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P~íspěvek k teorii cirkumzenitálu
lf1,ž. Josef .Kabeláč, kateáfr~ astronomie a geofyziky falcuUy stavební OVUT v Praze 526.0.

Úvod
Základni charakteristickou součástí cirkumzenitálu

jsou dvě střechovitě položená zrcadla (první a druhé)
a rtuťový horizont. Paprsky přicházející od hvězdy se
odrážejí zčásti od prvního zrcadla, zčásti od druhého
zrcadla a rtuťového horizontu a vstupují pak do dale·
kohledu, v jehož zorném poli se nám jeví jako dva
obrazy jedné a téže hvězdy postupující ve vertikální
složce' proti sobě. ~_/ .. ..
V následujícím článku jsou odvozeny geometrické

vztahy mezi směry obou dopadajícíclí a odražených
paprskil a normálami zrcadel. Za předpokladu doko-
nale rektifikovaného přístroje je uváženo nesouměrné
položem rovin zrcadel vzhledem k svislé rovině, pro-
ložené prusečnicí těchto dvou rovin.· Pro tentó případ
je odvozen exaktm vzorec pro úhel mezi odraženými
paprsky pro obecnou polohu hvězdy. Je dokázáno, že
tento úhel je roven nule, prochází-li hvězda almukanta-
ratem a současně svislou záměrnou rovinou, přičemž
nesouměrné položeni zrcadel na tento úhel nemá vliv.
Nastane·li koincidence obou obrazil mimo střed zor-

ného pole, je dokázáno, že hvězda neprošla almuka,n·
taratem, který je definován úhlem zrcadel, nýbrž almu-
kantaratem blízkým· o větší zenitové .vzdálenosti. Je
odvozen přesný výraz pro zenitovou vzdálenost hvězdy
v okamžiku mimostředné;koincidence obrazil. Nesou-
měrnost zrcadel prakticky neovlivň~je tuto zenitovou
vzdálenost. Je dokázáno, že vrcholový úhel zrcadel de-
finuje hlavní kružnici,kolmou k svislé záměrné rovině
l:lo procházející iltředem zorného pole.
Nakonec je odvozen přesný vzorec pro zeriitovou

vzdálenost hvězdy· v okamžiku koincidence obrazil.
mimo střed zorného pole, nem-li priIsečnice rovin zr-
cadel vodorovná.

"Předpoklady, oznaěeni veliěin a' orientace, souřadné
soustavy

Předpokládejme, že priIsečnice rovin obou zrcadel je
vodorovná a že svislá záměrná rovina je kolmá k té-
to .prilsečnici.
Označem směrových kosínil:
nofm~la n roviny prvého zrcadla p: cos (x, cos {J,
cosy

normála n' roviny'druhého zrcadla p':cosa', cos {J',
cos y' (dopadajícím paprskem je paprsek odražený
~d rtuťov~ho horiZQntu)

paprsek p dopadající na zréadlo p : cos A,cos ft,
cos v

paprsek p' dopadajíc} na zrcadlo p' ; cos A', cos 1'1,
cos ,,'

"'paprsek o odražený od zrcadla p : cos ~,cos 1], CosC
paprsek o' odražený od zrcadla p' : cos r,cos 1]',
cos C'. ' , .

Dále zaveďme
<): a = <): p, ~ = .q: o, n
<):a' = <):p', n' :.....<):o', n'.

i SoUřadná soustava je orientovaná tak, že osa z smě-
řuje k jihu, osa,y k západu a osa z k zenitu (obr. 1).

Odvoze!ú směrových kosinil odražených paprsk6. o·a o'

Podle obr. 1 kosinus<): ~odvodíme ze sférických troj.
úhelníkil X,p, n a X, n, o '

cos A. = cos a cos a + sin a sin a cos l
cos~ ==cosacosa-sinasinacosl

sectemm
cos ~ = - cos A+ 2 cos a cos a

. A podobně z ostatních sférickych trojúhelníku
cos 'YJ = - cos f-l + 2éOS {J cos a
cos C = - cos." + 2 cos Y cos a,

kde CGS a = cos a .cosA.+ cos {J cos ft + cos Y COS" •
. (1,1)

Směrové kosiny paprsku o' jsou
cos~' = - cos A+ 2 cos a' cos a'
cos 1]' =- cos f-l + 2 cos {J' cos a'
cos C' = COS" + 2 cos y' cos a'

} (2)

kde cos a' ==cba a'cos A.+ cos (J' cos f-l- cos y' cos ",
neboť paprsky pa p' jsou souměrné k rovině z, y(rovina
umělého horizontu).
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'úhel, 0).' . O pro: prúchodhvěZdy záměrnou '{)řfmkou
přístroje. úhel OJ nezávisí na Ó, Z,,' ,

Pro a. = a",z. = 90° - h je co~ b --:-cos :' sin z'" =

Odyo,;eni úhlu OJ mezi směry .odr~že.ých. paprskfi
.·M~eIlle ~ahradit a' .= a + ~a, f3'- p +6. p, y" ==
"':"1800-y-ny"kdeó'a=-ó'Y cot.gy cotg a a po-
dobně ó,p - - ó'y Cotg Y cotg p. .
Předchoit rovpice a rovnice (I) a (2) dosadíme'do

výrazu, '
éos (ú- -:- cos 'E cos ~' +cOs 1) cos Tj' + cos C cos C'

.'6 po úpravě dos,f;a,nem6 '

oos ~ " I ~ 2,90S2v+ 8~os y cos v/cos a - }

'- 8 c082 Y cos2 á+4 Ó, Y sin Y (2 cosa cós y,- (3)

/~ cos P) (C08" cos y +casa -'2 cos2 y cos a) .~,
Transformace do soustavY obzornikových souřadnic

, OznačellÍveličin:
~ Q,zimut'normályrovmy p : a"
azimut hvězdy : a. /
zenitová vz'dálenost normály roviny ~ : 3"
zénifuvá vzdálellosthvězdy : z.' .

!'Zpravoúhlýoh sférických trojúhelníků X,n, 'n a X,
;" 'p dostaneme (obr. 2)~ .
cos a -60S a"sin Z" \ cos A = ,cos a., sin z.
'OOs 'tr '. sinaflsinz~ éoS p,.= sin ~*sin!t*

r =z,,' . v.=z.,"

z,,)~ahradíme výl'azemz" == 90° - ~ (11, + ó, z,,)
'kde &" .:....ó,y. I,'

I . .

Tyto transformační rovnice dosadíme do (1,1) a (3) ,
,. /li Členy s &,,2 avyššívyneoháme. Pó úpravě dostaneme: '

cos w == I --"-2 cos2 z.' + 8 :cosz. ,cosb siti .~ -I
, - 18 00S2b sin2 :1':.-. +. 4 ~ z ~g~ (L ~OS2 Z - -

, 2 "2 •
" k I . . \ } , (4)

. :;- 2cos2bsin2~2 +T cos z.sin 11, ~ ') ,

Ob .' h . ''1. '3' .' b . ;'/t) .'oos . sm '2 sm,.'~+ cosz.cos SID 2' '
- ':,. .' -' .... ' .

. .~ c~sb =' Bin;~z~.f cos:sinz*co~ (an~ a*).

== sin h.

PO dosazeni'do rOVIÚÓe(4) dóstaneme:

cos co -.- 1'-- 2 sin2 k +4 sin2 k -- 2 sin2,h +
+ 4~z"t.g h(_ sin2 k-~ sin2 J. +~ sin2k-'2 . 2 ,/f2 .

,-- ~ sin2 h + ~ sin2 k.)'
'··2 ,2 '

z čehož casO) = I,
čili co = 90°.

Výpočet úhlu w pro z. blízké zenitov~f vzdálenosti
almukantaratu z a pro a. - a" .

I ,

PrQ z. = z± ÓZ ,kde z = 90° -11, (5,1)

je cos b. sin(: +\.). (5,2)

Dosadíme (5,2)do (4) a výraz 8 ÓZ" zde nahra,dime sym-
bolem I(ózn). Je pak

; , 1(11,) h
~os Ó) = 1- 2 cós2 z.t 8 cos z. sin 2 + z",.sin ~f-

- 8 Si~2 (: + z*) sin2 ': + 1(óz,,).

Použijemej v~orců pro dvojnásobný úhel aobdriíme
,

C08 OJ = cos (± 2 ÓZ) + I(~".) .

Dosadíme-livýl'azy (5,1) a (5,2) do funkce I(AZ,,), dosta-
11, ' .....

neme 1 (Ó,z,,) = ±4ó'zó'z"tg'-2-!(h) kde l(k)=Q

, <\ili I(ózn) = o.
Z tobo

-
cos ó'OJ= cos 2ó'z

OJ =2ó'z

Uhel obou obrazů/je roven dvojnásobku odchylky
z. od z ahriuk~ntaratu, přičemž vliv llesouměrnosti
toYin zrcadel je nulový.

Výpočet zenitové vzdálenosti hvězdy 'V okamliku
,k()incidence, pozorovanémimo střed zorného pole

Pro tento pMpadplatí a~ =l= a*, OJ = O.

Fvhkci I(ó'zn) nejprve anulujeme. Vypočtenol.1 z* =
= z !±L\z pak dosádímedo !(ó'z,,) a vyjádříme tím tak
vliv tíesouměrné polohy zrcadel' na z. v okam~u
mhnostředné koincidence obrazů. '

Vycházírilé Z rovnic
I ',. '. h

cos co= I -+ ~cos2 z. + 8 cos z. cos b sm 7[ -
\ .

.". k
-'- 8 cos2' b sinz c-

, , 2

b
• ..11,. 11, . .(' ; )

cos = Bm ,2ďcosz. + COs2' sm:l:. cos a". -O•.
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(lOS b dosadíme do roVíŮce pro CQS 'w a upravíme pro z*
, ja.ko neZnámou, přičemžw položíme rovno nule::"" .

t.g2z* sin2 h cos2 (a•.~ a.••) .
- tg z* 2 sin h cos h cos (a" - a*)+cos2 h = O.

i Dále řešíme jako kva,drl).tickou rOVJ;li«;li.Řešenfje jedno-
značné, neboť diskriminant je roven nule. Pro h= 900-z
dostanelI\ckonečně exaktní vzorec pro tgz*

Z~;f

\

a/MAlf1alVlh:lnff

I

poká.žeme, že ke stejnému výsledku dojdeme ze vz.taM
vyznačeny-ch na obr. 3. Ze' sinus-kosinóvévěty dpsta~
neme

'O = cosz*sinz-sinz* cos z cos (a,,;:-a*)
tg z* ~ tg z SeC (a" - u*).

Z tohoto' důkazu' plyD.e,'fže systém dvou rovinných
zica<;lel a rtuťového horizohtu, definuje hlavní kružnici,
kolmou na svislou záměrnou rovi~u o maximální výšce
rovné úhlu zrcadel., .
••.•. .:.;'...;.: ~__ ._.c- _.: "::,1".;/. ~~",";;'"li: ~ ,:,·t:::';I·~""~ :,'" ,,";"~-"Y',,:'\"'<'l

. "Výraz (6) roz,,"edeme v řadu, v které položíme z~ =
= z ± li z, {a•.•-:.. a*)2 - Aa2.

'..... Au2
Dostaneme ±'A z - - sin 2 z~, (7,1)

~ , - "1
takže z =~*-.,..4~in2 zA a2., (7,2)

, :Druhý výraz na pravé stra'ně je opravou nepřímo změ-
pmé~enitov,é.vzdálenosti hvězdy, vyplývajíCí'z pozo-
rování mhnostředné koincidence obrazů, Dosadíme-li
nyn(za. ~*výraz daný řov. (7,2) dá vz~rce pro I(Azn) .
vizrov. (4) a uvážíme-li ještě výrazy do Az...Aa2 včetně,
jednoduše se přesvědčíme, že·tento vliv je mL ·Z*, pro
VÝŠ6uvedený případ,. nulový. ( , ,

Oprava. uvedená v rov. (7,I)jestejnép,o původu jako
chybá kolimační [1],[2]. V tomto článku, na rozdíl od
dřívějších, kde byla odvozena jen pro diferenciální
okólí záměrné. přímky, je tato opravaprojedná,na
přesně pro hvězdú v libovolné poloze na hlil>vníkružnici
definované' zrcadly a"rtuťo~ horizontem. .

Numerické hodnoty opravy (7,1) pro případ registrace
neosobním mikrometrem, souměrné ke 'středu' zorného

- pole
Výraz li.a nahradííne vodorovnou vzdáleností X,'

danou středelI\ iorného pole a obrazy hvězdy:

Au - X cosec z
a dosadíme do výrazu t7,1)který označme Pti

"

1
FII == -'- -i)- cotg z . X2.

,~ ',\ '

2 X je úsečka., kterou projdou obrazy hvězdy během
registrace neoE\obnímmikrometrem (obr. 4). Pro bod i

. 1
platí Fzi = -2cotgzXl _

,1ft

a pro n bodůplatíF., =- -1: r.,.
. . ni_i

'Pro všechna ~ intervalu <-X, + X> je F.,=
1 +a:

= --o -cotgz··J X2dX
4x -z

1
čili F., == - -6- cotg z X2. (8)

.x.. je funkcí· zeměpisné. šířky. rp,zenitové vzdálenosti z,
deklinace hvězdy () a úhluhranqlu neosobního mikro.
;metru A Zrn [1]: "

1 . '.
X = z&Zrn (sin z tg rpcoseca + cos z cotg a) .

Dosadíme do (8)
1 '

F., =- 24 cotgzAz •..•2 (sin ztg lpcosec a+ cosZéotgl,i)%
"

kde a je funkcí () .

Pro velký cirkumzepitál Observatoře astronomie a geo-
fyziky (rp '= 50°05', z = 20°, AZm =58,9") nabývl.
oprava F." j&ko funkce ď, následujících hodnot:

30° 5'
3003ů'
31"00'
32°00'
33°00'- .
34·00'
35°00'

0° O'
13°35'
20°17'
2.9°32' .
36°35'
42°31'
47°51'

-0,062"
-O,0~7"

" ,-0,012"
-0,007" ';
-0,.005"
~.o,004" .'.
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VÝPOěétzénitověvzdálenosti bvězdyv okam~ikn
mimostředné koincidence obrazfi, není·li prfisečnice

rovin zrcadel vodorovná

cos x = cos Zn, cosa - sm zn, sin a cos e
cosz. = cos z'" cos a + sin Z'"sin a cos e--------------- \

ICOS X =~ cos z. + '2 cos z", [cos z", cos z. + } (9)
J + sin z", sin z* cos (i +~~], ,

kde i = Y cotg Zn"

/kde Y značí sklon průsečnice rovin Zl'cadel.
'S,~ . 2'Z'" - z" =4; s}ll z".

._ i
Podobně odvodíme pro druhý odražený paprsek

cos y ~ - cos z. + 2 cos z", [cos zn,cos z. +
+ sinzn, s~z. cos (~,a - i)].

v okamžiku koicidence musí platit x =180 - Y čili
cos x :- - cos y. Po dosazení rovnic (9) a-(10) do před- \
chozí podmínky dostaneme

tg z. =- cotg 2zn, sec ~a sec i .
Zavedeme 2 Zn = 900 + z, z", ~ z ± fu: a dosadíme
výraz (9,2). Přesný vzorec rozvedeme v řadu a pone-
cháme pouze členy s kvadráty malých velič41

" 1 . 2 '" 1 ('. .± u z =- 4;sm· z. u a2 - '~rcos z 1+ srn z) .• 2

. kde prvý člen na pravé straně je týž jako výraz (7,1).
Do druhého členu dosadíme rov. (9,1) a označíme ho Fv

F'I/ -:- ~ cos z cotg2 z (1+ sin z) . Y2.

Pro velký cirkumzenitál jsou uvedeny v následující
tabulce opravy zenitové vzdálenosti Fv, vyplývající ze
sklonu Y prusečnice rovin zrcadel. V třetím sloupci
jsou uvedeny úhlové vzdálenosti (vodorovné) obrazů
hvězdy l:::.X v zorném poli, odpovídající sklonům Y;

I
.,

Iy Fv tJ,.X

5" -0,001;' O' 6"
10" --:0,002" 0'11"
20" -0,009"., 0'23"

/ 40" -0,037" Ó'45"- 60"" -0,083" 0'68"
-120" I -0;332" 1'17"

Tato 0'prava má stejné znaménko, střídá-li se vzájem:ná.
poloha obrazů při průchodech na východě a na západě.
Neprojeví se tedy vliv sklonu, pokud zůstává stálý, ani
na zeměpisnóu šířku, ani na korekci času, pouze změní'
zenitovouvzdálenbst almukantaratu. Během měření
prakticky vzniká jistá nepřesnost, neboť sklon Yzávisí
na daných observačmch: podmínkách, hvězdné velikosti
a na nedokonalostech prováděného měření.
Autor článku děkuje inž. M. Vencovskému za věcné

připomínky k projednávanému tématu článku.

