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Na zahájení 50. svazku československého
zeměměřického časopisu
V době, kdy Sovětský svaz vystupuje
před lidstvem s programem
výstavby komunistické
společnosti, která zbaví všechny lidi sociální nerovnosti,
útlaku a vykořisťování,
v době, kdy sovětský Nověk-komunista
pronikl
poprvé do vesmíru a podal
tak znovu přesvědčivý
důkaz o přednostech
socialismu i v oblasti vědy a techniky, připomínáme
si
50. výročí
založeni. československého
odborného
zeměměřického
časopisu.
Popud k vydávání spolkového
časopisu byl dán
na ustavující
schůzi Spolku českých zeměměřičů
v prosinci
1912 a 1. března 1913 vyšlo prvé číslo
Zeměměřičského
věstníku.
Program
a účel časopisu, na tehdejší dobu pokrokový,
kladl si za cíl
propagaci
a uznání práce českých zeměměřičů
a
zveřejňování
vědeckých
prací a odborných zeměměřických
článků
z různých technických
oborů.
Časopis vycházel v období I. světové války a předmnichovskf!
republiky
pravidelně.
až do r. 1940,
kdy se vydavatelem
stal Spolek čs. inženýrů SIA
v Praze a název časopisu byl změněn na Zeměměřičský obzor. V posledním období II. světové války
bylo vydávání časopisu I) roce 1944 násilně zastaveno a 1. číslo po osvobození Československa slavnou Sovětskou
armádou vychází
II srpnu
1945.
V novém programu časopisu orientuje' redakce obsah nejen na články vědecké a technickoodborné
povahy z oboru geodézie a výkonného
měřictví,
ale i na pojednání
o povaze a poslání zeměměřictví ve státě, o jeho problémech
ideových, sociálních, ekonomických
a kulturních.
Po únorovém vítězství dělnické třídy v roce 1948
byly vytvořeny
vhodné předpoklady
pro další rozvoj a soustředění
zeměměřických
a kartografických prací. To se projevilo i v obsahu a uspořádání
odborného zeměměřického
časopisu, který od rokl).
1951 vycházel
jako Zeměměřictví.
Casopis začal
více mobiltzovat zájem čtenářů k potřebám výstavby socialismu, přinášel hospodářskopolitické
články a propagaci
nových forem prací a sovětských
zkušeností.
Soustředěním
československé
civilní
geodézie a
kartografie
do rJstřední správy geodézie a kartografie byl dán v r. 1955 základ pro vydávání Geodetického a kartografického
obzoru jako odborného
resortního časopisu. Plnění úkolů rJSGK na úseku
geodetických prací, mapování, kartografické
tvorby
a vydávání map pomohlo
vytvořit
příznivé
podmínky pro rozvoj socialistického
sektoru v zemědělství, rozšíreni
surovinové
základny
a průmyslové výroby a pro plynulé
zásobování národního
hospodářství,
škol a různých
organizací
potřebnými kartografickými
díly. Casopis Geodetický
a
kartografický
obzor se aktivně' zúčastnil
mobiltzace pracovníků
k dokončení
velmi významných
děl: '"byly zejména vybudovány
státní trigonometrické sítě všech Mdu, státní nivelační sítě 1. a II.
řádu a· státní gravimetrické
sítě 1. a II. řádu; byla

odborného

526[05J
založena
a zpřesněna
jednotná
evidence
půdy;
bylo dokončeno
vydání státní topografické
mapy
v měř. 1:25000 a úspěšně zahájeno topografické
mapování v měř. 1do 000; byly vytvořeny
předpoklady pro zahájení prací na technickohospodářské mapě v měř. 1:2 000 a 1: 1 000; pro potřeby
našich škol bylo v krátké
době zpracováno
několik druhů atlasů a celá řada nástěnných
map;
bylo zajištěno bezplatné vydávání některých atlasů
a map pro potřeby žáků na školách;
široká veřejnost byla uspokojena
vydáním automapy
a řady
turistických
map a plánů měst. Geodetický a kartografický
obzor
systematicky
vedl
propagaci
úspěchů domácí i zahraniční
vědy a techniky,
boj
za technický
pokrok v geodetické a kartografické
výrobě, za vyšší kvantitativní
i kvalitativní
ukazatele, podložené využíváním nové techniky, dokonalejší technologie
a metodiky.
Československá
geodézie a kartografie
slouží socialistické
výstavbě našeho státu podle vzoru Sovětského svazu. Převrat
v ekonomické
základně
znamenal
likvidaci
starých,
přežitých
výrobních
vztahů, forem
vlastnictví,
spoutávajících
výrobní
síly, a vede 1< hluboké změně třídního obsahu práce
všech geodetů a kartografů.
V dalším období bude
základní
myšlenkou
časopisu úsilí o vysoké uvědomění
inženýrzi,
techniků
a všech pracovníků
l.l oboru geodézie a kartografie,
komunistický
poměl' k práci a ke společenskému
vlastnictví,
za
překonávání
přežitků
ve vědomí a myšlení lidí, za
harmonický
rozvoj osobnosti s vynikajícími
vlastnostmi komunistického
člověka. Bude třeba zvýšit
odborné a ekonomické
znalosti našich pracovníků,
aby dovedli správně hodnotit úkoly, správně viděli
své poslání a místo v boji za novou společnost a
stali se tak uvědomělými
tvůrci své budoucnosti.
Redakce Geodetického
a kartografického
obzoru
se staví za program Československé
vědeckotechnické společnosti 'pro zvyšování kvalifikace
techniků, inženýrů,
vědeckých
pracovníků,
vynálezců,
zlepšovatelů
a novátorů
i ostatních
pracujících
v odvětví geodézie a kartografie.
Bude napomáhat při uskutečňování
plánů technického
rozvoje
a při rozvíjení
výrobně technické
propagace, při
rozšiřování a využívání všech druhů technickoekonomických
informací.
Je si plně vědoma, že je
třeba jednotně
a soustředěně
zaměřit
úsilí ke
splnění hospodářských
a politických
úkolů resortu'
a k rozvíjení socialistického
soutěžení a iniciativy
pracujících.
Geodetický 'a kartografický
obzor bude i nadále
sledovat
plánovitý
rust společenské
produktivity
práce zaváděním nejmodernější
techniky
a technologie ci bude účinným
nás'trojem v boji za rozvoj
celého odvětví geodézie a kartografie
v dalším
období budování vyspělé socialistické
společnosti
v naší zemi a v boji za mír a komunismus na světě.
Redakce
.
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Určení excentricity roviny terčů paralaktické latě

. Při polygonometrii vysoké přesnosti, jak o ní přednášel inž . .tiří Adámek na semináři VúGTK dne 15. 9.
1961 (referát oněm jeve 12. čís. sv. 7/49), je třeba znát
excentricitu roviny terčů paralaktické latě, tj. vzdá.
lenost spojnice jejích jemných značek od svislé. osy
otáčenÍ. Přednášející ji určoval zároveň s délkou latě
z materiálu kalibračru'ho měření na srovnávací základně. To je sourodý způsob určování parametrů,
proti kterému J).elzenic namítat.
Inž. Adámek, který je mimoto původcem nového
komparátoru, zjišťuje délku paralaktické latě také
laboratorně. Tomuto způsobu by bylo přiměřené
i laboratorní určení excentricity. V tomto článku
navrhuji několik takových metod.
Zkouška
Laboratorní, po případě i polní určení (nezávislé
však na srovnávací základně) je založeno na paralaktickém měření celkem šesti co nejkratších délek ze tří

jejich značek, ja~ vyplývá z nekomparovaných pomůcek. Platí pak vztahy
(e-/)cp - (a-e)s = II
(d--a-e)s - (d-c+/)cp = l2
(b-a-e)s
(e-b-/)cp = l3
se čtyřmi neznámými e, I, s, cp.

+

Pro stručnost zavedeme es
upravíme rovnice:
[(c-a) +a]cp - as
- (a--d)s
[(c-a)
- (a-b)s +[(c-a)

+

+e'

+ (a--d)]cp -e'
+ (a-b)]cp -e'

-ť = II
-ť = l2
-ť = l3

+ + [(c-a)cp - ťl= II
+ [(e-a)cp - f'] = l2
+ [(e-a)cp - f'] = l3 .

a(<p--s)
e'
(a--d) (<p--s)- e'
(a--b) (cp-s) - 13'

Odčítáním posledních rovnic s formálně třemi neznámými eliminujeme neznámou 'V hranatých závorkách
a získáme
(<p--s) b
2 e' = II -l3
} (1)
(cp-s) (b-d)
= l2-l3
a dalším řešením

+

2e'

stanovisek theodolitu 1, 2, 3 (obr. 1), ležících na přímkové bázi připrůběžIiém obecném staničení O, d, b,
k dvěma souměrně a kolmo položeným délkám situovaným při staničení a, c.
.
V poloze a je zkoušená a během zkoušky přetáčená
jednosměrná lať, která má
excentricitu
e ,
skutečnou 'délku (z komparace)
E,
nominální hodnotu délky (okrouhlou) E
a koeficient e = E /E uplatněný při pozdějších
úvahách.
.
V poloze c je průvodní nepřetáčené a dvousměrné,
tj. z obou stran zaměřovatelné měřítko, které má
excentricitu
I,
skutečnou délku
F ,
nommální hodnotu F
a koeficient cp = FfF.
V polohách O, d, b je postupně theodolit, kterým se
měří paralaktické úhly na lať i měřítko, popřípadě
tři stabilní theodolity. -Vzdálenosti od theodolitu se
'počítají z paralaktických úhlů a nominálních hodnot
délek. Z roz,dílu (nebo součtu) měřených vzdáleností
~e pro každé stanovisko theodolitupočítá vzdálenost li
mezi latí a měřítkem, a to vzdálenost mezi spojnicemi

= e', Icp = ť a dvakrát

= II + d b b l2 - d~

l3 .

Jak je zřejmé, nezávisí zkouška na k,omparaci průvodního měřítka a na jeho excentricitě. Není ani třeba
znát jeho polohu a polohu zkoušené latě.
O přesnosti excentricity e' rozhodují méně přesné
členy z trojčlenu rovnice (2). Nepatří mezi ně jeho
třetí člen, neboť délka l3 určená .ze stanoviska 3,
která podle obr. 1 vzniká součtem dvou krátkých
záměr, je nepoměrně přesnější než II a l2' které vycházejí jako rozdíl delší a kratší záměry. Znehodnocení
excentricity bude nejmírnější při stejné přesnosti obou
prvních členů. Podmínkou stejné přesnosti délek II a
l2 je souměrnost poloh a, c podle středu báze a podmínkou stejné účinnosti těchto délek v prvních dvou
členech je stejná velikost jejich součinitelů, tj. 1 =
= b/(d-b), která nastane při d = 2b. Vytyčíme tedy
stanoviska theodolitů ekvidistantně a pak bude
,
e

=

II

+ l2 2

213

(3)
'

což často bude možno klást za rovno i e .
Okolnost, že nemusíme znát přesně délku průvodního měřítka, Je důležitá zejména proto, že měřítko
má být podle dané úlohy dvousměrné. Měřítka takové
vlastnosti se nevyrábějí; pro polní zkoušku však stačí
vynést nominální délku např. na dřevěnou laťku a
vyznačit ji navrchu jehlami. Pro laboratorní zkoušku
může ležet přímková báze 1, 3, 2 vose místnosti,
průvodní měřítko může ve své původní formě odpadnout a nahradí se hrotovými značkami při stěnách.
Podávaná metoda má výhodu v tom, že se při ní
nemusí zaměňovat polohy theodolitu a latě, čímž se
.zabrání nepřesnostem, a že se z každého stan&viska
theodolitu mohou v souvislosti zaměřit paralaktické
úhly· po případě i na dvě těsně za sebou v místě a
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stojicí zkoušené latě různých typů, nebo na latě
postupně vyměňované na jedné podložce, jsou-li
kon,strukčně shodné. Za výhodu je třeba také pokládat, že se zkoušená lať přetáčí na témž stanovišti a že
se proto měřením získává dvojnásobek excentricity,
tedy právě ten rozměr, neporušený jinými vlivy,
o který je nutno opravit délku paralaktického článku.
Přesnost
Střední chyba změřené excentricity
1

e' (podle (3))

11=

3u-'u
Z2 = 3u~u
1a= u+u.
Při popsaném paralaktické;m měřeni jsou proto čtverce
střednich chyb podle obecného vzorce m2 = D4m~/z2
'81U4

U4)

~+

.

m~

E~

.U4)

81U4

ml. =-jjj2
+F2
(

m~

( 4 + F2'4)

2

U

U

4m z, = 4 E2

Zl

+1

2~

2

21a

(cp-e) (d-2b)
2-

+

(6)

s rovnicí (3). Maximální hodnota druhého členu v rovnici (6) při očekávaných vytyčovacich chybách (3 mm)
a rozdilech mezi skutečnými a nominálními hodnotami (0,5 %0)' při čtyřmetrové vzdálenosti nástěnných'
značek, dvoumetrové zkoušené lati a desetimetrové
bázi je jenom
1 (4000
2
3998 -

závisí na velikosti délek E, F, na velikosti úseků na
úsečce Od a na střední chybě paralaktického úhlu m(X.
Předpokládáme-li 4 řádově stejné úseky u, je formálně

(

,
e=

+ m1, + 4m1,)1/2

m. = "2 (m1.

m1.=

Vliv vytyčovacich chyb u stanovisek theodolitů můžeme posoudit porovnáním součtu rovnic (1)

2000)
2001 (2.5003 -

9997)

=

0,005 mm.

Zkoušená lať: Zeiss-Bala Č. 10501 , E = 2 m.
Průvodní měřítko: železná tyč se zběžně, vytyčenou
vzdáleností F = 2m mezi dvěma
,jehlami připevněnými voskem.
Theodolit:
Wild- T3
Váha pozorování: 4 řady na kladech 0°, 90°" (O""",
30""")a 45°, 135° (15"'''',45'''''').
Báze
20 m, u = 5 m .
Datum a místo zkoušky: 22. 9. 1961, Stromovka.
Pozorovatel:
dr. Kučera.
Excentricita této latě byla také určena o 4 měsíce
dříve inž. Adámkem na srovná vaci základně ve Hvězdě
s výsledkem e = 3,51 mm, tedy v mezích střední chyby. Rozdil mezi e' a e je u této latě nepodstatný.

2
m(X

az nich, podle rovriice (4),

_ V86.

m. --2 u
= 4,6

2
m(X

u2

m(X

(17Jj2 + F21)

V

II
7Jj2

+ F2

1/2

_

-

•

(5)

Je-li E = 2m a předpokládáme-li u laboratorních
nástěnných značek F = 4m, bude při m(X = 1" a u ==

=2,5m
4,6.6,25
m.

=

V-1--i---

4" + 16 =

p'"

Chceme-li založit řeŠení 'na výsledku
vrátíme se k. prvni z rovnic (1). Pak je

0,08 mm.

Jsou-li lať i měřítko stejně dlouhé, E = F = 2m, bude
za jinak stejných okolností m. = 0,10 mm.

Úhel

V článku je podána zkušební metoda pro určeni
excentricity e roviny terčů paralaktické latě, která je
prakticky (až na rozdil mezi e ae' řádu nanejvýš 3,u)
nezávislá na jakékoli komparaci, nepředpokládá zamě.
ňování polohy theodolitlfa latě a užívá latě přetáčené.
Tyto vlastlfosti ,znamenají určitou přednost metody.
Jako základní řešenimá však tato metoda ještě jiné,
z různých hledisek výhodné varianty.

2e'=

0°

90°
(2)

1

I

prům.

I

(7)

Průměr
45°

I

(:3)

(q;-e)b

s nízkou střední chybou

:Rada

(1)

Zl-Za -

komparace,

(4)

prům.

135°

I

(.5)

I

z dii.
(3). (6)

(6)

Vzdálenost
z pozorováni

"

m

(XIF
«lE

34.3
52,8

35,2
50,6

34,75
51,70

33,7
52,1

34,4
53,2

34,05
52,65 .

«2E
«2F

19,3
02,0

18,2
59,9

18,75
00,95

19,6
03,1

}7;3
58,6

«3}<~
«Sl'

50,6
19,3

48,J
19,2

49,35
19,25

50,5
18,0

50,9
18,9

0,35
0,48

7°38'34,4"
223952,2

18,45
00,85

0,15
0,05

73818,6
22 36 00,9

50,70
18,45

0,68
0,40

22 38 50,0
22 42 18,8

14,970 988
4,989892

Z. = 9,981 096
14,979615
5,004454
I, = 9,975 161
4,993 801
4,980 705
I. ~ 9,974506

..
..•

Kvadratick)-

střed

Excllntricita

podle vzorce

(3)

Střed.

podle

(5)

m(X

=

e' ~

-+

3,62 mm

m. =

+

0,16 mm

0,41"

..

chyba

vzorce

.
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= 4,6u2motjF

(8)

1),

která při bezchybné komparaci,mot = 1" a u = 2,5 m
má pro průvodní, tentokrát jednostranné měřítko
délky F = 2 m velikost m~ = 70 ft a pro F = 3 m
velikost me = 47 p,. Jak je patrno z rovnice (7), odpa.
dá zde měření paralaktického úhlu na stanovisku 2
a celková délka Oe je proto o
kratší než púvodní
báze. Střední chyba z nedokonalé komparace prove.
dené s relativní chybou p by zde ještě přistoupila

*

jako samostatná

systematická

složka

m~k)

=

V~

(7ft

při P = 2.10-6).
Při hromadném laboratorním určování excentricit n
postupně vyměňovaných latí dvěma stabilními theo,

I

+ :)

dolity připadá teoreticky na jednu lať (2

para-

laktických úhlú.
V diskusním příspěvku na semináři připomenutém
v úvódu jsem naznačil způsob spOlečného určení
excentricit e, f dvou komparovaných a při zkoušce
přetáčených latí. na bázi 1, 3, 2 bez průvodního měřítka. Ke vzorci (7) v tom případě ještě přistupuje vzorec
21'

= l2-l3

+ (q;-8) (d-b)

,

(9)

který je možno odvodit ze změny znaménka u I'
v rovnici sestavené pro l2' Na jednu lať zde připadají
3 paralaktické úhly.

kratším průvodním měřítku F = 2 m 2). Při hromadném určování excentricit je tato metoda nejvýkonější.
Na jednu lať připadá (1

1) Odvozeni:

m.

= 0,5

V m1'2+ m7.

= 0,5

uSmot

V~ + ~
FS

ES

paralaktickych

úhlů.

Teoretická přesnost metody podle (10) se snižuje ne·
přesnostmi, způsobenými vyměňováním a přenášením
aparatur.
Vzhledem ke vždy kvadratické závislosti chyby lne
na u2 je u vteřinového theodolitu použitého při zkouškách důležitější menší zaostřovací vzdálenost než jemnější odečítaci schopnost. U theodolitů úrovně Wild-T3
by se proto mělo používat předsádkové čočky. Příklad
v tab. 1, kde nepříznivý vliv většího úseku báze
(u = 5 m) převážil jemnost úhlového měření (mot =
= 0,4"), to dosvědčuje poměrně velkou střední chybou
excentricity (me = 0,16 mm).
Li teratura:
Suchánek A.: Polygonometria
Bratislava 1957, str. 1~2.

so základnicovou

latou.

