
Socialistický závazek Oblastního ústavu geodesie a kartografie v Praze
na počest 40. výročí Velkého října

Letošního roku si připomeneme 40. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce, která likvidovala hospo-
dářskou a politickou moc buržoasie a po prvé v historii
lidstva dala moc do rukou lidu vedeného dělnickou
třídou a jejím předvojem - komunisiíckou stranou.
Náš pracující lid chápe velmi dobře význam Velké
říjnové socialistické revoluce a rozvíjí aktivně své
tvůrčí schopnosti. Na polích, v továrnách i kancelářích
vznikají denně nové a další závazky, které uzavírají
pracující k čtyřicátému výročí Velkého října. Vyjadřují
v nich bojové odhodlání 'splnit a překročit úkoly dané.
státním plánem rozvoje národního hospodářství a po-
stupovat na cestě za vybudováním socialismu v naší
vlasti stále rychleji vpřed.

Velmi hodnotným socialistickým závazkem na počest
40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce na úseku
geodesie a kartografie je závazek pracovníků' Oblast-
ního ústavu geodesie a kartografie v Praze, jímž pra-
covníci ústavu přispějí ke splnění a překročení poli-
ticky i hospodářsky' velmi významných úkolů.
Pracovníci ústavu se zavazují:
1. Urychlit zavedení pořádku do evidence půdy ve

smyslu směrnic X. sjezdu Komunistické strany Česko-
slovenska a usnesení vlády ze dne 25. ledna 1956
tím, že zvýšeným pracovním úsilím zkrátí termíny na
založení jednotné evidence půdy dané oblastnímu ústavu
státním plánem rozvoje národního hospodářství.

Do 7. listopadu 1957 ukončí polní práce pro založení
jednotné evidence půdy komplexně v okresech Praha-
východ, Kralupy, Nymburk, Brandýs n. L., Slaný,
Kladno, Beroun, Praha-záp"ad, Praha-sever, Podě-
brady, Kolín, Český Brod, Ríčany a Praha-jih a do
konce roku ještě v okrese Hořovice a Příbram. Čas
ušetřený zkrácením termínů využijí pro založení jed-
notné evidence půdy na dalších 12 000 ha půdy v okrese
Kutná Hora, což odpovídá 24 obcím průměrné velikosti.

Tímto závazkem ušetří 110000,- Kčs a zejména
dodají národním výborům dříve podklady pro pláno-
vání a docílení vyšší efektivnosti zemědělské výroby.
. Ve smyslu vládního dokumentu o technickém roz-
voji, mechanisaci evidence a výpočetních prací ze
dne 4. ledna 1957 vyhotoví všechny písemné operáty
j~dnotné evidence půdy strojní početní stanicí. Vyzývají
Ustřednu mechanické evidence, aby se k závazku při-
pojila a zajistila zpracování dodávaných podkladů ve
zkrácených termínech. Vyzývají krajský národní výbor
v Praze ke spolupráci a k aktivisaci okresních a míst-
ních národních výborů.
2. Urychlit dodání mapových podkladů pro investiční

výstavbu dolů tím, že úkol topografického mapování
daný plánem splní dříve a v ušetřené době provedou
topografickou revisi map v měřítku 1 : 5000 na území
35,5 km2 a revisi po fotogrametrickém vyhodnocení
map v měřítku 1 : 10 000 na území 31 km2• Dosažená
úspora bude činit 100000 Kčs. ,
3. Zkrátit termín úkolu zaměření závlahových oblastí

v kraji Pražském tak, že práce ukončí místo 31.12.1957
nejpozději dne 19. 12. 1957 - v den nť!rozenin presi-
denta republiky Antonína Zápotockého. Uspora dosáhne
40 000,- Kčs.
Zkrácení termínů nesmí mít vliv na kvalitu výsled-

ných prací, což zajistí vedoucí provozů a pracovníci

technické kontroly prováděním řádných kontrol a kva-
litativních přejímek všech výsledků.

Vedení ústavu '!!ytvořípředpoklady pro zdárn~ plnění
závazků a žádá Ustřední správu geodesie a kartografie
a Od~orový svaz zaměstnanců místního hospodářství,
aby svými pracovníky pomáhaly, sledovaly a hodno-
tily plnění závazků ke dnům 9.5.,7.11. a 31.12.1957.
Při' hodnocení budou sledovány: u závazků 1. počet

ha a počet obcí s vyhotovenými prvotními doklady pro
strojní početní stanici, li závazku 2. počet km2 a mapo-
vých listů, u závazku 3. počet ha a mapových listů.

Tento socialistický závazek ústavu je podložen indivi-
duálními a kolektivními závazky pracovníků ústavu.
Pracovníci Oblastního ústavu geodesie a kartografie

v Praze vyzvali ostatní ústavy k následování.
K tomu, abychom si uvědomili závažnost socialistic-

kých ,závazků pracovníků Oblastního ústavu geodesie
a kartografie v Praze, je třeba si připomenout slova
prvního náměstka pře1sedy vlády Dr Jaromíra Do-
lariského na zasedání Ustředního výboru Komunistické
strany Československa dne 27. února 1957, kde pravil:
"Prvním samozřejmým požadavkem je požadavek co
nejefektivnějšího rozvoje zemědělské výroby na celéploše
zemědělské půdy, kterou máme k disposici. Některé
skutečn!Jsti z poslední doby a nejnovější zkušenosti
s rozpisem plánu orné půdy na letošní rok se zdají
vážně nasvědčovat tomu, že se v řadě míst vyskytují
silné tendence podcenit význam vyřešení této jedné
z nejzákladnějších otázek naší zemědělské výroby. Bylo
již mnohokrát mluveno o tom, že u nás připadá na
1 obyvatele jen asi 35 arŮ orné půdy a že tedy musíme
v našem nejvlastnějším zájmu co nejintensivněji ob-
dělávat každý ar půdy, že si nesmíme dovolit nechat
ležet ladem desetitisíce hektarů půdy dříve obdělávané.
Považuji proto za nutné z pověření politického byra
prohlásit, že vedle nutnosti zvýšené intensity zemědělské
výroby na celé ploše dosud obdělávané půdy považu-
jeme otázku dosažení plánované výměry orné půdy za
záležitost, která je mimo jakoukoliv diskusi."

Tato slova s. Jaromíra Dolanského naplňují zajisté
pracovníky všech oblastních ústavů geodesie a karto-
grafie odhodláním zavést důsledný pořádek do evidence
půdy. Sdělováním přesných údajů o půdě v obcích,
okresech, krajích a celém státě pomohou národním vý-
borům a orgánům ministerstva zemědělství při pláno-
vání zemědělské výroby. \
Stejně významné jsou i další závazky na urychlené

dodání mapových podkladů pro investiční výstavbu dolů
a zemědělských meliorací, které sledují zkrácení vý-
robního cyklu v provádění mapovacích prací a včasné
dodání map k docílení maximální efektivnosti in-
vestiční výstavby.

Ústřední správa geodesie a kartografie se ujímá sle-
dování a hodnocení socialistického závazku Oblastního
ústavu geodesie a kartografie v Praze, zavazuje se po-
máhat ústavu při jeho uskutečňování a věří, že tento
socialistický zát'azek na počest 40. vyročí Velké říjnové
socialistické revoluce nezůstane bez odezvy u ostatních
ústavů 'a že pracovníci těchto ústavů se přihlásí k sou-
těži se stejným odhodláním za včasné splnění a pře-
kročéní plánovaných úkolů.. _
Ing. Vladislav Sachunský, náměstek předsedy USGK
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Teória astronomického univerzálneho prístroja
Prof. lnž. Ján Krajčí, SVŠT v Bratislave

Pred meraním vodorovných a svislých uhlov urov-
náme \Jrístroj pomocou najpresnejšej lihely tak, ahy
vertikálna os prístroja splývala so svislicoumiesta
pozorovania. Ak osové podmienky prístrija sú
splnené, hude zámerná rovina ďalekohIadu svislá
a prístrojom hudeme merať presnézenitové vzdiale-
nosti a horizontálne uhly. Súradnicový systém reali-
zovaný osami ideálneho prístroja je vyznačený na
ohr. 1. Pólom P a astronomickým zenitom Z je

l

preložený pravý meridián. Uhlom a je definovaný
azimut hviezdy S a ohlúkom z je definovaná jej
zenitová vzdialenosť. Azimut meriamena horizon-
tálnom kruhu ako rozdiel medzi odčítaním Ao pri
zacielení na hviezdu a· odčítaním Moodpovedajúcim
polohe ďalekohIadu v rovine meridiánu. Zenitové
vidialenosti meriame na výškovom kruhu. NakoIko
jeho rovina je rovnohežná so zámernou rovinou
ďalekohIadu, náleží na sfére ohom rovinám jedna
hlavná kružnica, v našom prípade kružnic a ZSSo'
V praxi nehudú splnené osové podmienky. Skú-

majme vliv osových chýh na merané uhly a odvoďme
vhodné vzorce na výpočet príslušných opráv. Uva-
žujme o základnom prípade, keď svislá os je sklonená.
Ostatné osové podmien~y považujme za splnené.

~klon svislej osi
Vertikálna osprístroja sklonená v fuhovolnom

azimute pretne sféru v hode Z', v "zenite" horizon-
tálneho kruhu. Uhol ZOZ', ktorý všeohecne ne-
presiahne hodnotu 30" označme i, azimut roviny
sklonu označme aj' Rovina' horizontálneho kruhu,
ktorú možeme nazvat "horizontom" prístroja,je
tiež sklonená o uhol i vzhIadom kpravému horizontu.
Oha horizonty sa pretínajú v hode U, ktorý je pólom
hlavnej kružnice prechádzejúcej hodmi Z a Z'.
Pólom P a zenitom Z' ie definovaný meridián

prístroja. Zámerná rovina preložená hviezdou S
pretne sféru v hlavnej kružnici Z' S. Zenitovú vzdiale-

nosť v tomto systéme označme z', azimut a', azimut
roviny sklonu nech je ai . Z ohrázku je zrejmé, že
prístrojom ll!eriame z', a' namiesto presných z, a.
Úlohou je vyPočítať z, a z meraných z', a'. Riešenie
nám umožní sférický trojuholník ZSZ'. Uhol ZSZ'
označme 01':. Podla Delamhrových vzorcov možeme
napísať ťieto vzťahy:

sin ~ i sin ~ [180 - (ai - a') - (aj- a)] =

1 . 1 ( ')= cos "2 01': sm"2 z - z .

sin. ~ i cos. ~ [180 - (a:' - a') - (aj - a)] =

.. 1 . 1 ( ')= sm"2 eX sm"2 z + z

cos ~. i sin ~ [180 - (ai -a') + (aj - a)] =

1 l( ')= cos - 01': cos- Z - z2 2
cos ~ i cos ~ [180 - (ai - a') + (aj - a)] =

.1 1(+,)=SID"201':COS"2 z z

Z toho pre rozdiel zenitových vzdialeností hude:

tg--!:..(z-z')=
2

sin~ [1~O-·(ai - a') - (aj - a)]

sin ~ [180 --.: (ai - a') + (aj - a)]

1 .
= tg-t

2

Pretože i je malé, možeme výrazy v zátvorkách
zjednodušiť. Meridiánovú konvergenciu označme y.
Potom podla ohrázku 1 hude

a~ + Ý = aj
a' +(a - a') == a

180 - (ai - a') - (aj - a) = 180 - 2(aj - a} -
- [(a - a') - y]

180 - (ai - a') + (aj - a)= 180 - [(a .,- a') -y]
(3)
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z - z' = i cos (aj - a) +
+ ~i [(a - a') - y] sin (aj - a) (5)

Hodnota druhého člena dz pre
i < 30", z> 5°, cp= 500

dz < 0",026
Pre zenitové vzdialenosti nad 5o bude
točne presne platiť

z - z' = i cos (aj T a)
Rozdiel azimut ov určíme' podobne: Z

máme:

(6)
rovníc (1)

cos 2
1
[ISO - (ai - a') + (aj - a)]1 .

cotg 2" ~ ---------------=
cos ~ [ISO - (ai - a') - (aj - a)]

°1
= cotg 2" (z + z') (7)

cos ~ [ISO - (ai - a') + (aj - a)] =

= tg ~ i cos ~ [ISO - (ai - a') - (aj - a)] .

1
. cotg 2" (z + z')

Vzhfadom na vzťahy (3) bude:

sin.~ [(a - a') - y]=

• 1", {(' )= tg 2" ~sm aj - a +

+ ~[(a - a') - y]cotg ; (z + z') }

Ak zátvorky rozvinieme a funkcie malých uhlov
nahradíme uhlami, ,dostaneme: ,

a - a' = i sin (aj -\a) cotg z' + y +
1 "+ 2" i[(a - a') - y] cos (aj - a) cotg z' + ... (S)

Tretí člen dosiahne maximálnu hodnotu pre aj - a=
= 45°. Ak

i < 10", z> 5°
jeho hodnota da bude

da < O", 02
a preto ho mažeme z ďalších úvah vynechať,

Uhol y, meridiáno~ konvergenciu, určíme z troj-
uholníka PZZ'. Uhol pri P nech je ~, potom podIa
Delambrových vzorcov možeme písať:

sin ~ i cos ~ [(lSO - aj) - ai ] =

= sin ~ ~sin ~ [IS0-(cp+cp')]

cos ~ i cos ~ [(ISO - aj) + ai ] =

= sin ~ ~ cos ~ [ISO - (cp + cp')]

1. 1 ( ')' 1 ( , )= tg 2" ~tg 2" cp + cp sm 2" aj + aj

5 obvyklým zjednodušením bude

aj - ai = y = i sin aj tg cp (11)
Po dosadení do rovnice (S) dostaneme pre rozdiel
azimutov tento konečný výraz:

a - a' = i sin (aj - a) cotg z' + (12)+ i tg cp sin aj

Predpokladajme, že vertiKálna os je svislá, avšak
horizontálna os nie je k nej kolmá, ale sviera s ňou
uhol 90 ± c'. Uhol c' možeme nazvať kolimačnou
chybou horizontálnej osi. Namiesto pravého zenitu Z
náleží sklonenej ose zenit Z'. Pri otáčaní prístroja
okolo vertikálnej osi bude bod Z' opisovať kruŽllicu
so stredom Z o sférickom polomere ZZ' = c'. Zá-
mernou rovinou preloženou priamkou OZ' a hviezdou
S určíme na horizontálnom kruhu chybný azimut.
Po preložení ďalekohfadu bude sklon c' opačný
a chyba v azimute zmení znamienko. Chybu c'
volíme kladnú vtedy, ak kruhový koniec horizon-
tálnej osi je nad horizontom. V tomto prípade prí-
slušné opravy budú kladné pre prvú polohu
ďalekohfadu (KL) a záporné pre druhú polohu
ďalekohfadu (KP). ".
Vliv tejto chyby je obdobný vlivu sklonu verti-

kálnej osi z predchádzajúceho odseku, s tým rozdie-
lom, že azimut sklonu aj sa mení a je o 90° vačší
ako azimut zámery, Platí teda

ai -.:.-a + 90° = a' + 90° (13)

, Rozdiely zenitových vzdialeností a azimutu mažeme
preto vyjadriť priamo podIa rovníc (6) a (12):

z - z' = +c' cos (aj - a)
a - a' = ±c' sin (aj - a) cotg z' ±

± ' " {+ KLc tg cp sm aj _ KP

50 zretefom na (13) bude:

z-z' =0

{
+KLa - a' = ± c' cotg z' ± c' tg cpcos (Jj _ YP

(14)

Z toho vidíme, že kolimačná chyba horizontálnej osi,
až na zanedbatefné členy druhého a vyšších rádov,
nemá v tomto prípade vlivu na meranie zenitových
vzdialeností. Prvý člen chyby azimutu má pre
stále z' povahu konštanty. Oba členy sa vylúčia
v aritmetickom strede dvoch hodnot meraných pri
oboch polo~ách ďalekohfadu.
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Kolimačná chyba zámernej priamky
Kolimačnú chybu volíme kladne, ked zámerná

priamka sviera s kruhovým koncom horizontálnej osi
uhol 90° + c. Aby sme zacielili stredom nitkového
kríža na hviezdu, musíme prístroj pootočiť a to pri
prvej polohe dalekohladu (KL) dolava. V dosledku
,toho meriame zenitové vzdialenosti z', azimut a'
namiesto z, a. Ak preložíme dalekohlad do druhej
polohy, vliv chyby cbude opačný. Pri otáčaní daleko-
hladu bude podla obrázku 2 stred nitkového kríža
opisovať kružnicu SS' a os kolimácie opíše hlavnú
kružnicu ZK, ktorej pólom je bod P', pravý koniec
horizontálnej osi.
Opravu meranej zenitovej vzdialenosti z' vypočí-

tame zo sférického trojuholníka SZP'. V ňom strana
ZS je pravá zenitová vzdialenosť z, strana SP' je
90° - c, uhol ZP'S je z'. Pre stranu ZS máme
vzťah:

p'
Obr, 2.

