (3).

Při barometrickém:měření lze použít různých způsobů.
měření. Volba vhodného způsobu bude sé řídit pře.
devším počtém přístrojů, velikostí a tvarem zamě-
fovaného Území, dopravními podmínkami, charakte-
tem terénu (rovinný, kopcovitý 'horský), časovým
rozsaheln prací a požadovanou přesností měření.
Uv:edemeněkteré způsoby měření s jedním a dvěma
přístroji, které byly vyzkoušény a pro svou rychlost
a jednoduohost se dají použít při určování výšek
většího počtu bodů:

a) způsob uzavřeného pořadu s jedním přístrojem
b) způsob uzavřeného pořadu s použitím staničního '
přístroje

c) způsob vetknutého pořadu s použitím staničnfho
přístroje

d) způsob pohyblivých stanic,
e) způsob střídavých stanic
f) ..způsob"Současnýchčtení

Způsoby a, b, c jsou všeobecněznámé. Abychommohli
~loučit větší tlakové změny během měření, umístíme
jeden přístrój výškově a situačně asi doprostřed po·
řadu jako staniční. ČJtehístaničního přístroje prová-
dímé po 5"-20 minutách (podle meteorologických
podmínek). '

Způsob pohyblivých stanic je v podstatě modi.
fikacíměření delšího vetknutého pořadu s jednou sta·
nicí. Na výchozím bodě A o zná!Uévýšce porovnáme·
údaje obou přístrojů. Jeden přístroj (zadní) ponechá-
me na boděA jakostaniční a druhým měříme postup-
ně na bodech 1,2,3,4, až dojdeml3na výškově známý
bod B (obr. 3). Zde zůstane přistroj jako staničnf,
zatímco zádním přístrojem po uplynutí předem sta-
noveného času opakujeme měření na bodech 1, 2, 3, 4
až B. Zde opět porovnáme údaje obou přístrojů a opra-
víme měření o rozdílný l;hodpřístrojů. Oelýpostup se
, opakuje mezi body B, O atd ..
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Přístroj, přizpůsobený vnější teplotě ,vzduchu" J

postavíY1e na. miskový stativ a urovnáme podle kra. .
bicové libely. Miktobarometr pfitom c1}ránímepřed
přímým dopadem slunečních paprsk1\. Matné okénko
obrátíme ke světlu tak, aby okulárová stupnice byla
dobře viditelná (za tmy použije;ne k osvětlení kapesní
svítilny). Na.výchozím b~dě nastavíme vroubkovaným
kotoučem vhodný díleK segmentu symetricky mezi
nastavovací: p,vojrysku (kotouč má 1 otočku mrtvý
chod). Kotoučem otočíme o 1/2 otočky zpět, aby se
nastavení případným dotekem neporušilo. Na dalších
bodech již nastavení neprovádíme. Tlak čteme po.
uplynutí 5-~Qminut s přesností 0,1 dílku stuynice.
Teplotu· vzduchu měříme prakovým teplomětem'.na
0,1, °0. Dokonalého styku" téplom:ěrné. nádobky sé
.vz.duchem se dosáhne máváním teploměrem ve výšce
1,5-2 m nad zemí po dobu 3-4 minut. Pak co nej .. o. Přesnost barometrické nivelaee'
ry()h1ejipřečteme teplotu, protože v té době je teplo-
měr. bezventilace. Nejnižší čtení bereme za správn~.
Měřelú opakujeme a :i'bzdflobou čtení nemá přesaho-
vat 0,2 °0. Je chybou pokládat p'fi měře;ú teploty

Způsob stříd~vých stanic 'spočívá v tom, že po
porovnání obou přístrojů ponecháme jeden přístroj
(A) na bodě A jako staniční, druhým přístrojem (B)
měříme na. bodech 1, 2, 3, 4 až B: V udaný okamžik
měříme přístrojem A na. bodec~ 1, 2; 3, 4, B (provede-
me srovnání' obou přístrojů), 5, 6, 7, 8, až O, kde pří.
stroj A ponechltme opět jako staniční. Pak opět mě.
říme přístrojem B na bodech 5, 6,.;, až D. Oelýpostup
se opakuje,. přičemž na bodech A, B, o, D provedeme
vždy srovnávací čtení obou přístrojiL

/

,~

A'{ /

:J •
.' ~
, •. -Q--

••

Základní myšlenka způsobu. E\Oučasných čtení
je v tom, že čteme ve stejném okamžiku tlak vzduchu
na dvou sousedních. bodech. Př?d a po měření je
nutno opet porovnat údaje óbou barometrů. Měření
lze uspořádat buď tak, že jeden přístroj ponecháme· 6
jako' Ifevný na výškově známém bodě A (obr. 4), O
zatímco druhým měříme postupně- v pf,edem dohod·
nutých časech (s přesností ± 1 min) na bodech
1,2, ... A. O:\lceme-lizvýšit přesnost měření, provádí~
me na. bodech 1, 2, ... několik čteni v intervalu 15--.30
minut, čímž se sníží vliV'kolísání tlaku během měření ...•

Jinak lze měřit způsobem současných čtení taM
vetknutý nebo uzavřený pořad (obr. 3, 4). Měříme
současně na bodech A-A, A-i, 1-2, ... atd.

DalšL měřické způsoby j.sou popsány v [2], [3],

teploměr n, zem nebo jej' zakrývat předměty. Přesněj-
ším přístrOjem je Assmannův aspirační psychrometr,
kterým lze měřit i vlhkost vzduchu. Přečtené údaje
tlaku, vnitřní teploty přístroje a teploty vzduchu
(případně vlhkosti) zapíšeml\ d9 formuláře, kde po-
znamenáme také čas a povětrnóstní podmínky.

Nevystačíme-li při měření s ro~sahem jednoho
segmentu (při větších výškových rozdBech), provede-
me na bodě, po kterém očekáváme změnu rozsahu,
čtení při nastavení dvou sousedních segmentů. V pří.
padě, že se dílek segmentu posunul ze symetrické
polohy, je nutné ho znovu nastavit otočením kotouče,
a to vždy v jednom směru. Přístroj dopravujeme ve
S;vislépoloze a chráníme ho' před otřesy a nárazy,
které stejně jako rychlé změny teploty přístroje mohou
způsobit posun nulového' bodu. Při dopravě autem
prodloužíme dopu na ustálení přístroje (15-20 min),
.při 'dopravě pěšky se přístroj Oěhem cesty přizpůsobí
Izměněným podmínkám a. doba na ustálení je kratší
(5-10 min).

A.a

Měření provádíme pouze za příznivých meteoro-
logických podmínek, Barometrický pořad má začínat
a končit na výškově známém bodě, přičemž má pro-
cházet- místy s přibližně stejnými povětrnostními
a topografickými podmínkami. Dbáme, aby pořad
neprecházel přes vysoké h@rs}réhřbety, z lesa do pole
apod. Každé převýšení iněříme nezávisle dvakrát.
Zvýší I se tím přesnost a sníží se možnost výskytu
hrubé chyby. Při velkých pře"rišeních zavádíme opra~
vy Llh." LlhH, LIhg,. Velké Wleny tlaku vylučujeme'po·
Iužitím staničního přístroje, nebo způsobu sou~asných
\čtení.

Chyba v určovaném. výškovém rozdílu bude. záviset
předevšímna-t*esnosti v měření tlaku a teploty vzdu·
chu. DiférencoV'áfúm rovnice.. (3) obdržíme
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Diviš, K,: Využiti mikrobarometru Askania Gb 5 .při
gravimetrickém měření

h 8ri19 8019
dh = --, dt + ~-,- dp1 - --- dp2

T P1 P2

Pro střední chyby pak platí

(', (h)2 2 '( 8019 )2. 2(' 8019)2 '2 '(mli) = -- ml +- --, mp +--- mp'·' 8,
T P1 1 .P2 •

V rovnici (8) představuje prVll.Íčlen vliv chyby v prů.
měrné teplotě vzduchového sloupce, druhé dva členy
vliv chyb v měřenÍ'tlaku na konoových bodech výš-
kového rozdílu:' Ohyba mí. předs-tavuje vnitřní (pří-
strojovou)přesno&tměření. Oelk7vá chyba výškového
rozdílu je dána výrazem

mt = (mí.)2+ m~ + m;, . (9)'

kde mG je chyba, způsobená sklonem isobarických
ploch, která roste se vzdáleností. Při vzdálenosti 10km
způsobí zanedbání chyby ma chybu ve výšce± 0,5
až ± 2,0/metru (podle meterorologických podmínek);
mn je chyba, vyvolaná nerovnoměrnými krátko-
periodjckými změnamí tlaku, způsobenými hlav~ě
kolísavými nápory větru. Za normálních podmmek
dosahují chyby těchto hodnot: mt = ± 0,5 oe,
mp = ± (0,02-0,03) Tor, mG = ± (0,005':-0,02) Tor/ .
/1 km, mn = '.1: (0,05-0,2) Tor.

", Chybu z odchylky konstanty K od tabu&ové Při. způsobú baroD;letrických pořadů (obr. 5)
hodnoty ';yloučíme z větší části zavedením oprav\ Obdržíme nadmoř~ké,výškyjednotlivýchbodů pořa-
L1he, L1hH,L1~'I" Chybu mil lze podstatně omezit zave-dupostupným 'přičítáním vyrovnaných výškových
dení~ opravy ze sklonu isobarických -ploéh (uplatní tozdíh\ k výšce. počátečního ne.Po konco:vého bodu.,
se při větších vzdálenostech bodů). Vyžaduje to však \
využit{ údajů meteorologických stari.ic nebo použití -..: .', i

většího počtu barometrů [7J: Ohybamn se dá těžko H~= Ho +.,:.= ~1{
vyloučit. Proto je třeba měřit při příznivém, stálém .6i
počasí.

dh = K Y, (log Pl - Iogp2) dt +
·1' . 1+ floK (1+ yt) - dpl-floK (1+ yt) - dp2 \

- ~. ~,
Dosadíme-li K = 18464; ft = 0,4343, položíme-li s do-
statečnou přesností 1 + yt = 1 a uvážíme-li, že

JI 1
T+yt = -T'

kde T je teplota vzduchu ve " Kelvina, obdrZíniepo
úpravě

Tab. 1.
1 = 1 km, h = 100 m, t = 17 oe, H = 500 m.

, I

mt I mp ,I m~ I mn

0,5 0,02. '{),005 0,05
0,5 0,025 0,01 0,1
0,5 0,03 0,02 0,2

1= 5 km

0,5 [ 0,02 0,025 0,05
0,5 0,0250,05 0,1
0,5 f; 0,03 0,10 0,2

1 = 20 km "

0,51.0,02 1-o.~,0'5
0,5 1 0;025[0,20 0,1
0,5 !, 0,031 0,40 0,2

I

mn' I mhf I

i met. podrnlnll:y
I I ,,'

0;'361 0,66 příznivé

0,431
1,20 nepříznivé

0,50 2,30. velmi nepříznivé
,

•
0,36 0,72 příznivé
0,43 1,32 nepříznivé)
0,50 2,54 velmi nepříZnivé 1

I

0,36: 1,30!-PřfZniVé,·.. "
0,431 2,53 nvíznivé/ ,
0,5~5,001 veTmi nepřízni"é

Velikost chyby mn pro různé hodnoty-chyb mf.
mp, mG a 'lf1,na vzdálenostil = 1,5 a 20 km je uvedena
JI tab. L Vliv chyby v měření teploty vzduchufoste
s velikostí výškového rozdílu a je: pro hodnoty mt ~-.
'= ± 0,5 °0 a t = 17 od = 300 OK uveden v tab. 2-.
Vliv chyby v měřeném tlaku vzduchu závisí na nad-
mořské výšce a teplotě vzduchu: Přr-teplotě t = 5 °0
a výšce H = 200 m vyvolá. chyba mp =;= ± 0,01 Tor
éhybu .ve výškovém rozdílu ± O,n mj při t = '35 oe
'áH = 1550m'chybu ± 0,14 m.

