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Prohlubujeme československo-sovětské přátelství I na
geodézie a kartografie

Slavné dny 44. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 18. výročí podepsání SmlDuvy o přátelství, vzájem-
né pomoci a ,poválečné spolupráci fIlezi ČeskDslovenskou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
jsou příležitostí, abychom i na úseku geodézie a kartog rafie dokumentovali, jak si nesmírně vážíme přátelství
SO!Jětského svazu, které je pro nás nejspolehlivější zár ukou existence a rozkvětu života lidu Českoslovenslfé so-
cialistické republiky.

Jako každoročně slavíme i letos v době od 7. listopadu do 12. prosince MěsÍc československo-sovětského přá-
telstVÍ, v němž všechen náš lid projevuje Zásku, úctu, přátelstvÍ a vděčnost lidu Sovětského svazu. Připojujeme se
z celého srdce se v'šÍ vážností a upřímnosti k těmto projevům lásky, úcty, přátelství a vděčnosti, které mají hluboké
kořeny nejen ve velmi těsném pří1Juzenském poměru čec hů a Slováků k národům SOvětského svazu, ale i ve spo-
lečných 'zasádách marxismu-leninismu a ,proletářského internacionalismu, kterými se řídime ve vztazích lidí uvnitř
našeho státu i ve /lztazÍch k ostatním národům světa.

Československá geodézie a kartografie, která se celou svou kapacitou podili na budování vyspělé socialistické
společnosti v ČSSR, opírá se ve své činnosti o bohaté zkušenosti sovětské geodézie a kartografie. K slavným
dnům českoslolJenskc-sovětského přátelstVÍ přinášíme další dva příspěvky n:lšich sovětských přátel, A. V. Butke-
viče: porovnáni vzorců pro řešení druhé hlavní geodetick é úlohy při vzdálenostech do 700-800 km a L. F. Dja-
čenka: Dvouskupinové vyrovnání trigonometrické sítě ~ měřenými vodorovnými směry podle závislýchpQzoro-
Vání, kter.ými obohacujeme obsah našeho, časopisu a vyjadřujeme jimi současně svou velikou lásku a vděčnost na-
,šemu příteli a osvoboditeli - Sovětskému svazu.

Porovnání vzorců pro řešení druhé hlavní geodetické úlohy při
vzdálenostech do 700 - 800 km

Doc. kand. tech. věd A. V. Rutkevič
Novosibirský institut inženýrů geodézie, fotogrammetrie a kartografie

V současné době má velký význam řešení druhých
hlavních geodetických úloh při vzdálenostech do

"několika set kilometrů. VysKytuje se při vyrovnání
astronomicko-geodetických sítí s dlouhými stranami,
změřenými rádiovými metodami (Shorán, Hiran),
při propočtech stadimetrických sítí, při vystřelování
raket atd.

V literatuře je známo několik druhů vzorců se
středními argumenty pro řešeni druhé hlavni geode-
tické úlohy při vzdálenostech do 700-800 km:

a) úplné vzorce se střední šířkou a sťředním azimu-
tem W. Jordana a O. Eggerta [1], [4],

b) úplné vzorce se středními argumenty R. Hel-
merta [2],

c) vzorce L. Kriigera [2],
d) vzorce s vymezením sféroidických členů W.

Jordana [3],
e) vzorce s vymezením sféroidických' členů autora

[5] atd.
Proto je předmětem zájmu jejich vzájemné porov-

nání se zřetelem na jejich přesnost a dosah, což je
obsahem tohoto ,pojednáni.

Pro jednotnost postupu a snadné přetvořeni uve-
dených vzorců byly všechny vzorce porovnány s auto-
rovými, jejichž přesnost byla podrobně zkoumána,
a to vzhledem k přesnějším VzofClolm[6].

, .

2. Porovnáni různých vzorců

a) Autorovy vzorce

Tyto vzorce byly odvozeny r. 1948 přetvořením
vzorců J ordanových vzhledem ke geodetickým argu-
mentům a mají tento tvar [5]

Z V2tg2cos Bm m
19 tg Am = 19 ---'--- + Fb"2 + Dl"2, (1)

. b
sm2
Z' '"";

tg2sin Bm
19 tg ; = 19 - ---6-- + Gbl/2 + DZI/2 , (2)

cos-
2

Au = Am - ~; A21 = Am + ; ± 180°, (3)

b a
tg-cos-2 2

cós Am V~ VI - e2 +
a

19 tg --- = 19
2

B . a
ctg m sm 2

= 19 -----=cc= -+ Ilbl/2 ,

RinA",Vl---e2
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Butkevlč, A. V., Porovnání vzorctl pro řešení druhé hlavní geodetické úlohy při
vzdálenostech do 700-800 km-------.

2M"
19 8 = 19 ~V2 + Obni + BZni . (5) ,P m

Zde
'2 • i B !-tir/'fn \B = pir/msm m; O = ---- (1_I
12 pni 24 p"i vt

- tgi Bm +6 ?]~ tgi Bm + ?]'fn);
2

F = p?]m
6 pni vt

2 i BD = p?]m COS m" •

12 p"i '
} . (6)

I
j

+ 1,5 tg2 Bm + 3 ?]in tg2 Bm + ?]in) ;
2

G = p?]m
12 p"2 Vi.
P?]~ tg*Bm
4 p"2 vt

pe'2
;H=----

4 p"iV'fn '

"Substitucí 82 ~ b2Mln + l2Nln cos2Bm a u2= 82 cos2A .
= b2M'fn lze opravný člen vzorce (7) přepsat takto

P?]'fn (82 + ?]'fnu2) p?]lnb2 f.I.?]'fnl2cos2 Bm
12 Nln, 12 p2 Vln + 12p2- =

= Gb"2 +,Dl"2.
Vzorec tedy odpovídá autorovu vzorci (2), je však
méně pohodlný, neboť v opravném členu se vyskytuje
neznámá 82•

c) Jordanovy-Eggertovy úplné vzorce se
střední šířkou a admutem

Tyto vzorce (odvozeny v ZfV ISS3,
při vzdálenostech 300-400 km tvar [4]

""I" P = 1 zn cos Bm + LI 19P ,
o g [2]m

b'l
19Q = 19 [1]m + LI 19Q , .

·lg alf = 19r sin Bm + LI 19 a , (10)
. p, a

19tg Am = 19Q ;Au = Am -"2; Au = Am +

+ ; ± IS0°,

198= 19~-~- = 19 Q'. sm Am cos Am

Zde značí

LI 19p = - ~ vZ"2 sin2 Bm + vlb"2-

- Xlb'~2l"2 - X2l"4

LI 19 Q = - V2l"2 ~OS2 Bm - vSb"2 -

- Xl b"2Z"2 - Xsl"4

LI 19a = V4l"2 cos2 Bm + vSb"2 - X4b"2l"2 +
+ Xb"4_Xsl"4.

to (13)

J
Hodnoty koeficientů Vi a Xi (funkce šířky) jsou

obsaženy v tabulkách [4].

Bohužel, v těchto vzorcích a rovněž ve vzorcích
pro řešení první hlavní geodetické úlohy byl vypuštěn

Xb4 p 108b4
člen IV. řádu 15= 2SS0 p4 ve výrazu pro LI 19 P

(a pro LI 19 Z). Při 8 < 400 km sice nepřesahuje 0,23 •
. 10-8, avšak při 8 = SOOkm činí již 3,S.1O-8. Jeho
zanedbáním se zužují meze působnosti vzorců ze
700-S00 km na 300-400 km a zanedbáni nijak není
zdůvodněno ani prakticky, ani metodicky; neboť
všechny ostatní členy IV. řádu jsou v těchto vzorcích
zachovány. .

V souhlase s naším doporučením byly ve druhém
vydání tabulek r. 1953 [4] tyto chyby opraveny a
tabulka oprav ub"4 byla rozšířena, což rozšířilo meze
působnosti vzorců (S)-(10) d? 700-800 km.
Vzorec pro LI 19P má tedy mít tvar 1)

LI 19 P = - ~-Vl"2 sin2 Bm + vlb"2 - Xlb"2l"2-

Nyn( uvedeme vzorce (S)-(1O) do tvaru (1)-(3),
oddělivše v. nich sféroidické opravné členy. Nejprve
odečtením (9) od (S) obdržíme vzorec pro 19 tg Am

l" B V2 "l219 tg Am = 19 cos mm. + _f""_ (1 +
b" 12

pb2+ ?];. cos2 Bm) + 12vt (1 - 2?]ln - 6?]i. tg2 B~ -

2 40 2 B 3 40)· 7pZ' pb'
- 1 1}m tg rYt - ?]m + 1440 + 2SS0'

Avšak

I) Analogicky v první hlavni úloze má být

LlIgZ = + {-Z'" sin' Bm -VI b'" + Xlb""l'" + X.Z"4-1~ Xb'"
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I

tg -2
1
cos Bm V~ p12

19 tg Am = 19 . b + 12 (1 +
SIn-

2

+ ?J~COSI Bm) + pbl", (1 - 21J~ - 61]~ tg2 B",
24 Vm

- 1'~1]in tg2 Bm-31]in) -1~_ pb2 VJ.:..
24 Vin

tg ~ cos Bm V~ fl1]~bz
19t9Am= 19 ---------'---"'- (1 +. b 6p2 Vm

SIn-
~

I 2 2 . 2 fl1J~ COS2 Bm12+ 1,5tgBm + 31Jmtg Bm + 1Jm)+--12r}í--'
(17)

což je v naprostém souhlasu se vzorcem (1).

Za účelem přetvoření vzorce (10) napíšeme

a a pa2 7pa'"
19 tg 2' = l~2+12+ 1440 + ... =

1 sin B fla2 7pa4. .
= 19 2 + -1'2'+-1440 + Li 19 a (18)

a vyjádřivše 19 1/2 pomocí 19 tg 1/2, obdržíme

a l. pa2 fll2 7pa4.
Igtg2'=lgtgT smBm+12-12+ 1440-

7pl4. fl V;n cos2 Bml2 flb
2

(3 + 8'/}~ +
- 1440 + 12 + 24p2Vt,

fl sin2 B bll2 fll4.+ 51]in) - 48 m + 1440 (7 cos' Bm -

flb'
- 6 sinl Bm cos2 Bm) + 192 .

Vyjádříme-li dále u2, u4., a b4. vzorci

a = 1 sin Bm [1 + cos2 BmV~12 +
. ' 12

. b2(3 + 81J~+ 5'1'}in) J+-._-----+ ...,
24 Vin

a2 = l2 sin2 Bm[ 1 + cos2 ~mV~12 +
b2 (3 + 8'1')~ '+ 51]~) ,-I+-----+ ...

12Vt,

u' • l' srn''Bi '+ . flb' ~ 19'sec b -= m' • " 192 - 2

. flb2
-8+"" (21)

+ fl cos2 BmV~ l2 flb! 2 5 "')----- + -- (3 + 8pm + 'l'}m-
12 24Vt,

p sin2 Bmb2l2 ,pJ4. '"
- 48 + 1440(7 cos Bm-

fl sin2 B l2
- 6 cos2 B sin2 B ) + m +m m 12

flb2 (1 2 2 4-- -V'" - + 1Jm + 1]m),8 m

1 . Btg-
2
SIn m

U j1J'fnb2 + fl'l'}'fncos2 Bml2 .
19 tg 2= 19 b 12p2 Vt, 121'2

cos2

d) Úplné vzorce Helmertovy

Helmertovy vzorce je nejpohodlnější porovnat
s úplnými vzorci Jordanovými-Eggertovými, jejichž
shodnost se vzorci (1)-(3) byla již prokázána. Zároveň
je však třeba Helmertovy vzorce opravit a zpřesnit.