2. 1 (' + ') . 1 ( ')- sm"2 z z sm2 z - z =

c2
= (1 - 2 - 1) cos z' + ...

, _1 2 "
Z - Z -2 c cotg z + .. ,

Podobne pre opravu azimutu dostaneme:
sin z sin (a - a') = sin c •

z"':"- z'

a - a' , ±c cosecz' { +KL
-KP

Kolimačná chyba zámernej priamky
a horizontálnej osi

Doteraz sme predpokladali, že sa vyskytne vždy
len jedna chyba, ktorej vliv sme práve skúmali. Ak
sa súčasne vyskytnú obe posledne uvedené chyby,
bude ich spoločný vliv zložitejší než ako sme zistili.
Poloha horizontálnej osi pri chybe c je znázornená
na obr. 3 bodom P'. Stred nitkového kríža, posunutý
od osi kolimácie K o hodnotu KS = c, smeruje ku
hviezde S. Ak horizontálnu os skloníme o uhol c,
presunú sa body Z a P' po hlavnej kružnici ZP'
o uhol c'. Súčasne sa pootočí stred nitkovéhQ kríža
do bodu S". Aby sme zacieHlina hviezdu, musíme,
ako je-vidieť z ohrázka, zdvihnúť dalekohlad a prí-
stroj otočiť dolava. Bod Z', ktorý odpovedá pravému
zenitu Z, bude sa pritom pohybovať po kružnici

Z' Z" a pravý koniec horizontálnej osi prejde do
bodu P". Stred nitkového kríža opíše pri otáčení
dalekohladu kružnicu SM' a os kolimácie opíše
hlavnú kružnicu KZ'.
Opravu zenitovej vzdialenosti určíme z trojuhol.

níka ZSP", v ktorom strana ZP" je 90°+ c' a strana
SP" je 90° - c. Pre stranu ZS máme:
cos z = - sin c sin c' + cos c cos c' cos z"
eos z - cos z" . - si;nc sin c' +
+ (cosc cos c' - 1) cos z"
Uhly c a i sú malé, preto možeme položiť:
sin c ...:..-c sin c' ...:..-c'

. c2 C'2
cos c ...:..-1 -"2 cos c' . 1 - 2 (17)

Potom

2,1(+,,),1( ")- sm"2 z z sm"2 z - z =

= _ cc' + [(1 _ ~2)(1 _ c~2)_ 1] cos z'
Zavedme dalej

sin ~ (z + z") . sin z'

. 1 ( ') 'I ( ')sm 2 z - z ...:..-2 z - z

bude
1z - z' = cc' cosecz' +"2 (c2 + C'2) cotg z' + . .. (18)

Opravu azimutu určíme tiež z trojuholníka ZSP'.
Pretože bod P je pólom hlavnej kružnice ZS, uhol
PZS je' 90". Rozdiel azimutov a - a' = Lla je de·
finovaný rozdielom vertikálnych rovín ZP a ZP",
Preto uhol P"ZS je 90° - (a - a'). Pre stranu ZS
potom máme: " .
sin z sin (a - a') = sin ccos c' + cosc sin c' cosz' (19)
Z toho podla zjednodušení (17) bude:

a - a' = ± c cosec~' ± c' cotg z' {+ ~~ (19')

Z obrázku 4 vidíme, že azimut a' meriame od meri·
diánu prechádzajúceho pólom Pa bodom Z'. Preto
k oprave musíme pridať aj meridiánovu konvergen.
ciu. ~onečný,yýraz je:
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a - a' = ± c cosec z' ± c' cotg z' ±
± c' tg Ip cos a' { + ~~

Táto rovnic a je súčtom opráv (14) a (16). Naproti
tomu v oprave zenitovej vzdialenosti máme okrem
členov (14) a (15) aj člen + cc' cosec z', ktorý pre
nulové c alebo c' sa rovná nule.
OJvodených vzorcov by bolo možno s výhodou

použiť na redukcie hodnot meraných astronomickým
univerzálom s pevnými indexami. Prístroje tohoto
. druhu sú však zriedkave a dnes všeobecne sa stret-
neme s konštrukciami, u ktorých poloha indexov je
nastavovaná podfa indexovej libely. Použiti~ tejto
lihely nám umožňuje nahradiť niektoré členy uvede-
ných vzorcov opravou z odčítania libely a vzorce
zjednodušiť. .

Spoločný vliv osových chýb. Indexová
libela

Ak sa vyskytnú na prístroji sucasne ,:,šetky. spo-.
mínané osové chyby, opravu meraneJ zemtoveJ
vzdialenosti dostaneme sčítaním čiastočných opráv
(16) a (18).

z - z' = i.., cos (aj - a) + cc' cosec z' +
1+ 2" (c2 + C

/2
) cotg z' (21)

Kde z' . z" znamená zenitovú vzdialenosť a pís-
menom i" sme označili sklon vertikálnej osi na roz-
lišenie od ďalej použitého označenia i pre sklon
horizontálnej osi. Vzájomná poloha zenit ov je na-
značená na obrázku 4, kde Z je pravý zenit miesta
pozorovania, Z' je zenit prístroja odpovedajúci
vertikálnej osi sklonenej o uhol i", Z" je nepravý
zenit prístroja pre výsledný vliv sklonu iv a i. Prvý
člen, ako je vidieť z obrázku, znamená zložku sklonu
vertikálnej osi, ktorá sa premieta do roviny pravého
azimutu a. Možeme ju nahradiť rovinou meraného
azimutu a'. Složka sklonu i" sa prejaví vychýlením
indexovej lihely. Podfa stupňa presnosti merania
výchyfku alebo eliminujeme llrovnaním libely, alebo
zavedieme do redukcií ako opravu z odčítania lihely.
Preto možeme položiť:
i" cos (aj - a) = i" cos (aj - a') = oprava index.

lihely
Potom 1

z - z' = cc' cosec:z' + - (c2 + C
/2

) cotg z' ++ oprava i. lih. 2 (22)

alebo v uhlovej miere

(20) I cc' I 1 r ( 2 12) I
Z - Z = -" cosec z + -2 " c + c cotg z +p p -

+ oprava i. lib. (23)
Oprava z - z' má rovnaké znamienko pre ohe polohy
ďalekohfadu. Hodnota vynechaných členov nedosa-
huje za obvyklých podmienok O", 02 pre z > 5°.
Pri odvodení vzorca (23) sme predpokladali, že

pri meraní zacielíme na hviezdu stredom nitkového
kríža. Je však zrejmé, že v praxi meriame z vo
vačšej - menšej vzdialenosti od stredu kríža a preto
skutočná kolimačná chyba je v tomto prípade pod-
statne vačšia a snadno dosiahne hodnotu až 20/.
Na bližšie osvetlenie tejto chyby prepočítajme
opravu z - z' pre obvyklé teoretické hodnoty c =
= 10" a pre skutočné hodnoty 10/-20/.
Tab.

Oprava zenitovej vzdialenosti z-z'

I I
e

z' e'
I I I10" l' 10' 20'

3° 0,019" 0,181" 17,212" 67,716"
5 O,Oll 0,109 10,308 40,562
10 0,006 0,054 5,ll6 20,128
20 0,003 0,026 2,482 10,120
40 10" 0,001 0,012 1,048 4,252
60 0,001 0,007 0,538 2,083
80 0,001 0,004 0,183 0,671
90 0,000 0,003 0,029 0,058

Opravu azimutu dostaneme spojením rovníc (12)
a (20):
a - a' = i" sin (aj - a) cotg z' + i" tg Ip sin aj ±

± c' cotg z' ± c' tg Ip cos a' ±
± c cosec z' {+ ~~ (24)

Sklon vertikálnej osi sme označili indexom v zrovna·
kých dovodov ako u rovnici (21). Prvý člen
•i" sin (aj - a) znamená podfa obrázku 4 priemet
sklonu i" do roviny horizontálnej osi Z'Z". Spolu
s kolimačnou chybou c'. dávajú sklon horizontálnej
osi v okamžiku pozorovania. Sklon meriame sádzacou
lihelou. Ak ho označíme i, mOžeme položiť:

[i" sin (aj - a) ± c'] cotg z' = i cotg z' (24/)
Z óbrázku 4 ďalej vidíme, že

ZL = i" sin aj

NZ" = ± c' cos a' {+ KL
-KP

Oba členy vyjadrujú priečnu vzdialenosť meridiáno-
vých rovín prechádzajúcich pravým zenitom Z a ne·
pravým zenitom Z". Súvisia s výchylkou sádzacej
lihely. Ak c' < i", može mať sádzacia lihela v určitom
azimute nulovú výchylku. V tomto prípade člen
(24/) je nulový a zámerná rovina prechádza bodom Z.
Podfa toho výraz pre opravu azimutu v konečnej
forme je:

a - a' = i cotg z' + (i" sin aj ± c' cos a') tg Ip ±
± c cosec z' {+ ~~ . (25)

Vzorec platí tiež pre uhlovú mieru.
Ak "azimut meriame v oboch polohách ďaleko·

hladu, vylúči sa v aritmetickom strede vliv chýb
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c a Ci. Bude:

1( I I ) 1(' + . ) '+". a = 2" aI + an +2 ~I ~n cotg z ~.,sm a;tg q;

(26)
Pri meraní horizontálnych uhlov OJ vylúčí sa aj
posledný člen, ktorý má pre dané p9stavenie prí-
stroja povahu konštanty. Je totiž: I

OJ = a2 - ~ (27)

OJ= -} [(aí + aÍI)2 - (aí + aÍI)l] +
+ ~ [(iI +in)2 cotg z~ - (iI+ in)l cotg 4]

Azimut terestrického ohjektu určíme napríklad me-
todou Polárky podfa vzťahu

a = ap + OJ

Kde prvý člen ap znamená azimut Polárky vy-
počítaný zo sférických súradníc a preto bez vlivu
osových chýh prístroja. Uhol OJ je horizontálny uhol
medzi PolárkQu v okamžiku pozorovania a teres-
trickým ohjektom. Jeho hodnota, ako vidíme z rov-
nice (27) nezávisí na meridiánovej konvergencii.
Podfa toho meridiánová konvergenci a ovlivňuje iha
orientáciu osnovy azimutov, nevplýva však ani na
horizontálne uhly ani na merané azi~uty, pretože
orientácia vodorovného kruhu vzhfadom k teres-
trickým objektom a hviezdám sa pri sklone i., nemení.

Stočenie nitkového kríža
Ak pri meraní zaciefujeme stranou nitkového kříža,

ovlivní jeho stočenie výsledky merania. Pre zenitovú
vzdialenosť podfa ohrázka 5 máme:

Z

..g: ZSS' = 90 - oe;

..g: ZS' S = 90 + oe;

sin ~ c sin ~- [(90 - oe;)- (90 + 0:)] =2 2
1 . 1 ( , )= cos 2 OJ sm2 z - z

cos ~ c sin ~[(90 - 0:) + (90+ oe;)]=

. 1 1( I )= cos - OJ cos - z - z2 2

l( ') 1.tg2 z -z = -tg2csmoe;

aleho v zjednodušení
z-z'=c'sino:

zvofme c = 20', o:= 5' potom
. z - z' = 20 ·60" . 0,00145 = 1",74

Chyhu možeme vylúčiť meraním na dvoch miestach
vodorovných vlákien symetrických ku stredu S.
Napríklad, ak sme v prvej polohe d'alekohfadu za-
cielili vpravo od stredú S, zacielilIle v druhej polohe
vfavo od S v rovnakej vzdialenosti.
Pre azimut hy sme rovnako odvodili

a - a' = v . sin oe
kde v je uhlová vzdialenosť od stredu nitkového kríža
ku hviezde (kladná vo smere S -...+ Z). Túto chyhu
vylúčime rovnako, ako chyhu v zenitovej vzdiale-
nosti.