Lektoroval: prof. dr. Emil Buchar, (JVUT v Praze.
L'i t e r a t u r a :
[1] B ú c h a r, E.: Měř:nípOloh hvězd velkým cirkumzenilálem ,

[Sborník ČVUT, 1959].. "
[o2J G u i not, B.: Aslrolabe lmpersonel. Réduction des observations.

Etude des résultats. (Bulletin astronomique, Tome XVIII, str. 283)

-~,

K některým otázkám využívání teChnických prostředků
mechanizél~e a automatizace geodetických prací

v

v zahraničí' a· v Ceskoslovensku
i

lni. Vladtmtr Saga, aSGK, Praha ~

ředním. z hlavních rysů Zákjadního ekonomického zá"
kona. socia1is,mu je ,nepřetržite rozšiřování a zdokonalo-
vání výrO'by :ma.základě P9krokové teChniky. Rozvoj so-
cialistické výroby nemamená jenom růst kvantitavní; ale
i kvalitativní, protože socialistická výroba. se rozvíj1za ne-
ustálého zdokonalován! v9robních me:tod' a za néustál~ho
zvyšování produktivity práce. Tak se vytvářejí podmínky'
·pro snižování ce-n výrobků, pro z~yšování jejich 'kvality
a pro zkracování pracovní doby. Růst a 'zdokonalování
sociallstick,é výroby je tedy možné jen tehdy, jestliže
je zastaralá výrobní technika nahrazována novou, p.okto-

kovou technikou. Podstatné zvýšení produktivltypráce,
dosažené na základě zavádění nejvyšší techniky, umožní
zemím socialistlckéh~ábora, aby v nejbližších letech
dQsáhly objemu výroby, který bude vyšší než ve' všec.b
ostatních kapltalisti~ých zemích, a to při nejkratší pra-
, covní době na světě. , '

Zvýšený objem zeměměřlckých prací, které mají pro-
vádět ve 3. pětiletce' ústavy ÚSGK v důsledku rychlého
rozvoje naš~ho národnlho hospq(lářstvía stále narůstající
druhovost 'prací, nás nutí k zamyšlení, jakými technic-
kými prostředky budou tyto úkoly plněny. Plánovaný
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Saga:K nl!kterým ot4zkdm vyuŽfvántl technických prostliedkrl mechanizace
a automatizace. . . .

" .
r0.5t produktivity práce je 8,3 % za pětile,tku. Toto :pro-
cento se musí dále zvýšit, jestli~e má být na ústavech
koncem 3. pětiletky zkrácena pracovní doba. Ukazuje se,
fe nelze očekávat, že se snad splnění plánovaného ro.stu
produktivity práce, zajistí odkrýváním případných dalších
skrytých rezerv ústavťL Rozhodně však nesmíme požado-
vat, aby se r0.8t produktivity práce plnil za cenu další
Lntenzlflkace práce, protože to nenísoclallstlcklí cesta.
Geodetické práce, ta,k jak jsou prováděny dnes, j!i0u .,-

možno říci - převážně "ruční", cOž má za násled\Jk
velkou duševní i fyzickou námahu inženýrskotechnic-
kýchpracovníko., při ,poměrně níliké produktivitě práce'.
Relativní nedostatek pracovníku v geodézli, zpusobený
touto okolností, nemůže být odstraněn libovolným pi'i-
bíráním nových lTP, protože to, v plánovaném hospodář-
ství prostě není možné. Pro vyřešení této situace je je-
diná cesta, zavádět do gebdetické výroby dusledně a cíle-
vě40mě novou techniku, která by umožnila nejen vše-
chny plánované úkGly 3. pětiletky· splnit, ale i vysoko
překročit,

Současný technický; rozvoj některých 04větví jako je
f~lka, vysokofrekvenční elektrotechnika, 'kybemetlka'· a
JlťJé.dává geodězU možnost mechanlzovatne'bo i přímo
automatl,zovat některé dílčí úseky výrobního procesu.
Zatím se ale na některých úsecích našich prací dosud
používají zcela primitivní nástroje. Při stabllizaci a sig-
nalizacibodů se použi\l'á ,pl'evážně prostředků, které se
prakticky za celá staletí nijak nezměnily - krumpáče,
sekery, pllly, ap. Prostředky pro' zaměřeníbqdu doznaly
určitéhG' zlepšení v posledních desetiletích a prostřed,ky
pro provádění výpočtů prošly v posledních několika má~o
letech skutečně revolučním vývojem.
Tato hluboká rozdílnost. v technickém rozvO'ji jedno't-

livý.ch úseku pracovního procesu zpo.so'buje řadu potíž!.
Úseky, u nlcM převládá namáhavá fyzická práce', vy-
žadují velký počet fyzicky zdatných pracovní-ků, a těch
Je naprostý nedostatek. Vlastní měřické práce spotřebují
zbytečně mnoho. času a vysokých nákladů, což je zaviněno
poměrně nedokonalým1 měřickýtnl přístroji, přemlsťová-
ním z bodu na bod, vlivem počasí apod. Bude proto jistI!
jednlm z dtl.1ežitýéh úkolů, vyřešit otázku mechanizace
i v těchto "úzkých profllech", snl!it ta'k vliv pro výro'bu
nepi'ízniv~ch,. činitelu na, minimum, přejít kekomiple,xní
mechanizaci výrobního procesu jako celku a poslé'ze
jej zcela automatizovat.
Mechanlza~ a automatizace geodetických prací má

dva hlavní směry. Jedním směrem je l' o Z v í jen í p l' í-
str oj ií. a m e t od pří m é h o měř e,n í v t e l' é n u,
druh~směrem Je fo to g l' a m m e t l' i É!'. Tyto, dva 9l1lě-
ry se nijak. nevylučují, ale nutně dop~ňují. Prvnl směr se
uplatni v pracích, souvisících s budováním geodetických
základů,v mapování,ajiných podrobných měřenícnvšude
tam, kde selžou fotogrammetrické metody, jako je tnmú
například v zalesněném terénu nebo hustě zastavěných
prostorech. Je pmto nutné věnovat oběmasměrum stej-
nou pozOfnoot.
Vysokého stupně m~·chanizace dosáhla v současné době

bezesporu fotogrammetrie. Umožňuje nám přenést pro-
střednictvím snímku model terénu do pracovny a sku-
tečnosti z přírody přenést na mapu :proměřením modelu
terénu ,pomocffotogrammetrických přístrojÍ!. Tato vý-
značná přednost učinHa z fotogrammetrie hlavní a roz-
hodUjícl metodu mapování' vubec. I !když by se mohlo
zdát, ~ téměř padesátHetý vývajfotogramtnetrických
přístrojo. přinese určitou stabillzaci,byly v posledních
letech vyvinuty nové typy fotogrammetrických přístrojů.
Téměř současně byly ohlášeny A e r o mat, výrobek fir-
my Zelss-Aerotopograph (NSR), a St e l' e'o m e t r 0-
8I;a,ph,cvýrobek VEBCarl Zeis'S-Jana (NDR).
l Ae fQ'ma t je vyhodnocovací přístroj II.řé.du, za·
~ožený na principu optické projekce. jehož !hlavní uplat-
nění je mapování ve velkých měřítkách. Vyhodnocovat
lze na Aeroníatu lak z normálnlch, tak I ze širokoúhlých
a zvlášf šlrokoúhlýchsnímM.Strojová aerotriangulace
je možná ve spo'JenI s .Ecom a t sm. Zajímavé, na Vlněj-
!ím vzhledu Aeromatu je umístění koordinátografu na-o
hoře na ,p,řístroji.' ,
St e r e o metr ogr,a ,p h, který je pro nás dťiležitější

nfň Aeromat, protože se vyrábí V NDR a 'budou riu).,
vybavov~y i naš&,l1stavy, Je~ vyhod,nocovací přístroj

II. řádu mechaniOkěho1lrincipu, určený pro mapování
ve ve,lkých měřítkách. ,Vyhodnocování je možné z nor-
málních a širokoúhlých snímku.
Jedním z kroku k automatizaci fotogrammetrie je samo-

činný registrační a počítaící elektrome'chanický stroj
C o o l' d I m e t e 1', výro'bek firmy VEB Carl Zeiss- Jana,
který bude, dodáván·' I našim ústavum. Coordimeter
umožňuje ve spGjení se stereoplanigrafem nebo stereo-
metrografem automlf1:ickou, registraci strojových souřad-
nic a provedení výpočtů oprav z relativní a absolutní
orientace, trasformace souřadnic, výpočet ploch a další
vÝ'Počty, které je možno pře,vést na jednoduché aritme-
tické početmí operace - sčítání, qdčítání a násobení.
Dělení lze prnvádět ve formě násooení reciprokou hod-
notnu. QClO'rdimetru lze užít jak ve spojelllí s fotograIíl- ,
metrickými stroji, tak i jako zcela samostJatnéhopočí-
tače. \
Rozvoj mOcUlrnl výpočetní techniky umožnil zavádět

ve velkém rozSahu analytickou aerotriangulaci. Firma
Zeiss-Aerotopograph (NSR) vyvinula nový typ stereo-
komparátoru vyso'ké přesnosti s možností automatizace re-
gistrace souřadnic, a to buď číselným záp~e!IIl, ne'bo za-
kódovaným záznamem, který v dalším slouží jako vstup
do samnčinného počítače. Casová ďspora na tomto sta-
reGkomparátoru je asi 15 % proti měření ~~ staršlch
t~eili . ,
T,aké'u nás se V' poslední době Inten.zívně pracujťl na,

zlívádění analytické fterÓ'triangulace do výroby. V GTO
Pr,aha byly v~racovány programy pro výpočet analy-
tické aerotriangulace na samnči\1JRých počítačích Ural 1
a Emott 803. Dosavadní výsledky ukázaly, že tato metoda
přináší velké úspory. Ú,GK Brno připravuje analytickou
aerotriangulaci na samočinném počitači Minsk-l.
Do rozvoje, geodetickýoh přístrojů a do' geodetických

metnd měření začínají ve stále větší míře pronikat fyzi-
kální metody. Tak přímé měření délek bylo již. dříve na-'
hrazeno optickým a dnes je!,postupně, nahrazováno elek-
twóptickým nebo radiovým. Z nových. fyzikálních dál-
koměrů, lze jmenovat švédský elektrooptický G e od i-
m e trN A SM - 2a N A SM - 3 pro, měření velkých
vzdáleností. Oba tyto přístroje jsou v CSSR v praxi užl-,
yány. Pro krátké vzdálenosti, od 15 m do 1,5 km, vyvinula
firma Aga nový typ geodimetru N A S M- 4, který do-
vpluje měřit !iélky s poměrně vysokou přesností [±1' cm
± 5.10-6• s, kde s je měřená délka). ' ,

Z rádiových dálkoměru jsou v Ceskoslovensku 2' tel-
lurQllIletry pro vzdálenosti do 50 'km. Pnslední varianta
tellurometru M i c rod j s ta n cer je určena ;především,
pro krátké ndálooosti.
Na princip~tellurometru byl vyvinut v USA dálkom.ěr

E I e k t l' o ta ,e, který ukáže měřenou délku přímo na
počltadle. Na stejném principu byl vyviI1uť na technice
ve VarŠBvě dálkoměr E le c t l' o TI i c - D í s t ft n c e -
Met e r. Ze sovětských\. elektrooptických dálkoměrů je
znám již z dřívějška S VV - 1 s dosahem 20 km. Z dálko~
měru pro krátké vzdálenosti byla v ltteratuře zpráva
n dálkoměru D ST' - 8. Dálkoměr je určen pro měření
krátkých vzdáleností od 300 do 3 000 m. Po ',provédení
dodatečných, úprav bude možné měřit dvoukilometrové
·vzdálenosti s chybou 2 cm. Také u nás se vyvíjí e'1,ektro-
optic'ký dlHkoměr, který má mít dosah od 30 m do 3 km,
s předpokládanou chybou asi ± 5 cm. '
Všech'ny dálkoměry, ci nichž tu byla stručná zmínka,

mají jednu spole,čnou nevýhodu, že' j.e nutno prnvá'qšt
úhlové měřMí odděleně od měření' délkového.Zcela
novou cestu ukázali sovětští konstruktéři, kteřl vyvinuli
kombInaci theodo1itu s elektrooptick,ým dálkoměrem,
t h e o d 011 t - dál k o 'ID ě l' .GDM. PřestQŽe výsledky ne,-
jsou dosgd uspokojivé (přesnost délkového měření je
± 22 cm na 2,4 km, kterou je.možno zvýšit mnohonásob-
ným opakovánímlla ± 5 cm), ukazuje typ GDM céstu
pro další rozvoj. na tomto poli.

Přes rychlý rozvoj ge'odetických 'přístrojů, konstruova-
ných ~ fyzikálním princIpu, rozvíjejí se dále i klasické
přístroje, theodoUty.Cílem není jenom dalš1z.přesňovánl
strojů, ale! i usnadnění a urychlenín:t,ěřen.f. Tak' u nových
typu theodo1itů bylo vyvinuto automatické urovnání in-
dexu výškového krupu, jako je tomu například u Zeisso-
vých theodolitů T h e () 020 nebo u dosud vyvíjánéhočes-
,koslovenského theodoIitl). Me op t y. U nivelačl\íchstrojů

1962/45



Saga: k n~kterým otázkám využiváni technických prostl'edku meChanizace
a automatizace ...

Geodetický ,obzor
sv. 8/50 (1962 )č. 3

byla vyvinuta automatická hortzontílce záměrné př.ímky.
Nivelačních pi'ístrojil. s automatickou horizontací je už
celá řada a jeden z typů vyvíjí také naše M e o pta.
Ód ro,ku 1947 se zabývali konstrukté/i v NSR vývojem

"elektrického oka", zařízením pro automatické zamíření
t'heodolitu na cíL Problém byl úspěšně vyře'šen a' "elek-
trického oka" lze použít jak pro velké theodolity použl-
,vané při měření vyš'ších řádů, tak i pro theodolity malé.
Zkouškami bylo Zjištěno, že "ele'ktrické oko" provede
zacHení přesněji než měřič. Otázkou zatlm je, zda jé
"elektrické oko" vhodn,é pro malé theodollty, například
při tachymetrickém měření. '
Důle,iHým, dosud ne zcela úspěšně vYřeŠenY,'mproblé-

mem je, jakým způsobem umožnit přímé, be'zprostřední
zPracování měřených hodnot, aby je nebylo nutno dikto-
vat, zapisovat do polního zápisníku a přepisovat do vý-
početního' formuláře. Nejvhodněj~í zařízení by bylo ta-
kové, které by dovolilo, aby qdpadlo' nejen zapisování
a !přepisování měře'D.ýah hodnot, ale i vlastní čtení ve
stroji , protože všechny/tyto úkony jsou zdrojem chyb
a časově náročné. U nás se dělaly pokusy s využitím
in i n i f onu. Ušetřil se tak sice technik u stroje - za-
pisovatel, ale nevyloučila se nijak mOŽJIost chyb va čtení
a chyb z dalšího p'řepisování/
V NSR 'bylo vyvinutozařfzení, které snímá čt,e,ní,ve

stroji .a registruje je,. Zařízení, jehož prototyp byl do-
. končen v roce 1961, je adaptováno na vteřinovém theo-
dolitu. Cteníkruhu se fotograflfje; číslo stahoviště, číslo
cíle a pl'lmo měřené délky se vysadí na 'klaviatuře a také
se ofotografují. Registrace čtEl't1íve, str&ji se ne,provede
pomocí čísliC, nýbrž v kódu,' vYl(i.nutém firmou Zuse.
romocí převodníku se údaje, z vyvolaného filmu převe-
dou na děrnou 'pásku, která, slouží jako vstup' dósa,mo-
činného počítače. Při použiti 24mm filmu s~áČí asi 6mm
délky filmu na registraci jednoho pozorování včetně čísla
cíle a dalších nutných údaJů,. Pro zaměření lokality o 50()
a~ 600 ha se počítá se spotřebou asi 120 m filmu.
, ,Z ostatni~h přístrojil., které umožní 'lrychlení 'podrob-
'llfch měření, jspu ,to r e d li k ční d ,(11k o mě r y růz-
ných typů' Sem patří například výrobé'k firmy VEB Carl
Zeiss Jena BRT 006 a čeSkoslovenský tyčový ,dálkoměr.
Nejvyššího stu:paě mechanizace z 'ceIého geodetického

výrobního procesu dosáhl úSHk zpracování výsledků
nJ,ěření, tj.výpQěetní technika. Dnes má geodet k dlspo-
;llcl řadu počítacích strojů od běžných elektrických.kal-
kula1:pích strojil. až k programovým samočinným počíta-
čťím vysokých operačních rychlostí.
Z kalkulačních elektrických strojů' se u nás zpravidla