Lektoroval: inž. Jifí Adámek, VÚGTK, Praha
Redakci doAlo 1. 10. 1961.
S) Metoda má v souhlasu

s naší'~

označováním

bázi

1, a, b, tj. body 1 (theodolit), a== 2 (lať E střídaná theolitem),

b (přenesená lať). Měří se 3 paralaktické
Platí zde vztahy

úhly

(Xla, (Xlb, (Xsb'

(b-e.) e (b-a-e)e

Provede-li se obdobný rozbor přesnosti u Suchán·
kovy metody [1], při níž se však zaměňuje poloha
theodolitu a latě, která se mimoto přenáší na jiné
stanoviště a nepřetáčí se, dospěje se ke vzorci
me = 4,24 u2motjE ,
(10)
téměř shodnému se vzorcem (8) při méně výhodném

+ :)

(a-e)e
=

= II

l2,

e (b-a)
= II
e (b - a) - e' = ls
e' = II -ls.
I ·zde plati, že excentricitu získáme nejpřesněji
nosti úseků u == a = b - a. Pak je formálně

= 2u ls = u

II

.

Hodnota odmocn:iny je málo závislá na E a má pro
meze oboru E = F, Fj1,5 téměř stejné veliksoti Y84jF
a Y86,5jF.
Použijeme.li jejich průměru, bude mít od·
mocnina velikost 9,2jF.

m.

=

U

ml1 =

uSm(XY 17 JE,

ml2

uSmot'(JE

=

V mz~ + ml

při rov-

= 4,24u2mot(E.

Některé nové způsoby zpracování map v socialistických státech
Prudký rozvoj výrobních sil v socialistických zemích
se obráží rovněž ve vývoji kartografie a kartografické
polygl'afie. Výzkum novfch metod 2Jpracování map se
v poslední době zaměřil rejména na rytí originálťi map,
fotosazbu a nové kopírovací a litografické techniky.
S ohledem na řešení. řady problémťi souvioojících
s touto tematikou rovněž v naší kartografické tvorbě
je vhodné se seznámit se současným stavem v těchto
Obol'P.r:hi v ostatních .socialistických státech.

Ryti originálů map
ZavádělÍí technologie rytí originálťi map vyžadovalo
především vyřešit otázku vhodného nosiče vrstvy, dokonalou rýcí vrstvu pro požadovanf účel, vhodný zpťisob nakopírování podkladového materiálu a dobré rycí
přístrojky. Tyto úkoly byly v řadě socialistických státťi
již tlspěšně vyřešeny.
.
1. Nosič
vrstvy
V NDR se obdobně jako v ČSSR Tyje převážně do
vrstev nanesených na skle. Pro ryU se v NDR použ1vá

většinou švýcarská ryc1 vrstva, jejíž kvalita je přibližně
stejná jako čs. bíložluté rycí vrstvy. Rovněž v Maďarsku
se z·aUm používá jako nosič vrstvy skleněná deska.
Naproti tomu v SSSR se používá jako podložka ryc1
vrstvy výhradně fólie z plastické hmoty. Obdobně jako
u nás provádějí se i v NDR zkoušky s ryUm do nových
vrstev, nanesenfch na plastické fóUe.
Obecným nedostatkem podložek z plastickfch hmot
je jejich poměrně malá. povrchová tvrdost proti sklu;
při rytí pak ryc1 hrot v dťisledku nezbytné'ho tlaku pro
prorytí vrstvy vniká do povrchu fólie, což zpťisobuje
zhoršení kvality ryté čáry. Tento nedostatek je možno
odstranit vývojem nových, vhodnějš1ch plastických hmot
pro potřeby ryU, podprepal'ací ryc1 VTstVYnebo úpravou
rycích nástrojťi.
.
2. R Y c 1 v r s t v Y

. Předmětem zkoumání jsou v současné době předevšfm
vrstvy pro negativn1 zpťisob rytí, neboť vrstvy pro po"
zitivní zpťisob rytí nemohou nalézt uplatnění pro kartograficky náročné práce.
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RyCí vrstvy mají v podstatě toto základní složení [1]:
a) základní vrstva, která má vyrovnat nerovnosti podložky a bránit vnikání břitu rycí jehly do podložky;
b) krycí vrstva, která má zadržovat průchod světelných
paprsků při kopírování;
c) kopírovací vrstva, která má sloužit pro přenesení
obrazu podkladového materiálu;
d) kreslicí vrstva, která slouží pro předkresbu a provádění předpisu oprav tužkou nebo tuší.
Kromě těchto základních částí může rycí vrstva ještě
obsalliovat další mezivrstvy a ochranné vrstvy. Funkce
některých dílčích vrstev se naproti tomu zase mohou
slučovat.
Při vývnji rycích vrstev je třeba dbát především toho,
aby jednotlivé součásti dílčí vrstvy navzájem chemicky
nere'agovaly tak, aby vytvářely sraženiny nebo závoje;
to vždy zhoršuje stejnoměrnou
kvalitu vrstvy. Rovněž
je třeba zamezit vzájemnému chemickému působení jednotlivých dílčích vrstev event. i podložky rycí vrstvy
vlivem rozpustidel a jejich difúze. V souvislosti s tím
je třeba bedlivě sledovat především
funkci různých
změkčovadel. Tyto látky, jsou-li přidány
v určitém
množství k 'tvrdým nebo tuihým látkám, mění jejich
fyzikální nebo chemické vlastnosti
tak, že ztrácejí
tvrdost nebo tuhost. Nevýhodou změkčovadel je jejich
těkavost; v důsledku toho ztrácejí rycí vrstvy časem
svoje vlastnosti a tvrdnou.
V socialistických
státech byla v posledních
letech
vyvinuta řada rycích vrstev velmi dobrých vlastností.
V SSSR se např. používá bllá rycí vrstva, jejíž složení
bylo publikováno v r. 1958 [2]. Základ této vrstvy tvoří
titanová běloba smíšená s koloidem, kalafun.ou a změk·
čovadlem. Vrstva se nanáší na fólie z plastických hmot.
Obraz předlohy se kopíruje na povrch rycí vrstvy, a to
zpravidla v modré nebo v červené 'barvě. Rytí je možno
provádět bez prosvětlovacrho stolu. V NDR byla v poslední době vyvinuta nová rycí vrstva pro negativní
způsob rytí [3], která se nanáší naskleněnou
podložku.
Tato vrstva sestává z polyvinylaľkoholové podpreparace
a vlastní rycí vrstvy, jejíž základ tvoří umělé pryskyřice
rozpuštěné ve směsi ethylacetátu,
toluolu a benzinu.
Obraz předlohy se kopíruje kyanotypicky
na povrch
rycí vrstvy. Rytí je, třeba provádět na prosvětlovacím
stole. Rovněž v Polsku byla 'vyvinuta
a patentována
rycí vrstva pro pozitivní i negativní způsob rytí [4].
V ČSSR byla v r. 1959 vyvinuta bíložlutá rycí vrstva
pro negativní způsob rytí, která se nanáší na s'klo [5].
Tato rycí vrstva se skládá z několika dílčích vrstev.
Základ podkladové vrstvy tvoří albumin, arabská klovatina, dextrin, titanová běloba a glycerin. Vlastní rycí
vrstvu, která se nanáší na podkladovou
vrstvu, tvoří
,zbarvený roztok kolodia. Přes tuto vrstvu se nanáší
znovu podkladová rycí vrstva, která je nositelem obrazu
předlohy. Povrch rycí vrstvy se chrání před poškrábáním lakem. Vrstvu je možno používat pro práci bez
prosvětlovacího stolu .. Pro použití na podložkách .z plastic'kých hmot byly v es SR vyvinuty v r. 1960 další dvě
rycí vrstvy. První z nich je používána pro pozitivní
způsob rytí. Základ vrstvy tvoří karboxymethylcelulóza;
vrstva je průhledná a je možno ji vyhotovovat v různých
barevných tónech. Druhá vrstva je používána pro negativní způso,b rytí; vrstva je bílá a je možno na ni na·
kopírovat obraz předlohy. Další vývoj' rycích vrstev se
bude zaměřovat především na takové vrstvy, které by
bylo možno nanlj,šet na fólie z plastické hmoty. Perspektivně je třeba vyvinout buď univerzální rycí vrstvu, která
by sloužila pro všechny druhy prací, nebo několik speciálních vrstev pro různé účely. Předpokládá
se, že
technika rytí pronikne
v blízké době provozně i do
dalšíCh úseků geodetické a kartografické
činnosti, především do sestavování map, do topografického
mapování, foto.grammetrie, nového měření apod. [6].
3. R Ycíp ř í str o j k Y
Nezbytným předpokladem pro docílení vyšší produktivity práce v kartografii je mechaniz·ace kartografickýcl1
prací. V souvislosti se zaváděním techniky rytí byly
proto v 'NDR, SSSR, ČSSR a Polsku vyvíjeny rycí přístrojky.
Vysokého stupně mechanizace
kartografických
prací
bylo dosaženo v NDR. Řada rycích přístrojkl1' německé
výroby byla již popsána v naší odborné literatuře, [7,8]
jako např.: trojnožka, prstenec, horizontálrii pantograf,

mechanický
kroužkovač, elektrický šrafovač a tečkovač. V r. 1960 byl vyvinut spojením funkce kroužkovače
a tečkovače další elektrický přístrojek, který má široké
použití při zpracování map. Funkce tohoto přístrojkul:ná
být ještě dále rozšířena tak, aby jím bylo možno Jrýt
i zesilující se čáry (např. vodní toky u geografických
map apod. J. Základ přístrojku tvoří rycí jehla, upevněná v otočné ose, která je otáčena pomocí jednoclúchého
převodového
zařízení napojeného
na elektromot6rek.
Rycí joehla může být vychýlena od otočné osy pákovým
zařízením do zvolené, polohy. Není-li pi'ístrojek v pohybu, ryje jehla do vrstvy bod nebo krOužek' ve zvoleném
prl1měru. Vedeme-li přístrojek
po zesilující
se čáře,
frézuje rotující jehla do vrstvy (lbraz čáry; zesílení
čáry se přitom řídí páčkou, kterou postupně zvětšujeme
excentricitu rycí jehly od otočné osy.
Pro rytí geografické
sítě map malých měřítek bylo
v NDR vyvinuto rycí' křivítko. Skládá se z kruhové vodicí šablony a pohyblivého ramene s rycím hrotem,
které je na šablonu nasazeno ve směru normály kruhu.
V souvislosti s výhledem na rytí do vrstev nanesených na folHch z plastiC'ké hmo,ty byl v Kartogra1ickém
ústavu, .Postupim, vyvinut nový rycí prstenec. Přístrojek
má proti běžně používanému prstenci vylehčenou konstrukci a menší rozměry, které jej tvarově přibližují
poslednímu typu rycího prstence
fy Haag-Streit.
Pro
rytí do vrstev nanesených na fóliích z plastických hmot
má být opatřen další nožkou s nastavitelnou
výškou,
která má zabraňovat vnikání rycího hrotu do povrchu
fólie.
V SSSR byla rovněž vyvlnuta řada rycích přístrojků,
které jsou většinou založeny na principu rycího vozíku
("těljožky"j.
Kromě jednoducl1ých přístrojků
pro rytí
rovných a křivých čar a kroužků [9] byl vyvinut elektrický kroužkovač a přístrojek pro' rytí" přerušov,aných
čar,

Obr. 1: Elektrický

kroužkovač

-

prototyp.

Elektrický kroužkovač (obr. 1) je ohdobně jako ryci
vozík opatřen dvěma gumovými kolečky, po nichž přístrojek pojíždí po rycí vrstvě. Rycí hrot je upevněn
na otočné ose, která je poháněna přímo elektromotorkém. Excentricitu rycího hrotu je možno měnit.
Elektrický
přístrojek
pro rytí přerušovaných
čar
(obr. 2) pwvádí rytí tečkovaných, čárkovaných a čerchovaných čar. Přístrojek má opět tvar rycího voziku.
Kromě dvou nožek a rotujícDho hrotu je opatřen dalším
vodicím kolečkem, které se při pohybu přístrojku otáčí
stále ve směru vedení rycího hrotu a sleduje stejnou
dráhu jako hrot. Otáčení vodicího kolečka do směru
vedení rycího hrotu je zprostředkováno
spřažením osy
rycího hrotu s otočnou osou vodicího kolečka mechanickým převodel1l. Sledování dráhy rycího !hrotu zajišťuje pantografické
zařizení, do něhož je přístrojek
před zahájením práce upevněn. Vodicí kolečko otáči
spinací kolečke, jehož povrch je střídavě vodivý a nevodivý. K tomuto kolečku je přitlačováno ploché pero
s hrotem (sběrač). Při prllchodu elektrického
proudu
mezi kolečkem a sběračem (obr. 3, poloha 1) se spusU
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horizontální
pantograf pro rytí smluvených značek a
číselného popisu mapy a rastrovací přístrojek se speciálním pravítkem,
k němuž je možno připojit
rovněž
tečkovač nebo adaptor pro rytí technických šraf.
V ostatních socialistických
státech jsou pro rytí používány buď německé přístrojky
[např. v Maďars·kuJ,
nebo jsou teprve připravovány zkoušky prototypu vlastní
výroby [např. v PolskuJ.
Další vývoj rycWh přístrojků se bude zaměřovat na
zvýšení jejich univerzálnosti,
tj. na možnost jejich použití pro zpracování všech druhfi map, .bez ohledu na
velikost měřítka a použitý druh podložky rycí vrstvy;
kromě toho se vyžaduje u nových přístrojkfi mnoh~účelovost, tj. možnost provedení maximálního počtu druhů
prací s minimem přístrojkfi.

Fotosazba.

Obr, 2: Elektrický

přístrojek
pro rytí
- prototyp.

přerušovaných

čar

rycí hrot přístrojku do pracovní polohy a rotující jehla
vyrývá do Vrstvy čáru; při přerušení
elektrickélho
proudu [obr. 3, poloha 2J se rycí jehla automaticky
zvedne nad rycí vrstvu. Vhodnou kombinací vodivého
a nevodivého povrchu kolečka je možno dosáhnout různé
kombinace přerušovaných čar [na o'br. 3 je schematicky
uvedena kombinace dvě čárky - tečkaJ.

Obr. 3. Princip přerušovacího
zaNzení.
V ČSSR je používána miniaturní volnoosá trojnožka
[čs. patent Č. 95490J, která je konstrukčně řešena tak,
aby její držení se co nejvíce blížilo držení kresličského
pera [10]. 'Přístrojek
je vyroben z plastické
hmoty
[obr. 4J a je použitelný 'pro rytí do vrstev nanesených
na skle i na plastických fóliích. V r. 1960 bylo k přístrojku zkonstruováno upínací zařízení, které umožňuje

Prudký rozvoj fotosazby v zahraničí se zaměřil především na stroje pro polygrafický průmysl. Tyto vysoce
výkonné stroje však neodpovídají potřebám kartografie,
kde se spíše uplatňují, vzhledem k rozmanitosti používaných typfi písma, jednodušší fotosázecí přístroje titulkové. Jsou to např. stroje typu "Hadego", "Typophot",
"FN-2" apod. [11].
Z uvedených přístrojů používajících sázecích matric
se jeví jako nejvýkonnější přístroj "Additype"
vyráběný
v NDR. Přístroj umožňuje vysadit při obsluze jedním
pracovníkem asi 80 průměrných
názvfi za hodinu; je
tedy asi o 30 % rychlejší než západoněmecký
přístroj
"Typophct',
který 'je založen, na obdobném princi'pu.
V SSSR jsou dosud používány fotosázecí stroje typu
"FN-2", u nichž se sazba sesazuje do řádky z jednotlivých fotoliter. vývOj nových fotosázecích přístrojů se
v současné době neprovádí.
Fotosázecí přístroje typu "FN-2" jsou rovněž zavedeny
v kartografických
a reprodukčních
ústavech v ČSSR
a počítá se s jejiclh dalším rozšířením na ÚGK. Kromě
toho je ve VÚGTK dokončován podle ideového návrhu
s. inž. Plachého vývoj nového fotosázecího přístroje pro
potřeby kartografie [12], který má vyloučit lepení originálu popisu mapy. Přístroj bude využívat automatického zařízení, které umožňuje sazbu z názvů vyznačených
na děrném štítku. Účaří písma může být zvoleno na
přímce, na Ikružnki nebo na libovolné ·křivce.
Se zaváděním a dalším vývojem fotosazby úzce souvisí otázka volby typfi 'písma pro .kartografické účely.
Při používání kovové sazby bylo až dosud nutné vycházet z dostupných typů typografického
písma, které
nevyhovovalo plně estetickým požadavkům, kladeným
na kartografic'ká
díla; proto řada zahraničních 'kartografických podniků
především
z kapitalistických
států se přiklonila
zpět k ručně psanému písmu.
Zavádění fotosazby a možnost zhotovovat matrice pro
tuto techniku kresbou umožňuje splnit požadavek na
mechanizaci
při zachování dokonalého vzhledu mapy.
Proto byla v SSSR i v NDR věnována otázce výroby
sázecích matric [příp. fotoliterJ velká pozornost. V NDR
bylo vyvinuto nové moderní písmo [Grotesk 1], které
má být používáno při sazbě na přístroji Additype. Při
konstrukci
písma byla velmi dobře vyřešena otázka
vzájemného přiřazování
jednotlivých písmen [13].