Formuly pre malé zenitové vzdialenosti

Doteraz uvedené vzorce holi odvodené za pred-
pokladu, že z~nitové vzdialenosti holi vličšie ako 5°.
Pre menšie z vychádzajú opravy z - z' a a ~ a'
pomerne velké a preto pri odvodení nemožeme za-
viesť zjednodušenie podfa rovníc (17) a (17'). V tomto
prípade hude najvýhodnejšie vypočítať pravú zeni-
tovú vzdialenosť z z meranej z' podfa presných
vzťahov: '

cos z = - sin c sin c' + cos c cos c' cos z'
Pre z' -...+ O,hude'
cos z = - sin c sin c' + cos c cos c' =

~cos (c + c')
z = c + c'

Podohne opravu na azimut hy,sme mohli, v prípade
potrehy, počítať z povodných v!i\ťahov (7'), (19) a (20):

sin ~ [(a - a')f1-Y] = tg ~ if1 sin {(a; - a) +

+ ~ [(a - a') -'- y] cotg 2
1
(z+z')}2 '

y = i., tg q; sin a;
sin (a --: a')c+c' = (± sin c cos c' ±

± cos c sin c' cos z') cosec z ±
± c' tg q; cos a' { +~~

Z prvej rovnice vypočítame opravu na sklon verti-
kálnej osi i"" z druJ.?ejopravu (a - a') c+c' na ohe
kolimačné chyhy. Uhrnná oprava hude súčet ohoch
týchto čiastočných opráv. V aritmetickom strede
dvoch poloh vylúěia sa členy. druhej opravy a z roz·
dielu dvoch azimut ov vylúči sa aj meridiánová kon-
vergencia y. Azimutálne merania sú však pri malých
zenitových vzdialenostiach značne nespofahlivé, a
preto sa im,v praxi vždy vyhneme,
Z uvedeného rozhoru vidíme, že vliv osových chýh

na merané uhly u dohre rektifikovaného uniyezál·
neho prístroja je malý a možeme ho ešte snížiť na
zanedhatefnú hodnotu meraním vo dvoch polohách,
d'alekohfadu. Vliv metodických chýh merania je
naproti tomu značný apreto metode .pozorovania
treha venovať náležitú pozornosť.
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Konformní převod
elipsoidu na jiný elipsoid při požadavku co nejmenšího délkového

skreslení
Ing. Vladislav Hojovec, zeměměřická fakulta ČVUT v Praze 526.832:526.16

V článku je podáno vyvození vzorců pro konformní zobrazení elipsoidu na elipsoid s ohledem na to, aby délkové
skreslení bylo pokud možno néjmenší. Zobrazení je aplikováno na převod čs. trig. sítě na Krasovského elipsoid
s ukázkami výsledků a návrhem na výpočetní práce.

Zobrazení elipsoidu na jiný elipsoid je dílčím trans-
formačním problémem, který je třeba řešit, chceme-li
uvažovat jako celek trigonometrické sítě jednotli-
vých států, vypočítané na různých elipsoidech. Pod·
mínky k takovému převodu je třeba volit tak, aby
hodnoty, získané triangulací, byly pokud možno za-
chovány. Přesný způsob, kterým by po ztotožnění
obou elipsoidů byly postupně propočítávány prvky
na novém elipsoidu z hodnot získaných triangulací,
není vhodný pro náročné výpočetní práce; hledá se
proto jiný způsob, který by dostatečně vyhovoval
požadovaným podJ6.ínkám a 'umožňoval najít pokud
možno přímé transformační J;ovnice.
V našem postupu byly uváženy dvě hlavní pod-

mínky pro uvedenou transformaci, totiž konformita
a pokud možno nejmenší délkové skreslení.

I. Převodové rovnice

Úkolem je najít konformní zobrazení elipsoidu E
(Besselova) na jiný elipsoid E' (Krasovského) s pokud
možno nejmenším skreslením délkovým a s ohledem
na to, a}jyelipsoidy byly ztotožněny v bodě Po (rpij,1.0),
v němž se délkové skresleníbúde rovnat jedné.
Označme prvky elipsoidu E jako nečárkované, a to

zeměpisné souřadnice rp, A, isometrické souřadnice
q, A,elipsoipu E' pak jakočárkované, a to zeměpisné
souřadnice rp', A', isometrické souřadnice q', A'.
Délkové skreslení při zobrazení elipsoidu E na

elipsoid E' má tvar:
m2= ds".!= (M'drp'2) + (N' cosrp'ďA')2

ds2 . (Mdrp)2 + (N cos rpdA)2
Možno psát

N'2 cos2rp'(dq'2+ dP)m2 = ---------
N2 cos2rp(dq2+ dA2)

m2= _N_'2_c_o_s2_rp_'(_d_q_'+_t_'d_A_')~(d_q_'-_i_dA_')
N2 cos2rp(dq+ idA)(dq - idA)

Je známo, že v konformním zobrazení nesmí být
skreslení závislé na směru, který je charakterisován

v dl. J . d . v b b d'~ "I'pomerem dq' e te y tre a, a y l1erenCla y ISO-

. metrických souřadnic dq, dl. vymizely ze vzorce
pro m2• Stane se tak na př. tehdy, bude-li

q' + O: =f(q + iA)' a q' - iA' = g(q - iA)
neboť pak

dq' + idl' =f'(q + iA)(dq + idA)
I

dq' - idA' = g'(q - iA)(dq - idA)
Potom skutečně vymizí diferenciály isometrických
souřadnic ze vzorce pro délkové skreslení a bude

N'2 cos2rp'
m2 = N2 2 • f'(q + i A) g'(q - iA)cos rp .

Základních rovnic (1) užijeme pro vyvození vztahů
mezi souřadnicemi elipsoidl\. E, E'. Budeme uvažovat
jen jednu z těchto rovnic:

q' + iA' = f(q + iA),
kde neznámou funkci na pravé straně rozvedeme
v řadu. Bude pak

q' + iA' = f(q) '+ f'(q)iA + f"(q) (i;)2 +

+ f"'(q) (i~)3 +JIY(q) (i:t + ...
Odloučením části reálné od imaginární dostáváme
základní zobrazovací rovnice, splňující první hlavní·
podInínku - podmínku konformity:

1.2 1.4
q' =f(q) - f"(q) "2 +JIY(q) 24 - ...

A' - f'(q)A - F' (q) ~ + .. . (2)

V těchto rovnicích volbu dosud neurčené funkce
f(q) provedeme tak, aby
1. bodu Po na elipsoidu E o souřadnicích rpo,1.0 =

= O odpovídal
bod Po' na elipsoidu E' o souřadnicích rp~=
= rpo,A~= 1.0= O,

2. délkové skreslení pro bod Po bylo m = 1,
3. délkové skreslení se lišilo od jedné až o členy

druhého a vyšších řádů.
Vyvoďme nyní podmínky, za nichž budou splněny

požadavky uvedené sub 1, sub 2, sub 3. .
Ad 1. Z první rovnice z rovnic (2) snadno nahléd·

neme, že podmínka je splněna tehdy, bude-li platit
f(qo) = qo', «(1;)
kde qo je isometrická šířka na elipsoidu E' pro
rp' . rpo· .
Ad2. Pro vyvození podmínky z druhého požadavku

stanovme nejdříve vzorec pro délkové skreslení:
Můžeme psát i

V(M'drp')2 + (N'cos rp'dA')2
/mp =. Mdrp .

Poněvadž známe vztah mezi diferenciálem isometric·
ké a zeměpisné šířky

d'- M' dq -r N'cos rp' rp,

bude

d' N' cos rp' d'V bd b v d N cos rpdrp = M' '1 a o o ne rp= M q •

Dosazením za drp', drp do vzorce pro délkové skreslení
dostáváme
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N' ,
m = cos cp Vd'2 + dA,'2.
P N cos cpdq q

Protože z roVIŮc (2)
q' = F(q, A) a A'= G(q, A)

a tedy
dq' = Fqdq + F;.dA a dA' = Gqdq + G;.dA,

jest

Protože podmínkou (f3) je splněn požadavek,' aby
.mp. = 1, platí r(qo, A,o)= 1. Pro splnění třetího po-
žadavku bude tedy

;;jP.= 0

Protože můžeme psát

a' VI - e2sin2 cp cos cp' ( '" A2 ~ A4 )2 (" IV A3 )2
m = a 1 _ e'2 sin2cp" cos cp f(q) - f(q) '"2 + f(q)' 24 - .... ~ //;)' A- f(q) •6" + ...

N' cos cp' jest obecně
mp = N coscpdq V(Fqdq + F;.dA)2+ (Gqdq+ G;.dA)2= m = r(q, A)= R(cp,cp', q, A),

kde
N' cos cp' V( dA)2 ( dA)2

.= Ncoscp Fq+FAdq + ,Gq+ G;'(fq

Z výrazu

dcp' N' cos cp'
dq' =. M'

Známe též ze zákl. zobr. roVIŮc (2)
aq' ~' .("" A,2 + fV A4aq = .l(q) - J (q) '"2 '. (q)' 24 - ...

Pak Jest
ar I - a' { N~ (1 - e2) . sin CPo N~ V 1 - e2 sin2 CPo
aq p.-a MoN~ 'VI-e2sin2cpo'VI-e'2sin2cpo - M~N~ 'v(I-e'2sin2cpo)3

( '2) VI ,-- e2 sin2cpo f" }. 1 - e sin CPo+ VI '2' 2 . (q.)N' cos cp' ~___ - e sm CPo
m = N cos cp VF: + G: .

Po dosa~ení za derivace Fg a Gq z rovnic (2) jest

m = ~ ::: :' V'-( f-{-q)---f-(~-; .-~-2-+-f-~-)-.2-A:-' ---o -.-.)-2-+~(-f(-;)-.-A---f-(~r-·-A,~:~+-·-.-.r
N ' V' kd ' d' b 2 a'ym prlstupme po mmce uve ene Su .: Protože _ =1=' 0 musí výraz v závorkách být
Se zřetelem k podmínce ad 1. pišme pro hod Po: a'

N' nule. Z toho vyjádříme třetí podmínku:
mp o = N° f(q.) = 1· N2 .

o f{;.)= N? sm CPo.
o

f'(qo) = Z~ · (~) [M~(1 ~ -:':~~2 CPo) - Mo (1 ~ --:2
e
:in2cpo)]

Ad 3. Pro vyvození podmínky k splnění třetího po. Uvažme ještě podmínku, aby
žadavku můžeme psáti délkové skreslení ve tvaru cr I
m = r(q, A)= r(qo + Llq, A,o+ LIA). OAIp.= 0.
Rozvedeme·li výraz pro skreslení v řadu, hude: Bude

m = r(qp' Ao)+ ~r / . Llq + ;~ I .LlA+
q / p. p,.

+ členy druhého a vyšších řádů.

tg A = N cos cp • dA = dA
M dcp dq

je zřejmé, že pro poledník bude platit dA - 0dq- .
Poněvadž v konformním zobrazení mp = mr = m,
kde mp je skreslení v poledníku,

mr je skreslení v rovnoběžce,
m je skreslení v libovolném azimutu,

cp= cx(q) a cp' '- cx(q') = ~(q, A)
Bude pak

ar _ oR. dcp+ oR . dcp' • aq' + aR .
oq - ocp dq ocp' dq' aq acp

v, ž dcp _ N cos cp
lme, edq-~

a obdobně

1957/68



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 4

Oqll oq/ Oq'!ar A=0 oq" 0.1. A=0_

oq/ ( f" ~+ flV .1.
3 ) I a.= 7f' - (q)' A (q) 06- - . . . = v

q A=0

Proto :~I=" a to vždy. Z požadavku, aby :~!="
~ ~

neplyne tedy žádná zvláštní podmínka.
Shrneme nyní podmínky, plynoucí ze tří uvede-

ných požadavků:
oc) f(qo) = q~= kJ
, , No

~) f (qo) = N' = k2
o

N2 [ 1- e'2
y) fH(qO)= N~ sin rpo M~(1 - e'2 sin2 rpo)

- Mo(l ~ -:2::n2rpO)] = k3

kde kj (i = 1, 2, 3) jsou konstanty pro zvolený bod
Po, ve kterém ztotožníme elipsoid E' s elipsoidem E.
Z těchto tří podmínek pokusme se stanovit funkci

f(q), těmto podmínkám vyhovující. Nekonečné množ-
ství vyhovujících funkcí omezme požadavkem, aby
funkce f (q) byla znázorněna křivkou druhého stupně
a měla o~cný tvar A + Bq + Cq2. Ze známých
konstant k; (i = 1, 2, 3) můžeme dosud neurčené
koeficienty A, B, C najít z rovnic:

A + Bqo + Cqo2= k1• podmínka oc)
. oB +2Cqo = k2. o • podmínka ~)

+2C = kJ• • • podmínka y)
Řešením těchto rovnic dostáváme hledané koeficienty

-A k k ks 2,= 1- 2qo+ 2"qo

B = k2 - k"qo
C=k1

2

Tím je tedy' určena funkce
. f(q) = A + B•.+ Cq2

a její derivace
f'(q) = B + 2Cq (4)

f"(q) = 2C
Vyšší derivace jsou rovny nule.
Dosadíme-li nyní vztahy, vyjádřené rovnicemi (4)
do rovnic (2), dostáváme

q' = A + Bq + Cq2 - CA2
A' = (B + 2Cq)A (5)

kde koeficienty A, B, C jsou konstantami pro zvo-
lené ztotožnění elipsoidů E, E'.
Přetvořme nyní rovnice (5) tak, abychom mohli

počítat souřadnicové změny
drp= rp' - rp
dA = A' - A

Zaveďme proto vztah, který byl v knize prof. Fialy -
Vyšší geodesie II. vyvozen s přesností jedné deseti-
tisíciny vteřiny: '

1- e2q' = q + ----- dm +cos rp(l - e28in2 rp) T

+ {!ln 1 - e sin rp _ e sin rp } de _
2 1 + e sin rp 1 - e2sin2 rp

sin rp (d )2
(1 _ e2sin2 rp)2 e .

Po dosazení do rovnic (5) a úpravě dostáváme:

[
A B-1

drp= cos rp(1 - e2sin2 rp) -1--2 + 1--' -2 q +-e -e

+ _C_ 2 __ C_ Á2 ~ {-.!.ln 1 - e sin rp_
1 - e2 q 1 - e2 2 1 + e sin rp-

. e sin rp } ~ + sin rp o Jde)2] 6
1 - e2 sin2 rp 1 - e2 (1 - e2sin2rp)2 1-e2 ()

Rovnice (6) jsou zobrazovacími rovnicemi elipsoidu
E na elipsoid E', v nichž A, B, C jsou konstant)
dříve určené,
e excentricita elipsoidu E,

de je přírůstek excentricity elipsoidu E' vzhledem
k původnímu elipsoidu E,

rp je zeměpisná šířka na elipsoidu E,
Á je zeměpisná délka na elipsoidu E, počítaná od
základníh.o poledníku Á = Áo= O na východ
kladně, na západ záporně,

q je isometrická šířka, počítaná na elipsoidu E
podle vzorce

q = M~d log tg (~ + 450)(~~::~:)1- o

II. Použití vyvozených vzorců pro zobra-
zení elipsoidu Besselova na elipsoid Kra-
sovského.

Propočtem byly stanoveny hodnoty k1, k2, kJ pro
zobrazení elipsoidu Besselova na elipsoid Krasov-
ského se ztotožněním v bodě Po == Brdo. Z nich
byly určeny konstanty

A = + 0,00007 1013
B = +0,99996 4573
C = - 0,,000052359.