11 I 60 I 80 -1100 1120 140 .160

~ mt 1-0,03\ 0:07[ 0.,10 0,131 0,17/ 0;201 0,231 027

\
Přesn~st nadmořské vÝ6ky Qude záviset n! ve-

likosti chyby mli á použitém měřickémzpůsobu,
Při způsobu současných čtení s pevnou stanicí

Je výška ,každého bodu p6čítána saínostatně od výšky
~lláiného bodu A (obr. 4.)

H ~ HA + ~
St~ední chyba v n~ďmořské výšce je pak. .

P.ro středili chybu pakplatí-

mH!.~ ± lrf m~k .

I f 10=1,

Póložíme mh,= mli, = .'.-.= mm = m, kde m je
střední chyba jednou měřeného výškoVého rozdílu.,
Pak

.N~jvětŠÍ chyba ve výšce bude uprostřed pořadu. Je~li
/c,élkový počet převýšení vpořad~ n, pak střední chy-

Ja:ve-výš.c~ u~rostřed pořadu je (pro i == ;) podle (11)
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7nHmax = ±V;-·m
Střední chybá průmě;u; z dvojího měření je -

. 'm
nt", =± Y2"

Po dosa,zení (13) do (12) je

_ ± Yls",e",r(12) m",- --., n
průměru
počet všech měření

'" .(13)' Zkušební měření byla provedena v několika odlišných
prostorech, z nichž si uvedeme těchto pět.

I' mlA l 'm \ i m", I,
-,± 1.•5~ ,-' ±- 1,06,-' ± 1,3~ . I ± 0,70 . - 2,21 I' - 1,10--~-~--~_.~--_._._..-,..,'~-~--. ~---I
;± O'~_ .. , ± 0,75 " -':'_n,..::J: 0,7°-.~L ±;O:56 . ~ + 1,50. i~0,89

/.± 0,5.9_ ....~1. \ ± 0,'59± 0,59 J-_.:t:_ ~51 II + 0,99 . '..-1
1

_, ~_.:...c. 0,65 _ ,_
-± 0,53 ._ I . ± Q,85'± 0,71 'I ± 0,62 - 1;35 ý' - 0,84

:>

Známe·li předem přibližnou velikost m", a požadova.
nou přósnost nadmo~ých výšek, lze z rovnice (14)
vypočítat maxhnálni počet výškových rozdílů v po·
.řadu:Je

Zkušební měření byla provedena v roce -1963 na boo
dech státní niv~lační sítě mikrobarometry č. 610006
(přístroj A) a č. 571 786 (přistroj B), které jsou lIla-
jetkem Geodetického-a topografického ústavu v Praze.

V liěkterých případech bylo měření uspořádáno
tak, aby. mohlo být početně zpracován!:> různými
způsoby. Měření v poli s.epro,vedla námi již popsaným
způsobf}m~Teplota vzduchů byla měřena Assmanno·
vým psychrometrem a prakovým teploměrem. Byla
l1rčová~ i vlhkost. vzduchu a zaváděny opravy
.1..h-•• Ll!fÉ, .111,'1" K výpočtu výšek býlo použito baron
metriclfYch tabulek Jordanových.Hámmerových. '
Jako kritérium přesnosti zvolili jsme- střední chybu

vniěřeíÍí výškového rozdílu, vypočteriou ze skuteč-
ných chyb, neboť' nivelováně 'výškové rozdíly lze po-
važovat za' bezchybné. Použité vzorce a' označení:

skutečná chyba výškového
rozdílu (nivelovaný minus mě·
řený) " .
skutečná chyba aritmetické.
ho průměru

jednot1wvá chyba jednou ~ě.

řeného výškového rozdílu pří-
strojetp A

mB tatáž chyba pro přístroj B

~.=± V-m1_t-~1J....průměrná jednotkoyá chyba

'Jednou ·iněřeného výškového
rozdílu

", ,)\Ii'Hcký
Al\;sob

, 1. Petřin

Měření bylo provedeno ve dnech 17. 4. a 12. 11. 1963
v dopoledních hodinách. Maximální horizontální
vzdálenost bodů 600 m, celková délka uzavřeného
-pořadu 1500 m, vetknutého 1000 ffi; maximální pře.
výšenÍ 130 m. Přemísťování pěšky. Výsledky jsou
uvedeny vta.b. 3,

2; Banská Štiavnica
Měřilo sěve dnech 21., 22. a 25. května. 1963. Vzdálen
nost bodů do 1,5 km. Celkové převýšení pořadu
~50 m, maximální výškový rozdíl 90 m a maximální
vzdaIenost při způsobu současných čtení 5 km. Dopra.
va autem. Výsledky jsou uvedeny v tab. 4.

3. Ještěd

Dne 23. 4. 196:f byl určen výškový rozdíl dolní a .
horní stanice lanové dráhY.. způsobem současných"
čteni. Čtení bylo proveďeno šestkrát po 30 minutách.
Výškový rozdíl 405,5 m při horizontální vzdálenosti
1,1' km byl určen s' chybou ni == ± 1,05 a m", =
= ± 0,49 metru. -

4. Í>renčov

22. 5. 1963 byl zji~ťován způsobem současných čtení
výškový rozdíl mezi dvěma tíhovými body, jejichž
výšky byly určeny geometrickou nivelac~ výš~ový
rozdíl 315 m při vod<?rovnévzdáÍenosti 4,5 km byl při
čtyřnásobném čtení mikrobarometrů.stanoven ~ chy-
bami m == ± 0,85 a m:, = ± 0,60 m.

5. Praha-J eštěd

22. dubna .bylo provedeno zkušební měření 100 km
dlouhého výškového pořadu způsobem střídavých
stanic. Vzdálenosti' bodů hyly 1-2Q. km, celkové pře-
výšení 400 m. Jedenmikrobarometr byl přepravován
autem, druhý motocyklem. Kru-mě vlastních stanic
bylo při výpočtu použito i údajů meteorologických
stanic Praha-Ruzyně a Liberec-letiště a výsledky jsou
zpraeovány jako vetlmutý pořad se -dvema staniční·
mi přístrojí. .
Oprava ze sklonu isobarickýeh ploch nebyla uvažo-
vána~ Výsledky jsou ovlivněny nepřizniyými povětr-
nostními podmínkami. .
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,

I I I
,

-
, I'

I I
Mě:1cký -" I

mA mB
-

I
m", em~x 'Exnlax Délka poi'aduzpúsob m

i - -i

a) ± 0,75 :±z 0,50 ± 0,64 I ± 0,42 + 1,55 ' + 1,05 16 km
,->-- ±O,~ -----~-- "'---.'------ \h) ± 1,01 '±0,83 ± 0,93 -2,07 +'1,25 ' 16 km
. ---, -----

c) ± 0,85 ± 1,00 ± 0,93 ± 0,63 + 1,79 + 1,17 8km
I --'

ti) ± 1,17 ~0,68 ", ± 0,96 ± 0,70 + 1,50 -1,18 5km
-----, - -----~- + 1,62f) ± 1,03 ± 1,23 ± 1,14 ± 0,73 + 2,42 -

Cetno~t chyb e a e~ ve třídách po 0,5 metru je
uvedena. v tab. 5. '

I

7. Závěr

Praktické výsledky ukazují dobrýsolihlas s předpo-
kládanou př\'lsností, uvedenou v tab. 1. Střední chyba
měřeného ~ýškového rozdílu se pohybuje při vzdále-
nosti bodů do 5 km v mezích :1::.0,6 až ± 1,3 metru.
Při dvojím měřen~se tatO chyb,a zmenší na hodllotu
± 0,4 až ± 0,75 nl13tru.•..

.Chybu v barometricky měřeném výškovém rozdílu
lze v' idlfálnímpřípadě snížit při dvojím_ měření na
mezní 'hodnotu ± 0,3 m, která představuje vnitřní
'(přístrojovou) přesnost mikrobarometnÍ. Větší část
střední chyby je způsobena meteorologickými vlivy,
které nelze nikdy zcela vyloučit.

Vznik velké chyby V; nadmo~ské výšce si vysvět-
lujeme ..•.nepříznhtým seskupením chyb_.stejného zna-
ménka.Proto dlouhé pořady' o velkém počtu bodů
, rozdělíme ná několik úseků o men~mpočtu výško-
vých rozdílů. Mezi úrčované bod;y vložíme pro kontro'·
lu i body o znáIllé nadmořské výšce.

Z hlediska. - hromadění chyb je nejvýhodnější
užít způsobu.,současných čtení s pevnou stanicí, při
kt~rém počítáme výšku každého, podrobného bodu
odděleně a nedochází k přenášení chyb.

Barometrická, :Í1iV'élacenedosahuje přesnosti kla-
,sických geodetických J;lletod určování výšek, přesto
lze tohoto způsobu při dodržování, dříve uvedených ...
zásad s výhodou použít nejen při gravimetrickém,
měření; ale také tam, kde stačí znát výšky bodů
s přesností ± 1m:

Lektorovai: ini. dr. Rudolf P,ét;:7u, ČVUT:"ÚSP, Praha, .

[I] Návod k mlkrobarometru Gb 5 (firemníHteratura).
[2] Petrov, J. D.: Barometričeskoje nivelirovanije Pri vypolněn1ji
'gravimetričeskich rabot. Moskva 1959.

[3] Ryěavý, J., Oach,F.: Geoedetická pi'íručka.
[4] Petrá/l, R.: Vliv naklonění přístroje pi'i nivelováni Paulino-

vými aneroidy. ,Zeměměřictvi č. 2, 1952. '
[5] Válek, R.:Barometdcká nivelace Paulinovým1 aneroidy.

GeofYsikálnísbornlk 195.4.
[6] Jordan, W., Hammer, E.: Barometrische Hllhentafeln.
, 3. 'Vyd.Stuttgart 1917.' .
[7] Divtě, K.: Barometrickánivelace mlkrobaronl'try .Askanla

Gb 5. Pomůcka pro vniti'nipoti'ebu GTÚ. Praha..1963,

,

Ml\ř.

I
Počet c}jyb8ve třídě

#

1 I
Počet chyb '",ve ti'ídě ,Celkem Celkemzpůsob 0-:-0,5 I 0,5-1 , 1-1,5 j 1,5-2 I 2- O-O,~ I 0,5-1 I 1-1,5 I 1,5~2 I 2-

J

a) 3 - 4 2 1 10 I 2 2 1 - 5" ,--
,

14 5 '2 1 - 22 9 " 1 1 ~ - - 11
~-- .."

h) 6 2
.

2' 10 3 2
,

li- - - - ~
9 , , 7 4 1, 1 22 ,4 6 1 - ~ 11 .---- .., ~~.. -......,...-.."