,užívají něme'cké stroje R h e i n ID e t a 11 (NDR). V po-
slední době se ale i našemu závodu N i s a podařilo vy-
fo'bit podobné typy. Asi před třemi. roky byl v NSR vy-
vinut stolní počítací stroj, který 'sám vypočte gonio-
metrické fúnkce, potřebné pro výpočet, takže odpadá
hledání v t,abulkách. Mezi prostředky malé mechanizace
výpopetní technrky je nutno se zmínit i o grafickomecha-
nlckém přístroji C o o Ira p i d, výrob'ku firmy W.& R.
Rost vé Vídni. Tento přístroj je u nás téměř neznámý,
přestože vysoce zproduktivní výpočty polygonových po-
řadů' a bodů' polární, nebo orthogonálně určených, při
zachování vysoké přesnosti. le~li přístroj správně rektifi-
k<lván, činí odchylka proti numerickému výpočtu ""1 cm.
Pořizovací cena je. nízká a zácvtk obsluhy minimální.
Z prostředku komplexní mechanizace jsou v, Českosio-

vensku k dispozici děrnoštltkové stroje A r I t m aj do je-
jichž soustavy patří ipočltač T - 520, Těmito stroji je
vybavena strojně počítací stanice ÚSGK a, závody Ústřed-_
ny mechanizované evidence, kromě SPS jiných podniků.
PočHač T 520 je vhodný tam, kde se jednA o hromadné
výpočty. Požadav!?k soustředění určitého minimálního
množství výpočtů, aby práce na počítači byla rentabilní,
komplikuje otázky organizace práce. '

i N<l'děrnoštítkových str,OjíCh dnes už převB:žná větš,ina
l1staVil.vede jednotnou evidenci půdy, která tvoří důle-
_itou a rozsáhlou ~ouĚás:t geodetických prací. V poslední
,.tlobě se začaloděrnoštltkových strojů užívat i pro tech-
Inické výpočty.

Nejvyšší stupeň výpočetní techniky dnes představují
programové samočinné počítače. První samočinné rpo-
čltače se sice začaly vyrábě,t teprve za druhé světové
války (v Německu dr. Konrad Zuse se svým Z-3 a v ÚSA
prof. Aill:>ems Mark I), a přesto je dnes jejich Výroba roz· '

vinuta tak, že by bylo těžko dát jejich úplný výčet.
/V ČSSR pracuje zatím ve srovnání! s vyspělýmI kapitalis-
tickými zeměmi poměrně málo samočinných poč1tačil., a
jsou' to vesměs stroje zahraniční výroby: ze sovětských
samočinných počítačů jsou to U r a 1 1, U r a I 2..a.
M i ns kl; ze západoněmeckýc1í"jsou to Z 2 3, L GP 3 O a
reléový Z,11 a z britských E 11 i o 't.l:.-Z-Bdl..:La-.lW.:LB.
~TIiké v sOCialistický~h;;mí se, rozvíjí vývoj samočin-

ných počítačů. V SSSR byla vyvinuta řada typů, které si
nijak nezadají se stroji ze Západu. ,V ČSSR se vyvíjí
samočinný počítač E p o s, v NDR byly postaveny
v Zeissových závodech počítače O p r e m a a Z RA "l.
Také v Polsku byly na technice ve Varšavě postaveny dva
samočinné počítače, a to stroj XYZ a stroj M 2.
Nejpříjemnější situace je u nás na úseku mechimizace

a automatizace zobrazovacích prací. Na Západě je k dis-
pozici celá řada vlce či méně dokonalých samočinných
koordinátografů, jako např. Co rad o mat švýcarské
firmy Coradi neb{) G r a p h o mat Západoněmecké fir-
my Zuse, u nichž je možno nejen vynášet body ze sou:-
řadnic, ale i samočinně body podle daného programu
spojovat, prokládat body křivkami 2. a 3. stupně, inter-
polovat vrstevnice, tisknout značky a čísla bodů. V todJ.-
to roce bude ukončen v A r i t m ěvývoj samočinného
koordinátografu podle návrhu dr. Války zVÚGTK. Také
VÚMS se zabývá podobným problémem. Otázka zavedení
automatického koordinátografu do výroby je rSlcžitější,
než si někteří pracovníci představují. Samočinný koordi-

, nátograf nutně vyžaduje, aby všechny sítuační body byly
vyjádřeny pravoúhlými souřadnicemi a aby je bylo tudíž
možno koordinátografem vynést: Vynúš'~t pouze geode-
tický podklad do' listu, na to by nebylo samočinného koor-
dinátografu zapotřebí, ne mluvě o ,tom, '~ i pro vynesení
tohoto skrovného počtu bodů bychom musel! teprve dě-
rovat štítky, protože ani ústavy, ani celostátní dokumen-
tace nemá vedenou evidencí geodetických bodů na děr-
ných štítcích. :Hospodárné a účelné nasazení samočin-
ného koordiná,togra:fu nutně "tryžaduje, aby předchozím
článk,em byl buď samočinný počítač, nebo počítač T 520,
na, kterém by byly, všachny situační body. vypočteny
v souřadnicích a vyděrovány do štítků.
Z uvedeného vyplývá, ~e již dnes je k dispozici řada

výkonných zařízení (l když nejsou dosud všechny u nás),
která umožňují plně mechanizovat geodetické práce, pro-
váděné v kancelá'ři. Nejvyššího eko110mickéh() využití
těchto zařízení se dosáhne, jsou-li seskupeny' v jednu
pracovní linku, kde jednotlivé strojena sebe vzájemně
navazují.. '
Jakým' zpfisol1em lze organizovat SPS, ukážeme na

příkladu SPS ministerstva zemědělstvt, a lesnictví země
Hessen ,v NSR.,
V NSR se provádí již po řadu let hromadné scelování

půdy. Protože tato akce má být ,skončena do r. 1970, kdy
podle plánu mají být v rámci společného trhu odstraně-
ny celní hranice, má být západoněmecké zemědělství do
této doby připraveno tak, aby motitb úspěšně konkurovat
svým partneril.m. V Ziemi Hessen bylo v r. Hl55 sceleno
19000 ha, v r. 1959 40600 ha a na rok 1960 bylo pláno-
váno scelení 45000 ha, tj. o 140% více než v r. 1955. Ty-
to úkoly byly zvládnuty bez zvě,tšení počtu pracovníků
a při zkrácení pracovní doby cHevědomým a důsledným
zaváděním nové téchnlky a nových pracovních metod.
Před zavedením nové techníkypřipadalo na scelení

100 ha střední obtížnosti, celkem 1100, pracovních dnL
Po zavedení nového způsobu scelování klesla spotřeba
času z 1100 dní na 100 ha na, pouhých 450 dnL Výsled-
kem bylo nejenom urychlení prací, nýbrž' i jejich zkva-
litnění. Zatím Co v r. 1955 připadalo na 1000 vlastníků
12 stížností, klesl tento počet v roce- 1958 na 4-5. Od
r. 1956 zadával úřad pro scelování provádění svých pra-
cí cIzí SPS, vybavené děrnošt1tkovými 'stroji IBM. Zají-
ma'Jé jsou zkušenost! z tohoto období: nebyly dodržová-
ny termíny dodáváu1 výsledkti, SPS 'zařazovala práce
úřadu pro scelování do "okének" ve. svém plánu, ve vý-
sledGíchbyly chyby. Ukázalo se; že jestliže má mít stroj-
ní zpracování skutečně prOnikavý vliv na zvýšení výkonů,
je nutné, aby, si úřad vybUdoval trlastní SPS, což také
učinil. Výsledky jsou následující: roční výpočet souřad-
nic asi 35000 polyg. bodů, 350000 majetkových. mezníM,
zobrazení 400 pozemkových 'map, výpočet ploch pozem-
]{Ů ze souřadnic, asi na 35000 ha. Dále vyhotovení se-
stav starého a nového s,tavu na ploše' asi 45000 ha, což
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představuje asi 45000 štítků vlastníkt"!, 400000-500 000
štítků parcel starého stavu a 60000-70000 štítků par-
cel nového stavu. Tuto práci zvládne 15 zaměstnanců
SPS; veškeré výpočetní a zobrazovací práce jsou auto-
matizovány.
Automatizace výpočtů přivodila samozi'ejmě i určité

změny ve způsobu měření: přešlo se od kdysi převažují-
cí metody orthogonální k metodě polární. Polní zápisníky
s prllsvitkou polního náčrtu se zasllají do SPS. Polygono-
vé pořady se vypočtou na programovém elektronickém
počitači Z u s e Z - 2 2. Hodnoty vkládané do stroje se
předem vyděrují na děrnou pásku v mezinárodním dál-
nopisném kódu. Nevýhodou zatím je, že jenom 5 % stroj-

~ ního času je využito pro vlas,tní výpočet, zatímco 95 %
strojního času spotřebuje snímání 'vstupních hodnot a
výstup, protože samočinný počítač Z-22 má vzhledem ke
své operační rychlosti vstupní a výstupní zařízení ne-
úměrně pomalé.
Na výpočet souřadnic polygonové sítě so napojuje vý-'

počet souřadnic lomových bodů sítě cest a vod. Tento vý-
počet se uskutečňuje na reléovém samočinném počítači
Z-II. Následuje výpočet lomových bodů jednotlivých par-
cel a výpočet ploch.
Vynášení situačních bodů do mapových listů se pro-

vádí na automatickém koordinátografu Z u s e Z - 6 O,
který byl vyvinut právě pro potřeby úřadu pro scelování.
Zařízení vynese za. minutu 4-5 bodů, denní výkon jsou
2-3 mapové listy. Vynášení řídí jediný technik. Tento
typ koordinátografu ještě není zařízen na automatické
spojování. Spojování se děje mimo SPS - na jednotli-
vých pracovištích úřadu pro scelování.
Vynášení se provádí na nesrážlivou průsvitnou fálif, což

umožňuje kdykdliv vyhotovovat potřebné otisky. Zjišťová-
ní výměr- pozemků starého stavu bylo zautomatizováno vy-
vinutím automatického planimetru Z us e Z - 8 O. Pomocí
valivého planimetru"trvalo zjištění ploch na 100 ha prů-
měrně 14 pracovních dní. Nasazením planimetru Z-80 se
tato doba zkrátila na 3-4 dny. Původní typ planimetru

i Z-8o vyžadoval, aby pracovník přesně objížděl hranice
pozemku. U nového typu Z-80 stačí objíždět hranici
pouze přibližně. Přesné nastavení se uskutečňuje auto-
maticky.
Registrační práce při budování nového katastru jsou

plně automatizovány pomocí děrnoštítkových strojů IBM.
Přes úspěchy, kterých bylo dosaženo, pomýšlí se na dal-
ší zproduktivnění prací úpravami dnes užívané techniky.
Je to jednak zavedení samočinné registrace čtení ve
stroji, jednak další zdokonalení samočinného počítače
Z-22, kde se jedná o zrychIení vs,tupu a výstupu a roz-
šíření kapacity pamětí.
lako další příklad by bylo možno uvést ústřední stroj-

ně početní stanici rakouského Bundesamtu far Elch- und
Vermessungswesen ve Vídni, vybavenou děrnoštítkový-
mi stroji IBM se samočinným počítačem IBM 650. Tato
.stanice provádí centrálně údržbu celého rakouského po-
zemkového katastru, založeného na děrných štítcích, a
veškeré výpoč,ty pro rakouskou měřickou službu. JinýCh
podobných příkladů by se našla jistě celá řada.
Porovnáme-li světovou úroveň technických prostředků

se současnou úrovní naší, musíme konstatovat, že je tře-
ba zrychlit tempo mechanizace a automatizace geodetic-
k~ch prací. Jestliže platí pro celé naše národní hospo-
dářství heslo "dohnat a předehnat nejvyspělejší kaplta-
I1stické státy", platí samozřejmě i pro geodézii, a je pro-
to nutné přikročit k jeho uskutečňování.
Na téma mechanizace a automatizace geodetických a

kartografických prací svolala Kammer der Technik na
dny 5. a 6. května 1961 konferenci pracovníků geodézie
a kartografie Německé demokratické republiky do leny.
,Úkoly německé geodézie a kartografie rostou úměrně

se stále rostoucími úkoly německého národního hospo-
dářství a S rozvojem socializace německého venkova.
Sedmiletý plán NDR klade geodézii ,takové úkoly, že je
lze těžko zvládat dosavadní technikou a dosavadními
'technologiemi.
Na konferenci byl přednesen zásadní referát, vytyču-

jící směr technického rozvoje geodézie, profesorem
drližďanské technické university dr. Peschlem. Prof.
Peschel ukázal, že geodézie' opouští své klasické formy
!I. nezadržltelně přechází k fyzikálníIP metodám měření.
Začátek tohoto přechodu tvoří kvalitativní změna v mě-
ření délek, kde se začínají uplatňovat elektrooptické a
rádio·vé dálkoměry ve stále větší míře. Lze předpokládat,

že v budoilcnosti bude i dosavadní optické úhlové měře-
ní nahrazeno rádiovým. Přesto se stále zdckcnalují op-
tické úhloměrné stroje. Nezby,tnou a časově náročnou
součástí polních prací je stabilizace a signalizace bodů
a konečně i přesuny z bodu na bod. Signalizační a stabi-
lizační práce jsou pře'vážně ruční, fyzicky nejllámaha-
vější a také nejpomalejší. Na tumto úseku čeká ještě
řada úkolů při výzkumu nejvhodnějších nástrojů a metod.
Protože dnes do geodézie začínají pronikat ve stále

větší míře prvky z jiných oborů, jako fyziky, elektro-
techniky apod., je nutné neus.tále sledovat rqzvoj těchto
odvětví a vše, co lze využít pro geodézH, také do geodézie
vhodně ;::apojovat. To vyžaduje, aby se pronikavě zlepšila
práce útvarů TEl, které je nutno nejen obsazovat schop-
nými pracovníky se širokým rozhledem, ale i postupně
vybavovat modernl dokumentační technikou.
Se zaváděním nové t'Bchuiky úzce souvisí otázka kva-

lifikace inženýrskotechnických pracovníků. Ukazuje se
nutnost provés,t odpovídající změny v účebních plánech
vysokých škol a škol odborných, aby noví inženýři a
technici byli připraveni s novou technikou pracovat. Zá-
roveň je nutno vychovávat Inženýrskotechnické pracov-
níky k rvůrčí práci, k dalšímu rozvíjení pracovních
metod.
Po zvážení situace s ohledem na úkoly sedmHetého

plánu a po diskusí, která sena konferenci uskutečnila
ve třech pracovních skupinách (geodézie, kartografie a
výpočetní technika}, byla úť:as,tníky konference :přijata
tato doporučení:
1. Na úseku měření geodetických podkla{}ů bylo dopo-

ručeno zaměřit se na vývoj elektronických dálkoměrů,
zvláště pro krátké vzdálenosti. K urychlení nivelačních
prací bylo doporučeno vyvíjet nivelační přístroj s auto-
matickou horizontací, umožňující současné čtení vzad
I vpřed. Přístroj má být vybaven automatickou registra-
cí čtení. Zároveň bylo doporučeno provádět zkoušky
k 'využití přesných barometrů pro méně přesné mvelačnf.
práce.
Pro umožněn! vysoké mechanizace signalizačních pra-

cí bylo doporučeno dále zdokonalit typizaci měřických
signálů, podle stavebnicového principu, s dalším cílem
snížení váhy signálů.
2. Na úseku fotogrammetrle bylo doporučeno vyvinout