Po dosazení do rovnic (6) za konstanty A; B, C
i za hodnoty rozměrů elipsoidů dostáváme:

drp= cos rp(1 - 0,00667 43722 sin2rp)[0,00007
149.0- 0,00003 5665 q - 0,0000527108 q2 +
+ 0,00005 27108 Á2 +
_ {I 15129254651 1 - 0,0816968310 sin rp _

, . og 1 + 0,08169 68310 sin rp

_ 0,0816968310 sin rp },' 000011 72856 +
1 - 0,0066743722 sin2rp ,. -

+ (1 - 0,006:~ 4~722 sin2 rp)2. 0,00000 00137]] (7)

dA= - (0,00003'5427 + 0,000104718 q)Á
Uvedené vzorce vyhovují požadavkům na přesnost
desetitisíciny vteřiny ve výsledcích.
Vzorce, vyjádřené ve vztazích (7) bylo by možno

upravit vhodnými jednoduchými tabelacemi, čímž
bychom dostali jednoduchý tvar:

drp= I [II + III + 0,00005 27108Á2]
dÁ=IV'Á ~)

kde I = cos rp(1 -'- 0,0066743722 sin2rp)
II = 0,00007 1490 - 0,000035665 q-

- Q,00005 27108 q2
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III = - {1,1512925465log

1 - 0,0816968310sin qy 0,0816968310sin qy }
1+ 0,0816968310 sin qy - 1 -0,0066743722 sin2 qy
0,0001l72856+

sin qy
+ (1 - 0,0066743722 sin2 qy)2 • 0,0000000137

. IV = ~ (0,000035427 + 0,000104718 q).
Uveďm\ nyní pro názor některé výsledky z těchto
tabelací:

(neboť d~rivace třetí a vyšší jsou rovny nule) bude

m = N'cos qy' V(B + 2C )2+ 4C2A2,. N cos qy . q

N' cos qy'
m=---'N cos qy

VO,999929147 -0,0002 09429q+ 0,00000001l (q2+ A2)
. (9)

fP I
I. I ' I. dif. 12. dif·1 'II. I I. díf. 12. díf·1 III. II. díf·12. díf.

I

47°30' 0,673 1391 -0,00000 85511 0,00001 41734
--

-64749 -17521 1133
48°00' 0,666 6642 501/ -0,00001 03032 350 0,00001 42867 10

. -- --
-65250 -17871 1123

48°30' 0,660 1392 493 -0,00001 20903 360 0,00001 43990 11
--

-65743 -18231 1112
49°00' 0,653 5649 490 -0,00001 39134 373 0,00001 45102 11

--
-66233 -18604 1101

49°30' 0,646 9416 483 -0,00001 57738 381 0,00001 46203 12
."" --
-66716 -18985 1089

50°00' 0,640 2700 480 -0,00001 76723 395 0,00001 47292 10
--

-67196 -19380 1079
50°30' 0,633 5504 472 -0,00001 96103 405 0,00001 48371 11

. . ~ --
-67668 -19785 1068

51"00' 0,626 7836 -0,00002 15888 0,00001 49439

.
I IfP IV. I. dif. 2. dif.

47°30' -0,00013 ~16 -1355
48°00' -0,00013 5171 -1368 13
48°30' . -0,00013 6539

,
-1382 14

49°00' -0,00013 7921 -1396 14
49°30' -0,00013 9317 14
50°00' -0,00014 0727 -1410
50°30' -0,00014 2153 -1426 16
51°00' -0,00014 3593 -1440 14

Uvážíme-li, že při zmenšení kroku n·krát se zmenší
II. djferencen2·krát a uplatní se maximálně osminou
své hodnoty, pak vidíme, že hodnoty I, II stačilo
by tabelovat po 10' (t. j. zmenšit krok 3krát), hod·
noty III a IV stačí ponechat v kroku 30', čímž line-
ární interpoÍací zanedbáme hodnoty vlivu menšíhó
než 5 X 10-5 šedesátinné .vteřiny.
Pro rozsah naší republiky dostáváme. pak tyto

změny zeměpisných souřadnic, jak jsou uvedeny
v tabulce změn dqy,dAna straně 71.
Vzorecpro délkové skreslení, který'podle rovnice (3)
nabývá tvaru

. N' cosm'.__ T_·Vf'2 . ["2 A2
m - N cos qy (q) + (~)'.

Uveďme skreslení pro zeměpisné délky A= Ao= 0°,
A= 3° a A. = 5° a to ve tvaru m - 1.

Tahulka hodnot m-I.·
(Hodnoty pronásobeny konstantou 107)

fP I ;. =;'0 =0° r ;. = 3° I ;. = 5°

48° I + 1,0 - 0,1 - 2,0
49° + 0,0 -1,0 - 3,0
50°

I
+ 0,5 - 0,6 - 2,6

51° + 2,3 + 1,2 - 0,8

,Skreslení se tedy proJevuJe Jenom ve zlomClchmm
na km. Na př. geodetická křivka, póčítaná mezi
body PI, P2 V zeměpisné šířce 5P, a to poblíž střed·
ního poledníku, má na Besselově elipsoidu délku
70188, 572 In, na Krasovského elipsoidu pak mezi
odpovídajícími body PI', P2' vyšla délka 70188,
586 m, což je diference asi +0,2 mI)1jkm.
Srovnejme dále délky poledníkůarovnoběžek

s jejich obrazy na' elipsoidu Krasovského. Srovnání
provedeme pouze pro východní polovinu republiky
od středního poledníku, neboť - jak je patmo z ta-
bulky změn dqy,dA - posuny zeměpisných souřadnic
jsou symetrické vzhledem ke střednímu poledníku:
Obraz základního středního poledníku mezi šířka-

mi 47°30' - 51°00' má délku na elipsoidu Krasov·

1957/70



Tabulka změn dlp, dA.
(Horní údaj znači dlp, dolni.dA.)

~1-5000' \-4030' 1-4°00' 1-3030' 1-3000' 1-2°30' 1-2000' 1-1°30' !-POO' 1-0°30' 1,0°00' I 0°30' I 1°00' I 1°30' I 2°00' I 2°30' I 3°00' I 3°30' 1.4000' I ~~3Q' I 5°00'

47°30' 0,8364 0,8258 0,8162 0,8079 0,8006 0,7945 0,7895 0,7856 0,7828 0,7812 0,7806 0,7812 0,7828 0,7856 0,7895 0,7945 0,8006 0,8079 0,8162 0,8258 . 0,8364
2,4087 2,1678 1,9270 1.6861 1,4452 1,2043 0,9635 0,7226 0,4817 0,2409 0,0000 -"0.2409 -0,4817 -0,7226 -0,9635 -1,2043 -1,4452 -1,6861 -1,9270 -2,1678 -2,4087

48°00' 0,6030 0,5924 0,5831 0,5748 0,5676 0,5615 0,5566 0,5527 0,5478
~

0,5527 0,5566 0,5615 0,5676 0,5748 0,5831 0,5924 0,60300,5500 0,5483 0,5483 0,5500
2,4331 2,1898 1,9465 1,7032 1,4598 1,2165 0,9732 0,7299 0,4866 0,2433 0,0000 -0,2433 -0,4866 -0,7299 -0,9732 -1,2165 -1,4598 -1,7032 -1,9465 -2,1898 -2,4331

48°30' 0,3691 0,3586 0,3493 0,3411 0,3340 0,3280 0,3231 0,3193 0,3165 0,3149 0,3144 0,3149 0,3165 O,~193 0,3231 0,3280 0,3340 0,3411 0,3493 0,3586 0,3691
2,4577 2,2119 1,9662 1,7204 1,4746 1,2288 0,9831 0,7373 0,4915 0,2458 0,0000 -0,2458 -0,4915 -0,7373 -0,9831 -1,2288 -1,4746 -1,7204 -1,9662 -2,2119 -2,4577

49°00' 0,1346 0,1241 0,1150 0;1069 0,0999 0,0940 0,0891 0,0853 0,0826 0,0810 0,0805 0,0810 0,0326 0,0853 0,0891 0,0940 0,0999 0,1069 0,1150 0,1241 0,1346
2,4826 2,2343 1,9861 1,7378 1,4896 1,2413 0,9930 0,7448 0,4965 0,2483 0,0000 -0,2483 -0,4965 -0,7448 -0,9930 -1,2413 -1,4896 -1,7378 -1,9861 -2,2343 -2,4826

49°30' -0,1003 -0,1105 -0,1196 -0,1277 -0,1347 -0,1406 -0,1454 -0,1491 -0,1518 -0,1534 -0,1539 ~O,1534 -0,1518 -0,1491 -0,1454 -0,1406 -0,1347 -0,1277 -0,1196 -0,1105 -0,1003
2,5077 2,2569 2,0062 1,7554 1,5046 1,2538 1,0031 0,7523 0,5015 0,2508 0,0000 -0,2508 -0,5015 -0,7523 -1,0031 -1,2538 -).,5046 -1,7554 -2,0062 -2,2569 -2,5077

50°00' -0,3457
---

-0,3866
--- --- ---

-0,3353 -0,3547 -0,3627 -0,3696 -0,3754 -0,3802 -0,3839 -0,3866 -0,3882 -0,3887 -0,3882 -0,3839 -0,3832 -0,3754 -0,3696 -0,3627 -0,3547 "::'0,3457 -0,3353
2,5331 2,2798 2,0265 1,7732 1,5198 1,2665 1,0132 0,7599 0,5066 0,2533 0,0000 -0,2533 -0,5066 -0,7599 -1,0132 -1,2665 -1,5198 -1,7732 -2,0265 -2,2798 -2,5331

50°30' -0,5713 -0,5813
--- --- ---

-0,5902 -0,5980 -0,6049 -0,6106 -0,6153 -0,6190 -0,6218 -0,6232 -0,6237 -0,6232 -0,6218 -0,6190 -0,6153 -0,6106 -0,6049 -0,5980 -0,5902 -0,5813 -0,5713
. 2,5587 2,3029 2,0470 1,7911 1,5352 1,2794 1,0235 0,7676 0,5118 0,2559 -0,0000 -0,2559 -Ó,5118 -0,7676 -1,0235 -1,2794 -1,5352 -1,7911 -2,0470 -2,3<J29 -2,5587

--- --- --- --- --- -----'- --- --- ---
51°00' -0,8071 -0,8170 -0,8259 -0,8337 -0,8404 -0,8461 -0,8508 -0,8544 -0,8570 -0,8586 -0,8591 -0,8586 -0,8570 -0,8544 -0,8508 -0,8461 -0,8404 -0,8337 -0,8259 -0,8170 -0,8071

2,5847 2,3262 2,0677 1,8093 1,5508 1,2923 1,0339 0,7754 0,5169 0,2585 0,0000 0.2585 -0,5169 -0,7754 -1,0339 -1,29231-1,5508 -1,8093 -2,0677 -2,3262 -2,5847
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Mierka snímky a mapy
Dipl.-Ing. O. Weibrecht, VEB Carl Zeiss Jena

Jedným z najd6ležitejších činitelov, ktorí ovplyvňujú presnosť a hospodárnosť leteckých fotogrametrických prác
je snímková mierka. vývoj nových vysokovýkonných fotogrametrických objektívov umožnil zvýšenie hospodárnosti
fotogrametrie, bez újmy na presnosti tým, že sa použije menšia snímková mierka. Na otázku, v akej miere je to
dnes možné, dáva odpovea predložený článok. Tento iste podnieti aj aalšiu diskuziu najmii ak sa zhodnotia vý-
sledky vykonaných fotogrametrických prác.

Základným predpokladom pre uskutočňovanie
hospodárských plánov sú mapové diela, verne zohra-
zujúce skutočný stav. Čím rýchlejšie možno mapové
diela doplniť na skutočný stav, tým skoršie možu
slúžiť ako spofahlivé podklady pre plánovanie prác
každého druhu. Je preto samozrejmé, že vyhotovo-
vanie máp pre tieto účely sa vykonáva najmodernej-
šími mapovacími metódami. Nie je preto .náhodou,
že vo vačšine kultúrných štátov v posledných rokoch
sa čoraz viac používa fotogrametria, ktorá jediná je
v stave zvládnuť v najkratšom čase a s najvačšou
hospodárnosťou mnohé a rozsiahle geodetické úlohy.
Práce, ktoré sa žiadajú od leteckej fotogrametrie,

sú roznorodé; fotogrametria sa s výhodou použije
či liž ide o vyhotovenie fotoplánov v priemyslových
ohlas ti ach v mierke 1: 5000, pre účely hospodárske,
aleho dopravné, pre vyhotovenie lesohospodárskych
plánov v mierke 1: 20 000, pre mapovanie vysoko-
horských terénov v mier~e 1: 25 000, pre územné
plány 1: 5000, 1: 100000:"1: 25 000, aleho snímky
pre výskum geologický aleho zemepisný, prípadne p~e
účely vojenské, aleho vojensko-geografické. Letecký
snímkový materiál neslúži len pre jednu úlohu, ale
možno ho využiť pre najroznejšie iné účely. Ahy sa
vyhotovené letecké snímky všestranne využili, treha
'umožniť každej technickej inštitúcii, ktorá sa akým-
kofvek sposohom zaoherá so zemským povrchom, ich
používanie, aj keď sa tieto snímky vyhotovili len pre
určitý účel. Bohatý a roznorodý ohsah leteckej
snímky može dať každému zúujemcovi mnohé in-
formácie v ohore jeho posohnosti. Doteraz sa letecké
snímky len zriedkavo Xyužili v pInom rozsahu.
Požiadavky na mapové diela prerozne špeciálne

úlohy sú rozličné, no predsa pri ich vyhotovovaní sú
dva spoločné hody, ktoré treha zachovať, a to hospo-
dárnosť a presnosť. Presnosť sa vyžaduje len v takej
miere, akú vyžaduje úloha, ahy to neholo na úkor
hospodárnosti. V leteckej fotogrametrii hospodárnosť
a presnosť závisí od správneho vzťahu medzi sním-
kovou a mapovou mierkou, pretože pri privefkej
snímkovej mierke sa síce dosahuje vysoká presnosť,
ale zmnohonásohňujú sa vyhodnocovacie práce, čo
je na úkor hospodárnosti~ Malá snímková mierka je
hospodárna, ale znižuje presnosť vyhodnotenia. Od
uverejnenia článku O. v. Gruhera "Snímková a ma-
pová mierka" v časopise "Bildmessung und Luft-
hildwesen, 1937" sa s prohlémom hlhšie nikto ne-
zaoheral, až v ostatnom čase sa znovu otvorila
diskúsia okolo tohoto prohlému a toprácami Heiss-
lera, Kaspera a Schoelera. Celý prohlém rozvedieme
v ďalšom. Gruher vyjádril vzťah medzi snímkovou
a mapovou mierkou so zretefom na vtedajšiu prax
všeohecným vzorcom:

mb == cl' m~'

kde mb je mierkové číslo snímky (napr. 5000 pre
snímkovú mierku 1: 5000) a mk je mierkové číslo

mapy, Ci je násohná konštanta a c2 exponent. Pre
určenie mb je najvhodnejší exponent C2 = 0,5, z toho
potom vyplýva toto jednoduché pravidlo:
Mierkové číslo snímky je priamoúmerné odmocnine

mierkového čísla mapy.
Pre konštantu CI holi vyšetrené dve rozne hodnoty

a to: Cl = 100 a CI = 130. Vzťah medzi snímkovou
a mapovou mierkou je podla Gruhera daný týmito
výrazmi:

fTJ6
70000

c c
c cc c
~ ~
-Vrn;-'

mb= 100Vmk resp. mb -:- 130 ~
Tieto vzťahy sú graficky vyjadrené v' diagrame na
ohraze 1. Najnovšie Heissler vo svojom článku
"Prieskum najvhodnejšej snímkovej mierky pri foto-
grafovaní vysokovýkonnými ohjektívmi so zretefom
na hospodárnosť;' uviedol,že pri pOllžívaní vysoko-
výkonných ohjektívov može sa v praxi vytvoriť
priaznivší vzťah medzi snímkovou a mapovou
mierkou, než pri používaní starších ohjektívov. Pri-
tom sa pomer mb!mkoproti doteraz platným vzťahom
zvačšil v priemere 1,7 krát. .
Matematické vyjadrenie vzťahu medzi snímkovou

a mapovou mierkou za týchto predpokladov je

mb - 200 Vmk
Plocha zohrazená na jednej snímke sa tým stroj-
násohí. Priemerne sa zníži počet vlícovacích hodov,
spotreha fotografického materiálu a hlavne zhospo-
dárnia sa vyhodnocovacie práce. Ako Gruher, tak