10) 4 4 - - - 8 2 2 - - , - 4
8 7 3 2 - 20 4. -4 1 '- - 9

"

15 5 10 1 tI 42 5 7
.

3 1 3 19/,--,~:,. i -'d) 4' 3 , 4 1 : 12 1 4 1 "- 6- - -,
> 5 ,/

, ,
2e)/ ' 15 5 , 11 6 ,42 7 6 4 , , 19

.-
·1' ~ "

f) . , 3. 1 - - 8, 2 2 - - '- f4 I. .
I 6 " 6 5 1 2 20 5 4 - 1 - 10

3 - 1 1
.

1 - 6 - - - - -
" \ 2 '·1 1 - t - 5 - - - - -'- , . "

" .
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Výsledkypouiití tellurometru pro:- zamě-
fování bodů podrobného. bodového pole
technickohospodáfského mapování
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. Inz.Bol'ivojDelong, CSc-,
Výzkumný ťistavgeodetický, topografický

a kartografický,
Praha..

Při výzkumu vnějších vlivů na měření rádiovými
dálkoměry [1] byla zjištěna určitá možnost zvýšení
přesnosti výsledkÚ měření omezením reflexní9h vlivů,
tj. snížením proměnlivé i systematické složky reflexní
chyby. Přitom s~ ukázalo, že proměnlivou složku
reflexní chyby lze prakticky odstranit dosažením sinu-
sového průběhu transitních časů pro určitou řadu nos-
ných frekvencí a vólbou přiměřeně malé výšky visury
nad terénem, a že systematickou složku reflexní chyby
lze snížit pomocí změn 'průběhu visury a měřením
v širokém rozsahu nosných frekvencí. Dosažené vý-
sledky představovaly zvýšenou přesnost měření rádio.
vými dálkoměry zejména u krátkých vzdáleností a na-
značovaly možnost jejich použití pro zaměřování bodů
podrobného bodového pole technickohospodářského
mapování (THM).

Pro ověření této možnosti provedl Výzkumný
ústav geodétickf, topografický a kartografický v Praze
ve spolupráci s Ústavem geodézie a kartografie v Praze
v červnu a červenci 1963 zkoušku tellurometru MRA-11
CW při 'zaměřování bodů zkušebního fotogrammetric-
ké,llo l:t.odovéhopole Pecný. V rámci této zkoušky bylo
zaměřeno metodou rajónu celkem 132' podrobných
bO,dů, při čemž řada bodů byla určena ze dvou, ze tří
i ze čtYř stanovisek. Tak vznikla možnost výpočtu
souřadnic zaměřených'bodů několika způsoby s použi.
tím různých kombinací měřených veličin a možnost
srovnání těchto způsobů. Výšky podrobných bodů
byly vypočteny Ze šikmých vzdáleností a výškových
úhlů, měřených zpravidla na dvě cílové značky, takže
byly určeny celkem asi ve t60 případech. Na základě
uvedeného rozsahu zkoušky je možno vyslovit určité
závěry o vhodnosti rádiových dálkoměfÚ pro zaměřo.
vání bodů podrobného bodového pole THM. Tyto
závěry jsou obsahem tohoto pojednání.

2. Způsob měřeni a výpoětu

Při použití metody rajónu jsou určovacími prvky kaž-
dého zaměřovaného bodu vodorovný a svislý úhel
a měřená' délka. V. daném případě byly vodorovné
úhly měřeny ve dvou skupinách v osnově směrů, která
obsahovala nejméně dva orientační body a zaměřovaný

Tabulka I
Výsledky určení podrobnýoh bodů metodou rajónu

bod. Svislé úhly byly měřeny zpravidla na dvě cílové
značky, z nichž jednou byl ,Med antény a druhou horní
okraj aIl-tény tellurometru. K měření úhlů bylo použito
theodolitu Theo 010. Délky, které jsou v daném přípa-
dě spojnicemi stanoviska a cíle, byly měřeny telluro·
metrem MRA-1/CW prakticky v celém rozsahu změny
nosné frekvence (2840 až 3100 Mc/s) se středním frek-
venčním intervalem Llf = 22 Mcls [1; str. 6, vz. (10)],
odpovídajícím průměrné hodnotě délky a průměrné
výšce visury nad terénem (tab. I), Theodolit i řídící
stanice byly umístěny na stanovisku, protistanice na
bodě zamě~ovaném; postavení všech přístrojů při mě-
ření bylo vždy centrické.

V rámci početního zpracování provedeného měření
byly v prvé řadě vypočteny souřadnice a výšky všech
zaměřovaných bodů z polárních prtků. V tomto pří-
padě se souřadnice určují z vodorovného úhlu, tvoře·
ného směry na orientační pody a na zaměřovaný bod,
a z délky redukované do zobrazovací roviny; výška se
počítá ze svislého úhlu a ze šikmé délky. Postup výpo.
čtu souřadnic a výšky bodu z polárních prvků je pod-
robně popsán s uvedením potřebných vzorců 'v [2;
stať 3.1, str. 8-10].
. U bodů, zaměřených ze dvou a více stanovisek,
poskytuje metoda rajónu určovací veličiny pro výpočet
jejich polohy nejen z polárních prvků, ále také .protí-
náním vpřed, protínáním z délek a protínáním kombi-
novaným, při kterém se společně uplatní měřené úhly
i délky. V daném případě byly vypočteny uvedenými
metodami souřadnice všech bodů, určených ze dvou,
ze tří a ze čtyř stanovisek. výpočty protínání vpřed
a protínání z délek ze tří a ze čtyř stanovisek byly pro-
vedeny na základě vyrovnání metodou nejmenších
čtverců se zavedením 'stejných vah všech směrů i všech
délek. Při vyrovnání kombinovaného protínání, které
se uplatnilo již u bodů určených ze dvou stanovisek,

byly zavedeny pro všechny směry stejné váhy P. = --;-
. 1ns

a rovněž pro všechny délky stejné váhy Pa = ~J .
Za veličiny mg a ma byly zvoleny průměrné hodnoty
jednotkových středních chyb z vyrovnání protínání
vpřed a protínání z délek. Z konkrétních hodnot mg =
= ±17,6c? a md = ±6,1 cm vyplývá pro průměrnou

Stano- Počeť P:r1lměrné hodnoty Průměrné odohyÍky
visko " bodll

D

\ I
Hs

I
LJLg

I
~". dD I~I~I~I~I dP'"-----.,

- - km g m m DS om om cm cm cm' cm

178 40 1,20 -4,09
I

17,2 0,49 ±0,63 6,3 2,3 2,9 5,8 4,4 I ±8,3
352 32 1,36 +0,44 17,7 0,46 ±0,40 3,7 2,6 2,9 3,5 2,0 ±4,4
311 30 0,96 -4,00

I
16,8 0,59 ±0,48 4,9 1,7 2,0 2,7 4,1 ±5,6

207 30 1,06 +2,61 14,0 0,37 ±0,83 6,7 1,9 2,2 3,8 5,0 ±6,7

Průměr 132 I 1,15 I - I 16,5 I 0,48 ±0,59 5,4 I 2,2 I 2,6 4,1 I 3,8 I ±6,4
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délku Visury'1,15 km vzájemný poměr vah směrů
a délek .přibližně 4 : l.
I ..

3. Výsledky urě~f bo~b\metodou raj6nu

V rámci ověřovací zkoušky telIurometru při zaměřo-
vání bodů podrobného bodového pole THM bylo urče.
no metodou rajónu 132 podrobných bodů .zkušebního
fotógrammetrického bodového polePecný ze čtyř růz~
nýó1i'stanovisek. Souřadnice a vý~ky všech bodů, urče-
né z polárních prvkY, byly nejdříve srovnány s odpo~
vídajícími údaji, získanými zaměřením zkušebJ;lího fo-

, togrammetrického bodóvého. pole klasickýmI metoda.
-, .!UL Z hlediska srovnaní lze přesnost tohoto geodetic-
,kého .základu v poloze bodu odhadnout průměrnou

.." hodnotou asi ±3 cm a ve výšce bodu asi ±I cm. Pro
,zachycení vlivu úhlového a déllwvého měření na vý.
slednoupřesnost polohového urgení byly dále srovnány
délky měřené telIurometrem s délkami vypočtenými
ze souřadnic geodetického základu. .

Výslrdky určení podrobných bodů metodoura-
j-ónu jsoasestaveny v tabulce 1. V použitém označení
, představuje D měřenou vzdálenost, lX výškový (lhel,
Hs středníyýšku vi~y nad terénem, zjištěnou z jejího
podélného profilu, LlLs přibližnou h0dnotu dráhového
rozdílu přímého a nepřímého paprsku, vypočtenou
podle [I; str. 6, vz. (II)] a 15. střední hoqnotu rozptylu
transitních časů, určenou podle [1; str. 8, 6. ř. sh.).
V dátši části tabulky I značí dD rozdíl délky, vypočtené
, ze souřadnic--geodetického základu a měřené telluro.
metrE(m (délková odchylka), dHI rozdíl výšky geode-
tického základu a výšky, určené z polárních prvků

_ vztažených ke středu antény telIurometru (výšková
odchylka), dH2 rozdíl výšky základu a výšky z polár-
:ri.Íchprvků vztažených k hornímuokraji antény telIu-
rometru, dX rozdíl v souřadnici X; d Y rozdíl v sou-
řadnici Y a dP = ±V(dX)2 + (dY)~ polohovou od-
ohylIili. -::-,' .

Tabulka I ukazuje výrazný rozdíl v hodnotách
délkových i polohových odghyleR u různých stanoVi-
sek.- Téntozjev vysvětlují rozdílné hodnoty 15. pro
různá stanoviska a nápadná korelace mezi veličinami

_' 15. a dD. Pro celý soubor 132 zaměřených bodů byl
vypočten, mezi těmito veličinami' koeficient korelace
r = +0,72,n,aznačující svou vysokou hodnotou existen-
ci funkčnjho vztahu. Analýzou empirické funkce bylo
zjištěi;lo~ že danému souboru 'nejlépe vyhovuje vztah

dD= ± (3,7 + 3,O~.), (I)

v němž je vyjádřeno dD v cma ~. v nS-(10-0 sec.).
Nejistotu délkové odchylky dD, vypočtené podle (I),

, lze o.dhadnout ha ±20% její hodnoty. Lze tedy soudit,
že i u krátkých vzdáleností (průměrně 1,15 km) s růs-
.tem rozptylu transitriích časů rostou délkové a polo-
hové ;.odchylky zaměřených bodů, a típl klesá jejich
přesnost. Číselné výsledky v tabulce I i rovnice (I)
ukazují, ie hodnotě délkových odchylek kolem .5 cm
odpovídá hodnota rozptylu transitních časů'koleJ1l
0,5 ns. ,

Korelace mezi veličinami (50 aHs nebo LtLs,která
se prosazuje u dlouhých vzdáleností velmi výrazně
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[I; tab. III), se v daném případě neprojevuje. Proto
rozdílné· hodnoty rozptylu transitních časů u různých
stanovisek lze považovat za důsledek různých reflex-
ních vlastností terénu, nad nímž procházejí visury
daného stanoviska a s nímž přicházejí rádiové vlny
do styku. Charakteristické podélné profily~terénu pro
jednotlivá stanoviska ukazují, že zvětšený rozptyltran-
sitních časů se projevuje u visur, jejichž podélný profil
je málo členitý, poměrně hladký a miskovitého tvaru
(visury I a 4), což bylo pozorováno také u dlouhých
vzdáleností [l; tab. II].