Prof. F. N. Krasovskij uvádí Helmertovy vzorce na
vzdálenosti 200-220 km v následujícím tvaru [2]

19 ~ cos Am = 19D- ~4 [3P'2 tg2 BmW",2 +
+ 2P'2 (1 + eS cos 21Bm)] , (24)

19 8 sin Am = 19 P + ~4 [D'2 (1-11 sin2 Bm)-

- P'2 tg2 Bm W'fn], (25)2)

19 u" = 19 l" sin Bm + :4 {D'I [3 + e2(8-

- 11 sin2Bm)] + 2P' 2 (1+e2 cos 2 nll,J}. (26)

kde značí

P 1" cos B b" b"(l - e2)P'=-= --·~;D' =---
a p"Wm [1]ma = 7w~:-

b"Mm=---
a

D'22 2B
19D = 19 D' + 19 a + fl e c;s m

Pro případ větších vzdáleností Helmert připojuje
ke vzorcům (24)-(26) dodatečné opravy

") Jak dokátal K. L. Provorov r. 1937, ve vzorci (25)
má být D'I (1 + e' -11 e' sin' Bm) místo D'" (I-
11sin! Bm).
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k L1lg ~ cosAm: -+- 2~0 [- 8D'2P'2-14P' - )

- (30DJ2P'2,+:40P") tg2 Bm-15P" tg' BmJ,

k L1lg 8 sin A'" +L. [D" - 8D'2P'2 - }
m' 2880 (20)

---=- (30D'2P'2 + 12P") tg2 Bm - P'4o tg4 Bm]' I
k L1 19 a .+L- [15D" + 141"4 -. 2880
-(60D'2P'2 + 12P'4) tg2 BmJ , }
při čemž výraz D'4/2880 je ekvivalentní opravě ub4/15.
Ovšem při vzdálenostech nad 400 km přesnost vzorce

(28) již nestačí a je zapotřebí použít přesnějšího vzorce
Kriigerova, použitelného do 1200 km [2J:

, bM m !Je'2D'2a2
19 D = 19~,,- + 8N2 [cos 2 Bm +p m

+ e'2 cos2 Bm (4 - 3 cos2 Bm) J . (30)

"v /le'2 D4 cos 2 Bm , v'

Se zanedbamm clenu 6 N40 ' ktery prI s <10m
< 1200 km a Bm> 300 je m~nší než 1,1.10'8, lze'
napsat

bM m !Je' 2D'2a2 .19D = 19 -,- +--~-~. [cos 2 B +p 8N~,. ,ln

+ e'2 00S2 Bm (4 - 3 cos2 Bm)J . (;jI)

D'2a2 b2M2 b2
N'f:.- = N~, = V~1

a proto
b"M 2 b2

19D = 19 ---,!':- + fJ'Ylm . (1 - tg2 Bm + 4e'2 -
p 8p2V:;'

b"M !J'YJ2b2
- 3'YJ;') = 19T + 8p2 ~:;. (1 - tg2 Bm +

+ 4'YJ;"tg2 Bm + 'YJ;') . (32)

198 COS Am = 19 D - ~ [3P'2 tg2 BmW;' +

+ 2P'2 (1 + e2 cos 2 Bm)J + 2~O [~8D'2P'2_

-14P'4 - (30D'2P'2 + 40P'4) tg2 Bm - 15P'4 tg4 Bm]'
{33)

Po dosazení za 19 D výrazu (32) a zaměnění D' a P'
jejich hodnotami v souhlase s (27) obdržíme

bil !Je'2 cos2 B l2
19s cosAm = Ig __ . m~ (2+3tg2Bm+[IJm 8p2

,m2 b2+ 21];') __ '_"I~m_ (1.....:....tg2 Bm + 4'YJ;;'tg2 Bm + 1];;')-
8 p2 vt,
!Jb2l2 .

. - 1440p4 (4 cos2 Bm + 15 sm2 Bm) -

- 4!J
4

l4o
4 (14 cos4o Bm + 40 sin2 B,,~cos2 Bm +- 15 sin' Bm),1 Op

(34)
což je v naprosté shodě se vzorcem (9).
Analogicky lze dokázat, že jsou ekvivalentní Hel-

mertovy vzorce (25), (26) a vzorce (9), (10).

1. I když mají ruzný tvar, jsou vzorce Jordanovy,
Kriigerovy, úplné vzorce se střední šířkou a azimutem
Jordanovy-Eggertovy a úplné vzorce Helmertovy
v mezích uváděných členil. vzájemně ekvivalentní;
jsou též ekvivalentní s autorovými vzorci (1)-(4),
v nichž jsou odděleny sféroidické členy.

2. Vzorce Jordanovy a autorovy s vymez~ním sfé-
rických výrazu jsou vhodnější než vzorce se střední
šířkou a středním azimutem Jordanovy-Eggertovy a
Helmertovy, neboť opravné členy jsou v nich při
nejmenším 150-300krát (1 : 'YJ2)menší. Tato skuteč-
nost dovoluje uvažovat v nich při vzdálenostech do
700-800 km pouze sféroidické opravy II. řádu, za-
tímco vzorce Jordanovy-Eggertovy a jiné vyžadují
uvažovat členy IV. řádu (b4, l4, b2l2) již při vzdálenos-
tech 220 km.

3. Zanedbané členy (nepřesnosti) ve vzorcích Jor-
danových a autorových, které jsou řádu 1]2a4, jsou při
a > e ( . 510 km) menší než zanedbané členy ve
vzorcích Jordanových-Eggertových, které jsou řádově
a6• Proto přesnost a meze působnosti prvních vzorců
jsou větší než vzorcu druhých.

4: DalŠí rozšíření mezí působnosti 'vzorcu se střed-
"ními argumenty je prakticky nemožné, neboť by vy-
žadovalo uvažovat členy VII. řádu, což je velice těžko-
pádné.3) Meze působnosti vzorců Jordanových a auto-
rových se při uvážení sféroidických členů IV. řádu
zvětšují do 2500-2800 km.

5. Nejpoužívanější vzorce se střední šířkou a střed.
ním azimutem nejsou nejpřesnější a nejpohodlnější.

6. .Autorovy vzorce nevyžadují přechod s elipsoidu
na kouli. a zpět, a proto je lze považovat za vhodnější
než vzorce Jordanovy.

7. Přetvořením vzorců (1)-(5) vzhledem k argu-
mentu Bo = I(Um) autor odvodil zvorce pro přibližné
řešení druhé hlavní geodetické úlohy (na 6 des. míst)

při s < 6000 km a l < 900 [7].

[llJordan W., Eggert O.: HandbuchderVermessungs-
. kunde, B. III., Stuttg. 1923.

[2J HpacoBcHMtí: <D. H.: BblcllIaH reO)];e31IH,M.1932.
[3] HeJIJIb H. r., BapMHoB B. A.: BbICllIaH rco-

/leSMHMreO)];eSMtleCHUepaooTbI .. '1. I. M. 1932. '
" [4J Tá OJIMI.\bI)];JIHBblqMCJIeHMJIreO)];eSMqeCHMXHOOp-

)];MHaT,ryrH, I !lS/l. M. 1944, II MS)];.M. 1953 r.
[5] BYTHeBMq A. B.: HOBble MeTo;:rblpellIeHMHrJIaB-

HOtí:reo;:reSMqeCHotí:sa;:raqMHa 3JIJIllrrcoM;:re.COopH.
cTaTeíl:ryrH, B. XXI, M. 1948.

[6] BYTHe.BMq A. B.: PellIeHMe, OOpaTlIOtí:reo;:reSM-
qeCHotí:sa;:raqMrrpMpaccToHHMHX11012500-2800 HM.
TpY)];bIHMMrAMH, T. X, H.-CMO. 1958. .

[7J BYTHeBMq A. B.: IIpMoJIMffieHHoepellIeHl1e reo-
;n;eSMqeCHMXsa;:raq rrpMSHaqMTeJIbHbIXpacCTOHHMJIX.
MH<p.TexH. COOpH.,1948,.N~9.

3) Takové vzorce se zachováním členů VII. řádu (b',
1') odvodil r. 1949 Rainsford (E. S. R., č. 71, 1949, X.),
ovšem jejich praktický význam je sporný.
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Geodetický obzot
sv. 7/49 (1961) Č. 11

Dvouskupinové vyrovnání trigonometrické sítě s měřenými
vodorovnými směry podle závi~lých pozorování

V dobře známém rozvinovacím způsobu (Entwick-
lungsverfahren) H. Boltze, používaném obvykle k vy-
rovnání trigonometrické sítě s měřenými vodorov-
nými směry, vystupují koreláty ve tvaru lineárních
funkcí absolutních členů rovnic závislosti, přičemž
číselné hodnoty koeficientů absolutních členů, které
jsou k tomu nutné, vyjmeme z tabulek, sestavených
pro geodetické konfigurace, které se často vyskytují.
Nehledě na nepochybné teoretické přednosti má

Boltzův způsob řadu nedostatků, které ztěžují jeho
použití v praxi. Patří sem především nutnost vypočí-
tat, připojíme-li k soustavě z m rovnic třeba jen jednu
(m + 1). rovnici, znovu ve výrazech pro koreláty
všechny (m + 1)2 hodnoty koeficientů absolutních
členů rovnic závislosti; kromě toho ztěžuje značný
rozsah zmíněných tabulek jejich používání. V geode-
tické literatuře se nejednou poukazovalo na tyto ne·
dostatky Boltzovy metody a rovněž byly navrhovány
různé způsoby k jejich odstranění.
ť V tomto článku si všimneme dvouskupinového způ-
sobu vyrovnání trigonometrické sítě s měřenými vodo-
rovnými směry; který neIIláuvedené nedostatky a
jehož základem je algoritmus Z. Banachiewicze [4],
známý také pod názvem metoda druhých odmocnin
([3], str. 85).

2. Vyrovnáni volného jednoduchého trojúhelnikového
řetězce

Všimneme si nejprve volného jednoduchého troj-
úhelníkového řetězce (obr. 1). Soustava normálních
rovnic korelát, která zde vzniká, bude mít tento tvar:

6kl - 2k2 = -- W1 , l
~ .2.k.

l
• ~ ~~~ ~. ~~~ ~.~ ~2.' J
-2kó + 6k6= -W6·

Zavedeme-li l,lonašich úvah normální matici (matici
koeficientů soustavy) Nl1' vektor korelát K~ a vektor
absolutních členů TV1, můžeme soustavu (1) psát ve
tvaru jedné maticové normální korelátové rovnice:

Nuk~ = - TV1,

jejímž řešením bude
K~= -N~\WI'

kde N~\ je inversní normální matice.

I

I + 0,0079
+ 0,0238
+ 0,0636
+ 0,1669
+ 0,4370

o
o
()

u
u

+ 0,4082
U
li
II
o
o
()

o
o
o

+ 0,1443
+ 0,4330

o
o
o
o
o
o
o
o

+ 0,0546
+ 0,1637
+ 0,4364

o
o
o
o
o
o

• o

+ 0,0208
+ 0,0624
+ 0,1664
+ 0,4369

o
o
o
o
()

o

Poněvadž normální matice je symetrická, může být
rozložena v součin dvou vzájemně transponovaných
trojúhelníkových matic ([3], str. 86):

Nu = B'uBu . (4)

Horní trojúhelníková matice Bu je zde druhá od.
mocnina normální matice ([5], str. 158),kterou budeme
zkráceně nazývat maticovou odmocninou.
Z (4) přímo vyplývá:

N~\= B~\.B'~\.
kde B~\ je inversní maticová odmocnina.