1957/72



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č, 4

•aj Heissler dospeli k svojím výsledkom na základe
určitých predpokladov. Gruber opieral sa o foto·
grametrické práce, pre t. zv. intenzívne mapovania
naše i zahraničné, zatiaf čo Heissler svoje výsledky
získal zo snííllkových letov vykonaných jednou a tou
istou fotokomorou a z vyhodnotení taktiež vykona-
ných na jednom vyhodnocovacom prístroji.
Je zrejmé, že takto nájdená závislosť medzi sním-

kovou a mapovou mierkou nemOže platiť vo vše-
obecnosti prevšetky letecké fotografické práce. Pri
širšom rozbore tohoto problému treba vefarazy pri-
hliadať na celý rad faktorov, ktoré aj pri intenzívnom
mapovaní nútia korigovať platné pravidlo. Je preto
účelné pres.kúmať tieto faktory. .
Na začiatku treba poukázať na vetu vyslovenú

. Gruberom: "Najmenšia prípustná snímková mierka
závisí od možnosti rozoznať najmenšie podrobnosti,
ktoré sa ešte majú zobraziť na mape."
Z tejto vety vyplýva rad ďafších daležitých uzáve-

rov, napr. že snímková mierka závisí od úlohy, pre
ktorú sa snímkoVý let vykonáva; t. j. snímková
mierka pre topografickú mapu určitej mierky ne·
maže byť rovnaká, akopre mapu tej istej mierky,
ktorá bude slúžiť napríklad lesníckym účelom, alebo
ako mapa pre geologické, alebo osobithé vedecké.
štúdie zemského povrchu. lnak povedané pre vy-
hotovenie mapy určitej mierky sú potrebné podfa
účelu, ktoré~u bude mapa slúžiť, snímky raznej
mierky. Ak cb,Qemestanoviť zákonnú závislosť sním-
kovej mierky na mierke mapovej,platnú vo všetkých
prípadoch, je to možné len na základe výsledkov prak.
tického výskumu. Z Gruberovho Výroku ďalej vy-
plýva, že snímková mierka nemaže byť priamo
úmerná mapovej mierke. K tejto nesprávnej mierke
mohlo by sa dospeť na základe požiadavky, že pred-
mety merania majú byť na mape zobrazené s gra-
fickou presnosťou t. j. v medziach 0,1-0,2 mm. Túto
požiadavku však možno splniť len kým možno za-
meriavaný objekt zobraziť v mierke mapy. Na ma·
pách malých mierok sú spravidla rozmery značiek
vačšie ako je skutočná vefkosť objektu v mierke
mapy. Snímková mierka musí byť teda taká, aby aj
najmenší predmet merania bol viditefný a rozo-
znatefný.
Viditefnosť a rozoznatefnosť objektu závisí od

fotografickej rozlišovacej schopnosti, ktorú pri po-
užití určitého objektívu a určitej emu1zie možno
docieliť. Závisí jednak od druhu a stupňa kotekcie
chýb objektívu, od VIll,9vej dÍžky svetla, od svetel·
nosti objektívu a jednak od zrnitosti emulzie, jej
gradácie, citlivosti na farby a pod., Fotografická
rozlišovacia schopnosť ďalej závisí od dlžky expozície,
od druhu a teplotypoužitej vývojky a od dížky vy·
v9lávacej doby. Aj z tohto vidieť, ak~ ťažko možno
stanoviť všeobecne platný vzťah medzi snímkovou
a mapovou mierkou a pochopitefne ťažko mažeme
na základe vzťahu, ktorý bol stanovený za určitý,,!}.
predpokladov, vyvodiť závery pre úlohy vykonávané
v celkom inýeh pomeroch.
Viditefnosť a rozoznatefnosť objektu a tým aj

mierka snímky, mažu byť oplyvnené ešte ďalšími
skutočnosťami. Tieto nám vyplynú, ak budeme
. skúmať mierku snímky so zretefom na zorné pole
fotokomory, ako to urobil H. Schoeler vo svojom
článku uverejnenom v publikácii "Festschrift zum
75. Geburtli\tag von Prof. Dr. Buchholt:l'''. Vychádzal

z matematického rozboru vzorcov pre normálny
prípad stereofotogrametrie:

'bf
H=-

Px
Z toho vyplýva, že presU:osť výškového merania

H H
mH=±T'j'mp

pri konštantnej chybe v meraní paraláx mp závisí
" H

od mierkového čísla snímky ""b = j a od základni·

cového pomeru-& = ~. Ak pre všetky druhy objek-

tívov budeme pokladať mierku snímky za kon·
štantnú, čo možno dosiahnuť priemernou zmenou
výšky letu H, potom za predpokladu, že kvalita
nímok je rovnaká zistíme zo vzťahu:

1 H f
0:-7)- ( P)

s' 1 - 100

že sa pri menseJ ohniskovej' vzdialenosti súčinitef

~ zmenší a tým sa zvýši presnosť výškového mera-

nia. V uved~nom vzťahuje -&= základnicový pomer,
H je výška letu, b je vzdušná základnica, f je kon-
štanta fotokomory, s' je formát snímky a p/100 je
snímkoVý prekryt.
Z tejto matematickej úvahy vyplýva, že pri

šitokouhlých snímkach je presnosť Výškového vy.
hodnotenia vačšia ako pri snímkach normálnych.
V spomenutej práci autor však dokazuje, že tento
teoreticky predpoklad treba opatrne uplatňovať,
pretože v praxi pasobí ešte celý rad fyzikálnych
vplyvov, ktoré takto docielenú presnosť z vefkej
časti eliminujú a preto pre dosiahnutie požadovanej
presnosti treba zvačšiť "mit;rku snímky.
K týmto fyzikálnym vplyvom patri napr. skreslenie

fotografického objektívu; pri nových vysokovýkon-
ných objektívoch je ,toto prakticky bezvýznamné,
pri starších objektívoch ho možno vylúčiť pri vy-
hodnotení.So zvačšovaním zorného pofa fotokomory
však rastú ťažkosti s vylučovaním skreslenia.
Ďafší fyzikálny vplyv, na ktorý treba v tejto

súvislosti brať ohrad je rozlišovacia .schopnosť,
ktorá je iná uprostred snímky a iná na jej okrajoch,
najma pri objektívoch nadširokouhlých. Táto roz-
dielnosť rozlišovacej scho'pnosti vefmi nepriaznivo
vplýva na presnosť orientácie aj vyhodnotenia,
pretože pri stereoskopickom vyhodnocovaní pozo-
rujeme snímky v pásmach rozličnej rozlišovacej
schopnosti.
Schoeler ďalej dokazuje, že kvalita snímok vy-

hotovených širokouhlými fotokomorami sa znižuje
aj pre chvenie a pohyb lietadla. Takto sa teoreticky
vyššia presnosť dosiahnutefná širokouhlým objektívom
týmto vplyvom obmedzuje a potrebnú presnosť
možno docieliť opať len :l'vačšením snímkovej mierky.
Heisli\ler ešte rozšíril podmienku pre primeranú

snímkovú mierku formulovanú Gruberom, pretože
s ohradom na vyhodnotenie tvrdí, že primeraná
snímková mierka závisí od možnosti :l'amerať aj ten
najmenší predmet inerania.
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Ak súhlasíme s Heisslerom, že zameratefnosť naj-
menšieho ohjektu má zásadný vplyv na volbu
snímkovej mierky znovu zisťujeme, že nie je možné
sta,noviť všeohecne platný zákonný viťah medzi
snímkovou a mapovou mierkou, pretože snímková
mierka sa mení podla toho, aká vyhodnocovacia
metóda, resp. aký vyhodnocovací prístroj .sa použije
pre vyhotovenie mapy určitej mierky ak sa má
dosiahnuť primeraná presnosť. Ak napríklad chceme
vyhodnotiť mapu v mierke 1: 25 000 na multiplexe,
musíme vykonať zalietanie vo viičšej mierke, ako pre
vyhodnotenie na stereoplanigrafe. Rovnako pre
vyhodnotenie na Wildovom autografe A6 treha po-
užiť viičšiu snímkovú mierku, ako pri vyhodnocovaní
na autografe A7. Nie v poslednom rade rozdiely
v snímkových mierkach závisia aj od zviičšenia
poz,orovaciehosystému, prípadne od velkosti meracej
značky vyhodnocovacieho prístroja. Pre vyhotovenie
mapy v utčitej mierke závisí snímková mierka aj
na požadovanej presnosti vyškopisu. Pri strmých
terénnych tvaroch vystačíme napr. pri vopred stano-
venej výškovej presnosti mapy s menšou.snímkovou
mierkou, ako v plochom teréne. Požiadavky na
presnosť výškopisu mapy sú velmi rozne. Napr.
v ČSR, aleho vo Švajčiarskú sú pre mapy v mierke
1: 10000 iné dovolené odchylky, ako v Nemecku.
Pre vyhodnotenie polohopisu mÓŽe hyť mierka
snímky menšili" ako pre vyhodnotenie výškopisu.
Mierka snímky pre vyhodnotenie výškopisu závisí
aj od toho, či hude Ýýškopisznázornený kótovallÍm,
aleho vrstevnicami.
Súhlasné výsledky Gruherove a Heisslerove do-

kazujú, že volha snímkovej mierky podla vzťahu
mb = c ym;, vyhovuje vo všeohecnosti i napriek
roznym podmienkam. DefinitÍvne rozhodnutie či
exponent hude mať pre všetky možné komhinácie
vždy rovnakú hodnotu 0,5 možno vykonať len na
základe širšieho praktického prieskumu. Celkom
určite však možno predpokladť, že súčinitel c, hude
mať vždy pre každý špeciálny prípad inú hodnotu.
Pri plánovaní snímkového letu hudeme postupovať

tak, že si najprv so'zretelom na použitú fotokomoru
zvolíme jednu z udaných hodnot c pre určenie
snímkovej mierky udaných Gruherom a Heisslerom
a potom podla skúsenosti zo starších fotogrametric-
kých prác, aleho na základe teoretických úvah
hodnotu c opravíme tak, ako sa to hude zdať po-
trehné so zretefom na všetky vplyvy. Po vykonaní
snímkového letu a po vyhodnotení' zÍskame d'alšie
skúsenosti, ktoré možeme použiť pre tzv. jemnú
korekciu snímkovej mierky. Pre ohjasnenie tohto
postupu uvediem niekolko konkrétnych príkladov.
Príklad 1:.Máme vyhotoviť fotoplán pre lesnfcke

účely v mierke 1: 10 000. K dispozícii je fotokomora
s normálnym ohjektívom Zeiss - Orthometar skon-
štantouf = 206mm a ilOsvetelnosťou 1: 4,5. Pretože
tu neide o tzv. vysokovýkonný ohjektív, použijeme
podla Gruhera jeden z dvoch súčinitelov c o::::: 100
resp. c= 130.Keďžepre meranie pre lesohollpodárllke
účely sa nevyžaduje taká presnollť ako pre hežné
mapové diela, možeme preto hez váhan~a použiť
vačšieho súčinitela c= 130 a tak dostaneme pred-
hežné mierkové číslo snímky mb= 13000. Zo
skúsenosti vieme, že pre vyhotovenie fotoplánov vy-
hovuje podstatne menšili,snímková mierka, nežpre
topografické mapy. Vyskúšané hodn~ty ako ich

uvádzajú Forstner a Richter vo svojej práci vydanej
v Berlíne 1952, umožňujú v tomto prípade zvýšiť
hodnotu súčinitela c až.,na 180, čomu zodpovedá
snímková mierka 1: 18000. Ak ďalej vezmeme do
ohradu spomenuté výsledky Schoelerovhoprieskumu
možeme zvýšiť koeficient c na 200. Dostaneme tak
minimálnu snímkovú mierku 1: 19000, prípadne
1: 20 000. Po vykonaní prvého snímkového letu a po
. vyhotovení fotoplánu pomocou Zeissovho prekreslo-
vača SEG I, lahko zistíme či takto zvolená snímková
mierka splňuje požiadavky hospodárnosti a presnosti
a či ju možno použiť pri podohných prácach.
Príklad 2: Máme vyhotoviť topografickú mapu

v mierke 1: 25 000. K dispozícii je fotokomora
s vysokovýkonným, širokouhlým ohjektívom s kon-
štantou f= 100 a svetelnosťou 1: 5,6. Vysoko-
výkonný ohjektív umožňuje použiť Heisslerov faktor
c = 200.Dostaneme tak predhežnú snímkovú mierku
mb = 200 V25 000= 32 000'.Táto mierka je správ.
na za predpokladu, že Heisslerove výskumy sa vy·
konali rovnakou fotokomorou a so zretelom na do-
volené odchýlky pre topografické mapy. Odchýlka
od Heisslerových predpokladov mOževzniknúť tým,
že sa pre vyhodnotenie nepoužije Wildov autograf
A6, ale Zeissov stereoplanigraf. Pri použití tohoto
presného vyhodnocovacieho prístroja, u ktorého je
možnosť volhy vhodného tvaru, velkosti a farhy
meracej značky a ktorými Ba dosahuje aj velká
presnosť merania, možno plnfm právom rozšíriť
faktor c na 200 až 230. Predpokladajme ďalej, že
ofotografované územie je len mierne zvlnené a oh·
jednávatel požaduje vysokú presnosť výškopisu;
preto treha znížiť faktor c = 230 najmenej na 220.
Konečné mierkové číslo, na ktorom možno postaviť
náletový plán je mb = 35000. Netreba snáďosohitne
zdorazňovať, že pri týchto príkladoch nezáležalo na
tom, ahy sa uvážili všetky faktory, ktoré možu
v jednotlivých prípadoch ovplyvniťsnímkovúmierku;
chcel som na nich ukázať len sposoh, podla ktorého
možno postupovať aj v praxi. Treha teda ešte ukázať
akú úlohu má snímková mierka pri vypracovaní
náletového plánu. Na to nám poslúži známy vzťah