Vyšší hodnoty polohových odchylek ve srovnání
s délkovými odchylkami (tab. I) jsou odů.vo~něny tím,
že polohové odchylky zahrnují vliv jak délkových, tak
i úhlových odchylek. Poměrně značný rozdíl mezi po-
lohovou a délkovou odChylkou u stanoviska 178 lze
vysvětlit poměrně větší chS-bóu v poloze tohoto stano-
viska. Svědčí o tom mimo jiné nerovnoměrné :r;ozdělení
znamének u délkových odchylek (31+, 9-} a~·
phylek v souřadnici X {33+, 5-). Z výsledné průměr-
né hodnoty poloholv-ýchodchylek ±6,4 cm a délkových
odchylek ±5,4 cm vyplývá za předpokladu nezávislos-
ti délkových a úhlových měření průměrný podíl smě-
rové odchylky na celkové polohové odchylce v hodnotě
±3,4 cm, což při průměrné délce visu!'y 1,15 km před-
stavuje hodnotu ±I8,8cc. Z toho je vidět, že průměrné
hodnoty směrovJch a délkových odchylek při výpočtu
podrobných bodů z polárních prvků jsou velmi blízké
průměrným hodnotám jednotkových- středníclJ.chyb
z vyrovnání těchto bodů protínáním vpřed a protínaním
z. délek. Tato okolnost svědčí o poměru přesnosti mě- '
řených směrů a délek 2 : I a potvrzuje správnost volby
poměru vah těchto veličin pro vyrovnáni kombinova-
ného protínání 4 : 1.

Číselné hodnoty tabulky I ukazují nejen poloho-
vou, ale i výškovou přesnost zaměřených podrobných
bodů, která je charakterizována průměrnými výško-
vými odchylkami dHI (pIÚ střed antény) a dH2 (pro
horní okraj antény). Podobně jako u délkových a polo-
hových odchylek projevují se i u výškových odchylek
značné rozdíly v .tJ.odnotách, platných pro různá sta~
noviska. Přitom existuje výrazná korelace mezi prů-
měrnými výškovými odchylkami, zejména dHI' a prů-
měrnými délkami Visur D. Při studiu této korelace
byla nejdříve vypočtena pro daný soubor zaměřených
bodů hodnota koeficientu korelace r = +0,77 a pak
na základě analýzy empirické funkce byla odvozena
funkční závislost mezi výškovými odchylkami' dHI
a délkami visur D ve tvaru

která platí pro rozsah měřených délek 0,2 km :s: D ~
~ 2,6 km a v níždH1 j-ovyjádřeno v cm. a D v km:
Nejistotu výškové odchylky dHť', vypočtené podle (2),
lze odhadnout na ±25 % její hodnoty. Ze srovnání
odchylek dHI a dH2.ie zřejmé, že odchylky dH2 jsou
ve všech případech větší než odchylky dHl> a to v pro-
měruasi o 20 %' Z toho plyne závěr, že při měření
výškových úhlů je střed antény tellurometru přesněj-
ším cílovým terčem než její horní okraj a že chyba

, v cílení na horní okraj je asi o 20 % větší.
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Zhodnocení ověřovacÍ zkoušky tellurometru při zamě-
řování bodů podrobného bodového pole THM zahrnuje
také výpočet souřadnic bodů protínáním vpřed, pro-
tínáním z délek a protínáním kombinovaným. Ve všech
případech, kde šlo o určení polohy bodů z většího počtu
ne~ dvou měřený<lh veličin (směrů nebo délek), byl
výpočet proveden vyrovnáním se silejnými vahami
pro všechny směry i pro všechny, délky při jejich vzá-
jemném poměru 4 : 1. Kromě toho byly u všech bodů,
zaměřených ze dvou až čtyř stanovisek, vypočteny
další souřadnice vytvořením aritmetickychprůměrů ze
souřadnic, určených pro daný bod z jednotlivých sta·
novisek metodou rajónu (z polárních prvků). U všech
metod výpočtu byly výsledné souřadnice každého bodu
srovnány se souřadnicemi geodetlckého-základu, a tak
určeny souřadnicové odchylky dX a d Y a polohové
odchylkydP =± V{dX)2 + (dY)2. Kromě polohových

- odchylek byla přesnost každého bodu určeného vyrov.
náním charakterizována ještě střední polohovou chy-
bou Mp, vypočtenou ze středních chyb vyrovnaných
souřadnic Mx a My podle vztahu Mp = ± VMi: +Mi-.
U souřadnic, získaných aritmetickým průměrem z ně·
kolika rajónů, jsou hodnoty MK a My středními chy.
bami aritmetického průměru. Průměrné hodnoty polo. -
hových odchylek dP a středních polohových éhyb Mp
jsou sestaveny pro různé metody výpočtu a pro různý
počet určovacích stanovisek v tabulce II.

Z údajů tabulky II plynou tyto závěry:

Se vzrůstajícím počtem určovacích stanovisek se
průměrné hodnoty s.tředních polohových chyb, Mp
u všech metod výpočtu zmenšuji. Avšak průměrné
hodnoty polohových odchylek dP klesají jen do tří
určovacích stanovisek a při zvětšení tohoto počtu na
čtyřijiž pokles nenastává s výjimkou meto'dy protínání
vpřed, u níž nejsou zap6jeny do výpočtU/měřené délky.;
Protože nejnižší hodnoty průměrných polohových od-
chy':lek dosahují kolem ±5 ,Cm, je možno soudit, že
užitím rádiových dálkoměrů nelze tutopřesnóst zvýšit
ani při zvětšování počtu určovacíchprvků, třebaže
střední polohové chyby v tomto případě klesají.

Z tabulky II je dále vidět, že nejmenší polohové
odchylky se vyskytují u metody výpočtu polohy bodů
průměrem z rajónů. K těmto hodnotám se přibližují
polohové odchylky, získané při vyrovnání souřadnic
bodů kombino~aným protínáním, neboť u této metody

Tabulka II
Výsledky rnzných metod urěení podrobných bodů
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se zapojují do výpočtu stejné, veličiny jako:u metody
první.. Větších hodnot nabývají polohové odchylky
u protí~ání vpřed a zejména u protínání z délek, neboť
u těchto metod se uplatňuje při výpočtu jen poloviční
počet měřených veličin. Průměrné hodnoty středních
polohových chyb, které jsou ve srovnání s pn)měrnými.
polohovými odchylkami zpravidla asi poloviční,. na,.:.
bývají minima při vyrovnaní kombinovaného protíná~
ní, kde se při výpočtu uplatňují všech,nyměřené veliči.
ny současně. .' i . .. .

Z údajů'tabulky II je dále zřejmé, že pokles prů-
měrných polohových odchylek a středních polohových
chyb se vzrůstem počtu určovacrch stanovisek je ne-
úměrně malý-vzhledem ke skutečnosti, že při určování.
bodů ze dvou, tří a čtyř stanovisek se měří dvojnásob-
ný, trojnásobný a čtyřnásobný počet veličin než z jed.
noho stanoviska. Ukazuje se tedy, že i při použití
rádiových dálkoměrů polohová přesnost zaměřovaných
bodů roste s přibýváním určovacích prvků neúměrně
pomalu ajen do určité meze. Proto zaměření polohy
bodu z jednoho stanoviskametodou rajónu, při kterém
lze užitím rádiového dálkoměru v současné dóM docí- .
lit polQhové přesnosti kolem ±6 cm, sejeví jako tech-
nicky i ekonomicky nejvýhodnější. Je možno říci, že
metoda rajónu ve spojení s elektronick'ými dálkoměry
nabývá kvalitativně nového významu i širšího uplať-'
nění než v klasické geodézii. :

Údaje tabulky II je možno doplnit srovnáním
výsledků, získaných různými metodami 'výpočtu po-
lohy zaměřovaných podrobných bodů. V rámci tohoto
srovnánf byly u každého bodu:vypočtenypolohové
odchylky pro všechny možné kombinace metod.a jejich
průměrné hodnoty pro jednotlivé 'POČlY určovadch
stanovisek jsou sestaveny. v tabulce III. Jednotlivé
metody výpočtu jsou zde označeny takto: PR = arit-
m~tický průměr ze dvou až čtyř rajónp."pV = protí.
nání vpřed s vyrovnáním od tří stanovisek~ P D = pro.
tínání z délek rovněž S vyrovnáním od tří stanovisek .
a PK = vyrovnání kombinovaného protínáni.

Z tabulky III je vidět; že průměrné hodnoty polo.
hových odchylek u všech kombinací metodpodstatoo
klesají se vzrůstem počtu určovacích stanovisek. Z toho
plyne závěr, že se výsledky, zís~ané různými meto-
dami výpočtu ze stejných iriestejných měřených veli.
čin, se zvětšováním -počtu těchto veličin stále více
ksobě přibližuji. Největší přiblížení nastává u tne~ody
protínání kombinovaného a protínání vpřed, což svědčí
o rozhodujícím podílu měřených směrů na př'esnosti
kombinovaného protínání. Největší polohové odchylky

Průměrné hodnoty polohových odchylek a střednich polohových chyb
Počet. Počet

Protínání z (j.élekurěovacich zaměřených Průměr zraj )nů Protínáni vpřed Prot!náni kombinované-
sta.novisek bodů

I I I I
dP Mp dP ;Mp dP Mp tiP ' Mp

- - cm cm cm cm cm / cm cm cm
,
(

1 132 ±6,4 - - - - - -- -
2 45 ±5,1 ±3,8 ±8,4 - ±IO,9 - :±:6,8 ±3,7
3 18 ±4,8 ±3,5 ±5,9 ±3,1 ± 7,3 ±7,5 ±5,2- ±3,O
4 3 ±5,2 ±2,7 ±5,8 ±2,8 ± 7,6 ±5,5. ±6,3 ±2,1
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Tabulka III
Výsledky srovnáIÚ různých metod určeni podrobných bodú

Delong, 8.: .V-fJsledkypou!titt tellurometru pro zam~l'o-
lJánt bodll podrobného bodového pole techntckohospo-

dářského mapolJánl

Počet Počet Prliml'rll6 hodnoty polohovýohodohylek při srovnáni
určovao1oh zaměřenýčh
stanovisek bodli PR-PP'

I
PR-PD

I
PR.,..,...PK PV-PD

I
PP'-PK

I
PD-PK

- - cm cm om om om cm

2 40 ±7,8 ±13,3 ±5,1 ±12,4 ±3,2 ±10,0
3 17 ±5,5 ±3,9 ±4,0 '" ± 8,1 ±1,7 ± 6,5
4 3 ±2,7 ±2,8 ±2,5 ± 4,7 ±1,1 ± 3,8,

se vyskytují při srovnání protínám vpřed a protínání
z délek, neboť u obou metod vystupují zcela, jiné mě.
řenéveliéiny. Pozoruhodné je také zjištění, že 'výsledky

'-i různého výpočtu polohy bodů z týchž měřených prvků
(PR a PK) se liší u dvou stanovisek v průměru o ±5cm.