přístroje, které by vyloučily subjektivní vlivy při expo-
zici a vyvolávání; ve větší míře než dosud zavádět aero-
triangulacl. Pro snížení nákladů vyhodnocovaclch prací
na stereoplanlgrafech bylo doporučeno 'vyvinout pří-
davná zařízení, která umožní vyhodnocování pouze jed-
ním pracovníkem. Jako perspektivní úlml by se mělo-ře-
šit plně automatizované vyhodnocování pomocí automa-
tického odstraňování paralax. Pro rozšíření dalších mož-
ností kombinované metody, i na území s velkým pře'vý-
šením, bylo doporučeno vyvinout diferenciální překres-
lovač. Pro zachování všech ínformací, které může letec-
ký snímek podat a z nichž velká část zmizí 'V důsledku
nesprávného dalšího zpracován!, bylo doporučeno vyvi-
nout zařízení pro automatické vyrovnávání kontrastu
u kopírovacích a překreslovacich přístrojů.
3. Hlavní doporučení v oboru topografického mapování

a inženýrského vyměřování byl především požadavek
daleko většího využívání fotogrammetrle letecké i po-
zemní než dosud. Na poli vývoje tachymetrických pří-
strojů bylo doporučeno se zaměřit na vývoj tachymetru
se samočinnou registrací čtení ve stroji, buď na děrnou
pásku, nebo štítky, které by v dalším sloužily jako vstup
do samočinného počítače. Vzhledem k úkolům, vyplývají-
cím z technickohospodářských úprav, se ukazuje jako
nutné začít s vývojem automatického planimetru. Na
neposledním místě je i otázka spojení mezi pracovníky
měřické čety při mapování. Bylo proto doporučeno vyvi-
nout lehké fónické rádiové pojítko
4. Pokud se týče doporučení, která dala konference

k dalšímu rozvoji výpočetní techniky, je zapotřebí pře-
deslat, že moderní výpočetní technika se v NDR rozvíje-
Ia na několika pracovištích ve vzájemné izolovanosti.
Dnes je vývoj koordinován zvláštní komisí při Radě pro
výzkum. Tím se v NDR vytvořily předpoklady pro orga-
nizovaný výzkum v tomto oboru podle potřeb 'Vědy a
techniky. Hlavni pohnutkou pro zavedení strojového vý-
počtu je dosažení úspory pré\cOvníchsil a úspory času.
Byly prováděny některé hromadné výpočty, jako např.
transformace souřadnic a .řešení normálních rovnic.
Kromě využití při prováděn! geodetických výpočtů jsou
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děrnoš,títkové stroje využlvány' pro evidenci půdy a pro
jiné úkoly správnlho charakteru.
Pro dalšl směr vývoje výpočetní techniky dala konfe-

I,rence doporučení, aby byl vyvinut samočinný počítač
stilednl výkonnosti s kapacitou asi 1000 pamětí, staveb-
nicového typu, se vstupem a výstupem na děrné šUtky
v systému IBM. Zároveň bylo doporučeno vyvIjet pří-
davná zařízení pro spojenI se stroji, řízenými děrnou
páskou. U děrnošt1tkových strojů bylo doporučeno začít
s vývojem strojů alfabetických, které by zkvalitnily ve-
denI pozemkového katastru na děrných Št1tcích. Jedno
z nejzávažIlějšíCh doporučení konference bylo, začít bu-
dovat strojně početnI stanici a provádět nutná organi-
začnI opatřenI v celém výrobním procesu tak, aby, sta-
nice byla plynule zásobována výsledky měření, určený-
mi ke strojnlmu zpracovánL Jádrem strojně početní sta-
nice by se patrně stal elektronkový samočinný počítač
ZRP,.-l, výrobek Zeisových závodů.
Doporučení konference v Jeně se týkají také vysokých

a odborných škol, kde bylo navrženo pro~-edení změn
v učebnlch plánech; do učebních osnov technické uni-
versity v Drážďanech bylo doporučeno zařadit přednášky
aplikované matematiky, základů kybernetiky a základů
progoramovací ď techniky.
Konečně bylo doporučeno i to, aby s problémy auto-

matizace výpočetnIch pracI byli seznámeni všichni ve-
doucI pracovnIci geodetické služby, aby byli schopni
řešit praktické problémy, spojené s jejím zaváděnlm.
Doporučení přijatá konferencí ukázala, jakým směrem

se má brát další rozvoj jednotlivých úseků geodetických
a kartografických pracI v NDR. Navržená <loporučení
budou soustavně porovnávána s dosaženým technickým
rozvojem jiných odvětví, prověřována" upřesňována a
dále rozvIjena. Při uskutečňování doporučeni konference
budou sledovány dvě cesty:
1. cesta maximálniho využíváni současných prostřed-

kfi k dalšimu rozvijenI a zdokonaiovánI technologii,
2. cesta postupné automatizace dilčIch pracovnIch

procesfi s konečným cllem automatizace pracovnlho pro-
cesu jako celku.
Doporučeni konference v Jeně jsou rámcová a nebylo

ani možno zminit se o všech. Doporučeni budou dále
pracovníky KDT rozpracována a zařazena do plánu vý-
zkumu, realizace a konečně i do plánů technické rekon-
strukce ústavů.
Informace zfskané na konferenci v Jeně ul{ázaly, že

celkový směr výzkumu na úseku mechanizace a automa-

tizace geodetických prací je v podstatě v NDR stejný
jako u nás. Konference dále ukázala, že je nutné zakti-
vizovat i naši širokou geodetickou a' kartografickou ve-
řejnost k uvádění myšlenek mechanizace a automatiza-
ce v geodézii a kartografii v žiVOt.
Mechanizace a automatizace geodetických prací nenI

samozřejmě jednorázovou akci. Zavádění mechanizač-
ních a automatizačních zařízení je závislé na možnosti
našeho národniho hospodářstvi, výzkumu, kvalifikace
kádrů a jiných dalších činitelů. Naše národní hospodáře
stvi nemá neomezené prostředky a je pochopitelné, že
mechanizační a automatizační prostředky bude pláno-
vitě přidělovat jednOtlivým odvětvím podle jejich ho s-
podářsk.é dfiležitosti. To plaU především o zařizenIch.
dovážených.
Ke zlepšení situace může však účinně pomáhat

i správné zaměření resortniho a provozního výzkumu,
a to zvláště na ty úseky geodetických prací, kde nQvá
zařízení a nové technologie přinesou při zachování nebo
zvýšení kvality výsledků i vysoké úspory časové, úsporu
pracovních sil a velké úspory nákladů. Také vynálezcov-
ské ~ zlepšovatelské hnutí je třeb~ zaměřovat na řešenI
. těchto úkolfi. Ze to jde, ukazuji některé výsledky výzku-
mu, jako např. úspěšný vývoj elektrooptickéhodálkomě-
ru VÚGTK, realizace návrhu samočinného kordinátogta-
fu, tyčový dálkoměr, návrhy elektronických automatic-
kých planimetrů nebo úspěšné vyřešenI analytické aero-
triangulace, použití tellurometru při měření vllcovacích
bodů a dalši.
Otázkami mechanizace a automatizace se zabývá za-

tím jenom malá část pracovníků ústavfi. Zde má velké
pole působnosti ČSVTS, výrobn'ě masové komise ZV ROH
i vedení ústavfi. Je proto zapotřebí organizovat širokou
popularizaci nových myšlenek mezi řadovými pracovní-
ky ústavů, umožnit jim pomocí nejrfiznějšícb forem ško-
lení seznamovat se s novou technikou a vytvářet tllk již
nyu! masovou kádrovou základnu .pro mechanizaci a
automatizaci geodetické výroby.

Lektoroval: inž. dr. Oldl'lch Válka
Redakci došlo 3. 1. 1962

Literatura:
Empfehlungen zur Mechanisierung ullld Automatislerung der geo-
da0t1schen \lJnd kartographischen AI'beiten [KOT, l!llllJ

Vermessungstechnlk 3, 4. 6/1961
Vermessungstechnische RUJndschau 1960, 1961
Firemní literatura

Měření deformací panelových staveb
lnž. Zdeněk NovákZa inž. Jaromír Šrom, odb. asistenti katedry geodézie,ČVUT

Zjištění přesnosti uložení obvodovýchpanelU. Metoda pořadnic. Zjištění přesnosti uložení vnitřních nosných zdí.
Vytyčení měř,ickýchpřímek. Podrobné měření. Kontrola svislosti panelů. Měření vý~ek. 526.99:624.131.5

Nebývalý rozvoj bytové výstavby v současné době
přináM s sebou i zaváděni nových metod práce do sta-
vebnictví. Jednou z nich je stavba domů z prefabri-
kovaných dílů, vyráběných:sériově. Při tomto způsobu
výstavby se vyskytují problémy, z nichž nejdůležitější
je stanoveni odchylek a tolerancí v prostorovém ulo-
ženi panelů, a to je úkol, který částečně spadá do pra.
covního oboru geodeta. Proto byla katedra geodézie na
ČVUT požádána Výzkumným ústavem stavebni!vý-
roby v Praze o vyřešeni tohoto dílčího úkoiu. Katedra
tento úkol převzala a provedla výzkum na sídlištích
Petřiny a Invalidov-na v Praze.
V podstatě se jedná o zjištěni deformací domu vzhle-

dem k projektu, tj. stanovení odchylek mezi projektem
a jeho realizací. Tyto, odchylky jsou způsobovány jed-
nak nesprávnými rozměry a tvarem panelu, jednak ne-
přesnostmi v uloženi při vlastni montáži, Pro stano-
veni velikosti odchylek byly proměřoványobvod.ovépa.-
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nely. vždy ,ve všech podlažích ve smyslu horizontálním
a v přízemí .(ve amyslu vertikál.núti. Vnitřní nosné pa-
nelybyly proměřovány jen ve. smys~u horizonMWni,
~eboť vertikální uložení bylo zkoumáno na stropních
panelech. Krorn~ toho bylo zjištěno vertikální uložení
schodišť á horizontální uložení instalačních-otvor&' ve
stropních panelech.
Podkladem pro vlastní měření byla uliční stavební

čá~ do:rp.ů(vytyčena investotem), jejíž Qásazenékonce
byJy stabilizovány zabetonovanýin'i trubkami. V pře- I

dem vypočtené vzdále!lOsti od stavební čáry.byla vyty-
čena základna s ní'rov:i:toběžná. SouřadnicoVý systém
byl zvolen tak, aby ve,ŠkeréVýpočty byly jednoduché,
"tj. osa 'li byla roV'noběžná se stavební čárou. Výškové
měření bylo relativní a bylo vztaženo k pevnémU:boou
mimo vlastní objekt, stabilizovanému hřebovou zna,č-
kOlÍnenormalizovaného typu. Vý~a značky bylazvo-
lena. ,'.< ,

Zjištění llřesDGsti uloženi obvodových panelů
, Přesnost uložení obvodoVých panelů bylaposuz~-
vána vzhledem ke stavební čáře. Za tím účelem byly
zjištěny x-ové souřadnice čtyř) rohů u všech panelů
.a porovn,ány s x-Ov.ousouřadnicí stavební čáry. Tyto
, souřadnice lze zjistit např. proťínánítn vpřed nebo me-
t~ou poiiadnic, .která je podstatně hospodárnější.

'Protínáni vpřed p- zjištěnfp.řesnosti
Stfédní éhybav x-ové'a y-ové'Soufadnici mlll a mli se

pdvodí ze zákona' o přénášeníchyBd.iferencováním
, známýcll vztahů pro jednotlivé souřadnice (obr. 2),
/
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tg Y ',.• tg {Ip,+,tp)= I ~,tg rptgtp X2~~ zy +y2'

- '.' X~.+y2".,.
X{}otgy = ." -ý' (5)

z

, x da
dx = dz -+ - (xcotgy + y) +z j pc"

dfJ+ 00 (x cotg y + z - y) (6)
P

a nahrazením přírůStků středními chybami

'm~ = *V m.2 (:; r+(~ r .(x cotg y + y)2 +-

+ (;:cr : (x cotg. y + z - y)2 (7)

o úhlech a a tJ lze předpokládat, že jsou určeny se
stejnou přesností _ ma = mp -' nt - ,

a dosazením za
, (x cotg y + 'li) = A a (xcótgy -+ ~ - 'li)= B

sedostaRe konečný tvar rovnice pro střední chybu me

Výpočct.střední chyby mli:

\, tz.coga
'li =cbtga + ootgf3 ' (9)

d d%y. da;' '- z cotg fJ
'li - z + po; sin2 a (cotga + cotg f3)! +

+ dfJzcotg a (10)
. p';" • sin2f3{cotga +,ootgfJ)~

z-y' 'licotg f3 =--'---; cotg a =-x ' x

dy = dz 1t.+ da; (z - y) .(x2 + y2) +
'7 pCC xz ,

+ dfJ 'li. (x2 + (z - y)2] .. (11)
pee " xz

,dalšístejn~)U úpravou jako pro m.ise obdrží výsledný
'vztah '

mll==±
±Vm2• (~r~(i ~pccr·t(z-y)2.A2 + y2W]·

(12)
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K podobným vzorcům dospěl A. F. Ljutz [1]. Ze
vztahu (8) a (12) je patrno, že velikost středních chyb
m", a mll je závislá jednak na délce základny, jednak
na velikosti úseček x a ya na úhlu protnutí y. Proto
byla délka základny z a její vzdálenost od objektu x
volena tak, aby úhel protnutf y se blíŽillOOIí.To nastane
tehdy, bude-li úhel protnutí v extrémních hodnotách
na koncích objektu roven y a uprostřed 200 g - y
(obr. 3).
Z obr. 3 je patrno, že

z=d+2a
y z

cotg -~- = ---
2 2x

z-a
cotg a =--

x
a

cotg f3 = - (16)
x

cotg (a + {3)= - cotg Y (17)

úpravou rovnice (17) se obdrží
t cotg a cotg f3-1

co gy = - cotg a + cotg f3 . (18)

dorbvnice (18) se dosadí za cotga a cotgf3 ze vztahu
(15) a (16)

cotg2 'l_ 1

cotg Y = cotg (~ + t) = - ~-~y
2 cotg -2-

a dosazením za ~otg {- z rovniee (14) se dostane

Z2 -4 x2

cotg Y= --4-x-z-

Pravé strany rovnic (19) a (20) jsou si rovny
4a2 - 4az + 4x2 = z2 - 4x2

nahrazením za a z rovnice (13) a úpravou se získá
vztah vyjadřující délku základny

z=± V4X2+~.
1V--d2nebo vztah pro x = ± -" Z2 __ . _,~2

kde d je délka měřeného objektu. Z vypočtených vý-
razů vyplývá; ž~ je vzájemná závislost mezi délkou zá-
kladny z a vzdáleností základny od objektu x. Proto se
mJlsí jedna hodnota vždy zvolit s ohledem na stávající
poměry. .

Příklad: dáno d =54,28 m, x = 27,37 m;
z se vypočte ze vzorce (22) a y ze vzorce (14) nebo (17):

z = 66,76 m, y = 87,3075g•
Z praktických výsledků vyplynula střední chyba
v úhlu měřeném ve dvou skupinách, na šesti stanovis-
kách, průměrně s osmi směry ma = mp = ± lOee
a střední chyba v délce základny, sedmkrát nezávisle
měřené (přímo .i paralakticky), m. =± 2,5 mm. Do·
sadí·li se tyto veličiny do vztahu (8) a (12) pro krajní
hodnoty úhlu y podle daného příkladu
. pro y = 112,692511bude m", = ± 1,5 mm a mli = ±
± 2,3 mm a

(13) ,
(14)

pro y = 87,3075g bude m" = ± 1,3 mm a mu ~ ±
± 1,6 mm.
Z rozboru výsledných hodnot je patrno, že při po-

měrně přesném měření úhlovém a velmi přesném mě-
ření délky základny, dosahují střední chyby v obou
souřadni()ích velikosti až 2 mm. Protože tato metoda
je jak po měřické, tak po výpočetní stránce velmi ná-
kladná, je v praxi vhodné použít protínání Vpřed jenom
k ověření jiné jednodušší metody (např. při zaměřování
trojdomu o peti podlažích bylo určeno celkem 450
bodů, určujících polohu panelů v prostoru).