Kopírovací technika

Obr. 4: Prdce s miniaturní

volnoosou

trojnožkou.

rytí i s pevnou jehlou. K příslušenství přístrojku patří
speciální trojúhelníček,
sada rycích hrotů a odměrný
váleček, který se zasunuje do upínacího zařízení.
Ze složitějších rycích přístrojků byl v ČSSR vyvinut

Nová technika zhotovování vícebarevných map přináší
s sebou řadu nOVýCh kopírovacích procesů, především
na fólie z plastických hmot. Tyto procesy můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, které podle výsledku
kopírování
z,ahrnují negativní
a pozitivní
kopírovací
proces.
Při použití p o z i t i v n í h o k op í r o va c í h o p r 0c e s u vzniká kontaktním kopírováním průhledné předlohy [pozitivuJ stranově obrácený pozitivní obraz. Tento
postup patřil až do nedávné doby k nejpoužívanějším
kopírovacím technikám, především pro zpracování plošných prvků mapy. Pro pozitivní kopírovací proces se
používá zpravidla
zcrtlivěných
vrstev, jejichž základ
tvoří arabská klovatina, rybí klih nebo umělé pryskyřice.
V NDR se používá pro kopírování na fólie vrstva,
slož,ená ·z arabské klovatiny, dvojchromanu amonného,
amoniaku a vody [14]: Ve vývoji je polyvinylalkoholová
kopírovací vrstva, která však dosud neumožňuje spolehlivé provádění soukopií. Velmi rozšířená je v NDR
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pozitivní barevná soukopie na fólie z bílého ekalanu"
která S€ užívá náhradou za barevný nátiSk." Vyvolané
obrazy jednotlivých čárových prvků se zatírají barevnými
ultralaky [Filmfar'be), jejichž sloŽ€ní je speciálně upraveno pro používanou fólii. Při kopírování jsou zásadně
používány integrátory světla zn. Visamat, které zaručují
stejnoměrnost
expozice. Kontrola správnosti
expozice
se provádí současným exponováním šedého klínu. Rovněž
se pečlivě kontrolují klimatické podmínky v kopírně,
především relativní vlhkost vzduchu a teplota.
Kopír~vací vrstvy nejsou v NDR připravovány továrně
jako v CSSR [senzi'biliwvaná
emulze "Grafolit" J.
V souvislosti se zaváděním techniky negativního rytí
originálů map a jejich údržbo!! a s no·vou technikou
zhotovování
litografických
masek
sloupáváním
roste
stále více význam n e g a t i v n í c h k o P í r o v a c í c h
pro c esu.
V NDR byl pro tento proces dříve ponejvíce používán
tzv. "fotaastralon",
dodávaný
VEB Filmfabrik
AgfaWolfen. Jde o nesrážlivé fólie z plastické hmoty, opatřené fotografickou
emulzí. Výhodou fotoastralonu
je jednoduché a rychlé zpracování
kopie i poměrně nízká
cena. Citlivost materiálu je přibližně stejná jako u reprodukčních filmů a lze ho proto použít i pro fotografické účely, kde by mohl v našich podmínkách nahradit
v řadě případů mokrý kolodiový proces. Nevýhodou
fotoastralonu
je, že na tutéž fólii je možno vyhotovit
pouze jednu, ve zvláštních ·případech dvě kopie; vlícování negativu pro druhou kopii je však třeba provádět
v temné komoře při červeném světle, což neumožňuje
docílit dokonalých
výsledku. Nevýhodou fotoastralonu
je rovněž okolnost, že pro obdržení kvalitních
kopií
je třeba používat dokonale kryté negativy.
Pro širší využití negativního
kopírovacílho procesu
v dusledku nově zaváděných postupu při výrobě map
byly v minulém roce hledány v NDR nové postupy.
Obdobně jako v ČSSR byla vyvinuta polyvinylalkoholová kopírova,cí vrstva [15], která se nanáší 'na oboustranně hladkou fólii zn. "ekalon";
kopie je po vyvolání hnědě zbarvena. Tento postup se uplatňuje i při
zhotovování tříbarevné
soukopiepro
korekturu
čárových prvků topografických
map, zpracovaných
technikou negativního rytí.
V SSSR byla vyvinuta univerzální
polyvinylalkoholová kopírovací
vrstva, která slouží pro negativní
i
pozitivní způsob kopírování. Rovněž jsou zavedeny postupy pro vyhotovení bal'evné soukopie na fólii z plastické hmoty zn. "vinlproz".
V ČSSR je kromě již zmíněných senzibilizovaných emulzí zn. "Graf aUt" používána polyvinylalkoholovákopírovaCÍ vrstva, která se nanáší na matnou stranu astralonu
[16J. 'Kopie je 'zbarvena červeně a má dobré krytí pro
da~ší kopírování na vrstvu "G'rafolii". Kopie se- používá
pro negativní
kopírovací p.roces. Polyrvinylalkoholovou
vrstvu je možno IPoužit rovně'ž pro vyhotovení tříbarevné
soukopie z negativních
předloh jednotlivých časových
prvkf! mapy. 'Do tNo soukopie je pak možno do'kopírovat
další prvky mapy (zpravidla plošné barvy J pozitivním
kópírovacím procesem na vrstvu "Grafolit". Výhledově
se předpokládá v oboru kopírovánJ širaké využití syntetických koloidů a předsenzibilizace materiálů pomocí diazolátek.
Pro nanášení kopírovacích
vrstev byla v NDR vyvinuta zvláštní odstředivka,
která je vybavena plynulou
regulací otáček od 30 až do 160 ot/min; odstředivka
je vybavena zařízením, které umožňuje udržet bez znatelných výkyvů nastavenou rychlost i při kolísání napětí v elektrické
síti. Místo topných těles je prostor
nad vytáčenou vrstvou vyhříván teplým vzduchem, který je do odstředivky vlháněn výkonným větrákem. Odstředivka je rovněž vybavena odsávacím zařízením, takže vyhovuje 'i pro nanášení vrstev se silně těkavými
a snadno zápalnými látkami.

Sloupávací

Základ obou sloupávacích vrstev [17] tvoří zcitlivěný
polyvlnylalkdhol.
Při prvém způsobu se emulze nanese na fólii a vykopíruje se na ni pozitiv podkladového materiálu.
Při vyvolání a zbarv·ení kopie se
odplaví z kontur neutvrzený polyvinylalkohol,
kontury
však zustanou zbarveny tak, že mají dostatečné
krytí
pro další kopírování.
Sloupáváním
se vyhotovují zpravidla negativní
kopírovací masky, z nichž je možno vykopírovat pozitiv
na fotoastralon;
pro zvýšení přesnosti vykrytí plochy
se při kopírová-ní vkládá mezi 'masku a fotoastralon
slabý průhledný film, kterým S€ dosáhne nasílení masky
až o polovinu síly vykrytých kontur. Z jedné sloupávací vrstvy je možno obdržet postupným sloupáváním
negativní masky pro více barev tak, že se sloupnuté
plochy po vykopírování
zabarví roztokem
sudanové
hnědi. Z pozitivních
masek se pak zhotovují kopie
ploch a rastrů příslušných plošných barev běžným postupem.
Druhý způsob zhotovování kopírovacích masek sloupáváním vrstvy nanesené
na skle se používá ve dvou
variantách,
a to buď pro zhotovení pozitivní masky,
nebo 'pro zhotovení negativní masky. Při obou zpusobech
se nejprve nanese na skleněnou desku v odstředivce
sloupávací vrstva [Gumred-Schicht);
na ní se vykopíruje pozitivním procesem obraz kontur. Podle této
kopie se nejprve ostrým nožíkem prořízne obraz kontur pro plný tón a půltón příslušné
barvy. Přitom
je třeba dbát, aby při řezání nedošlo k poškoze'ni sloupávací vrstvy (shrnutí nebo vytržení). Potom se stáhne
sloupávar.í vrstva se skleněné desky tak, aby nebyly
poškozeny plochy pro plný tón a půltón zpracovávané
barvy. Tím vznikne pozitivní maska, která se vykopíruje na fólií s citlivou vrstvou arabské klovatiny;
na
druhý osvit se na fólii kopíruje obraz rastru. Potom se
se skleněné
desky sloupnou
všechny plochy, které
mají být tištěny v rastru; tím vznikne pozitivní maska
pro plný tón, který dokopírujeme na fólii.
Při zhotovováni negativních masek na skle je možno
pro vyhotovení kopie pro plnou plochu a půltón použít fotoastralon.
Při tomto 'postupu se se skleněné
desky sloupnou nejprve plné plochy, které S€ vykopírují na fotoastralon;
před kopírováním
je třeba nalepit na skleněnou desku proužek .astralonu s vlícovacími křížky, které odpovídají křížkům vyrýsovaným
na fotoastralonu.
Pótom sloupneme na skleněné desce

vrstvy

Při zpracování plošných barev mapy jsou 'používány
v řadě států pro zhotovování kopírovacích masek sloupávací vrstvy. V NDR jsou používány dva druhy těchto
vrstev; jedna z nich je nanášena
na plastické fólie
a slouží pro sloupávání ploch ohraničených plnou konturou, druhá je nanášena
na sklo a slouží pro sl oupávánl ploch ohraničených
konturou přerušovanou
(tj.
tečkovanými nebo čárkovanými čarami J.
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plochy, které mají být tištěny v půltónu; tuto masku
vlícujeme na křížky' vyznačené na fotoastralonu
a po
smontování vsuneme mezi masku a fotoastralon slabou
fólii s negativním obrazem rastru. Montáž znovu osví,tíme a fotoastralon
vyvoláme. Podle německých zkuš€ností přináší t€chnika zhotovování kopírovacích masek sloupáváním zvýšení kvality a .'přesnosti litografických prací a úspory 30-50 % litografických
hodin.
Rovněž v dalších zemích soci,alistického
tábora Je
věnována této technice litografických
prací velká pozornost. Vlastní sloupávací vrstvy byly vyvinuty rovněi
v SSSR (nanáší se na vinrpros) a v ČSSR (nanáší se
na astralon) [18].,

Technologie

zpracování

map

Při zprac,ování topografických
map jsou v NOK obdobně jako v SSSR zahajovány
redak Č'ni práce jít
přímo v terénu. Pro určité skupiny, topografických ma}!,
zobrazujících územní celky stejného geografického cha
rakteru, j€ jmenován redaktor, kt,erý pro tyto mapoví':
listy zpracovává společný redakční plán .. Kvalita topo·
grafických originálů, které takto vznikají jako společné
dílo mapérů, kartografů
a geografU, je velmi dobrá,
což je nutný předpoklad pro úspěšné použití techniky
rytí při jejich kartografickém
zpracování.
OdvOzené topografické mapy se z'pracovávají z map
vznilÚýi:h přímým' měřením v měřítku 1: 10 000 nebo
1 : 5 000. Iako předloha pro jejich kartografické. zpracování se vyhotovují tzv. z j e dno d u š e n é s é s t avitelské
originály.
V principu jde o sépiovou
kopii vyhotovenou z montáže podkladových map, na
níž se místa, která je třoeba generalizovat,
přetónují
do modré barvy. Na takto upraveném podkla<lu se sestavitelsky
zpracovávají
jen modře tónované
úseky
mapy (zpravidla sídliště) .Sestavitelský
originál je kreslen pro usnadnění
kartografických
prací tušemi různých barev, které odpovíd,ají síle hrotů použitých při
rytí.
Různost používaných rycích vrstev a jejich podložek
dala vznik' řadě technologických
postupů pro zhotov<Jvání kartografických
originálů map rytím. Tyto postupy je možno v podstatě rozdělit do dvou hlavních
skupin:
a) rytí originálů všech čárových prvků mapy na jedné desce (fólii) s rycí vrstvou a jejich rozklad fotomechanickou cestou;
b) rytí originálů čárových prvků na dvou nebo více
deskách
(fóliích)
s rycí vrstvou
(zpravidl,a podle
počtu barev),
Společné rytí všech čárových prvků map na jediné
podložce bylo již výrobně užitQ v SSSR; obdobné technologie s některými
změnami byly vyvinuty rovněž
v ČSSR a NDR.
V SSSR byíy vyzkoušeny v podstatě
dva postupy
pro rytí všecb čárových 'prvků mapy na jediné fólii
s rycí' v'rstvou. Při prvním postupu se vyryté čárové
prvky první barvy vykopírují
stranově obráceně
na
fólii jako pozitivní obraz výrytého prvku. Poté se na
zadní stranu fólie nanese citlivá vrstva 'lírO n€g,ativní
k'opírovací proces a osvítí se přes vy.rytý obraz; po
vyvolání vznikne tímto p:Ostupem' na zadní straně fólie'
s rycí vrstvou kopírovací maska pro první (vyrytou)
barvu. Tvoří ji nasílený pozitivní obraz vyrytých čár,ových prvků, vzniklý vlivem rozkopírování čar při
osvětlení přes sílu fólie s rycí vrstvou. Do rycí vrstvy'
se pak vyryje další čárový prvek ,a postup vykrytí se
znovu opakuje. Při zavádění tohoto postupu se však
vyskytly obtíže s prováděním a dókopírováním oprav
dó pozitivních kopií jednotlivých barev.
Nedostatečná
staQilizace
negativního
kopírovacího
proce~u, používaného pro vyhotovení mlfSky, mohla mít
za následek zničení vyrytých originálů nebo zne!lIJ<Jžnit použití vrstvy pro rytí další barvy, event. pro provedení opr,av. Prot,o byl v SSSR vyvinut dalšI postup
založený na obdobném principu, při němž však maska
vyryté barvy se kopíruje na zvláštní fólii. Tím byly
o;dstraněny nedostatky
dřívějšího postupu i podstatně
usnadněno provádění oprav přímo na originálech. Opravené čárové prvky jednotlivých barev je možno z originálu znovu vykopírovat pomocí vhodné masky, která
vznikne skopírováním nebo montáží masek pro ostatní
čá'rové prvky.' Vzhl~dem k rozdílné rozt,ažnosti
fólií
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viiak nebude možno tento postup pravděpodobně použív,at pro 'příÍlŠ velké formáty ina'p.. Společnou nevýhodou
oboupopsaJ.1,ých
postupů pak zůstává, že při křížení
čárových prvků dojde na' pozitivní kopii k přerušení
obrazu čáry druhého
nebo· dalšÍ!ho vyrytého
prvku
v místě, které je kryto kopírovací maskou prvku předchozího.
V NOR je při zpracování topografických
map zavedeno rytí čárových prvků na dvou skleněných deskách,
Na první desce, která je určena pro zpracování prvků
situ,ace, se nejprve vyryje obraz vod. Po vykopírování
pozitivu na astralon se na desce vyryjí ostatní prvky
polohopisu a z originálu se vyhotoví další kopie na
astralon. Na ní se odškrábe obraz vod. Originál výškopisu se vyhotoví rytím na další desce s rycí vrstvou,
Výhodou této technologie
je snadné provádění oprav
přímo navyrytém
originále;
vzájemná kontrola vazby
jednotlivých čárových prvků mapy může být však provedena až na barevné soukopii. Proto jsou prováděny
pokusy s rytím všech čárových prvků mapy na jediné
desce s rycí vrstvou podle tohoto postupu: po vyryt!
a překopírování
obrazu čárového prvku první barvy
se na rycí vrstvu nanese vykrývací lak,' složený ze
sudanové hnědi a etheru; tento laj< dokonale vykryje
celý vyrytý obraz a po jeho z,aschnutí je možno na
d,esce prmývat další čárový prvek.
V ČSSR byla vyvinuta v KRÚ Praha technologie postupného rozkladu barev rytím na jediné desce s rycí
vrstvou, která má být aplikOVána především u topografických a jiných vícebarevných ma<p [19]. Princip postupu je tento: Po vyrytí obrazu čárového prvku první
baTvy se z vyrytého originálu vyhotovi kopie na astraIon, Na rycí vrstvu se pak nanese vrstva zcitlivěné
želatiny, která se osvítí přes vyrytý obraz (zespodu).
Želatina se zbarví roztokemanilinového
barviva a ne'
osvětlená část vrstvy se odmyj'e vodou. Osvětlená zbarvená želatina tak vykryje všechny vyryté čáry a rycí
vrstvu je možno ,pouzít pro rytí čárového prvku další
barvy. Uvedený postup je možno opakovat.
Výhodou uvedeného postupu je, že umožňuje kromě
pozitivŮ čárových prvků jednotlivých barev obdržet i
jejich bar:evně rozkrytý obraz přímo na rycí vrstvě,
který může nahradit barevnou soukopii (nátisk), vyhotovovanou pro korekturu.

S technologii kartografického
zpracování map úzce
souvisí i jejich údržba. Tato otázka se dostává do
popředí především v socialistických
státech, kde v důsledku rychlého tempa rozvoj,e národního hospodářství
dochází k velkým změnám jevů zobrazovaných na mapách, které je nutno operativně zaznamenávat.
V NDR se údržba mapy pro vá!;!í systematicky na mapách 1 : 10 000 a 1 : 5 ODD, výjimečně na mapě 1: 25 000.
Údržba se provádí jedním z těchto základních postupíl
[20]:

aJ red,akční změnou na základě materiálů získaných
kartografickou
informační
službou (na'př. změny názvů, typů písmallipod.) ;
b) zpřesněním, tj. prověřením údajů o změně objektů, získaných přímo topografickou
službou v terénu;
c) .doplněním nových objektů podrobným topografickým měřením.
Topografické
zjišťování nových údajů pro údržbu
mapy se děje každých 5 loet, r,edakční způsoby údržby
mapy se provádějí pniběžně.
Topograficky zpracov,ané nově zjištěné údaje se zakreslují v předepsané
úpravě s určenou přesností do
modrokopie mapového listu, která obsahuje naposledy
zaměřený stav. Přitom se v nejvyšší míře využívají
plány nově vystavěných obj'ektů, letecké snímky apod.
Změny 'se současně s grafickým zákresem zaznamenávají i v průvodním operátu mapy.
Kekartogr,afickému
využití zjištěných údajů se přistupuje po důkladném ověř~ní jejich správnosti. Způsob
převed,ení nového stavu s pozitivu originálu změn, vykopírovaného
na fólii, do původních kartografických
(vydavatelských)
oríginálů se děje různými způsoby
v' závislosti na druhu originálů.
I,sou-li vydavatelské
originály zpracovány na ne'průhledném mater,iálu, vyškrábe se kresba starého stavu
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a namlsto nI S€ vy,kreslI stav nový. Z originálů lze
také vyhotovit nejprve pozitivnI kopte na astralon, vyškrábat na nich neplatný
stav a nový stav dokreslit
podrle originálu změn asbralonovou tušI. Potom S80 namlsto piivodnlch vydavatelsk5ích originálii udržujI dále
pozitivnI astralonové
kopie. Stejný zpiisob se použije,
jsou-li vydavatrelské originály zachovány jen jako astralonové kopie (např. u map zpracovaných
technikou
rytí na s'kle).
Vzhledem k tomu, že při zminěných postupech docházI při údržbě mapových podkladů
buď ]{I několikrát se opakujlclmukoplrovánI,
neoo k dokreslování
nového stavu na fóliIch tušI, trpI Hm kvalita čar následujlclho vydánI mapy. Proto bude třeba dále hledat
takové cesty, které by dovolovaly provádět opr,avy vy
davatelských originálů map ve stejné kvalitě jako byl<
jejich piivodnI zpracovánI.