ó. Struěné technicko.ekonomické zhodnoceni
(

Ověřovací zkouška tellurometru při určování bodů
podrobného bodového pole ·THM dovoluje posoudit
vhodnost rádi01'ých dálkoměrů pro práce tohoto druhu
z technického i ekonomického hlediska. Při zaměřování
podrobných bodů metodou rajónu z jednoho stanoviska
bylo dosaženo polohové přesnosti, charakterizované
průměrnou polohovou odchylkou vůči geodetickému
základu, v hodnotě ±6 cm. Tato přesnost vyhovuje
podle Instrukce pro THM pro body podrobného. bodo.
vého pole,. určené protínáním a "'\Tedlejšímipolygono.
vými pořady [3; str. 14, st ať 1.71, bod cJ]. Při zaměřo·
vání bodů metodou rajónu ze dvou stanovisek lze uve-
denou polohovou přesnost zvýšit na hodnotu ±5 cm,
což odpovídá bodům podrobného bodového pole THM
zvýšené přesnosti [3; str. 14, stať 1.71, bod b)]. Při
určování výšek podrobných bodů z polárních pryků
pomocí rlldiového dálkoměru je možno na základě pro-
vedené ověřovací zkoušky charakterizovat dosaženou
p'řesnost vztahem pro průměrnou výškovou odchylku
vůči výškovému základu dHem = ± (0,8 + 1.1 Dkrn),

který platí v rozsahu 0,2 km ~. D ::::;;2,6 km. Ťato
přesnost prakticky odpovídá přesnosti technické nive·
lace a vyhovuje podle Instrukce pró THM pro body
výškopisného bodového pole, stabilizované kameny
[3; str. 15, stať 1.72, bod c)].

Údaje o dosažené přesnosti a možnostech rádio-
vých dálkoměrů při zaměřování podrobných bodů
THM, uvedené v předešlých. odstavcích, se opírají
o výsledky určení všech 132 bodů, získané v rámci
ověřovací zkoušky na zkušebním fotogrammetrickém
bodovém poli Pecný:. Omezíme-li se .však ve smyslu
závěru stati 3 pouze na délky, jejichž střední hodnota
rozptylu transitních časů !51'~ 0,50 ns, celkový počet
bodů klesne lfa. 77, tj. na 58,3 % původního počtu.
Vtomto případě dosáhne průměrná délková odchyTh;a
dD hodnoty 4,7 cm a průměrná pol()hováodchylka dP
hodnoty ±5,9 cm. Připustíme·li dále. kromě délek,
jejichž (51'~ 0,50 ns~také délky s rozsaliem 0,50 ns<
< !51'~ 1,00ns, u nichž má reflexní diagram výrazný
sinusový průběh 8 dostatečně jemným prokreslením,
uplatní se z celkového počtu 132 zaměřených bo!lů'

pouze 96, t. 72,7 %. Pro takto vybrané body je prů-
měrná hodnota délkové o(lchylky 4,8 cm a průměrná
hodnota polohové odchylky ±5,8 cm. Ukazuje se,
že tento druhý případ je teclmÍcky a ekonomicky vý-
hóa.nější než první a je provázen asi 30% snížením
počtu všech zaměřených bodů a asi 10% zvýšením
přesnosti. I když zvýšení polohové přesnosti není
podstatné, je možno výše uvedené omezení přijmout
jako kritérium pro vyloučení velkých délkových i po-
lohových odchylek.

Ověřovací zkouška tellurometru na zkušebním
fotogrammetrickém bodovém poli Pecný dovoluje také
stanovit ekonomické parametry pro zaměřování pod-
robných bodů THM rádiovými dálkoměry. Na 132
bodů, z nichž každý byl zaměřen metodou rajóll)l
z jednoho stanoviska, připadlo celkem 20 pracovních
dnů, takže průměrný denní pracovní výkon skupiny
byl 6,6 bodů. Při výběru bodů podle kritéria pro veli-
kost střední hodnoty ro,zptylu transitních časů !51'lze
počítat s průměrným denním výkonem asi 5 bodů.
Z celkového počtn 1216 km, ujetých terénním vozidlem
Gaz většinou mimo udržované silnice, připadá na I za·
měřený bod 9,2 km a na bod, splňující kritérium!5l',
12,7 km. Při složení,měřické skupiny 2 ITP + 2 PD
jsou celkové náklady na zaměření 1bodu, vyhovujícího
kritériu !51', asi 150 Kčs. V této částce jsou jednotlivé
položky zastoupeny přibližně takto: mzdy výrobních
zaměstnanců 45 Kčs (30 %), jejich cestovní náklady
20 Kčs (13 %), dopravní náklady 35 Kčs (23 %), od.
pisy základních prostředků 10 Kčs (7 %) a celkové
režijní náklady 40 Kčs (27 %). Při zaměřování bodů
ze dvou stanovisek budou celkové měřické náklady
na I bod dvojnásobné a průměrný denní pracovní
"'\Týkonasi poloviční.

Obsahem pojednání je zhodnocení ověřovací zkoušky
tellurometru MRA-lfCW při zaměřování bodů pod-
robného bodového pole THM na zkušebním fotogram-
metrickém bodovém poli Pecný. Provedená ověřovací
zkouška prokázala vhodnost použití rádiových dálko.
měrů pro zaměřování některých podrobných bodů
THM a kvalifikovala metodu rajónu jako technicky
i ekonomIcky nejvhodnější způsob jejich určení.

Při zaměřování podrobných bodů metodou rajónu
z jednoho stanoviska bylo dosaženo polohové přesnos.
ti, charakterizované průměrnou polohovou odchylkou
vůči geodetickému základu, v hodnotě ±6 cm. Tato
přesnost vyhovuje podle Instrukce pro THM pro body
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podrobného bodového pole, určené protínáním a ved-
lejšími polygonovými pořady. Při zaměřování bodů
metodou rajónu ze dvou stanovisek lze uvedenou po-
lohovou přesnost zvýšit na hodnotu ±5 cm, což od-
povídá bodům podrobného oodového pole THM zvý-
šené přesnosti.

Při rozboru výsledků měření se projevila výrazná
korelace mezi délkovými odchylkami dD vůči geode-
tickému základu a středními hodnotami rozptylu tran-
sitních časů <51', kterou je možno pro daIJi soubor za-
měřených bodů nejlépe vyjádřit empirickou- funkcí:
dDcm = ±(3,7 -+ 3,0 <5'rns).

Při určování výŠek podrobných bodu z polárních
prvků pomocí rádiového dálkoměru jemožno na základě
provedené ověřovací zkoušky charakterizovat dosaže-
nou přesnost vztahem pro průměrnou výškovou odchyl-
ku vůči výškovému základu dHcm = ±(0,8 + 1,1Dkm),

který platí v rozsahu délek 0,2 km ;;::;;D ~ 2,6 km. Tato
přesnost prakticky odpovídá přesnosti technické nive-
lace a vyhovuje podle Instrukce pro THM pro body
výškopisného bodového pole, stabilizované kameny.
Celkové náklady na zaměření jednoho podrobného
bodu při průměrném denním pracovním výkonu 5,bodů
činí asi 150 Kčs.
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Poznámka lektora.

Autorem dosažená přesnost v určení polohy a výšek
bodů je - zdá se - na hranici možností, které teHu-
rometr MRA-If(JW dává při vhodném technologickém
postupu měření. Další zvýšení této př-esnosti mohou
přinést v současné době elektrooptické dálkoměry
a v budoucností pravděpodobně též některé typy rádio-
vých dálkoměrů. Článek by měl být popudem k inten-
zívnímu nasazení teHurometru v geodetické praxi při
zaměřování bodového pole THM, aby se přesnost
určení bodů danou metodou prověřila za všech pro-
vozních podmínek.

Použití nové technologie
pfi výškopisném měfení

Klasická ,tachymetrie zil.stává přes uplatňování jiných
progresívnějších metod stále jedním z Častých způsobů
měfení výškopisu. Je proto zcela pochopitelná snaha
o zproduktivnění ril.zných jejích operací ať v terénu,
nebo při kancelářském zpracování.

V posledních letech se p~i výpočtech tachymetric-
kých bodil. zkoušelo použít též samočinných počítacích
strojií, které měly odstranit jednotvárnou a unavující
práci při vyhodnocování výlíkopisného měření, zvláště
pokud šlo o rozsáhlejší území. Dosavadní výsledky, kte-
rých bylo v tomto směru u nás dosaženo, nemluví však
tak zcela jednoznačně ve prospěch automatického vý-
počtu tachymetrických bodů, jak se zprvu očekávalo.
Vedle dosti zdlouhavých přípravných' prací jsou to
hlavně vysoké náklady na, vlastní výpočet, které brání
masovému rozšíření nové metody. Naše zkušenosti
s automatickým výpočtem tachymetrickýeh bodil. mají
zřejmě i svoji obdobu v cizině, jak o tom svědčí rdz-
né zprávy v zahraničním tisku.

Před několika měsíci se ve francouzském časopise
"Geometre" objevil čláuek, ve kterém se autor 'snažl
vyfešit tento problém tím, le zvýšené výdaje za elek-
trímický výpočet kompenzuje snížením nákladil. mě-
řických prací v poli. Dosahuje toho tím, že registraci
podrobných tachymetrických bodil. provádí pomocí ma-
lého transistorového magnetofonu. Tento způsob měření
umožňuje z~enšení polní skupiny o 1 pracovníka (za-
pisovatele), nrychleni měfickéhoprocesu, potlačení
mnoha, chyb v zápisu a nakonec dovoluje použití zmi-
něné moderní výpočetní techniky. Náklady na 1 bod
jsou přitom nilií nel při dosavadním postupu.

Popis přístroje
Na francouzském trhu je již· celá řada transisto-
rových magnetofonů s kadmium-niklovými akumulátory,
umístěnými v přístroji. Spotřeba proudu je vzhledem
k úplné transistoraci zcela nepatrná, takže akumulá-
t~y, které se nabíjejí během noci, umožňují používání
prístroje po celý příští den. Tyto mágnetofony jsou
menších rozměrů (asi jako transistorový radiopřijímač)
a jsou vloženy do pouzdra, opatřeného řemeny. Mohou
být takto zavěšeny na krku a řemenem přitaleny v pa-
se, čímž je pažím ponechána úplná volnost. Ponžívané
magnetofonové pásky o kapacitě cca 100 bodil. po 1
straně (tj. 200 bodů na cívku) se dají po pouliU samo-
:afejmě vymazat a slouží takto prakticky neomezeně.
V dlani levé ruky je pružnou páskou upevněn malý
spinač, jímž se přístroj dálkově ovládá. Spouštění i za-
stavování přístroje lze tedy vykonávat bez manipulace
s knoflíky na vlastním přístroji. Menší úpravou lze
mikrofon, umístit na raménku spojeném s lehkou přil-
bou, takže tento mikrofon je ve stálé blízkosti úst
při jakémkoli, pohybn ~hlavy. Osvědčuje, se to ,zvláště
při práci ve velmi hlučném prostředí, neboť zvukový
záznam je možno nařídit potenciometrem na velmi
nízkou hodnotu, t.akže okolní .zvuky nejsou téměř re-
gistrovány. Jako příklad se uvádí měření na jednom
vojenském letišti,' kde na měřickém stanovisku vzdále-
qém 30 m od startovací plochy,nebylo pro hluk re-
áktivních letadel ani v bezprostřední blízkosti zapiso-
vatele 'slyšet diktované údaje. Při poslechn pásky, na-
mluvenÍ! v těchto vskutku výjimečných podmínUch, byl
hluk z~4sobený letadly sotva slyšitelnt.
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Na každém· novém . stan'llvišti provede pozorovatel
orientaci na sousední body ft změří údaje, z kterých
. je možno vypočíst 'výšku horizontu přístroje. Uvedené
. hodnoty se poznamenají do zápisníku, v němž se ob-
vyklým zpusobem provede příslušný výpočet. Je -to nut-
né :l; toho důvodu, že výpočetní stanici se musí základ-
ni, údaje předat ~ároveň s namluvenými páskami. Po
spuštěni magnetofonu· Qhlásí pozorovatel: "Počátek sta-
nilviska N.••. Každý podrobný ,bod se potom 'zaměří ob,
vyklým způsobem; pozorovatel pak musí navíc provést
toto:

- 'před hlášením údaju zmáčknout kontakt, který drži
v dlani levé ruky a uvolnit jej po skončeni,

:- hlásit "bod M" (číslo bodu)' před Čtením údajíl určo-
vaného bodu (pamatování jednotlivých bodu prý ne-
čini zvláštní potíže},

"- nahlásit smluvenou .značku místo chybějících kon·
trolních ,údaju, které nemohly být přečteny. Zde je
nutno lI:mínit se o tom, že VIJ Francii se používá
poněknd odlišných, typů tachymetru' tamní výrOby
(např. Moinot, autor,edukční Monobloc apod.), které
na rfiznýdh stupnicích, umožňují kontrolu vzdálenosti,
směru, případně i· převýšení.