"H
mb=-'f

Z' troch veličín mb' Haf poznáme nateraz defini·
tívne iha mierkové číslo mb' Výšku letu H a kon-
štantu fotokomory ešte nepoznáme, ale jednu z nich
si možeme zvoliť.Zvolíme si teda vopredfotokomoru
s určitou vhodnou konštantou f. Pritom sa riadime
podla uzáverov, ku ktorým dospel pri výskume tohto
prohlému Schoeler.
Presné mapovanie vo velkých mierkach napr.

katastrálne vymeriavanie bude sa i v hudúcnosti
vykonávať normálnymi fotokomorami. V stredných
Dlierkach sa mažu uplatniť vedla normálnyeh foto-
Jwmor aj fotokomory širokouhlé s vysokovýkonnými
ohjektívmi. Širokouhlýmfotokomorám staršieho typu
ako aj fotokomorám nadširokouhlým možnovyhradiť
len ,dolnú skupinu mapových mierok. leh použitie
je prípustné len tam, kde doeielenievopred stanovenej
snímkovej mierky nie je možné vysokovýkonnými
ohjektívmi pre ieh viičšiu ~onštantu. Použitie nad·
širokouhlých ohjektívov pre\stredné mapové mierky
hude len vtedy možné, ak sa vylúči posun ohrazu
sposobený pohybom a ehvením 1ietadla. Dnes tomu
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tak clíte nie je a k tomu naviac pri-
stupuje ešte vplyv refrakcie, ktorý
je vždy badatelný pri extrémne
sklonených lúčoch. Použitie nadši-
rokouhlých objektívov vo fotogra-
metrickom vymeriavaní musí byť
preto z hfadiska presnosti obmedze-
né. Pokial doterajšie úvahy o volbe
konštanty fotokomory sa týkali
presnosti, treba sa venovať tomuto
problému ajz hfadiska hospodár-
nosti. K hospodárnosti sa- v širo-
kej miere prihliadalo už pri určo-
vaní snímkovej mierky; nie po-
sledný význam má v tejto súvis-
losti aj snímkový formát. Mierou
hospodárnosti pri danej snímkovej
mierke - je skutočná plocha terénu
zobrazená na jednej snímke. Zo ,
vzorca pre výpočet tejto plochy
vyplýva, že na velkosť plochy za-
chytenej na snímke má rozhodu~.
júci vplyv okrem snímkovej mierky
, aj formát snímky.

F = 5'2. mfg

Fg je zobrazená plocha, S' strana snímkového formátu
a mb ~rkové číslo.
Preto ak sa pre danú snímkovú mierku má zvoliť

vhodná fotokomora, z hladiska hospodárnosti má
vždy prednosť fotokomora 8 velkým snímkovým
formátom,pretože zachytí vačšiu plochu. Keď sa na
základe týchto poznatkov určila fotokomora a tým
aj konštanta, určí sa priamo zo vzťahu pre mierkové
číslo snímky príslušná výška letu. Pre výpočet výšky
letu je účelné zhotoviť nomogram (obraz 2), z kto- .

rého možno odčítať výšku letu pre každé ~ierkové
číslo snímky mb a pre každú konštantu f. Učelné je
pre plánovanie snímkových letov spojiť nomogramy
na obraze 1 a 2 do jedného nomogramu (obraz 3).'
Určená výška letu musí byť nižšia, ako je maxi-

málny výškový dostuplietadla. Ak vyčislená výška
letu je vačšia ako maximálny dostup lietadla, treba
použiť pre snímkový let fotokomoru s menšou kon-
štantou. Moderné fotogrametrické lietadlá určené pre
civilné účely maj,ú maximálny dostup 6000 až
7000 m. Dolná hranica výšky snímkového letu býva
1000 mnad terénom. V zadýmených priemyselných
oblastiach mOže sa pre splnenie určitých úloh za-
lietanie vykonať aj vo výške pod 1000 m.
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50 zreteIom na význam, ktorý má správne -stano-
vený vzťah medzi snímkovou a mapovou mierkou pre
hospodárnosť a presnosť leteckej fotogrametrie, sme
uvažovali či sú vzťahy medzi mierkou snímky a mapy
vyslovené Gruberom a Heisslerom všeobecne platné.
Prediskutovali sme činitelov, ktorých treba pri volbe
vhodnej snímkovej mierky. Pritom sme zistili, že
snímková mierka závisí od účelu, ktorému má sním-
kový let slúžiť, od požadovanej polohovej a výškovej
presnosti mapy, .od viditelnosti, rozoznatelnosti a vy-
meratefnosti aj tých najmenších predmetov merania
a od fy:r.ikálných vplyvov, ktoré znižujú kvalitu
snímok, najma snímok širokouhlých. Množstvo fakto-
rov núti k uzáveru, že nieje možné podať jednoznačný
zákonný vzťah, ktorý by. platil pre každý osobitný
pripad. Na prikladoch sme ukázali ako postupovať
v praxi pri určovaní vhodnej snímkovej mierky
a poukázali sme na to, .akú úlohu má snímková
mierka pri zostavovaní náletového plánu.

70 100 115 125 150 170 200 210 350 500
I ~mf/"

m =J:!...
• f

1957/75



úkoly geodesie v zeměměřicki praxi Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 4

Úkoly geodesie V zemělněřické praXI
a) zápis vyšetrenej držby v kancelárii v zimnom období.

Zápis prevedie sa tužkou na 2. riadku;
b) zápis vyšetrenej držby v poli. Zápis prevedie sa tiež

tužkou na 2. riadku. Písanie indexov, alebo čisiel ev. listov
do pracovnej mapy odpadne;

c) pre zistenie celkovej v.ýmerypody užívatelov podla dnihu
kultúr (jednoduchým zoradením parc. listov podla druhu
kultúr a ich sčítaním) pri reklamačnom pokračovaní;

d) pre ručné, alebo strojno-počtové sumarizovanie.

Vládne uznesenie zo dňa25. jan. 1956 ukladá ÚSGK založiť
a uw:,žov,aťjedno~nú evide~~i~ pody. Širokej verejnosti zeme-
meracskych tec~nikov I?ra~uJuCIc~n~ tejto mimoriadne dOležitej
úlohe predkladam sVOJdiskuzny pnspevok v snahe nájsť naj-
vhodnejší sposob, ako túto úlohu zvládnuť do konca roku 1958
berúc v úvahu nedostatky mapového a písomného katastrál2
neho operátu na Slovensku. '
,Do~er.ajší tec~nologic~ý pos.tup pri polnych prácach, to jest
plsame mdexovych znaclek rmen vlastníkov a užívatelov alebo
čísiel evid~n~?ých listov do prac~vnej mapy bol nevýhodný,
lebo.~ obCIucel~e moWa pracovat len 1 vyšetrujúca čata. Do-
teraJs~aprax pn zakladaní JEP-potvrdila, že je účelnejšie, aby
v ?bcl pracovalo viac vyšetrujúcich čiat (3-4), ku ktorým sa
pnc1ení 1 meračská čata s obsadením inženiera alebo st. tech-
nik~~.~~orýby s~časne nSJ.llerňovalpráce JEP v dotyčnej obci.
Vacsma techmkov dOSlaf pracovala tak, že si zavádzala

rozne pomocné tlačivli, kde- si písala čísla parciel a mená,
potom po pracovnom čase a v dáždivých dňoch písala indexy
do prať. mapy a konceptov poz. listov.
Ďalej doterajší technologický postup vyžaduje pretl reklamač-

ným pokračovaním zostaviť súpis parciel a vyhotoviť ostatné
časti písomného operátu.
Je nemyslitelné predstavovať si, že vyšetrenie držby bude

prevedené na 100% správne a že po reklamačnom pokračo-
vaní bude len málo opráv písomného operátu.
, J~potrebné, súčasne pri z~ožení JEP vyriešiť aj ďalšiu jej
ud:r~bu,lebo tato okolnosťma vplyv na to, ako vhodne upraviť
tlačlvá pre JEP, aby súčasne slúžili pre obidva účely.
V snahe zabrániť dupl.te prác našich technikov predkladám

k pos.údeniu.~ávrh ~ko v~odne upraviť tlačivá potrebné na za-
lozeme a ďalsleudrzovame JEP s príslušným návrhom techno-
logického postupu.
Doporučujem zaviesť:
Parcelný list, ktorý podla pripojeného vzoru je upravený

tak, že bude slúžiť hneď už ako originál bez vyhotovenia ďal-
ších konceptov pre:

uzemie
Okres_
KrajHon

Tužkový zápis z 2. riadku po reklamačnom pokračovaní pre-
píše sa atramentom do I. riadku a parcelné listy sa zašlú strojno-
počtovej stanici na zosumarizovanie. Pre prevádzanie zmien
v evidencii pody bude slúžiť 2. riadok, do ktorého sa zápisy
prevádzajú zásadne tužkou. Parcelné listy sa zoradia podla
užívatelov pody v hosp. obci a vložia sa do obalu ev. listu.
Opisy parc. listov vyhotovia sa len pre užívateIov z iného okresu,
kde sa proti potvrdeniu zašlú príslušnému OMS.Každá parcela
bude mať tolko dielčích parc. listQv, kolko má roznych druhov
kultúr, alebo užívateIov bez reálneho rozdelenia v prírode
(u lúk, pasienkov). Výmera v parc. liste sa v tomto prípade
uvádza len dielčia, celková výmera sa uvedie len v parc. pro-
tokole. Parc. listy sa vydajú v blokoch po 100kusoch s perforo-
vaním. Po prevedenom zápise vo všetkých rubrikách sa roz-
triedia medzi užívatelov. Výhoda takto upravených parc. listov
bude aj v tom, že naši technici už pri polných prácach v obci
budú doplňovať výmery nezmenených parciel, parciel po ali-
kvotnej delbe a parciel ktorých výmery sa dajú vypočítať
z priamo meraných mier v poli. Okrem toho čistá zadná strana
parc.listov bude slúžiťako polný náčrt alebo na rozne poznámky.
Do parc. listov doporučujem napísať aj názov honu, lebo rolník
pri reklamačnom pokračovaní len podla honu a nie podla parc.
čísla priznáva sa k parcele. Názov honu treba písať podla te-
rajšieho pomenovania v obci a nie podla zápisu v písomnom
operáte.
Evidenčný list navrhujem vyhotoviť vo forme obálky, do

ktorej sa vložia parcelné listy a pri zmene užívatela sa jedno-
ducho prp.ložiado qbalu nového užívatela. Presun sa poznačí
v parc. protokole a opraví sa údaj o počte parc. listov na evi·
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denčnom liste. Číslaevidenčných listov do parc.listov sa zapíšu
odrazu a to výlučne až pri reklamačnom pokračovani, taktiež
vtedy sa zapiše aj velkostná skupina a charakter užívatefa.
Parcelný protokol - zápisy prevedú sa až po ukončení

reklamačného pokračovania. Pre potrebu MNV a ONVmóžu sa
vyhotoviť potrebné odpisy.
Ďalej doporučujem, aby SeK a OÚGK previedli:
1. rozpis kamerálnych prác na zimné obdobie;.
2. vymenovanie zodpovedných pracovníkov pre JEP;
3. rozpis úloh pre JEP na bežný rok a perspektívny rozpis

pre r. 1958;'
4. mesačné vyhodnocovanie soc. súťaže; v soc. súťaži ne-

stačí sa zamerať len na vyhodnotenie plnenia noriem, ale
aj plnenia plánu;

Užili paralaktického. způsobu měření délek stran polygonových
pořadů při provádění prací na jť\dnotné evidenci půdy.

Ing. Ladislav Bouška, OM8 Dačiťe 526.913.1:333.384
Při pracích na jednotné evidenci půdy je často nutno řešit

situaci, jak s nejmenším nákladem a v nejkratším čase zaměřit
stav v přírodě s přesností předepsanou směrnicemi pro tyto
práce a zobrazit jej na mapě v měřítku 1 : 2 880, která je zá-
kladem pro výpočet výměr. Je tomu tak zejména vpohranič-
nich obcích, kde bylo provedeno scelení pozemků při osídleni
pohraničí, na které pak byla navázána hospodářsko-technická
úprava pozemků. V takových úze~ch hývajíčasto zničeny
veškeré pevné body zrušením bývalých držebnostnich hranic
až na několik málo bodů obyčejně na katastrálnich hranicích
a v místni trati. Stávající operát HTÚP nelze pro nepostačující
přesnost použít pro jednotnou evidenci půdy. Pomocí několika
pevných bodů je proto třeba provést zaměřeni stavu v přírodě
a zobrazit jej v otisku katastrálni mapy. K zaměřeni lze použít
buď-2huštěni sítě pevných hodů protínánimvpřed,· nebo poly-,
gonových pořadů při nákladném měřeni délek.
V lednu 1956jsem provedl zaměřeni jedné menší obcevokrese

dačickém,kde nebylo lze převzít operát HTÚP, metodou para-

5. zainteresovať technikov na plneni plánu prémiami za
splnenie a prekračovanie výkonových noriem a súčasne
aj za plnenie plánu;

6. ustáliť zloženie vyšetrujúcej čaty pre JEP na tento stav:
jeden technik, jeden zapisovatel (figurant-ka) s celoročným
zamestnaním a dvaja aktivisti (doverni6).
Tvrdenie niektorých vedúcich, že zapisovatel' nie je nutný,
vonkoncom neobstojí a móže túto požiadavku neuznávať
len ten, kto osobne vyšetrovanie držby či už v poli alebo
v kancelárii neprevádzal.