Dosažené úspěchy na úseku nové techniky I;artogra
fického a reprodukčnlhoZlpracovánI
map dokumentuji'
rychlé tempo rozvoje geodetických
a kartografickýclJ
služeb v jednotlivých socialistických
státech. na řešení
řady obdobných problémii jsou však v současné době
vynakládány
značné finančnI prostředky
i čas odborných a vědeckých pracovnlků
jednotlivých
zemI. Jeví
se proto účelným navázat j,eště užší vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností o jednotlivých problémech
techniky zhotovovánI map za účasti specialistů z jednotlivých zemI, a to předevšlm na úseku rytí originálíl
map, fotosazby a údržby mapových děl.
Lektorova/:

inž, Jaroslav
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měřická

komora

CIlem vývojových pracI bylo konstruovat
fotogrammetrickou měřickou komoru, vhodnou pro mapovánI ve
velkých a středních měřítkách, kterou by bylo možno
použít jak pro katastrální a inženýrská měření, tak i pro
topografické mapování. Měřické snlmky zhotovené touto
komorou musí vyhovovat požadavkům
vyhodnocování
v překreslovačlch,
stereoskopických
vyhodnocovacích
přlstrojích a v přlstrojích sloužíclch k měřenI souřadnic.
Při současném stavu techniky a snahách po stále
většI hospodárnosti
musí modernI letecká komora vyhovovat těmto hlediskům. Hlavní snahou je zvýšenI kvality měřických snlmkii a dále se přecházI až k rozsáhlé
automatizaci celého snlmacího procesu. Pro letecký přístroj platI kromě toho současně též požadavek naprosté
jistoty pracovního chodu a spolehlivosti. Řada snímkťt

závodů

VEB

Carl

Zeiss Jena

může být bezcenná, chybí-li jediný snímek nebo je-li
chybný překryt.
Doplnění takového snímku je nejen
spojeno s velkými finančními a časovými ztrátami, často
je však zcela vyloučené_ Při tom je třeba vzít v úvahu,
že všechny uvedené požadavky mu sl být splněny, i když
zacházenI s přístroji, vzhledem k podmlnkám leteckého
provozu, nenI vždy nejjemnější. Kromě čistě mechanic
kého namahání musí se uvažovat i značné změny teploty, střldající se v praktickém
provozu často ve velmi
rychlém sledu. Jejich působení na chod, výkonnost a
justáž přístro.je má být dobře kompenzováno. Nak:Jil€C
je třeba vzít v úvahu též požadavek, že letecké měřické
komory majI pracovat delšI dobu pokud možno bez ošetřovánI a konečně aby přizpůsobení pomůcek potřebných
k provozu 'nebylo obtlžné.
Výsledkem těchto úvah byla koncepce letecké měřické komory s normálním objektivem 1:4 při užitečném formátu snímků 18 X 18 cm, zhotovovaných na filmovém pásu. Konstrukce komory byla tak řešena, aby
bylo možné jejI bezvadné dálkové ovládánI zvláštnlm
řídicím přístrojem. Při návrhu jednotlivých
konstrukčnIch a stavebnlch prvků mohlo být navázáno na rozsáhlé zkušenosti, zIskané s dřívějšími konstrukcemi.
Požadavky
kladené
na modernI
letecký
měřický
objektiv jsou nesrovnatelně
vyššI než požadavky na
známé fotografické
optické systémy. Výkonnost měřtckého objektivu rozhodujé ve velké míře o hospodárnost:
fotogrammetrického
měření. V zásadě je možné sestrojit
do'statečně přesně mapy libovolného měřítka z leteckýcl:1
snímků, zobrazujI-li tyto zaměřovaný detail a zobrazenI
je v geometrickém
smyslu dostatečně přesné. Rozlišovací schopnost
a zkreslení
objektivu jsou konstantní
veličiny. Jejich hodnoty, uvažované v měřítku snímku,
jsou pro hospodárnost
leteckého
fotogrammetrického
měřenI velmi významné. Velká rozlišovací
schopnost
a minimálnI zkreslenI, prakticky
zanedbatelné,
umožňují použlvat měřických snímkli malých měřítek, čímž
se může jejich počet, potřebný pro zobrazenI daného
předmětu,
značně snížit. Tlm mohou být podstatně
zmenšeny i přlpravné. a orientačnI práce při vyhodno-

1962/9

Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962) ~. 1
. cováni, připadajici
na měřický
snimek nebo dvojici.
. Obzvláště pak umožňuje menší snímkové měřítko úspory
při určování
vHcovacích bodfi, nutných
pro fotogrammetrické vyhodnocování.
.
Výkonný měřic'ký objektiv je tedy předpokladem
;pro
moderni
leteckou
fotogrammetrickou
komoru. Výpočet
takových optických
systémfi je odfivodněně
považován
za velmi obtížnou a pracnou úlohu. Využitím nejmodernějších samočinných
počítačfi, postavených
v posledních
letech v Jeně, podařilo
se v překvapivě., krátkém
čase
konstruovat
výkonný
měřický
objektiv pro fotogrammetrické
účely. Výsledkem
těchto prací je PlNATAR
(pinax - řecky = mapa). Schéma na obr. 2 ukazuje
tento optický systém v řezu.

Obr. 2: Letecký

obtektiv

PINATAR

1:4 -

řez.

Neméně dfiležltou vlastností
fotogrammetrických
objektivfi je rozlišovací
schopnost.
Všeobecně je zvykem
udávat ji u měřických
objektivfi v čarách rozlišených
na jednom milimetru. Tyto číselné údaje mají pro srovnání jen tenkrát
význam, jsou-li k nim připojeny
podrobnosti o zkušební metodě. Použitý druh testu, rozlišovací schopnost
fotografické
vrstvy a podmínky vyvolání mají velmi podstatný, vliv na výsledky. Pracovní
postup provedených
zkoušek odpovídal "Specifikaci
metod pro kalibraci
fotogrammetrickýt:h
komor, určení
jejich
rozlišovaCí
schopnosti,
rozdělení
a rozptylu
SVětla", vypracované
Mezinárodní
fotogrammetrickou
společností v r. 1952 na kongresu ve Washingtoně.
Jako
zkušebního testu bylo použito odstupňovaného
3čárového
testu (viz obr. 4J s vysokým
kontrastem
(log kontrastu = 2,OJ a nízkým kontrastem
(log kontrastu
=
= O,2J.

Obr.

I

Objektiv se skládá z 10 čočkových členfi. Na přesnúst
jejich zhotovení
musí být kladeny
vysoké požadavky.
Rovněž dostředěni
jednotlivých
členfi musí být uskutečněno v tolerancích
velmi malých hodnot. Objektiv nemá
žádných choulostivých
tmelených
ploch; odpovídající
si
čočkové členy jsou na sebe přisáté. Tato technika je již
desetiletí
u
našich
fotogrammetrických
měřických
objektivfi používána
a zaručuje
dokonalou
neměnnou
vzájemnou
polohu
čočkových
členfi. Všechny
plochy
přicházející
do styku se vzduchovou vrstvou jsou samozřejmě opatřeny protiodrazovou
T - vrstvou.
PlNATAR má relativní otvor - světelnost
1:4 při jediné pevné cloně. Regulace světelného
toku je prováděna výlučně závěrkou. Výhodou toho je používání nejkratších dob osvitu. Tím mohly být velkou mírou potlačeny rušivé fyzikální viivy, pfisobící během osvitu (např.
vibrace J. Ohnisková vzdálenost
systému je asi 210 mm,
což odpovídá užitečnému
obrazovému úhlu 69 0. Měřlcký
objektiv
PlNATAR zobrazuje
prakticky
bez zkreslení.
Obr. 3 ukazuje ,\ypočtenou křivku zkreslení [c j v porovnání s výsledky proměření
série výrobních vzorkfi. výsledky proměření
jsou vyjádřeny
křivkami
[ej
a [dj.
Až do radiální vzdálenosti
asi 100 mm od hlavního bodu
je zkreslení, měřené' v obrazové rovině, menší než 3 u,
v rozích obrazu byla velikost II,lěřených hodnot do 5 ~'
Proměřeny byly známým tpfisobem na úhloměrném
(go·
niometrickémJ
stole jak objektivy
volně stojíc~, tak
i justované v tělese komory.

Obr.

zkreslení

t = 210

objektivu

mm.

PINATAR

1:4,

pro

určení

rozlišovací

schopnosti.

Na obr. 5 je graficky znázorněna
rozlišovací
schopnost určovaná na leteckém filmu Agfa-Aeropan,
pro oba
stupně kontrastu
(c - log kontrastu
= 2,0 d - log
kontrastu = 0,2J.

5°

Obr. 3: Křivka

4: Testy

10"

15°

5:· RozlišovaCÍ

20°
schopnost
f = 210

obtektžvu

25°

28°30

PINATAR

a
1:4,

mm.

Předpokládáno
je použití výměnných barevných filtrů
s hranicí propustnosti
5 000 A a 5 600 A. Doba osvitu. se
při jejich použití prodlouží o 1,5 až 2krát. Sférické červené filtry
(hranice
propustnosti
6100 AJ umožňují
snímky v oboru infračervených
paprskfi, aniž by musela
být měřická komora zvlášť přizpfisobována
nebo vyměňovány měřické objektivy.
Kromě měřického objektivu vyžaduje především závěrka měřické komory zvlášť pečlivě propracovanou
konstrukci. Obzvláště časový podíl otevírání a zavírání lamel
závěrky, připadající
na dobu osvitu, musí být malý, tzn.
že . závěrka letecké
fotogrammetrické
měřické
komory
má mít, pokud možno, velkou světelnou
účinnost. Jen
v tom případě je zaručeno,
že I při centrální
závěrce
ležící mezi členy objektivu
bude rovina obrazu prak-
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ticky současně osvětlena a ani větší rychlost letu se
neprojeví nepříznivě. Splnit tyto požadavky při použití
dosud obvyklých konstrukčních prvků je možné jen do
určitého stupně. Péry poháněné lamely závěrky způsobují při odbrzdění velmi .znatelné nárazy, které mohou
snadno způsobit nElOstrost obrazu. V posledních letech
byly konány velmi četné pokusy za účelem zvýšení výkonnosti těchto typů závěrěk. Jen v málo případech
bylo však dosaženo zvýšení světelné účinnosti přes 75 %.
Regulováni světelného toku výlučně závěrkou naráželo
přitom stále na velké potíže, poněvadž změna doby
osvitu byla v mnohých případech možná jen po výměně
pohybového ústrojí závěrky. V těchto případech musela
být vždy používána měnitelná irisová clona.
To vše nás přimělo k tomu, abychom navrhli novou
konstrukci, navazující .na dřívější vývojové práce jenských Zeissových závodů. Jako lamely závěrky byly
použity trvale rotující, sektorově vyříznuté kruhové kotouče. Lze je přímo pohánět elektromotorem a v závislosti na počtu otáček dochází ve stejných intervalech
k otevření závěrky. Při vhodném tvaru výřezů a dostatečně velké rychlosti otáček získá se též příznivý stupeií
světelné účinnosti. Stanovení doby osvitu odpovídá řízení rychlosti otáček motoru. Takové uspořádání
má
velmi podstatné přednosti proti obvyklé konstrukCi závěrek poháněných péry. Jednak se dosáhne bez obtíží
světelná účinnost 80 % a za druhé nevzniká nebezpečí
přenesení vibrací na těleso komory. Kromě toho není
taková závěrka prakticky závislá na jakýchkoliv klimatickÝ,ch změnách, zejména na vlivu teploty; počtu otáček
hnaclho motoru odpovídá dočasně neměnná doba osvitu.
Tato konstrukce dovoluje také poprvé zásadní použití
závěrky pro řízení světelného toku bez irisové clony.
V širokých m~zích je možné nepřetržité, plynulé měnění
~:oby osvitu. Cinnost závěrky použité pro leteckou měnckou komoru MRB 21/1818 ukazuje obr. 6.

Těleso komory
Tělesokomo1ry
má na své přední straně obje'ktiv
s pevně vestavě'nou centrální závěrkou. Zadní stranu
tvoří snímkový rám s rámovými údaji. Ve vnější části
tělesa komory jsou umístěna pohonná zařízení a podUaková turbínka. Podtlaku je 'použito k rpřitištění měrického filmu na přítlačnou
desku 'kazety. 'Snímkový
rám se odlišuje od dosud 'Používaných rámu v několika
detailech. Do čtvercového rozměru 180 X 180 mm vyčnívají uprostřed stran čtverce rámové značky (viz obr. 7],
zajišťující vnitřní orientaci měřické komory.

Jejich tvar je takový, že umožňují pohodlné a spolehlivé vlícování jak negativu, tak i diapozitivii. Jejich
osvit je proveden pomocným elektrickým
osvětlením.
U většiny používanýcl'h měřických
komor jsou známy
k,alibrované
hodnoty
vzdáleností
rámových
značek
v rovině snímku; tyto dávají obraz o srážce použitého
měřického filmu. Aby byly zajištěny přesné údaje pro
případ dalšího analytického zpracování měřených sním·
kových souřadnic, jsQIUvně užitečného rozměru snímku,
rovnohěžně s jeho stranami, umístěna přesná skleněná
měřítka, jejichž interval lze srovnáv'at s jejich zobrazením na měřic'kém sním'ku. Také -tato měřítka jsou při
osvitu měřického snímku elektricky
osvětlena. Z pomocných rámových údajii jsou vyměnitelné:
výškoměr
a Ihodiny s vteřinovou ručičkou, výřez pro poznámky.
Tyto úd,aje mají cenu především pro interpretaci snímků. Kromě toho 'Zobrazí se další pomoc'l1é údaje pevně
vest'avěné: libela, konstanta komory, výrobní číslo 'komory a číslo snímku. Všechny pomocné údaje jsou kromě
čísla snímku a konst1anty. komory zobrazeny na 1,5 cm
širokÉlIIl pruhu podél jedné strany snímku, vně obra'zového pole. Ve vnějším tělese komory umístěné dva
elektromotory mohou být snadno, případně i během letu
vyrp.ěněny.
Kazeta

Obr.

6: Závěrka
aj

s rotujícími
lamelami,
MRB 21/1818.

uzavřená,

bj

komory

otevřená

. ,Závěrkové lamely, na obr. 6 silně vytažené, jsou pohaněny elektromotorem maximální rychl,ostí 9 000 otáček
za. minutu. To odpovídá nejkratší
době osvitu; otvor
oblektivu je při jednom otočooí kotoučů jednou otevřen
tedy za vteřinu 150krát. AJby mohlo být využito jen
určitého otevření otvoru objektivu, je 'tato souprava trvale rotujídch
lamel doplněna druhou soupravou lamel,
na obr. 6 vytažených čárkov,aně. JSou to opět 4 lamely,
mající 'po dvou sektorových výřezech. Při otočení ponechávají otvor objektivu dvakrát volný. Jejich pohyb
je řízen impulsem osvitu. Obě sady lamel se překrývají.
J8"li řídicím přístrojem dán impuls k osvitu, zařadí se
vrchní lamely spojovacím
pohonem do běhu rychle
rotujících spodních lamel tak, že uvolní otvor právě
před jejich otevřením. Osvit je proveden jSQu-li otevřeny
obě soupravy lamel. Obdobným způsobem probíhá uzavření. Nejdříve se za'vírají lamely rychle 'běžící soupravy
a poté se uzavřou odstiňOvací laniely. Tímto uspořádáním mohou být vyloučeny do značné míry nepříznivé
vlivy působící při závěrkách
poháněných
péry. Pro
leteckou měřickou komoru MRB 21/1818 jsou uvažovány
dvě Vlarianty popsané závěrky. První typ má 'při plynulé
změně doby osvitu mezi 1/50 a 1/500 vteřiny světelnou
účinnost 90 %, druhý typ dovoluje doby osvitu v mezích 1/100 až 1/1 000 vteřiny při světelné účinnosti 80 %.
Spolehlivost chodu závěrky je zkoušena při dlouhodobých :pokusech, aniž :se dosud objevily známky opotřebenL

Kaz-eta pojme filmový neperforovaný pás 120 m dJouhý a 20 cm široký. Velký důraz byl kladen na pohodlnou
obsluhu a spolehlivý chod. Při !převíjení nepodléhá film
žádnému nadměrnému
tahu, čehož je dosaženo novou
k'onstrukcí převíjecího
mechanismu.
Pro posun fHmu
nejsou používány ,anl /Válce s hroty, ani vroUlb'kované
válce. Na spodní straně kazety je přítlačná deska, na
ktelré je napnut film během osvitu.' Důmvslným zdokonalením tohoto zařízení je film vyrovnáván od středu; 'teprve potom následuje přitištění ke snímkovému

'
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rámu tělesa komory. Zvlnění filmu nebo tvoření vypuklin je tím vyloučeno. Kazeta má známým způs·obem
řešené ukazatele posunu filmu a jeho zásoby. Dále bylo
pamatováno na zajišťovací zařízení, zabra,ňující chodu
kazety při jejím chybném připojení neoo je-li kazeta
otevřena.
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Schematický diagram konstrukce a časový diagram
.
cyklu komory
Schematický
nákr,es obr. 10 ukazuje ještě jednou
uspořádání jednotlivých konstrukčních
prvků. Měřická
komora s nasawnou
kazetou je upevněna v závěsu,

Řídicí přístroj
Známými pomo·cnými přístroji letecké· měřické komory jsou intervalometr a r,egulátor překrytu. Při našich
dřívějšrch
konstrukcích
leteckých
fotografických
přístrojů osvědči,l se dobře regulátor překrytu, oddělený od
měřické komory s projekcí obrazu terénu na matnici.
V zásadě bylo toto řešení zachováno. Aby bylo umožněno i dál'kové ovládání měř'ické komory, byl reguláto,'
překrytu rozšířen na řidicí přístroj. S výjimkou horizont-ace může bS-·tcelá obsluha měřickékomory
prováděna
pomocí řídicího přístroje.
To může být velkou předností např. v malých letadlech při těžko přístupném
umístění komory. Také při let-eGh v extrémních výškách
může být komora umístěna vně Uakové kabiny. Obr. 9
ukazuje řídicí přístroj v pohledu.

který tlumí chvění a pohlcuje vibrace přenášené z leteckéh,Q motoru. Dosud získané výsledky Ukazují účelnost jeho k{)nstrukce. Výsledná střední hodnota rozlišovací schopnosti, měřená na leteckých snímcích při výšce
letu 4000 m, byla 25 čar/milimetr.
Použité letadlo bylo IL-14P, uspořádání zkoušky odpovídalo ,na p-očátku popsaným laboratorním zkouškám
pro určení rozlišovací schopnosti. Schematické zobrazení uk,azuje dále umístění závěrky, poiháněné řiditelným llX}to·rem, v optickém systému. Na druhý elektrombtGr je připojena
turbínkaa
posun filmu. Cyklus
komory je nás-ledující: spuštění závěrky zvednutí
přrtlačné desky posun filmu přisání filmu přitištění přítlačné desky ke snímkovému rámu. Časový
diagram Dři osvitu 1/500 vteřiny ukazuje obr. 11.

I

I

~
Do středu zorného pole S€ promítá ve,lmi jasný obraz
přelétávaného
území s pohyblivým žebříčkem. Operatér
pečuje natáčením řídicího 'přístroje o to, aby zdánlivý
pohyb terénu sledoval směr kursu letu; kontrolní žárovka (3) ukazuje přitom automatické natáčení snímací
komory. Synchronizaci pohybu obrazu terénu a žebříčkové značky docilujeme řízenrm rychlosti pohybu této
značky otočllým knoflíkem (6). JSOU-li pomocí vypínačů
(9, 10) nastaveny
typ používané komory [normální,
širokoúhlá a zvlášť šírokoúhláj
a požad~vaný překryt
(20%,60%,70%,80%],
pak předává řídicí přístroj
měřioké komoře odpovídající ímpulsy k 'provedení osvitu. Současně s tím může být dán impuls na libovolný
registrační
přístroj. Kromě toho jsou na řídicím přístroji umístěna zařízení pro obsluhu a kontrolu měřické komo.ry. Dvojice kontrolních
žárovek (11, 12)
ukazuje, zda je komora připravena
k práci. Červená
výstrallná žárovka (12) svítí, není-li odstraněn ochra.nný
kryt objektivu nebo' je"li zásobní filmová civka prá:ro.ná,
zelená žárovka (11) se rozsvěcuje, lakmile je cyklus
komory dokončen, a tato je připravena
k dalšímu
snímku. Po otočerií, hlavního vypínače (1) na "jednotlivý snímek" mohou být stisknutím spouště (2) zhotoveny
též jednotlivé snímky (např. z;acílené snímky). Ke kontrole správného průběhu cyklu komory slouží kontrolní
žárovka (13), ukazující převinutí filmu. Nastavovacím
knoflíkem (5) regulujeme konečně rychlost pohybu závěrky; uk'azovatel doby osvitu (4) je cejchován podle
skutečných časů osvitu. Za zmínku stojí ještě počitadlo
snímků (7) a značkovací z.ařízení [8 J. určené k označení začátku a konce' filmu na filmovém pásu. Často je
rovněž žádáno ozna-čení význačných snímků. Stisknutím
tohoto tlačítka je na okraji filmu vyražena hmatatel'ná
značka. Na tomto místě může být v temné komoře
filmový pás např. rozstřižen.
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Obr.

11: Časový

I

I

diagram

při

osvitu

1/500

vteřiny:

a} Impuls - řídicí přístroj
(regulátor
překrutu),
b} časové prodlení
závěrka,
c} osvit, dl kontrolní
žárovka {obr. 9/11}, e} rozsvícení
kontrolní
žárovky
registračních
zařízení, f} totéž, g} magnetový
kontakt
pohon, h} cyklus kazety, i} posun filmu (kontrolní
žárovka obr. 9/13), k} konec cyklu komory, I} nejkratší
sled snímků.