/ ~dyž je -cívka namluvena po obou stranách; uloží se
do pouzdra se štftkem, - označeným číslem prvního a
p~sl?dn!ho stanovi~ka zaregistrovaného na pásce a stej-
ne ~~člslem prvlllho a posledního bodu. Tyto údaje
sl_ouzl_k ryc1hlejší orientaci při případných PQzdějllíl1h
prehravkách. Po skončení práce nebo ales}JlIň části,
která ·muže být samostatně počítána, se cívky odešlou
do početní stanice s údaji ~lkové a výškové ~orekce
a výškou horizontu každého stanoviska. Za několik
dní )3~4 dn~) 'vrátí výpOčetní stanice hotový výpočet,
v nemž každy bod je charakterizován údaji seřazenými
v jedné řádce: číslo bodu -vodorovná vzdálenost -
horizontální úhel - nadmořská výška. Jestliže měřič
nahlásil n,!' _pásku chybné, 'údaje, které samočinný po-
čUač, nemuže zpracovat" vytiskne se mistQ výpočtu pil·
vodní vadné čtení. Z něho si měřič ve většině případu
_dovede vypočUat správné hodnoty; přitom není třeba
odposlouchávat znovu magnetolonový. záznam.

Kromě ~hod, uváděných u elektronických' 'výpočtu ta-
chymetrlCkých bodil (automatická evidence měřických
chy.!J,,jJotlačení poč!:tní?h chyb, časový zisk při vyná-
šeDI v dilsledku SDlzelll počtu chybnýéh bodů, ..odstra-
nění ,úmorné práce pro Ilral;ovníky, kteří mohou být
místo toho zaměstnáni jinými pracemi) lze popsanou
metodou dosáhnout u .,tachymetrie rozsáhlejších území
zmenšení polní skupiny o zapisovatele a časový zisk
5-10'/0 tím,· že rychlost diktování není brll:děna rych-
lostí psan( (zvláště za' chladného počasí). Při tachy-
metrickém měření menšíbo rozsahu se jeví časový zisk'
15-20'1Ú vzhledem k tomu, že pozorovatel nemusí za·
pisovar. V 'oboupřípadech však nastává potl~čení cbyb
z pfepisu v _zápisníkU a potlačení chyb pramenících ze
lipatně napsaných 'číslic. '

, Zajímavé je' ekonomické zhodnócení obvyklé tachY'j
metrické metody (zapisování do, zápisníku a výpočet
bodu obyčejllým počítacim strojem) a nové metody
(skupina je vybavena přenosným magnetofonem a vý-
počet elektronický), k němuž autor dochází na základě
podrobného rozboru obou metod. V itásledujícítabulee
jsou uvedeny náklady za rilzné' operace jednoho tachy-
metrickéM bodu; vyjádřoné v no~é frllncouzské měně.
(Ofiéiální kurs 1 NF = 1,46 K.ií$, 'ku(Jni hodnota' jo
ooa 4kl-átvyŠlíf.) .",'

Při použiti nové metody docházt tedy, k úspořo.na jed~
nom tachyníetrickém bUdu cca 0,14 NF, resp. 0,09 NF.'

Obvyklá Tachymetrle
tachym...,trická B magnetofonem

metoda a el. výpočtem

R?zsá~lé I Malé Rozsáhlé I Malé
- uzeml území území území

I ~~I IMěření I 1,015 0,818 1,055

Výpočet
zápisníku 0,190 0,190 0,255 0,255

Oprava chyb
'0,019při vynášení 0,019

f
. 0,005 0,005

I
' ,

Celkem NF I 1,224 I 1,410 1,078 I 1,315

Uvedená tachymetrická metoda, prováděná novou tech-
nologii, je jistě dalším ,krokem na cestě k zproduktiv-
nění výškopisného měřeni. Vedle určitého časového
zisku a vyloučení chyb při výpočtech zpusobuje hlavně
snížení počtu pracovníkil, v poli. Je všal( na uváženou,
zda tato úspora není vykoupena neúměrným zatížoním
technika u přístroje po stránce fyzi!lké, neboť celé za-
řízení musí na sobě stále nosU, tak i po stránce du-
ševní: vedle nových úkonil při obsluze magnetofonu
musí sledovat pořadí měřených bodů a udržovat spo-
jení s vedoucím náčrtu. Její zavedení předpokládá též
značnou operativnost výpočetních stanic, které v po-
m~rně krátké době musí dodávat vypočtené zápisníky.
(Zpracováno podle článku André Solinot: "L'utilisation
dll magnétophone par la brigade do levf v čís 9/62
fr. časopil,lu "Geometre".)

Objednávky odborného ft technického tisku
pro rok i965

Aby byla zajištěna správná dodávka periodického
tisku v příštím roce, provádí jiŽ nyní Poštovní no-
vinová služba náborovoukampaň.
Upozorňujeme všechny odběratele odborných a

technických časopisů, aby si U pracovníků Poštov-
ní novinové služby - PNS zajistili řádnou objed-
návku a včas potřebný počet výtisků jednotlivých
časopisů pro rok 1965. Jedině tak budou mífzá-
ruku spolehlivé dodávky již od prvního čísla kaž-
dého časopisu.
/Při této příležitosti připomínáme objednatelům

funkčního odběru, že si zároveň mohou zvýšit po-
čet dosud odebíraných výtisků odborných a tech-
nických časopisů, které potřebUjí ke své práci,
nebo. pro pracovníky, kterým má, pomáhat k infor-
, movanosti a zvyšování kvalifikace. '

V této souvislosti znovu poukazujeme na článek,
který byl otištěn v časopise "Zivot strany" č. 1/1963.
Zjeho obsahu vyplývá, že úsporná opatřen'í nelze
mechanicky uplatňovat na odběr odborného a tech-
nického ťisk~, ti něhož je třeba dbát, aby byl nejen
plně vyUŽít, nýbrž aby jeho odběr byl ještě zvýšen
v případech, kde' dosavadní počet výtiskiinemflže
zajistit žádné plnění výchovných úkolfi.

1964/284
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1. Některé organizace ,odmítají zaplatit l!~tky faktu-
rované za objednávky kopií, opisďa výpisů z EN (iden-
tifikace) vyřízené v období od 1. 4. do 30. 6. 1964, al!koli
směrnice l!. 23-743-6214/1964 (Skup. X/62) o bezplatném
vyhotovování kopií, opisů a výpisů z evidence nemovi-
tostí nabyly platnosti až dnem 1. l!ervence 1964. Je třeba
vymáhat zaplacení?
Splňují-U oQjednávky, vyřízené v období od,1. 4. do

30. 6. 1964, podmínky pro bezplatné vyř}zení podle cito-
vaných směrnic, nezaplacené částky se nevymáhaji.

2. Kterou l!innost státních notářství ,vykládat jako
plnění jejich vlastních úkolů a kterou jako jednání v za-
stoupení obl!anů (k odst. 1. a 2. směrn~c o bezplatném
vyhotovování kopií, opisů a výpisů z EN)?
Z činnosti prq něž státní notářstvíp:Jtřebují kqpie,

opisy nebo výpisy z EN, patří :l0! plnění jejich vlastních
úkolů řízeni o dědictví (spis. značka D) a výkon rozhod-
nuti prodejem nemovitostí - dříve exekuční prodej
(spis. zn. Nsn-), do jednání v zastoupení občanii sepi-
s:Jvání listin' (spis. zn. N nebo NZ) a řízení o regi~traci
smluv (spis. zn. R I až R III nebo PR).

3. Zapisují se v EN již v I. etapě také podíiy ostat-
ních spolu vlastníků, které státní notářství uvádí na lis-
tině při registraci smlouvy na převod jen url!itých po-
dílů nemovitostí? .
Zásadně se zapisují právní vztahy a případná omezení

k celé nemovitosti, p0kud je státní notářství při registra-
ci listiny uvádějí, jak jim ukládá ustanovení § 102
odst. 2 .zákona :J státním 'IlÓtářství.
Doporučuje se proje:lnat s vedoucími státních notář-

. ství, aby v zájmu rychlejšího založení EN sdělovali údaje
potřebné pro zápis právních vztahii k celé nemovitosti
táké při dědickém řízeni.

4. Městský bytový podnik odprodal smlóuvami po 1. 4.
1964 několik rodinných domkfi bez zřízení prává osob-
ního užívání zastavěných pozemků a žádá o vyznaěení
změn v EN. Je možno založit listvlastnicfví jen pro
dům, aniž by bylo zřízeno právo osobního užívání zasta-
věných pozemků?
Nelze. Ta'kový případ se zapíše do záznamu změn

(odst. 4.2 směrnic EN - část B) a-.,.Městskýbytový pod-
nik se upozorní, že změny nelze dříve zapsat y EN, do-
kud ONV nevy:lá rozhodnutí o přidělení zastavěných
pozemkfi do osobníh:J uŽlvání (§ 20S odst. 1 obč. záko-
níka) a MNV nebo organizace, které mají pozemky ve
správě nebo ve vlastnictví, neuzavřou s účastníky do-
hody o zřízení práva o.sobniho užívání (§ 20S odst. 2
obč. zákcní!{a).' -
PJdle čI. 3 odst. 8 Směrnice' pro prodej rodinných

domkii z národního majetku občaniim čj. 314/17.756/64
ze dne 2. 4. 1964, uveřejněné ve Věstníku minister,l>tva
financí č. S/1964, zastavěný pozemek (spolu s dvorkem
a zahrádkou) se do vlastnictví občanii neprodává. Ob-
čaniim se k těmtopozemkiim zřídí právo osobního uží-
váni.