Kapacitu prác na JEP treba rozhodne v roku 1957 zviičšiť
aspoň na dvojnásobok proti roku 1956, ak sa má dodržať
vládny termín ukončenia JEP do konca r. 1958 - Vyriešiť
tento problém je vecou nás všetkých a týmto svojim návrhom
v praxi už oyereným chcem prispieť k splneniu tejto úlohy.

laktického měřeni délek stran polygonových pořadů, která byla
popsána v zeměměřickém věstniku č. 6 z r. 1953 s tím zjedno-
dušením, že jsem základny volil přímo na polygon~vých bodech
a měřil je pro úsporu času jen pásmem na vidlici po vytyčeni
směru pentagonem. Délka stran byla volena od 250-430 m.
Základny byly voleny po 20 ID na obě strany od polygonového
bodu a vyznačeny tužkovými křížky na krátkých přechodně
stabilisovaných kolících. Signalisace byla provedena výtyčkami,
případně jen žlutou. tužkou. Úhly byly měřeny theodolitem
Srb a Štys s dělením 20H v ohou polohách dalekohledu a ve dvou
skupinách (protože stroj nemá posuvný limbus, bylo čtení
opakováno). Tím bylo získáno celkem 8 hodnot paralaktických
úhlů na dvacetimetrové základny, ze kterých byl vzat aritme-
tický průměr. Každá strana byla pro kontrolu měřena dvakrát
(vpřed a vzad) a pro porovnání byly některé délky měřeny
pásmem. Pro zhodnoceni výsledků byly dva pořady uzavřeny,
a to jeden o celkové délce stran 20S0m se souřadnicovými od-
chylkami 0,47 m a 0,84 m a druhý o celkové délce stran 3700m
se souřadnicovými odchylkami 1,6Sm 1,22 m.Dosažená přes-
nost úplně postačuje danému úkolu. Odchylky mezi dvojím
měřenim se pohybovaly od 1/1000 do 1/3000. Průměr z měření
délky dvojím směrem byl porovnán s délkou měřenou pásmem

1957/77



Geodetický ohzor
sv. 3/45 (1957) č.4

a činil 1/2000. Polygonový pořad byl vynesen na průsvitku se
zjištěnou srážkou papíru otisku katastrální mapy a propíchán
do tohoto otisku. Polygonových bodů bylo použito pro jedno-
duché doměření situace. Tam kde situace byla velmi jednoduchá,
byla současně zaměřena polárně, při čemž délky byly změřeny
popsaným paralaktickým způsobem.
Racionální pracovní postup by byl asi tento: při volbě po-

lygonových bodů se vytyčí základna pro směr vpřed a při
vlastním měření úhlů se vytyčí základna pro směr vzad, takže
při vlastním měření úhlů na stanovisku se měří úhel polygono-
vého pořadu a paralaktické úhly pro zjištění délek obou polygo-
nových stran současně. Signalisaci provádí spolehliví figuranti

Zlepšovací návrhy,
problémy a stanoviska

Pikýrka s kroužkem
Zlepšovací návrh 526.961

Kroužkování bodů vynesených koordinatografem je jednou
z nejobtižn~jších prací při konstrukci nové mapy. Hrubě pro-
píchnuté body znehodnocují mapu, jemně propíchnuté se špatně
hledají; musí být nejprve zakroužkované tužkou, aby sepro-
píchnutý bod snadněji našel. Další nevýhodou dosavadní kon-
strukce pikýrky je ta okolnost, že při tvrdém podkladě (na
hliníkové folii) je stopa po propíchnutí mělká, na měkkém pod-
kladě (kreslicí papír na rýsovací desce) je pika hluboká a velká,
neboť každý koordinatograf nemá zařízení na regulaci hrotu.
Předložený návrh přináší zlepšení v tom směru, že pikýrka je

konstruována tím způsobem, že výška hrotu je omezena vy-
soustruhovaným kroužkem, který brání pikýrce vniknout hlou·
běji do papíru, než dovolí okrajový kroužek, čímž poskytuje
záruku, že všecky propíchnuté body jsou přesně stejné a na
papíře s kovovou vložkou nikdy nedosahují až do kovu. Tím
se též-hrot pikýrky šetří proti rychlému opotřebení. K trvanli·
vosti hrotu přispívá také ta okolnost, že hrot může být při této
konstrnkci vybroušen dotupějšiho úhlu.
Další zlepšení spočívá v tom, že při této konstrukci můžeme

kroužkovat bod současně s pikýrovánim a to buď trvale nebo
přechodně. Stane se to tím způsobem, že do pinsety nebo po-
dobného držátka uchopíme kousek barevné pásky z psacího
stroje, uhlového nebo tuhového papíru a při pikýrování pod.
ložime pod pikýrku.

Na přiloženémvyobrazeni je naznačený řez navrženým tvarem
pikýrky ve zvětšeném měřítku 100 : 1. Hrot a síla kroužku Zů'
stávají stejné i při různých rozměrech kroužku, jehož průměr
se mění podle určení kroužkovaného bodu s ohledem na pří.
slušný předpis (značky).
Dle potřeby se dá tato. "pikýrka" upravit bez piky se sa-

motným kroužkem, případně opatřit i jinou značkou podle
značkovacího klíče.

opatření dalekohledem pro s~azší optické dorozumívání. Po-
mocné kolíky pro označení základen se po zaměření úhlů vy-
táhnou, aby nedošlo k záměně s body polygonovými. Signali.
saci lze provést jen olovnicí se silnějším motouzem upevněnou
na delším stojánku, nebo značkami dálkoměrné soupravy.
Jsou·li dobře zapracovaní figuranti, vystačí se se složením čety
104, t. j. jeden inženýr a 4 figuranti, a to po jednom figurantu
na základnách a dva figuranti u stroje.
Při zapracované četě spolehlivých figurantů je možno zaměřit

asi 8 stanovisek na ploše 100-150 ha s úsporou asi 60 % času
proti normálnímu měření délek stran. Popsaná metoda je dobře
použitelná v oblastech, kde je nutno zobrazit jednoduchou
situaci na větších plochách.

ZHzení poradního sboru pro mechanisaci evidence v resortu
ÚSGK

Koncem r. 1956 byl v resortu Ústřední správy geodesie a
kartografie ustaven poradní sb,or pro mechanisaci evidence.
Hlavním úkolem tohoto sboru bude pře.devším sledovat plné

a účelné využití strojní početní stanice USGK a doporučovat
Ústřední správě geodesie a kartografie opatření k postupnému
mechanisování prací nejen na omezeném úseku administra-
tivy, jako dosud, ale v pokud možno nejširší míře v administra-
tivě i technických pracích. Poradní sbor bude také sledovat mož-
nost mechanisace některých geodetických početních prací i mož'
nost zavádění nových mechanisačních prostředků.
Mechanisace evidence a výpočetních prací je důležitým člán·

kem mechanisace vůbec. Proto se vláda zabývala ve své schůzi
dne 4. ledna 1957 dokumentem Státního úřadu statistického
o mechanisaci evidence a výpočetních prací, z něhož i pracov-
níkům resortu ÚSGK připadne nemalý úkol mechanisace v oboru
gegdesie. Poradní sbor bude mít na tomto úkolu svůj podíl.
Je ovšem třeba, aby všichni pracovníci resortu Ústřední správy
geodesie a kartografie i zeměměřiči projekčních složek svými
náměty k plnění tohoto úkolu přispěli.
Poradní sbor také naváže styk s poradními sbory jiných

institucí a s Ústavem matematických strojů při Československé
akademii věd, aby získal zkušenosti o využívání mechanisace
v evidenci a výpočetních pracích na jiných úsecích našeho
hospodářství.
V této hlídce bude poradní sbor informovat občas čtenáře

o námětech a o možnostech i způsobu použití služeb strojní
početní stanice. Dr Válka

Návrh na prováděni některých praci praktické geodesie stroji
na děrné štftky

Ze studia strojů na zpracování děrných štítků a z konfrontace
prací na těchto strojích s některými pracemi geodetickými plyne
možnost i hospodárnost použití těchto strojů též mimo práce
čistě výpočetní. Doporučuje se ústavům geodesie a kartografie,
pokud mají možnost použit děrovačů, třidičů a tabulátorů
str()jní stanice ÚSGK nebo stanice jiného podniku, používat
k pracím uvedeným v normách vln č. 412, 430 a 431 jednotných
výkonových norem služeb strojních početních stanic.
Čísla bodů a jejich souřadnice mohou být podle výpočetních

protokolů naděrovány do štítků. Děrování bude vyžadovat
maximálně 30 úderů na jednom štítku, takže posuzováno podle
norem při největší obtížnosti se vyhotoví 123 štítků za hod.
Včetně kontroly to bude 60 štítků za hodinu, t. j. 480 štítků
za 1 pracovní den.
Tím, že přeneseme tyto údaje z výpočetních protokolů na

štítky, můžeme pak snadno vyhotovit:
1. místo ručně vyhotoveného seznamu souřadnic (norma

vnl č. 412) tištěný seznam tabulátorem, při čemž jsme si pře-
dem aritmeticky srovnali vyděrované štítky podle čísel bodů.
2. Místo přípravy k vynášení na koordinatografu a místo zá·

znamu souřadnic pro vynášeJÍ1 (norma vnl č. 430 a 431) vy.
třídíme štítky nejdříve podle x-ových souřadnic sekčních čar,
tyto skupinky pak podle y-ových souřadnic sekčních čar
(nebo naopak). Takto vytříd'ěné skupinky pak otiskneme tabulá-
torem jako přípravu pro jednotlivé listy. K nim jen zapíšeme
souřadnice zeměpisné a souřadnice bodů mimo sekční rámec, ač
i ty je možno získat tříděním.
Při zpracování 1000 bodů strojní početní stanici zkracuje se

čas potřebný při zpracování ručním přibližně na jednu pětinu.
Dr Válka
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526.8 Blahák, VI.
Užitá kartografie I. Učební text. Vydalo SNTL, Praha 1956,

174~tr., 49 obr. Cena 12,45 Kčs.
Čs. kartografie plní po druhé světové válce velmi náročné'

úkoly. K tomu bylo nutno ji přeformovat soustředěním do
resortuÚSGK a bylo třeba zajistit soustavnou výchovu kvalifi·
kovaných odborníků. Proto byla na zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze tradični výchova v oborech kartografického
zobrazování, topografického mapování a reprodukce map do·
plněna ještě přednáškami z užité kartografie, obsahujicl.mi
v jádru výklady o tvorbě odvozených map. Předmě~ byl svěřen
prof. Ing. Dr VI. Blahákovi, jenž se ujal i obtížného úkolu na-
psání učebního textu. Obtížného proto, že v daném oboru
a v pchdované koncepci nejsou k disposici přiléhavé prameny.
Autor sestavil látku ze svých bohatých zkušeností a s použitím
řady dl.lčíchpramenů. Dnes máme hotové skriptum před sebou
a můžeme říci, že splňuje vytčený úkol a bude dobře sloužit
jako základní učebni text svého oboru posluchačům geodetické
specialisace a jako dílčí text posluchačům specialisace karto-
grafickéna zminěné fakultě. Můžemevšak právem předpokládat,
žebude pro bohatství shromážděné látky na prospěch i pracov·
níkům praxe, a proto podáme o něm stručnou informaci.
Látka je rozvržena do úvodu a tři kapitol, z nichž prvá podává

definici mapy a rozbor jejího obsahu, druhá jedná obecně
o sestavování odvozených map a třetí popisuje některé nej-
důležitější druhy speciálních kartografických děl a jejich tvorbu.
V úvodu je vysvětlen obor užité kartografie a v rámci členění

kartografie jako celku je krátce nastíněna její problematika.
I. kapitola po definici plánu a mapy ukazuje mnohotvárnost

aspektů, s nimiž nutno přistupovat k obsahu mapy. Výklad
o třídění map se přidržuje správně nejlogičtějších dnes užíva-
ných hledisek, založených na původu prvků mapou zobrazo-
vaných, jak je nacházíme u sovětských i mnoha jiných karto-
grafů. Přehledně je vysvětlen klad a označování listů našeho
souboru nových topografických map a je objasněna jeho účel·
nost. Stručný výklad vývoje kartografie, na nějž navazuji
ještě některé pasáže v dalších odborných kapitolách, je za-
měřen zejména k způsobům a technikám vyjadřování mapové
náplně. Následuje rozbor mapy podle původu jednotlivých
jejích prvků. Vedle popisné části jsou zde zdůrazněny geo-
grafickézákonitosti, jejichž správné vyjádření patří k základním
požadavkům při vytváření mapy. PAlsledníodstavec I. kapitoly
pojednává o tvůrčím procesu generalisace, jímž se zabývá Wavně
s Wediska,funkce inženýra-kartografa (m. j. ukazuje též vliv
generalisace vrstevnic podle prof. Kella).
II. kapitola probírá postupně celý proces připravy a vypra-

cování sestavitelského a vydavatelského originálu mapy i jejich
průvodních materiálů. Všímá si zase hlavně inženýrských We-
disek, jako ku př. možností interpolace při zhušťování mapové
sítě pro překreslování obsahu, možností použití jednotlivých
způsobů přenášení kresby s podkladových map na sestavitelský
originál atd. Značná pozornost je věnována postupům zpraco-
vání odvozených topografických map našich, německých a fran-
couzských.
III. kapitola, pojednávající o hlavních druzích speciálních

map a ostatních speciálních kartografických dílech, vysvětluje
význam těchto prací, jejich charakteristiky i způsoby jejich
zpracování. Pozornost je zde věnována též dnes dobovému po-
řizování plastických map.
Vídíme z tohoto přeWedu, že v textu je uceleně pojednána

problematika oboru užité kartografie (přidržime-li se tohoto
dosudužívaného názvu uvažované discipliny, ne dosti vyhovují-
cího). A přes nevelký stránkový rozsah skripta možno říci, že
jsou v něm shromážděny opravdu bohaté zkušenosti a po-
znatky - i když někdy jen letmo podané. Ti) ovšem neznamená,
že by k textu nebylo možno uplatnit polemické připomínky,
vždyťse jedná o obor, který se v praxi naší i většiny cizich států
teprve propracovává na všestrannou vědeckou basi, zkoumá
novépracovní možnosti, sjednocuje svou terminologii atd. Tak
také nutno chápat autorovu snahu o podání důležitých hledisek
různých kartografických "škol", aniž by bylo zastiňováno do-
minující postavení kartografie sovětské. Nebylo by proto na
místě rozvádět v této stručné zprávě možnost různých názorů
na některé jednotlivosti výkladů, z nichž si student má odnést
nesporné základní vědomosti a informativní rozWed po sou-
časném stavu problematiky kartografie.
V textu zůstaly některé drobnějš!. závady, jako ku př. užití

termínu projekce pro kartografická zobrazení, terminu Hlavni
správa geodesie a kartografie misto Ústřední správa ••• , a pod.
Nejsouvšak tawvého rázu, aby moWy čtenáře zmýlit. Určitým

didaktickým nedostatkem je ne dosti koordinovaný výklad
členění speciálních (zejména hospodářských) map v kap. I. a III.
Malý počet praktických ukázek, v tomto druhu díla velmi
citelný, nejde na vrub autora, poněvadž byl diktován omezenými
technickými (reprodukčními) možnostmi, jakož i snahou o mini-
mální cenu skripta. Tuto nevýhodu pocítí ostatně jen čtenáři
mimo'školu, zatím co studenti uvidí ukázky v hodinách cvičení,
jak autor sám upozorňuje. Obrázky v textu byly velmi dobře
připraveny, provedení tisku svědčí pouze o průměrné péči
tiskárny.
Možno tedy profesoru Blahákovi vyslovit vděk za sepsání

zdařilé a velmi užitečné učebnice, kterou budou se zájmem
a prospěchem studovat též naši kartografové v praxi.