Časové rozpětí cyklu komory je -při automatickém
řízení překrytu asi 3,5 vteřiny; při osvitu jednotlivých
snímků sníží se tento čas así o 15 %.
Z uvedených technických dat lze snadno zjistit, .pokud
by bylo třeba, Jak výkonnost, tak í ekonomické ukazatele nově konstruované
letecká
měřické
komory
MRB 21/1818, která splňuje všechny požadavky, kladené na moderní leteckou fotogrammetrickou
komoru.
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Určení

deformací

stropní

desky v tovární

hale

Užití optické a hydrostatické
nivelace pro určeni příčin
poruchovosti
výrobní 'linky,
prostredí
ve výrobní hale,
způsob měření, popis hydrostatického
nivelátoru,
srovnání výsledků
optické
a hydrostatické
nivelace,
přesnost
měření, závěr.

Neustálé zdokonalování měřických přístrojů a pomůcek
umožňuje řešit geodeticky
s úspěchem
nové úkoly.
ledním takovým úkolem bylo sledováni nejjemnějších
posunů (deformacíJ železobetonového stropu ve výrobní
hale průmyslového závodu. K určení posunů řádu desetin až setin milimetru bylo použito optické nivelace
přístrojem Zeiss Ni 004 a hydrostatické
nivelace přístrojem konstruovaným
v Laboratoři měřicích přístrojů
SAV.
V Automobilových závodech n. p. instalovali novou
automatickou výrobní linku Htiller na výrobu rychlostních skříní. Okolo rámu asi 17 m dlouhého je osaze'no
několik desítek
obráběcích jednotek.
Odlitek skříně,
upevněný do vozíku, sune se po pásu, probíhajícím po
stranách rámu, zastavuje před obráběcími jednotkami
a za poslední operace se omyje, přeměří automaticky
a vrátí se na výchozí místo (obr. I].

V místech pod linkou Htiller probíhá dopravní tunel
s parním potrubím pod stropem, kde se tepioty pohybují
od 300C do 55 DC

Automatická linka Htille·f je postavena uprostřed haly
o rozměrech 130 X180 m. V hale je výroba uspořádána
tak, že jednotlivé díly se vyrábějí v odaěleních, ,aby se
hotový výrobek dost,al na určité místo montážního pásu.
Za tím účelem je hala rozdělena uličkami mezi jednotl!vými odděleními. Uličky jsou široké pouze 2 až 3 m
a ně1která oddělení jsou ohrazena dřevěnou přepážkou.
U jedné z přepážek uprostřed haly je linka HUlIer.
V sousedních odděleních jsou stovky soustruhů a brusek,
které způsobují nepříjemný hluk a vibraci stropu. Linka
a většina soustruhů poloautomatů jsou posunovány pneumaticky a rázy při posunování
obráběcích
jednotek
způsobují nežádoucí chvění při měření. Největší vibraci
však způsobovala jedna bruska na ostření obráběcích
nožů o průměTU kotouče asi 80 cm. Bruska musela být
pak při měření zastavena.
Je zajímavé, že vibrace
udávané Ústavem teoretické
,a aplikované mechaniky
ČSAV ve veli'kosti 20-40 mikronů neměly vliv na urovnání dalekohledové libely. Hmota libely je tak veliká,
že na ni nepůsobí vibrace řádu několika desítek mihonů, z,ato chvění mělo nepříjemný
vliv na čtení latě.
Poněvadž přístroj i lať se nacházejí na chvějící se půdě,
zdá se, že obraz nejde někdy zaostřit,
zatímco za
okamžik je úplně ostrý. To souvisí s tím, že lať i přístroj s'e chvějí stejným rytmem a naopak.
Ú

ko I

Úkolem geodeta bylo stanóvit, zda se strop pod linkou pohybuje, stanovit velikost vertikálních
deformací
stropu pod jednotlivými obráběcími jednotkami a tím
doikázat nevhodnost
postavení linky na stropní konstrukci a zdůvodnit častou dejustaci linky a tím její
špatný chod.

K správnému chodu stroje a tím k zhotovení přesné
skříně je nutné, aby obráběcí jednotky najížděly do
odlitků s přesností několika setin milimetru. Bylo by
proto účelné postavit
celou linku na tuhý základ.
V AZNP postavili však linku na konstrukci stropu a do
těsné blízkosti iedné z dilatací.
Popis

stropu

Stropy jsou vytvořeny železobetonovou deskovou hřibavou konstrukcí
s osovou vzdáleností sloupů 10 m.
Tloušťka desky podle udání závodu je 38 cm, v okolí
hřibů zesílená asi o 10 cm. Na desce je asi 12 cm vyrovnávacího betonu nebo špalíková dlažba. Podle statického výpočtu je konstrukce
dimenzována
na užitečné zatížení 1000 kg s dynamickým součinitelem 1,25.
Dilatace jsou provedeny pouze v· desce, ve sloupech a
hlavicích dilatace neprobíhá.
.
Při prohlídce bylo zjištěno na několi'ka místech porušení stropní desky nad suterénem, zvláště v okolí
dilatací. Hlavice jsou pod dilatací desky většinou porušeny trhlinami, z větší části od tahových napětí, vznikajících snahou desky o posun po hlavici. Odhadem lze
soudit, že v některých místech je tento strop přetížen.

Před pl'íchodem autora osadil závod značky, učinil
to však neodborně a několik jich pak nešlo pro měření
vůbec použít. Do betonové podlahy byly zabetonovány
ocelové soustružené značky. Po přehlídce bylo shledáno,
že v několika případech dobře nedrží (byly z cementu
lehce vytáhnutYJ,
že jsou stabilizovány
nad úrovní
podlaží
a Hm vystaveny
mechanickému
poškození.
Cement použitý při stabilizaci v podlaze o teplotě pohybující se okolo 45 DC patrně zprahnul, poněvadž nebyl
dostatečně vlhčen. Válcový dřík značky byl příliš hladký
a podlaha stále zaoIejovaná zabránila přilnutí betonové směsi. Proto byly všechny značky vykopány, dřík
značky p;rovrtán ·a opatřen železným kolíkem. Poněvad~
stabilizace na cementovou maltu byla nevhodná, byly
značky zality sírou a zapuštěny pod úroveň podlahy
a opatřeny plechovými kryty. Značky musely být krátké
asi 7 cm, vzhledem k tomu, že síJ.a stropní desky je
jen 38 cm s 12 cm silným vyrovnávacím betonem. Celkem bylo osazeno 18 bodů do podlaží okolo linky.
Mimoto bylo měřeno na deseti bodech volených na vodicích lištách stroje. Body č. 1 a 15 byly stabilizovány
v bezprostřední
blízkosti pilířů; takže jejich vertikální
poloha se považovala před měřením za stabilní.
Observace
. Poněvadž se jednalo o velmi
bylo nutno pozorovat jednotlivé
Odpadlo tak původně zamýšlené
vně budovy. Za výchozí bod,
všechny rozdíly, byl určen bod
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malé vertikální posuny,
body z jedné přestavy.
vztažení výšek na body
ke kterému se vztáhly
č. 1, ležící nad nosným

Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962) tJ. 1
pilířem. Plán observace byl stanoven tak, že se měNlo
na bod základní, pak na dva až. tři body a vždy znovu
na základní bod. Místní pod1p.ínky nepřipouštěly měřit
z jednoho stanoviska, ač by to délka záměr dovolovala.
, První .pozorování trvalo od 10 do 18 hod. za provozu
stroje a za topení. Zdlouhavost observace ovlivnilo nezvyklé prostředí, neochota obsluhovatelů stroje při posunování obráběcích jednotek pro měření na lištách
stroje, neznalost programu observace a nejistota figurantů při pohybu na zaolejovaných krytech stroje. Následujícího dne v sobotu bylo měření op,akováno za
stejných podmínek, ale druhé měření bylo provedeno
po 17. hod., kdy bylo }iž topení zastaveno. Výsledky
druhého měření vykazovaly menší převýšení. V neděli
1. III. bylo opakováno měření při zastaverných strojích
a před započetím topení od 13 do 18 hod. Výsledky
tohoto dne vykazovaly ještě menší převýšení. První
série měření byltl ukončena 5. III. opět při plném topení
a při provozu linky i ostatních strÓjů. V obr. 2 a 3
jsou uvedeny výsledky některých bodů. Všechny výsledkyukazují
na značrný pohyb stropní konstrukce, a to
při ochlazování (vypnutém topení) přes neděli směrem
dolfi, při oteplování (zapnutém topení) směrem nahoru.
Tyto výsledky však odporovaly teOrii o zahřívání
stropní desky. Když se deska zahřívá více odspodu (tím
se spodní část více roztahuje) má se deformovat směrem dolů a nikoli nahoru. Poněvadž byla z tohoto důvodu projevena nedůvěra ve Výsledky našeho měření,
hledal jsem také jiný způsob k ověření správnosti výsledků optické nivelace.
Mezitím došlo k nové prohlídce stropu od ÚTAM a
na naše doporučení se mě,ření několikrát opakovalo a
zároveň se měřila teplota vzduchu nad a pod stropem
a teplota stropní. desky na· povrchu i v suterénu. Síť
1p.ěřených bodů byla zhuštěna. Body 'byly stabiliwvárny
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Obr. 2: Relativní
změny svislé polohy
jednotI. meřených
bodů v čase
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Obr. 3: POíJ'ovnání svislých deformaci
a stroje v čase.

stropní

konstrukce

stejnými značkami jako body dosavadní a zality opět
sírou.
S měřením se započalo až dne 25. IV., poněvadž dříve
nebyl k dispozici přístroj Ni 004. Měření pokračovalo
pak v neděli 26. IV. a v pondělí 27. nt. Další série
měření byla uskutečněna ve dnech 30. IV. odpoledne,
1. V. dopoledne, v sobotu 2. V. dopoledne a v neděli
3. V. odpoledne.
Pohyby stropní konstrukce
probíhaly opět celkem
!pravidelně, a to při ochlazování směrem dolů a při
oteplování směrem nahoru (obr. 4), při čemž se opožQ'ovaly za teplotou o několik hodin. Deformace vždy
v pondělí jsou u některých bodů větší než v neděli při
vypnutém topení..
Poslední měření, konaná ve dnech 15. V. a 16. V.,
byla volena tak, aby ověřila ještě i deformace během
dne, poněvadž záznamy mě,řených teplot ukazovaly
i denní kolísání. Bylo také zjištěno, že se některá topení v 17 hod. vypínají 'až do páté hodiny ranní. Sku. tečně deformace u některých bodů sledovaly průběh
denní teploty. Měření bylo provedeno 15. V. odpoledne,
16. V. ve 3 hod. ráno a znoVu 16. V. v 9,30 hod. dopoledne. Toto posle~ní měření též osvětlilo předcházející
rozdíly v naměřených .hodnotách při měření tam i zpět,
zvláště při observaci odpolední, kdy se začínalo ve
14,30 hod. a končívalo v 19,30 hod.
Bylo měřeno podle zásad velmi přesné nivelace, četlo
se na pět desetinných míst s dvojí koincidencí. Byla
zavedena oprava z nestejně dlouhých záměr, která činila u přístroje č. 102587 - 0,00002'
~. 104 055 + 0,00002
č. 105 569 - 0,00010 na vzdál. 1 metru.
Závadou bylo použití různých přístrojů

i latí

Přesnost měření byla posouzena z výpočtu ~třední
chyby jednotlivých' záměr a střední chyby aritmetického
průměru. Výpočet byl proveden z měření ve dnech
15. V. za provozu linky a z měření dne 2. V. za nedělního kIfdu.
15. V. 59 střední chyba jednotlivých záměr
0,12 mm
1.
střední chyba aritmetického průměru
0,04 mm
2. V. 59 střední chyba jednotlivých záměr
0,08 mm
střední chyba aritmetického průměru 0,02 mm
Jak již bylo dříve uvedeno, hledal se i jiný způsob
určení deformací, než optickou nivelací. Na doporučení
prof. inž. dr. Krumphanzla zapůjčili' nám velmi ochotně
v Laboratoři měřicích p,řístrojů SAV v Bratislavě přístroj pro hydrostatickou nivelaci, konstruovaný v tamní
laboratoři. Tento lJřístroj je v podstatě hadicovou vodováhou. Dva sklenené válce, opatřené stupnic', jsou spojeny gumovou hadicí. Na hladinu vody je spuštěna
jehla; která je spojena s mikrometrem. Nastavení jehly
vš"ak působilo potíže, poněvadž při dotyku jehly s hladinou vody se voda vlivem adhese spojila s jehlou
a znemožnila správné nastavení. Inž. Jurík upravil nastavení tímto způso·bem: Jehla a její zrcadlový obraz
v hladině vody se pozoruje mikroskopem. V zorném
poli mikroskopu jsou dvě rysky, na které se nastaví
jehla i její obraz (obr. 5 J. Tímto způsobem bude nastavení jehly. nad hladinou stálé a v~lmi .přesné. Přesnost
závisí pak pouze na velikosti bubínkové stupnice mikrometrického šroubu, který posouvá jehlu. Takto zařízeným přístrojem možno číst na setiny milimetru.
Přístroj vypůjčený
v Laboratoř.i měřicích .přístrojŮ
SAV v Bratislavě (obr. 6) byl konstruován pro sledování
sedání přehradní zdi a průhybů mostů. Vlastní přístroj
je nasazen do mosazné trubky, která prochází kulovým
kloubem stativu, aby se mohl horizontovat. Stativ se
postaví na určité místo a v. časových intervalech se
čtou výšky hladin.
Pro náš účel sledování posunil. značek stabilizovaných
na zemi prodloužil jsem trubku procházející kloubem
stativu a opatřil ji těžkou patkou, která dosedla (při
neutaženém kjbubu stativu) na značku.
Hydrostatická
nivelace prokázala
správnost optické
inivelace a naopak. Z tab. I. je patrna shoda obou měření. Rozdíly mezi oběma nivelačními metodami jsou
způsobeny rozdílem času, poněvadž z technických důvodů nebylo možno konat obě měření současně (silný
provoz, nedostatek prostoru, nemožnost isolace pracovištEj a jedna prováděcí četa).
.
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Obr. 4: Průběh

rozdílů

teplot

ht1d11'1

;~hotfo"

;~hDdIl1

mezi horním
a spodním
povrchem stropní desky a relativních
v čase, v prostoru
chodby s parovodním
topením.

Tabulka 1.
Měření hydrostatic'kou nivelací:
1. 14. V. 15,00 hod. průměr 10 měření
-0,01316 m
2. 15. V.
9,'30 hod. pruměr 10 měření
-0,01365 m
3. 15. V. 17,30 hod. průměr 10 měření
-0,01402 m
4. 16. V.
5,00 hod. průměr
5 měření
-0,01377 m
5. 16. V. 12,00 hod. průměr 5 měření
-0,01395 m
Měření optickou nivelací:
6. 15. V.
9,00 hod. pruměr 4 čtení
-0,01363 m
7. 16. V.
4,00 hod. pruměr
4 čtení
-0,01366 m
8. 16. V. 11,00 hod. prti'měr 4 čtení
-0,01343 m
Rozdíly mezi měřením č. 4-7 a 5-8 jsou způsobeny
tím, že v době od 4,00 hod. do 5,00 hod. ráno se zapíná
topení do haly a v sobotu dne 16. V. mezi 11,00-12,00
hodin se topení opět vypíná. Z toho je opět zřejmá úzká
závislost deformací na rozdílu teplot povrchu a spodku
stropu.
Závěr
Z uvedených grafu je zřejm,é, že linka sIeduje poměrně přesně pohyby stropu vlivem změn teplot. Hlavní
příčinou deformací linky jsou proto pohyby hřibového
stropu vlivem změny teplot. Největší deformace stropu
byly zjištěny u dilatace v okolí obráběcích jednotek
č. 24-27. JSou to obráběcí jednotky, které soustruží
otvory pro uložení předlohového hřídele, který právě

svislých

deformací

potřebuje nejpřesnější uložení, jinak zpusobuje v rychlostní skříni vozu nepříjemné hučení.
Z celkového zhodnocení naměřených hodnot deformacI
a teplot plyne, že hlavní příčinou deformací jsou změny
teplot, ačkoliv nelze říci,. že jedinou příčinou je vliv
sálání potrubí, umístěného
pod částí stropu. Stejně
dUležitou složkou jsou i změny teploty vzduchu v prostoru nad stropem i v suterénu. Rovněž zatížení sousedních polí může podstatně ovlivnit deformace stropu
pod linkou. Dilatace [a to ještě dilatace nesprávně provedená), která je v IJlízkosti linky, také nepříznivě
ovlivňuje
velikost deformací.
Určité nepravidelnosti
v naměřených
hodnotách
muže způsobovat porušení
desky i hlavic sloupu trhlinami u dilatace. Z uvedeného
vyplývá, že jediné definitivní řešen!, které by mohlo
zaručit bezporuchový chod linky po delší dobu, je jej!
pečlivé uložení na vhodný tuhý základ.
Pokud se týká nivelačních měření deformací automa'
tické linky, je možno ,říci, že i pro tak malé výškové
rozdUy mužeme spolehlivě použít ja'k optickou, tak
i hydrostatickou nivelaci. U hydrostatické
nivelace činily největší potíže malé zkušenosti a nemožnost zastavení provozu v uličkách kolem Jiinky. U optické nivelace
okolnost, že jsme nemohli sami stabiliwvat body, poně~
v,adž u mnohých bodu stačilo případné posunutí o několik centimetru, aby se podstatně zlepšil pruběh paprsku v okolí součástí strojů a tím vliv refrakce. Pro
Sledování sedání stroj u a jejich rektifikaci
by bylo
účelné opatřit
menší a lehčí invarové latě, nejlépe
dvoumetrové, poněvadž manipulace s třímetrovými latěmi činila Ina kluzkém stroji a ve změti kabelu a potrubí značné potíže.
Celé měření by bylo snadné, 'kdyby se mohlo připojit na nějaký pevný bod. Postavení linky uprostřed
haly znemožnilo však přímé připojení na pevný bod
mimo halu, nebot dosažení prostoru před halou by vyžadovalo nejméně čtyř přestav. Dva body, které jsme
stabilizovali uvnitř budovy na želewbetonových
sloupech, jdoucích průběžně ze sute,rénu až po stj;l~chubudovy,
se též měnily vlivem různé teploty. Tyto železobetonové
sloupy mají vlivem teploty značnou roztažnost a zpusobovaly patrně rozpor mezi teorií o pruhybu stropní
desky. Nezbývalo, než provést vždy měření v co nejkratší době a posuzovat deformace každý den zvlášť.
Proto byl také posuzován nejen celkový průběh deformací jednotlivých
bodu vzhledem k bodu výchozímu
[bod č. 18), ale sledovány i relativní změny svislé
polohy bodů mezi sebou.
Poznámka:
Přístroje pro hydrostatickou
nivelaci převzala do výroby Meopta, n. p., Přerov.
Lektoroval:

prof.