I

]letodalpořadnic
Tuto metodu lze použít výhodně při zaměřování ob-

vodových panelů, protože postačí zjistit x-ové souřad-
nice jejich rohů. Pracovní postup je velmi jednoduchý.
Ve vhodné vzdálenosti od objektu se volí záměra rov-
noběžně se stavební čárou. Vzdálenost této přímky od
stavební čáry se musí změřit velmi pečlivě, protože
chyba v ní se přenáší do x-ové souřadnice jednotlivých
bodů. Měří se krátkou, zvláště k tomu účelu přizpůso-
benou, jednometrovou latí, která je kolmá k záměře
(obr. 4). Pndle svislého vlákna nitkového kříže se

Obr. 4.

odečte na lati údaj, představující kolmou vzdálenost
panelu od záměrné přímky v místě přiloženL Patka je
prodloužena dvěma kovovými nástavci, kolmými k ro-
vině latě. Tím je zaručeno, že po př'iložení na rovnou
svislou plochu zaujme lať polohu kolmou k záměrné
přímce. Vodorovnost latě během měření kontroluje
.měřič vodorovným vláknem nitkového kříže. Chyby
způsobené nekolmostí latě k záměrné přímce jsou dány
vztahem (obr. 5)

. a2
.ti.Z = Z' -Z; ti.Z = Z' -2 9' (24)p~

kde a je úhel odklonu latě od kolmice k záměrné přímce .
Nemá-li chyba ti.Z přesáhnout 1 ~m, musfbýt úhel a
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'. . ..
menší než 4tla /čtení na. lati l' ::::;;;0,5 ID. Zbývá ještě
zjistit velikost chyby, která vznikne odklonem latě od
kolmice vlivem nerovnosti- povrchu panelu a vlivem
jeho natočení vzhledem ke stavební čáře. Je-li pro-
dloužená patka dlouhá 20 cm, nerovnost, panelu 3;mm
a stočení panelu ,2cmvcelé jeho délce, nedosá~e úhel
odklOIlÚa předpokládané !nlezné hodnoty.

Protože v těsné, blízkosti ~dí, ozářených sluncem, \
vznikaji silné teplotní změny, mohly by být náměřené
hodnoty ovlivněny boční refra.kci. Aby se tento vliv '
vyloučil, volí se záměra ale8poň~,5m od objektu [2].
;Je samozřejmé,ž~přístroj qylrektifikován,přesně do-
středěn a urovnán. '
Aby byla. zjištěna vnitřní přesnost metody měření

pořadnio, by~y tytéž body zaměřeny dvakrát stejným
zpfu>obe~při postavení přístroje na obou stranáoh uva-
zovaného objektu a při různé vzdálenosti od sta.vební
'čáry. Střední, chy1)a;vypočteilá z výsledku dvojího
měření, mp -- ± 2;1 mm, při 48 kontro1níéh bodeoh
a maximJ1lní'odchylce od prvého měření 4,mm. Přes-
. nost této metody byra ještě prověřena protíná.ním vpřed
a zjištěna střední ohybam '"±.2~mm, při 12 kon-
trolníoh bodeoh a největší odohylce od 'hodnoty stano-
vené protíná ním 5 mm:

Zjištěni přesnosti uloie'ni vnitřních nosných zdi
Dalším úkoÍem měření bylo' získ~t hodnoty pro sta-

novení polohy vnitřníoh nosných panelů (příčnýoh zdí),
to zna;menázjistit y.ové souřadnioe okrajů panelů.
Tyto body hyly zaměřeny na kolmice, k měřickým
přímkám, které byly vytyčeny rovnoběžně s osou x.',
Měřioké přímky byly zvoleny"tak, aby procházely na-
příč celým objektem. Souřadnice podrobných bodů se
vypočtou přičtením nebo, odečtením délky koh~lipeod
, ,~ové sť)uřadni~.měřioké přímky. (obr, 6).' " '

X

I
I
I
I

I I I I, I II , I tI I
., I

I I I II , I I \ I'.1' , I I I'1 I

Obr. 6.

V případě; že základnu není možné vytyčit, jedno-
duohým, způsobe;m rovnoběžně se stavební čárou~ vy-
počte se úhel co,který svírají obě přímky ~br. 7). '

.
I
I
I
I
I.
I
I

:
I
I~ .J _

tg co= (cotg a -"' éotg tJ) + (ootg i' - cotg ~)\(25)
cotg P cotg i' ~ ootg a cotg ~ "

tgw - bsin~~asina (26)
-z~acosa--,.bcos~

Příklad:
a = 105,30 20[1
~;= 108,19 40g
i' = 24,30 60g
fJ = 24,n 77g

Výpočet 2;6 vzorce (25)
+ 0,024487

tg w = --6 246 090 =+ 0,003 920+, ,
co - 0,24 96g .

Výpočet ze vzorce:(26)
'" + 0,280516
tg w = + 72,311 246 = + 0,003 789

co - 0;24 70g. \ í
Pro posouzení přesnosti určení úhlu co je vypočtena
střední chyba m"" získaná. podle zák~na o přená'šeIíÍ
chyb, ze vzorce (25) i (26).

Výpočet ze vzorce (25)" r 1+' tg w ootg bdw = cos~co - ---o 2 J' da +, sm a '

1+ tg w cotg i' dR 1 + tg,coootg fJ d+' ,.,+----_.- jI-
sin2f3. J sin2 i' . J ,

~ 1~i:~~'~;tga d~]. ,
, ,

kdeJ ='cotg f3 cotg i' - cbtga cotg tJ ,
přírůstky. s~ ~hradí střednÍ chybou.

m 2 = cos4W[ m 2 ( 1 + t~!o cotg ~)~ +
'" J2. "'sm2a

2(1 +, tg WO,6tg'Y)' ~+" , 2 (1 + tg i:ocotgJ!)~++m P ~~9p . ml" • 2 '
, Sll... I sm i'

, ',2 (I, + tg cocotg ~)2]\ (28) ,+ m<l 'sin2~

O úhleoh a,· p, ji, éJ lze předpokládat, že jsou měřeny $e
stejnou přeeností; ,
proto

z= 66,4Q2m
a- 27,681m
b = 28,098m
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Případ možno volit tak, že
a"":- t5 ....:-lOOg· R...!.-y"" ....:-.0

- - 'P:::;- '."""'-. ,

m", = ± \":'R V2 (1+sin4,B), cos p ,

Výpočet ze v~orce (26)

pCCCOS2W(' .dw= . I? . -tgwdz+(sinl5+tgwcosd)db-
- (sin x-tg w cos a) da - a (cósa +

+ tg w sin a)d:X._ +.b (cos 15- tg w sin'l5) ~], (30)
, pC~ .,' poo

kde K.!-z-acosa-bcosl5,
přírůstky se nahradí střední chybou.'

, pcc2. cos4w [ "
_ mOJ2 =K2 . m.2 tg2 ~ + (siri"15 +.
+ tg w cos 15)2mb2 + (srna - tg@ cos a)2 m2a+

" ~ m 2 '+ a2(cos a + tgwsina)2 C:2 + b2 (cos 15+
p

+ tg w sin 15)2 mb2
].

/ pcc2,

Případ možno volit tak, že
a .:.:...15 • 1O~ ~ . b; @ -.:~ O ,

"Příklad:
, .. -"../

m = ± lOec, Ima'= tnb = 2 mm
Výpočet mw podle vzorce (29) ~ I

m", = ± 16,600 a (32)m", = ± 27,100•
Z výsledků je patrno, že líhel w se určí ve většině pří-
/padů přesněji z úhlového měření!

. Po vypočtení úhlu w ze vzorce (25) nebo .(26) se mě.
~ické přímky vytyčí pod úhletiÍ a - 100g + w. Y-oVě:
souřadnice přímek se vypočtou tak, že délka úsečky,
měřená po záklAdně, se násobíkosinem úhlní:o.Dalši
ppstupje stejný jako v případě, kdy základna je rov·
noběžnát se stavební čarou.

Vytyěeni měřických přimek
Přesnost y,-ových souřadnicpodtobnÝch bůdů je zá~

vislá na přesnosti vytyčení měřické.přímky tj. na pře$-
nosti určení vzdálenosti průsečíku měřické přímky jse
základnou od počátkusouřadliic a na její rovnoběž.
nosti s osou x. }>)!otose vytyčeliÍ věnuje největší možná
péče.V zdálenost počátku od prfule,číku Illěřické přímky
se základnou se měří přímo. Theodolit se dostřeďuje na
bodu ze kter.ého' vychází měřická přímka a: vytyčí se~

x

"

GeodeUcký obzo,r
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směr rOVnoběžný s osou x. Průs~číkměřické přímky
s panelem se vyznačí na hladkém okraji ókenního
otvoru. Potom ie zaměří osnova směrů, poěátek zá-
kladny,průsečík měřické přímky s panelem a konec
základny (obr. 8). Tímto měřením se ověří jednakspráV'.
nostzařaz~ do přímky, jedrlak správnost vytyčené
rOV'noběžky s osou x. Jestliže úhel,Bm <;=i: OPK '*' 200g
a am= .q: OPC =l= 1001t opraví se vyzna.čený průsečík
početně.
Z obr. 8 vyplývá. že

xda
q=--

pCc

cla = 100 -am + cp.

(33)

(34)

, v . pec V • ~ee, q; == -'-'-. '; 1jJ = ---....L-
b
-

.t- /a

rp + 1jJ =.pm ~ 200g= p~cV ( ~_ + ~)

(
.I I J,Bm - 200g = acp a-' b

b
cp=- (,Bm- 200g)

Z

dosazením' do rovnice (33) za da z rovnice (34), za cp
z rovnice (35) obdrží se výsledný vztah pro posung:

x " b
q =.~ [(lOOg - a~) + - (,Bm - 200g)] '(36)

P . Z

kde dm ,,Bm je měřený úhel, x je vzdálenost vyzp,ačeného
průsečíku od základny a b je vzdálenost průsečíku mě-
řické přímky se zá,kladnou od konce základny. Zna-
ménko q se určí vyčíslením vzorce (36). Kladný směr
posunuq je shodný s kladnýín směrem osyy, linaopak;
Opravením původního průsečíku 'o hodnotu q se do-
-sáhne toho, že měřická přímka je romobě~ná s osou x.
Prodloužením přímky se' získá průsečík' s druhou
stěnou domu. Průsečíky se opravují j1m v přízemí a do
ostatních podlaží se prováží theodolitem. Kontrolněbyla
zaměřena vzdálenost mezi měřickými přímkami-.u.vnitř,
domu. Aby byla zjištěna přesnost y-ových souřadnic
pl'i\sečíků níěři~kých přímek s panely, byly tyto body
zaměřeny ještě protÍIlání,tn vpřed. Z por()vnání vypoč-
tena střední chyba m = ± 2,2 mm při 12 kontroloV'a-
ných bodech r~největšfodchylce 6 mni. '

\ ,
Podrobné měření, .

Po vytyčení měřických přímek do všech podlaží za-
měř!. se na kolmice okraje nosných panelů. Mezi oběma
průsečíky měřické přímky s panely byl napnut slabý
drát,na obou koncích zatížený těžšími ploVnicemi.Aby
ohybem přes okenní rám nedošlo k vybočení drátu ze
směrú, byl napnut na obou ko~cích přes kovové pod-
ložky, takže olovnice byly.volnězavěšeny. Správná po-'
loha drátu vzhledem ke značkám na okenních otvorech
byla zajištěna přiložením pravoúhléhotrbjúhelníčku
k panelu (obr. 9).
Vz<Íálenostpodrobných bodů od,napnutého'drátu se

měří pásmem, které ,je upraveno jako koncové mě;
řítko. !Ko1Inost pásma na m~řickoll' p~ku se určuje
odečtemm.nejmenšího čtení při jeho V'ychylování;,Vo-
dOl'Ovnost pásma byla zaručena vyznačením rysek na
panelech ve výši napnutého drátu. Hrubollkontrolon
,měření je součet délek kolmic po oboustr~ch mě-
řicképřímky, který se má přibližně rovnat projekto-
vané šířce místnosti. 'Při, nápadném neso~u se
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správnost Výsledku kontroluje opakovaným. odečtením
pásma. Střední chyba v odečtení délky kolmice z dvójic
n,ezávislých měření rri = ± 1,2 mm, při 48 kontrolova-
ných bodech, a největší odchylce •od prvého m~ení
3 mm. Po ukončeném měření se ověří, zda drát zůstal
v původní poloze.

\
Zaměřenim a výpočtem souřadnic, nad sebou l~ží-

cích bodů ve všech patrech, se získJ1obraz o poloze
panelů v jednotliVých podlažích.-Cenná kontrola mě-
ření jen stykových zdí sousedních sekcí. Zd~ lze-vy-
pbčítat sílu zdí jednak z rozdílu souřadnic protilehlých
bodů, jednak ji lze v některých případech přímo měřit
instalačním otvorem. Střední chyba v určení síly zdi
vypočtená z přímo měřených hodnot a z'hodnot získa-
ných ze souřádnicje m = ± 3,7 mm, z 10 kontrolních
měř~ni anejvě~í odchylce 5 mm. Poměrně značná
v;elikost chýby m je způsóbena nejen chybou v určeni
souřadnic, ale i chybou v přímém měření síly zdí. x-ové
souřadnice jednotlivých bodů není třebE!>.počítat,proto-
. že výsledky měření mají dát obraz o poloze příčných
nosných zdí ve směru podélné osy domu.
/ Kontrola svislosti panelu

Ke kontrole svislosti panelu bylo použito zvláště
ktOIIlU účelu přizpusobené pomucky, která se skládá
z lehké duralov-étyče,'I1a jejímž jednom konci je při-
peyněn pod pravým. úhlem asil5 cm dlóuhý nástavec.
Nástávec je ve .zná.mé vzdálenosti, od v.olného konce
opatřen otv-arem pta upevněnízá;yěsu alovnice.

/
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Vytyčení osy těžní jámy ci osy strojovny

\
'Způsob vytyčeni kolmice tlnepfistupném středu krátké

délky, jejíž koncové body nadto nejsou vzádemně viditelny.
,

Tento pfipad vzniká například pli vytyčovliní osy těžní
jámy a strojovny na dolech. Mezi středy těžních oddělení
probíhají totiž stfeam prlJ,vtidnice, mezi nimiž leží též stred

• I . I . . , .-'

jámy, kterým 'P1>r;ház{iosa 8trojovny. T'ytgčení osy.těžní
jámy a, osy etrojovny proto lze provést fén nepřírr,lúm ~pů-
aobem.

A. Úvod
Jednou z nejdůležitějších podmínek pro ~ajištění bez-

pečQ.ého chodu.,těžního zaÍ'Ízení na dolech je správné,.
osaz9p.f těžního, stroje. '
Lano nesoucí těžní klec (obr. 1) je vedeno přes la·

novnici (kotouč), umístěnou.v těžní věži, k válcovému
bubnu těžního stroje. Při dopraNě klece na povrch navíjí
se na dřevěné obloiení bubri.u v celé jeho šířce (obr. 2),
přičemž jednotlivé závity se ukládají do ~rážek těsně
vedle sebe v jedné, ve dvou nebo ve více vrstvách -
podl,e hloubky těŽIli jámy" Přitom S6 mění, úhel (IX) 0,d- ď

klonu ,lan~ z roviny kotoučů a, úhel (PJ odlUonu lana
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TĚžNí vii
T
BuDO VA· TĚŽNí VĚŽE

LANOVNlCE

• i
PUDORYS

~~
/Oi~

Obr. 1. Schéma téžníh,o zařízení.

:/-.roviny kolmé k OSebubnů; tento úhel nemá v krajních
polohách přestoupit hodnotu 1Y2opři navíjení v jedné
vrstvě a 1opři navíjení ve více vrstvách.
Jsou-li rovinysouměrno$ti lanovnic a bubnů Mžního

strojetotožny, takže osa hřídele bubnů těžního stroje je
rovnoběžna S.osou lanovnic (obr. 3a), jsou lÍhly (P) od-
klonu lana z roviny kolmé k ,ose bubnů ve všech po-
l()hách'rovnY,lÍhlům (a) odklonu lana z roviny kotoučů.

OSA"_0- _0_.
LANOVNlC ..