Se zřetelem k (5) vyplývá z (3):

K~ = B~\YJ'

Y1= B'~\W!.' (7)
Protože koeficienty normálních rovnic (1) nezávisí

na tvaru trojúhelníků řetězce, můžeme prvky inversní
maticové odmocniny B~\pro řetězce s libovolným
počtem trojúhelníků vypočítat dříve, sestavit je do
tabulky a té pak použít k získání hodnot prvků vektoru
korelát K~ podle (6). Pro jednoduchý řetězec z 10 troj-
úhelníků jsou tyto prvky vypočteny a sestaveny
v tab. 1.

+ 0,0001
+ 0,0002
+ 0,0005
+ 0,0014
+ 0,0036
+ 0,0093
+ 0,02H
+ 0,0638
+ 0.1669I 1- 0,4:170

I ! + 0.4082r'+ ()'577:i-T~(;,~;~47 i + 0,6865 I + 0,6992 ! + O,7040'r-~ ~'-;;~~l~'~f~()~'7~o~--r';-~)~~I~--O-'7~07-2-'

+ 0,0030
+ 0,0091
+ 0,0243
+ 0,0637+ O,lo669
+ ~,4370 ,

o
o
o

+ 0,0004
+ 0,0013
+ 0,0035
+ 0,0093
+ 0,0243
+ 0,0638
+ 0,1669
+ 0,4370

o
o

+ 0,0012
+ 0,0035
+ 0,0093
+ 0,0243
+ 0,0638
+ 0,1669
+ 0;4370

o
o
o

+ 0,0002
+ 0,0005
+ 0,0014
+ 0,0036
+ 0,0093+ 0,02H
+ 0,0638
+ 0,1669
+ 0,4370

o
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Podobné tabulky pro některé jiné geodetické kon-
figurace jsou uvedeny v práci L. F. Djačenka ([2),
str. 31).
Používání tabulky 1 si ukážeme na příkladě troj-

úhelníkového řetězce (obr. 1). Pro tento účel si vypí-
šeme hodnoty prvků vektoru :- W1 na proužek pa-
píru (tab. 2) tak, aby rozdělení jeho řádek přesně

-w,
-w,
--w,
--w,
-to:.
--ID.

-0,93
-0,7:1
+0,63
:+-0,52
+0,05
+0.93

odpovídalo stejnému rozdělení tabulky 1. Přitom při-
kládáme levý okraj takto získaného posuvného sloupce
postupně k pravému kraji sloupců 1... 6 tabulky 1
tak, aby jejich stejnojmenné řádky byly totožné a ze
součtu součinů čísel, která jsou vedle sebe, dostaneme
hodn6ty prvků vektoru Y1•
Například:,
Yl = + 0,4082 (-0,93) = -0,3796
Y; = + 0,1443 (-0,93) + 0,4430 (-0,73) = -0,4503,

Získávané prvky vektoru Y1zapisujeme na proužek
papíru (tab. 3), jehož svislé rozdělení přesně odpovídá
Tab. 3.

-0,37961-0,45031 +o,10481 +0,2671

y, I v, I v, t' v,

I +0,1240 I
I v, I

stejnému rozdělení prvních šesti sloupců tabulky 1.
Přikládáme-li horní kraj takto získaného posuvného
řádku postupně ke spodnímu okraji řádků 1 ... 6 ta-
bulky 1 a vezmeme-li pokaždé součet součinů pod
sebou ležících čísel, dostaneme hodnoty prvků vektoru
korelát K~.Například:

leg = 0,4370.0,4538 = +0,1983
k~ = 0,4370.0,1240 + 0,1669.0,4538 -:- +0,1299
Tabulka 1 obsahuje hodnoty prvků matice B;\ je-

nom pro řetězce, které neobsahují více než 10 troj-
úhelníků, můžeme ji však snadno rozšířit i pro řetězec,
který se skládá z libovolného počtu trojúhelníků.
Tak například, abychom dostali tabulku prvků matice
B;\ pro řetězec z 12 trojúhelníků, stačí na pravé straně
tabulky 1 připsat dvakrát její desátý sloupec a po-'
sunout jej pokaždé o jeden řádek níže než je předchozí
a. pr4zdná místa vyplnit nulami. Poslední tři sloupce
t,aktorozšířené tabulky budou mít tedy tvar uvedený
v tabulce 4.

I

i I
!

... I 1/10 Vn V"
i I i ,

I
I

I
,

k,O .... +0,0001 ° I Ok.- .... +0,0002 +0,0001 O
koO I .... +0,0005 + 0,0002 +0,0001
ko" · .. +0,0014 +0,0005 +0,0002
kO, ·.. +0,0036 + 0,0014 +0,0005
koo · .. +0,0093 +0,0036 +0,0014
k,O ... +0,0244 +0,0093 +0,{)036
kit ... +0,0638 +0,0244 +0,0093
k.o ... +0,1669 +0,0638 +0,0244
k"o' ... +0,4370 +0,1669 +0,0638
ku' ... ° +0,4370 +0,1669
kllo ... O O +0,4370

:2 ... +0,7072 I +0.7072
,

+0,7072

3. Připojení nových podmínek

Připusťme nyní, že jednoduchý řetězec trojúhelníků
(obr. 1) je vetknut mezi dvě pevné strany AB a OD,
jejichž délky a směrníky se neměnÍ. Potom k šesti
normálním rovnicím, odpovídajícím podmínkám ses-
kupení trojúhelníků a vytvářejícím první skupinu,
připojujeme dvě nové rovnice, vyplývající ze základ-
nové a směrníkové podmínky a tvořící druhou sku-
pinu. Pak, jak můžeme ukázat, budeme mít místo
jedné maticové normální rovnice (2) následující sou-
stavu dvou maticových normálních rovnic korelát:

NllK1 + N12K2 = -W1, N21K1+ N22K2 = -W2

(8)

Jestliže zavedeme do našich úvah blokovou normální
matici (matici koeficientů 'soustavy) n, blokový vektor
korelát l{a blokový vektor absolutních členů !17,
můžeme soustavu (8) zapsat ve tvaru jedné blokově
maticové normální rovnice korelát:

2('!{ =- ID (9)

Řešení rovnice (9) můžeme potom dostat ve tvaru:

l{ = - 2(-1 ID, (10)

kde 2(-1 je inversní blokově normální matice.

Rozložíme-li blokovou matici n na součin dvou
vzájemně transponovaných blokových trojúhelníko-
·vých matic:

U = It' It (11)
kde It je blokově maticová odmocnina (druhá odmocnina
z blokové normální matice) a vezmeme-li v úvahu, že

);lI_ It-l f/-l (12)

kde (-1 je inversní blokově maticová odmocnina, můžeme
místo (10) dostat řešení rovnice (9) také ve tvaru

Z určení inversní blokové matice vypl~á rovnice:
( (-1 = ~, (15)

kde cf je bloková jednotková matice. Rozvedeme-li
rovnici (15) a znásobíme~li blokové matice v její levé
části, dostaneme po jednoduchých přetvořeních vzo-
rec pro určení inversní maticové odmocniny:

f-1 = (B;i, ~~J"
O , B;~

Zde jsou B;11 a B~1z inversní maticové odmocniny
z Nu a N22, a Bl-z1l = B;~B12B;~ . Z (16) přímo vy-
plývá další důležitá vlastnost inversní blokově mati-
cové odmocniny: při připojení podmínek druhé sku-
piny k podmínkám první skupiny zůstává maticová
odmocnina B;~beze změny.
. Uvedená vlastnost umožňuje snadno určit s EO-
užitím tabulky 1 podle (16) hodnoty bloků B17l a
B;~ pro nově připojované podmínky a získat tak
hodnoty vektorů korelát;

K1 = K~ + Bl-llY2, K2 = B;~Y2 (17)

Pochopitelně může být tento způsob rozšířen na
libovolný počet nově připojovaných podmínek a na
trigonometrické sítě jakéhokoliv tvaru.
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4. Výpočetní postup a pracovní vzorce •

Všechny výpočty podle (16) je vhodné umístit
v souvislém schematu, které je pro případ tří podmínek
první skupiny a dvou podmínek druhé skupiny zobra·
zeno v obecném tvaru v tabulce 5.
Vzorce k určemprvků jednotlivých bloků inversní

blokově maticové odmocniny, vyplývající přímo
z (16), mají tvar:

Blok B'1I bif = Lbt1) ni, (i = 1,2, , q; i =
1=1

Blok B'22 bii = -]1 ni; -~bli ,
1-1

i-I ) /- L bli b/; / bii , (i = q + 1, ..... r) .
1=1 /

(
i_I) /

Bloky B(-I) a B-l b(-I) = " b(-I) bl· / b'i b(-I) =
12 22ii ~ il '/ ., ii

1-1

= l/bii .

Prvky vektorů Y1 a Y2 se určují podle vzorců, které
jsou obdobné prvnímu a třetímu vzorci (18):

I
I

1 I -31-0402
2 +2 +0;288
3 +2

1

-0,153
4 -4 +0,311
5 +4 -0,191
6 -3 -O,OG7

I -w,
I -0,93
-0,73
+0,63
+0,52
+0,05
+0,93

-4,332
+1,658
+2,477
-3,169
+3,859
-2,137

I -w, I s, I
+7,173/
+0,085

7 +10 I -0,147
8 1.+0,712

I -

--w,
--w,
-w.

I

I ~ ,
1~~I)
I
I
I

i

Yl == - Lbl~l) Wi, (i
I~I

i-I ) I-L bli bZi I bii> (i > q)
1=1 I

Výpočet prvků vektorů korelát Xl a X2 se provádí
podle vzorců

r r

ki = k? +L b~?)Yz. (i -< q), ki = L b~~I) y" (i > q).
I=q+l 1=1

Ke kontrole výpočtů použijeme vzorcú:
i

ai =L bl;t) s" U<; q),
1=1

r

ak = L ar1) y, .
1~1

bU(-I)

1120(-1)

o

b18(-1) -

b23(-I)

b33(-11

bu(-I) II

b24(-I)

b34(-1)

i

b1O(-I)

1125(-1)

b25(-1)

b45(-I) k,

b55(-I) k,

()

b••
Y5 ř~'2
0'5 I',

+0,0546
+0,1637
+0,4364
oo
o

I ni21) I K,

+0,22451 +0,0963 -0,5930
-0,1649 -0,0534 +0,1162
-0,1597 -0,0158 +0,3424
+0,2458\-0,0262 -0,1527
-0,2229 + 0,0044 + 0,4346
,+0,2057 +0,046G -0,1230

I R2~ I K,

o --I +0:56021 +0,0627 --0:;~41
o o + 1,2375 -0,9808

+0,7040 +0,68871 +1,3521
1

-1,7804
_._."----

____ I B'" I

+0,4082
o
oo
o
o

+0,1443
+0,4330
o
o
o
O

+0,0079
+0,0238
+0,0636
+0,1669
+0,4370

O

+0,0030
+0,0091
+0,0243
+0,0637
+0,1669
+0,4370

+0,0208
+0,0624
+0,1664
+0,4369oo

g I

+0,69921,+0,4082 +0,5773 +0,6547 +0,68651

-1,2246 +0,4331 + 1,0364 -1,3524 + 1,2315 -0,8404 + 1,7852
-0,1641 +0,0667 -0,0416 +0,1200 -0,0376 -0,0436 -0,0904
-0,3796 -0,4503 +0,1048 +0,2671 +0,1240 +0,4538 -1,3824
---1.7683 +0,0496 +1,0996 -0,9653 +1,3179 -0.4302 +0,3124

o
+0,8081

1

-0,7926
+0,0155
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Výpočet hodnot prvků ve schematu (tab. 5) se
provádí postupně po sloupcích jednotlivých bloků
s kontrolou pomocí součtových řádků. Číselné hodnoty
prvků bloku B~;se vypisují přímo z tab. 1.