dr. inž. V. Krumphanzl,

FSČVUT, Praha

Literatura:
[1] K rum p han z I, V.: Inženýrská
geodesie,
SNrL, Praha 1959.
[2] 8 are Š, H.: Zpráva 150/59 - přešetřeni
železobeton.
konstrukcí
stropů
(Ústav teoretické
a aplikované
mechaniky
ČSAV).
[3] J li r í k, Š.: Problémy hydrostatickej
nivelácie,
SVTL Bratislava.
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Po řadě publikací, známých mezi astronomy
celého
světa [jmenujme např. Bečvářovy hvězdné atlasy a ,katalog, mapy oblohy od Klepešty a Rukla aj.), vychází
v Československu další významné dno, první svého druhu, astronomický slovník v šesti řečích: angličtině, ruštině, němčině, francouzštině, italštině a češtině. Obsahu
je téměř 6000 pojmů ze všech odvětví astronomie a některých věd pomocných
matematiky, fyziky aj. Na
rozdU od známého geodetického pětijazyčného slovníku,
vydaného ve: Varšave r. 1954, který 'je,uspořádán abecedně
podle polských výrazů, nedává astronomický slovník přednost žádnému jazyku. Termíny [a někdy i značri:y a zkratky) jsou uspořádány systematicky podJe 34 oborů, označených výrazně na každé straně první části slovníku a
jsou číslovány pro každý obor počínaje od jednotky. Abe·
cední indexy ve všech šesti řečích, které tvoří druhou
část slovníku, obsahují pro každý termín číslo oboru a
číslo termínu v něm; díky vhodné typografické úpravě
je hl,edání v tomto slovníku mnohem rychlejší, než v uve·
deném slovníku geodetickém.
Abecední uspořádání podle některého z jazyki'l Je předností pouze pro překládání z tohoto jediného jazyka.
Systematické uspořádání však přináší pi;! studiu odborné
literatury tu výhodw., že pojmy logicky spolu souvisící,
jsou i ve slovníku blízko s,ehe, nezávisle ::la užívané řeči,
(ak:tečasto se lze zcela obejít bez používání indexů.
Veškerá synonyma, pokud se v některé z řečí vyskytnou,
jsou v systematické části slovníku zahrnuta pod jediné
číslo pojmu. Bylo by snad možné diskutovat o lpgickém
sJedu termínů v některých oborech a požadovat např.
výrazné oddělení užších logických skupin pojmů [např.
vady optického
zobrazování,
fundamentiilní
katalogy
hvězd apod.). Ježto však jde o slovník a nikoliv o systematické ,U1dění astronomických
pojmů, nejsou podobné
námitky podstatné.
Pro geodeta mohou mít některé části slovníku značný
význam, např. obor 2 - astronomická optika, obsahující termíny z optiky, astronomických
optických přístrojů
a elektronové optiky. Zvláště významné jsou obory 6 pozorování a 7 - zpracování, obsahující spolu 776 pojmii
z teorie měření, přístrojů a jejich použití, ,teorie chyb,
matematiky, grafického poctu, samočinných počítačů a
též pojmů, souvisejících s vydáváním odborné literatury.
Význam skupin 8 - sfÍJl'Ícká astronomie,
9 astrometrie a 10 - čas je zřejmý z jejich názvú; skupina 9 obsahuje řadu pojmů vztahujících se i ke geodetickým přístrojům: mikrometry, libely, ustanovky aj. Též některé dalšf skupinYPoljmů - mechanika, astro,fyzika, atomy, záření,
spektra, hydromagnetika,
Země a zemská aTmosféra mají význam nejen pro astronomy. Skupina 33 - radioastronomie, obsahuje mnoho pojmů radiotechnických
a
elektronických.
V knize nechybí ani obor astronautiky,
uvedený pod 34.
Slovník byl autorem velmi pečlivě připravovlín po několik let. V sezna.mu 133 odborníků, kteří spolupracovali
při sestavování slovníku, nalézáme jména řady význačných vědců z mnoha světových observatoří. Indexy v jednotlivých řečích byly přehlédnuty odborníky též po strance jazylrové. Tyto skutečnosti, spolu s promyšlenou celkovou koncepcí slovníku, dobrým tiskem i vazbou, jsou
zárukou, ~e se dílo stane cennou pomůckou pro vědce
v mnohých oborech a státech a bude důstojnř; reprezentovat naší zemi.

Klaar, A
Referat uber den Stand der BaualterpUi.ne osterreichischer Stiidte. Be'richt uber den fíinften osterreichischen
Historj'kertag
in Innsbruck, veranstaltet
vom Verband
Osterreichischer
Geschichtsvereine
in der Zeit vom
9. bis 12. September 1959, Veroff,entlichungen
des Verbandes
Ďsterreichisc'her
Gesc'hichtsvereine
13, s. 1.,
1960, str. 129-131.
526.89:771.4 [436) [Og1)

Či. 1

Prof. Adalbert Klaar referoval na pátém sjezdu rakouských historiki't o stavu prací na atlase staré zástavby rakouských měst. Atlas vyjde v několika dílech
a mají v něm být publikovány plány rakouských měst
a městysů v dnešním rozsahu jejich areálů, ale s rozlišením zástavby, vzniklé v jednotlivých epochách minulosti. Z připravovaných
190 plánů měst RakOuského
spolk,ového státu bude v prvním díle atlasu uveřejněno
67 plánů, všechny v jednotném
měřítku 1:2000 a ve
čtyřbarevném provedení.

V rámci Měsíce československo-sovětského
přátelství
uspořádala
Státní nakladat·elství
techniciké ,literatury
spolu se Sdružením čs. na!kladatelství a knižního obch·odu v :Praze, ve 'Středisku technické literatury Výstavu
sovětských vědeckých a technických knih. Výstavu slavnostně zahájil náměstek ministra školství a kultury inž. ,
Václav PeIíšeik. Zahájení byl přítomen také mimG,řádný
a zpInomocněný velvyslanec SSSR M. V. Zimjanin, dále
ř.editel leningradského
naidadatelství
Mašgiz A. A. Bolšakov, ředitel moske'vsikého nakladatelství
Fizmatgiz G.
F. Ribkin, pracovnice
Sdruž.ení sovětských
vědeckotechnických nakladatelství
L. A. JabIokova a další četní
hosté.
Na 1850 vybraných titulů ne'jzávažnějších děl, zejména
z 'poslední doby a ukázková čísla téměř 90 časopisú
umožnily
návštěvníkúm
učinit
si alespoň
částečnou
představu o rozmachu sovětské vědy a techniky. Zejména ta část výstavy, kte.rá ,podávala přehled přeložené
literatury, byla svědectvím t'O'ho, jak naši věde,čti a techni'čtí pracovníci využívají poznatků a zkušeností přátel
z prvního
socialistického
státu. Vždyť jenom samo
SNTL vydalo. za dobu svého trvání od rolku 1953 na 688
'Překlad ů sovětských 'knih.
Pomoc SSSR dolkumentQvaly i vystavené smlouvy uzavřené mezi SNTL a 18 sovětslkými vydavatelstvími
o vzájemné spolupráci a celá řada knih vydaných společně a na základě
spolupráce
našich a sovětských
autorů.
Výstava také ukázala,
jak vzrůstá množství našich
knih přeložených do ruštiny. Zatím co v roce 1956 jich
bylo pouze 6, v roce 1960 stoupl jejich počet na 53 a pro
rok 1961 je jich připraveno na 70.
Během výstavy se promítal ve Středisku t.echnické literatury
dosud v éeskoslovensku
neuvedený barevný
film Znovu ke hvězdám 'o přípravách a letu majora Germa na Stěpanoviče
Titova, pořádala se celá řada přednáše'k a diskusních 'Večerů a prodávaly zvláštní sovětské publikace 'O letech obou kosmonautů. Z nich zejména
obsažná ,kniha Jitro kosmické éry vzbudila značný zájem
čtenářů, neboť obsahovala kromě jiného dokumentačního materiálu též ohlasy světového tisku a barevné fotografie Země pořízené za letu mrj. Titovem.
Výstavu navštívilo
repubJi:ky.

na sedm tisíc návštěvníků

z celé

Chcete studovat na vysoké škole?
MV es. společnosti
pro šiření politických a vědec'kých znalostí, Ceské vysoké učení technické a Ústav
. pro studium pracujících na vysokých školách technických spolu s Ústředním kulturním domem dopravy a
spojů v Praz8-Vlnohrady
připravují kursy rri,atematiky,
fyziky a deskriptivní
geometr'!e pro' pracující, kteří
c'htějí studovat
na vysoké škole technického
směru.
*ursy budou za'hájenykoncem
ledna informativní přednáškou 'O možno,stech studia na vysoké škole. Látka je
ro.zvržena na 12 lekcí. Kursy Skončí koncem dubna, aby
absolventi byli připraveni k přijímacím pohovorům, které jsou letos stanoveny již na začátek Ikvětna. Vyučují
vysokoškoIští učitelé, kteří jsou obeznámeni s problemaUkou studia na vysok&' škole i 'S požadavky přijímacích
pohovorů.
Zájemci se hlásí na městském výboru Čs. spole'čnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí v Praze 1,
VáclavSké nám. 53 [tel. 226319 - s. Kristlová).
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Z činnosti Ceskoslovenské
vědeckotech nické 'společnosti
III. celostátní konference geodetů
526 :061.3 (437)
Ve dnech 18. až 20. října 1961 se konala v Brně III. celostátní konference geodetfi, kterou uspořádala Čs. vědeckotechnická společnost, sekce sta",ební, odborná skupina geodézie v Brně.
Konference se zúčastnilo přes 200 pracovníkfi resortu
ÚSGK, odborných složek ministerstev a zeměměřického
~ko.Jství. Předmětem jejího jeidn'ání byly zejména problémy výzkumu a praktického užití fotogrammetrických
metod pro mapování ve velkých měřítkách a dalších odvětvích technické geodézie.
Účastníkfim konference bylo umožněno v prfiběhu jednání zúčastnit se dvou exkurzí, a to k polnímu měřickému
oddílu, provádějícímu
technickohospodářské
mapování
v prostoru Vyškova, a dofotogrammetrických
laboratoří
VA AZ v Brně, zhlédnout zdařilou výstavu a doplnit si tak
poznatky získané z referátfi a diskuse o současné aplikaci fotogrammetrických
metod v československé
geodézii.
Hlavní náplní jednání konference byly čtyři referáty
a diskuse k nim. Úvodní referát inž. V. Pichlíka "Dosavadní zkušenosti
kých měřítkách"

z

fotogrammetrickéhG

mapová,ní ve vel-

se zabýval srovnáním a zhodnocením
výsledkfi výzkumného i provozního užití fotogrammetrie
pro mapování ve velkých měřítkách. Seznámil přítomné
s prvními zkušebními pracemi fotogrammetTického katastrálního mapování, provedenými již v r. 1933. Tehdejší
zkoušky. byly zaměřeny na ověření zpfisobilosti univerzální fotogrammetrické
metody při použití snímkovací a
vyhodnocovací aparatury firem Zeiss a Wild pro účely
katastrálního mapování. Přes zamítavý postoj tehdejších
oficiálních míst se fotogrammetrie- uplatnila o deset let
později při mapování ve velkých měřítkách v několika
slovenských obcích. V českých krajích bylo použito fotogrammetTie až po r. 1948 k vyhotovení podkladů pro proj'ekční práce a vyhotovování železničních plánů.
V posledních čtyřech létech se uskutečňujíinl,enzívní
výzkumné a zkušební práce užití fotogrammetrie
pro
technickohospodářské
mapování,
zahájené
v resortu
ÚSGK v roce 1961. Dosavadní výsledky ukázaly na maximální a optimální možnosti uplatnění
fotogrammetrie
z hlediska přesnosti a hospodárnosti mapování.
V dalším referátu "Dílčí výsledky celostátního výzkumu
pře!>ncs11 fotogrammetrického
mapování"
seznámili CSc
inž. V. Krátký účastníky konference s cílem a současným
stavem kolektivního výzkumného úkolu "Studium zdrojů
chyb a

přesnosti

fotogrammetrlckého
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vyhodnocování",

koordinovaného VÚGTK, na němž se podílejí fotogrammetrická pracoviště rezortu ÚSGK, vojenské topografické
služby a vysokých škol technických. Cílem výzkumu bude
vymezení podmínek pro pořízení a zpracování leteckých
snímkfi, požadavků na snímkovací a vyhodnocovací zařízení, jejich kontTolu a justaci, stanovení kritérií pro vyhodnocovací práce a vlivu subjektivního činitele na přesnost.
Referát "Mechanizace a automatizace
v geodetických
a fotoqrammetrických
pracích", přednesený
doc. inž. dr.
O~Válkou, byl zaměřen na současné i budoucí uplatnění
nových mechanizačních
prostředků v geodetických pracích vše'ho druhu. V současné době, kdy fotogrammetrické
metody d.?šly velkého uplatnění
v geodézii, jsou již
vl1echny predpoklady
zmechanizovat
zejména nejnamáhavější práci při vyhodnocení. Avšak i v samotných geo·
detických metodách je možno zejména zdokonalovat výpočetní techniku jednak drobnými mechanizačními
prostředky a zavedením děrnoštítkové techniky, jedna:k užitím samočinných počítačů s vestavěným programem nebo
programově řízené.
,
Poslední přednáška "Uplatnění fotogramme'trle
v technické geodézli", kterou přednesl prof. inž. dr. P. Gál, se
zabývala možnostmi uplatnění fotogrammetTie v různých
vědních oborech. V současné 'době s'e jíž používá po:zemn'í
i letecká fotogrammetrie
v rfizných oblaste,ch báňského
měřičství. Pozemní fotdgrammetrie
pak má ř.adu předností při využití ve stavitelství a architektuře; což bylo
již prokázáno na konkrétních pracích. Je třeba dále uplat-

'o

i'íovat fotogrammetrické
metody v experimentálním
výzkumu, zejména při měření deformací nosníkfi, ocelových
stěn, svislosti komínfi a ověřování konstrukcí na hydrotechnických mode-lech. Přednášející zdfiraznil v závěru
možnosti užiti letecké fotog'rammetrie v dopravním stavit8'ls,tví při pToJekčních :pracich s využitím programových výpočtfi a navrhl opatření pro další rozvoj aplikace
fotogrammetrie v technické geodézii.
Diskuse ke všem refe'rátfim byla velmi obsáhlá a doplřlOvala· některé problémy, v referMech pouze naznačené.
Zúčastnili se jí zejména pracovníci, kteří se podíleli na
sestavení referátfi, a další pracovníci, pracující v oboru
fotogrammetrie.
Ze všech příspěvkfi bylo patrné jak ob·
sáhle a do hloubky se řeši -a dis'kutují problé~y fotogrammetrie, která se v současné době široce uplatňuje
v mnoha odvětvích národního hospodářství.
V závěru konference přijali účastníci jednomyslně rezoluci, ve které s~ doporučují další opatření k rozvoji
fotogrammetrie v CSSR, zejména intenzívněji pokračovat
ve výzkumu fotogrammetrie,
navázat úzkou spolupráci
s výzkumnými ústavy socialistických států, zapojit se do
Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti, využívat maximálně získaných zkušeností, pro další výzkum zřídit
zkušební fotogrammetrické
pole, zajišťovat nejmodernější
strojové a materiálové vybavení pro letecké snímkování
a fotogrammetrické
práce. Pro podporu rozvoje nové
techni'ky dopoll"Učila konference, aby v resortu ÚSGK bylo
vybudováno prototypové a vývojové středisko. Zvyšování
kvalifikace in'ženýTs'kotechnických pracovní.kfi podpořila
konference požadavkem intenzívnější výuky na vysokých
školách, zejména fyzikálních věd, organizací postgraduál·
ního studia, využívání technickoekonomických
informací
a dalších forem studia.
Bylo přijato usnesení uspořádat příští konferenci v roce
1963 a zařadit na pořad jednání zejména otázky mechanizace, automatizac-e a standartizace
v geodézii, fotogrammetrii
a kartografii;
pro její přípravu uspořádat
v Praze v r. 1962 seminář k těmto otázkám.
Od poslední konfere-nce '11.1'. 1959, na které byly položeny základy k organizo~ání
geodetů v ČSVTS, byla
ustavena řada závodních poboček, které se staly propagátory nové techniky. Konference uložila vedení odborné
skupiny geodézie projednat otázku zřízení samost<;itné
sekoe a v jejím rámci ustavit odborné skupiny geodézie',
fotogrammetrie
a kartografie
za tím účelem, aby bylo
možno ještě hlouběJi projednávat
perspektivy
rozvoje
jednotlivých oboru geodéziea
kartografie.
Závěrem je možno konstatovat, že Výsledky III. celostátní konference geodetů dokumentují další rozmaéh odvětví geodézie a kartografie jak na poli te·chnického. rozvoje, tak i organizace geode'tfi. Jejich realizace přispěje
nesporně k plnění velkých úkolfi, které očekávají obor
geodézie a kartografí'e při budování komunistické společnosti.

2. celostátní ~artografický seminář
526.8 :374.5 (437 J
_ Závodní pobočky Čs. vědeckotechnické
společnosti při
Ustřední správě geodé:zJie ,a ,kartografie, při fakultě stavební Českého vvsokého učení technického v Praze a Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze uspořádaly
dne 31. října 1961 v místnostech
ČVUT v Praze 1. Husova 5, 2. celostátní
kartografický
seminář, jehož se
zúčastnilo 80 zástupců z praxe a z našich odborných a'
vysokých škol.
Úvodní re'flerát na semináři přednesl inž. Jaroslav Kouba, pracovník Ústřední správy geodézie a kartografie, na
téma "K současnému pojetí-kar1ografle
u -nás". Obsahem
referátu bylo kritické zhodnocení- současného pojetí fkartografie a jejího vztahu k nejbližším vědním oborfim,
zvláště ke ,geodézii ake geografii. Užívání pojmů "geodetická" a "geografická" kartografie je v naprostém rozporu s poje-tím obsahu a formy kartografického
díla a
vede k nedialektickému
chápání souvislosti mezi těmito
·kategoriemi. Kartografii v moderním pojetí je třeba chápat jako samostatný obor praktické, vědecké i pedagogické činnosrti a v tom smyslu nutno zaměřit jak výu'ku
na školách, tak i činnost závodních poboček ČSVTS.
Dalším bodem programu byla společná přednáška inz.
Miroslava MikšDvského (ÚSGK) a inž. Jana Neumanna
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Dny nové techniky v Pardubicích

[KRÚ Praha)

na téma "vývoj
mechanizace
kartograficV přednášce se autoři zabývali především otázkami souvisejícími s technikou rytí,' zvláště
pak otázkami rycích v'rstev a jejich podložek. Rycí přístrojky čs. výroby se v Kartografic'kém a reprodukčním
ústavu 'V Praze' a v ně'kterých dalších ústavech zatím
celkem dobře osvědči'ly; závady re,klamované u některých
příst:rojků jsou způso'beny nedostatečným
vybavením
mechanických dílen ústavů ÚSGK. Jednostopé rycí hroty
jsou již vy,robeny v potřebném množství i 'kvalitě. Techni'ka rytí originálů map ·se u nás :již úspěšně uplatňuje
přizpracovn'í
výškopisu topografických
map v měř.
1 : 10 000 a 1 : 5 000 a plánů měst. Zkušebně se zavádí
při zpracování silničních map ČSSR v měř. 1 : 50 000 a
při technickohospodářském
mapování.
Předpokladem
pro další mechanizaCi a automatizaci
výrobních postupů v kartografii je typizace mapových
děl, stanovení objektivních kritérií pro generalizaci obsahu
a stabilizace technologických procesů.
V dalším referátě, předneseném na téma "Mechanizace
sazby kartografického
názvosloví",
se zabýval inz. Osvald
Plachý [VÚGTKJ řadou otázek spojených s mechanizací
kartografických
prací se zvláštním zaměřením na fotosazbu. Velkou úlohu při mechanizaci a automatizaci fotosazby budou mít děrné štítky, které mají být využívány
při sazbě na novém fotosázecím stroji, konstruovaném ve
VÚGTK. Nutným předpokladem pro me'chanizacia
automatizaci fotosazby je normalizace písmových stupňů pro
potřeby kartografie.
Inž. Kraus [ČVUT Praha) v referátu "K otázce barevnosti map" seznámil přítomné s výsledky prací polských
výzkumníků v oboru barev především z hlediska lidského
vnímání a z toho plynoucích důsledků pro barevnou koncepci map. Přednáška byla doplněna řadou zajímavých
a názorně zpracovaných tabule,k a dIagramů.
Odpolední část semináře byla věnována přednášce
Kurta Ziemera, pracovníka výzkumného oddělení Kartografického ústavu v Postupimi, který hovořil na téma
kých

prací

u nás".