I l,
i\ I i
i

Obr.a. Vzájemná poloha o8la~ovnic aoa bubn~: a) rovno·
běžné' 08'JJ hřídel1li; b) ne1'Ovnoběžné OBY hfídel1li

Není-li však osa hřídele bubnů rovnoběžna s osou la-
novnic (obr. 3b) - takže spolu Bvírají odchylku e -
nebo má:li těžní stroj vůči lanovnicím stranovou úchylku
(e)"jsou úhly (P, fF) odklonu lana zl-oviny kolmé k ose
bubnu v krajních polohách různé. V. takovém případě
vzniká excentrické namáháni bubnů a lanovnic; složka
síly působíM na hřídel bubnů a lanovnic je- velmi ne-
příznivá a může zavinit nepravidelné navíjení lana na
buben. "

Jestliže (obr. 2) obálka (tj. první vrstva. závitů) není
plynulá (vykazuje mezery nebo jiné nepravidelnosti), pak
i druhá a další vrstva závitů lana je nepravidelná a může
se stát, že některý závit nebo jeho část zapadne do me_·
zery mezi závity předchozí vrstvy nebo se v krajní po-
loze na první závit jedné vrstvy předČasně navine první
závit další vrstvy, který pak při;dalším navíjení nebo
(častěji) při odvíjení spadne na první vrstvu. Tyto a jiné
nepravidelnosti v uloženI lan,a na bUbnech se projevují
při navíjení a zej~na při odvíjení lana skoky těžní klece,
která se vlivem pružnosti lana silně rozkmitá a trvá pal,;:
nějakou 40bu než se uklidni. To ovšem pociťuje velice
nepříjemně nejen pósádka klece, ale tyto skoky a prudké
kmitání klece pusobí též nepříznivé nárazové namáhání'
lana, otřesy bubnů, pruvodnic, které vedou. těžní klece
v jámě"a vůbec celého těžního zařízení.

\Zvlášť velké nebezpečí hro# u lanovnic. Na obvodu
larl.ovnice je upevněn věne<i:(obr. 4), většinou litinový,
v němž je drážka pro vedení těžního lana. Tvar drážky
je takový, aby lano nemělo zbytečně velkou vůli a aby
nebylo v ní tísněno. Po určité provozní době - hlavně
vlivem tření při brzdění, kdy se kotouč setrvačností ještě
točí' - drážka se vyběhá a uvnitř zůstávají ostré hrany,
které lano hičf.Aby se nemU$el vyměňovat celý věnec
lanovnice, vykládá se drážka vložkou z plávkové oceli.
~však i výměna této vložky je nákladnou operaci.
,Jestliže úhel nábi\hu lana na lan.ovniciv krajní poloze
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je v.elký, docházik rychlému je<1rtostrannému opotřebo-
vání vložky věnce, což si vynutí její častější vým~nu.
Při zvlášť velkém IÍhlu odklonu lana z roviny kotouče
by se mohlo dokonce stát, že by se za velké rychlosti
mohlo lano výšvihnout a· z drážky vysmeknout. Lze si
snap.nopředstiwit, jak nebezpečné následky by to mohlo
mít pro mužstvo i pro celé těžní zařízeni. I. .
~ uvedeného vyplývá' jak je důležité, aby. byl těžní

stroj správně osazen, aby úhly fa, {1) odklonu lana od
roviny lanovnice a bubnu byly stejné. Tato pod~ínka je
splněna tehdy a jen tehdy,' když osa hřídele těžnlho swoje
1erovnoběžná s osou Mídele lanovnic a jeho rovina souměr-
nosti je toto~ná .8 rovinou souměrno8ti lanovnic.
Poněvadž osa hřídele lanovnio je vždy osazena rovno-

běžnč s osou těžní jámy, je nutno nejprve vytyčit osu
těžní jámy a kolrnok ní osu strojovny. Osa těžního stroje
bude pak kolmá k ose strojovny a její poloha se určuje
.vzdáleností od středu jámy.
Poněvadž osa jámy je určena krátkou délkou (málo

- přes 1m) mezi středy těžních oddělení, mezi nimiž mimoto
\ probíhají vnitřní průvodnice, takže střed jámy je nepří-
stupný, je vytyčení osy jámy a osy strojovJ1Y;při požado-
vané vysoké přesnosti pro. osazeni těžníh0 stroje úkolem
velmi choulostivým ti vyžaduje užití vhodné metody
a velmi přesnou práci.
Dále je popsán způsob vytyčení 01lY těžní jámy a osy

strojovny, podle příkladu na jednom rudném dolu v Bře-
zových Horách. \,

B. Teoretické řešeni
Těžní jáma (šachta) má dvě těžní (a jedno le-zné}od.

dělení (obr. 1, §, 15), v nichž jsou čtyřmi průvodnicemi
vedeny dvě těžní klece. Osa těžní jámy já (ale nemusí
vždy být) určena středy průvodnic v úrovni ohlubně.
Ohlubní (obr:. 1, 12, 15) nazýváme ústi~ěžní jámy.

Tento otvor Bez bezpečnostních a požáríúch důvodů uza-
vírá šachetním uzávěrem. Závěr jámy se skládá z rámu
a z požárnkh poklopu (obr. 12), vyhotovených ze silného
plechu a sklopných kolem vodorovných závěsu;'umístě·
ných u vnějších pruvodnic. Tyto poklopy úzavirajiústi
~ěžní jámy podobně jako poklopy podzemních náklad-
nichvýtahu.Úroyeň ohlubně je určena nadmořskou výš-
kou sklopeného závěru jámy; bývá' zpravidla ve výši
-podlahy v přízemí šachetní budovy. K úrovni ohlubně se
vp:tahují všechny výškov,é údaje,týkajíci'se těžní jámy
(hlQubkajámy, výšky jednotlivých patel,' dolu, výšky os
hřidelu lanovnicabubnů, výška těžní věže aj.). -
Středy všech čtyř průvodnic neleží přesně na jedné

přímce. Proto se určuje osa. těžní jámy jako spojnice
. středů S10 S. těžních oddělení (obr. 5). Osa strojovny
jde pak teoretickým středem S jámy kolmo k jeJí ose.
Poněvadž ani osu jámy ani osu strojovny nelze vy-

tyčit přímo ze'středu S jámy, je nutno k jejich vytyčení,
použít způsobu nepřímého.
Vytyčení osy strojovnylze provést několika způsoby,

z nichž uvedeme dva: soustava kolmic a 8ou.stava pomoc-
ných trojúhelníků,. V prvém případě vycházíme od osy
těžní jámy, v druhém od pomooného bodu, zvolenébo
v blízkosti předpokládané osy strojovny.

I. Vytyěeni osy suojovny soustav;ou kolmic

Tento způsob spočívá v tom, že osu těžní jámy p~u-
nemeo malou: hodnotu (obr. 5) a soustavou kolmic vy-
tyčíme před těžní jámou od pomocného bodu Z2 ve

, .' Z" Sl* +Zl S 2* .' ..vzdalenostl ~.2 Za = - 2 bod Za, který Jllf
má ležet na ose proj~ktované stroj oVIly. Ta je pak kolma
ke spojnici ZaZa. .I

II. Vytyčení OSy strojovny soustav-ou trojúhelníkt'1

Tento způsob se liší od prvého tím, že mimo osu těžní
jámy a vně šachetní budovyzvólime pomocný bod A'
(obr. 6). Tento bod' se stí'edy Sl> S2 těžních oddělení
určuje obeéný trojúhemík A' Sl S2 (obr. 6),' \- němž lze

změřit strany 81' 82a úhel a'. Těmito Ihodnotami je troj-
úhelník jednoznačně určen a bylo by lze jej použít k vý-
počtu vytyč ovacích prvků pro určení polohy bodu A,
. jímž procház~ osa strojovny a ke. stanovení směru této
osy a osy jámy. Vytyčovacími prvky k tOmu potřebnými/
jsou: stranová úchylka e přímky A' S' od osy,strojovny,

I výška d trojúhelníku A' Sl S2, která určuje vzdálenost
zvoleného bodu A' od'osy'jámy a konečně úhly a'" a/2'
které určují směr osy strojovny. ,
Poněvadž vzdálenost středů Sl S2 těžních oddělenI ne-

přesahuje zpravidla déllm 1,5 m, zatímco osu strojovny
je třeba vytyčit vždy do vzdálenosti několika desítek
metrů (a zajistitnavzdáleno.st někdy i 100 m), má každá
nepřesnost měřerú v tomtotrojl1helníku velmi nepříznivý
vliv ha přesnost vytyčené osy jámy a osy strojovny. Ne-
můžeme se·proto spokojit \l\'l sebepečlivějším proměřením
trojúhelníku A'St Saavýtyčíme a pečlivě proměříme
několik pomocnýchtrojúhelIiíků, jejichž dvěma vroholy
jsou etředy Sl> Sa těžních oodělení a třetí vrcholy vyty-
číme buď na libovolné.přímce a vedené zvoleným bodem
A' (obr. 7j .nebo rta dvou příIJ;lká'Chb, c vedených středy
Sl' 8a (obr. 10). V obou případech vzniknou dvě soustavy
trojúhelníků, v nichž změříme úhel a' a co nejpečlivěji
(na půlmilimetry),strliny, a vypočteme pak všechny hod.
noty potřebné k určení vytyčovacích prvků osy jámy
a osy stroj6vny. /.
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1. U ž I tf i> o ID o c n~'ýc h t r o jťi'h e I n fk Ů

na společné zák.!ftdně

I
lG
I
E

--F,
Obr. 7. Soustavy pomocných trojúhelníku užitím prvního

zpUsobu.

Spočívá v tom, že zvoleným bodem A' vedeme libo-
volnou přímku a (obr. 7), na níž vytyčíme úhloměrným
přístrojem přesně dostředěným nad zvoleným bodem A'
několik pomocných bodů B, O, D,! •.. Tí~t() přístrojem
změříme úhly aH* a.* a vytyčímEl'směry'kolmé ke, S!)oj.
-nicím A'St> A'S., které zajistíme body Ft>Flzastabilizo-
'Va;nými v dostatečné vzdálenosti qd bodu A'. Poté co
nejpřesněji změříme strany všech pomocnýchtrojúhel-
níku a pak přistoupíme k Výpočtům.
Označíme-li délky v jedné soustavě trojúhelníků inde.

xem 1 a v druhé soustavě indexem 2 (oi>r. 8 a 9), platí
podle Pythagorov~ věty

VIS= ~I-ml'

\v.·= bIl - nl,
přičemž m+n=c.
Odečtením prvních dvou rovnic dostaneme

ml' -nl'= al' - b1s;
použitím rovnice (3) je CIC(ml - nI) = al' -'-. bl' ,

~S_ bľl
, a odtud ~ -,n~!". CI (4)

ttešíme·li tuto rovnici s rOvnicí (3)
ml- + nI = .C1, (3)

, CI a1' - bI"
dostaneme ~F2+2cl (5a)

,'c1 'la1s,b1S
nI ~.2-",..2cl (líb)

Obdob.ně platí také
,. ,". ~b •

.VI +' a. - I
m, =~T 2 CI (6a)

CI asI --:-bl
ni '="2-....... 2 C. (6b)

~.(1)
(2)
(3)

. CI =': CI == C • ,
Dosazením těchto hodnot do rov. (1), (2) dostaneme

vidy dvojmo VI a VI' Z podobnosti trojúhelníků' 818.8'1
a 818*8'1(obr. 9) vyplývá poměr

,Xl: X.= VI : v•.
:VI: (Xl+ x.) = VI :'(Vl + v.)
XI : (a:. + XI)"" v, : (tla+ VI),

Odtud 'plyne
a podobně

I
I
I

:I
1ft
111I I
IIIII
'III'I f

~-~----
Obr. 8. Schéma pomocných trojúhelnUcu pro 1J1Ípolty

" prvním způsobem

~:-C.;b<i~i:--:.·~;'iC".:~"
S!. -,.-1!a.. S
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• v; ,I S,'
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~
Obr. 9; Detail pro 1J1Ípočtllužitím prvního zptlsobu.
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Xl + :1:.
:l:t = VI -i- Va "1

:1:1 + :l:a
z.= v

1
+ V. V» (lI]

přičemž je' :1:1+ x.= C1 - ~1 + m.) (12)
a pro kontrolu též Xl : :1:.= nl + n. - r. • (13)
Z hodnot Vt>V.,:l:t>:I:, ze všech pOIílocných.trojúhelniků

.vypočteme průměrné hodnoty 'lit> Xl první soustavy a V.,
:1:, druhé soustavy trojúhelníků; těchto hodnot poUži.
jeme pak k dalším výpočtům.

I

Nejprve vypočte~e dvojmo úhel a, a to
:I:

tga.' ="';)

X
tg a'" = u'

ao' + (lO" .
a·=--2--'

pak úhly ať, ať :
z 'Ll A'SlS' aľ= al* ~ a. (16)
a z Ll A'S'S,' aľ= a.* + <xo, (17)
přičemž ovšem musí být a1' + a,' = a* . (18)
Poté vypočteme Pythagorovou větou úseky z' l' z'., a to

z A81S*S'1
Zľ = Vv1' + Xl'

Zľ= Vv.' + X.·,
z' = zľ+zľ.

Nyní vypočtEimeúseky zť', z.".
Z A A'SlS'plyne Zl" = Sl sin a', (22)
a z A..A'S'S~ z." = s,llin as' , (23)
přičemž ovšem Zl" + Za= ti" . (24)
Výslednou vzdálenost Z středů těžních odděleni urěíme

jako aritmetický průměr hodnot z' a z", takže
z'+ z"

o rozdH z - z" opravíme úseky Zl' Z, úměrně k jejich
délkám, takže pak bude Zt + z, = Z. '. (26)
Teprve, nyní můžeme přistoupit k výpočtu dalších

vytyčovacích prvků:

.---.'-- --
A,

1 I
I I

Ob,.. ln. Soustavy pomocnýchtrojúhelniků užitím d1'tlhého
způsobu,

Stran~vá odchylka
t z

e== 2-z,= z'-2
a vzdálenost bodu A' od osy jámy dvojmo

'Zl

d1'= tg al'
\ Z.'

, dľ= tg a.'
\ dl + dl

d = 2

Po výpočtu ,všech v:ytyčovacích prvků přistoupíme
k vlal'ltnímu vYtyčení osy jámy a osy strojovny. Opět
co nejpřesněji dostředíme úhloměrný přístroj nad bodem
A' a od směrů A'Fu A'F. vytyčíme opravené úhly a'H
a'., čímž obdržíme bod F. Směr A'F je již rovnoběžný
s osou jámy a na něm vytyčíme od A' ve směru většího
úhlu a' a většího úseku Z ve vzdálenosti e bod A, kterým
již jde osa~strojovny.

2. UU tf P o moc n 9 c h t roj ú h e I n f k dna d vou
společn9c h základn,ách

Druhý způsob se liší od prvého tím, že theodolitem '
dostředěným opět nad bodem A' (obr. 10) změříme úhel
a' a v/dostatečné vzdálenosti' zajistíme směry A'Ft>
A'F., kolmo ke směrům A'Sl a A'S,; pak tímto pří-
strojem vytyčíme na přímkách b, c několik libovolných
bodů B, O, D, .. " kter~ jsou opět vrcholy dvou soustav
trojúhelníků. '
Pak přikrdČíme k výpočtům. Nejprve opět výšky

(obr. 11) např. z A SlE.O. v· = a' - m· (1)
v·= o. - ni, (2)

přičemž m+ n= c. (3)

• Odečtením rO'\rnic (1), (2) obdržíme
ml ,- n· = a,. - b' ,

(19)

(20)
(21)
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. pQužitím rov. (3)
;

~ c (m - n) = a' - b' , .
(JI _ bl

:R.ešíme.li tuto rovnici

B rov. (3) 4ostanem~ m + n = o, (3) ,
'o aB"-'-bl

m=T+ 20 (5)

c aB~b'"
n=T--~' - (6)

Z'rovnic(I), (2) vypočteme opět dvojmo výšku" a pak
Ú8eky,x1, XI z měřených délek d, a z úseků m(v I.sou·
stavěl nebo z déleK d. a z úsekŮ' n (ve II. soustavě troj.
uhelníků), takže je .

Xl = dl -"- mi (7)
XI= dJ - n. (8)

''. Z tě~hto hodnot tlI> !Cl pak vypočteme průměrné hod·
noty "1' Xl první soustavy a stejně i průměrné hodnotyv., a;. druhé soustavy trojúhelníků.
Těchto hodnot použijeme k dalším výpočtům v troj.

úhelníkuA'SlS, (obr. 6). Nejprve vypočteme líhly a'l' a' ••
.které již určují směr osy jámy!). osy~trojovI\lY'

, X.
t~~i'= -,vs,
, Zltg a" = -'-o

J . V1

Vypočtené úhly,a1',aJ' opravíme na h9dnotú úhlu a',
který pokládáme, poněvadž byl měřen vteřinoVým při.
strojem za bezva4nt,takže platí ' I.

