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Usnesení ÚV KSČ a vlády o zvýšení úlohy vědy '. přehledy
VýVOji a struktuře oboru z hlediska
vědeckotechnické
úrovně".
a technUty v rozvoji výrobních sil nárOdního hospodářství ČSSR stanovil«;>, aby pro všechny základNeméně důležité je vymezení oboru, pro které je
ní obory vědecké a technické činnosti byl zajištěn
organizace určována vedoucím oborovým pn:.covľšúčinný systém, koordinace
vědeckých a technictěm a vymezení rozsahu gesční pravomoci. Obor
kých prací. Je to nezbytné k, urychlení
rozvoj u může být stanoven buď jako celý vědní obOj:, nebu
vědy a techniky,
ke koncentraci
vědeckých a
jen jehb část, nebo i obor podle technologie výro·
technických sil na nejdůležitější vědeckotechnické
by, nebo podle finálních výrobkfi.
problémy oboru, a tím i' k podstatnému zvýšení
Ve smyslu uvedených 'zásad a na základě :Jávrhů
účinnosti práce výzkumných, a vývbjových praco- ,
resortů vypracovala Státn~ komise pro rozvoJ a
višť a vlivu na rozvoj výrobních si~ v ČSSR.
Ikoordinaci vědy a techniky návrh sítě těchtu praPředpokladem k realizaci tohoto usnesení je vybucovišť a první část uveřejnila v červenci 19f.i3i1 sedování sítě oborových vedoucích pracovišť vědecznamu oborových v.edoucích pracovišť, kteli' nyl
kotechnickéhO rozvoje, která umožní vyloučit nerozeslán všem resortům. Seznam je členěn podle
účelné duplicity ve výzkumných a vývojovýchpraresortfi, do jejichž kompetence spadají příslušná
cích, dosáhnOut návazllost a koovdinaci vědeckooborová vedoucí pracoviště; obsahu~ názvy a sídtechnického pokroku na úseku technologie i na
la oborových veaoucích
pracovišť, obory jejicb
úseku výroby nových výrobku a zajistit maximální
gesční pfisobnosti, přehled pracovišť gesčně podřívyužití tvůrčI kapacity pr'acovníků ve vědě a tech~
zených i pracovišť spolupracujících.
nice. Nedoucí oborová pracoviště budou vybavena
Do seznamu oborových vedoucích pracovišť byl
gesční pravomocí v oboru
vědeckotechnického
zařazen i Výzkumný ústav geodetický, topograficrozvoje, kterou na ně přenesou příslušní miniský a kártograflcký
[VOGTK], a to pro obory geotři a vedoucí ústředních orgánu.
dézi>e, fotogrammetrie"
kartografie,
geodetické
Oborová vedoucí pracoviště se stanou dUlf;žitým
astronomie a geodetické gravimetrie. Jemu gesčně
nástrojem v oblasti· ústředního řízení a plánování
podřízenými pracovišti jsou v .seznamu uveden3
vědeckotechnického
rozvoje a umožní při správmimo pracoviště uvnitř resortu Ú'SGK i katedry
ném plnění svých 'Úkolu dosáhnout kvalitativního
a ústavy geodézie, fotogrammetrie
a kartografie
zvratu v práci výzkumných a, vývOjových praCQ- vysokých škol (reso'rt ministerstva školství a kulvišt
tury) a pracovjšť resortů ministerstva
.,:emědělství, lesního a vodního hospodá,řství, ministerstva
Aby tuto funkci mohla oborová yedoucí praco·
paliv, ministerstva
hutního průmyslu '.fl rudných
viště řádně vykonávat, je důležitý jejich výběr
dolů, ministerstva
Výstavby, ministerstva 'dopraz vědeckovýzkumných ústavu ČSAV, z výzkumných
vy, Ústředního
geologického
úřadu a Ústřední
ústavfi ústř~dních úřadů, t vysokých škol a jejich
správy
spojfi,
pokud
řeší
úkoly
v oboru působfakult i z' některých jiných organizací vědecko-,1ýzkumné a vývojové základny v ČSSR. V každém . nosti gesce.
Předseda .Ústřední správy geodézie 'a kartograpřípadě musí být vybraná organizace schopna nafie po projednání se Státní komisí pro rozvoj a"
vrhovat koncepce vědeckotechnického
rozvoje oba·
koordinaci vědy a techniky určil a dne 29. červen·
ru, soustřeďovat zkušenosti a poznatk'y o světovém
ce 1963 vyhlásil Výzkumný ústav geodetický, topostavu vědy a techniky oboru a vytvářet ucelené
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aby návrh plánu rozvoje vědy a techniky na rok
1966-1970 obsahoval všechny nejdůležitější úlwly ,
geodézie, fotogrammetrie,
kartografie,
geodetické
astronomie a geodetické gravimetrie
bez ohledu
ha to, zda tyto úkoly budou řešeny na pracovištích
resortu ÚSGK, nebo na pracovištích jiných resortl1.

Na úseku meziná~odní vědeckotechnické
spolu- .
V této funkci jsou Výzkumnému ústavu geodepráce bude VÚGTK projednávat a koordinovat jed-,
tickému, topografickému
a kartografiskémll
gesčnotlivé úkolý a vypracovávat podklady pro jednáně podřízeny v resortu' Ústřední správy geodé:zie
ní o mezinárudní dělbě práce v oblasti vědy,'výa kartografie
složky vědeckovýzkumné
a vývOjOzkumu a vývoje. Důležité úkoly bude zajišťovat
vé základny
a pracoviště 'tééhnického
rozvoje
VÚGTK na úseku rozvoje vědeckovýzkumné a vY,ústavll Ústřední správy geodézie a kartografie.
vojové základny, ve vědeckých, technických a okoGescnš závišlé a spolupracující organizace jiných
'nomických informacích, na úseku vynálezů a zlepresortu vyhlásí Ústřední správa geodézie a kartošovacích návrhů i na úseku technické normalizagr,afie 'po projednání s příslušnými
ústředními
ce. Aby se s novou organizací seznámili všichni,
orgány.
odborní pracovníci, kt,erých se týká, zašle ÚSGI5
Působnost Výzkumného ústavu geodetického, tostatut po jeho vyhlášení všeJ,1l gesčně podřízený~
pografického
a kartografického jako oborového organizacím.
vedoucího pracoviště vědeckotechnického
rozvoje,
Je přirozené, že vztah mezi vedoucím pracovišjeho povinnosti a práva, budou upraveny statutem
těm agesčně podřIzenými pracovišti bude vztahem
který vyhlásí Ústřední správa geodezie a kartomezi rovnoprávným
a organizačně navzájem negrafie po projednání se StátnI komisí pro rozvoj
závislými jednotkami a nenahražuje řízení po ara koordinaci vědy a techniky. Povinnosti, které
ganizačnI linii. Příkazní Rrávo vedoucí pracoviště
př~padnou VÚGTK z titulu oborového vedol!cího
vůči ostatním
organizacím
oboru nemá. Výkon
pracoviště, jsou nemalé a bylo by dobře, aby si to
gesce bude uskutečňován
vzájemnou dohodou a
uvědomili všichni pracovníci geodézie, fotogram-'
v přIpadě rozporů rozhodnou nadřízené ústřední
metrie a kartografie ve státě, aby svoji spolupráorgány, případně Státní komise pro' rozvoj a ko- '1
cI pomohli VÚGTK zajistit splněnI těch cnů,kte·
ordinaci vědy a techniky po projednání s nimi.
ré usnesení KSČ a vlády od oborových vedoucích
Dborové vedoucI pracoviště má ovšem právo popracovišť očekává".
'
žadovat od všech organizací příslušného oboru po-

Na úseku řIzení vědeckotechnického
rozvoje
bude VÚGTK vypracovávat
návrhly perspektiv
vědeckotechnického
rozvoje, koordinovat přípravu
ročnIch plánll, sledovat plněnI, úkolů výzkumu a
i vývoje,
~oordinovat výzkumné a vývojové práce
v celém oboru i, na přlbuzných pracovišUch, bude
provádět rozbory současné úrovně oboru a směrů
jeho vývoje, kontrolovat plnění úkolů vědeckotechnickéM rozvoje v zúčastněných
organizacIch, vypracovávat rozbory o plněnI plánll rozvoje vědy
,'a techniky a navrhovat vhodná opatření.
. Zde je otevřena, možnost iniciativnI spolupráce
všechpracujIcích
v oboru geodézie a kartografie,
kterým záležI. na uplatňovánI pokroku, nové techniky a účinnější organizace prací. Mohou VÚGTK
navrhovat, problémy, které by měly býti na úseku
vědeckotechnického
rozvoje řešeny, mohou nabídnou svoji spolupráci, nebo upozornit na možnost
a vhodnost spolupráce jiných organizací, v každém
případě však musí veškerou svoji činnost na líseku výzkumu a vývoje oznámit VÚGTK, aby mohla
být koordinována a aby bylo zabráněno jakýmkolivduplicitám.
Tato spolupráce
nesmí .být oddalována, neboť
VÚGTK bI.tle svoji funkci plnit již v období přípravy plánu rozvoje vědy a techniky mi léta 1964 až
1965, která probíhá v srpnu a září. Vypracování
dlouhodobého plánu rozvbjl';l' vědy a techniky na
léta 1966 až 1970 zúčastní se VÚGTK jako vedouci pracoviště pověřených oborů. Jeho snahou bude,

třebné podklady pro koordinační, řIdící a kontrolní činnost, vyjadřovat se k návrhům organiz!lcí,',
vypracovávat posudky k sporIiým otázkám rozv<)je vědy a t,echniky oborů a vydávat závazné metodic~é pokyny v oblasti rozvoje vědy a techniky
v oboru.
Poradním orgánem ředitele oborového vedoucI·
ho pracoviště při uplatňování gesce na úseku vědy,
Výzkumu a vývoje búde oborová rada vědeckotechnického rozvoje, jejíž základem se stane Vědecká
rada VÚGTK. Po projednání gesčních vztahů bude
Vědecká r:ada VÚGTK doplněna
tak, aby jejími
členy byli i někteří zástupci gesčně podřízených
organizaci a její statut bÚde doplněn tak, aby odpovídal _vzorovému statutu oborových rad, který
vydala Státní komise pro rozvoj ,a koordinaci vědy a techniky v březnu 1963.
Seznamujeme n~ši odbornou veřejnost s tímto
důležitým opat:i'\eníin na úseku vědy a techniky,
které má soustředit všechny kvalifikované pracov.
níky i prostředky na řešení nejdůležitějších a ne]potřebn~jšrch
výzkumných
a 'vývOjových' úkoH'j
z oboru geodézie, fotogrammetrie, kartografie, geodetické astronomie
a geodetické
gravimetrie, a
které má zamezit tříštěnI výzkumných sil a zabi'jnit plýtvání prostředky
na duplicitní výzkum a
výVOj s tím, aby všichni pracovnIci, kteří se snaží
o vyšší úroveň čs. geodézie a kartografie byli in·
formováni a mohli vlastnImi silami přispět k je·
jímu růstu.
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Prptínán í zpět

S

měřenou

vzdáleností.

lnž. Josef Kasl, UGK. Plzeň

I

Úvod,

Popis základní měřické situace

Při doplňování (zhušťování) polohopisného bodového pole se často v praxi stává, že se mají nebo musí
určovat body v takových místech a za takových podmínek, že jen velmi těžko hledáme způsoby, jak je
hospodárně zaměřit. Jsme postaveni před' nutnost
rozhodnout se buď pro metody známé, které jsou v da.
ném' případě zdlouhavé a nákladné (prodlužují polní
měřické práce), nebo hledat nové způsoby určení,
které podíl polních prací snižují. V druhém případě se
většinou o něco' zvyšuje rozsah výpopetních prací.
Jelikož práce v terénu jsou nejen obtížnější, ale také
nepoměrně nákladnější než práce kancelářská, přikloníme se pravděpodobně pro zkrácení prací v terénu.

V základní úloze jde o případ, který je znázorněn
na obr. 1. Chceme určit rovinnými souřadnicemi bod
P v místě, odkud je vidět jen dva pevné body A, Ba
můžeme tedy měřit, pouz,e jede:p.určující prvek úhel, jenž pro určení bodu nestačí. Praxe nám l1kázala,
že jsou však velmi časté případy, kdy stačí popojít
o určitou vzdálenost v některém ze směrů P B nebo
PA a vpravo či vlevo od tohoto směru je, možno vidět
další pť\vný bod O (obr. 2). Vytyčíme.li toto pro nás

. B
/)).A

V odborné literatuře bylo uvedeno několik způsobů,
zvýhodňujféích podíl polních měřických prací na
úkor prací kancelářských. I v tomto článku se v zásadě
sleduje podobný účel.
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Při určování boqů metodou pí'otínání se zatím
jako určujících prvků pou~ívalo měřených úhlů. Tíživá
situace v signalizaci základního bodového pole nás
, přived~a na myšlenku vhodně využít nejen měření
úhlů, ale i délek, zvláště proto, že dnes již dokážeme
bez obtíží a velmi hospqdárně měřit délky normální,
zvýšené i vysoké přesnosti.
Předmětem toh~to pojednání bude popis jedné měřjcké úlohy a odvození' vzorců pro její řešení. .JelikoŽ,
se nait'zmíněnou úlohu dají s výhodou převést četné
<falší př:pady, které jsou řešitelné pomocí základní
úlohy, budou v závěru tohoto článku uvedeny některé
další případy.
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pomocné místo přesně do přímky PB, resp. PA,
získáme bod P', který má společně s body;>, B, respek.
tive P, Atu vlastnost, že na j~é
a téže přímce leží
vždy dva body souřadnicově neznámé a jeden bod
daný. Změříme-li nyní na bodech PaP' úhly CO!, CO2
a-vzdálenost
mezi bodem P a 'p4)mocným bodem
P', je tato úloha řešitelná.
Úloha je př(Jvážně uvažována pro případy, kdy je
třeba určit pevný bod pro připojení polygonového
pořadu nebo měřické přímky a pod;, a kdy je možno
měřit jen určující prvky podle obr. 3. Při možnosti
měření nadbytečných prvků se většinou úloha rozpadne na jednodušší úlohy (protínání, rajon apod.).
(V dalším .textu je pOllžíváno jiného označeI,l,íbodů
než bylo použito v tétq úvodní! části).
\

V referenční rovině jsou dány body PI(YI' Xl)' P2
(Y2' x2), Pa (Ya, xa)· Máme určit souřadnice bodů P, a Pr,
(obr. 3). Na určených bodech P.1 a Pr, jsou 'měřeny
úhly col' CO2 a délka mezi těmito body 84r" která leži
v přímce s danýfl bodem PI•
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Poznámka~ Při řešení i praktickém výpočtu budeme
přesně dodržovat číslování bodůi a to tak, že na přímce,
kde se ílachá~í dvaurčované body a jedenbod daný,
bude vždy p6řadí a označe,ní: pevný bod budeme
vždy značit J\, určovaný bod blíže k bodu P1 označíme P4a bod vzdálenější Pó• Z bodu P4 vidíme vždy
na bodP2 a pevný bod, který pozorujeme z bodu Pó,
je vždy Ps. úhly wla 0/2měříme vždy od směru na Pli
tedy úryel Pl, P4, P2 je COt a úhel Pl, Pó' Ps označujeme

při ~dvozováni vzor~ů naši úlohy, neboť převezmeme
z ,Cassiniho řešení ty vztahy, které jsou společné
oběma úlohám.
Vzhledem k tomu, že jde o úlohu protínáni zpět, je
nutno dbát na vhodnost konfigurace' (aby Cassiniho
body A, B nebyly blízko sebe). Většinou je výhodné,
když vzdálenost 814 (81ó) mezi body Pl a P4 respek.
PIPóje co nejkratší.
'

CO2'

~~
,

,r
,

Rovnice přímky P = Pl P4 je
,

Y4 -

. Obecné řešeni úlohy
Proložme body Pl, P2, P4 kružnici kl a body P2, Ps,
Pó kružnici~. Z bodů P2 a Ps veďme kolmice ke str.anám 812~ 813tak, až nám protnou kružnice v bod.echA
a B. Ze známé poučky, že obvodové 'úhly nad průměrem jsou pravé, vyplýVá, že spojnice API je průměr
kruž1Ůce kl a 1jPl průměr kružnice k2• Z další poučky
lze lehpe dokázat, že obvodové úhly svírající stranu 812
jsou 0)1a úhly svitajíci straÍlU 813 jsou 4R - w2•
Jr.

=

= K.

(x4

L'

Xl) = 'LI . (x4

-

Xl)

-

2

a rovnice přímky PA == P4A
1

Y4 -

YA

.•

= - K . (~4 -

XA)

=-

Yó-

L:

L'

x ...
d· ,(2)

(x4 -

"

Podobně pro bod Pó

•

Jsou-li spojnice API a BPl průměry kružmc lýl,a k2,
jsou pravé ,také obvodové úhly nad těmito průměry
i na bodech P4 a.Pó .. Přinika PA procházející body
,A, P4 a přímka PB procházející body B, Pó jsou kolmé
k přímce P jdoucí body Pl, P4, Pó' Vzájemně jsóu
a můsí být přímky PA a PBl'ovnoběžky.
Bod P4
určime jlllkop!1\sečík přímek P """Pl Pó a pA
A P~
na sebe kolmých. Podobně bod Pó je dánprůsečikem
příme~ P a pE. '

Yl

'

Yl = K . (Xó-

xJJ

=

LI

L (xó

-::-Xl)

2

Yó -

YB

1

=- K

(Xó

~

XB)

L

= - LI2

fI.ešenim' rovnic (1) až (4) dostaneme
vzorce pro souřadnice bodů P4a Pó:
Y4 -

Yl ~

L2 (XA

-

+

Xl)
LI (YA -Yl)
Li + L~

(xó

-

XB)'

(4)

po úpravách

. LI

Fl

= G .LI

(5)

Bod Q je dán průsečíkem kružnickl a k2 a je vlastně
bodem. protínáni zpět, který b'ychom dostali při
stejných úh1ech Wl a,' w2za př€ldpok1a.du, že 845 se
rovná nule.

Danou iilohu můžeme 'oznaěit jako protináni zpět;
s-měřenou vz(}álenosti.
'
Jh - Yl

L2(XB=

Xl)

Li

+ LI (YB + L~

Yl)

F2

. LI = G .LI

(7)

Poznámka:
Z obt. 4,vidime"žebody
Pt, P2, Ps společně s body
A, Q, B vytváří situaci známé úlohy "protínání zpět Cassiniho řešeni." Této okolnosti s vjlhodou využijeme
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Potřebné výrazy pro'#A/ X.A.J1B,iB pfevezmeme
, siniho řešeni.
'
Platí:

zCas-

YB

x2 -(Y2-Yl)

:tB = xa -

(Ya-

{9)

'nI)

Yl) : éotgw2

(12)

li. odtud již, lehóe 'vyjádříme
AYAl>' •.. ,LfXBl'
I
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Xl~
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cotgw2
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,,8lQ =
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.cotgwl

== Ya + (Xa-,Xl)'

8Ql lze vyjádřit
'\"
,
I

YA = :Z12+ (x2......: xS . C?tgW].
XA -

Stranu
takto:'

Xl) ~cotgw1.2\

(X3 -C:.