Kovafík

526.8 Kuska, F.
Kartometria. Vydalo Slovenské vydavatelství technické

literatury, Bratislava 1956, 148 strana, 99 obrázků, 4 tabulky,
2 přílohy. Cena váz. 16,45 Kčs.
Profesor Kuska ujal se aktuálního a záslužného úkolu - se-

psání první samostatné tištěné učebnice kartometrie v ČSR,
určené posluchačům geologicko-geografickéfakulty, zeměměřic-
kého inženýrství, učitelům zeměpisu i všem ostatním zájemcům.
Podává velmi srozumitelně přeWed elementárních znalostí, po-
třebných k provádění kartometrických prací, seznamuje s jedno-
duchými postupy řešení základních kartometrických a mono-
metrických úloh, dále uvádí některé možnosti třídění map
a v závěru uděluje nejdůležitější praktické pokyny pro kartiro-
vacl. a kartometrické práce. Je tedy v publikaci shrnuta velmi
bohatá látka, což ovšem při předem vymezeném stránkovém
rozsahu a při jejím základnim určení jako učebnice omezilo
možnost širšího rozvinutí problematiky. kartometrie. Takto
ztíženého úkolu se autor zhostil úspěšně a podařilo se mu sepsat
učebnici, která - předpokládajíc přirozeně základní znalosti
matematické kartografie - poskytne první poučení všem, kdož
se mají zabývat měřením na mapách.
Čtyři kapitoly knihy jsou uspořádány takto:
I. kapitola obsahuje výklady o nejvlastnější kartometrii.

Upozorňuje na její problematiku, t. j. na všechny okolnosti,
k nimž nutno při měření na mapách přihlížet, dále popisuje
běžné kartometrické pomůcky a jejich užití, pojednává o srážce
papiru a konečně podává řešení základních kartometrických
úloh (měření délek, ploch a úhlů z mapy, určování zeměpisných
souřadnic a zakreslování ortodromy a loxodromy do mapy).
II. kapitola vysvětluje elementární postupy' vyšetřování

základnich morfometrických charakteristik na podkladě karto-
metrických měřeni. J sou probrány střední výšky topografické
plochy (středni výška vrcholů, sedel, hřebenů atd.), střední
úhel sklonu, skutečná výměra a objem topografického povrchu.
III. kapitola zdůvodňuje potřebu klasifikace map a podává

některé možnosti třídění podle původu, měiitka, obsahu,
účelu a kresby a konečně podle způsobu vyhotovení mapy.
IV. kapitola seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími praktickými

pokyny pro úspěšné provádění kartirovacl.ch a kartometrických
prací.
Výklady jsou kromě velmi názorných obrázků doprovázeny

praktickými příklady, v nichž čtenář najde dobré vodítko při
své práci.
Už sám tento strohý přehled látky jistě prokazuje, že kniha

je uceleným základem znalostí, póskytujícl.m možnost dalšího
studia tam, kde by toho bylo třeba, jako ku př. 11 velmi nároč-
ných kartometrických úkolů technické praxe a pod. Svědomitost
autorova umožnila, že textu nelze vytknout žádné zaviněné ne-
srovnalosti. Lze vznést jen několik připomínek v zájmu bezpeč-
nější orientace nezasvěceného čtenáře a pro možnost aktuálnl.ho
doplnění při přípravě dalšl.ho vydáni učebnice.
Tak ku př. až do str. 60, Wavně při výkladu měření některými

pomůckami (odpichovátkem, str. 10 dole a pod.) neuvažuje
autor vlastnosti kartografických zobrazení, případně někde též
srážku papíru. Bylo by vhodné zde čtenáře výslovně upozornit,
že jsou myšlena měření malého rozsahu na mapách velkých
měřítek, při nichž zmíněné vlivy zanikají.
Předpoklad, že délku změříme na mapě na 0,1 mm (str. 25)

je dosti příznivý a neplati obecně. Podobně při určování plochy
z jejich kartometricky vyšetřovaných rozměrů je vymezení
přípustné odchylky dvou výsledků hodnotou skutečné chyby
jednoho co nejdokonalejšího výsledku značně přísné. Rozhodně
zde jsou mnohem vážnějším vlivem nepřesnosti samotné mapové
kresby a bylo by na prospěch v příštím vydání knihy uvést
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alespoň některé jejich orientační hodnoty a jejich vliv na karto-
metricky vyšetřené veličiny.
Ke kapitole o třídění map: Jak autor sám uvádí na str. 139,

je v knize podána jen ukázka třídění map. Klasifikace map je
pro ~elkou mnohotvárnost materiálu značně ohtížným úkolem
a není dosud sjednocena. Nejreálnější základy a nejohecnějš
plastnost má třídění užívané sovětskými i jinými kartografy
(Sališčev, Gedymin a j.). V něm podle ohsahu (a tedy také
účelu, nehoť účel je jedním z přímých faktorů řešení ohsahu)
dělíme mapy zpravidla na všeohecné a speciální, všeohecné
dále na topografické a přehledné, speciální na fysicko-geo-
grafickli, sociálně ekonomické a technické. V rámci tohoto zá-
kladního schematu lze pak vysvětlit další možnosti třídění podle
ohsahu mapy, z nichž některými se autor zahýval. Tltkto uspo-
řádaný výklad získal hy m. j. též na přehlednosti. Pokud jde
o třídění map podle měřítka, jsou autorem udávaná rozhraní
velkých, středních a malých měřítek přizpůsohena přísnějším
náhledům techniků oproti všeohecnějším hlediskům geografic-
kým (tam jsou zpravidla zdůvodňována rozhraní 1:200000
a 1: 1 miL).
Mimo to je třeha čtvrtou kapitolu knihy doplnit tím, že dnes

vytyčené základní čs. mapové dilo hude v měř. 1: 10000,
nikoliv 1: 5000, jak tomu hylo ještě v dohě, kdy autor knihu
připravoval. Postrádat nutno v této kapitole vysvětlení kladu
a označování listů našich nových topografickýůh a přehledných
map od měř. 1 : 5000 až do 1 : 1 mil., které hy přispělo kúplnosti
výkladu o systémech map na našem území.
Zhývajících několik málo drohných nedostatků v textu knihy

není třeha zde uvádět, pozorný čtenář si je sám odstraní.
Zmíněné připomínky nezastiňují nikterak skutečnost, že

kniha má hohatý a dohře zpracovaný ohsah. Poněvadž pak vý-
klady jsou velmi srozumitelné, přehledně uspořádané a pro-
vedení tisku je zdařilé, lze doporučit prostudování učehnice
všem, kdož potřehují s 'mapou zacházet nejen jako s učehní neho
orientační pomůckou, ale též jako s pramenem různých čísel-
ných údajů, vztahujících se k zemskému povrchu. Knížka vyšla
z povolaných rukou geodeta-kartografa a plně vyhovuje svému
účelu. Bylo hy si přáti, ahy prof. Kuska mohl vhrzku zpracovat
ohsáhlejší a stejně úspěšnou puhlikaci z tohoto velmi zajímavého
a aktuálního ohoru - kartometrie.

518.2: 526.8 Štorkán, F.
Kartografické tabulky pro nové mapy. Elipsoid Krasovského.

Vydalo Státní nakladatelství technické literatury. Praha 1956.
Cena hrožovaného výtisku 3,62 Kčs.
Nově vydané kartografické tahulky poskytují všechny po-

třehné veličiny pro konstrukci rámců a různé geodetické vý-
počty mapových listů v měřítkách 1: 100 000, 1: 50 000,
1: 25 000 a 1: 10000, uspořádaných v šestistupňových pásech
Gaussových, jež zohrazují konformně do roviny elipsoid Krasov-
ského na území našeho státu. K tomu účelu je v knize upraveno
líest odlišných číselných tahulek, označených číslicemi I až VI,
Tahulka I podává čísla šestistupňových Gaussových pásů,

zeměpisné délky jejich středních (základních) poledníků a čísla
listů světové mapy 1 : 1 000 000, jak se vyskytují na území ČSR.
Tahulka II je rozděleaa na dvě samostatné části a hledají se
v ní zeměpisné souřadnice rámcových' čar listů map všech mě-
řítek od 1: 100000 až do 1: 10000, V první části (tah. lIa)
jsou tahelovány všechny zeměpisné délky, počítané od základ-
níhopoledníku, pro rámce poledníkové těchto listů, v tahulce
IIh pak zeměpisné šířky rámců rovnohěžkových. Poněvadž list
světové mapy 1: 1000000 je rozdělen ve směru poledníků na
dvanáct pásů a ve směru rovnohěžek na dvanáct vrstev (celkem
na 144 listy mapy 1: 100000), je v tahulce lIa pro každý takový
poledníkový pás, do něhož zapadají určité listy map 1: 100000
a všech větších měřítek, upraven jeden velmiprakticky uspořá-
daný díl, z něhož lze ihned pro daný list mapy kterýchkoli mě-
řítek uvažovaného pásu vypsat zeměpisné délky kJ:lljníchpoled-
níků listů. ·Tahulka lIa má 12 takových dilů. Pro tahulku IIh
stačí užít tahelaci toliko pro 11 vrstev, v nichž jsou podohně
'uspořádány všechny listy spadající do příslušné vrstvy; v ní
jsou uvedeny zeměpisné šířky jejich okrajových rovnohěžek.
Tahulka III obsahuje pravoúhlé souřadnice x, y v Gaussově

zohrazovací rovině ke každému rohu map 1: 100000, 1: 50 000
a 1: 25 000. Souřadniae rohů listů 1 :10 000 se vypočtou inter-
polací funkce o dvou argum. ze souřadnic příslušného mapového
listu 1: 25 000. Tahulka IV vykazuje tahelaci meridianové
konvergence okrajů listů map všech jmenovaných měřítek
kromě mapy 1: 10 000. Ta se určí opět interpolaci. Tahulka V
ohsahuje hodnoty délkových rozměrů rámcových čar listů mapy
na elipsoidu v příslušném měřítku jejím a současně také sku-
tečnou plochu listu, jak se jeví na Krasovského elipsoidu. K ta-

hulce jsou prlpojeny pro tahelované délky korekční opravné
hodnoty, plynoucí ze skreslení délkového. Do této tahulky jsou
kromě map nahoře zmíněných měřítek ještě tahelovány roz-
měry délkové a plochy pro listy map 1: 200 000, 1: 40 000
a 1: 75 000.
Tahulky označené číslicíVI ohsahují korekce k převodu vzdá-

leností a ploch v určité nadmořské výšce případně do zohrazovací
roviny, dále malé opravy rovinných souřadnic vypočítaných
z daných souřadnic zeměpisných, tahelaci veličin pro trans-
formaci souřadnic a p.
Tahulkám předchází výklad o uspořádání listů map odvoze-

ných z listu mapy světové dělením až na listy 1: 10 000, pak
nejnutnějš~ poznatky o Gaussových pásech šestistupňových
a jejich uiívaných překrytech, jakož i o terminologň a symbo-
lice'v tahulkách a upotřehených vzorcích a pak ukázáno na pěti
příp'adech, jak lze vhodně použít tahulek ke všem konstrukčním
úkolům rámců mapových list\!, jak lze ze zeměpisných sou-
řadnic určovat tahulkami souřadnice v Gaussově rovině, kon-
vergence listů, jak lze transformovat souřadnice z jednoho pásu
do druhého atd. Příklady jsou voleny pro všechny v praxi se
vyskytující případy a lze z nich čerpat rychlé poučení, jak se
dají předložené tahulky výhodně použít pro důležité mapovací
práce.
Tahulkám se nedá v celku nic vytknout, jen hych chtěl

upozornit na tiskovou chybu pro LlY2na str. 15 odst. 7, kde
má hýt mezi Llx1sin Lloc a LlYlcos Lloc znaménko + místo -.
V příkladech se však užívá správného znaménka. Také při
definici Gaussova zohrazení s elipsoidu do roviny není to
kartograficky přesně vzato konformní příčné válcové zobrazení,
nýhrž se mu v úzkých pásech prakticky hlíŽí.
Vydáním kartografických tahulek pro nové mapy, hudované

v nové zohrazovací soustavě a na novém elipsoidu, se Ing.
Štorkán velmi zasloužil o urychlení úkolů, které na naši úřední
kartografii čekají.

Fiala

62.002.2 Kolektiv des VEB Carl Zeiss Jena
Konstruktionsbeispiele aus der Feingeratetechnik. VEB Verlag

Technik Berlin 1955, 124 stran, 5 tahulek a 4 přílohy, cena
Kčs 18,60.
Rozvojem aktivistické činnosti, socialistického soutěžení a

zlepšovatelského hnutí v Německé demokratické republice hyly
již docíleny významné výsledky při mírové výstavhě vlastní
silou. Vydavatelství uvedené puhlikace vychází z té zásady, že
hy výsledky mohly hýt ještě mnohem větší, kdyhy se zkušenosti
vědců, inženýrů, aktivistů a novátorů staly všeohecným vlast-
nictvím celé veřejnosti a že je proto nalehavě nutné zDl~čněroz-
šířit technicko-vědeckou výměnu zkušeností.
Novátoři a aktivisté národního podniku Carl Zeiss Jena hledali

proto novou cestu, jak hy technické poznatky ryehle-a v přesné,
i když heslovité formě, předávali všem zaměstnancům závodu
a současně, jak hy získali podněty a připomínky ke zlepšení
vlastní práce. Podle zlepšovacího návrhu jednoho konstruktéra
vytvořili již v únoru 1951 "technický koutek" s technickými
nástěnkami, na nichž stále zveřejňovali dohrá řešení určitých
technických prohlémů, která vypracovali v konstrukční kance-
láři při vývoji přístrojů.
Dále hyli vyzváni vaichni spolupracovníci, ahy ohlásili dohré

řeŠení prohlémů, které našli při zpracování svých konstrukcí
a aby podávali vhodné návrhy. Po vyhodnocení hyly náměty
zveřejněny v "technickém koutku" ve formě příkladů a tak
zpřístupněny především mladým zaměstnancům dílen a kon-
strukčních 'kanceláří. Mnohé z těchto konstrukčních ·příkladů
daly pozoruhodný podnět k vyvinutí zcela nových stavehních
elementů.
Předložená knížka je vhodně vyhraným a sestaveným sou-

horem padesáti takových konstruktivních zlepšovacích návrhů
zpracovaných technicko-vědeckým kolektivem Zeissových zá-
vodů. Je to jen malá část různých řešení provedených širokým
okruhem velikého kolektivu odhorníků a mladých adeptů
jemné mechaniky a stavhy přesných strojů. Práce v "technickém
koutku" sloužila výměně zkušeností mezi zaměstnanci závodu,
kdežto puhlikace sleduje vyšší cíl - výměnu technicko-vědec-
kých zkušeností mezLjednotlivými závody.
Z obsahu sluší uvést řešení různých závěrů volných částí

strojů, zarážek, ustanovek, vedení,. uložení, rektifikačních za-
řízení, spojek převodového ústrojí, spojení součástí mechanismů,
převody a zařízení k přenosu sily a různé jiné věci. Knížka je
nejen nezbytnou pomůckou zlepšovatelům a konstruktérům
v ohoru jemné mechaniky geodetických přístrojů, ale i výbornou
ukázkou pro ty, kteří zlepšovací návrhy posuzují, třídí a zavádí
do praxe. Zlepšovací návrhy jsou na příkladech posuzovány
podle složitosti konstrukce a s tím souvisících výrohních ná-
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