5. Velkostatek měl dříve ve své držbě sousedící země-
dělskou all~sní půdu. Nyní se. má v I:N provést zápis ze-
mědělské půdy do správy Státního st~tku, a lesní. půdy .•
do správy Státních lesů. Hranice mezi zemědělskou a
lesní půd on nesouhlasí ve většiněpřípádů se sktttel!-
nosU proto,. že byly puvodně nebo při· zakládání a údrž-
bě JEP zaměřeny jen v hrubých rysech nebo zůstaly
změny hranic při údržbě JEP nepostřehnuty. Jaká má
středisko geodézie ul!inU opatření pro zaměřellí a zákres
správných hranic? " . ,

Stře:lisko geodézie musí na prvním místě znát místa,
kde hranice .mezi zemědělskou a lesnI pildou zJ.bra-
zená na pozemkové mapě nesouhlasí se skutečnoslí. Na-
stala-li od posledního zaměření změna hranic mezi ze-
mědělSkou a nezemědělskou pfidou, je třeba UpOZJrnlt
nabyvatele, abypředložl1i (na změnu hrarrlce geometric"
ký plán. Pokud změna. nenastala, zaměří se hranice z.a
účelem opravy jejich chybnýchzá'kresů podle § S odst.
S Vyhlášky č. 23/1964 Sb. .

Pokud by šlo o hranice pochybné nebo sporné, požádá
SG příslušnou :Jrganizaci o řádné vytyčení a omezníko-
vání pozemkii podle § 6 ojst. 3 vyhlášky ministerstva
financí č. 117/1964 Sb.

6. Pozemkový katastr jedné obce našeho okresu byl
obnoven novým .měřením, avšak byly vyhotoveny pouze
nové mapy s přečíslllváním parcel a z písemného ope-
rátu jen parcelní protokol (neúplný soupis parcel). JEP
byla v této obci založena a dosud je vedena podle směr-
nic č.- 5 na otiscích starých map v měř. 1: 2880. V po-
zemkové mapě nebylo přel!íslování parcel provedeno.
Jak máme postupovat v I. etapě zakládání EN?
Novoměřické mapy je třeba plně vyuŽít již v I. etapě

zakládání EN a proto se tato mapa označí jako mapa,
I pozemková a dosavadní pozemková mapa dJčasně Jako
, příložná mapa k mapě pozemkové proto, aby se pro
všechny zákresy změn používalo již jen kvalitní přesné
mapy a pro zápis změn ve ylastnických vztazích Již jen
nových parcelních čísel.

\

_ 7. Může se prl zápisech do operátů EN používat běž-
ných zkrat!!k názvů orgánů a organizací?
Pro zápisy v operátech ER lze používat pouze zkra-

tek názvu orgánů a organizací, které jsou ve zkratkách
uvedeny ve směrnicích EN,jako např. MNV, ONV, JZD--;-
zkratka n. p. za název podniku apod. Jiných zkratek ná-
zviiorgánii a organizací nelze používat, protože 'by
mohlo :l:Jjít při využívání operátfi ENk nejasnostem
,nebo omyliim. .

8. Dojde-li listina s geometrickým plánem na pi'evod
části pozemku ze správy jedné" státní socialistické· orga-
nizace do správy jiné státní socialistické organizace;
může se zapsat v I. etapě do EN kromě převedené části
pozemku také zbývající l!ást pozemku, která zůstala dále
ve správě předávající socialistické organizace?
V zásadě ano, neboť, socialistická organizace převA-

dějící část pozemku musí být vlastníkem celého pozetn~
ku, tudíž i zbývající část!. V tomto případě se zapíše
zbylá část pozemku 'do výkazu změn, na list vlastnictví
a do ostatních částí písemného operátu.

9. Jak provádět zápisy v EN na Slovensku při převo-
dech a přechodechpozemkfi (např. při pozůstalosti),
které jsou ve společném vlastnictví urbariátfi a kompo-
sesorátů a pastvinářských spolel!enstev, kde zaUm ne-
došlo k socializaci? .

Zákonem Slovenské národní radi č. 81/1949 Sb. přešlo
vlastnictví ke společným pozemkům bývalých urbariátil
akomposesorátů a pastvlnářských spjlečenstev na JRD,
a to dnem vzniku JRD. V obcích, kde JRD nebyla dosud
založena, zapisujíďse takové pozeIl:lJ<Yv I. etapě zjedno~
dušenou formou obdobně jako pozemky sdružené. Např.
přešel-ndědictvím na občana určitý vlastnický pJdíl
k pozemkiim pastvinářského společenství, založí se list
vlastnictví a zapíše se do části A jméno dědice a pří-o
slušný podíl, do části B se parceluí čísla nezapisují a
:lo části Dse zapíše poznámka ,.Pozemky sdruženyve
spole'čném už4-vání - 18/64". Na tento list vlastnictví se
pak připisují další spoluvlastníci do části A podle do--
cházejících listin. Parcelní čí3la pnemkfi se případnl!
zapíší do části B až v II. etapě. Tato parceluí čísla
není třeba v případě identifikace porovnávat .~ parcel-
.ními čísly pozemkové knihy a stačí uvést: .,Pozemky
s~ruženy ve spiJlečném užívání".

\.

10. Ověřóvání opisů listin' - doplněk ,k uveřejněné
odpovědi na dotazy.
Opisy listin' se mohou ověřovat nejen ~ státních nJ~ .

tářství, ale podle § 1 odst. 1 vládního nařízení č. 1S/1953
Sb. ze dne 4. 3. 1953 i u místních národních výbOrd,
které jsou oprávněny vést matriky.
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Technickoekonomická konference
resortu Ústřední správy geodézie
a kartografie

J
Ústřední správa geodézie a kartografie uspořá-

dala v Praze ve dnech 25. a 26. září 1964 resortní
technickoekonomickou konferenci. Konference by-
la zaměřena na objasnění a zabezpečení technic-
koekonomických opatření zakotvených v návrhu
plánu na rok 1965 a technickoekonomické koncep-
ce pro další léta do roku 1970. .
Konf'erence se zúčastnili vedoucí hospodářští

pracovníci Ústřední správy geodézie a kartogra-
fie, ředitelé, jejich zástupci a hlavní ekonomové
všech ústavu ,geodézie a kartografie, předsedové
základních organizací KSČ všech ústavu, zástupce
Ústředního výboru odborového svazu státních or-
gánu a místního hospodářství, zástupci Státní plá-
novací komise a ministerstva financí, předsedové
koordinačních porad předsedti závodních výborti
ROH ústavti geodézie a kartografie v krajích
(z krajti Jihočeského, Západočeského, Severočes-
kého a Severomoravského předsedové krajských
výbodti Odborového svazu státních orgánu a míst-
ního hospodářství), předsedové závodních výborů
ROH celostátních Hstavti a nejlepší pracovníci re-
sortu. .

V úvodním referátu bylo ukázáno, že kontrola
účinnosti. aktivních, opatřerií, 'přijatých v resortu
Ústřední ~právy geodézie a kartografiek zabez-
pečení usnesení lednového pléna ÚV KSČ vedla
pr~covníky k úspěšnému a rovnoměrnému plnění
všech hlavních tíkolů. Přitom byla splněna, za 1. po-
loletí letošního roku plánovaná produktivita prá-
ce na 102,40"v a v celkových nákladech byla proti
p'rnnu dosa~na úspora 1,3 %. Je proto nutné, aby
na ústavech bylo plně využito všech dobrýchzku-
šeností, které přinesla kontrola účinnosti aktiv-
ních opatření. Jen tak bude možno zabezpečit
úkoly plánu na rok 1965 a na další léta, jejichž
plnění bude klást zvýšené nároky na organizátor-
skou práci hospodářského vedení ústavu a stra-
nických a odborových organizací.
V další části byly uvedeny hlávní úkoly plánu

na rok 1965' a výhledově 'základní orientace do ro-
ku 1970.
Z hlediska kvalitativních ukazatelti plánu na rok

1965 a perspektivně i. daJších let jsou rozhodující
především tři hlavní druhy prací, a to komplexní
zabezpečování prílcí tr evidenci nemovitostí a
s tíín spojená prtiběžná 'ťí!!ržba techniCkých map
v souladu se skutečností, dále úkoly inženýrské
geodézie pro prtimysl a stavebnictví a zvýšený
rozsah technickohospodářskéhomapování. Rozsah
těchto prací představuje tři čtvrtiny objemugeo- "
detlckých a kartografických prací v ~sortu ÚSGK.
Na základě provedených rozborti je reálné uvažo-
vat pro rok 1965 s rtistem produktivity práce po
vyloučenI vlivu změn v druhovosti prací v průmě-
ru o 2,3 % a nepřekročení úrovně nákladti na 1 Kčs'
objemu prací proti roku 1964.
K dosažení těchto cHti je třeM soustředit po-

zornost všech pracovníkti resortu na opatření
v oblasti techntckého rozvoje, růstu kvalifikace
pracovnlkti a v oblasti řízení, organizace a kon-
troly Výroby spolu s účinným uplatňováním po-
bídkových forem odměňování a ve zvýšené péči
o rozvoj sOCHllistfkého soutěženi.
Poněvadž návrh plánu na rok 1965 a další tíkóly

resortu 'QSGK vycházejí z nejnaléhavějších poža-
davků nfirodního hospodářství na geodetické a
kartografické práce, kterp. mají být splněny při
nepatrně vyšším počtu pracovníků i prostředků Je
nutno zamflřit společné úsilí především na tvto
otázky:

1. Pravidelně kontrolovat plnění úkolti a opatře-
ní, které vyplynuly ze závěru prověrky účin-
nosti aktivních opatření; zjištěné nedostatky
urychleně a operativně odstraňovat tak, aby
bylo na všech ústavech zajištěno včasné a
kvalitní splnění všech tíkolti plánu na rok 1964
a dobrý přechod na úkoly roku 1965.

2. Do plánu na r. 1965 zařadit všechny oprávnf!-
né požadavky vnějších objednatelů. Za tím
účelem podrobněji přezkoumat možnosti vý-
robní kapacity a v případech, kdy ústav sám
nemá možnost objednateli prací vyhov.:ět, ne-
odmítat jej, ale projednat s ÚSGK. .

3. Přezkoumat příčiny, pro které dochází na jed-
notlivých druzích prací k poklesu prQduktivity
práce proti roku 1964 a dosáhnout v zásadě .
u všech druhů prací resp. porovnatelných vý-
konů jejího růstu.

4. Podrobněji ověřit nákladové položky na hos-
podářskoprávní režii a na výrobní režii a pro-
mítnout do nich důsledky snížení počtu pra-
covníků řídícího a sp»á.vního aparátu.

5. Vytvořit podmínky pro stanovení progresiv-
nějších ukazatelů plánu na rok 1965 plným
vytížením stávajících přístrojů, stroj u "a zaří-
,zení a důsledným uplatněním progresívních
.technologií.

6. Zabezpečit, aby se výrazněji projevil zejména
v růstu produktivity práce a kvality prací vel-
mi příznivý růst kvalifikace pracovníku. Další
zvyšování kvalifikace nutno zaměřit přede-
vším na diferencované účelové školení spoje-
né s důkladným osvojením nových úkolů pře-
devším na .střediscích geodézie v okresech.

7. V řízení a' organizaci prací zajistit zkrácení
výrobního cyklu podle technických a organi-
začních podmínek jednotlivých úkolů a tím
snížit vlastní náklady geodetické a kartogra-
fické výroby.

8. Za hlavní článek k zlepšení- řízení a organi-
zace výrQby v sQučasné době nutno považovat
zlepšení práce vedoucích všech stupňů, zejmé-
1na vedoucích oddíl ti a středisek. geodézie. Je-
jich působení je třeba důrazněji uplatnit v pří-
pravě výroby, při ujasňování celkového úkoh.l,
llři rozhodování o základních technických a
ekonomických faktorech prací i při jejich
vlastní realizaci, v řízení, organizaci a zejména
při kontrole množství, hospodárnosti a kvality
vykonaných prací.