(Ya~Yl)

~M
=: - -S2

(15)

.cotgw2'

(16)

,Zbývá odvodit koeflciehty LI a L2•
ylastni odvození próvedemepomocí
bodu O, který je
pril.13éčíkem pHmekpap.AB'
Rovnici přímky p' je
možflo psát tak;tO:
,

• ,dYBA

AB

Provedeme"li
úpravu rovnice (29) pomoci
vztahů, dostáváme stranu Sw 've tvaru

,

Je -'- Yl '=;='K(xc -

Xl)'

(17)
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8Qc,

'I

LI

'

,,",
Yo-111
K = -L' = tgd14 = tgd15.= tgdlO = ~~-.

(18)!
,

Xo-xt'

2
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Yo ::!' YQ
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(19)

Jelikož bodyQ a OleŽí na j~dné a téže
aB; platí
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"
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Yo

t

BA

.
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'M
""""7Yl'=-82
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. LJXBA.+
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Yl ~ Yd~ Yl

'I
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+ COSdAB' SQO

(23)

SQO

/

' xa-'xl

Xl

(24)

Nyuí odvodíme vzt~hpro
délku SQO; výrazy,dy~
',dxQ{pfevezmeme z Cassinib,o.
Z obr. 5 je patrno, že
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'
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Podosazenítěchto
vzta,p,ů do rovnic (19), (20) při současném odečteni '!hrespektiv~'
Xl po obou I'tranách
, příslušné rovniCe bude:
!
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0AB

-~-

(20)

J
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NyuíBe vrátíme k rovnicím
(23), (24), do kterých
,dosadíme pravé strany rovnic (30), ,(3H, (33) a současně uvážnne, že
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XC -

M
-S2
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Xl

iMI
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A

A

. LJ'!IBA'+ -s'

AB

LJXB.A . t~e

•

AB

= L'2
'

(36)
Pro praktický
výpočet nebudeme
používat právě
odvozených koeficientli L~,L~, ale provedeme úpravy
tak, abychom dqstali vztahy pro výpočet výhodnější.
Po úpraV'ách dóstává~e koeficienty LI a Lz

M,'

.......,M

==

Lz

.

= lMI .LlXB.A,· cose+LlYllA'

LI

IMj

+

. LlYB.A • cose

sme

(37)

LlxBA •. sine.

(38)

Tím jsou odvozeny vŠechIi~potřebné
vztahy pro výpočeilsouřaťinic bodů P4a Ps podle vzqrců (I;) až (8),

halši

možnosti

využiti základní úlohy protínáni
s měřenou vzdálenosti

Jak bylo v úvodu naznačeno, vyskytuje se při určo·
vání bodového pole řada případů, kde terénní pod.
Inínky, vzájemná konfigurace daných bodů a určova·
ného bodu, stav signalizace apod." jsou příčinou, že
jen velmi těžko hledáme způsoby, jak v takových
nepříznivých podmínkách' zaměřit hospodárně body
a současně vyhovět stanoveným
požadavkům přesnosti. Uv~dená úloha protÚ}ární zpět s měřenou vzdá·
leností dO\l'oluje zaměřit a +sPočítat i \takové měřické
situace, které se doposud ~d.á.ly prakticky neřešitelné .
Pro informaci je uvedeno několik takových případů,
které, jsou vhodné pro převedení na základní úlohu.
(Možnosti převedení' jsou, uvedeny čárkovaně.)

Poznámka:
Výraz označenýM
ménka (odstraňuje

se; počítá pouze pro' zjištění znase dvojznačnost).

Vzorce (5) až (8) mají v-ždy řešení, nebo~ souřadnicové
rozdíly LJYB.A a LlxBAuemohou
současně nabýt nulové
ho@otý a jelikož také vztah sine -= oose, = O je
vyl~čen,
nemů~e tedy nikdy platit LI = Lz
O.
V opačném' přípa,dě by to odporovalo zadání úlohy.
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V těchto několika případech nejsou samozřejmě uve·
dený všechny možnosti použití popisované metody.
Další aplikace základní úlohy ponecháváme země.
měřičům v praxi, kteří mohou nejlépe posoudit, kdy
a kde jsou vhodné podmínky pro její využití.

Závěr

A
6-.

.

,

Tento článek sledoval účel poukázat na jeden z mož.
ností· způsobů určování bodů bod9Vého pole, jehož
použití ve vhodných podmínkách přispěje ke zhospo.
dárnění polních měřických prací při souča:sném dosa.
žení stanovené přesnosti. K usnadnění výpočetních
prací byl vypracován tiskopis, který připojujeme
s ukázkou praktického výpočtu.
Tiskopi!l byl vypracován tak, aby jej mohli bez
jakéhokoliv zácviJ>.u.používat i pracovníci, kteří pro·
vádějí geodetické výpočty jen ojediněle. Zručný počtář
nebude samozřejmě do tiskopisu vypisovat všechny
hoclnotY'dílčích výpo~tů, ale vhodně využije použitého
počítacího stroje k tvoření rťJ.zných početních úkonů
-(hlavně součtů) přímo ve stroji. Zapisovat do tiskó-:.
pisu bude pouze hodnoty pro další výpočet nezbytně
nutné. Chyby vzniklé častým zaokrouhlováním' zapi.
sovaných hodnot se omezí na minimum. '
Poznámka: V současné době je úloha protínámí ~pět
s měřenou vzdáleností předmětem ústavního výzkumu.
Cíle.m je teoreticky stanovit a prakticky ověřit její
přesnost z hlediska použivatelnosfi pro různé druhy
mapování (odvození středních chyb v souřadnicích,
vliv systerťmtických chyb, vhodnost a vliv různých
konfiguračních obrazců a pod.). Současně bude na·.
vržen nejvhodněj~í technologický postup měření vyvinut program pro řešení úlohy na' samočinném počí.
tači. Stručné poznatky a závěry ústavního výzkumu
budou vhodnou formou publikovány.

a

Lektoroval:

doc. inž. dr. Oldřich Válka, VÚGTK, Praha

Fíala, F.: Geodetioké počtáfstvi
Kučera, K.: Hauseuovo protínáni s měfiokou kontrolou a .obecným kritériem přesnosti.
Zeměměřický sbornik 1954
Btěpán, J.; Válka, O.: Určováni souřadnio bodťt transformacemi.
GaKO č. 6/1962.
Válka, O.: Metodika počítáni strojem v praktioké geometrii
SNTL 1957

V rámci reorganizace
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze bylo dnem
1. července 1963 (výnosem ÚSGK č. j 013-033-5984/1963
ze dne 14. června 1963] z tohoto ústavu vyčleněno
odělení listinné a mapové dokumentace
pověřené funkci Ústřední l1stlnné a mapové dokumen·
tace resortu
Ústřední správy geodézie a kartografie
a včleněno do Geodetického
a topografického
ústavu
v Praze 7 - Holešovice, Kostelní Č. 42.
Listlnné a mapové fondy zt1stávají uloženy v dosavadních dislokovaných
prostorách
v budově /llinisterstva financí a jsou nadále přístupny k využ!U resortním,
projektovým a Hným ústavt1m, odborným orgánt1m, vědeckým institucím
a organizacim
i jiným zájemcům .
. V písemném

styku použivejte n 10 v é adresy:
Geodetický a topografický
ústav
Ústřední dokumentace
Dražického náměsti Č. 7
P r a 4 a 1· Malá Strana
V telefonickém styku, volejte čísla 661 51 nebo 66451
(ministerstvo financí), linku 645.
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Prostorová triangulace a její využití v praxi
I

Ludvík

Hradilek,

I

Katedra

užité geofysiky

na pNrodovMecké

fakultě

University

Karlovy

526.3 :526.774
1. Úvod

"

V poslednfch letech byla u násl vypracována a
prakticky vyzkoušena prostorová triangulace, při
níž je možné při současném vyrovnání vodorovných
a svislých úhlů. i přímo měřených délek určit tížnicové odchylky a hlavní hodnotu refrakčního koeficientu na všech bodech sítě. Tím se zvýší přesnost
v určení vzájemné polohy vrcholů. sítě tak, že je
dostačující pro řešení vědeckých i praktických problémů.. Připojením prostorové sítě astronomickým
měřením a nivelací do geodetick~J1o systému M. S.
M o I o d ě n sk é h o se otvírá možnost určení tvaru reálné Země geometrickou
metodou. Nejlepší
podmínky pro aplikaci prostorové triangulace jsou
ve vysokohorských
oblastech, kde se naopa.k jiné
metody velmi těžko realizují.
"
Navrhovaná metoda prostorové triangulace byla
, vypracována postupně, její teoretické odvození bylo
prů.běžně ověřováno a doplňováno experimentálními
měřeními. N~které dílčí výsledky, zejména možnost určení refrakčního koeficientu při trigonom.etrickém měření výšek, lze ekonomicky využít také
v běžné technické praxi.

a na horských vrcholech, nebo na vrcholech se sněhovou' pokrývkou a bez ní, mů.že být hodnota refrakčníhokoefiGÍentu
značně rozdílná [5] a i poměrně malá nejistota, rovnající se např. 2/10 střed~
ní hodnoty refrakčního koeficientu, způ.sobí u strany dlouhé 15 km chybu 0,5 m ve výšce.
Studiu refrakce je proto věnována, stále velká
pozornost. Na základě statistického zpracování obsáhlých měření, která provedli v SSSR A. A. I z 0t o vaL.
P. Pe li in e n [11], i měření jiných
autorů. [13, 7] je možno předpokládat,
že hlavní
hodnota refrakčního koeficientu je stejná pro všechny záměry vycházejícl: z ostrého horského vrcholu
nebo ze stanoviska zvýšeného alespoň 10-12 m
nad zemí. Za tohoto předpokladu byla vypracována
metoda prourčení relativních tížnicových odchylek
a hlavní hodnoty refrakčního koeficientu na každém bodu sítě [5].
2.2. N o v ě vy p r a c o van á m e t

od a

V dřívějších pracích bylo zdů.razňováno, že není
teoreticky nebo prakticky možné odděl1t výpočtem
vliv refrakce od vlivu tížnicových odchylek. To platí
pokud uvažujeme každou záměru jednotlivě; zaměÚčelem tohoto příspěvku je přehledně podat teoříme-li však všechny výškové úhly vycházející ze
retické základy nově vypracovaných metod, se2;'l1á- stanoviska v jednom sledu za sebou, mů.žeme při
mit čtenáře s dosaženými výsledky a ukázat na
vhodném výpočetním postupu vliv refrakce od vlivu
možnosti jejich využití.
tížnicových odchylek oddělit, neboť vliv tížITicových
odchylek se s azimutem záměry mění, kdežto hlavnI hodnota refrakčního koeficientu zů.stává pro vše2. U r Oo'e n 1 r e fr a k c e a ti žn i c o v Ý c h o dchny záměry konstantnI. Pro praktický výpočet je
c h YI e k
při
t r i g o n o m e t r i c k é m m ětřeba, aby z každéhO bodu vycházely také delší
ř e ní výš e k.
záměry (B-U) km) a rozdíl azimutu mezi krajní2.1 D os a vad n 1 v Ý s I e k Y
mi záměrami vycház,ejícími ze stanoviska
byl
alespoň 50 0-600. ~
Malá spolehlivost, vertikálních úhlů. způ.sbbená refrakcí je ~hlavní překážkou dosavadního uplatnění
Exaktní postup určení refrakce a tížnicových od- •.
prostorové triaI1gulace i určení tvaru Země geochylekbyl
odvozen v práci [5] a teoreticky zdů.metrickou metodou. Při zkušebních výpočtech na
vodněn v článku [6]. Spokojíme-li se s přesností
výpočetních vzorcu na 2 mm mů.žeme metodu zjedprostorové síti se zvolenými "naměřenými" hodnotami, které předložili H. H. B r a z i e r a L. M. nodušit a upravit pro běžné použití v praxi. Zvlášť
W i n d s o r na XI. valném shromáždění Mezináhospodárně je možno metodu aplikovat všude tam, ,
rodní unie geodetické a geofysikální r. 1957 v To~ kde je zachována signalizace se zvýšenýmistanorontu, bylo třebFi dát. vertikálním úhlum váhu rovvisky, ,nebo je vyřešena lehkými přenosnými. sig~
nou1/10/váhy
horizontálních směrů., a tím je praknály [4]. Zjednodušená metoda přesného trigonoticky vyloučit z vyrovnání [2]. M. S. Mot o d ě nmetrického určování výšek byla publikována v článku [9], na nějž odkazujeme; v dalším jen rozves k Ý vypracoval metodu geometrického určení tvaru reálné Země [14] a zduraznil, že je to postup
deme a doplníme základní myšlenky postupu.
teoreticky
ekvivalehtní
Jeho astronomitko-graviNová metoda se liší od dosavadních
výpočetmetrické· metodě, není ,však možn~ JElj realizovat
ních postupů. především v tom, že ke každému
pro nejistotu z refrakce u vertikálních úhlu.
'
měřenému výškovému úhlu při<tAváme dva členy;
první
obsahuje neznámou
korekci
refrekčního
U vysokohorských
sítí, jejichž ekonomické zakoeficientu pro dané stanovisko, druhý složky tížměření vyžaduje záměry 5' až 20 km dlouhé, byla
nicových odchylek (2). Tyto neznámé určíme pi'i
nejistota z refrakce hlavní překážkou dalšího zvyvyrovnání sítě.
šování přesnosti trigonometrického
určování výšek.
Velkou pozornost je třeba věnovat rozvržení a
Při zpracování některých přesných měření byla popředevším zaměření sítě. Stanoviska volíme ve vzdáčítána místní .hodnota refrakčního koeficientu spollenqstech 5-7 km pokud mo21nona vrcholech jedlečná pro všechny body sítě [3]. Nepřihlížíme-li
k teore,tickým závadám, na něž upozornil J. E.· notné trigonometrické
sítě tak, aby" alespoň dva
nebo tři okrajové body bylo možno snadno připojit
kl b erd a 11], je hlavním nedostatkem tohoto pona státní nivelaci. Pro měření vertikálních úhlů.
stupu, že i na poměrně blízkých bodech vúdolfch

?

1963/237

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963J Č. 9

přip~vníme na cIlové tyče /signálu plechové válce
o pruměru základny asi 25 cm a výšce 35 cm, bIle
natřené s černými pruhy při okrajích. Z každého
stanoviska zaměříme co nejvíce výškových úhlu
i na vzdálenější body, a tó vždy všechny záměry
v jednom sledu za sebou s vnitřní přesnostI pod
1"1) měření 'alespoň jednou nebo dvakrát opakujeme asi ve dvouhodinových
intervalech. Na bodech, na nichž není možno měřit ze stanovisek zvýšených alespoň 10 m nad zemí, je třeba měření
opakovat vícekráte;
nezbytná jsou zde i měření
při zatažf3né obloze nebo v časných hodinách ranních a pozdních večerních. Při porovnávání opakor
van'ých měření mají mít změny zpusobené refrakcí
podobný pruběh u všech záměr vycházejících z téhož stanoviska.
Měřené hodnoty, které vykazují
individuální, nepravidelné změny do vyrovnání nebereme; buď vyloučíme danou záměru vubec, máme-li jen dvě opakovaná měření, nebo vyloučíme celou v jednom sledu za sebou záměřenou osnovu,
máme-li více opa~ovaných měření. Ve všech případech chJ;áníme theodolit, proti přímému
slunečnímu záření.
i

i

Před vyrovnáním
je třeba
měřené - zenitové
vzdálenosti redukovat na střed točn~ osy dalekohledu/podle
vzorcu [!:l, str. 70], v nichž se uplatňuje také sklon 'záměry. Na katedře užité geofy··
siky jsou' k disposici matrice nomOgramu pro přímé odčítání těchto redukcí. Pro exaktní vyrovnání se současným
určením všech neznámých
i oprav měřených veličin je- vhodné vyrovnání podle zprostředkuHcích.
Pro aproximativní
řešení,
kter-é se však při spolehlivém zaměření·' sítě svou
přesností jen málo liší od exaktního vyrovnání,"
je vpodnější postup vyrovnání podle závislých:_

'1t

délka strany

Pi Pj redukovaná

na

Vzrec (5) je třeba počítat př'esně,~) veličiny Qij)
cos (ljj, sin ajj i neznámé ok!. ~i. 1)i zcela postačí
určit ,;. přesnostI na dvě cifry.
Pro Určení neznámých okj, ~i, 1)i se V"'praxi dobře
osvědčil postup, při němž pro každou neznámou,
např. ok2, vybereme ze soustav rovnic závislosti (1),
(3) rovnice, v nichž se neznámá
ok2 vyskytuje
s větším koeficientem.
Sečtením takto vybraných
rovnic dostaneme určující rovnici pro ok2, v níž
koeficient u ok2 obvykle po4statněpřevyšuje
koeficienty u ostatních neznámých. Určíme-li podobné
rovnice i pro ,ostatní neznámé, dostaneme soustavu
určujících rovnic, která je vh,odná pro rychlé aproximativní řešeni jednoduchými
relaxačními metodami. Vypočtené oki, §i, 1)i dosadíme do rovnic (1),
(3), z nichž Nk mužeme určit opravy vij obvyklým
vyrovnáním.
Uvedená metoda byla předběžně ověřena na cizích měřeních' a dále propracována
na síti zaměřené r. 1958 v západní části Vysokých Tater. Podle
získaných zkušeností bYl1adoplněna teorie metody
(zejména se zřetelem
k ekonomickému
využití
v praxi) a nové poznatky byly uplatněny při opakovaném zaměření sítě r. 1959 (5). Bylo dosaženo
těchto výsledků: výšky šesti společných bodu z r.
1958 a z r. 1959 se vzájemně lišily o 3 cm; výška
bodu Zuberec, který je asi 17 km vzdálen od výchozích bodu nivelace, se lišila o 1,5 cm od kontrolní
hodnoty určené nivelací; vypočtené tIžnicové od~
chylky se lišily v pruměru o 2/1 od astronomických
tIžnicových odchylek, určených později celkem na
šesti kontrolních bodech (12, 5).

Určitý nedostatekkbntroly
byl v tom, Že nivelační pořady, které nevedly oblastí trigonometrIckého 'výškového měření, nebyly redukovány pomocí
(Z12+0Z12+Z21
+oz2d Q12= (180°+0'12) Q12
(1) .
gravi/TIetrických měření a ze nebylo možné určit
kde zij je měřená zenitová. vzdálenost opravená
i výšky nejvyšších vrcholu sítě nezávisle na .měřeo střední hodnotu refrakce f k = 0,13), O'ii středový
ných vertikálních \ úhlech. Poslední
nedostatek
úhel, aij koeficient určený vztahem (4], jenž přebyl odstraněn urč,ením Výšek z přímo měřených
vádí uzávěry rovnic (1) do jednotného délkového
délek.
systéníu s uzávěry rovpic (3) ;

'SlZ
\

Sli je vodorovná
.výšku bodu h.

Pro každou oboustranně zaměřenou stranu, např.
sestavtmé stranovourovnici'
závislosti

oZii

+

1)1i

sin

aJ-j

=

lhokl

+

O'ij

+

cos

§j

ajj

+
(2)

Vij

;kde okj je korekce refrakčního
/ složky tížnicovýc:h odchylek
\ oprava měřeného úhlu zij.

koeficientu a §l, 1)j
na bodu Pi a Vij'

Pro každou nadbytečnou i jednostranně
nou spojnici sestavíme "trojúhelníkovou"
závislosti (např., pro Li PI P2 P3)
QJ2 OZI2

,+

+

Q23 OZ23

Q31 OZ31

= hl?