Je třeba poznamenat, že nepočítáme-li dále s Prl-
pojením nových podmínek, pak nemusíme počítat
prvky bloků B~-p a B;12 podle tab. 5. V tom případě
můžeme určovat hodnoty korelát podle vzorcú, které
jsou podobny vzorcúm používaným v metodě druhých
odmocnin ([3], str. 86):

kr = Yr/bl'r, ki = (Yi - ± bil kl) / bii , (l\ > q) ,
1=i+1 /

k, = kP - (± bil k1) / bii, (i q) .
1=i+1 /

5. Číselný příklaq

V tab. 6 je podle popsané metody uveden číselný
příklad vyrovnání trojúhelníkového ře~ězce, vetknu-

těho mezi dvě pevné strany AB a OD (obr. 1). Údaje
k příkladu jsou vzaty s určitými změnami z knihy
1. M. Gerasimova ([1], str. 310). Číselné hodnoty prvků
bloku B~;, jsou brány přímo z tab. 1. Zvláštních
vysvětlivek k vyplnění tab. 6 není zapotřebí vr.hledem
k dříve uvedeným vzorcúm (18 ... (22).

[1] repacIIMoB 11. M., IIpaHTIIqeCKOe pYHOBOncTllo
rrOBhIQIICJ1elntHM Tpl1anrYJ1HIU'1II 2, 3 II4 RJJaCCOB,
reOJl:e3II3Jl:aT, M., 1941. '

[2] .JJ:hHQeHHO JI. <D., Tp. POCT. Hj.JJ: IIHHC-CTpOl1T.
IIHCT. 1957, CTp. 5-33.

[3] <Da Jl:j'(e e BaB. lI., BhlQl1CJ1IITeJ1hHhle MeTOJl:hl J1Jl-
HeuHou aJ1reGphl, rOCTeXTeopeTII3j'(aT, M.-JI., 1950.

[4] Banachiewicz T., Rachunek krakowianowy, Paú-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, .Warszawa, 1959.

[5] Hirvonen R. A., Ztschr. fiir Vermessungswesen,
1958, 5, S. 154-166.

Přel. A. Lorencová, VÚGTK v Praze
Lektorovall:nž. dr. Franti.šek Brož, VÚGTK, Praha

Změny šířky
období

na Geodetické observatoři
1958,7-1959,9

Pecnýzeměpisné
v

(Pokračování.J
V. Řetězový zpÍlsob vyčíslení změn šířky. '
Vzhledem k nedostatečné přesnosti deklinací v sou~

s~avě [3] zvolíme řetězový způsob vyčíslení změn šířky.
Ukolem bude stanovit opravy deklinací středů řad.
První krok k řešení znamená sestavení rozdílú okamži-
tých zeměpisných šířek odvozených vždy ze dvou řad
téže skupiny a pozorovaných v jediné noci. Připojením
poloviční hodnoty příslušné průměrné hodnoty rozdílu
přivedeme deklinace ke středúm skl1pin. (Viz tab. 6).
Sti'cdní chyba pozorování, odvozená z těchto rozdílú

dvou sousedních řad [15]:
r--'------------~- --------------~

m=± ~n-l-fl.'[('<pi-<pi+l)-- kl.'(<Pi-<Pi+1)]2 (U)

definuje přesnost jedné řady:

. Ťlady rn nad)' fJn nady rn

A~-AI 0,22" B~-HI 0,20" D2-DI 0,24"
A5-A4 0,19' C~-Cl 0,24" D3-Dl 0,20"

Střední chyba jedné úplné řady, odvozená ze všech
pozorování je 0,22". Pro srovnání uveďme střední chybu
jedné řady Zeissova zenitteleskopu 135j1750 mm Pol-
t-avské gravimetrické observatoře za léta 1949 až 1956
[16] :

"I,ullina I m I i:ikuplna I rn
I

A-

I
0,18" I C ! 0,14"

i
B 0,15" D I 0,15"

Spojení mezi skupinami odvodíme z rozdílů výsledkú
pozorování večerní a ranní skupiny v jediné noci. Za-
vádí se váha spojení

p = ~ ~ _mi ni (12)
2,4J m. +n.

"

kde mi, ni označují počty párú hvězd v ranních a večer-
ních skupinách; mol).ou být buď osm neho čtyři. (Viz
tab. 7). '
Rozdíly na celoroční cyklus json sestaveny v tab. 8.

Rku-
I I I

I Vyroynan"';--
piny Roulí! l' liP /.

I l'ozdil

I
I I I

I

A-B +O,OO~"
I

14,7 I
(1..068 -0,013' --O,OOU"

B-O -O,OUl " 8,8 0,114 -'0,021 " ---0,112'
C-D

I

+0.3R3" I 13,7 ! 0.073 -0.014" I +0,36U'
D-A -O,~l!j" G,3 I 0.159 -0,02U' I ---0,2-i8"

!A..,-A +0,077" I 4:1,,) I o,n~ -0.077' : + 0,000'

Vidíme, že, přestože odchylky mezi řadami, vzniklé
hlavně chybami v deklinacích katalogu [3], jsou značné,
uzávěr je velmi malá hodnota +0,077". Uveďme, že
uzávěr z pozorování na Zeissově zenitteleskopu v Pol-
tavě při stejném druhu programu za 1949,7 až 1956,5
činí při váze P = 187,3 : -0,186". [16]. Rozdělením
uzávěrové odchylky nabývají opravy skupin hodnot:
A: --0,030", B:--0,039', C:--0,151", J): +0,218".

__ I Celková oprava

I
I -0,033"

-0,027"
--0,355 "
+ 0,221"
-O 127"
+0:0~9
-O 365"
+0;OG3"
+0,435"
+0,001 "
+0,016'

-0,003"
+0,003 "
-0,288"
+0,288
~0,088'
+0,088 "
,-0,214"
+0,~1~ "
+0,217 "
-0,217
-0,20~"

",0,030"
--0,030"
--0,067 ,.
--o 067"

---O' 03U"
--0:039"
-0,151"
-0,151 "
+0,21K'
-I 0.218'
-I 0,218'

Přehled observací jednotlivých řad, světový čas
středu řady, jakož i okamžitou zeměpisnoll šířku po
řetězovém vyrovnání podává tabulka 10.
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Hodnoty křivky jsou na okrajích extrapolovány,
neboť je budeme potřebovat pozdějipro odvození střed-
ní šířky.
VI. Orlovův způsob vyčíslení souřadnic llÓlu.
V dalším zkoumejme "empirickou" křivku, podávající

obraz dlouhodobých změn zeměpisné šířky na Geode-
tické observatoři Pecný. Při volbě metody uvažme, že
analyzované období řádově odpovídá jen jedné Chandle-
rově periodě a že naše "empirická" křivka má jistě
zbytkové systematické chyby i po opravě deklinací
řetězovým způsobem. Klademe-li si nadto za cíl odvodit
z našich observací pohyb okamžitého pólu rotace Země,
nemůžeme užít původně předpokládaného postupu
[14]:

/1 (p = :r cos A+ y sin A
cos rp /1 (t = Y cos A --- x sin A (13)

neboť sice známe hodnoty LIrp, nikoliv však LIa. Nebylo
totiž možno sledovat změny azimutu průchodních
přístrojů, měřících korekce místníoo času v poledníku

Tab. 7

Datum!rOZdíl! o~~a-I p'l~atumlroZdíll OJ;';:-I P IDatum!rOZdfl! o~~a-I P !Datum IrOZdfl[ o~~a-I P IDatum IrOZdfll o~;.a-l P

Z výsledků pozorování jsou v tab. 11 vytvořeny
střední hodnoty za kratší období.
Tab. 11.

Datum I
průměrná zeměpisná

I
Počet užitých

šií'ka ř'ad

1958 IX 16 49°5*"56,52.5"

I

28
X 2~ 56,420" 8

XII 9 56,436 " ()

1959 I 16 56,374" 7
II 1 56,223 " 13
II 18 56,040" 10
III 2 55,908 " [)

III 15 55,981" 10
III 30 55,928" 8
IV 16 55,812" li>
V 11 55,953 " 7
V 23 55,967 " 8
VI 4 56,123" 4
VI 21 56,062 " n
VII 9 56,191 " 1 8
VII 28 56,088 " 4
VIII 16 56,260 " 11
VIII 25 ,56,273 " 6
IX 3 56,408" II
IX 14 56,3·t9 " 12
X 3 56,504 " 27
X 15 56,463 " 7
XI I 56,522 " 3
XI 23 66,466 " 2
XlI 27 56,230 " I 3

Jednotlivé body vyneseme- do grafu (viz obr. 4)
a z nich odvodíme "empirickou" křivku změn zeměpisné
šířky. Její hodnoty, sestavené po pěti setinách roku
jsou uvedeny v tab. 12.

Tab.12.
/

I Epoeha I I:Epocha emp. enlp. Epocha! emp.
49°54' 1ll'5·ť 49°54'

,

I
J 958,60 56,33" 1959,15 56,07 " 1959,70 56,43"

65 56,40" 20 65.93" 75 56,48"
70 56,46" 25 55,86" 80 56,49"
75 56,49" - 30 55,86" 85

I
56,48"

80 56,.50" 35 55;89" 90 56,44"
85 56,50" 40 55,97 " 95 56,37"
90, 56,4 7 45 56,05" 11l60,00

1
56,31"

05 56,46 ~ 50 56,13" 05 56,23"
1951l,00 56,40" 55 56,20" 10 56,16"

06 56,32" 60 56,28" 15
I

56,09"
10 56,21 " : 65 56,36"

i

A(I,2)- B(1,2)

151\-3171 +3211 1,3 f~".
16 -112'\ +ll61

1
1,0

29 +91 -87 1,3
301 -1201 +]'241 1,3

II. 3 + 731 --69, 1,3 Y.
51-50 +541 1,(1
131 +99\ -951 1,0
1nl +202 -198, ],3

2!\' :1!~1=i!i\ U
19 +78-741 1;3

I +41 114,71

B(l,2)-C(l,2)

31-lllol + !lili
13' + 161-1071
14 -30 -611
16 -377 +286
11-246- +155'
12 +4521 -543

"1- ""[ ''"'
I I
1-911

C(1,2) - D(l,2,3) D(l,23)-A(1,2)

1,01ft 3i +3061771 1,3
13t. 9\ -192\ - 27

1,3 4, +364 +11l 1,31 22 -167 - 52
1,3 51 +262 +121 1,3\ 301 -4151 +11l6ti 59 ~~I t~~~=m ~:~XII. 41\1\11