526:374.5[ 437)
Ve dnech 16.-17. listopadu 1961 uspořádal Ústav geodézie a kartografie spolu se závodní pobočkou Čs. vědeckotechnické
společnosti veřejné Dny nové techniky
pod heslem "K vyšší automatizaci
a mechanizaci
v geodézžl".

"Užití techniky
rytí při vydávání
obecně zeměpisných
map v NDR". V přednášce se s. Ziemer zaměřil především

na popis rycích přístrojků a pomůcek vyráběných v Německé demokratické republice a na technologii zpraco-.
vání topografických map všech měřítek, která je pouŽí·
vána v NDR. Přednáška byla doplněna předvedením rycích přístrojků a ukázkami z výsledků jednotlivých fází
výroby topografických map. V průběhu přednášky byl promítnut instruktážní film "Od leteckého snímku k mapě",
natočený společností Deffa ve spolupráci s Kartografickým ústavem v Postupimi.
V bohaté diskusi, která se zaměřila především na 01'0blematiku z pracovišť související se zaváděním rytí 'originálů map, byly kritizovány některé nedostatky rycích
přístrojil a pomalé zajišťování výroby mechanizačních
pomůcek. K dobrým diskusním příspěvkům patřil návrh
na zřízení vývojového oddílu u některého ústavu kde by
se prověřovaly výsleClky výzkumných a vývojový~h prací
před je'jich zavedením 'do výroby, a dále návrh !!la urychlené řešení otázky ústřední mechanické dílny v resortu
ÚSGK, 'kte,rá by zajišťovala výrobu prototypů a nultých
i. malých sé,rH.
V závěru semináře byla přijata následující doporučení:
1. pro ře,šeni komplexních otá'zek :kartografie
ustavit
v rámci odborné skupiny geodézie a kartografie Čs. vědeckotechnické
společnosti samostatnou
komisi pro
kartografii,
2. věnovat zvýšenou pozornost formám a organizaci zavádění nových pracovních postupů v kartografii,
3. usilova! o vybudování ústřední mechanické dílny v resortu Ustřední správy geodézie a kartografie,kt'erá
by zajišťovala výrobu prototypů a nultých sérií kartografických pomůcek, strojů a zařízení,
4. věnovat ve výzkumu a vývoji další pozornost otázkám
:mechanizace kartografických prací,
5. prohlubovat spolupráci s kartografickými institucemi a
organizacemi v zahraničí, především v socialistických
zemích.
Seminář splnil svůj účel a seznámil široký okruh pracovníků se současným stavem mechanizace kartografické
výroby u nás i v NDR. Některé referáty přednesené na semináři budou publikovány v Geodetickém a kartografic-

kém obzoru.

i

Dny nové techniky si kladly dvojí cíl, jednak ukázat
současný stav na úseku mechani'zace a automatizace, geode.tických prací a přispět ke stanovení směru jeho dalšího vývoje, jednak popularizovat
dosavadní výsledky
v zavádění vyšší mechanizace za účelem jejich rozšíření
na všechna geodetická pracoviště.
Po zahájení technickým náměstkem ÚGK v Pardubicích inž. Kánským a 'po úvodu ředitele ústavu inž. 00lečka následovala
přednáška
inž. Sagy, která podala
účastníkům přehled o současném stavu technických prostředků mechanizace a automatizace geodetických prací
v zahraničí a v tuzemsku. V další přednášce nastínil
[nž. Šilar směry vývoje zavádění vyšší mechanizace a
automatizace do geode.tických prací v ústave.ch geodézie
a kartografie. V poslední přednášce dopoledního pořadu
promluvil i!!l'ž.d'r. Hauf o 'přínosu zdo'konalených geodetických přístrojů k vyšší produktivitě geodetických prací.
Některé z těchto přístrojů byly v rámci DNT instalovány
tak, aby se s nimi mohli všichni účastníci akce seznámit i p,ra'kticky.
Odpoledne byla na programu
předběžná
informace
lnž. Klimeše "Přínos vynálezců a zlepšovatelů
k řešení
problému
mechanického
určování
ploch",
která spolu
s výstavkou vzorků i modelů některých řešení měla za
účel seznámit širší 'veře'jnost se zajímavými návrhy. Závěr -dne tvořil filmový pořad, v němž vedle filmové veselohry "Zlepšovák" byl uveden zdařilý třídílný instruk,~ní
film o využívání děrnoštítkových
strojů.
.
Druhý den, zaměřený na plnění druhého z cílů DNT,
tj. na úkol popularizovat dosavadní výsledky obsahoval
řadu příspěvků, které byly výsledkem praktických zkušeností jednotlivých ústavů. První tři témata se zabývala
zkušenostmi se zaváděním vyšší mechanizace do výpočetních prací, a to transformačními
výpočty geodetických
základů pomocí děrnoštítkovýcb strojů, o nichž informov,ala prom. mat. Pakostová, zkušenostmi s taaheometrickými výpočty pomocí děrnoštítkových
strojů o nichž
mluvil inž. Maršíik,a zkušenostmi s provozní~ využitím
progr~mově řízeného počítače
zn, jimiž se zabýval
tnž. Sťastný. V dalším příspěvku
pro'bral inž. Kotal
možnosti zlepšení mechanizace při údržbě a obnově JEP
pomocí SPS, vzhledem k využití při sumarizaci. Diskusí
a hodnocením byly Dny nové techniky zakončeny.
DNT v Pardubicích je možno hodnotit kladně, jako
účelné a prospěšné. Zivá diskuse druhého dne, která ukázala stále rostoucí zájem pracovníků o technický rozvoj,
potvrdila i nutnost konat DNT, zabývající se tematikou
mechanizace a automatizace.
Dny nové techniky však
také ukázaly, že mechanizace a automatizace, ze'jméná
ve výpočetní technice, je do značné míry závislá na
množství strojního času na samočinnýcb počítačích kterými naše ústavy budou disponovat. V tomto směru' bude
třeba v budoucnu vytvořit vhodnější podmínky pro širší
využití nejmodernějších výpočetní techniky.
a podrobnostech jednotlIvých referátů ze Dnů llové
te_c_hnik~bude, šir-ší veře'jnost informována jednak přednaskaml, ktere budou v nejbUžší době vydány Ústavem
geodézie a kar-tografie v Pardubicích, jednak referáty,
které přinese Geodetický a kartografický obzor.
Vá

Rozman itosti
Ze semináře VtíGTK v Praze
526.923 :526.5
Dne 29. září 1961 se konal seminář VÚGTK na kterém
přednesl referát s. inž. Pavel V y s k o č i I na téma: Systematické chyby a přesnost dvojobrazových dálkorněrů.
V úvodu r'€ferující popsal jednotlivé systematické vlivy,
které snižují piesnost 'př: měření dvojobrazovými dálkoměry a vytkl hlavní chyby, které jsou vlastní pouze tomuto druhu dálkoměrů. Jsou to: osobní chyba pozorovatele a změna dálkoměrného úhlu [konstant] vlivem fy-
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zikálních vlastnosti světla. Určení velikosti těchto chyb
bylo také předmětem výzkumu při zkušebním měření provedeném ve VÚGTK v r. 1960 na geodetickG observatoři
"Pecný" u Ondřejova. lnž. Vyskočil se pak stručně zmínil
o organizaci zkušebního měření, kdy pozorování na zkušebních základnách a ve zkušební síti prováděli dva měřiči bezprostředně po sobě, a to s přístroji Redta, Dimesskeil a Wild DM 1. V další části referátu byly potom uvedeny konkrétní výsledky zkušebního měření, a to jednak
hodnoty relativních osobních chyb z rozdíiů výsledků
obou měřičů, jednak změny konstant dálkoměrů při různobarevném umělém osv~jtlení latě. Zkušebním měřením
byla prokázána existence osobních chyb, které s'e mění
pravděpodobně i s psychickým stavem pozorovatelů a při
únavě oka. Při různobarevném osvětlení latě byly zjištěny odchylky v hodnotách konstant ve srovnání s výsledky získanými při denním světle. Odchylky dosáhly maxima při červeném osvětlení. Odchylky jsou až 10 cm
na 100 m u přístroj,e Dimesskeil a 6 cm na 100 m u přistroje Redta. Mimoto byl pozorován též vliv různobarevného osvětlení latě na změnu osobní chyby pozorovatele.
V referátu pak byly uvedeny konkrétní hodnoty střed'ních hektometrových
chy'b, kt,erými Je char,a'kterizována
vnitřní a vnější př'esnost dvojobrazových dálkoměri'i. Bylo konstatováno, že vnější přesnost zkousených dvojobrazových dálkoměru je dána hodnotou ± 3 cm/IDO m při
čtyřech koincidencích, z nichž první dvě a druhé dvě
byly uskutečněny při rlizných podmínkách.
Na závěr referátu byl předložen návrh technologického postupu pro měření s dvojobrazovými
dálkoměry.
Zvláštní zřetel je v něm věnován stanovení konstant nebo
korekcí periodickým měřením na zkušební 'základně.
Konstanty nebo korekce pro daný dálkoměr a pozorovate,le je třeba určovat vždy za takových podmínek, za jakých se koná vlastní měření. Při větších změnhch povětrnosti je nutno konstanty nebo korekce stanovit znovu.
V diskusi se s. inž. Streibl zmínil o výsledcfch zkoušek
provedených s tímto typem dálkoměru na ČVUT, zvláště
pak o zjištěných změnách konstant při různém denním
osvětlení la,tě a o vlivu kontrastu pozadí latě na přesnost
koincidence. Přitom bylo 'konstatováno, že ke změně dálkoměrného úhlu dojde i při různém stupni zatažení oblohy. lnž. Dvořák z ÚGK Praha pak uvedl příklad, kdy ke
změně konstant došlo i v průběhu jednoho dne. Mimoto
poukázal na to, že v praxi je vhodnější stanovit osobní
korekce graficky, bez urc;ování konstant dálkoměru. Závěrem diskuse byl vysloven názor, že vzhledem k velmi
proměnlivým vlivům, které působí při měření s dvojobrazovými dálkoměry pohybuje se přesnost kolem maximální hodnoty (krajní odchylky), stanovené v Návodu A pro
mapování ve velkých měřítkách,
že přesnost
měření
nelze stupňovat zvýšením počtu pozorování aže snížení
krajních odchylek mezi dvojím měřením délek by vyloučilo dvojobrazové dálkoměry z provozu přI určitých
druzích prací.

První doktorská práce z oboru geodézie, předložená podle nových předpisů pro udílení vědeckých hodností na stavební fakultě ČVUT
v Praze
526(043J
Dne 17. listopadu 1961 se před vědeckou radou fakulty
stavební ČV,llT v Praze konala obhajoba doktorské práce
doc. inž. dr. Ludví'ka HradHka CSc. Tématem disertační
práce bylo: "Určení relativních tížnicových odchylek a refrakčního koeficientu při vyrovnání trigonorp.etricky zaměřených výškových sítí. Vypracování metody pro měření epeirogenetických
pohybů v oblastech
vysakýdh
hor." Obhajova byla úspěšně provedena. Předložená dokto,rská práce přinesla nové cen.né teoretické t experimentální poznatky o trigonometricky
měřených výškách.
Soudruh doc. Hradilek je prvním geodetem, kterému byla
vědecká hodnost doktora technických věd udělena na základě předepsaného postupu. Oceňujeme jeho dosavadní
vědeckou a pedagogickou činnost a přejeme mu i do
budoucna mnoho pracovních úspěchů.

Oznamujeme čtenářům našeho časopisu, že na vlastní
žádost zprostil předseda ÚSGK soudruha inž. Františka
Š to r k á n a, výkonného redaktora Geodetického a kartopografického obzoru, této funkce s ukončením 12. čísla
sv. 7/49 (1961); s. inž. Štorkán zůstává nadále členem
redakční rady časopisu.
V souvislosti s tím byl jmenován výkonným redaktorem
s. inž. Jaroslav Ji r m u s, pracovník k,artografického odboru Ústřední správy geodézie a kartografie.
Nová adresa redakce je nyní: Ústřední správa geodézie
a kartografie, redakce odborného časopisu Geodetický
a kartografický obzor, Praha 1, Hybernská 2.
Při této příležitosti děkujeme s. inž. Štorkánovi za
úspěšnou a svědomitou práci, kterou vykonal za 11 let
v redakci odborného zeměměřického časopisu a oceňujeme neúnavnou činnost pro jeho rozvoj a zlepšení. S. inž.
Štorkán redigoval Zeměměřictví od listopadu 1950 (sv.
38J. Za jeho činnosti došlo k výrazné změně v obsahu a
celkovém zaměření časopisu; byl cílevědomě zvyšován
zájem čtenářů o problémy výstavby socialismu v naší
vlasti, propagaci nových forem práce, uveřejňování sovětských zkušeností apod. Od roku 1954, jako pracovník
Ústřední správy geodézie a kartografie, dal všechny své
zkušenosti pro rozvoj Geodetického
a kartografického
obzoru a přispěl nemalou měrou k plnění úkolů soustředěné geodézie a kartografie.
.
S. inž. Štorkán publikoval v Geodetickém a kartografickém obzoru [ZeměměřictvíJ řadu článků, příspěvků, recenzí a informaci. Mimo tuto činnost vydal podle sovět. vzor li
Kartografické tabulky pro nové mapy 1:5 000 a 1:2 DOn
[SNTL, Praha 1954), Tabulky pro transformaci
Gaussových rovinných souřadnic [SNTL, Praha 1956) a Kartografické tabulky pro nové mapy 1 :100 000, 1 :50 000,
1:25 000 a 1 :10 000 [SNTL, Praha 1956). Organizoval také
autorské kolektivy a shromažďov,al materiály pro edici
Geodetického a kartografického
sborníku (původně Zeměměřického sborníku) ,v níž do r. 1961 vyšlo ve Státním
nakladatelství technické literatury již 7 svazků.
Přejeme soudruhovi inž. Františkovi Štorkánovi hodně
úspěchů do další práce v red,akční radě Geodetického a
kartografického obzoru, na pracovišti
ve Výzkumném
ústavu geodetickém,
topografickém
a kartvgrafickéni.
i v jeho osobním životě.

Novou technikou k vyšší produktivitě práce
Geodetický a topografický stav v Praze ve spolupráci
se závodní pobočkou Čs. vědeckotechnické
společnosti
uspořádal dne 8. prosince 1961 v malém sále Domu kul·
tury pracujících ve strOjírenství v Praze

o Výsledcích použití aerotriangulace na univerzálních
strojích při topografickém mapování v měř. 1 :10 000
v roce 1961.
Čtenáře budeme informovat

o jednání

v příštím čísle.

Ve dnech 15. a 19. prosince 1961 se konalo závěrečné
zasedání soutěžní poroty ÚSGK, která vyhodnotila řešení
došlá do soutěže k ,tematickému úkolu Č. 8 - výš k opisná
měření
na podkladě
fotoplánu
bez
p o u žit í měř i c k é h o s t o 1 u a k tematickému
úkolu Č. 9 -- U r č e n í p I o c h na map á c h vel k Ý c h
mé ř í t e k.
Vyhlášení obou tematických úkolů bylo uveřejněno
v Geodetickém a kartografickém
obzoru Č. 11, sv. ti
(48/1960), str. 212-213. O výsledku soutěže bude podána zpráva v příštím čísle časopisu.
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Geodetický
obzor
sv. 8/50 (1962) r::. 1

Symposium o merení posunů staveb
geodetickými metodami
526.99 (437)

Ve dnech 23. a 24. listopadu 1961 uspořádala ČSAV,
laboratoř měřicích přístrojů SAV v Bratislavě a ČSVTS,
odborná skupina geodézie a kartografie při krajské sekci
pro stavebnictví v Bratislavě, v domě vědeckých pracovníků Vf! ::'molenicích symposium o měření posunů staveb
geodetickými metodami. Po uvítání přítomných delegátU
z celé republiky inž. Bolfem přednesl úvodní projev akademik K ne p p o. Poukázal v něm na to, že účelem symposia je shrnout nové poznatky a prodiskutovat nejzávažnější problémy týkající se měření posunů staveb a stanovit směrnice pro další vývoj tohoto speciálního geodetického oboru.
První hlavní referát pronesl inž. Čermák z vOS, pracoviště Brno, na téma ,/Jčel a význam geodetických měření
posunu staveb". V referátu zdůraznil význam zjišťování
posunů staveb, které je důležitou součástí prací jak při
samotné stavbě, tak i po ukončení stavby. Existuje několik metod, z nichž nejdůležitější jsou geodetické metody,
kterými je rr,ožné zjišťovat relativní i absolutní hodnoty
posunu, změny tvaru a objemu konstrukcí. Kromě posunů
vlastních !otaveb je třeba věnovat také pozornost i pohybům území do větších vzdáleností. Výsledky měření jsou
cenným přínosem pro prohloubení znalostí podloží, které
vedou k ekonomickému zakládání staveb.
Druhý hlavní referát o geodetických metodách měření
posunů staveb přednesl CSc inž. Marčák, pracovník laboratQr.:l měřicích přístrojů SAV v Bratislavě. Zmínil se
v přehledu I) jednotlivých geodetických metodách a zvláště
o využití metody velmi přesné nivelace. Při zakládání
nivelační sítě musí být velmi pečlivě voleny a stabilizovány výchozí body. Podle jeho názoru není třeba vždy
připojovat takové nivelace na čs. jednotnou nivelační síť,
jelikož se tím práce prodlužují a odvádí pozornost od vlastního měření posunů stav'eb. V současné době se u těchto
měření dosahuje přesnosti udávané střední kilometrovou
chybou až ± 0,05 mm. Zmínil se též o některých výhodách automatických nivelačních přístrojů, které by mohly
podstatně
ovlivnit trvání měřických prací. Jinou metodou k 'ljišťpvání svislých posunfi je hydrostatická
niveIace, kterou se dosahují také dobré výsledky. Musí být
však dbáno toho, aby byly odstraněny nežádoucí vlivy
tdploty a vzuuchových bublin. Zmínil se též o k o n s o 1i do m e t r u, novém zjednodušeném
hydrostatickém
příst!.'ojl. Další metodou je trigonometrické
měření výšek,
kterého se účelně používá tam, kde pozorovací body jsou
pro nivelaci nepřístupné. Poslední metodou je fotogrammetrická metoda, která má proti dříve uvedeným metodám tu výhodu, že může určovat prostorové změny u mnoha bodtl. Tejí nevýhodou je to, že se může použít jen na
malé vzdálenosti a pro malé objekty.
Horizontální změny se zjišťují triangulací.
Námitky
proti malé přesnosti a dlouhému trvání se ukázaly neopodstatněnými. Za normálních okolností lze dosáhnout v posunu pi;esnosti 0,3 mm a jedno kompletní zaměření se může
provést ve třech dnech. Dále se používá měření od záměrné přímky, a to bud pomocí paralaktických úhlfi nebo
posuvného indexu na měřítku. Poslední metodou je polygonometrie.
Závt:ír referátu vyzněl v tom, že k vyšetřování svislých
pohybfi zfistává v čele velmi přesná nivelace, u níž se
v budoucnu dá počítat se zkrácením doby použitím automatických přístrojů. Při zjišťování horizontálních posunfi
dává nejlepši výsledky triangulace. Je však velmi náročná.
Fotogrammetrickou
metodu lze doporučit tam, kde se
požaduje menší přesnost.
V prvním koreferátu o geodetickém měření posunfi prfimysl{;vých a občanských staveb se zmínil doc. dr. Zeman,
"-OT Brno, o tom, že horizontální posuny inženýrských
staveb jsou zřídka zjišťovány, ačkoliv by výsledky velmi
zajímaly stavební inženýry. Měření vertikálních posunfi
je velmi ľ07.šířeno .. Upozornil na používání značek, zhotovených z nekorodujícího materiálu, poněvadž jsou značky \'ystaveny pfisobení rfizných škodlivých plynfi. Obtížným problémem je refrakce, poněvadž se často měří v prostorech s rfiznou teplotou. V druhém koreferátu o geode-