+

h23

zaměřerovnid

+

h31, (3)

kde
alj

hii

')
UtC!
úhel
sti'ed
mat~:
aa v

=
=

Slj

sin2
sli

(Zji

cos
sin

-lh
(zij -

(Zij-

O'ij )p"

1/20'ij)

Rozvoj. elektrooptického
a elektronického měření
vzdáleností umožnil vypracovat postup určeni výšek z přímo měřených délek. (8), při němž se refrakce u vertikálních
úhlu vubec neuplatní.
Pro
!určení výškového rozdílu h mezi body Pt P2 je třeba
na bodu P1 změřit ,šikmou vzdálenost d [obr. 1)
a téměř vodorovnou délku lla další bod, z níž vypočteme pomocí měřených vodorovných úhlu vzdárenost ,s. Řešením trojúhelníka PI Q P2 určíme elipsoidický výškový rozdíl

(4)
(5)

!hO'ij)

Vnitřnl přesnosti
kolem o.S" je možno 'dosáhnout
u theodostřednl
veUkost~ (např.
Wild T2J. určlme-U
každý
výškový
j"ko průmě~ tři úhiů měřených
vždy s dvojím cllenlm na
nebo na symetrický
homi
a dolnl okraj terče podle sché01019202. 02020101, 01010!Oi.· kde'
01 je 'čtení,:,
první poloze,
druhe
poloze dalekohledu.

h

== - sin lh

0',

±

V. d2

..::.."S2

kde horní ?:naménko platI pro z
pro z
900, + 0'.

>

cos2 '1h

<

900

+

O'

0',

( 6)

dolní

') Vzorec [S) je teoI'ellcky
přesný
a vhodný pro výpočet eUpsoidického
výškového
rozdllu
při libovolném
sklonu
záměry;
0ij = Sij : Bij'
kde Rij je poloměr
křivosti
elipsoidu
v azimutu
strany
sij; při běžnýCh, výpočtech
můžeme R'ij nahradit
střednim
poloměrem
Země, dopustíme
ee tak u strany dlouhé 10 km chyby
nejvýše
a,6/1.
\
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.

Bod

Výšky odvozené z délek
a vodorovného úhlu

Baranec
Ráztoka I
Banikov

2185,166 m
, 1952,431

I

Výšky odvozené ze šikmé '1 Výšky odvozen6 z vodorovné
délky a svislého úhlu
délky a svislého úhlu
.,

Průměry výšek
z r. 1958/59

'.

2185,205 m
1952,450

2r85,210 m
1952,42**)
2179,710

2185,195 m
1952,42**)
2179,715

I

·)Všeohny výškové údaje byly převedeny na výě1>uvodorovnýohÓ,e theodolitů z r. UI58
.0) Výška z r. 1958.

Přesnost výšky h záIeží na přeshO~t1 měřených
veličin a sklonu šikmé délky. Při přesnosti délek
1 : 5.1,05 a sklonu záměry 16° je chyba ve výšce
vtpočtené z délek menší než chyba z úhlu zatíže-

ného úhrnnou nejistotu 1,3". Při výpočtu převýšeni
z měřeného úhlu se však ve výsledku uplatní také
chyba ve ~odorovné vzdálenosti I převzaté obvykle
z trigonometrické sítě, jejíž velikost může u značně
skloněných záměr převýšit ostatní chyby .
. Určení výšek z elektroopticky
měřenýc9- délek
bylo vyzkoušeno r. 1961 v prostoru Žiarské! doliny
v Roháčích (8). Ze stanoviska geodimetru NASM 2A
U Žlarské chaty, jehož výška (1350 mj byla určena·
velmi přesnou nivelací, byly změřeny tři šikmé
délky na body Ráztoka II (1884 mj, Prislop (2143
ml, Velký vrch.(Baranec
2184 m) a jedna téměř
vodorovná délka na trigonometrický bod Stará Stánka (1320 IIi). Body Ráztoka II ér Prislop byly výškově připojeny s chybou menší než 0,5 cm na body
sítě z r. 1958/59 Ráztoka I a Banikov. Jak je patrno
z tab. 1 liší se hodnoty vypočtené z délek od výšek
z r. 1958j59 v průměru o 2 cm:

Možnost určení refrakce - a přesného
měření
i značně skloněných délek otevřela cestu praktickému vyřešení prostorové triangulace, při níž vyrovnáváme přímo měřené délky, vodorovné i svislé
úhly bez redukce na. výpočetní elipsoid. V oblas·
tech, kde je možno nivelovat, nemá prostorová triangulace (na pozemské cíle) praktický význam,
~eboť nivelací je možno určit výškové ~oUřfldnlce'
přesněji. Ve strmých a těžko dostupných horách
nelze ani nivelaCi ani gravimetrická měření; v petřebném rozsahu provádět, zato jsou zde nejlepší
předpoklady pro aplikaci prostorové triangulate.
Pro vyrovnání prostorové sítě menšího rozsahů
je účelné transformovat měřené veličiny' do kar·
tézského souřadniC?vého systému, sestavit rovnice
oprav pro .měřené délky, vodoro~é .i svislé úhly
[10, (3abc)] a vyrovnáním podle zprostředkujících
určit prostorové souřadnice vrcholfi sítě spolu s ne·
známými tížnicový1ni odchylkami a refrakčními
koeficienty.
Při zpracování měření v rozsáhlejších sítích je
vhodné zvolit za vztažnou plochu pro výpočet vý· .
šek rotační elipsoid, který byl zaveden. v Moloděnského výškovém systému. Výšky vrcholů' sítě . se
měří po norniálá€h a Jejich vodorovnou polohu
určujeme
tětivami tohotp elipsoidu. Pro dosažení
vysoké přesnosti je třeba rozvrhnout prostorovou
síť tak, aby obsahovala alespoň dva nebo tři body
v údolích, jejichž výšky 'byly určeny přesnou nivelací. Na těchto bodech Je třeba astronomicky ur-
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čit tfžnicóvé odchylky3) a elektroopticky
změřit
alespoň jednušikulOU
délku na sousední bod
-sítě nanorském
vrcholu; v okolfnivelačních'
pořadO je třeba zhustit gravimetrická Jillěření. V případě, že se při vhodné sigrializaci spolehlivě zaměří mezi body prostorové sítě co nejvíce výškových
a vodorovných úhlO a případně doplní také astronomická měření na rněkol1ka málo vnitřních bodech,
je možné dosáhnout přesnosti charakterizované nejistotou několika málo centimétrů, která je, dostačující i pro určení horizontálních
a vertikálních
pohybfi zemské kůry v oblastech vysokých hor.
Prostorová mangulace
byla vyzkoušena na síti
menšího rozsahu, zaměřené r; 1961/62 v prostoru
Ziarské doliny (10)., Měřené délky, vodorOvné a
svislé úhly by)y transformovány' do pravoúhlého
souřadnicového systému a vyrovnány podle pozorování zprostředkujících
s 23 neznámými. Prfiměr
středních
chyb ve výškových ~ouřadnicích byl
± 1;5 cm' ve vodorovných souřadnicÍc,h ± 1,0 cm.
!S. ZáVěr
Prostorová' trlangulace
vzájemné polohyvrcholO
.,

'je vý'hodná pro určení
sítě ve vysokohorských

'J, (l.stroncímická měření jsou nutná jen pro orientaci a pro připojení sltě, do jednot,ného
geodetlckého
systému.
Na bodech,
na
nichž jsou pouze lHátké záměry do 5 km, a nelze proto oddělit
vlivrefrakce
,od' vlivu llžnicovýGh' odchylek
při vyrovrtánl.
postačí předběžný
výpočet topografických
t1~nicových odchylek.

Komparátor

oblastech. Při účelném rozvržení, spolehlivém zaměření.a vhodném vyrovnání sítě, s určením hlavní h~dnoty refrakčníhokoeficlentu
na kaŽdém jejím bodu, je možno dosáhlJ.out přesJ;1osti, která je
dostačující pm určenI tvaru reálné Země, sledování; pohybů zemské kůry v oblastech vysokých
hor i přípravu podkladO pro rozsáhlejší technické projekty.
Možnosti určení refrakcelze
~yužít pro zpřesně-,
ní tri~onometrického
určování
výšek v běžné
technické praxj, např. při podrobném
mapování
I
_
nebo gravimetrickém
prfizkumu. Při spolehlivém
zaměření výškových úhlů s cílením na přesné válcové signály a při rozboru naměřených
hodnot
před vyrovnáním můžeme i při v~dálenostech 5
až 6 km mezi sousedními body zvýšit přesnost
trigonometrického
měření výšek ·tak, že 'se vyrovná te~hnické niv~laci.
V závěru je třeba zdůraznit, že, éxperimentální
práce by nebylo možné uskutečnit bez velkého pochopení a významné pomoci Ústřední správy geodézie a kartografie, jejích ústaVů, jakož i kateder
geodézie, vyšší geodézie, astz:onomie a geofysiky
ČVUT v Praze.
Lektoroval:

žnž. dr. Karel KulJera, CSc.,

V(]GTK, Praha

pro i,nvarové nivelační

latě
I'

1. Vliv. délky laťového metru na výšková měření. " odpovídají stoupající přesnosti pozorování přesným
nivelačním strojem a odečítání planparalelní desodcnylka Mdélky
laťového metru od skutečné
kou s odeč1tací chybou ma = ± 0,05 mm. Zavedenodnoty 1 metru způsobuje systematickou
chýbu
ním invarových latí, u kterých se dělen~ zhotovudR v měřeném výškovém rozdílu f::.H po~le vztahu
je na inv,arovýpás nastříkáním přes šablonu, jsou
I
qH=; f::.H. f::.l.
"změny laťového metru způsobené teplotou a vliHodnotaf::.! = + 0,1 mm způsobí na nivelačním
velil vlllkosti sníženy na minimum. Pro tyto latě
póřadu, Ústí nad Lapem-Cínovec,
o délce 20 km,
je v technických a tloda.cích podmínkách stano:PhybUV~VÝI,š,,'cedH., =,,+7,
cm, přestože vnit~ní
ven a maximální chyba pro libovolný interval podnotou'~
± 0,03 mm. Toto rozmezí bylo určeno
přesnost ,přesné
nivelace" je m = moVSkin
=
jednak z přesnosti dílků stupnice;, jednak ze stá=±0,3V20 ~, ± 1,3 mm. Nemá-li tato systematiclosti invarového pásu. Zevrubná zkouška latí se
káchyba
při větších výškových rozdílech překrotedy vztahuje na ůrčení středního laťóvého metru
čit střední kllometrovouchybujmělo
by být v toma střední chyby v dělení stupnice.
to případfj'
dR '

4l

==

AR

'mo]/8

< AH- <

,1,3
± 000;

,lnvar
, ','
<;;± 0,002mm.

JTe tedy poŽadována VYSOkápřesnost určenídélkylaťóvěho
,rrietru.
Odpovídájí nivelačnI. latě těmto, požadaV:ki'lm a
jak ml1žeme u nivelačních:pořadii
s velkýmpřiwýšením udržet vliv systematické chyby z laťového
metru V meZÍCh přesnosti přesné nivelace? Na tyto
otázky nám odpoví zkoušky latí. Dříve pou.žívané
dřevěné latě vykazují zvláště vlivem působení vlh~
kOsti tak velké změny laťového metru, že již ne-

jako slítina 36% niklu a 64 % železa vykazuje labilní molekulární strukturu, která otřesy
a. stářím má sklon ~e kladné délkové změně.
V případě, že během používání je nivelační lať vystavena úderu, nárazu nebo silným otřesům, je
nutno počítat s okamžitou změnou délky, tzn. laťový metr je nutno během polních prací podrobit
častějším zkouškám.

2. Způs~určování

délky laťového metru

2.1. Dokud se užívaly d ,ř e věn é I a tě, stačilo po
provedené Zkoušce dělení několikeré určení změn
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laťového metru během dne, aby vliv chyby měřítka po zavedení korekcí k jednotlivým výškovým
rozdílům zůstal v tehdy platných
mezích střední
kilometrové chyby ma = ± 1 až 2 mm. Proto byly
na dřevěných latích, zpravidla 3 m dlouhých, čtyři pevné křížkové značky na stříbrných destičkách

19

málního metru, takže jeho skutečná teplota pak
neodpovídá
teplotě udané teploměrem
metrového měřítka.
Teplotní
změny ± 3 oe způsobují u ocelového
normálního
metru odchylku
o ± 0,03 mm.
3. Normální metr se pokládá hlavně nad podložky invarového pásu, umístěné ve vzdálenostech
po 0,5 m. To způsobuje změny délky normálního metru, neboť podepření
není ve stejných
(Besselových)
bodech, jako je tomu přietalonáži.
4. Průhybem invarového
pásu při komparaci
ve
vodorovné poloze se zmenšuje přesnost čtení na
místech mezi podložkami
invarového pásu, neboť 'vzniklé
oddálení
stupnice
od normálního
metru neumožňuje odstranění paralaxy.
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5. Určování

21
Obr. 1: Dřevěná nivelační lať s křížkovou značkou
ke zkoušení délky laťového metru.

délky

provádějí

dva pozorovatelé.

Přes tyto nedostatky
se v minulosti muselo provádět určování laťového metru tímto zpiísobem, neboť neexistoval žádný komparátor,
vhodný pro polní potřebu. Podle instrukce se každých 14 dní prováděla ,;malá zkouška" šesti metrových intervalU
ve vzdálendsti
0,5 m s pečlivým teplotním vyrovnáním latí a normálního
metru, k čemuž se považovala za vyhovující doba dvou hodin. Každým rokem na začátku a konci polních prací nebo po
větších transportech
se prováděla
"velká laťová
zkouška" 16 intervalů, rozdělených
po celé délce
latě.

(obr. 1), jejichž vztah k laťovému metru byl určen
při základní laťové zkoušce. Při běžném určení laťového metru se z odchylek čtyř měřických
značek vzhledem k jejich základní hodnotě určila velikost změn středního laťového metru, a tím požadovaná hodnota
61. Vzdálenosti
měřických
značek se určovaly položením normálního metru s čárkovým dělením.
Denní změny v 6l byly až
± 0,4'mm.
2.2. Pro latě s i n v a r o v Ý m pás e m se nejprve
užíval stejný způsob položení normálního
metru
s čárkovým dělením na laťovou stupnici (obr. 2).
Pomocí zrcadlového
obrazu se mohly vzdálenosti
okrajů obou laťových rysek velmi dobře a bez paralaxy určit na prismatické
stupnici na ± 0,02 mm,
neboť šířka laťového dílku byla jen 0,8 mm. Pro
novější latě s ryskami o šířce 3 mm se musí normální metr posunovat ,odděleně pro každý okraj
dílku, neboť prismatická
stupnice
má šířku ien
2 mm.
'
. Pro přesné zkoušky
ha důvodů nevhodný.

je však tento zpiísob z mno-

1. Posunováním
normálního
metru při čtyřnásob-.
ném ~tení metrového intervalu se velmi rychle
poškozuje stupnice poškrabáním
částečkami prachu uvízlými pod metrem.
2. Při oboustranném
metru se dechem
ní luI>.Yzpiísobuje

čtení na koncích normálního
a teplem rukou při používánestejnoměrné
zahřívání nor-

Obr. 2: Určování laťového me,tru invarové nivelační
latě položením normálního
metru.
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2. 3. Porovnání latí měi'icími mikroskopy
Prvním krokem ke zlepšení zkoušek latí je oddálení normálního metru od stupnice. Proto se laťová zkouška prováděla tímto způsobem: dva měřicí šroubové mikroskopy se upevnily ve vzdálenosti 1 m. Vzdálenost nulových poloh mikrometrů
obou mikroskopů
se určila normálním
metrem.
Pak se normální metr zaměnil invarovou latí a
okulárovými mikrometry se určila odchyllm vzhledem k dané délce (obr. 3). Tak vznikl substituční
komparátor.
Zaostřování
obrazů stupnice v· rozsahu· hloubkové ostrosti 0,05 mm se provádělo zvedáním nebo snižováním normálního
metru nebo
latí, a bylo proto zdlouhavé.
I

ve srovnávané
délce,
0,05 mm dává nejistotu
,18

tZ

= 28 -

neboť hloubka
v délce jen
0,0025 _ ~
2000

001

-- O,

ostrosti

f-l.

Mnohem .důležitější však je, aby spojnice os obou
mikroskopů byla rovnoběžná s osou laťové stupnice nebo stupnice normálního metru a nevznikala
tím tzv. chyba_z křížení.
Laťové zkoušky s přenosným substitučním komparátorem neměly systematické chyby, které vzni,kají
položením
normálního
metru na stupnici.
Zvětšením vzdálenosti, pozorovatelů
od měřených
objektů se zmenšil také vliv tepla. Měřická přesnost se zvýšila, zůstala však stále ještě potřeba
dv~ pozorovatelů.

3. Speciální komparátor pro invarové latě \

bbr.

I

3.' Určování

laťového metru
skopy.

měřicími

mikro-

Tímto komparátorem
se mohou zkoušet. nejen
laťové stupnice, ale také různé normální metry navzájem. Zařízení lze snadno prodloužit na 2 nebo
3 m podle délky komparační lavice, která musí
být velmi stabilní. Dvoumetrovým komparátorem
byly například určeny skutečnépélky
2 m základnových latí pro optické měření délek.
Nevýhodbu tohoto zařízení je, že může být instalováno jen jako staniční. Pro polní potřebu byl p.roto zkonStruován jiný přístroj v podobě 1 m dlouhé
litinové podložky se třemi stavěcími šrouby, na
kterou byly připevněny měřicí mikroskopy
(obr.
4). Také u tohoto přenosného komparátoru nenastává při střídavém podložení normálního metru
a zkoušeného měřítka žádná zjistitelná odchylka'

Obr.

4: Přenosný komparátor
skopy pro délky

s měřícími

1 m.

mikro-

3.1. Padle myšlenky Hermansena z Kodaně [lJ se
svedou obrazy dílků laťové stupnice ve vzdálenosti
jednoho metru do jednoho okuláru. Délková odchylka vzhledem k dané délce se určuje koincidencí obou dílků pomocí planparalelní
desky
s mikrometrem. Ze dvou čtení pro normální metr
a pro zkoušený laťový úsek dostaneme odchylku
od skutečné délky normálního metru, a tím hledaný laťový metr.
S podstatně jinou optickou soustavou než měl
Hermansen byl na Geodetickém institutu Technické university v Drážďanech nejprve zkonstruován
staniční komparátor, na kterém mohly být zkoušeny invarové latě ve svislé i ve vodorDvné poloze
(obr. 5). Tak mohl být určen rozdíUaťového metru
v pracovní poloze a ne jen jako dosud ve vodorovné poloze.
3. 2. Rozdíl Jalového metru při svislé a pi'i vodorovné poloze stupnice
Autor provedl \l roce 1937 zkoušky tohoto druhu položením normálního metru na laťovou stupnici. Zkoušky ukázaly, že laťový metr pro svislou
lať je průměrně o 0,015 mm větší. Úplné vysvětlení
tohoto jevu nebylo tenkrát možné [2 J.
Měření na spéciálním
komparátoru
neukázalo
žádný rozdíl laťov'ého metru mezi svislou a vodorovnou polohou. Ovšem stabilita komparátoru s laťovým stojanem otočným o 900 ještě nedovolovala
dosáhnout větší přesnost pozorování laťového metru než ± 0,01 mm, která by byla nutná k důkazu
zjištěných systematických
rozdílů v roce 1937.
Při přezkoušení invarového pásu ve vodorovné
poloze mezi dvěma podpěrami
ve vzdálenosti
0,5 m byla zjištěna
střední
hodnota
průhybu
0,18 mm, který ve vodorovné poloze způsobuje
zkrácení invarového pásu asi 1 fl/m. Vlastní váha
im;aru způsobuje ve svislé poloze při modulu pružnosti 16.103 kp/mm2 zkrácení ve středu ležícího
intervalu o 0,7 p./m, proti kterému působí napínací
síla. Tyto teoretic'ké úv\ahy dokazují, že mezi vodorovnou a svislou polohou invarového pásu není při
udané přesnosti měření žádný prokazatelný rozdíl.
Prodloužení středního laťového metru vzhledem
k vodorovné zkušební poloze, určené v roce 1937,
mohlo být způsobeno přitlačením normálního met-o
ru na laťovou stupnici, a tím 'vzniklému kroucení.
S jistotou dnes můžemé říci, že délka laťového
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osy d\>DUdalekohledů se společným okulárem základnu komparátoru o délce 1 m. Hranoly ve vzdálenosti 1 m, lomící chod paprsků, nahrazují dřívější normální metr.
Z toho vyplývá požadavek, aby konstrukce zajistila stabilní vodorovnou a svislou polohu odchylovacích pentagonů. Svislá stabilita, je zajištěna
odchýlením paprsků; pentagony o 900. Pro zajištění
vodorovné vzdálenosti se použijí invarové tyče.
Ke změně délky komparátoru v malém měřicím
rozsahu slouží planparalelní deska, umístěná v pravém chodu paprsku. Jejím pohybem se paprseJ<;
rovnoběžně posunuje, až se b.osáhne koincidence
obou laťových rysek. Hodnota provedeného posunu
se určí na stupnici, pevně spojené s planparalelní'
deskou, takže vůle v mechanismu mikrometru ne·
způsobuje žádné chyby ve čtení.
Měřicí systém je na čtyřech šikmých nohách
s válečky. Změnou sklonu šiKmého postavení těchto noh se provádí zaostřování obrazů rysek. Válečky umožňují pohybovat komparátorem po celé
délce latě.
3. 32. P l'

Obr.