111
-28

1,3 VHI11 +6ll -228 1,0. II

19 +396 13 1,3
24 +512\-129

1
1,3 I I

26 +384 -- 1 1,0 I
lX. 21 +1901 +11l3 1,3 ,

41 +212 +171\ 1,3 I
8,81 I +383( [ 13,71 (li I -2191 I

58
IX. 2

3
4
5

12
13
21l
3
8
Il

Al_I_~nus_~I~_~~_~~~~_~ _

I I opra- : I I opra-Datum IrozdU va lDatum rozdU va

58 'I I -Il; I--68, X. 22,- +76 - 70 t 2111-1(i8, -315
+78 XII. 4 +28 -22 30 +2181 +41

+121 59 Ul. 'lI +77> -100
-202 I. 15' +34 --28 16 +781 -9!l
-350 Ir. 31 +,46 -40 lil -u1i -1%
-402 11 -405 +411 271 +431 -134
-257 19, -21l +3,5 311 +2871 +110
+246 26i +451 -4461V. 13; +351, +]74
-106 III. 2

1

' -153 +159 141 +5311 +3,54
-148 3 --2 +4 16, +216' +3!l---- __ I '
-163PI'úmfr, +006 +75V. li: +68 -109-------'-------=- 1

+203 12, +441 +264
+346 -----1----

PrůIU"i +]77 ±58
-----_ .._---

367
-513
-556
-233
-85
-33
-178
-681
- 329
-287

59 CI minus C2 Dl minus D3

VII. ~~ ;~;~ +;;'~ ~~H-~~--+58r-151 ~.lT448i + ~:

24 -462 +27 22 +21l0
1
' +139 181-2321 -187

lX. 1 i-50'; +7p VI. 4 +511 -82 25 +301-449
2 , ---61l5 +260 51 +3031 +126 28 -5\19 +180
4 , --.5901 +15;; 17 +]201:-301l 21l1-464 +45

10 I +621 --41l7 23 +308 +121 30 -3491 -70
11 '-3811 -54 24 +653 -224 X. 5 -641 +222
14 1~821l1 + 394 VII. 7; +968 -531l 61 -447 +28
15 1-4.511 +16 81 +313 +116 8\ -344 -7:-'

-~-------'-- 10, +271 +1.58 1
1
3
6
:~5._)?I, _ 63)',~)

Prům.' 1-43,51 ±48 281 +400 + 29 _ ~.):-- 00_________ XI. 23 - I.h + 307

Pl~)~ěr,--H2\1i:7] I II

A4 minus .\ú 'Prúměrl--=-il<-~57

5[ +857\ 281
6 I +530: -1-46
8 '+5001 +76
16\-101151 + 161

PrŮměr +57().i ±961

59
1,3 IX,
2,0
1,0 X.
2,0

D(l,3)-A(4,5)

29 +3221-3891
30 -111 + 44
2 -506 +431l
5 +90 -157
6 +8 -75
8 -58 -Il
12\ -250 +18313 -33 --34
16 -,244 +177
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Datum I I

I
i

I
. I

a pozo' 02

I
Dl D2

I
AI A2

I
B1 B2

rovatel

58 I IIX.
2. A 56,803 56,735

24,6 25,8
3. A 56,686 56,710 56,789

18,4 24,6 25,7
4. A 56,660 56,604 56,726

18,3 24,6 25,6
5. A 56,646 56,854 56,653

18,3 24,5 25,6
9.A 56,447

18,3
10. A 56,445

18,2
12. A 56,505 56,501 56,152

18,0 24,0 25,1
13.A 56,599 56,6'82 56,281

18,0 24,0 25,1 ,
29. A 56,794 56,538

23,0 24,0
X. 3. A 56,104 56,351

22/1 23,7
8. A 56,448 56,343

22,4 23,5
9. A 56,309 56,162 56,179122,4 23,4 28,0
22. A 56,528 56,366 56,4'01 56,J31

21,5 22,5 27,0
,"" i29. ;.\ 56,334

30. A 56,382
22,'0

56,549
21,0· 27,6

.. 31. J 56,472

56,45J

20,9
XII.

4. J 56,424 56,628 56,480
17,7 18,7 23,3 24,3 ,

18. J 56,138 56,485
59 16,8 17,8I. 13. J 66,243

20;7
56,711115. J 56,417 56,389

20,5 21,5 26,4
16. J ! 56,174 56,277

21,5 26,3
20.J 56,405

21,2
56,11629.J 56,212 56,108

19,6 25,6 27,1

pozorováním mir [17] vlivem opoždění výstavby ob-
servatoře.
Musíme tedy pro vyřešení úkolu zavést určité teore-

tické předpoklady [18], [19]. Budiž v počátečních
úvahách Země absolutně tuhé těleso, jehož ókamžitá
osa otáčení Je totožná s osou maximálního momentu
setrvačnosti. Průsečík osy s povrchem Země, který je
v tomto případě středním pólem, budiž počátkem pra-
voúhlých souřadnic x, y. Nesouhlasí-li osa rotace s osou
maximálního momentu setrvačnosti, bude se pól pohy-
bovat rovnoměrně po kružnici okolo počátku souřadnic
a splňovat vztah /

dx dydt = f30 y, dt = -f3ox (14)

kde f30 je úhlová rychlost pohybu, spojená s Eulerovou
periodou To vztahem

f30 = 2" (15)
To

(Viz např. [20J). Mění-li se současně i pól inercie a jeho
souřadnice ~, 'rJ jsou funkcí času, potom

dx .dy
-dT = f30 (y - tJ) , dt = - f30 (x - ~) (16)

což jsou Helmertovy rovnice pro pohyb okamžitého
pólu rotace pro absolutně tvrdou Zemi [21]. Přijmeme
i předpoklad Newcombův [22], že deformační síly Země
posunují pól inercie vždy ve směru pólu rotace. Před·
pokládejme též neměnnost vzdálenosti pólu od počátku
souřadnic. Platnost (16) je v tom případě zachována.
Pouze úhlová rychlost se změní z f30 na f3 neboť

f3 = ~ kde (17)T
T je perioda Chandlerova a (16) zní

dx = f3 (y - 'rJ) -~- = -'- f3 (x - ;) (18)
dt ' dt

Datum

I
a pozo- AI A2 B1 B2 CI C2
rovatel

I.
30.J 56,100 56,151 56,545

• 20,6 25,5 .27,0II. •
3AJ 56,437 56,397 56,335

19,2 20,3 25,2

4. A 56,207 56,118
19,2 25,2

5. A 56,069 56,110
19,1 25,1

11. A 55,948 56,359
18,8 19,8

13. A 56,107 55,999
18,7 24,5

19. A 55,952 55,987 55,758
18,2 19,1 24,1

26. A 56,345 55,900 56,048
17,8 18,8 23,6 !

III
2.A 55,792 55,951 55,952

17,5 18,6 23,3
3. A 55,921 55,925

17,4 18,5
9.A 56,140 55,975 56,074

18,1 22,9 23,9
16. A 55,864 55,962

22,5 24,0
18. A 55,698

22,4
19. A 56,111 55,927 56,122

-l7,4 22,S 23,9
20. A 55,937

22,3
24. A 55,389

22,0
27. A 56,025 56,158

21,7 23,4
31. A 56,0711 55,962

21,5 211,0IV.
l.A 55,828

21,4
3.A 55,95i 56,032

21,3 27,4
10. A 55,381

20,9
111.A 55,941 55,766 65,726

20,6 22,2 26,7 .

Datum

I I
I I

i

a pozo· B1 B2 CI C2 Irovatel I I

rv:'"
55,712114. A 55,972 55,617

20,6 22,1 26,6
15. A 55,632

20,5
16. A 55,743 55,7011 55,988

20,4 22,0 26,5
20.A 56,117

20,2
22. A 55,895

24. A
20,1

56,151
26,0

27. A 56,834
21,2V.

6. A 55,827
20,7

11. A 55.887 55,995 56,075
18,8 20,3 24,9

12. A 56,281 56,016 55,585
18,8 20,2 24,8

20.A 55,929 i$5,777
24,3 25,6 .

22. A 55,895 56,084 56,222
19,6 24,2 25,5

25. A, 56,067
24,0

26. A 55,959
23,9

29. A 55,804
23,7vI.

4. A 56,246 56,163
211,3 24,6

5. A 55,979 56,104
23,3 24,6

16. A 56,137
22,5

17. A 56,599 55,907
22,5 23,8

18. A 55.917
23.7

23. A 56.934 56,054
22.1 23.4
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Rambousek, Rtikl: Zm(jny 'l.em(jplsn~ !§it'ky na Geodetlck~ observatoři Pecný
v obdob! 1958,7 - 1959,9

Datum. I I I

Ia pozo· CI

I
C2 I Dl D2

Irovat·el I
VI.

56,0151 I I24. A 56,240
22,0 I

23,3 I I

I
25. J 55,756

I i21,9VII.
56,059[

I
7. J 56,599

I
21,2 22,5 I

8. J 56,291 56,4061
21,1 22,4 I

9. J 56,320 i21,0
10.J 55,898 56,0551

21,0 22,3
14. J 55,900

56,2121
20,7

27, J
21,2

28.J 55,981 56,009
19,8 '21,1

29. J 56,148
21,0VIII.

10. A 56,160
25,3

11. A 56.290 56,048
20,2 25,2

13. A 56,133
20,0

18. A

156,324

56,217 56,182
24,8 • 25,8 •

19. A. 56,151 56,444
J. ! 19,6 24,7 25,7

20. J 56;416 56,492

I24,6 25,6
24. A 56,349 56,192 56,220

19,3 24,3 25,4
25. A .56,181

19,3
26. A 56,356 .56,341

19,2 24,2
IX.

I.A 56,312 56,383
23,8 24,9

2. A 56,231 56,279 56,540

3. A I 18,7 23,7 24;8
56,490
18,6

Datum I I I I I
a pozo· , C2 Dl D 2 D3 A4 A5
rovatel I i

IX I I 56,6101
!