tickém měření mostních staveb upozornil doc. Michalčák,
SVŠT Bratislava, na ovlivňování posunů materiálem a tvarem mostních konstrukcí. Chybí dosud směrnice pro přesnost geodetických prací konaných pro zjišťování tvarových změn mostfi. Třetí koreferát
přednesl dr. Cach,
hyc:.roprojekt Praha, o měření posunfi na sypaných hrázích. Měření se koná velmi přesnou nivelací, konsolidometrBm nebe teleskopickými
kříži. Horizontální pohyby
se zjišťují od záměrné přímky nebo polygonovými pořady.
Poslední lwreferát o použití fotogrammetrické metody při
měření posunfi staveb pronesl inž. Adler, SVŠT Bratislava.
Užívá se dvou metod, a to tzv. metody s časovou základnou
a metody s reálnou, prostorovou základnou. První metodou
se zjiŠťUji horizontální
a vertikální paralaxy bodfi ze
sním]{11 zhotovených na jednom stanovisku, v rfizných
časových intervalech a z rozdllfi paralax se vypočítávají
změny. Při druhé metodě se fotografuje objekt z koncových bodí, skutečné základny. Změny se zde zjišťují z prostorcvých obrazfi. Metody mají tu výhodu, že se současně
zachytí všechny detaily stavby, a že· je možné kdykoli vyh(ldnocení opakovat.
V di~,kusi vystoupila řada delegátfi, kteří uvedli výsledky
měření posunfi na nejrůznějších stavbách a přispěli k zdařilému ;Jrůběhu symposia cennými poznatky a zkušenostmi získanými při měření. Bylo v nich zejména zdfirazňováno, že všechny práce konané pro měření posunfi mají
povahu vědeckovýzkumnou, poněvadž jsou cenným příspěvl<em pro statické výpočty a ekonomické návrhy staveb.
Na závěr zhodnotil prof. Gál, SVŠT, průběh symposia,
které 5plnilo svfij účel. Chybou diskuse bylo, že některé
příspěvky byly vlastně koreferáty a nedržely se zvoleného tématu Před skončením bylo přijato toto usnesení:
1. Prflběh symposia ukázal, že metodiku měření posunfl
stav;')b, potldolovaných a sesuvných území je třeba s ohleddm na n:ícDdohospodářský význam těchto měření nadále
rozvíjet a prohlubovat. Doporučuje se vědeckovýzkumným
pracovištím ČSAV, vysokých škol a resortfi, aby v rámci
věc1.eckovýzkumné činnOSti upřesňovaly metodiku měření,
- pr::JhlubovaJy teorii chyb v souvislosti s otázkou těchto yellili přesných
měření a zaměřily se na automatizaci měřických p05tupfi a mechanizaci
vyhodnocovacích
postupfi.

2. V zájmu shromažďování velkého počtu výsledkfi měření a možnosti jejich širokého využití pro praktické a
vědecké účely je nutné, aby měření posunfi staveb byla
zařazena jako součást stavební činnosti s řádným zabézpečením finanční kvoty na krytí nutných nákIadfi na jejich
konání.
3. Protože v ČSSR není dosud organizace, která byvyráběla pomflcky a zařízení potřebné pro tato měření, je nutné talwvou organizaci zřídit.
4. Doporučuje se uspořádat
staveb každé dva roky.

symposia o měření posunfi

5. Doporučuje se, aby materiály
dané ve formě sborníku.

ze symposia

byly vy-

6. Doporučuje se uveřejnit v udborných časopisech zprávu o konání symposia spolu s přijatými doporučeními.
7. Doporučuje se rozeslat všem organizacím zastoupeným
na tomto symposiu a i dalším zainteresovaným resortfim
11 organizacím
schválený návrh doporučení.

Z průběhu symposia vyplynulo, že měření posunfi a
změn objektfl je dnes již velmi rozšířeno na všech úsecích
inženýrského stavitelství, a že stavebními inženýry jsou
výsledky prací využívány. Aby jejich dfivěra ve spolehlivost Výsledků nebyla zklamána, je třeba věnovat velkou
pozorEost volbě vhodných metod, měření velmi pečlivě
prnvádět a přesnost vyjadřovat reálnými hodnotami. Pokud se týče organizace, je nutno konstatovat, že symposium bylo velmi dobře připraveno a že pořadatelé mohou
být s jeho prfiběhem a výsledkem zcela spokojeni.
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Nová' tec~nik'av diHní.QiměřicJvía

\

měhčů,z{Jm~měhčů
a --geofYzi'ků. Zástupce Ústředníh'o
geologického' úřacdu inž. K Lefan upozornil na povinnOst
526.99:6Z2.1 +550.3
harmonicky začleňovat práci důlních měřičů, geofyziků
Ústav' pro ',-ý'ZkU'inmd (ÚVR) v ,Praze, resortní ústav
li zeměměřičů
do širších technických, 'technologických a
I MfID, spoleěně,sn.
p._Rudné doly, Příbram a se svými
ekonomických souvislostí v rámci celostátního plánu rozzávodní~i pobočkamiČsVI'S
uspořádaly ve dnech 15. až
voje národního, hospodářství; doc. inž. J. Šiltti [VŠI' v Ko11. listopadu 1961 druhé "Dny nOllé techniky z. oboru důlšicích) sdělil účastníkům semináře své cenné POZl1atky
ního rděřictvía
geofyziky",
a to iorm0u dobi'e připtave,
z mezinárodního
korigresu o měření ,délek v Mnichově;
ného seminái'€ v Kulturním domě v Příbrami.,
,
.. inž. V. Švagr (ÚVR) se zábýval problematikou hydrostaI První den byl věnován usměrňování důlně měřických
tické nivelace; iuž. J. Dvořák (ÚVR) referoval o vývoji
sítí pomOcí setrvačníkového
kompasu
a praktickému
přístrojů pro zjišťování tlaků a ~efprmací v rudných dopředvedení sovětského gyrokompasu typu MV·!. O této
lech, založených na, prir.cipu odporových tenzometrů a
aktuálníprobl'erhatice
přednášel inž. V. Švagr. Vynikající
elektromechanických
strun.
'
úroveň sovětského přístroje prokazuje skutečnost, že b~Ředitel ÚVR in~. L. Balla zdůraznil význam vědeckohem45 II).inut určí na povrchu nebo v podzemí zeměpisný
výzkumných prací v oboru důlního měřictví, geofyzi~y
sever, s vyhovující přesností. Střední chyba pro přenášení
a geometrie nerostných ložisek pro báňskou technologii
směru s povrchu pOd zem činí±45'!
(sexagesimálních)
a naznačil další etapy výzkumu v tě~hto oborech v příštích
Vlastní přístroj váŽí jen 26 kg. Úplný gyrokompas 'I nelete:ch v rámci resortu MHD.
výbušném provedení pro doly včetně stativu, baterie jako
rnž. Jar. Vosáhlo ,zhodnotil za ministerstvo hutního prfiztiroje elektrické energie a důlního vozíku váží .166 kg;
myslu a rudných dolů pěkné výsledky letošních Dnů nové
váhagyrokompasu
byla tudíž za posledn~ctl deset let
techniky a popřál dalšímu Jrozvojf vědeckovýzkumné
snížena na jednu pětinu. Jak bylo zdůrazněno přednášes>polupráce mezi hornickými re1zorty, ,ČSAV, ÚSGK a vyjícím i v diskUsi, hude lÍčelnérVyužít ~ůlního gyrokompasu
sokými školami technického a přírodovědeckého
směru
též pro povrchov'áměření,-jelikož
přesnosť určeRí zeměmnoho zdaru.
pisného ,s'everu se u posledních typťígyrokompasů
z roku
1961 dále'zvyšila již na 10" [SSSR, NDR, NSR). 8etrvačníkovýkomp'as
dodaný do ČSSR z Límingradu, je typu
Přírůstky mapové dokumentace VŮGTK_y Prazé
· MV-I. z'r. 1958.
.
")flrúhý
referáť měl s. ]~ Vlček, výzkumný, ,pracovník
,Bulh.arsko
(pokrač.);
·cÚVR, na téma·' "Fotoqrarnmetrické
z;iŠ.ťování
příčných
Fizičeska
karta
na
sveta
[Fyzická
mapa
světa}.
Měřítko
p1'ofilů horizontálnícn
důlních dělU. při: řešení technic1:200()0 ODD. Grintenova
projekce.
Sofia, UGK 1!l60. 4 listy ve spo!.>
rámu, vkebarev.
65Xl00' [84X105j.
.
kých,provozních
a vědeckovýzkumných
úkolů se dosti
VÚGTK čís. přír. 119/61.
• (
často vyskytuje. nutnost zjistit tVar li plochy příčných
Školní nástěnná
mapa má terén zobrazen
vrstevnicemi
v barevprofilů důlních děl, zejména chodeh. Dosavadní mechaném odstupňování
výšek až nad 5 000 m v osmi barevných
od,
slinech a hloubky moří h.Joubniceml pod 6 OOOm v pěti barevných
,nickou metodu, která je pra~ná, lze nahl;adit výkonnější
odstínech.
Zakreslená'je
hlavní hydrogra[lckásiť s pojmenováním.
~todou
jednosnímkové fotogrammetrie.
Dosavadní meMěsta s počtem obyvatel nad 1 000 000 isou, zvlášť DznaČena. V mapě
todý z tohoto úseku fotogrammetrie,
které publikDvali
je dále vyznačena
hranice
zamrzání
moře a směry teplých
a stu·
dených mořských
proudů.
V·levém
dolním rohu hlavní .mapy jsoo
např. dr. ,K Hubený a prof. dr. VI. Blahák, doznaly prací
dvě
doplňkové
mapky
Arktidy
a
.Antarktídy,
,
.
,
s.V1cka dalšího zpi'esněIlí a zjednodušení pro důlní poPolitIčeska
karta
na sveta
(Politická
mapa
"věta).
Měřítko
třeby. Gtyři vlicovací' body jsou umístěny na dvojici clo1:20 000 OOÓ.Polykonická
proiekce
dle ••CNlIGAlK". Sofia. UGK 1960.
zpracoval
a vyhotovil
"Kartproekt"
pří UGK. 4 listy 've spol.
nícíchdesek,
které usměrňují tok světla z výbojky jsoucí
rámu, vícebarev.
53X83 (70XI00).
mezi těmi tg deskami. Po ods,traněrtí někteJ'Ých' nepřízniVÚGTK čís. přír. 116/61.
vých vlivů',' vyplývajících např. ze'zk'resle:t)í, je možno
Nástěnná
mapa světa v pDlitirKém .koloritu
má hydrografickou'
síť s pojmenováním
a želez.niční a silniční
siť. Sídlišt1!- má uvedena
určovatrozmery
profilu důlního díla se stř~dní chybol,l
v, šestí velíko'stech
podle p'olitu obyvatel.
V mapě jsou zakresleny
± 10 mm. Jako překreslovače lze I.lŽít upraveného zvěttéž naftovody'
a· podmořské
kabely.
Vyznačeny
jsou splavné
toky,
šovacího ,přístroje. Podrobný polii~ řešeni byl Rublik;ován
přístavy
a hlavní námořIti
spoje. Hnědými čarami jsou propojeny
i hlavní
letecké
spoje'.
'
v Č, 9/1961.,časopisu "RUDY".
. ..
Poleznl izkopaeml
v sveta[Užitkové
nerosty
ve světě J. Měřítko
Otázkami' novýcb metod geometrie :nerostných ložisek
1:20 000 OOO.Gríntenova projekce.
sofía, UGK 1960. Zpracoval
a vyhotovi! ••Kartproekt"
při UGK 4 listy ve 'spOl. rámu, vícebarev.
'a jejich vy1lžíváním v ekonomice rudněho 'hornictví se
65XI00
(84XI05).
zabýval tnž. J. Mošna v referátu "Projekční
systém dv(jVÚGTK čis. přír. 117/&1.
.
.
jích vrstev1'lic". Jedny vrstevnice
jsou běžné vrstevnice
Školní nástě.nná
mapa světa má na barevněm
podkladu
pevnin
místopis
nálezišť
užitko'výcQ nerostů,
hlavní
města
jednotlivých
topografického
povrchu. Druhé VrsteVnice představují
státI\ a nejdůležitější
vodní toky.
.
nový dfiII1 vrstevnic hodnotového (technickoekonomickéHlavní náplní
mapy je množství
smluvených
značek pro užitko110) charakteru .. .Konstrukce
těchto vrstevnid
spočívá
vé . nerosty
uvedené ·"u příslušných
nálezišť
ve 'třech
různých
velikO'stech podle bohatostí
lOžisek. V doplňkové
mapě v měřítku
V'tom, ž'e .se hodnoty (v 'Kčs) vše:ch nerostů v přírodní
1:8000000 'jsou
náleziště
užitkových
nerostů
••Západní
Evropy".,
formě vyjádří graficky různě dlouhými kolmicemi k záKarta na valeiilte
(Mapa dešťových
srážek).
Měřítko 1:20000000.
kladní promítací rovině. Projekční systém dvojích vrstevGrintenova
projekce.
Sofia, UGK 1960. Zpracoval
a vyhotovil
••Kart·.
proekt"
přt UGK. 4 listy ve spol. rámu, vicebarev.
65X100 (84XlOS).
nic má též-význam pro územní plánování. .
VÚGTK
čis.
přír.
118/61.
'
Zájímavou přednášku o aplikaci geol'yzikáhlích el~k-Na školní
nástěnné
mapě světa jsou, plošně
vybarveny
oblasti
troÍtlagnetiCkých metod pro potře'by důlního měřictvÍ měl
s různým množstvím
dešťových. srážek. 'Zvlášť je vyz.oačelW místo
.největšího,mno!ství
srážek na celém světě i na jednotlívýchko,ntlinž. CSc M.' Kašpar. Geofyzika má pro potřeby důlního
nentech.
lsothermy
-10°,
00, +10°. +200 jsou barevněrozlišel\Y.
měříctví a měření podzemních prostor nJ!kolik variant
V pravém
dolním
rohu mapy je gra1ícký
přehled
ročních dešťoelektrických a. magnetických metod, Je to např. odp'orová
vých srážek
na sedmi stanicích
severní
polokoule.
,Svetovna
karta
na klirnatlčplte
oblasti
í KlimatDlogícká/, mapa
metoda nabitého tělesa. Touto metodou lze Určit spodní ,'.
světa).
MěřítkO'
1:20000
000.
Grlntenova
prQjekce.
So[ía,UGK
l~Q.
Část IlrtU-6 přesností ± ·b,Sm. Vyvinutá vyso}mfrekvenčilí
Zpracoval
avyhotoVi!
"Kartproekt"
při !JGK. 4 listy ve spol: rámu."
j)Jlektromagnetick~
metoda je určena hlavně k ohral1ičovícebarev.
65XlOO (84X105).
VŮGTK číS. pří,!'. 12Ó/61.
'VánCrqp.ných poloh a bude jí možno peužít i pro řešení
Klilnatologická
mapa pro celý svět má barevně odlišen.oblas1i
':rtěkterYth
speciálnlch úkolů důlního měřictví; zefména
~rážkami
chudě až po oblasti
vlhké. Zvlášť jsou vyznačena ,místa
, 'pro určování směrU prorážek.
nejvyšší a hej niŽŠí teploty na světě i na jednotlivých
kontinentech."
lsothermy
-lQo,
00,
+10°,
+200
jsou barevně', rozlišeny.
Při dol nim
v diskusi k předneseným referátfim i k dalšíqr výsled
Dkraji
mapy
jsou
grafícké
přehledy
r~čních,
dešťových
srážek
kiim výzkumu v důlním měřictví a v geofyzice vystoupilo
a teplot na, staniclch
severnj
a jižní polokoule.
několik účastníků semitráře, zejména: akademik Čechura,
Svetovna karta na časovite
pojasl (Mapa pásmového
času s,věta).
Měřítko 1:35000000. MercatorQva
projekce.
so[ia, UGK '1960. 2 listy
ktp'f doplnil arazš!řil předl!esené referáty o sVé. bohaté
ve s,pol. rámu, vícebarev.
71X-OO [100X70).
toorntické a p'raktické 'Po~natky a zkuš~nosti;inž.
VÚGTK čís. přír. 88/61.
Il. 8tacB z ministerstva paliV a energetiky zdůraznil vý,
Na mapě světl' v Mercatorově
projekcí
je vyznačeno
24 časovýclY
zfulm věde'ckovýzkumnýc~prací
v oboru geometrie ne· . pásem po 150. Mezi' poledníky jsou. barevně odlišeny pásy sudé,
liché a, Dblastí
S' posunutým
časem.
Vyznačena
je hraní,ce
pro
rostných ložiSek pro báňskou projekci a ekonomiku a
změnu data. U jednO'tlivých
poledníků
jsou :Id dolním okraji mapy
.nutnost další systematické -odborné' spolupráce dUlních
bi!é číselníkY,
které
u.vádějí
čaS{)vé rozdíly.
Hor.

v geofyzice

I

»'~'....,
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452 stran, 386 obrázků,
Výklad základních

24 tabulek, váz. 44,30 Kčs, 1956

pojmil dlHního měřictvf jako pojmů mate.

matického zeměpisu, sférické astronomie,
hOl'l1ických a měřických.
a jejich měřítkách,
klad o součástech

Pojednání o mfTách, váhách, mapách

o měřických

ření vodorovných úhh1.
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806 stran, 617 obrázků, 35 tabulek, váz. 36,-Kčs,
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1956

úhlli, měřenI délek,

pOjmli výškového

měření,

. výškové měřen! na povrchu zemském a v dolech, základy tacbymetrie

a dúležité

zacházet s měřicími
úschově a údržbě.
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pi'ístroJe

a měřicí

'přístrOji při práci,
posluchačům

metody, návod, jak
dopravě,

pl'ejImání,

vy'sukých škol, vyšším

středním důlně měřickým pracovníkům
měřictvf na odborných školách.
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