5: Komparátor

pro invarove
poloze.

latě

V

ní

f un

ke ním

ode l

ve svislé

metru, určená ve vodorovné poloze invarové latě,
platí s přesností
±1!.1 také pro svislou pracovní
polohu. V praxi stačí tedy určovat laťový metr' ve
vodorovné poloze.

Obr.

6. Funkční
.

model přenosného
pro invarové latě.

komparátoru

3. 3. ?řenosný 'komparátor pro nivelačn( latě

o

Charakteristické
jsou dva' okuláry, jeden pro koPředpokladem
pro vodorovné zkoušení latí je
incidenci, druhý pro čtení. Osvětlení objektivu je
taková poloha, při níz není lať vystavena žádnému
otáčivé, neboť rysky normárního metru vyžadují
napětí. Nejvhodnější podpěrné body pro používané
svislé a laťová stupnice přímé boční osvětlení.
třímetrové invarové latě s půlcentimetrovým
děleHorní část. komparátoru
je pohyblivá kolmo na
ním jsou u rysek 13 a 48, Podepření v těchto. bosměr pohybu válečků, aby bylo možno pozorovat
dech má být dodrženo s přesností ± 10 cm. Nebubez přesazování komparátoru obě stupnice invarode-li lať podepřena ve vhodných bodech, nýbrž
vého pásu.
'
na koncích, dosáhne zkrácení 3 m dlouhého invaNedostatkem
prvního funkčního
modelu bylo
rového pásu jíž 0;02 mm.
společné zaostřování na obou koncích. Také rám,
Optika přenosného přístroje je stejná jako u staničního komparátoru. Jelikož optická soustava de- " sestavený z trubkových dílů, nebyl dostatečně stafinuje komparační délku, byla pi'ipevněna na inva- . bil ní a nezajišťoval při záměně normálního metru
za lať a při přejíždění konstantní délku komparárových tyČí€h. Komparátor zhotovený v roce 1957
toru na ± 0,01 mm. Přemístěním podpěrných bodů
se pohybuje na válečkách, takze se jím může snadrámu pod pozorované rysky - stupnice bylo dosano pohybovat nad latí, Položenou na transportní
ženo
na každé straně nezávislé zaostřování. Kromě
bedně a podepřenou ve vhodných bodech.
toho přídavným vyztužením získal rám uspokoji·
3. 31. P ri II ci P k o n str U k c e
vou stabilitu.
Laťové rysky při koincidenci
jsou 20násobně
Dvě rysky stupnice ve vzdálenosti.1 m se zobrazvětšeny. Od rozdělení dílčích obrazů dělícím blozí dv~ma pentagony proti, sobě. Další dva pen takem bylo upuštěno, aby se odstranily systematické
gony, ležící uprostřed
mezi prvními, převedou
chyby při laťové zkoušce, vznikající nepravidelobrazy dílků stupnice do jednoho okuláru. Objektiností okrajů rysek, případně jejich vydutím.
vy leží vždy mezi pentagony. Takto tvoří optické
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Tímto funkčním modelem byly zkoušeny dvě nivelač,ní latě. Bylo proměřeno všech 1200 rysek
obou stupnic. To znamená, že bylo proměřeno
všech 800 možnýchmetrových
intervalů. Čas potřebný pro tuto úplnou zkoušku dělení byl při dvojí
koincidenci každého intervalu 8-10 hodin, včetně
připOjení na normální metr po každých 50 párech
rysek {každé připojení se 6 koincidencemi J. Pro
kontr()lu a k určení vnitřní přesnosti této zkoušky
se' doporučuje provádět měření tam a zpět, vyžadující dvojnásobný čas. Výsledek zkoušky dává úplný
obraz o kvalit~ laťové stupnice (obr. 7).,

rátorů o délce 0,5m je přenášení chyb po celé
laťové stupnici na újmu přesnosti určení j,ednotli. vých laťových intervalů.
3. 34. D I' u h Ý f u n k ční

m ode

I

U tohoto funkčního mogelil byl až dosud nerozřešený požadavek větší stability splněnzhotovením rámu z jednoho kusu. Krom'ě toho byly obrazy
rysek latě 1:1 stupnice mikrometru
komparátoru
převedeny do společného okuláru. M~chanické přepínací zařízení umožňuje nastavovat v okuláru buď
obraz latě, nebo stupnici mikrometru. Měřicí vlast- .
nosti oqpovídaji vlastnostem prvního funkčního modelu .•

~
4. Komparátor pro nivelační
srovnávacím metrem

.

latě s vestavěným
'

Obr. 7: Část grafického znázornění výsledků úplné
zkoušky dělení stupnice na komparátoru. (Měřítko:
vertikální
1000:1, horizontální 1:1)

3.33. Ro z b 01' Y přes n o s t i
Vnitřní přesnost laťové zkoušky je při dvaceUnásobném zvětšení
1. pro koincident normálního metru (podle kvality
dílkůJ± 2 až 4 ft, pro koincidenci laťových dílků

±4

až

6 ft;

2. střední
chyba metrového
laťového intervalu,
úrčená z měření tam a zpět byla zHštěna
.
m

=±

4 až

± 6,u.

I Při čtyřicetinásobném
zvětšení se přesnost nezvýšila. Při desetinásobném
zvětšení se střední
chyba, zvětšila průměrně asi o 30 %.
Zkouškami byly získány odchylky vzdáleno;:;tí
rysek v rozsahu celé laťové stupnice. Přitom byla
zjištěnamaKimální
hodnota d=0,06 mm, zatímco
v průměru byly zřídka' překročeny hodnoty 0,02
až 0,03 mm. Kromě toho se ukázalo, že odchylky
jsou ve větším rozsahu pravidelné a neobjevily se
žádné náhlé změny. Z toho vyplývá, že pro určování středního laťového metru úplně stačí proměřit
40 intervalů, na každé stupnici 20. Takto získaná
hodnota se liší od průměrné hodnoty, získané z 800
iJ,ltervalů,nejvýše
o 1 až?,u. Důležitý je však pokyrl, aby byly vždy komparovány
obě stupniCe.
Jinak mohou být v měřených výškových rozdílech
systematické
chyby.
'
Csatkai [3] doporučuje komparační délku 0.,5m,
aby se lépe vystihl součet odchylek
laťových
metrů, vztažených vždy na nulový bod stupnice.
Zvlášť důležitá je přitom úplná zkouška stupnice,
při které se zjistí nepravidelný průběh odchylek jejich kOlísání vzhledem k lineárnímu
průběhu.
Z toho je možno posoudit, zda je nutno používat
Csatkaiův zlepšený způsob, nebo zda vyhovují v praxi střední korekce laťového metru. Určování oprav
stupnice během nivelování je velmi pracné a nepiíináší ž8dné zvýšem přesnosti naměřených
výškových .rozdílů. Kromě toho při použiti kompa-

Obr. 8: Komparátor
pro invarové nivelační
s vestavěným ,normálním metrem.

latě

Pro zjednodušeni
laťových zkoušek, především
odstranění výměny normálního metru za lať, byl
srovnávací metr zabudován přímo do komparátoru.
Má-li tento srovnávací metr stejné vlastnosti jako
běžné metrové )nvarové
měřítko, bude používán
při polních pracích také přHežitostně ke kontrole
výchozí délky při určování laťového metru. Srovnávací metr je dán odlehlostí čárkových značek
vyrytých na držácích vychylovacích hranolů a jejich obrazy se převádějí do okuláru podobným, optickým způsobem, jako obraz laťových rysek. Při
výrobě tohoto přístroje byl vnější tvar vyrovnán
a by la také zlepšena optickomechanická
konstruk·
ce (obr: 8 J. Přepínač pro obrazy v okuláru má tři
stupně:
. 1. úbraz koincidence dílků vestavěného srovnávacího metru (tlačítko "Normalmeter" J;
2. obraz stupnice mikrometru. s planparalelní
deskou s rozsahem 400 [J-, s nulovou polohou 200,
aby se zamezilo chybě ze znaménka (tlačítko
"Áblesung" J; (obr. 9J.

Obr. 9: Odečítání
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3. obraz koincidence
dílků zkoušeného
(tlačí~ko "Messobjekt");
(obr. 10)

měřítka

1. tvaru a kvalitě dílků vestav~ného srovnávacího
metru a zkoušeného měřítka;
.
2. na délkové stabilitě komparátoru;
3. na rovnoběžnosti obou optických os, které procházejípřes
pentagony k měřeným předmětům;
4. na chybách v dělení stupnice mikrometru s planparalelní deskou.
Při zkoušce vnitřní přesnosti, při níž byl určován
metrový interval vestavěným srovnávacím metrem,
byla střední chyba jednoho měření, určená z řady
10 pozorování pro

± 3 ft
± 6 ft

invarový normální metr
invarovou nivelační lať
dřevěnou' nivelační lať
Obr. 10: Obraz dí.lků lafové
kožncždencí.

stupnice

před

Tlačítka ve spojení s přepínačem zapínají různé
osvětlení pro srovnávací metr, stupnici mikrometru
a zkoušené ,měřítko. Přitom je při pozorování srovnávacího metru a zkoušeného měřítka identický
chod paprsků. Oddělení obrazů se provádí dělicími
destička.mí wnístěnými před o1:)jektivem. Ty umožní
vidět v okuláru pouze osvětlený předmět. Chod paprsků přil čtení' mikrometru je veden přes mechanicky posuvný hranol, který působí jen při čtení
(obr.· 11). Elektrický
proud dodává slaboproudá
baterie, která může být kdykoliv dobíjena střídavým proudem
ze sítě přes nabíječ, vestavěný
v transportním obalu komparátoru.

Obr. 11: Schéma komparátoru
pro invarové nivelační latě s vestavěným normálním. metrem.

Má-li vestavěný srovnávací metr lineární koeficient teplotní roztažnosti ,řádu asi 1 .10-6/1 0C, může
být považován komparátor za samostatný normál
o délce 1m, se kterým je možno provádět všechny
potřebné zkoušky vhodných metrových délek ve
strojírenství a zeměměřictvL Obvyklý tvar rovnice
pro srovnávací rretr, etalonovaný při různých teplotách, je
.
V=l

m+a+a.

(t -

to)

kde a inačí korekci z etalonáže, a lineární koeficient rozta~nosti, to etalonážní teplotu (+20 oc),
t vnitřní teplotu
komparátoru
během
laťové
zkoušky.
4. 1. Zkoušky komparátoru s vestavěným
vacím metrem
Přesnost ,určení délek komparátoru

srovná-

± 14 fl.

Přesnost komparátoru je pro dřevěné latě příliš
vysoká. Zkoušku dřevěných latí je možno ,tímto
přistrojem provádět jen v případě, že .se metrové
intervaly neliší od 1 m o více než 0,2 mm. U skládacích latí je tato mezní hodnota většÍnou překrOčena.
•
Vestavěný srovnávací metr byl zhotoven pokusně
z ardostanu, keramického materiálu, který měl ,mít
malý koeficient roztažnosti.- Určení koeficientu a
však ukázalo hop.notu 5,0.10-6/1 °C. Pro další přfstroje se proto zamýšlí použít srovnávací metr z taveného křemene, jehož a. bude asi 0,5.10-6/1 °C.
DůležitějŠí než řádově menší velikost koeficientu
roztažnosti je jeho lineárnost. Tak může být pro
každou pozorovanouteplotu
určena v mezích měřické přesnosti skutečná délka srovnávacíl).o metru.
Určování délky komparátoru
bylo prováděno
v rozsahu teplbty od -50C až do +250C. Přitom
se ukázalo, že teplotní stálost délky komparátoru
je v di\.sledku kompenzace zcela vyhovující, neboť
lineární hodnota a=O,l .1O-6/10C. Je-li komparátor
,dostatečně stabilní proti otřesům a stárnutí, pak
představuje
výborný délkový' normá!. Vibrační
zkoušky a přehnané dopravní otřesy při dopravě
na ručnťm vozíku prokázaly jen jednou změnu délky komparátoru o 5 [.t.
Rovnoběžnost Záměrných os závisí na přesnosti
výbrusu pentagonů. Aby vliv divergence zobrazovacích paprski\. zůstal pod 0,5 fL, musí hranoly odchýlit paprsky o 900 s přesností ± 3,5'. Tento P9žadavek je u normálních pentagonů splněn.
Cpyby v dělení mikrometru planparalelnL, desky
je možno stanovit optickým výpočtem a spojením
stupnice Itiikrometru bezprostředně s planparalelní
deskou. Při zkoušce mikrometru v měřicím rozsahu
400 fL byla střední shyba dílku stupnice ± 1 fl, zatímco hodnota intervalu stupnice je 1,021 ± 0,001 fL.
4. 2. Zkoušky latí na komparátoru
srovnávacím metrem

s vestavěným

Přezkoušení latí bylo provedená jak vestavěným,
ještě nekomparovaI;lým srovnávacím
metrem V,
tak i dalším srovnávacím normálním metrem N.
Pro odečtení Ana mikrometru platí vztah:

Lv-Av

±=

LN-AN

= ZOb-Aob,

kde L je vždy délka pozorovaného metrovéhb
,tervalu třemi. srovnávaoími měřítky.
'Střední chyby v koincidenci se liší takto:

závisí na:

mOb=
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vac1 metr bývá' komparačnI
hodnota odvozena
z normálních metrů. Podle kvality těchto normálních metrů se pohybUje střední cnyba v komparaci
mezi ± 3 I-' až ± 5,u. Přesnost prfiměrného la ťového
metru mfižeme tedy předpokládat
asi ± 3 ft až

Očekávaná př,esnost určení metrového laťového
intervalu je pro"rozdíl L=Lolf-Lv, určený ze čtyř
koinci~encí, dána střední chybou m6L = ± 31-'. Skutečná chyba určená z řadyměřel).í
byla m < ± 41-'.
Vnitřní přesnost pro jednotlivý laťový metrový interval, určený dvojím měřením, je<4 I-' (vypočtená
z rozdílů mezi obojím měřením).

Obr.

12: Grafické
délky

laťov~ho

~

'

kvality! leteckých

'Pf'eložtl:

faroslav

KunssbeJ:fjer,

[lj

Travaux
de l'AssoelatJon
Intunatlonale
Paris. 1952, str. 77
[2] ZeltschrHt
Wr Jnstrumentenkunde,
Februarheft,
str. 71
[3] Acta technica
Academiae
scientiarum
(1981], str. 357-374
(Přeložil
Ing. Kunssberger,
GTOJ

na přesnost

vo:aTK,

I'f/-ž. Zbyn~k Maršík.

Kvalita leteckých snímků j~jedním
z' hlavních
činitelů ovlivňujících přesnostfotogrammetricky
vyhodnocené mapy. V .souvislosti se' zahájenímtechnickohospodářského mapování ve velkých měřítkácli
ukázala se potřeba stanovit jakost leteckých srilmků,
která zabezpečuje požadovanou přesnost. V současné
době je ve VúGTK ,řešen výzkuIDný úkol, který se
zabývá uvede:ným problémem. Náplň úkolu lze vyjádřit pěti následujícími tématy: 1. zkoušky sensiťometrických, densit9metrických' a resolvometrických
vlastností fotografiokých materiálů; 2. zkoušky proměnlivosti rozměrů fotografické citlivé vrstvy a jejích
, podložek; 3. výzkum vlivu nel'ovnos,ti filmu a diaposi.
tivních desek; 4. výzkum vlivu prvkq vnější orientace
snímků na hospodárnost; 5. výzkum vlivu optické
hustoty a gradace leteckých snímků na přesnost foto·
grammeťrického vyhodnoceJ?í. V roce 1962 bylo zčásti
zkoqmáno první, druhě a páté téma, v roce 1963 bude
jejich řešení pokračovat spolucJ>.řešením zbývajících.
. témat: V tomto článku pude podán stručný přehled
dosud provedených výzkumů a před,1oženy některé
předběžné výsledky.
.
Dobrá znalost vlastností fo~ografických materiálů
umožní nasadit mechanizační a automatizační prostředky při jejich fotolaboratorním zpracování a p'řitom dodržet postačující kvalitu. Předností automatického fotolaboratorního zpracování je, že můžeme oče-

lnž.

GTO, Praha

Literatura:

snímků

Úvod

.

Geodetický ústav Technické university (vytvořil'
tímto komparátorem
zpfisobllou pomficktl, kterou,
je možno provádět rychlé a vyhovující určení prfiměrné délky lafovéhp metru prq obvyklé invarové
nivelační latě, používané pJ;Ppřesné nivelace. Komparátor mimo to slouží zeměměřickým pracovištím
k trvalé vzájemné kontrole normálních metrových
měřítek. ]e také vhodný pro 'zkušební měření metrových délek v metronomii, přE\devším ve strojírenství. až do tolerancí 6 ft.
Na VýVOjikomparátoru pracoval hlavně vědecký
spolupracovník
Dipl.-Ing. von Manteuffel, jakož
i Dipl.-Ing. SchOne a DipL-Phys. Kraft. Konstrukci
a stavbu provedl Ing. BleH.

znázornění
výsledků
určování
metru na komparátoru.

Výsledek zkoušky latě s 2D měřenými intervaly
na jedné stupnici je pro přehled ci použitelnosti
dělení znázorněn graficky na obr. 12. Ve vypočtené
průměrné hodnotě laťového metru můžeme předpokládat střední chybu asi ± 1p až ± 21-'.
Skutečná přesnost průměrového laťového metru
závisí v podstatě na přesnosti komparační hoďnoty
použitého zkušebního metru. Pro vestavěný srovná-

Vliv

± 71-'.

t1e Géodesle
58,

jahrg.,

Hungaricae

Tome

Berl1n

17,
1938,

"Tom XXXVI!

vyhodnocení

Praha

kávat snímky se stejnou densitometrickou charak·
teristikou. To je pak zase předpokladem automatizace
dalšího zpracování snímků, zejména fotogrammetrické.
ho vyhodnocení na jednosnímkových i dvousní~kových vyhodnocovacích strojích.