Poté vypočteme vzdálenost z středů Sl' S.těžních o:d.
děJení. ' .•

Z~ S{S.Sl' plyne z' == Vv,'+ x,' (12a)

~ z Á SlSsSJ' z" =V~·+ x.' ~(I2b) ,

, Kromě tohoVYEočft,átrle délku z jako součet úseků
n6 přeponě trojúhelníků A'SlS' a A'S'S,. .
Z A $18'.11' je Zl'=81 sin a'l (13a)
a ~ AA'8'S. zl::=8j sin a', , ,(13b)
I z'" = Zl' + zJ' . (14)
Výsledné Z obdržíme' jako aritmetický' průměr i tfí

hodnot ť, Z" á z"', takže [

o rozdíl ~-z'" pak opravíme hodnoty Zl' a Zl' úměfDě
:k jejiQh délkám, takže bude .. '

~= Zl' + 01 . (16a)
~I= 1..'+ o. (l:6b)

, Zl + z. = :li. (17)

. NYJlí íižmůžeme stanovit Btranó~ou úchylku e (obr. 5)

A-pr~ kontrplue" = ~ - Z., (18b),

přičeID'ž. . e' =;7 e"= e . (l~).
Konečně vypočteme dvojmo vzdáleílOst dzvoleného

bodnA' od osy jámy. '

d' zrZA A/S~' je "'" tga1'

,,'z ~AíS'S. d" ~ ~. ~.tg al'
, ,d' + 'd"
d "'" C]

. t!:ar,jsou ~YRočtenyvŠec~nYhodp.ot& (e, .d, a{ a~/)i
potrebné,p~ vytyčení osy Jámy aosystroJovny. na~
čež mllže'ine přikročit 'k jejiéh vytyčeni. :Provedeni je
stejné jskó.u připa,du prvního.' , " \

3.,POrovhánlobou zpi'tsobů
Porovnánimobou popsaných zp{jsobů vyplývá, že mě·

Scké práce při použití prvního způsobu jsou o něco jed.
nodušší, než při užití druhého způsobu" neboť základny
pomocných trojúhelniků,Iezících na 'zvolené přímce a
(obr. 7), jsou společné oběma soustavám trojúhelníků.
Zato poěetní práce jsou u tohoto způsobu nepoměrně
zdlouhavější. ."
Tato okolnost rozhodla ve prospěch drrihéhozpůsohu,

který byl zvo,len při zmíněném vytyčení osy ,těžní jámy
a osy strojovny jednoho rudného dolu v Březových
Horách 11 Příbramě. "

C. Praktické provedeni
I. Příprava práce

Nejprve byly vytaženy a zajištěny obě těžní klece
dostl.!oteoněvysoko nad ohlubní, aby byl volně přístupný
prostor nad těžní jámou. Poté bylo ústí jámy uzavřeno
šachetním uzávěrem a na něm byla utěsněna fošna mezi
průvodní-ce (obr. 12), pro které v ní byly vyříznuty,vý-
řezy. Pak byly v úrovni fošny měřítkem zjištěny a jeho
lami označeny pomocné stře~y sľ, Sl'" S'. a S," stěn
průvodnic (obr. 12 a 15). Potom byly, pomocí nitě,
napjaté mezi středy vnitřníchstěn'průvoé4.ůc,a užitím
koncového měřítka· zjištěny ašl>endliky. zabodnutými
svisle do fošayoznačeny středy 1\,S. těžních oddělen
(obr. 12).

c.!
I
I

/ /
"/~' //

B,~/J1f' /~
- " ("Q:;'Y /, "7 '/
A~' //~<:I. /'/ /

A l'
Obr. 12. Vytylení 'Vrcholů pomocných trojúhelníků na

ohlub'ni.

, Posléze' byl vyhledán poblíž projektované osy stro·
jovny pomocný bod A' poúžitímsoustsvy kolmic.

II. Vytyčeni Ol!lY Itrojovny l!101l1ltavou kolmi('
K určení pnbližné polohy osy projektované strojovny

by stačilo posunout osU těžní jámy 81S. (obr. 5) o ta-
kovou hodnotu, aby bylo možno v posunutém středu S*
jámy vytyčit th:eodolitem osustrojovny. To však nebylo.
možné jednak proto, že vpříméni'VYtyéehí osy vadif rám
ochranné mříže uzavírající prostor těž~í jámy; tentO rám
je právě jtl-k v ose strojo~y, tak i vose těžní jámy
(obr. 1). Posunutí osy těžní jámy o tak velkou hodnotu,
aby posunutá osa ležela již mimo prostor ochranné mříže
by zavinilo značnou nepřesnost v určenI polohy posu-
nutých středů těžních oddělení s tím iv poloze posunu.
itého středu těžní jámy, což by n'Íělo velký vliv i na
př~snost v určenj směru osy strojovny.
Proto byla osa těžní jámy posunuta. jen o malou hod.

notu (20,0 cm). Středy Sr.S.těžních odděleJlf byly posu·
nutydo qodŮS1*,S* •.Poněvadž na tak malou vzdálenost
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(U8 /~m), 'jakou měly od sebe body Sl'" 8*., nebylo
možné zaostřit dalekohled theodolii<u, byla tato spojnice
pr0i-Ioužena theodolitem zkusmo (pokud již bylo lze za-
ostrit) na nejblíže možnou' vzdálenost do pomocného
bodu Zl' V němž byJ,p.vytyčena k0lmice a na ní bod Z2
a~o~ocné bod,y Zl" Zl'" K této přímce byla V bodě Z,
llŽltímbQdůZlo Zl' a Z{' vytyč~na opět kolmice, ,na ní

. ,. " .. ZlS1* + ZJ,SI .. ' .'
bod Z3 vevzdQ.lenostlZ.Z. = . 2· a V dosta-
teflnér vzdá.lenosti pak další pomocnÝ. bo,cl Zl" Y bodě
Z.bYla. k6nečně vytyčena k přímce Z.Z.' kolmice,

, která měla být již OBOU strojovny, ft, na nf na vhodném
místě pomocný bod A'. '

'Uvidíme později, jak při vší peČlivosti, se kterou byly
provedeny tyt;o práce, byla n,épostačující přesnost vyty-
čeni osy soustavou kolmic. Proto bylo bodu A' použito
jen jako pomocného· hlAdu při vytyčení osy strojovny
užitím áousMvy trojúhelníků.

\m Vytyčení osy stroJovny soustavou trojúhelník'
, na dvou společných základnách . .

i. Prvnr část po'lních praci, změřeni úhlu
11/' a IW o měl' e n i p om o c nf' c h t r oj Jí h e I ~ í kl1
Nad pomocným bodem A' byl, (opticky) dostředěn

theodolit (Theo.010), jím změřen v obou polohách dale-
kohledu úhel a' (obr. 6)a..k0lmicemi kespojnicím A1 S'
a A' S I. ve vzdálenostech cca 50 m od bodu A 1 vytyčeny'
a sťabilizováný pomocné body Fu F I' :rak byly týmž
přístrojem (abr. II a 12) z bodu A' vytyčen~ na přímce b
obecně pomocné body Eu Ou Dl' Ela na prímce c body
BI, 01D2I fIl.; všechny tyťo bqdy byly označeny na fošně
a na dřev~Ílé podlaze šachetní budovy špendlíky, na že-

, lezných plátech š~chetního uzávěru a podlahy budovy
pak křížky vyrytým:~ ostrým hrotem.

Tak vznikly dvě sousta~obe~mých trojúhelníků (obr.
13), v nichž byly. co nejpřesněji (na 0,5 mm) změřeny.
všechny stmny ~ každá. dvakrát (na,o.or .. 13 jsou <lve-
deny již, proměryobou měřehí). ,. 1, '

, TíDl byla skonČená první část' polnícI!. praciměřickych,
taldel:)ylo Í'lložnoobnovit provoz ~a'šachtě a Eřikročit
Jt pracím kance14f.akým.

\
.Rozman itosti

Vyhodnocení tématických úkolů ~. 8. 9 a 11
fiSGK

Ve dnech 15. a 19. průsince 1961 a 21. února 1962 se·
sešla soutěžní .porota, jmenovaná náměstkem předsedy
ÚSGK s. inž. VladislavemSachunským, k projednání
i'éšení,. došlých do soutěže' zlepšovatelů a vynálezců
ŮSGK,k tématickým úkolům č. B, č. 9 a Č. 1,1. ,

Soutěžní porota pracovala' v tQmto složení: předseda
inž. Josef· Pšenička, členové inž.Miloslav Macák, inž.
František_ Cálek, inž. Karel Holý a inž. Rudolf Tvarťižek
(všichni z ůSGK), inž. dr, František Brož (VÚGTKPra-
ha), inž. Karel Dvořák (KRa Praha), tnž, Vladimír Ellner
(ůGK Praha), inž. Jiří Matějka (GTů Praha) a tajemník
,soutěžní poroty inž. Miloš Váchal (ŮSGK).

\ '\ .

Po dukladhém prodIskutování všech soutěžníah pří-
spěvků a pó zvážení jejich výhod a nevýhod dospěla
soutěžní porota k těmto záVěrťim:
\.\ \

'l'ématickf úkol č.8 - Výškopisné mě'enl na
podkladě fotopl~nu bez použiti mě'ického stolu

Do soutěže byla' přihlášena celkem 4 řešení. Pó jejich'
projednání a s přihlédnutím k šetření provedenému"
Ústavem geodézie a kartografle v Pardubicích dospěla
soutěžní porota k závěru, že žádné z přihlášených ře-
šení nesplňuje požadavky tématického úkolu, a že •.je
nelze proto považovat ani za částečné vyřešení vyhlá-
šeného problému; s přihlédnutím k tomu nebylo žádné
řešení odměněno. Rovněž tak nebyly přiznány žádné
náhrady za předložené vzorky a modely, protože ani
pomůcka. pro vyčíslování tachymetrických rovnic a pří-
r.uční transportér .. n.egdPovídají podmínkám tématického
(lkolu. Ob,a vzorky $é proto vrátí zlepšovatelíim.

/

Tématický tikolč. 9-Určení ploch na mapách
velkých měřítek

bo s.óutěže· došlo celkem 19 ,návrhll:, které se o řešení
vypsaného tématického úkolu pokoušely v podstatě tro-
jím zpíisobem, z nichž však žádný neřešil; vyhlášený
problém v plné šíři a až na jediný příspěvek se všechna
řešení omezila na rtávrh planimetrů.
Jedna část' příspěvkíi se zabývala návrhy na zařízení,

která jsou většinou dosti nákladná, avšak sledují co
největší mechanizaci pracovního postupu při určováni
plocQ.. Tyto návrhy mají společnou vlastnost, že vyža-
dují 'před případnou realizací provedení díikladného a
náročného vývoje, a: že nejsou doloženy žádnými proto:
typy.
Další příspěvky se zabývaly i'ešeními, která mechanl-

zují v podstatě dosavadní nitkový planimetr nebo se po-
koušely' o hové konstrukce planimetrťi" typů. podobný.ch
polárMm planimetríim nebo navrhovaly přístrpjky vy-
užívající geometrické transformace ll1n,o~oú.IIelníků, na t

trojúhellllky. Proti předchózím jsou to návrhy jedno-
dUšší, náklady na jeHch realizaci by byly gřevážně pod-
statně nižší a doba k to.mu nutná, již s ohledemna jejich
jednodušší výVGj, také kratší. O větší jednoducbosti ře-
'šení svědčí i ta skutečnost, že řada návrhl1 byla doložena
vzorky nebo modely.' ,

ZbývajíCí řešení obsahOvala' nejjednodUššl pornt1cky
pro určOvání ploch, il:teré pro hromadné práce jsou Sice
málo vhodné, ale jejichž výhodou. je láce, jednoduchost
výroby a zejména možnost užití přímo v poli, protože se
jedná vesměs .Qgrafické pomíicky,malésvou vaholl
i ro~měrem,

I '. ,

Vzhledem k tomu, že by nebylo hospodárné, abyzpi:l:
sob urČOVání ploch byl stejný, ve Všech případech, qude
nutné jvybavit . ústavy posmpně, jinak pro hromadné.
určování, ploch, jinak pro určování ploch na SO ~ jinak
pro zcela. drobné práce,případně pro. určování plOCh
ipřímo v poli. 1'1'1ZávěrečněJ;ll jednání bylo k této sku-
tečnosti také přihlédnuto.
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Soutěžni porota po prqjednáril došla k nAzoru, že pro
hromadné určováhiploch bude nejVhódnějš{m' zařlzenlm
elektronický planimetr, vyvinutý jako kombinace řešení
inž. Šllara a řešení -kolektlvuinž. Mastnera a inž. Mik-
šo.vského. Za základ vývoje bylo doporučeno vzít návrh
inž. Šllara a z návrhuinž. Mastnera a inž. Mikšovského
převzlt zejména elektronickou čAst. Soutěžní porota sta-
novila také výši odměny pro inž. Šllara na 3000 Kčs
a pro inž. Mastrmra a inŽ. ~ikšovského po 1 250 Kčs.
Př:lSPěv~y, které by mohly přichÁzet v úvahu jako

řešeni vhodná pro střediska geodézle;nepřinesly žádný
pokrok proti ,současné situaci, tj. proti ekvidistantnimu
planimetru podle nAvrhu inž. Hesouna, který je již ve
výrobp vn.! p. Meopta !'I:'aha.

IZ pomůcek, které jsou vhodné pro jednotlivé případy,
případně pro práce v poli, vyhodnotila, soutěžní porota
a doporučila k realizaci řešeni inž. Morcha, Jemuž byla
přiznána odměna ve výši 400 Kčs. Řešeni lze realizovat
svépomoci, protože výroba navrhovaných pomůcek je
tak jednoduchá, že ji lze provést snadno silami ústavů.!
Kromě těchto odměn rozhodla soutěžní porota v sou-'

hlasu se soutěžními podminkami o poskytnutí náhrad
za vzorky, modely a prototypy, a to I těm. řešitelům,
jejichž nAvrhynebyly odměněny. Jsou to náhrady Janu
Volejníkovi 2000 Kčs, Antoninu Němčanskému 800 Kčs,
inž. FraIitišku Hlaváčovi 300 Kčs, Ladislavu ProchAzkovi
100 Kčs a inž. Milanu Klimešovl podle předložených

I stvrzenek 109,65 Kčs.

Tématický 6kol ě. 11 - Technologie montáže
fotoplánii

Do soutěže .byla přihlAšena jen tři řešeni, žádné z nich
však nepřineslo očekávaný výsledek a žádné také ne-
dodržuje poiadovanou přesnost. Z toho tIůvodu nebyla
řešení odměněna. Soutěžni porotá současně konstato-
,vala, že cesty, jimiž se řešení ublrala, nedávaji reálnou
naději na úspěch ani v Pl'ipadě jejich dalšího rozpra-
cováni.

Závěr
TématiékéťikolY č. 8 a 11 nebyly vyřešeny ani z části,

tématický úkol č. 9 lze považovat za vyřešený. Všechny
tři tématické úko!y se vypouštějl ,z plánu tématických
úkOll1 ÚSGK. Vá

Výstava o byt6vé' výstavbě v SSSR

CSVTS upozorň.uje na výstavu Velkorozměrné prvky
" bytové výstavbě SSSR, která je instalovAna v únoru
a březnu 1962 na stál'é výstavě na Letné, Kostelní 42,
Praha 7.
Je to přehlídka výsledki'l panelové výstavby projektů

nových typů domli r závodů, problémťi nových hmoi
a organizace výroby. Nepřetržitě je promHáno 11 odbor-
ných filmťi a v sále Národního technickéllo musea další
filmy. /
Vhodně 'pro geodety, kteří pracuji na 'ťiseku prlimys-

lové, občanské a bytové výstavby.