4. A .56,375 56,454 I

18,6 23,6 24,6

I
10. J 56,365 55,869

I 23,3 24,3
11. J , 56,403 56,350

I 23,2 24,2 I I

14. J 56,839
I

II 56,444 !23,0 24,0
15. J 56,193 56,210

I i
22,9 23,9

I
17. J 56,422 56,4511

22,8 23,8 I
18.J 56,415 56,228

22,7 23,7
21. J 56,010 i

22,5

I
25. J 57,050 56,601

22,3 23,3
28 .. J 56,577 56,757

I22,0 23,1
2(1 .J 56,832 56,877 56,247

122,0 23,0 27,7
30.J 1 .56,875 56,805 56,666[

! 21,9 22,9 27,6X.
2.J 56,249 56,470

I 22,8 27,5
5.J 56,592\ 56,814 56,469 56,188

21,7 22,6 27,2 28,5
6. J 56,572 56,600 56,270 56,316

21,6 22,6 27,2 28,4
8.• J 56,393, 56,318 56,091 56,1671

21.4 ' , 22,4 27,1 28,2
12. J 56,4191 56,384

21,2 I 26,8
13. J 56,501 56,439 56,218\

21,1 22,1 27,8
16. J 56,524 56,:>59 56,420 56,581

20,9 21,7 26,5 27,7
27.J 56,307

21,2
30. J 56,399

20,8

Datum

I I Ia pozo· Dl D2 D3 A4 A5
rovat.el ,

I IXI. I

9.J 56,859
,

20,4
23. J 56,313 56,620

18,4 19,4XII.
22. J

I

56,149
122,1

30.J i 56,169 56,3711

I 21,6 22,8

Jsou-li ~, 1J známy, lze i z jediné stanice určit x, y.
Určení průběhu ~, 1J odvozovalo mnoho autorů. Přehled
výsledků podává Fjodorov [23]. Všechny v podstatě
představují křivky, ležící v rovině kolmé na green-
wichský poledník. Pro náš případ označme podle Orlova
[18] střední hodnoty ~, 1J jako ~o' 1Jo

~o = O, tlo = 0,032 sin (18° t + H2°) (19)
kde t je v 0,0590 od počátku roku.
Za velmi zjednodušujících, ale pro naše krátké období

zcela opodstatněných předpokladů, že pohyb pólů lze
znázornit jako součet dvou harmonických členů, roční-
ho, s neměnnou fází a amplitudou, a Chandlerova o pe-
riodě 1,290 rovněž s neproměnnou fází a amplitudou,
získáme podle Orlova [19]:

x = Xa + Xc = + 0,088' cos (18° t + H2°) ++ O cos (15° t + c)
Y = Ya + Yo = - 0,075' sin (18° t + H2°)-

- O sin (15° t + c) (20)
kde t počítáme v 0,0590 od počátku roku.
Tvar ročního členu pohybu pólu X9o' Ya je ve velmi

dobré shodě s rozsáhlou Wahlovou analýzou [25] vý-
sledků Mezinárodní šířkové služby 1890-1936, kde
jeho tab. 2, zbavená konstantních členů v obou sou-
řadnicíCh, tj. upravená v pojetí Orlovově poskytuje
srovnání, které je uvedeno v tab. 13.

I Rozdll soní'adnicc ve smySlu Orlov minuS
Zlomek roku a \"90111

I pro x I pro !II

0.0 +0,004"
I

+0,003'
1 T ;) + I
2 T 4 + I
3 - 1

1
;')

4 O I
---- I:, - .j O

(l - 9 + 1
j' -- :2 .L 2
8

I
+ ;j

i
+ ;;

9 + 3 + 3

V rovnicích (20) ,známe z observací hodnoty okamži-
tých šířek qJ. Pro změny šířek můžeme rovnici Kostin-
ského napsat ve tvaru

Ll qJ = Ll qJa + Ll qJc }
Ll qJa = Xa cos A. + Ya sin A.
Ll qJc = O cos (15° t + c + .1.)

Závisí-li změna šířky pouze na pohybu pólu, pak
qJ = qJo + Ll qJa + Ll qJc (22)

Zde qJ. je střední šířka, kterou definuje rovnice (26):
1 t=4,

qJo = ~20 E (qJj + qJt+5 + qJt+6 + qJt+u) (23)
t=o

kde qJt je okamžitá šířka pro okamžik t postupující po
desetinách roku. Platnost tohoto vzorce i při značných
odchylkách od předpokládané délky Chandlerovy pe-
riody dokázal Sacharov [27]. Při nejnepříznivějším
nahromadění odchylek od teoretických předpokladů
chyba nepřekročí 0,01'. Naše "empirická" křivka hod-
not zeměpisné šířky poskytuje
pro epochu 1959,35 qJo = 49°54'56,213' .
pro epochu 1959,40 qJo = 49°54'56,212'
Vzhledem k tomu, že rozsah našeho pozorování nás

nutil extrapolovat okrajové hodnoty, přijmeme pro
naše další výpočty zaokrouhlenou hodnotu

qJo= 49°54'56,210'

1961/211



Rambousek,Rilkl: Zml!ny zemi?pisné šířky na' Geoaetic7cé obseruotoři Pecný
v období 1958,7- 1959,9._.~__ ~_~_--~_---_~

Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961J Č. 11

Tato hodnota nám též prmaSl prozatímní výsledek
určení zeměpisné šířky Geodetické observatoře Pecný.
Pro přesnější určení "absolutní" hodnoty v soustavě
FK3R bude užito měření m0todou stejných výšek
éirkumzenitálem.
Odvodili ji;!mCjiž dříve pro jednu řadu střední chybu

8,214". Z 230 řad, sloužících k odvození "empirické"
křivky, je střední chyba střední šířky observatoře
rovna ± 0,014". Výsledky odvozené u odchylek jedno-
denních prúměrů od "empirické" křivky jsou prakticky
stejné. Pro srovnání jsou v tab. 14 uvedeny výsledky
dřfvějšjch určení zeměpisné šířky "pecného [28]:

Tab. 14.

I stř'5'dní
, šu'ka
i

[

I okamžítá
epocha šU'ka

49°54'50"+

1889,43[6,610,07 ,,]
1937,58 6,110,04"

sterneck I zenit. VZd"

Buchar stejné
v:j-šky

-0,17"[2] '16'34"
-0'07"[29] ..~

Rozdíly okamžitých hodnot zemeplsné šířky po
0,05a z ,,,empirické" křivky, získané z našich pozorování
od střední šířky poskytují "empirickou" variaci šířky

.1 cp = cp - cpo (24)
Z této hodnoty získáme Chandlerův člen odečtením

hodnot pro roční člen podle [l8]:
,.j CPc= .1cp -.1 CPa (25)

"Empirické" hodnoty Chandlerovy vlny vyrovRáme
kosinusoidou metodou nejmenších čtvercú za předpo-
kladu 1,2 roční periody. (Viz tab. 15). Ůísolný výsledek
má tvar:

1959 1960
60 W 00

II ~I p.cn~__ ~ __ /"" -Pecný·emo
, 'I .• __ I

I /"'1 - -SIRr--,ý-- -1'- -_.

(Viz obr. 5.)
Předpokládáme ..li, že veškeré pozorované změny

šířky na Geodetické observatoři Pecný jsou zpúsobeny
pouze změnami polohy okamžitého pólu rotace Země,
pak odvodíme "vyrovnanou" hodnotu průběhu šířky

cp = CPo + ,,1 CPa + .1 CPo (26)
číselně, viz tab. 15:
cp = 49°54'56,210" + 0,OS5" cos (ISo t -+ 112°)--

- 0,019" sin (JSo t f- 112°) j 0,237" cos (I5° t T
-+ 72°52')

n 11 x cos A- 1Ia sin }. .:lep
a a n

0,00 -0,033" -0,070" -0,032' ~-+0,018" 1'--,-0,014" .
06 67' 67" 56" + 16" - 40' O
10 75" 40" 72"

I
+ 10" - 62" O

ln 86" 18" 82" + 6"
I

77" :;:
20 88" + 5" 85' ľ 86" Y26 82" + 28" 79' 7" 86"
30 67" + 48" 66" 12" I 77"
36 47" + 64" 45" 16"

I

-- 61"
40 21" + 73" 21" 19" 10"
45 + 6" + 75" I -+- 6" 19" 13"
50 + 33" + 70" I + 32" 18" + 14 "
55 + 57" + 57" ,+ 55" 15" + 40"
60 + 75" + 40' + 72" 10" I ·f 62"
6,5 -1- 8.5" + 18" + 82" 6" + 77"
70 + 88" 5" + 85" + 1·" I +

86"
76 + 82" 28" + 79" + 7" -I- 86"
80 + 67" 48" -1- 65" + 12" i -'- 77"
85 + 47" 64" + 45" + II;"

I +
61"

90 ..(. 21" 73" -1- 21" + 19" + 40"
95 6" 75" 6" + 19" I + 13"

I

I I Roz di!

(/ i.:l'P l.:l ,emp. L>. vyr. vyr.
'''SIR 'I'Vr,-

I emp. 'lc 'l'c ,'I']

i
- 'PS1R

1958,70 -+ 250 + 164 + 266 ,56,561" 66,481" 1-- 0,080"75 + 280 + 194 + 276 572' 525" _. 47"
80 t- ~90 + 213 + 270 55711 525" '_ 32"
85 + 290 + 229 + 249 52Q" 472" .- ,f8"
!l0 + 260 + 220 + 213 463" -116" - 48'
95 + 24J) + 227 + 165 388" 3~0" - 68"1969,00 -+- 190 + 204 + 109 305" 228" .- 77"
05 + 110 + 160 + 48 218" 137' 81"
10 o + 62 - 14 134' 072" - 62"
15 - 140 - 63 - 72 061" 030" - 31"
20 - 280 - 194 - 122 002" 55,993" - 9"2.'; - 350 - 264 - 162 55,962" 977" + 15"
30 - 350 - 273 - 187 946" 970" + 24"
35 - 320 - 259 - 198 951" 972" + 21"
40 .- 240 - 200 - 192 978" 992" + 14"
45 - 160 - 147 -171 56,026" 56,014" ,- 12"50 - 80 -- 94 - 135 089" 056" - 33"
55 - 10 - 50 - 87 163" 112" - 51",60 + 70 + 8 - 31 241" 200" - 41"
65 + 150 + 73 + 30 317" 300" - 17'
70 + 220 + 134 + 92 m:1 400" + 12"
75 + 270 + 184 + 150 429" - 17'
80 + 280 + 203 + 200 487" 435" ,.' 52'
85 + 270 + 209 + 240 511" 430" I - 81"

1

Z vyrovnané hodnoty -prú bi\b 11 šířky přcjdomt'
k sOLlí'ac1nicímpólu

x = Xa t- Xo
Y = 1/a ! l1c

číselně
x = -'- 0,088" cos (ISo t 112°) 0,237" cos (15° t !

357°39')
1/ = -0,075" sin (ISo t + 112°) - 0,287" sin (150 t

+- 357°39')
(Viz obr. 6,j'

"ÚGK Opavu se svou ZP ČSVTS pořárlá dne J 2, 12. 19b1
v 8 hod., Dům osvěty Opava,
"D é n n o v é tec hni k y"

na téma: Technicko hospodářská mapa vyhotovená foto-
grammetriclwu metodou.
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v

Ceskoslovenské geodetické prístroje

Výroba geodetických prístrojov v Československu má
bohatú tradícíu. Ešte dnes sa používajú na svete
myšlienky a návrhy konštruktéra ínž. Tíchého [klínové
stupnice meračských lát, logarítmický tachymeter atď.),
kloré vzníkli v minulom storočí okolo roku 1880. Vtedy
neexistovali na našom území žiadne jemnomechanické
a optické závody, takže návrhy inž. Tichého museli
byť realizované v iných zemiach.

Bratia jozef a lán Frič založili v Prahe roku 1888
jemnomechanickú diefřlU, ktorá behom niekofkých rokov
nadobudla vefký význam aj pri vývoji geodetických
prístrojov. V tomto závode boli v rokoch 1883 až 1885
vyrábané teodolity značky "Duplex", u ktorých boli
poprvý raz na svete použité sklené kruhy. 'Tento svetový
primát našeho jemnomechanického priemyslu je aj
v odborných kruhoch len vefmi málo známý. Uvedený
teodolit so skleným kruhom bol Iozefoma lánem Fri-
(om podrobne popísaný už v minulom storoU, nielen
v domácej odbornej tlači v "Zprávach spolku archi-
tektů a inženýrů v Království Českém" [1J, ale aj
v zahraničnej v Zeí.tschrifte ml' lnstrumentenkunde roč.
1886 [2]. Pristroj bol tiež predvedený na sjazde inži-
niet·ov v Budapešti r. 1886. Konštruktérom Duplexu bol
lán Frič, nakofko jozel Frič bol len obchodným vedú-
cím podniku.