1. Zkoušky sensitometrických, densitometrických a
a resolvometrických vlastností fotografických materiálů.

'.

Systémů hodnocení fotografických materiálů je
několik. Pro možnost využití určitého materiálu je
důležitá především povšechná citlivost na světlo,
spektrální citlivost a strmost gradace. Pro určení
rozlišitelnosti detailů ,na snímku se nejčastěji používá
rozlišovací schopnost, v poslední' době pakobrysová
ostrost, funkce převodu kontrastu nebo i práh rozli·
šitelnosti při různém kontrastu.
' _
Protože VúGTK nemá laboratoř, byly provedeny
některé zkoušky fotografických .materiálů ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním střediskem 031
Praha-Kbely. U leteckých filmů Foma A17 a Gevaert
Aviphot Pan-30 byla vyzkoušena sp~ktrální citlivost,
povšechná citlivost, strmost· gradace a rozlišovací
schopnost. Film Foma A17 ď má maximum citlivosti
v červe:ué oblasti s dosahem dO,6 500 A; film Gevaert
Aviphot Pan-3D má dosah do 6700 A, maximum
v červené oblasti je výraznější než u filmu Foma.
Povšechná citlivost filmu Foma je podle volací doby
a g.ruhu použjté vývojky v průměru asi 190DIN, filmu
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Gevaert asi 200DIN. Strmo~t gradace filmu Fofua je
opět v závislosti na d~lce vyvolání a použité vývojce
1,0 až 2,0; u filmu Gevaert 0,9 ,až 1,9. Rozlišovací
schopnost filmu Fomaje
asi 60 čar na mm, filmu
Gevaert ;podle údajů výrobce až 100 čar na mm.
Dále l:\yly provedeny n,ěkterézkoušky diapositivů
Foma Dia C, Gev;tert normal a Gevaert contrast.
Rozsah spektrální citliv:osti desek Foma je od 3800 do
4800 A, diapositivních desek Gevaert od 3700 do
4900 A. Strmost gradace desek Foma je y měkce pracející vývojce 0,7, v kontrastní vývojce 1,6. Pro desky
Gevaert diapositiv normal je y = 1,2, pro desky
Gevaert diapositiv contrast je y =:= 2,3. Zkoušky
rozlišovací schopnosti diapositivních desek Foma proV'edlve VTOPÚ Dobruška inž. Hanák a určil, že je asi
100 čar na mm.
Provedené zkoušky ukazují, že fotografické materiály Foma, a to jak film A 17, tak diapositivní skleněné desky, mají ve srovnání s materiály Gevaert
postačující sensitometrické, densitometrické a resolvometrické vlastnosti.

Dx = Xred- Xab8

Dy = Yred-

Dx

Dy

= - Dx . k",

= Dy . k

ll

k _~_
'" Y
,da: =

[Dx)
5760

kll
da:

Xměř= Xred+ Y . da:

+ di

=

80.

::== -X

[DYL
5760

Yměl=:=Yred-X,

(da:+di).

Odchylky průsečíků nakopíroWJ.né mřížky od správných poloh se vypočít<tjí ze vzorců:

LlX = XÍněř- Xab8

LlY = J;"měř
- Y"b8'

Odchylky zahrnují v sobě pravidelné změny i místní
deform<tce. Pravidelné změny rozměrů se vypočtou
ze vzorců:

[LlX)
'7
.1000 i Ly%o=
5 150
I
LlL O/00 = Lx %0 -

.:Ix =,X.
2. Zkouška proměnlivosti rozměrll fotografické'
citlivé vrstvy
.

Yab8

5760

Ly

. 1000

O/00

Lff ~ Y. x"

X",

K -~~ Y

K-~-

",-X

[L1Y)

11-

,

Mřížka určená pro zkoušky byla proměřena na přesNepravidelné ll\ístní deformace fotografické citlivé
ném koordinátometru
Zeiss Koordinatenmessgerat
vrstvy se vypol!tou z ná:sledujících přibližných vzorců:
3030. Byly měřeny souřadnice x, y. 81 průsečíků na mřížce 18 X 18 cm pravidelně rozložel'lých po celé ploše, ve ~bX = LlX - Lx. X
bY = Ll Y - Ly. Y
čtvercích o straně 2 cm. Každý průsečík byl změřen
l = bX2 + S Y2
čtyřikrát, dvakrát při normálním pozorování, dvakrát
a střední nepravidelná místní deformace je
při převráceném. Střední chyba jednoho měření byla
m", == my ±0,9 p,. Po početní opravě měřených sou-'
ml = ±
[bXbX)'8+1 [bYbY] .
řadnic (oprava z nekolmosti měřítek x, Y koordinátometru a oprava z pootočení mřížky) byly souřadnice
Pro exaktní výpočet místních deformací by bylo zaprůsečíků porovnány s ideálními hodnotami. Střední
odchylky průsečíků od ideálních hodnot jsou M", = potřebí provést a:fin:riítransformaci měřených souřadnic a místní deformace, vypočítat jako odchylky
= M; = ± 1,0p" maxirn,ální odchylky byly zjištěny
trl'\<nsformovaných
souřadnic od absolutních. Výpočet
3 p,. Je zřejmé, že proměřená mřížka má postačující
transformačního klíče o 81 bodech je však dosti rozpřesnost pro zkoušky proměnlivosti fotografickych
sáhlý; při menším počtu bodů klíče dostali bychom
materiálů.
místní deformace přibližné, dokonce méně přesné ne.
Proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrstvy
dávají
výše uvedené vzorce. Přesnost 'výpočtu míst- ,
byla zkoušena na skleněných diapositivních deskách)
přiČemž i'Ozměry podložky byly považovány za ne- ních deformací' podle uvedených vzorců je naprosto
postačující.
.
proměnné.: Bylo stanoveno vyzkoušet vliv způsobu
Zkušební
mřížka
byla
nakopírována
na
kontaktní
sušení, a to ve vodorovné a svislé poloze, dále vyzkoušet vlif doby praní ve vodě. Aby bylo možno kopírce na 12 skleněných diapositivních dese~ Foma .
Dia C. Desky byly vyvolány v methol()vé měkce prasledovat nejen celkové změny rozměrů, nýbrž i nepracující vývojce, ustáleny v kyselém ustalovači. Potom
videlné místní deformace, bylo zvoleno proměřit kopii
6 desek bylo vypráno ve vodě za 10 min., zbývajících
mřížky na diapositivní desce na 81 bodech, což je
.6 desek bylo ponecháno ve vodě 3/4 hodiny. Tři z těch,
postačující. Měření bylo provedeno na koordinátokteré byly prány 10 min. byly sušeny ve vodorovné
metru Zeiss 3030, a to dvakrát, jednou při normálním
poloze, tři ve svislé polOZe na kozlíku. Stejným způpozorování, jednou při převráceném. Pro výpočty
sobem byly sušeny desky, které byly ve vodě 3/4 hopotřebných údajů byly stanoveny následující vzorce:
diny. Výsledky měření všechdiapositivů
mřížky jsou
Xprům==; t . (Xl + x2)
Yprům= t . (YI+ Y2)
shrnuty do tabulky 1. Střední chyba jednoho měření
dXI = xpn\m- Xl ,
. dYI =YPrů~ - YI
na koordinátometru
byla mi = mli ~ ± 1,5ft. Ta.
bulka 1 názorně ukazuje, že dlouhá doba praní ve
střední chyba jednoho měření:
vodě nepříznivě ovlivňuje vznik místních deformací.
[dxdx)
Rovněž,sušení desek ve vodprovné poloze je nepříznim = ±.
[dydY2
m",,= ±
162
y
162
vé, neboť citlivá ;'VFstva neprosychá stejnoměrně,
Dlltlšívýpočty proopfavení měřených souřadnic o po- vznikají pomala schnoucí ostri~yky. Na rozhraní pomalu- a rychleji s<?hnoucívrstvy dochází ke zborcení
otočení a nekolmost měříték koordinátometru:
'
vrstvy a míf;\tní deformace mohou dosáhnout znač\
[Yprům]
ných hodnot, až 0,05 mm. SušimÍ ve vodorovné poloze
Yred= Yprům
81
je tedy méně vhodné, neboť vznikají značné místní

V

V

,

V

V
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Pravidelné změny
ŮÍslo
desky

Doba
praní

%0

Způsob
sušeni

".

---~.

Lx

.

. -0,03

I

_.,~-2

----

~

3

~-.---

-

4
-~---~
10 min
5

ll:.

svisle

6

I

"

LlL

-0,07

+0,04

±4,7

---~-'-~'-'

-0,01

vodorovně

10min

Ly

I

+0,01

-0,02

+0,03

+0,11

-0,06

Středni místní
deformace

-~------

I
I Maximální

místní
deformace

"

I

13

--~~-----

2,8

5

-0,08

4,5

II

--------

-004

-0,02

3,4

7

-0,04

+0,ú2

-0,06

3,2

8

-0,04

+0,01

-0,05

2,7

'.

8
\

7
8

-

40 min

v9dorovně

9
I

10

-

\

II

40 min

svisle

12

-0,01

+0,05

-0,02

+0,05

54

+0,02

4,3

18

-0,05

+0,03

-0,08

,4,3

9

+0,01

+0,08

-0,07

Nejvhodnější je sušení diapositivních skleněnýOh
desek ve svislé poloze a doba praní má být co nejkratší
(asi 10 min.). Potom rozdíl změn rozměrů emulse ve
dvou lrolmých směrech je asi 0,05 %0'
maximální
místní deformace obvykle nepřesáhne 8 p" střední
~ístní defolmace je asi 3 p,.
'

3. Zkoušky proměnlivosti rozměrt1 1Uinu
Účelem těchto' zkouše)ť je stanovit vliv zpiIsobu
sušení a způsobu uložení filmu na jeho rozměry.
, - Filmový pás s nakopírovanou mřížkóu byl po vyvolání,
ustálení a vyprání rozdělen na dvě části, kte:r;ébyly
rozdílně sušeny. Tyto dvěčás~i byly dále každá rozděleny natři díly, které byly rozdílněuloženy~ Ve stanovených termínech po vyVolání se pořizovaly, kon.
taktní kopie uegatiyních Iriřížek z filmu na skleněné
desky, které pak byly proměřovány. Kopie na desky se
pořizovaly v termínech~ 3,7, 14,28 dní, 2, 3; 4, 5, 6,
9, 12 měsíců po vyvolání ffimu.

"

Proměření diapositivních mřížek bylo prováděno na
stereokomparátoru
Zeiss 1818 stereoskopickým
po·
rovnáním s ori~ální
D;lříŽkou. Výpočetní vzorce,
uvedené pro zko1Í.šku proměnlivosti rozměri'J. fotografické vrstvy, se .z' Itoho důvodu poněkud zjednoduší.
Nebude potřeba pOčítat Xred, Yred a odchylky Dx, Dy se
vypočítají přímo ze VZOI;CŮ:
[px ....._]

;j"'''

[px:rdm]
Dg =PXvrdm --

81 '

'Pro měření odchylek Dy je nutno ovšem mřížku
idiapoaitivní
desku ve stereokomparátoru
souhlasně
pootočit o 90°. Snímkové souř~dnice x, y není potřeba
vůbec měřit. Není, tedy při výpočtechaIŮ
potřeba

3,6

.------._-

-0,03

+0,04

Zá:věrerrtlze konstatovat:

= ]JXpnim,-

31

9,0

deformace, zejména je-li fotografick! vrsťva silně
zbobtnalá v důsledku dlouhého praní ve vodě. Stékání, sklouznutí nebo posUn fotografické vrstvy vlivem
-sušení,ve svi.slé poloze nebylo zjištěno aIŮ v celé ploše,
ani při okrajích nebo v jiných místech.

.
Dx

0,07

7,1

'-0,06

-0,04

+0,01

.

-0,06

5,1

-

II
.

13

počítat Xměř, Y měř a chyby LlX, LI Y se vypočtou ze
vzorců:
LlX

= Dx

+ Y.

d1X",

LlY ='Dy-

X . d1Xy

,

Ostatní výpočty jsou stejné jako při určování proměnlivosti rozměrů fotografické citlivé vrstvy.
Nejdříve bylo vyzkoušeno, zda· navržený způsob
měření na stereo komparátoru bude dostatečně přesný.
Do obou nosičůl)tereokomparátoru
byly vloženy
originální leptané mřížky, u nichž byla předtím měře.
ním na přesIiém koordinátometru
Zeiss 3030 zjištěna.
vysoká přesnost průsečíků osnov čar. Mřížky byly
stereoskopicky porovnány popsaným způsobem a podle
uvedených vzorců vypočteny chyby. Bylo zjištěno, že
střední chyba jednoho měření je m", = my = ± 2,2p.
a střední vzájemná odchylka průsečíků je ± 3,0 p.. Je
zřejmé, že přesnost měření je postačující.
Fotolaboratorní práce byly provedeny ve VZS 031
ve Kbelích. Dne 29. 5. 1962. byla nakopírována mřížka
na 5 m filmový pás Foma A 17 (triacetátov~ podložjm
,zn. Gevaert silná 0,125 mm). Kopií bylo pořízeno na
tom~o pásu šest s mezerami asi 0,5 m. P, zpracování
na převíjecím vyvolávadle bylffim rozdělen na dvě
části. Jedna byla s~šena voln~ při teplotě místnosti,
druhá na sušičce s vyhří~áním zadní strany filmu
proudem teplého vzduchu. Teplota roztoků 10°C,
teplota ,vody 12°C, teplota vzduchu v místnosti 20°C.
Teplota teplého vzduchu v elektrické sušičce dosahuje
i více než 40°C. Potom byla každá čá1!t rozdělena na
další tři díly, které byly rozdílně uloženy: jeden volně
ve skříni, druhý v pleChovce zalepené páskou a třetí
rovněž v plechovce s přidáním několika kapek kafru.
Ve stanovených termíriech byly vždy pořízeny dia.
positivní kopie na skleněné desky ze všech šesti dílů
původního 5m ffimového pásu. Fotolaboratorní zpra.
cování diapositivů bylo stejné jako při určování proměnlivosti rozměrů fotografické vrstvy. Sušeny byly
.ve svjslé pol07!e na kozlíku.
\,
Změřeny a početně zpracovány byly zatím diaposi.
tivy z obdQbí 3, až 28 dní: Přehled výsledků dává ta.
bulka 2. Z tabulky nelze vyčíst nějakou zřetelnouzá·
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Pravidelné změny
V~~~lX~i

I ~~~:~~

Způsob

I

. 'I••

I,

I

uloženi

I

'1
volně
volně

+ 1,16

+0,76

-0,40

MaxímáJn:fmístní
deformace

,..

,u

±10,9

25

v plechov.

+0,50
,

+0,28

. +0,22

14,4

v kafru

+0,45

+0,11.

+0,34

6,9

21

volně

+0,02

. +0,~4

--:0,22

5,4

11

v plMhov.

+0,15

+0,43

51

'0,28

5,8

13

6,6

15

v kafru'

+0,l3

+0,55,

~0,42

volně

+1,,05

+1,52

_0,47

15

v plechov.

+0,68

,..-"0,41

19

v kafru

+0,50

.

+1,09
+0,76

.

~0,26

11

volně

+0,63

+0,88

-0,25

Hi

v plechov.

+0,51

+0,78

-0,27

15

+0,44

+0,64

-0,20

8,0

18

11,2

24

v kafru

volně

I

Ly

Sttední místní
deformace

.'

volně

+),02

+1,34

""':-0,32

v plechov.

+0,92

+1,50

-0,58

11,9

29

kafru

+0,61

+0,83

-,-0,22

6,9

15

+0,82

+1,21

~0,39

1l,2

23

v plechov.

+0,59

+0,93

-0,34

19

v kafru

+0,56

+0,73

-0,11

17

+1,16

+1,71

vpelchov.

+ (),34

+0,66

-0,32

7,4

16

v kafru

-0,03.

+0,01.,

-0,04

4,0

16.

. '-0,55

22 "\

. volně
sušička

+1,06

+1,74

~,68

5,9

11

v plechov.

+0,26

+ (),:l5

-,-0;09

7,2 .

19

v kafru

+0,02

9,2

19

vislost změn rozměru na č~se. Ukazuje se póuze', že
volně nložený film rychleji vysychá a celková srážka
je velkl\, dosti značllý jei rozdíl srážky LlL ve dvou
kolmých' směrech. Film uchovaný v. plechovce méně
vysychá a sráží se. Film uchovaný v ~afrových parách
zustávávláčný
a jeho celková:' srážka je malá, místní
deformace však nejsoú' tpenší než u ostatních druhu.
Vliv uložení filmu na' velikost místních deformací není
z tabulky patrný. Nepravidelné místní defor~ace
dosahují hodnot i větších než 20 pt, .střední místní
defOrmace je asi 8 #..
.
•

4. Signalizace a zaměřeni k<!ntrolnich ~odů
Pro zkušébní letecké snímkování bylo vybráno
území o rozlozea.si 1,2 X 1,2 kmu Karlštejna. PřeVýšení Illézi nejnižším a.nejvyššnnIDístem
území je asi
90 m. Terén '{lil nep<:lkrytý, mírně zvIhěný. Uvedená,
rozloha, po~tačí pro dvě snímkové stereodvojice v měřítku 1:8500.
Po podrů;bné rekognoskaci území byl
vypracován projekt ,umístění kontrolních bodů na.
mapěl : 5 000. Byla navrž~na přibližně, čtvercov,á síť
81 bodů. K jejich připojení, na jednotnou trigonometrickou síť bylo určeno z nejbližších okolních trigo-

nometrických hodu 9 zhušťovacích Q()du kombinovaným protmáním. Nadmořské Výšky byly určeny trigonometricky. Přesnost určení zhušťovacích bodů je
m", = ± 0,9 cm, m1l = ± 0,7 cm, m. =
1,7 cm"
Podrobné kontrolní body byly určeny protínáním
vpřed a polygonovými pořady s přesností m", =
± 2,5cm,m1l = 3,1 cm, m. =± I,7om. Body byly
označeny dřevěným kolíkem a pro letecké smmkovaní
bílými čtt"ercovými' terči 25 X 25 cUl z polystyrénu.
Polp.í práce byly vykonány v květnu 1962, letecké
snímkování 31. 5. 1962. Před druhým snímkováním
byla provedena nová signalizace, přičemž b-ylopoužito
bodů zaměřených na jaře, pokud se zachovaly ..Další
podrobné kontrolní body byly z'a:rp.ěřeny v září 1962
s přesností m", =± 1,6 cm, mli = ±2,9 cm, m. =
± 1,1 cm. Podzimní letecké snímkování bylo provedeno 22. 8. 1962. Pro kontroln fotogrammetricky vyhod- \
nocených vrstevnic bylo v území zaměřeno osm podrobných profilů. v celkové délce 4,4 km. Profily byly
přímé a každý byl vložen mezi dva pevné body.
Střední chyba v délce profilu je 36 cm, střední chyba
ve výšce podrobneho bodu profilu je ± 4 cm.
Pro rozbor přesnosti urč~ní podrobných bodů byly
stanoveny následujídvzórce.
'
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A. Přesnost

geódetického

1. body určené protínáním

V ----

[00]

m=±.

vpřed
o odchylka

od arit. pruměru

vrcholy hlavních pořadu

\

\
a) ml

Ó.

n počet kombinací

n (n-l)

2. polygonové

Letecké snímkování a fo~olaboratorní zpracováni
snímkú

měření:

, [8]~

= ± o. [8]'

±O.

b) ml,=

[8J-[8]~
[8]

O odchylka uzávěr.u a) pro [8]~< ~[8J
3. polygonové

vrcholy vedlejších pořadfl.