Výstava mad'arských geodetických pfístrojii

CSVTS-sekce stavebnictvi, odborná skupina geodézie.
a kartografie spolu s podniky Metrimpex a Kovo uspo-
řádajI v bl'eznu krátkodobé výstavky maďarských geo-
detických pi'(s!rojd v Praze, v Brně a v Bratislavě.
V Praze bude výstavka ve dnech 12.-17. března v Klu-

bu stavbařli, Yáclavské nám. 33, v Brně od 19.-23. břez-
na na Vysokém učení technickém v BrnějBarvicova 85
a. v Bratislavě vec dnech 26.-.31. března na SlovenSKé
Vysoké škole technické, G'ottwaldovo nám.· Č. 2.
Na všech třech lmlstech blIde výstavka otevřena denně

od 9 do 18 hodin. Informace bude podávat odborný
pracovník závodli MOM z Budape~ti, který ;mluví ně-,
mllcky:

Na počest XII.
v

sjezdu" KSC
Nejvýznamnější· udAlostiv letošnlm roce bude XII.

sjezd [{omunistické strany Ceskós~venska, kterýzhod-
not! dosažené politické a hospodárské úspěchy od po-
sledního XI. sjezdu, projedná, jak budeme dále budovat
naši socialistickou společnost a vytyčí v duchu závěrů
,historického XXII. sjezdu KSSS další úkoly k vytvářeni
předpokládli pro postupný přechod ke komunismu v naši
vlasti,
V celé naší zemi se rozvinulo pod heslem "N a poč e s t

XII. s jez d u K S Č s pl n I ln e a pře k roč ím e ú k 0-
ly P lán uv r o c e 1962" masové socialistické sout/!-
žen[. Širokým rozvojem iniciativy pracujlclch tak zajis-
tíme hospodářské úkoly druhého. roku tře ti pětiletky,
stanovené stAtnim plánem na rok 1962. Pracujicl v ústa-
vech odvětvl geodézie a kartografie samozřejmě nezůstá· •
vaji stranou. Vnitropodnikové socialistické soutěžení
v ústavech ÚSGK, které má svou dobrou tradici, dosáhlo
i v minulém roce dalšiho prohloubení zejména· po kvali-
tativní str Ance a mělo značný podll na úspěšném splnění
všech úkolli plánu v roce 1961. Značný pokrok učinilo
hnuti brigád socialistické práce. Koncem minul~110 roku
'bylo v něm zapojeno 50 ťlfo všech stálých pracovníKli v 282
kolektivech a 64 kolektivům byl již titul "brigáda socia-
listické práce" udělen. Tyto kolektivy stoji v čele vnitro-
podnikového socialistického soutěženi a jsou přlkladem
ostatnim pracujíclm v uvědomělém přístupu k přejlmánl
výrobnlch úkolů, v \odhalování rezerv rlistu produktivity
práce a zpospodárňováni výroby, v kolektivním řešení
a zajišfováni úkolli i ve vzájemné pomoci. Tím je ,dána
jejich významná úloha. v rozvoji soutěžení na počest XII.
sjezdu KSC v ústavech odvětvi geodézte a kartogJ,"afie,
které se začátkem roku slibně rozvinulo.
Tvlirčí iniciativa pracujlcieh se plně uplatnila při uza-

víránI kolektivnlch I indivlduálnich socialistických zá-
vazkli a jejich zaměření zejména na řešení konkrétn,ích
problémli pra~ovlšf, na nejširši uplatňováni p~krokové
techniky a rozšiřování progresivních pracovních metod,
osvědčených a vyzkoušených již v praxi. Na podkladě
takto uzavřených závazkli vyhlásily ústavy své celo pod-
'nikové závazky na počest XII. sjezdu KSC v,druhé polo-
, vině měsíce února, přičemž nezlistal ani jeden pracovnlk
bez závazku.
V tomto hnuti šel při kladem ÚGK v Českých Budějovl-

cich, který jako první ústav slavnostně vyhlásil dne 31.
ledna t. r. v z o r o v Ý celo úst a v n í z á vaz e k na
počest XII. sjezdu Komunistické strany Ceskoslovenska.
Výsledky prověrky efektivnosti v tomto ústavu vedly pra-
cujíci k uzavlráni socialisti~kých závazkli na zajištěni
progresívnich úkolli plánu na rok 1962. Pracovníci pro-
jednali tyto úkoly na besed"ách a přijali k jejich zabezpe-
čení celo úst a v n í z á vaz e k, který je podložen 383
. závazky individuálními a 25 závazky kolektivními. Z ce-
loústavního závazku vyplývá, že. plánované úkoly spi ni
ústav do 23.· prosince 1962. Socialistické závazky pracu-
jíclch, sledujici dosaženi tohoto dle i dalšího rozvoje
ústavu, jsou zaměřeny z~ména:
1. K rovnoměrnému pl~ěnl a překročení plánovaných

úkoli'l ve stanoven~ch termínech k vyhotoveni geode-
tických, topografických a kartografických prací
v hodnotě o 130 000 Kčs většl, ,než stanovl progresívnl
plán. Plánovaného zvýšení produktivity práce bude
dosaženo především zVýšenlm podílu nové techniky
a nových technologií li geodeticko-topografickýcb
prací, kdy podíl nové techniky se na-plánu 1. provozu
zvyšuje z 19 % r: 1961 na 38 % z celkového úkolu. Na
střediscích geodézie bude zvýšeni produktivity práce
dosaženo iniciativním' zlepšehlm výrobnlch POStupil,
lepším využitím základnlch prostředkli, lepší organi-
zací práce a efektivnějším využitím pracovni doby
hlavně na pracích JEP a NTP.

2. K zajištěni plánu vlastních\ náklad.li tak, aby náklady
na 1 Kčs'hrubé výroby geodetickýCh, topografických,
kartografických a reprodukčnlch praci proti plánu
byly o 1 haléř nižší, což představuje úsporu na vlast-
ních nákladech Kčs 160 000. Tato úspora vyplývá ze
závazků zaměřených na využiti odpadového materi-
álu, l1spory na cestovném pomocných dělnlkli, sni~
žení pracnosti geotletickýcb a topografických prac!,
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řádné evidenci a sledován! spotřeby materiálu a pra-
videlném hodnocen! čerpání vlastních J;lákladů.

3. Na zvyšování kvality všech prováděných prací,zlep-
šení služeb obyvatelstvu a prohloubení styku s ná-
rodními výbory všech stupňů. Hnutí za zvýšéní jakosti
prováděných prací je provázeno: soutěží mezi kolek-
tivy (četami, oddíly, SG1 o práce vzorné kvality, osob-
ními plány jednotlivců za zvýšení kvalifikace a osvo-
jení si dalších 1>rofesí. •Aktivní činitel k zvyšovánÍ!
kvality výrobků je závazek pracovníků k vyhotovo-
vání praci ve vzorné kvalitě v celkovém objemu
800-000Kčs, tj. 5 % z celkového objemu. Vedoucí pra-
covníci se ve svých závazcíc~ zaměřují na ukládání
a prosazování systému kontrol u všech pracovníků a
vytvoření' podmínek pro postupný přechod k samo-
kontrole prací již v roce 1962. Vzorná kvalita bude
dosažena zejména v hlavních druzích prací, tj. v topo-
grafickém mapovárn, JEP, NTP, v reprodukčních pra-
cích a mapových podkladech pro meliorace.

A. Na zvyšování kvalifikace- formou studia při zaměst-
nání, a to: 21 pracovníků na Vysoké škole stavební -
obor zeměměřický, 76 pracovníků dálkovým studiem
střední odborné školy 'zeměměřické a 7 pracovníků
na středních školáchrůzných směrů. V r.1962 dokončí
24 pracovníků dálkové studium složením maturity, 14
starších techniků dokončí "ZŠp a' získá vzdělání na
úrovni středního odborného vzdělání. V různých for-
mách školení, organizovaných závodní školou práce,
zavazují se, pracující prohloubit si svoje dosavadní
znalosti a k perfektnímu zvládnuti stávajících i no-
vých technologií. 65 inženýrsko-technických pracov-
níků si osvojí další pracovní disciplínu tak, aby mohli
samostatně, kvalitně a s požadovanou produktivitou
práce tyto nové úkoly vykonávat.

5. Na plnění usnesení V. sjezdu Qdborového svazu za-
.městnanců místního hospodářství o zkvalitnění prací
a zkrácení termínů na úseku placených služeb oby-
vatelstvu. V souladu s tím přijímají pracovníci na
střediscích geodézie závazky, že objednávky notářsko-
technických prací a stavebně měřických prací vyřídí
v kratších termínech než dva měsíce. SG Písek,Pra-
chatice a Strakonice se zavazují provádět tyto práce
do šesti týdnů.

6. Na podporu rezoluce KV KSČ a JKNV z roku 1960
o rozšíření orné půdy ve třetím pětiletém plánu. Pra-
covníci SG, provádějící Ú.držbu JEP, zaměří svoje úsilí
na vyhledávání pozemků, vhodných k rozorání a svoje
návrhy budou projednávat s představitetli MNV, rZD
a ČSSS. Pracovnici SG Strakonice budou ve 12 ob-
cích svého okresu působit jako aktivisté s cílem pro-
sadit plné rozšířllní orné pfldy, aby tyto obce mohly
být v plnění daného úkolu vzorem pro celý okres.

7: Na rozpracování a plnění plánu technického rozvoje
ve všech jeho částech. K plánu technického rozvoje
přijali Jednotlivci i kolektivy konkrétní závazky, ji-
miž se přímo 1íčastní na řešení úkolů provozního vý-
zkumu na úseku technickohospodářského mapování,
fotogrammetrického vyhodnocení, mechanizace výpo-
četních pracr, údržby TEP, sumarizace sektorových
přehledů, ekonomického hodnocení motorizace ze-
měměřických prací, hospodárného vYužívání nových
základních prostředků. Na přímé řešení tematických
výzkumných úkolů věnuji přímo výrobní pracovníci
3350 hodin. V dalši části plánu technického rozvoje
zavazují se pracovníci k zavedení nové techniky a'
technologie v oboru technickohospodářského mapo-
vání přechodem na novou ull.iverzální fotogramme-
trickou metodu, která přináší snížení pracnosti asi
o 30 % a znamená snížent nákladů proti dosavadní
metodě v korunové hodnotě o 216 000 Kčs. Další sní-
žení pracnosti bude dosaženo u mapových podkladů
pro meliorace, což přinese další úsporu na nákladech
ve výš! 142 000 Kčs. Úspor bude dosaženo využitím
Strojně početní stanice na výpočtech tachymetr!ckých
bodu; úspora bude znamenat 800, hodin živé práce.
Pracovníci reprodukčního oddílu a kartografické čety

se zavazují využít všech progresívn!ch metod v karto-
grafickém a reprodukčn!m zpracování map přecho-
dem na metodu rytípř! kartografickém zpracování
a zaváděním nejkvalitnějších reprodukčních metod
na Zetakontu a Zetaprintůnu. Pracovníci se zavazuj!,
že dalším rozvojem vynálezcovského a zlepšovatel-
ského hnutí dosáhnou v roce 1962 ve srovnání s ro-
kem 1961 o 25 % větších 1íspor. Do zlepšovatelské
činnosti se zapojí v průběhu rokU 1962 25 % pracov-
níků pod heslem "každý pátý pracovník ústavu zlep-
šovatelem".

8. Na pomoc zemědělství a akci "Z". K tomu přijali pra-
covnici ústavu závazek, že odpracují 3200 brigádnic-
kých hodin. Pracovníci SG vyhotoVí plány půdních
fondů pro JZD a státní statky v hodnotě 6 600 Kčs.

9. Uzavřený závazek na počest XII. sjezdu J(SČ je zabez-
pečen rozvojem hnutí kolektivů brigád socialistické
práce. Pracovníci geodetického, topografického a kar-
tografického provozu se svým závazkem na počest
XII. sjezdu KSČ přihlašují k soutěži a propůjčeni čest-
ného názvu "p r o voz XII. s jez d u KSČ". Široký
rozvoj hnutí o získání titulu brigáda socialistické
práce' vytváří podmínky pro splnění- všech úkolů
v roc'e 1962 a umožňuje, aby jednotlivá pracoviště a
provozy soutěžily o získání titulu "p r o v 6 Z S'O C i a-
1 i s ti c k é p r á c e" s cílem rozvoje soutěžení o titul
"ústav socialistické práce".

10. Významnou měrou k zajíštění splnění tohoto závaz-
ku přispívají mládežníci ústavu, kteří se stali hlav-
ními nositeli hnutí za přijetí ,osobních plánů zvyšo-
vání kvalifikace a na zvládnutí další pracovní dis-
ciplíny. Jsou iniciátory soutěže o nejlepšího svazáka
'jak na úseku pracovním, tak ve zvyšování kvalifikace
formou studia při zaměstnání. Na jednotlivých pra-
covištích vytvořili mládežníci kontrolní hlídky hos-
podárnosti a bezpečnosti práce, mládežnické hlídky
nové techniky a rozvíjí hnuti "k a ž d Ý tec hni k
n o vát o r s k y". Dále si uložili pečovat o ochranu
soCialistického vlastnictv! a přejímají převážnou část
základních prostředků do socialistické péče. Svoje
závazky zaměřují i na činnost mimo ústav, jako je
propagace zeměměřických služeb na školách za úče-
lem náboru na odborné zeměměřické školy. Jednot-
livé kolektivy přejímají patronáty nad vesnickými
mládežnickými organizacemi. Na SG přijali mládež-
níci osobní závazky k zabezpeČení prací vZorné kva-
lity v rámci celOiistavního závazku, na kterém se
podílejí plnou polovinou.

11. Soutěžní hnU;tí na počest XII. sje:l;du KSČ se odrazilo
i v nevýrobníéh složkách ústavu. Významné jsou zavaz-
ky, které přijali pracovníci ve směru prohloubení eko-
nomiky ústavu, a to zejména pracovníci NHE na zkrá-
cení termínu výkazů předepsaných Ú~GK o 4 dny a
v souladu s tím zkrácení termínů vnitr'oústavních vý-
kazů S' cílem, aby tyto dávaly výrobním pracovníkům
informace, na jejíchž podkladě m9hou v co nejkratších
termínech být přijímána účinná opatřeni. Dále se
pracovníci ekonomického úseku zavazují prohloubit
ekonomický· dosah účetní evidence a statistiky ve
vztahu k výrobě a snížení vlastn!ch nákladů při
plném respektování snahy zjednodušení administra-
tivy. Zejména se zaměří na vybudování samostatné
ekonomické složky přímo na SG.
Pracovníci provozně technické skupiny, zejména

projekčního oddělení a technického rozvoje přijali
do svých závazků přímou podporu rozvíjení pokroko-
vých metod na pracovištích a přímým stykem s vý-
robními pracovníky dosáhnou na základě studia naší
i zahraniční literatury maximálního uplatnění všech
pokrokových forem práce.
Pracovníci mechanických ctilen se zavazují zkrátit

dobu oprav strojfl a zařízení ·tak, aby nedocház.elo
k poruchám ve výrobě, maximálně přispět k realizaci
zlepšovacích návrhů a poskytnout maximální pomoc
zlepšovatelům.
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V řadě teoretické
literatury vychází
pro Vás novinka ...

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
SBORNíK sv. 8/1962
80 ~tran, 38 obrázků, brožovaná 9,30 Kčs
Sborník obsahuje šest výzkumných prací z oboru geodézie. a kartografie.

Z OBSAHU: • Fotogrammetrické zaměřování pražských, architekto-
• / nických památek. •• \
• Stran(}Vá rovnice závislosti v Sítích s měřenými úhly
• Odhad chyb u přibližných vzorců pro vytyčování bodů
,klotoiďy prravoúhlými souřadnicemi od její obecné
tečríy

• Stanovení fyzikální redukce - elektronicky měřené
- délky
• Vyrovnání bodu určeného protínáním pomocí statické

metody
• .Polohová presnosť bodov volného polygonového
"poradu

Vědeckým pr.acovníkům v oboru geodézie a kartografie, inženýrům ze-
měměřičům a p~sluchačům vysokých škol.

ZNÁTE POLYTECHNICKOU
KNltNICI,

.,
kterou vydává Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých zna-
losti ve Státním nakladatelství technické literatury?

I.. CO MÁTE VĚDĚT
II. PŘÍRUČKY

III. UDĚLEJTE SI SAMI
Tyto populární knížky, které čtenáře seznamují se zajímavýmI tech-
nickými novinkami z celého světa, s vývojem a pok'Tokem ve vš.ech
oborech vědy a tecňniky, radí, jak zhotovovat rfizhé technické modely,
drobné předměty pro domácnost, jsou. určeny pro nejširší okruh čte-
nářů.

Pro svi'lj zajímavý obsah a nízkou cenu do 10,- Kčs jsou vévelké
oblibě v'řadácli-našich čtenářů.

\

Uvedené kni~y dostanete v prodejnách Do 'p. KNIHA, nebo ve
STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY, Praha 1, Spálená 51