Teodolit Frič - Duplex [obr. 1) je repetičný minu-
tový teodolit s 2 ďalekohfadmi, so stupnicovými mikro-
skopami pre odčItanie na sklenom vodorovnom kruhu
Vertikálny kruh je kovový a odčíta sa verniérmi. Prí-
stroj bol určený pre banske merania a pre geodetické
práce, najma na stavenisjm. Rez teodolitom Duplex
vidíme na obr. 2. Sústava repetičných osí je kuželová
a vyhotovená z bronzu. Svorka a pohybovka limbu sú
umiestnené na trojnožke blízko stavacích skrutiek.

Vertikál na os nesie sklený llOrizontálny kruh, ktorý
je delený po 10. Každý stupeň je číslovaný. V spodnej
časti krycieho plášťa kruhu sú otvory so šikmými
osvetrovacími zrka'dielkami m, ktoré vrhajú svetlo od
spodu l'ez sklený kruh priamo do odčítaCÍch mikro-
skopov. Tíeto sú upevnené v hornej časti krytu alidády.
Hranol k lomí lúče v odčítacích mikroskopoch tak, aby
odčítanie bolo pohodlnejšie. N.a prednej stene tohto
hranolu je vynesený stupnicový mikroskop, ktorý je
delený na 60 dielkov a umožňuje tal, priamo odčítať
minúty a odhadovať zlomky minút. Zorné pole odčí-
tacieho mikroskopu vidíme na obr. 3. Odčítanie na
obrázku je 2140 27'. Ako vidieť vefmi zaujímavé je aj
číslovanie celých stupňov. Na kryle alidády sú dve
krížové alidádové libely. Horizontálna os je dutá a
nesie 2 ďalekohrady, podfa ktorých dostal teodolit aj
meno Duplex. Normálny ďalekohfad je v strede hori-
zontálnej OSi, je určený pre bežné zámery a je vyba- '
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vený nivelačnou libelou. Možno ho preklada ť obidvomi
koncami. Druhý dalekohlad, excentricky umiestnený
je určený pre strmé a zvislé zámery má lomenú optic-
kú os a objektív na jednom a okulár na druhom konci
horizontálnej osi. Tato je preto dutá a papršleky, ktoré
prichádzajú zvisle' do objektívu sú lomené hranolom
do vodorovnej polohy. Takto vlastne dutá horizontálna
os má funkciu tubusu. Pred objektívmi obidvoch ďale-
kohladov sú iluminátory. Ramena verniérov vertikál-
neho kruhu sú vybavené indexovou libelou. K prístroju
hola dodávaná aj sádzacia libela. Na svoju dobu mal
Ouplex aj malé rozmery. Výška so sádzacoll Iibeloll
bola 211 cm a najve.čšia šírka 21 cm.
V minulom storočí predstavoval teodolit Duplex vrchol-

né dielo v oblasti meračských ~rístrojov, či už ban-
ských, aleho geodetických. Oilvodom pre zavedenie
sklaných kruhov bol o zlepšenie podmienok odčítania
pri slabom svetle banských kahancov. Bratia Fričovci si
však neholi vedomí velkého významu svojho vynálezu.
Nevyspelosť technológie optickej výroby snáď spilsobila,
že Ján Frič svoju myšlienku dalej nerozvíjal, ba ani
nebola trvale zavedená do výroby. Ďalš[m dilvodom
bol-a asi aj jeho predčasná smrť v roku 1895,,- ktorá
znamenala citelnú ztratu pri ďafšom zvyšovaní tech-
nickej úrovne Fričových závodov. Teodolitov Duplex
holo vyrobených len asi 10 až 15 kusov.
Aj keď vo Fričových závodoch bolů od ďalšej výroby

teodolitov so sklenými kruhmi upustené, predsa tu boli
vyrábané ďalej prístroje, ktoré vynikali dilkladnosťou
prevedenia a trvanlivosťou. Mnohé z nich po desať-
ročiach prevádzky sú použitelné dodnes. Najznámejšie
z nich boli najme. tzv. malý 30sekundový tachymeter
Frič 13, minutový tachymeter Frič 9RN a náš najpres-
nejší teodolit v tej dobe, dvojsekundový teodollt Frič 6R
so skrutkovými mikroskopami (obr. 4J. Tieto prístroje

boli vyráballé pred 1. svetovou vojnou a sú dobrým do-
kazom vtedajšej vysokej úrovne našej jemnej mecha-
niky. Po I. svetovej vojne boli len modernizované bez
zásadnej zmeny. Bol zlepšený dalekohlad, zavedené
zaostrovanie s vnútornou šošovkou a zmenený čiastočne
vonkajší vzhlad. K teodolitom bol vyrábaný aj nasadzo-
vací dvojobrazový dialkomer s latou.
V období medzi dvomi svetovýml vojnami neudržal

však závod Fričov krok s ostatnýml svetovýml závodmi
na výrobu geodetických strojov. V tomto čase sa rozef
Frič venoval astronómii a astronomickým prístrojom.
2:e aj na tomto poli nezastali f'ričove závody bez

úspechov toho dilkazom je známy cirkumzellitál Nušl-
Frič, ktorý sa dobre osvedčil pri astronomických prá-
cach v základnej trigonometrickej sieti ČSSR
Druhý závod, ktorý vyrábal geodetické prístroje už

po 1. svetovej vojne (od roku 1923J, bol pražský závod
Srb a Štys. Jedným z rozš[rených výrobkov tohoto zá-
vodu bol 20sekundový verniérový teodolit TN 25 (obr. 5J
a nivelačný prístroj p/.'e technickú nlveláciu NN 25.
Priekopnické bolo najme. označenie prístrojov tohoto
závodu. Číslo v znač ke prístroja udávalo priamo zviič-
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šenie ďalekohfadu. Okrem iných menej významných
prístrojov bol vyrábaný aj 5sekundový teodolit so
skrutkovým mikroskopom TM 25. K teodolitom bol
takisto dodávaný nasadzovací dvojobrazový diafkomer.
Na svoju dobu mali prístroje závodu Srb a štys mo-
derný tvar.

Po oslobodení bola výroba geodetických a bansko-
meračských prístrojov pridelená n. p. Meopta - Košíře
Praha, ktorý vznikol zo závodov Srb a Štys. Hneď
v roku 1945 bol tu vyvinutý 30sekundový verniérový
teodolit modernej konštrukcie Meopta Th 30x (obr. 6.),
ktorý bol v roku 1946 daný do sériovej výroby. Ďale-
k.ohfad tohoto prístroja je analaktický, s antireflexnou
vrstvou a má 30násobné zvačšenie. Alidádová libela
má citlivosť 40" pre 2 mm. Indexová libela má citlivosť
20" pre 2 mm a pozoruje sa koincidenčným systémom.
Zvláštnosťou prístroja sú svorky a pohy1J.ovky podfa
patentu A. Holého. Už u prvého modelu z roku 1945
je poprvý ra7 na svete svorka a pohybovka alidády
konštruovaná ako jednoosová. Výhody tejto súososti
pozn:ali v posledných rokoch aj v zahraničí a preto
závody Askania Berlín a MOM Budapešť zaviedli u sv0-
jich teodolitov tiež svorky a pohybovky v tomto uspo-
riadaní. Pohybovka výškového kruhu a indexovej libely
je tiež originálnej konštrukcie. Rameno pohybovky sa
pohybuje otáčaním vačky tvaru Archimedovej spirály,
čo umožňuje vefmi plynulý pohyb. K prístroju je do-
dávaná aj trojpodstavcová súprava so zámernými ter-
čami. Pri meraní s teodolitom Meopta Th 30x zistili
sme stredml chybu jedenkrát v dvoch polohách mera-
ného smeru pri c}elení na zámerné terče vo vzdiale-
nosti do 200 m ± 15" a pri cielení na veže kostolov
vo vzdiaienosti až 1,5 km až ± 18". V prvom prípade
bolo merané v 2 sériach po 6 skupinách a v druhom
prípade v 5 sériách po 6 skupinách. Strednáchyba
meraného vertikálneho uhla pri tých istých. ciefoch
bola ± 10" poťažne ± 15".

Niekofko rokov po oslobodení bol vyrábaný aj ni-
velačnÝ" prístroj Meopta N 25x jednoduchej, kompaktnej
konštrukcie so zrkadiefkovým pozorovaním nivelačne.j
libely. Tento bol nesk6r nahradený nivelačným prístro-
jom modernej konštrukcie Meopta N 30x (obr. íJ. Oa-
lekohfad tohoto pristroja je analaktický, s antireflex-
nou vrstvou, so zvačšením 30x. Teleso ďalekohfadu a
kryt nivelačnej libely tvoria kompaktný celok. Koinci-
denčná nivelačná libela sa pozoruje v zornom poli ďa-
lekohfadu. Prístroj je dodávaný aj 50 skleným kru-
hom horizontálnym. Odčítanie sa potom vykonáva od-
čítacím stupnicovým mikroskopom s naimenším diel-
kom 5'.

Výroba meračských prístrojov je len časťou výrobného
programu n. p. Meopta. Vzhladom na iné úlohy bolo
pomerne pozde započaté s výrobou optických teodoli-
tov. Prvý československý optický teodolit Meopta T 1,"
(obr. 8) bol vyrobený roku 1955. Tento prístroj je reite-
račný a typické pre neho je pevné spojenie nosičov
ďalekohfadu m6stikom, ktorý slúží aj ako držadlo pri
prenášaní prístroja z jedného stanovišťa na druhé.
Koincidenčný rúrkový usmerňovač aj koincidenčná in-
dexová libela sú vostavené priamo v nosičoch ďaleko-
hfadu. Svorka a pohybovka alidády sú súosové. Ana-
laktický ďalekohfad má 28násobné zvačšen:ie. Odčítanle
sa vykonáva pomocou optického mikrometra, ktorého
najmenší dielok je 10 (alebo 30" v šesťdesiatinnej sú-
stave), bisekčným sp6sobom. Pri meraní vodorovných
uhlov z vefkého počtu meraní zistili sme strednú
chybu meraného smeru ± 16ee•

Okrem uvedených prístrojov vyrába n. p. Meopta-
Praha aj malý nivelačný prístroj MNlOx so zrkadielko-
vým pozorovaním nivelačnej libely a 10ná5Obným zvaše-
ním ďalekohladu, meračský st61 50 zámerným pra-
vítkom a iné menšie meračské prístroje. V poslednom
čase boli v tomto národnom podniku vyvinuté ďafšie
prístroje, ktoré vyhovujú aj tým najnáročnejším požia-
davkám. V oblasti teodolitov bola navrhnutá nová zá-
kladná rada Meopta s označením, ktoré je odlišné od
doterajšieho. Budú ju tvoriť teodolity; MT O, MT ID,
MT 20 a MT 30. Z nich sú už hotové prístroje MT 10
a MT 20 a ostatné sú v štádiu príprav.