.'

V
= ±V
±

a) .ml=
b)?nt
mp

chyba počátečního

bodu
B. Vnitřní přesnost

m= -±

"

b) pro [8]~> ~[s]

-

11
1'2

'V -n-

2+'(O

[8J~ )2
'18]

mp

m~

[s]

bodu,
.

ml<

oe.

chyba koncového

fotogrammetrického

[LILI]

r

+(0. -;t]~

Dne 31. 5.1962 bylo provedeno několik snímkových
letu s ruznou exposicí, z nichž po vyvolání byly vy.
brány pro další zpracování dvě snímkové řady (normální A, přeexponovaná
B). ~očasí. bylo slunečné,
střední opar, viditelnost do 12 km. Snímkování bylo
.provedeno měřickou komorou MRB 21/1818' se žlu.
tým filtrem na film Foma A 17, rychlost letadla
230 km/hod. Výška letu byla 2100 m, měřítko snímků
1 : 8500. Doba exposice pro vybranou řadu snímků A
byla 1/400 vteřiny, pro řadu Bl/200 vt. Film byl zpra .
cován dne 1. 6. 1962 na převíjecím
vyvolávadle,.
vyvolání' bylo provedeno v kontrastní
vývojce L2.
Film byr sušen volně na bubnu, teplota v laboratoři
byla 20
Z těchto negativů bylo pořízeno několik
druhu diapositivů.
Diapositivy byly zpracovány ve
třech různých vývojkách:
a) vývojka metholová,
b) vývojka fenidonová, c)vývojka
Agfa 20. Změ·
nou exposice bylo dosaženo různé optické hustoty diapositivu. Tak bylo získáno celkem 9 ruzných druhů
diapositivů.

měření:

LI rozdíl dvojího fot. měření

npočet bodu ve stereodvojici

Další snímkové lety byly provedeny dne 22.8.1962,
z nichž byla vybrána jedna snímková řada. Počasí
bylo slunečné, lelJký opar, viditelnost více než 12 km.
[eeJ
e rozdíl fotogram. a geodet.
Letadlo, měřická komora a film byly stejné jako při
m- ±
n
určeni (I - g)
jarním snímkování. Nadmořská výška letu byla' asi
~o rozbor přesnosti fotogrammetriéky
vyhodnoce.
2350 m,' měřítko snímků 1: 9700. Doba exposice
ných vrstevnic byl stanoven následujícf postup:
1/300 vteřiny. Film byl zpracován na převíjecím vy1. ~ěřit
vzdálenosti jednotlivých Vl'stevnic odpo. volávadle dne 23. 8. 1962 ve vývojce Atomal F. Film
byl sušen volně na bubnu při teplotě v ~ístnosti 22 °0.
čátku profilu~ Vzdálenosti vyrovnat s ohledem na cel·
kovou .délku profilu určenou geodeticky>" Tak s~stavit
Z takto získaných jemnozrnných negativů byly poří.
zeny diapozitivy jednak s obvyklou hustotou, jednak
fotogrl:tmmetrické profily.
tmavší. Diapozitivy byly zpracovány stejně jako na
2. Jednotlivé hody fotogrammetrického
profilu porovjaře ve třech vývojkách.
Tak bylo získáno dalších
nat s odpovídajícími body/ geodetických profilu. Od6
druhu
diapositivů.
povídající body geodetických 'profilu vypočíst interpolací mezi jednotlivými
podrobnými
body! geodeOptická hustota snímku byla proměřena na densi·
tiokého profilu:
tometru Visomat SWT. Na každém negativu i diadv = VfVg
positivu byla změřena optická hustota okraje snímku
a dále optická hl1stota šesti charakteristických
předDf-Du,
Vg =Zu,
(ZUI-ZU,) • D -D
mětů: tmavé pole, světlé pole, louka, strom, stm,
u.'
u,
silnice. Dále byla změřena optická hustota na všech
dv chyba ve fotogrammetricky
vyhodnocené vrstev·
podrobných kontrolních bodech. Měření bylo provedej
nici
'
no dvakrát nezávisle. Přehled o optické hustotě,neVf nadmořská výška fotogrammetricky
vyhodnocené
gativu dává tabulka 3. Pro její sestavení byly vybrány'
vrstevnice
hodnoty optické hustoty naměřené ve středním snímVg nadmořská výška geodetického profilu v mís,tě
ku v každé řadě. Je zřejmé, že na podzim mají terénní
vzdáleném od počátku profilu stejně jako Jotopředměty vlastní kontrast menší a potom také roz·
grammetrická vrstevnice
dil minimální a maximální optické hustoty u podzimZu, nadm. "Výška geod. profilu v bodě bližším po- ních snímku je menší než u snímku pořízených na jaře.
5átku profilu
•
Zu, nadm. výška geod.profilu
v bodě vzdálenějším
"počátku
Du, vzdálenost bližšího bodu geod. profilu od počátku
Du, vzdálenost vzdálenějšího bodu geod. profilu od
počátku
Optická hustota
Df vzdálenost fotogrammetrické
vrstevnice od poDrJt.
negat, u
čátku profilu ,
.
sIÚIl1'l
okraji tmaVé 1'světlé
1pole louka I strom I stín sl1ni6e
ku
pole
3. Vypočítat střední chybu ve vrstevnici pro každý
profil:
'0,4
normální
1,1
1,8
1,3 ·1,4
1,2 1,7
------ ~
tmavší
0,4
1,7 2,2
1,8
1,8 1,7 2,1
mv= ± V,[d~vJ,
-----+--- ---- -jemnozrnný
0,3 0,8
1,1 0,8 0,8
0,7
1,1
kde n je poootvrstevnic
v profilu.

e. 'Absolutní

_ V

přesnost

+f

fotogrammetrického

n:iěření:

)

I
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6. Zkušebni vyhodnoceni
rických vlastnosti

snimků různých densit6IDf\t-

ňuje lepší přesnost polohového vyhodnocení, naopak
však méně kontrastní podzimní snímky dávají větší
přesnost výškového vyhodnocení, a to jak jednotliBylo stanoveno provést vyhodnocení snímků růzvých bodů, tak vrstevnic. Dále je vidět, že tmavší
ných densitometrických
vlastností
na autografu
.diapozitivy
dávají méně přesné výsledky. Jsou·li
Wild A7 i stereoplanigrafu Zeiss 05, neboť systém
však tmavé diapositivy kontrastní, jsou výsledky
pozorování na těchto strojích je rozdílný. Aby byla
lepší. Počet vyhodnocení jednotlivých druhů diapo.
pokud možno' vyloučena osobní chyba, vyhodnotí
.
sitivů je však příliš malý, než aby mohlyhýt vysloveny
jeden vyhodnocovatel všechny alternativy jedné steobecně platné závěry. M..1žebýt náhodná i velikost
reodvojice, přičemž jednu alternativu je nutno vy.
středních,
chyb, ale zejména bude asi náhodné jejich
hodnotit v jedné směně. Vyhodnocení je nutno propořadí.
V
roce 1~63 bude proveden větší počet sérií
vést podle následujících zásad: Opticko.m{jchanicky
vyhodnocení snímků různých densitometrickýc1). vlast·
provedenou orientaci je nutno početně zkontrolovat
ností na autografu Wild A7 vGTÚ Praha a na stereopodle návodu pro THM a zápis o tom, provést do forplanigrafu Zeiss 05 v ÚGK Opava.
muláře. Kritéria stanovená pro THM nesmí být překročena. Body registrovat v tomto pořadí: a) pět vlícovacích bodů, b) první měření všech podrobných bodů
včetně vlícovacích, c) druhé m~ření všech podrobných
Vnitřm
Absolutní
Optická
bodů včetně vlícovacích, d) pět vlícovacích bodů. Vlípl'esnost
.•..~~
"
Ill'eBnoBt
iS.2
hUBtota
cm
Diapozitivy
cj1 . ,>=
/
covací body budou tedy registrovány celkem čtYřiDmin I D;"ax
krát. Vyhodnocovatel udělá průměry ze dvojího čtení
m", Imy
m",lmy I m. mv
podrqbných bodů u všech tří souřadnic X, Y, Z a
1,1
normální a)
1,5 7 8 10 15 16
30 52
odstraní případné hrubé chyby. Vrstevnice s interva.
-- - - -- 1
lem 1m se vyhodnotí pouze v pruzích kolem geode-'
normálníb)
1,0
1,5 7 7 12 18 9 35 63
;
tických profilů. Kromě toho zapíševyhodnocovatel
-- - - ~ - subjektivní ohodnocení každého druhu snímků. Ohod.
kontrastní
0,8
1,7 6 6 10 16 16 36 58
~
nocení provede a zapíše vyhodnocovatel dvakrát, a to
- - - - - normální
jednak visuálně před. vyhodnocením a podrullé ve , tmavší a)
6 6
1,4
9 21 16 37 ~
~
vyhodnocovacím stroji. Přesnost fotogrammetricky
normální
J
vyhodnocených vrstevnic se posoudí dříve popsaným
tmavší b)
1,1
1,6 5 4
9 28 17 42 51
- - - - - - způsobem. Modelové souřadnice podrobných bodů se.
kontrastní
tmavší
1,1
2,1 ,8 7
9 16 17 27 45
afinní transformací převedou do geodetické soustavy
a porovnají se souřadnicemi určenými geodeticky'.
Přesnost fotogrammentricky
vyhodnocených
bodů
se posoudí podlě uvedených vzorců.
'
Oílem celé práce je metodou rozboru podmínek
experimentů zjistit nejvhodnější postupy vyhotovení
fotogrammetrických podkladů od leteckého snímkování
až po měřický diapositiv. Tato část výzkumubu_.
..
de mít význam hlavně pro výrobce leteckých snímků.
Vnitřní
Absolutní
I~
S
Optická
přesnost
pfesnost
~ ~
Druhá část, tj. stanovení optimální kválity snímků
hustota
'cm
Diapozitivy
cm
a stanovení kritérií pro hodnocení fotografických ma·
--Dmin rDmax m",
mx:j my I mz-~'V
teriálů, je vlastním předmětem zájmu uživatele leteckých snímků. Ob':; čá.sti výzkumu spolu úzce sounormální
0,2
1,1
6 5 10 12 13 36 66
visí a jednu od druhé_nelze řešit odděleně.
--- -- ---- -- .- - - kontrastní
0,2
1,5 6 6
9 13 12 32 61
\ Po dokončení výzkumu bude nutné. hodnotit letec-_.- ~ _. - -- - - ké snímky (negativy idiapositivy) podle stanovených
normál~
kritérií a zabezpečit jejich dodržování. Tak bude uŽí.
tmavší
1,0 2,0 6 5 11 23 18 64 71
-- - -- - - - - .váno jen kvalitních měřických snímků, což se projeví
kontrastní
tmavší
0,6
2,1 6 6
9 21 19 29 59
v dodržení přesnosti požadované pro technicko·
hospodářské. mapovánLTím
bude umožněno, aby se
podíl fotogrammetrie na celkovém objemu THMzvýšil a celé mapování se zlev~ilo.
V roce 1962 byly vyhodnoce~y některé druhy diapositivů v GTŮ na stereoplanigritfu Zeiss 05. Přehled
Lekťoroval: inž. Jiří Síma, GTÚ" Praha
o výsledcích vyhodnocení dávají tabulky 4 a 5. V ta·
bulce 4 jsou výsledky vyhodnocení diapositiv.ů pořízených z negativů vybrané řady A (normální) z jarního náletu. Tabulka 5 ukazuje výsledky vyhodnocení
Jako k~ždým rokem navštivte na V. Mezinárodním
diapositivů pořízených z negativů podzimního sním.
veletrhu
Brno 1963
kování. Z obou tabulek je vidět, žepřesnost nastavení
měřické znáčky není patrně ovlivněna optickou hustotou nebo gradací snímku a závi~í zřejmě hlavně na
hodnotě nejmeIJ-Šího dílku stupnice na vyhodnocovaSvé nejnovější knihy a časopisy vystavuje zde
cím stroji. Při srovnání výsledků vyhodnocení jar.
ních a podzimních sn:(mků se jeví; že pravděpodobně
27 československých 'a zahraničních nakladatelství.
v;yššívlastní kontrast terénních předmětů na jaře umož·
. Pavilón A3
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,Nová tech n ika
Možnosti využití geoelektrických metod
při určování polohy v podzemních prostorách
lnž.

Milan

Kašpar)

CSc., Ustav
Praha

pro

uýzkum

rud,

Z geoelektrických
metod důlní geofyziky se začínají uplatňovél,t při řešení některých speciálních
úkolů p~edevším moderní, elektromagnetické
metody vysokofrekvenční.
Tyto tzv. vln o v é m e t o d y mohou mít prvořadý význam při Zjišťování
polohy, rozměrů a vlastností geologického útvaru.'
Princip těchto metod byl založen na vyšetřování
šíření elektromagnetických
vln procházejících horninou.
Vysílačem
vyzářená
elektromagnetická
energie v pásmu rozhlasových vln se šíří zkouma"
ným komplexem hornin. Vlastní měření intenzity
pole se ~ovádí na přiHmacím zařízení opatřeném
rámovou anténou.
.

Na rozdílné absorbci elektromagnetické
energie
v,závislosti na. vysokofrekvenční v,odivosti je principiálně založena metoda a b s o r p ční,
určená
. především pro měření v důlních dílech, příp'adně
vrtech. Tato metoda, v zahranicí již úspěšně používaná, byla aplikována Ústavem pro výzkum rud
při geofyzikálním měření v důlních dílech. vývoj
příslušného měřicího zařízení, '\Jr~l.Cujícím na pev"
ném kmitočtu $,5 MHz, probíhal ve spolupráci
s Ústavem/ radiotechniky
a elektroniky
eSAV.
Princip metody je založen na tom, že leží-li mezi
polohou vysílače a přijímače vodivé těleso (např.
rudní čočka), nastane v této oblasti prudký pokles
přijímané elektromagnetické
intenzity až do případného zániku příjmu a vytvoří se tzv. rádiový
, stín. Změnou polohy vysílače a přijímače lze tento
rádiový stin podrobně vymezit. Tato metoda byla
vyvíjena především k řešení ryze prospekčních
úkolů.'
,
,Účinnost metody závisí na dosahu měřicí alParatury. Dosah měření je dán výkónem vysílače,
citlivostí přijímače a útlumu
elektromagnetické
.energie ve zkoumaném prostředí. Absorpční metodot! lze prosvěcovat bloky hornin nejen mezi důlními díly, ale i mezi chodbou v podzemí a povrchem, protože dosud ověřený dosah nově vyvinuté
aparatury se pohybuje v rozmezích 100-200 m.
Používání stíněné přijímací antépy umožňuje širší
u.platnění této metody. Rámová anténa přijímače,
otočná ve dvou na sebe kolmých rovinách, dává
.určit 'prostorový směr na vysílací anténu, což se
uplatní při řešení některých
důlně měřických
úkolů, např. při určování prostorové polohy stanoviska vysílače. Na stanoviskách přijímače se odečítá azimut, sklon J:ámové antény a intenzita pole,
resp. jeho útluIh. Na základě těchto parametrů, je
možno ltlěřením v několika polohách' přijímače nebo
vysílače metodou protínání vpřed určit hledanou
polohu druhé části měřicího zařízení.
Podle doposud provedeného měření na závodě
Rudné doly Tisová u Kraslic se úhlové odchylky
od ,skutečného směru na vysílač pohybují v mezích
O-50 (střední' chyba ± 2,50). Předpokladem propoužití této metody .při určování polohy jedné
části měřicího zařízení je homogenní pole' v prozařovaném horninovém útvaru, aby šíření rádio~
vých vln nebylo zkreslováno přítomností anomálních (poruchových)
těles. Tyto okolnosti ve'dou
k tomu, že vysokofrekvenční
metoda absorpční
může sloužit 'jelYjako pomocná, doplňující metoda

při. důlně měřickém řešení některých speciálních,:
úkolů, spojených s vytyčováním prorážek v horo;
nických dílech nebo při tunelářských
pracích.!
Výhodou metody je poměrně jednoduchý způsob "
měření a možnost přímého stanovení směru bez
pracného připojování, spojeného se složitým nu-"
merickým výpočtem.
\
,Předpokládejme,
že .v budouCnu po vyšetření
všech zákonitostí šíření rádiových vln horninami
a po zajištění citlivějšíCh měřicích zařízení, bude
možno. tuto metodu nasadit i k samostatnému ře-!
šení některých
důlně měřických úkolů: Hlavní
použití této metody bude však vždy spočívat na
řešení úkolů rudní prospekce.
Z dalších geoelektrických
metod, pracujících se
stejnosměrným
polem, byla úspěšně použita o dpor o vám
e t o d a n a bit é h o těl e s a při
určování
polohy větracích
vrtů kombinovaným
měřením ve vrtu a v důlním díle. Nabitým tělesem
se v tomto případě stává zapažený vr~ (nebo ele~troda spuštěná na .dno vrtu). V důlní chodbě mě.-..~
říme vzniklý potenciální rozdíl. Podle lPolohy ma- "
ximálního potenciálního spádu lze určit nejbližší '
směr k hledanému vrtu a přibližně i vzdálenost.
Tato, po přístrojové
stránce
velmi jednoduchá ~
metoda, umožní s minimálními náklady určit spolehlivě polohu vrtu v podzemí na· vzdálenost asi)'
15-20 m. Doplňuje a pro tyto speciální účely c
upřesňuje výsledky metody inklinometrické.
Geo-'
elektrická metoda nabitého tělesa mů~e mít širší
uplatnění a je třeba ji využít i v průmyslové geodézii..
'

V tomto krátkém sdělení jsme chtěli ukázat na ~,
možnost i použití geofyzikálních metod při řešení,'
některých speciálních úkolů důlně měřické praxe.
V budoucnu při dalším rozvoji l:llektroniky a radiotechniky je možno očekávat ještě širší uplatnění těchto metod.

Zjišťování průběhu

kanalizace
526.99 : 628.2/.3

lnž.