9. K zabezpečení splnění všech úkolů plánu příš-
tího roku i dalších období dále rozvíjet vnitro-
.ústavní socialistické' soutěžení ve ~myslu no-
vého dokumentu Ústřední rady odboru a vlády
a zejména usměrňovat jeho vIlv na plnění kva-
litativních 'stránek výroby.

10. Zvýšenou pravomoc a odpovědnost v odměňo-
vání použít správným směrem, tj. důsledně od-

o mítat rovnostářská a sociální hlediska při roz-
dělováníprémií a odměn a nových mzdověpo-
litických opatření ÚSGK využívat k zajištění
rozhodujících úkolu plánu, k urychlenítech-
nického rozvoje, k růstu produktivity práce,
k úsporám materiálu' a ke zlepšení kvality
prací a jejich efektivnosti.



Dvacet dva diskutujících poukázalo na diHežité
zdroje růstu produktivity práce a snižování vlast-
ních nákladů při plném využití progresívních me-
tod, dosavadních i nových strojů a zařízení, v lep-
ším rozmístění kvalifikovaných kádrů a jejich
včasné přípravě pro mechanizaci prací i odstra-,
nění nedostatků v organizaci a řízení výroby a
předalo své zkušenosti z řízení výroby účastní'kům
konference. Diskuze rovněž potvrdila, že posílení
hmotné z'ainteresovanosti zvýšením pravomoci a
odpovědnosti vedoucích pracovníků, především
v oblastL·prémiování, zabezpečí efektivnější splně-
ní všech úkolů plánu' příštího roku.

Technickoekonomická konference splnila před-
pokládaný účel a ukázala', že realizací' hlavních
směrů pro plán na rok 1.965a další výhled je mož-
no úspěšně, hospodárně, kvalitně a včas zajistit
všechny rozsáhlé a náročné požadavky na geode-
tické a kartografické práce v našem resortu.

V. Sachunský

Socialistické soutěžení zaměřit na kvalitativní stránky
výroby

Socialistické soutěžení v ústavech ÚSGK přispělo k to-
mu, že ve II. čtvrtletí 1964 byl v resortu ÚSGK splněn
plánovaný objem geodetických a kartografických prací
na 101,1 %, produktivita práce na 102,4 % a vlastní ná-
klady byly čerpány na 98 %. Plánované úkoly splnily
všechny ústavy a tím byly vytvořeny dobré předpokla-
dy pro splnění a překročení úkolu ročního plánu.
K úspěšnému splnění čtvrtletních úkolů přispěla zejmé-
na zvýšená aktivita pracujících ústavu projevená závaz-
kovýrrihnutím na počest 20. výročí osvobození ČSSR,
zakotvena v plánech aktivních opatření na rok 1964.

Do soutěže o čestný název "Kolektiv 20. výročí
osvobození ČSSR" se již přihlasily 102 kolektivy a 6
ústavů jako celky (ÚGK- Budějovice, Bratislava, Žilina,
Brno, Plzeň a Praha). Dále se také rozšířilo soutěžení
"Za vzornou kva'utu", kterého se v ústavech účastní
přes 20 % inženýrskotechnickych pracovníku. Jeho vý-
sledky se konkrétně projevují v celkovém zlepšování
kval1ty prací. Je však třeba, aby tomuto soutěžení byla
věnována. ještě větší pozornost a účinněji podporováno
i hmotně.

Podil závazkového hnutí ve II. čtvrtletí t. r. činí
u objemu geodetických a kartografických prací 1,7 %
(tj. 1275 tis. Kčs) a závazky na úsporu vlastních nákla-
du 0,9 % (tj. 562 tis. Kčs). V ústavech bylo zavedeno
66 zlepšo.vacích návrhu a v 33 případech zavedena nová
technika s' celkovým efektem 700 tis. Kčs. Při hodno-
cení výsledku dosažených v socialistickém soutěžení
mezi ústavy byla komplexně posouzena celková činnost
každého ústavu s ohledem na plnění stanovených uka-
zatelu celostátního soutěžení a rozhodující váha byla
kladena především na nejlepší plnění kvaľitativních
ukazatelů. Z tohoto hodnocení vyšel jako vítěz úGK
Pardubice. Hlavní příčina úspěšného splnění plánova-
ných úkolu v tomto ústavu spočívá v tom, že se vedou-
cím hospodářským pracovníkum spolu s odborovými
organizacemi podařilo v nejŠirší míře rozvinout inic.ia-
tivu pracovníku všec;h složek a socialistické soutěžení
usměrnit v duchu nového dokumentu ÚRO a vlády o so-
cialistickém soutěžertí, hlavně na' kvalitativní stránky
výroby, a to zejména na její nejhlavnější články - zvy-
šovat produktivitu práce a snižovat vlastní náklady vý-
roby.·V tom jsou geodeti a kartografové v ÚGK Pardu-
bicích v současné době přildadem všem ostatním.

K. některým dobrým zkušenostem z práce ústavu patří
.např. usměrnění činnosti ústavu základními dokumenty
- plánem ideologické výchovy, akčním programem
k zajištění kvality prací a v největší míře plánem ak-
tivních opatření. K tOmu se řadí dobrá úroveň vnitro-
ústavního socialistického soutěžení, jehož hybnou silou
je soutěžení o Rudou standartu ředitele ústavu a KVaS.'
Dále je to stálá péče o soutěžertío VZOHlOUkvalitu, je-

ho nárocne prověřování, vyhlašování týdnů vzorné kva-
lity, diferencované prémiování za kvalitu, což se v sou-
hrnu projevuje tím, že ústav dosahuje dobré kvality
t'šech prací.

Ústav si dobře vede i v zavádění nové techniky. Byla
uplátněna mechanizac;e prací při vyhotovování souvis-
lého zabrazení evidence nemovitostí a zaveden vysoce
produktivní zpťísob obnovy těchto map fotoreprodukční
metodou, jíž se dosahuje v produktivitě práce 33,93 KčS
na 1 SH. Dále byly zavedeny produktivnějŠí metody
u THM (např. používání mechanického jamkovače na
traktoru při stabilizaci bodú aj.1. rytí výškopisu topo-
grafické mapy a zvětšování výškopisu podle zlepšova-
cího návrhu inž. Maršíka. V ustavu byl utvořen prvý
kolektiv nové techniky, který usiluje o zavádění nO)lých
metod práce a progresivnějších technologií při tech-
nickohospodářském mapování. PracujíCí ústavu dosahuji
též velmi dobrých výsledků při kartografickém a re-
produkcní;n zpracování map komplexního pruzkumu pud.
Výsledky v těchto pracech, zvláště využívání progresiv-
ních zpusobú, včasné plnění úkolů a dobrá organizace
práce jsou vzorem efektivního provádění těchto prací
pro ostatní ústavy ÚSGK.

Další předností ústavu je prQvádění výměny zkuše-
ností získaných v socialistickém soutěžení prostřednic-
tvím koordinačních porad,' aktivu a besed v rámci ústa-
vu i\ mimo ústav. Tak např. zkušenosti v souvislém
zobrazení EN, v němž ústav má velké úspěchy, poznat-
ky z technickohospodářského mapování, z organizace a
řízení práce, kontrolní činnosti i hmotné zainteresova-
nosti byly předány pracovníkum dalších ustavú (ÚGK
Liberec, Plzeň, Brno, Žilina] přímo na pracovištích ústa-
vu. Své úspěchy v práci a výsledky v socialistickém sou-
těžení zveřejňují pracovníci ústavu v odborném i den-
ním tisku.

ÚGK v Pardubicích patří mezi nejaktivnější ústavy
v pomoci zemědělství. Ostav věnuje trvalou péči evi-
denci 'nemovitostí a pří péči o využívání pi'ldního fondu
velmi účinně spolupracuje s krajskými a okresními or-
gány. V tomto směru iniciativně vystupuje a veřejnosti
objasňuje aktuální otázky i prostřednictvím krajského
a okresního tisku (za II. čtvrtletí bylo uveřejněno 13
článků): Také v manuální pomoci zemědělství odpra-
covali pracovníci ústavu 2 728 brigádnických hodin, což
je nejvíc ze. všech ústavu. Značná je i veřejná činnost
pracovníku ÚGK v Pardubicích, 19 zaměstnancu bylo
zvoleno poslanci do ruzných st upňů NV. V květnu t. r.
bylo zástupci ředitele- ústavu s_ inž. Adamcovi "uděleno
státní vyznamenání "Za zásluhy .0 výstavbu".

Od pracujících v ÚGK Pardubicích lze si vzít po-
učení především v tom, co je .nejtypičtějŠí v socialis-
tickém soutěžení tohoto ústavu. Je to správné pocho-
pení významu socialistického soutěžení a jeho usměr-
nění na rozvoj kvalitativních stránek výroby, což je
v současné době hlavní- oblastí pro dalŠí rozvoj ·socia-
listické soutěže v každém ústavu. Vedoucí hospodářští
pracovníci a ZV ROH dbají, aby obsahem každého zá-
vazku byly především takové momenty, které přispí-
vají k lepšímu plnění kvalitativních ukazatelu plán'll
na každém pracovišti. K tomu také napomáhá racionál-
ní dělba práce, zavedená specializace čet a přípravné
projekty a zejména provádění diferencovaného rozpisu
produktivity práce na výrobní útvary s progresí podle
ohjektlvních možností pracoviště (podle úrovně řídící
práce. kvalifikace pracovníku, technického vybavení.
l1Jotorizace apod.) a obdobně jsou sledovány vlastní ná-
klady na nejnižších pracovních jednotkách. Účinnost
provedených opatření se projevila . např. v prvním po-
loletí 1964'v růstu produktivity práce na.1 pracovníka
na 102.1 % a při porovnání s dosaženým výsledkem za
srovnatelné období minulého roku bylo docíleno indexu
106,9 %. Rozborování nákladů v provozech a SG přispě-
lo k dOdržení zásady maximální hospodárnosti, takže
při plnění hrubé výroby na 102,1 % docílil ústav ještě
úsporu 56 tis. Kčs. V ukazatelích náklad a na 1 Kčs
.hrubé výroby bylo plánováno 0,799 Kčs a docíleno
0.757 Kčs, což činí úspory 2,8 %. Přitom byl zachován
příznivý trend nákladovosti v porovnání se stejným ob-
dohím minulého roku, v němž bylo docíleno 0,763 Kčs
na 1 Kčs hrubé výroby. Tak přispívají v ÚGK Pardubi-
cích k realizaci hesla "Produktivita, kvalita, hospodár-
nost". Oddělení PaM OSGK
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je také možný v zeměměřictví. Umožňují to nivelační přístroje

z Jeny, jejichž záměrná přímka je automaticky ustavována kom·

penzátorem, takže za normálních měřících podmínek lze uspořit

polovinu nutného času. S kompenzačním nivelačním přístrojem

Koni 025 dostává odborník do ruky vysoce výkonný přístroj, kte-

rým lze velmi ekonomicky přenášet pevné výškové body na sta-

veništích, nivelace ploch, snímky dlouhých a příčných profilů,

jakož i vyrovnání v těžkém strojírenství, při střední kilometrové

chybě dvojité nivelace ± 2,5 mm.
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