,. Darebník,

,: Písačka,

Svit:

n. p., Gottwa/dov

Při '.pořizování zákl.adního plánu závodu bylo nu~o
zjistit polohu podzemních kabelů a potrubí. Prováděli \
jsme vo nakonec metodou popsanou v článku' "Elektro-, .
magnetické zjišťování polohy podzemních kabelů a po,trubí" tnž. V. Krumphanzla v Geodetickém a kE'rtografickém obzoru 19~6;3.
Práce probíhaly, celkem úspěšně. Metoda nešla použit
v případě zjišťování kanalizace, která je ale velmi důležitou součástí staveb. Její vyhledánl je stejně nutné
jako, vyhledání jÍnélho potrubí. Bylo PJ.'oto nutno najít \
zp.ůsob jak zjistit její průběh. Osvědčil se tento postup:
00 vstupní šachty kanalizace byla spuštěna špageta
[trubička z novoplaiiituj,' kterou proud splaškové vody
unášel směrem do potrubí. Na jejím začátku byla udělána smyčka, aby tento začáttek pokud možno sklouzl.
po ri:lzných překážkách v kanálu a neuvázl v potrubí.
Špageta je lehká, po vodě plave a nepotápí se. Odvinuje
se při tom z dfevěného bubnu. Je hladká, a proto nebrzdí a nezachycuje nečistoty. Aby její proplé\vánl bylo
plynulejší, pustí se d'o kanalizacfil pr'oud vody z hydrantu.
'.
Za těchto okOlností počátek špagety pl'oplave až k nejbližší nižší šachtě, event. i ke druhé či třetí šachtě po
proudu. V této nižší šachtě se počátek špagety vytáhne
na povrch .. V horní šachty se špageta odřízne od bubnu
a na Jejím konci se přiváže isolované měděné lanko
[elektro'Vodič SVA), navinuté -na jinémbubnu.
Tahem za
počátek špagety li nižší šaphty protáhne se potrublm
\anko, které je hladké a ohebné, takže k jeho protažení
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není třeba velké sily. MezlHm se špageta u nižší šachty
,uavlnuje ,na další buben, až ses
ní vytállne počátek.
'lanka na povrch. Pak se počátek lanka odřízne od konce
špagetr- a po povrchu spojí lankem s generátorem. který
se připojí lankem také s koncem l'anka' u horní šachty.
Toto povrchové spoj,ovál'lí se provede tak, aby bylo co
nejdál od podzemního prŮběhu.
\

Potom se generátor připojí
ha lanka v podzemí, a Hm I
vá tA jako elektrický kabel
vaném článku. Tato metoda
z nalezení kana11zace vyváží

na elektrickou síť a polokanalizace se odposloucházpůsobem uvedeným v citoje dost pracná, ale užitek
její náklady.

generátor
oset/lior

horní
šachta

,U

~

532
Titlová E.
Ůsporapísků
při zrnění tiskových desek všebo druhu.
(Přlhláše'I).o 00. 00. 1963 a zaved.eno .27. 6. 1963. v ÚOK
Coeské Budějovice pod č. ZN24/63.)
Písek pro zrnění tiskových doesek je po použiti zachycován a znovu používán. Vzniká tím úspora materiálu
při zachován! kvality.
611
Loskot F.
Deska pro polní náčrty. (Přihlášeno 19. 1. 1962 a Z<lv,ed,eno 2. 5. 1963 v OGK Eardubice pod č. ZN 2/62.)
Deskia slouž! Z<l podložku polních náčrtů pří pálnldh
měřlckýchpracích.
}oe j,ednoduchýmlpopruhy
upevněna
k tělu pracoVill!'k,a, který má tak volné ruce.
611
Malina R.
Pomůcka pro zjišťOVání osovosti tunelových peci.
(Přihlášeno 10. 7. 1963 a zavedeno 20. 4. 19t13 v ÚGK
Bratislava, pod č. ZN 9/63.)
Asi 1, m dlouhá lať, v~í2 se pohybuje posuvné měřítko s milimetrovým dělením. Vysouvánlm pohyblivého
pravítka se zjišťuje šířk,a peoo a joejí osa, která se pi'€vádí na dno pe:·e.

odposjo(Jchlnl

/,

43
Vašek J.
Zlepšení transplantace
nálepek.
(Přihlášeno
31. 5.
19,63a :z.avedeno 18. 7. 1963 v ÚGK Zillilla pod č. ZN 6/63.)
Náhrada lepldl,a při tNlnsplantacl z mokrokolodlového
negativu na skleněnou desku 'kyselinou octovou. VYUžlváním ZN oflpa!dnou práoe spo}ené s I'evtdovánfm a obnovováJnim chybějících nálepeK, které se odlepily při
manipulaci s vyrytou deskou. Náloepky jsou trvanlivější
a kvalitnější.

hlarni

_\l}sbérač

Zlepšovací návrhy
Přehled zlepšovacích návrhů
zavedených vústav~ch nSGK
231
~oloektiv pracovníků, PollOka
'Posuvná tyč pro měření, výšky stropu v závo!lecb.
(,Přihlášeno 22. 8. 1962 a Z<lvedeno 2. 5. 1963 tj ÚGK
Paroublce pod č. ZN 24/62.)
Posuvná tyč slouží k měření ·výšky stropů v· haJách
při zpracování stavebních plánů' pro základní plány
závodů.

W
O~~
Pomůcka k usnadnění vybotovování výiíkopisnébo polníbo náčrtu. (Přihlášeno 23. 6. 1962 a zavedeno v červnu 1963 v ÚGK Brno pod Č. ZN 48/62.)
Osnova soustř,ednýcihkružnic
po 20 ID (v' Ml: 2000)
je protkána paprsky směrů po '20 gradech a otiskne
se z gumového razítka modrou nere'produkovatelnou
barvou na náčrt. Při zobrazení podrobných. výškových
bodů se za'čátečnlk snadno .orientuj,e bez potřeby úhlo·
měru a pravítk,a.
612.3
DoloeZ<J,l
V.
Nástavce signalizačnibo terče soupravy Dablta. (Přihlášeno 00. 00. 1963 a wvedeno 27. 6. 1963 v úGK České
Budějovlce pod č. ZN 27/63.)
Nástavoem zvyšujjemoepolohu teroeasi o 80 cm, takže
lze měřit trojpodstavcovou soupravou i přes menší te·
rénní překážky, aniž by záměra šla nízko nad terénoem.
Vhodné zejména pro par,alaktickou polygonometrii.
621.1
.
Fordinál F.
Diagram pro vyčíslení slIlěrových oprav.v 8u pásecb
S-42. (Přihlášeno 21. 6. 1963 a Z<lved,eno 20. 7. 1963
v ÚGK Bratislav,a pod č. ZN 7/63.)
Diagram j,a zhotovený z '1llstralohua sestává, ze soustavy hypel.'bolických křiv,ek,které
JSOUgeometrickými
místy st,ejnýc(ti směrových oprav TB-OB. Směrové opravy
se ZjišťUjí na topografické mapě 1: 25 000. Diagr~u
Iz,e užít pro oblast přiléhaJí,c! k rovnobě'žC€ 48°30'.

231
ProcházkaL.,
NěmMnský 'A.
Měřítko vodorovnýcb odcbylek a koncový signál pro
proměřování ieřábovýcb, drah. (Přihlášeno' v č,ervnu
1962 a zavoedeno v červnu 1962 v ÚGK Brno jako sloučené ZN č. 49/62 a 51/62.)
Pomůcky s vlastním
osvětlením,
které zkvalltňují
práci zvýšením jistoty správnéh'o čtení. Doba observace
se zkracuje asi o 10 %.

621.1
Osmitz A.
Tabulka na odčítání .kotangenty zenitové vzdálenosti
Polárky. l'Přlhlášeno 5. 6. 1963 a zavedeno 10. 7. 1963
v ÚGK Bratislava pod č. ZN 8/63.)
Tabul'l~a slouží k určení přibližné hodnoty cotg zenitové vzdálenosti Polárky, potř,ebn,ék
výpočtu oprav
z libely. Návrhem se odstDaňuje výpo,čet zenltové vzdáloenosti ze z'eměpisné šíř~y a hodinového !Úhlu Polárky.

342
Potulický K., Bilina; M.
Návrb na úpravu písemného operltu JEP, vyhotovenébo pomocí SPS. (Přihlášeno 22. 12. 1962 a z,avedeno
25. 4. 1963 v ÚGK v Pardubl,c!ch ,pod č. ZN 35/62.)
Sp,S vyhotoví trhané sestavý .(evlde1nční listy a soupis
parool) o výšce listu 29 cm. Pak se přeloží tiskoem dovnitř na formát, A 4a
Dznačípoplsem.
Tato úprava
umožňu.joe lepší uloŽ€n'í a manipulaci.

622.1
Mach J.
Sablona z korektostatu
na vynášení bektarové sítě.
(,PřlhláŠ€no 20. 10. 1962 a zaved,eno v č'ervnu 1963
, v ÚGK Brno pod č. ZN 64/62.)
•,
Kore'ktostatová fólie s kruhovými otvory o průměru
4 mm a speciálním vplchovačem s jel;110u. Vynášení
hekoorovÉJ'sftěbez
koordinátogÍ'afu se zkrátí na 5 minut. Sablona je skladná.,

Marš!k J.
SMO 5 z map 1: 10 000 ft
1963 a Z<lvedeno 6. 6. 1963
5/63.)
SMO 5 se, provede pomocí
.

622.4,
Hanák J,
l1niverzáln. redukční pravítko pro SG. (Přihlášeno
22. 10. 1962, Zavedeno v červnu 1963 v OGK Brno pod
Č.ZN. 67/62.)
"
Konstrukčním
zIepŠ€ním obsa,hujoe pravítko 2 póly
uvnitř Pl.'avítk<l-a 8 stupnic z obou stran pr~vítka; ob-

!

41
Zvětšování výškopisu pro,
1: 25 000. (Přihlášeno 26. 2.
v ÚGK Pardubice pod č. ZN
Zvětšování výškopisu pro
překreslovače.
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sabuje 4 základní poměry (2~80 2500 - 1000, 5000 - 1000). .
.

1000, 2880 -

500,

Vzestup socialistického
soutěžení v ústavu vyvrcholil v období příprav XII. sjezdu KSČ pod heslem "Rok XII. sjezdu KSČ - rokem kvality naší
práce". Pracující ústavu uzavřeli na počest XII.
sjezdu KSČ celoústavní závazek, který Obsahoval
závazky na splnění státního planu ve zkrácené
lhůtě a zajištění' výrobních úkolů se zvláštním
zřetelem k exportním titulům, závazky k zaváděnI
nové techniky, pokrokových technologií a zl!Jpšo- '
vatelského hnutí, na zvyšování kvalifikace apod.
. Vedení ústavu ve. spolupráci se stranickou a odborovou organizací' provedlo důkladný rozbor plánovaných úkolů a vytýčilo směr závazkového hnutí
na jednotlivých pracovištích. Sbor stranických agitátorů pak přesvědčoval pracovníky o možnostech
uzavření nových, konkrétních
socialistických
závazků. Za aktivní pomoci brigád socialistické práce
uzavřené závazky všech kolektivů vytvořily dobrý
předpoklad k tomu, abY"'"
se ústav přihlásil k soutěži b titul "ústav XII. sjezdu".

622:4
'Horký J.
Oprava vynliiíecfch-trojtihelnfkii pro vynášení do map
se srážkou. (Pfihlášen020.
3. 1963 a zav'edeno 'il červnu
1963 v ÚGK Brno pod č. ZN 20/62.)
Předmětem návrhu je konstrukce adaptciru, který se
připeVhí na vynášecí trojúhelnlky. Na a4a'ptoru s·e na'staví srážka mapy nebo pláhu v %.
/
624
Pe.jcna J.
Ochrana zraku pra~ovníka, provádějícího kresbu výškopum .na prosvětlovácím stole při SMO 5, II. vydání.
(Přihlášeno 12. 5. 1963 a' z,av,edoeno4. 6. 1963 v ÚGK
Uberec pod č. ZN 00/63.)
Núvrh. odstraňUJe dVOJI osvětlenI den nIm a umělým
světlem z prosvětlóvacího stolu, a tím šetří zrak technika, který na stole pracuje. Zařízení je sestrojeno
z tvr,.dého papíru a upraveno, do budky.
63
'
Brabec T.
Soupátky pro, nakládá,ní a, skládálH těžkého ma,te,riólu.
(Přihlášef!.o 11. 7. 1963 a z,avedeno 20. 7. 1963 v ,nGK
Zilina pod č. ZN 00/63.)
Šoupátko j,e zhotovené z ooélovýoh trubek spojených
dvěma příčkami, po nichž se mat,eriál smýká nebo valí.
Návrh šetřI námahu a chrání před úl1azem.

Brigáda socialistické práce v ofsetové strojovně
se například připojila k výzvě nejlepších pracovníků republiky a uzavřela závazek, zaměřený mimo
jiné na svědomitý poměr k práci a ke společnému
vlastnictví, na důsledné využívání pracovního času,
snižování zmetkovitosti, šetření materiálu a elektrické energie, dosažení vysoké kvality výrobků,
zavádění nových metod práce\ zvyšování kvalifikace a zlepšení soudružských
vztahů-t Současně
se obrátila na ostatní kolektivy s výzvou k následování.
Kolektiv re~akčně sestavitelského
provoZu uzavřel závazek na odevzdávání práce vzorné kvality
pod heslem "Ručím za svou práci". Členové kolektivu se zavázali provádět důslednou samokontrolu,
svých prací a dosahovat trvale vzornou kvalitu
prací. výzvy obou kolektivů byly následovány i
dalšímipracovišt1.
Nejdůležitější poznatek je však
v tom, že aktiv stranických, odbotářských a haspodářských pracovníM. se neuspokojil uzavř!'lním
celoústqvního závazku. Syoji práci neukončil, ale
zaměřil na kontrolu plnění závazků, na odstraňování nedostatků při organizaci práce a na neustálé
udrŽOVání tvůrčí aktivity pracovníků.

Sodal istické soutěženr'
K dalším úspěchům v socialistickém soutěženi

Dne 7. června byl předán KartografickéII]-u a reprodukčnímu ústavu v Praze Rud! p!apo,r Ust!ední
správygeodézie'
a kartografie a ustredmho vyb?ru
Odborového svazu zaměstnanců
státních organů
a Ínístního hospodářství. Tomuto ústavu se dostalo
již potfeti od r. 196~ nejvyšší odměny v cel~státním socialistickém soutěžení. Až do r. 1961 ustav
sice dpsahoval poměrně dobrých výsledků, avšak
výraznějších " úspěchů dosáhl teprve na základě
lepšíhO a prohloubenějšího
socialistického
sou těžení o nové formy, zejména v hnutí brigád sociaHstiCké práce..
Kolektivy soutěžící o titul brigáda socialistické
práce překonaly
počáteční' rbzpaky a potíže a
svým příkladem ukázaly směr v socialistickém
soutěŽeil.í iostatnírn
pracovním kolektivům; dokázaly to, že o plánovaných úkolech se soustavně a
RozhOdující úkol zde plnili vedoucí pracovníci
cIlevědomě diskutovala na každém pracovišti. Úsilí
s úsekovými důvěrníky. Prohloubila se náplň výpracovníků se projevilo nejhodnotněji
v tom, že
robních porad, jejichž pořádání se stalo pravidelkolektivy i jednotlivcI mezi sebou soutěží o dosanou záležitostí všech členů výrobních kolektivů.
žení vyšší výroby, O snížení vlastních nákladfi,
Největší část programu byla věnována kontrole
o zlepšení kvality apod.
.
plnění závazků, jejith zpřesnění
a zkvalitnění.
Ini{;iativu' jednotlivých, kolektivů podchytily straKontrola plnění závazků byla zavedena i na měnickéa 'odborové Drganizace ústavu a cílevědom01J
síčních výrobních poradách provozů a schůzích díprací 'dokázaly zaktivizovat všechna pracoviště na
lenských výborů. Nedostatky v plynosti práce, v pozkvalitnění
socialistického
soutěžení. Výsledkem
ruchovosti strojů i v kvalitě práce byly operativně
této práce bylo zvýšení počtu kolektivů soutěžíodstraňovány. Zprávy dílenských výborů o plnění
cích o titul brigáda socialistické práce ze 7 na
provozních závazků byly ,projednávány v násl edu24 a přiznání titulu 9 kolektivůnL V závazcích jedjící schůzi závodního Výboru ROH a případné nenotl1vých kolektivů se projevily nové vlastnosti
dostatky ihned odstraněny. Plnění celoústavního
sociaUsuckých lidí, jejich vůle překonávat překážzávazku bylo hodnoceno pravidelně čtvrtletně na
ky růstu a další výchovy, odpovědnost za svěřené
schůzi závodního výboru ROH za· účasti vedení
prostředkYq uložené úkoly, internacionalní pomoc
ústavu.
na úseku kartogra!ie, zejména zemím hospodářsky
Pravidelně jednou za čtvrtletí se, scházejí táse' rozvíjejícím.
, stupci soutěžících kolektivů a BSP k výměně svých
Ve svých závazcích dokázaly zejména kolektivy
poznatkůa zkušeností. Besedy netrpí formalismem,
dělníků v ofsetové tiskárně a kopírně uvědomění
jsou živé se snahou soustavně zlepšovat nejen sov postoji k socialist1:ckému vlastnict'[í \lýrobních
cialistické soutěžení v ústavu, ale i pracovní vztaprostředků, materiálu a k výsledkůI11 socialistické
hy, kulturu a hygienu pracovního prostředí. Toto
práce. Dokázaly tak nejen', plně využít všechny
úsilí však nekončí na pracovištích ústavu. Za nejstroje, ale překročily závazky na úsporu materiálu.
větší úspěch V tomto směru je nutno považovat
Mimoto zabezpečily ;důležitou zakázku pro Kubu
ustavení dvoÍl kolektivů
soutěžících o titul brive vzorné kvalitě a ve stanovených termínech.
gáda sOcialistické práce na patronátním statku ve
Splněny byly ve zkrácených termínech i ostatní
Zluticích, kterým pracovníci KRÚ předali své zkupráce pro export a vnitřní objednate.le.
šenosti.
I
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archivování elaborátů a výškové podklady na území
Trpělivá masová politická práce se prOjevila
Polska, které jsou značně složité.
v hospodářských
i politických úspěších ústavu.
II. oddíl ,,\Tvodní studia topografická"
obsahuje
Všechny ukazatele státního plánu na rok 1962
rozbor přesnosti situace a výškcipisu různých map i leústav splnil. Proto 'plán pro r. 1963 mohl být seteckých snímků a nivelaci barometrickou.
staven progresivně.
O III. dílu, který patří mezi nejdůležitější části knihy
(37 stran), již bylo mluveno. !
Již v I. čtvrtleti 1963 se projevily některé potiže.
Hlavní z nich - omezení dodávky elektrické enerOddíl IV. "GeodeÚcké práce při studiích geologických
a hydrogeologických"
vymezuje rozsah geologických
gie, nevytápění místností a havárie dvou ofsetoprací, měřítka geologických map, jejich účel a obsah,
vých strojů, -, způsobily' ztrátu 100 pracovních
směn. Díky pochopení a iniciativě pracovníků byl , geodetické práce při základních i podrobných geologických studiícli a způsob vytyčení geologických bodů
výpadek ve výrobě nahrazen a všechny důležité
(např. sond) do terénu,. resp. přenesení' z terénu do
úkoly splněny. Pobídkou k tomu bylo jistě i uděmapy, přesnost vytyčem, označení bodů v terénu,
lení čestného názvu "ústav XII. sjezdu KSČ". To- kontrola souhlasu s projektem a evide~ce geologických
hoto úspěchu si pracující KRÚ Praha váží nejvíce.
bodů. Další část se týká hydrogeologických studií, která
vyžadují měřické práce pro následující cíle: určení hlaJe však ,nutno odstraňovat ještě některé další nedin spodních vod v místě zástavby, charakteristiky podostatky. Na prvém_ místě jde o zlepšení kvality
hybu spodních vod, prognózy o výšce i charakteru
prac1. Mimo kolektiv
redakčně sestavitelského
spodních vod po naplnění nádrže, studium ztrát vody
provozu se přihlásili do soutěže "Vzorná kvalita,
filtrací a zjišťování vydatnosti zřídel i jednotlivýeh
čest dělníka a technika"
další 104 pracovníci.
vodonosných vrstev. Dále se zmiňuje autor o geofyzikálto však stále nestač1. Příči~u horšího kartograním měření v inženýrské geologii, o studiu sesuvných
fického a reprodukčního zpra.cov~ní výrobků ~RÚ území a o potřebných geodetických pracích, mezi něž
však není vždy práce vlastních pracovníků, ale
patří zaměření vyústění spodních vod na stráních, stop
dřívějších sesuvů a zejména pak zaměření podrobné
podklady různé kvality, které v kooperaci dodámapy sesuvného území a přilehlých terénů, řezy sesuvvají ostatní ústavy geodézie a kartografie. Tyto
ným územím, přenesení projektu sítě kontrolních bodů
podklady často způsobují nejen zdržení, ale i horší
do terénu, určení jejich souřadnic a výšek, měření pro
kvalitu finálních výrobků. !{nutí "Vzorná kvalita,
hydrologická studia a pozorování pohybu sesuvné~o
čest dělníka i technika"
by mělo být zaměřeno
území. Pohyb kontrolních znaků (reperů) je dán ja~o
zejména v počáteční fázi na vzornou kvalitu těch
výslednice pohybu ve směru vodorovném i svislém, a
prací, které slouží jako podklad k dalšímu zpraco-; proto ,se v obou směrech měří se stejnou přesností
vání v kooperaci.
(1-5 mm}.
Další kapitoly se týkají zjišťování pohybu podloží
Ani kooperace KRÚ s ostatními ústavu není v navlivem odlehčení (výkopy). a zatížení (stavbou), rozprostém pořádku. Stále nejsou plněny dohodnuté
místění hloubkových kontrolních bodů, jejich tvaru
termíny, místo určených titulů jsou dodávány jiné
a umístění, piezometrů, povrchových reperů a teleskotituly apod. To vše působí potiže v organizaci prápických křížů (ČSSR).
.
ce Kartografického a reprodukčního ústavu. ZměOddíl V. "Podrobné mapy" je rozdělen do kapitol:
ny z důvodů nedodržení
kooperačnich
závazků
geodetické základy, triangulační síť, přesná a technická
vždy znamenají větší pracovní vypětí pracovníkl1
polygonizace, stabilizace bodů situační sítě, nivelace
a zhoršení situace na pracpvištích.
reperů, stabilizace reperů, měřítka podrobných map,
Hlídka socialistického soutěžení v G.eodetickém
vrstevnicový interval, terénní tvary, obsah podrobné
a kartografickém
obzoru spiní svůj úkol v rozšimapy, smluvené značky, situační měřeni metodou pravoúhlou, polární a stolovou, stereofotogrammetrlcké
řování zkušenosti v socialistickém soutěžení tehdy,
zpracování map, pozemní fotogrammetrie, využití kopii,
budou-li všechny ústavy své zkušenosti zveřejňomatrice map/otisky
map a geodetické doklady.
vat, zejména nové pOdněty ze závazkového hnutí
V tomto oddílu jsou některá velmi zajímavá data.
"Vzorná kvalita, čest dělníka a technika".
Polská triangulace se skládá z astronomicko-geodetické
Oddělení PaM OSGK

Literární hlídka
526.99:627.8

Klopociňskl W.

Geodezja w projektowaniu elektrowni wodnych (Geodetické práce pro projektování
vodních elektráren).
280 stran, 208 obr. 19 tabulek, 1962, Warsj';awa PPWK,
formát B 5.
V GaKO 11/1962 byl podán podrobný referát o por jednání
W. Klopociňského "Přesnost měření spojených
s hydrologickými studiemi při projekt(.)vání vodních
elektráren". Toto pojednání je vlastně obsahem třetího
oddílu této knihy, zahrnující v 8 oddílech ucelený
přehled všech geodetických, prací, potřebných
pro
projekci vodních elektráren. Zvláště cenné jsou úvahy
o potřebné přesnosti geodetických prací. Jak říká autor
v předmluvě,
diskvalifikuje
nedostatečná
přesnost,
zejména výškových prvků, geodetické podklady pro
projekty hy<;!rotechnic,1{j
.. Zbytečně vysoká přesnost
práce zdraŽuJe a prod1ÚzuJ8.
I. oddíl "Obecné úvahy" JVysvětluje' základní geodetické pojmy, jejichž znalost je potřebná pro projektanta
s,.základní pojmy hydrotechnické, potřebné pro geodeta.
Polygonizaci rozděluje autor na přesnou, která nahrazuje zhušťující triangulaci a téchnickou, o maximální
délce stran 350 m. Uvádí přesnost v jednotlivých třídách přesné atec}mické nivelace. V dalších paragrafech
jsou uvedeny: podíl geodetických prací na projektu,

sítě o střední délce stran 25 km, se střední chybou souřadnic vrcholů ± 0,05 m, sítě vyplňující o stranách
6-10 km a střední chybou souřadnic ± 0,05 m (poměrná délková chyba 1 : 250000, max. 1 : 100000) a
zhušť,ující sítě o délce stran 1-4 km a se střední chybou
v souřadnicích rovněž ± 0,05 m;Uvedená přesnost souřadnic, zejména astronomicko-geodetické sítě i vyplňující sítě je překvapující, Naproti tomu přesnou polygonizaci (podle instrukce GUGiK z r. 1956) jsou určovány
pevné body s mnohťlm nižší přesností.
Max. hodnoty

I. řád
řád

1 II.

I

I

1 : 20 000
1 : 12000

0,15
0,20

500-1800 m
250L600m

Přesnost teehnické polygonizace je dána největší relativní polohovou chybou bodu pořadu vzhledem k bodům, na něž je pořad navázán. Největší chybu je možno
očekávat u bodu upr~střed pořadu. Dopustná chyba
mp se mění podle řádu pořadu;
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nAd
1
2
3
4
5

I

' mp

0,075 m
0,15m
0,25m
0,50m
O,75m
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Používá vzorcll Hausbrandta
~ m
mp
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ml,= mZon
kde mp,

ml

O·

i(n

dY·i(n-i+l)(n-i+2)(i+l)
(n+l)(n+2).6.(n+3)

+ +i +
1

1) -

jsou příčná a podélná odchylka pořadu

mo

střední
míře)

chyba

měřenélj.o úhlu' (vradiální

m~

poměrná délková chybá

d
n
i

délka strany pořadu
počet bodů pořadu (bez navazovacích bodů)'
pořadí bodů v pořadu

!f:l ~

Pro mo = m'o dochází k výsledku mo $ 50 ~OÓ'
jemuž odpovídá požadovaná přenost úhlového měření
±4". U pořadů' zalomených je nutno přesnost měření
ještě zvýš~t.
'

i

Zd!l je určitá nerovnalost mezi dopustmou chybou bodů
přesné a téchnické polygonizace a některými dalšími
vývody autora. Uvažuje, s jakou přesností má být měřen přímý pořad o 10 vrcholech a délkách stran 300 m,
navázaný na trigonometrické body, aby střední chyba
středního bodu pořadu m < 2 cm, in = Vml + m~ .

absolutně (trigonometrická metoda). Obrázek 164 představuj'e záměrný terč užívaný pro tentO účel v ČSSR.
Zde se autor mýlí, protože metody přesné polygonizace
bylo v ČSSR užito jen na přehradě u Slap a terče byly
kruhové bez otvorú. Škoda, že se' autor nezmiilUje
o.způsobu vyhodnocení. My jsme v, ČSSR příliš s tímto
měřením neuspěli, ale v Polsku, podle sdělení prof.
Lazzariniho, dostávají dobré výsledky. Místo úhlových
změn zavádí do vyrovnání změny délek kolmic n~
polygonové strany (na př. kolmice s vrcholu 2 na str.
1-3.) Následuje několik alternativ metody měření od
přímky. U nivelooe trigonometrické jsou uvedeny případy jejího použití (také z ČSSR) a přesnost měření.
V kapitole "Hydrostatická
nivelace" je popis a nákres
hydrostatického
nivelačního přístroj!l "Unipromed",
schéma zařízení na Lipenské přehradě a přístroje polského Hydroprojektu nazvaného Konsolidometr. Více
1YÚstaje věnováno geometrické nivelaci; tvaru a stabilizaci různých znaků a jejich rozmístění. Oddíl je zakončen stručnými kapitolami o určení absolutních posunů
mikrotriangulací, o ochraně a konzervaci kontrolních
zařízení-, o exploatační instrukci, harmonogramu pozorování a o sestavovárií zpráv (grafy).

. V posledním VIII. díle "Generální plán a projekt
vytyčovací sítě" jsou uvedeny podklady a práce spojené
s vytyčením jednotlivých prykú projektt'i. V tab. XVI
Pro některé úkoly (na př. vytyČení tunelrt) je nutno
až XIX jsou přehledně sestaveny dopustné chyby ve
dosáhnout této přesnosti, případně i vyšší, ale dopustné
směru podélném, příčném ave výšce, s jakými mohou
odchylky pořadů všech druhů jsou daleko větší. Polské
být vytyčeny jednotlivé stavební prvky. K sestavení
smluvené značky se pro některé, objekty shodují s natabulek bylo použito sovětské technické literatury
šimi, pro většinu jsou značně odliijné. Mnohé z nich
v souhlasé s polskou normou ministerstva těžkého průbychom mohli pro naše práce použít.
myslu. U některých částí jsou podmínky velmi přísné.
Oddíl VI. "Geodetické práce pro projektování nádrže"
Např. betonové i železobetonové budovy musí být vymá jf:3ndevět kapitol pojednávajících o změnách v o~tyčovány s přesností 0,5 cm v situaci a 0,3 cm ve výšce
hospodařovánf pozemků, rozsahu geodetických. prací
a jiné, např. vpustě turbin dokonce s přesností 0,1 cm.
spoJených s projektem nádrže a o inventarizačních praTabulky jsou velmi zajímavé a poskytují hodně látky
cích. V tabulce XI. je uveden výpočet křivky vzdutí na . k úvahám. Z nich také vyplývá, že technická polygonizákladě příčných řezů. Dále pojednává autor o podmínzace (viz oddíl V) svojí přesností vyhovuje jen pro někách určujících hranice nádrže (hranice hení totožná se
které vytyčovací práce (cesty, vedení vys. napětí dozátopovou čárou), o vytyčení zátopové čáry v terénu,
časné zařízení staveniště ap.) a pro jiné, že nestačí ani
vytyčlmí a zaměření hranice nádrže (situačně výškový
přesná polygonizace. Protože není možno -založit ani
pořad vyznačující hranici má přesnost pořadů tachyčtvercovou síť. bude hlavní vytyčovací přímkou osa
hráze, zajištěná několika body na dbou koncích. Uvemetrických a maxim. úhlovým uzávěrem Ow = ± 1,5'V2n
deny jsou vytyč ovací sítě na rl1z'ných polských přehraa délkovou přes~ostí 5~0
VŠ!lchny body se stabidách á jejioh přesnost.
.
lizují sloupky (mezníky) se spodní stabilizací. GeodePoslední dvě kapitoly obsahují zpracování generáltická dokumentace k získání vodních práv se týká
ního plánu a plán zemních prací. Generální plán je
situačního a výškopisného plánu vodního stupně a celé
situační a výškopisný plán, do něhož je zakresleno
nádrže, příčných a podélných řezů údolím řeky,,seznamu
rozmístění všech budova
zařízení nadzemních i podvodních zp.aki'l a repem a seznamu přilehlých nemozemních ..Podrobně je udán jeho obsah i přesnost. Pláni
vitostí. Zvláštními ,směrnicemi se určuje rozmístění
zemních prací obsahuje výpočet kubatur výkopú(zásídlišť nových, náhradní pozemky, nové hr.anice polní,
klady) a násypu (hráz) tak, aby přemísťování hmot
lesní a p.
bylo co/ nejhospodárn~jší. Obsahuje mimo jiné dočasný
Nejobsáhlejší částí knihy (60 stran) je oddíl VII.
tvar terénu ve formě vrstevnic a výškových bodú
trasy komunikací stálých i dočasných ap. i projekt
"Projektování 'kontrolních geodetických zařízení". Bylo
definitivních terenních lÍprav.
již vícekrát konstatováno, že není jasná hranice mezi
geodetickými~ fyzikálními zařízeními pro měření deforNásleduje seznam užitých z:kratek, bohatý seznam
maCí.Jestliže autor zařadil některá zařízení, jako kyliteratury a abecední rejstřík. Při mnohých projekčních
vadla, klinom!ltry a deform!ltry mezi geodetické. popracích je projektant často na rozpacích jaké geodetické
můcky a přístroje, jistě se n!ldopustil chyby. V oddílu
podklady má fYžadovat a jaká má být jejich přesnost. \
autor popisuj!l posuny relativní i absolutní, Il1aximální
A geodet pokud není obeznámen s problémy projektu,
dopustné hodnoty ssedání podle polské normy P-55-Bnemůže vždy správně poradit. .Te velkou zásluhou
-03020 (tabulka XIII), dopustné střední chyby v určení
autora, že nejen vyjasnil všechny požadavky geodeticposunů horizqritálních (tab. XV) i vertiRlilních (ta-b.
kých prací z hlediska projektanta, ale že vždy dúkladXIV). V dalším p'opisuje různé druhy kyvadel a jejich
ným rozborem zdúvodnil i potřebno,u jejich přesnost.
funkce, klinometr' (se stabilizátorem vOS, Bratislava),
Definováním hydrotechnických j geodetických výrazů
deformetry (Čermákovy i Cac~ovy skoby, deformetr
značně usnadnil spolupráci hydrotechnika s geQdetem.
Hugenbergera) a projekt rozmístění zařízení na přehradě.
Celá knih~ je ~etodicky v~mi dobře uspořádána
V kapitole "Přesná polygonizace" autor uvádí, že se jí
postup je logický, definice jsou jasné. Text je vhodně
používá jen ke zjíšťování příčných odchylek, a jen tam,
doplněn obrázky a přehlednými tabulkami. I když
kde není možno užít metody "měření od přímky"
obsah jednotlivých oddílů není snad stejně vyvážen,
nebo "metody stálého paralaktického úhlu". Přespost
zpúsob zpracování ukazuje, autora jako dobrého teorl!\·
měření úhlových m~ = ±0,6" (pro !J.y $ ± 0,4 mm),
tika a zkušeného praktika. Knihu můžeme vřele dopodélek md =±
1-O,<;lm
(měří se jen jednou). K určení
ručit nejen všem vodohospodářům, ale i všem stavabsolutních odchylek je nutné spojení (pomocfkyvadel)
bařům.
Staněk
se znaky na přehradě, jejichž posuny jsou určovány
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Ediční plán Státního nakladatelství technické literatury na rok 1964
Výběr knih pro potřeby geodetu a kartografó
J. Blihm: Vyrovnávací počet
Podává nejnutnější
základy teorie chyb. Věnuje pozornost vyrovné<ní chyb' vznikajících v různých případech
geodetických
pozorování. Uvádí analýzu vý<;ledků měřenía
hodnocení
vyrovnávacího
postupu s použitím
matematické statistiky.
Posluchačům zeměměřického, inženýrství a pracovníkům,
kteří konají různá měření fyzikální povahy.
Váz. asi Kčs 38,-.

J. Kovařík -

K. Dvořák: Kartografill
,
Ucelený přehled kartografíe, reprodukční a tiskové tec!hniky, používané při zhatovovjÍní map. podává nejnovější
a nejvýhodnější
postupy prací při sestavování a· reprodukci map a seznamuje s metodami I1lěření na mapách.
Zeměměřickým pracovníkům, posluchačům odborných a
vysokých škol.
.
,
Váz. asi Kčs 25,50
I

K. Kučera..:Výkladový geodl\ltický a kartografický slovník
(Edice VUGTK sv. vm:)
•
Výklad hesel z oboru' geodezie, geodetické astronomie,
grafimetrie, fotogrammetrie
a kartogr,afíe. Obsahuje asi
3 500 pojmů, jejichž výklad zpřesňuje odbornou terminologii.
" ,
•
Širokému okruhu pracovníků.
Váz. asi Kčs 18,Česko-anglii:ký technickÝ slol/ník
Obsahuje hesla ze všech technických
oborů s důrazem
na hlavní obory strojírenství,
elektrotechniku,
chemii
a stavebnictví.
Slovník je zpracován nezávisJ.e na Velkém anglicko-českém
technickém slovníku, je však jeho
vhodným doplňkem,.
Technikům, inženýrům, výzkumným a vědeckým pracovníkům ,a pracovníkům
v exportu technických. výrobků
a zařízení.
Váz. asi Kčs' 72,, Česko-francouzský

technil'.ký slovník

Slovník obsahuje
na 80000 odborných
termínů
ze
všech oborů t8'&hniky. Širokému okruhu' technických
pracovníků, překladatelů,
tlumočníků a dokumetaristům.
Váz. asi Kčs 66,Francouzsko-český tech~ický slovník
Slovník
obsahuje
na 80000 odborných
termínů
ze
, všech technických
oborl1.
Technickým pracovníkům,
posluchačům
vysokých technických škol; žákům a a!Jsolventil.m středních pťůmyslo"
výchškol,
dokumentaristilm,
a překladatelům.
Váz. asi Kčs 72,.,Kapesní rusko-český ft česko-ruský technický slovník
Slovník obsahuje základní ruskou.~ če.skou terminologii.
Hlavní pozorpost věnuje výběru výchozích termínů moderních ,techhických odvětví, v nichž má sovětská věda
prlmát.
,Čtenářům, kteří se s technickou, ruskou terminologií, seznamují příležitostně,
žákům škol nižších stupňů, technickým pracovníkům jednotlivÝ9h oborů.
Váz. asi Kčs 24,50
I

. Technický riaul!ný slovník V. díl
Zahrnuje hesla" ze všech oborů
llrůmyslových
odvětví. Obsahuje
celkem 37000 hesel.

tr-ZJ
techniky a ze všef:h
ve všech pěti dílech

Technikům, kterým poskytne potřebné paznatky z oboru, na které jsou., sami specializováni,
pracovníkům,
kteří hledají stručnou a výstižnou informaci {) významu
nějakého technického termínu a nejširší veřejnost1~
Váz. asi Kčs 85,:""
'
E Říman - J. B. Slavík - K.Soler: Fyzika
Příručka pro připravu na vysokou školu.
Obsahuje kapitoly z mechaniky, nauky '{) teple, vlnění
a akustiky, geometrické optlky;, elektřiny a magnetismu,
vlnové optiky a. atomistiky.
'
Absolventům dvanáctiletek
a středních
prumyslových
Škol všech směrů k přípravě na Vysokou te~hnlckou
školu.
Brož. asi Kčs 7,E. Říman. - J. B. Slavík - K. Soler: Příklady z fyziky
Příručka pro -přípravu na vysokou školu.
Procvičení středoškolské
látky z fyZiky, prohloubení Získaných znalosti a jejich ověřeni řešením příkladů z nejrůznějších odvětví fyziky.
Absolventům
dvanáctiletek
a středních
průmyslových
škol všech směrů k přípraví na Vysokou školu technickéhO směru.
Brož. asi Kčs 7,-
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je pro každého
Najdete zde souborný statistický přehled ze
viech oború hospodářstvi, správy a kultury
Československé socialistické republiky. Kromě čisel celostátnich obsahuje i krajské přehledy o rozvoji jednotlivých krajú ČSSR a je
doplněna mezinárodnimi přehledy. Podává informace formou pečlivě zpracovaných a přesných čiselných tabulek, "řehledú a srovnáni
o rozmachu a rozvoji na§eho socialistického
státu.
Viem politickým, hospodářským a kulturnim
pracovnikúm, odborným, lidovým a ikolnim
knihovnám.

no stran,

vázaná 65,- Kčs
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