Vefkú pozornosť odbornej verejnosti vzbudí iste nový
minutový teodolit modernej konštrukcie Meopta MT 10
(obr. 9), ktorý má oproti doterajším teodolitom Meopta
úplne novú koncepciu. Je to repetičný optický teodolit
s odčítaním pomocou stupnicového mikroskopu. Vzhfa-
dom. ku starému minutovému teodolitu T 1e bolau no-
vého prístroja podstatne snížená váha a zmenšené roz-
mery. Zatiaf čo nový prístroj vážil 4,8 kg, nový váží
3,5 kg. Bolo upustené od m6stika nad nosičmi ďale-
kohradu, aj od zabudovaného rúrkového magnetického
llsmerňovača. Rúrkový usmerňovač je dodávaný v prí-
slušenstve ako nasadzovací. Oalšou zmenou je aj optic-
ká olovnica, ktorá je zabudovaná v alidáde, a daleko-
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hfad, ktorý je prekladný okulárovou aj objektívovou
častou. Je analaktický s antireflexnou optikou a 28ná-
sobným zvačšením. Hrubé cielenie sa vykoná kolimá-
torom na hornej strane ďalekohfadu. Na dolnej strane
može byt na želanie zákazníka upevnená nivelačná
libela. Pre prístroj je charakteristické, že má súosú
nielen svorku a pohybovku alidády, ale aj svorku a
pohybovku výškového kruhu. Na lavom nosiči pod po-
zorovacími hranolkami pre indexovú libelu je umiestne-
nB osvetrovacie zrkadielkoa pod ním pohybovka in-
dexovej libely. Prístroj je upravený' aj pre závislú cen-
tráciu - spodná čast prístroja je zakončená čapom,
ktorý je nasadený v snimatefnej trojnožke.
V zornom poli odčítacieho mikroskopu vidíme sú-

časne obrazy delenia horizontálneho aj vodorovného
kruhu. Obidva kruhy sú delené po 19 alebo 1°. Pomocou
stupnicového mikroskopu možeme priamo odčítat 1" ale-
!Yo30". Elektrické osvetlenie je centrálne a vefmi jed-
noduché bez roznych upevňovacích a spojovacích prí-
pravkov. Vrecková lampička sa upevní priamo do ob-
jimky osvetrovacieho zrkadielka a osvetruje súčasne
obidva kruhy, nitkový kríž aj indexovú libelu.
Na želanie zákazníka maže byt prístroj doplnený

aj kruhovou buzolou, súpravou pre dvojobrazové mera-
nie d!žok s nasadzovacím diafkomerným klinom s op-
tickým mikrometrom, malou a vefkou polygonálnou sú-
pravou s pevnými, alebo sklopnými terčami, tyčovou
olovnicou a osobitným bezpečnostným osvetlením.
Teodolit Meopta MT 20 [obr. 10) je 10sekundový

reiteračný optický teodolit s optickým mikrometrom.
Vonkajším vzhfadom sa podobá teodolitu MT 10 len
je vačší a tažší. Váží 5,5 kg a výška horizontálnej osi
od povrchu trojnožky je u neho 160 mm. Analaktický
ďalekohfad je 'prekladný obidvomi koncami, má anti-
reflexnú optiku a 28násobné zvačšenie. Hrubé cielenie
sa takisto vykonáva kolimátorom. Na hornom konci
pravého nosiča ďalekohfadu je umiestnené točítko op-
tického mikrometra. Pod ním sú súosové svorky a po·

hybovky vertikálneho kruhu aalidády. Reiteračný gom-
bík pre pootočenie deleného kruhu nemá krytku, ani
páčkové zaistenie, ale je odtláčaný zo záberu perom.
Optická olovnica je taktiež v alidádovej časti. Závislá
centrácia rovl1aká ako u teodolitu MT 10, podobne aj
umiestl1enie hranolov na pozorovanie indexovej libely,
osvetrovacieho zrkadielka a pohybovky indexovej libely.
Obraz delenia horizontáll1eho a vertikálneho kruhu aj
stupnice optického mikrometra sa pozoruje súčasne bez
prepínania. Diametrálne rysky u obidvoch kruhov tvo-
ria v zorn'om poli odčítacieho mikroskopu dvojrysku a
do jej medzery nastavujeme pomocou optického mikro-
metra pevný index. Je to ako vidiet odčítanie lJisckčné,
obdobné ako u vodorovného kruhu teodolitu Meopta Tle
Obidva kruhy sú delené po 20e a stupnica optického
mikrometra je delená priamo na 10ee• lnakšie doplňo-
"Vacie zariadenie je obdobné ako u teodolitu Meopt8
MT 10.
Ďalšie dva teodolity základnej rady Meopta, MT O a

MT 3D, sú v štádiu príprav. Teodolit Meopta MT O bude
malý repetičný prístroj pre drobné práce na stave-
nisku, pri geologických prácach apod. Bude vybavený
stupnicovým mikroslwpom s pl'lamyrn odčítaním 5",
optickou centráciou, automatickou horizontáciou inde-
xovej libely a ďalekohladorn s 15násobným zvačšenim.
Teodolit Meopta MT 30 bude nasím najpresJlejšírn pťí-

strojom. Základom pre jeho konštrukciu je teodolit
MT 20, a preto obidva tieto prístroje budú mať takmeľ
všetky parametry rovnaké. Stupnica optického mikro-
metra bude delená na 2ee, takže mu može prislúchať
označ·enie sekundový teodolit.
Novinkou v oblasti 11lvelačných prístrojov bude prvý

č'eskoslovenský nivelnčný prístroj s automatickou hori-
zontáciou zámery Meopta MN 20, ktorého vývoj je už
ukonČenÝ. Prístroj bude mat vodorovný ďalekohlad
s 28násobným zvačšenírn. Mechanický kompenzátor toh-
to pťístroja podla patentu Urban-·Přibyl urovnáva
samočinne zámeru s presnosťou ± 0,8". Doba ustálenia
kompenzátora je 1,5 sek. Kruhová libela pre hrubé
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urovnanie bude mať citlivosť 8'. Prístroj bude doplnený
horizontálnym kruhom s odčítaním pomocou stupnico-
vého mikroskopu na 5e. Po doplnení s optickým mikro-
metrom bude možno s nivelačným prístrojom MN 20 do-
siahnúť strednú kilometrovú chybu až ± 0,9 mm. Ďale-
kohfad prístroja umožní zaostrenie od 1,2 m.
Niekofko prototypov meračských prístrojov bolo vy-

vinutých aj vo Výzkumnom ústave geodézie, topografie
a kartografie v Prahe. Nakofko všetky boli podrobne
popisané v odbornej tlači, zmienime sa o nich len
stručne, len k voli úplnosti.
V r. 1956 navrhoI tu dr. Kučera závesnú, zvislú zá-

kladnicovú latu pre pptické meranie dlžok v banskom
meračstve. Tato lata sa po zavesení sama stavla do
zvislej polohy s presnosťou ± 0,25 mm.
V r. 1959 bol pod vedením CSc inž. Delonga ukon-

čený vývoj prototypu elektro-optického dlafkomeru
VÚGTK. Tento prístroj je určený pre meranle kratších
vzdialenostl. Nateraz jé jeho dosah l'en 250 m, ale po
nahradení provizorného optického systému bude 2 až
3 km. Prístroj pracuje s kremenným modulátorom
a s fotoelektrickou demoduláciou svetla. Napájací blok
váží 5 kg a vlastný prístroj tiež len 5 kg a maže byť
. postavený na normálny teodolitový statív.

Okrem toho bol v uvedenom ústave navrhnutý
dr. Válkom redukčný tyč'bvý dlafkomer pre optické me-
ranie, najm1i krátkých dlžok pci podrobnom meraní.
V principe je prístroj kombináciou dvojobrazového
diafkomera so základnicou na stanovisku a základňou
v ciel!.

Lektoroval žnž. Pavel Vyskočil. V(JGTK v Praze.

Llteratúra:
[1] Frič, ]. a ].: Nový hornický te,odolit Duplex. Zprávy spol-

ku archltektl't a lnženýrl't v Královst\'í Českém, seš. II,
roč. 1886.

[2J Frlč, ]. a].: ner nene Grubentheodolit Duplex. Zeilschrift
fllr Instrumentenkunde č. 7, roč. 1886,

[3] Mlchalčák, S.: Dle Herstellung der geod!itischen Instru-
mente in der Tschechoslowak,el. Vermessungstechnik Čí~.
1/1960.

f 4] Mlchalčák, S.: Príspevok k metodike skúŠ8.nla geodetic-
kých uhlomerných prlstrojov. Sbornlk FI_SBratislava 1950

[5] Delong, B.: Elektrooptický dálkoměr VUGTK. Geodetický.
a kartografický obwr č. 5/1960. .

[6] Sbornlky výzkumných pr,ací VÚGTK Praha.
[7] Sborník z konferencie o mapování vo velkých mierkach

v Tatranskej Lomnlcl roku 1959.
[8] Katalogy bývalých závodov Frlč, Srb a Štys a závodu

Meopta-Košíře, n. p., Praha .

22. Zeissův fotogrammetrický kurs v Budapešti

1. Stručný průběh kursu
V době od 6. června do 1. července 1961 konal se v Bu-

dapešti 22. Zeissův fotogrammetrlcký kurs. Kurs pořá-
daly závody VEB Carl Zeiss Jena za přispění maďarské
"Geodetické a kartografické jednoty". Tak jako před-
cházející,21. kurs, konaný v roce 1958 v Praze, byl I ten-
to kurs zároveň srazem fotogrammetJ'l'l z řady zemí. Kro-
mě čs. účastníků byla na kursu delegace ze Sovětského
svazu, početná delegace polská, Bulhaři, Rumuni, pra-
covníc~ g,eodetické služby v NDR a větší počet Maďarů.
Kromě toho byl na kursu přítomen jeden pracovník
z Vysoké školy technické v Mnichově [NSR).
Kurs byl rozděIen na dvě části po čtrnácti dnech, na

část teoretickou a část praktickou. Část teoretická se
sestávala z dvaceti přednášek, z nichž některé byly do-
plněny krátkou diskusí, a část praktická se sestávala
ze čtrnácti cvičení. Organizace kursu byla velmi dobrá.
Před každou přednáškou obdržel každý účastník tištěný
text, takže mohl přednášku dobře sledovat. Přednášky
byly doprovázeny promítáním obrázků, vzorců a tabulek.
Pro praktickou část byli účastníci rozděleni do menších
pracovních skupin.
Souhrn přednášek proslovených několika vědeckými

spolupracovníky VEB Carl Zeiss dává dobrý přehled
o současném stavu a tendencích vývoje fotogrammelrie.
Tištěné texty přednášek jsou v knihovně VÚGTK a je
možno se s nimi seznámit. Uvádím některé nejzajíma-
vější: nová automatická letecká měřická komora MRB
21/1818, příspěvek k volbě účelného typu letecké mě-
řické komory, stereometrograf, praxe orientace modelu,
koordimetr, oÍJsluha koordlmetru, zkoušky přesnosti na
fotogrammetrlckých vyhodnocovacích přístrojích,
aktuální problémy překreslení, použití počítacích auto-
matů ve fotogrammetrii, všěobecné postřehy o analy-
tické fotogrammetrii, pokroky a výhledy ve fotogram-
metrii.
Ze cvičení byla nejzajímavější zejména ta, v nichž se

účastníci seznámili s novými přístroji vyrobenýml v po-
slednídobě ve VEB Carl Zelss Jena: letecká měřická ko-
mora MRB 21/1818, stereometrograf a koordimetr.

2. Nové fotogrammetrické přístroje VEB Car! Zeiss Jena.
Letecká měřická komora MRB 21/1818 je vybavena no-

vým vysoce výkonným objektivem Plnatar s maximálním
zkreslením ± 0,005 mm. Konstanta komory je 210 mm,
světelnost objektivu 1 : 4, uzávěrka s trvale rotujícími
lamelami umožňuje expoziční časy od 1/50 do 1/500 vte-
řiny nebo v druhé alternativě od 1/100 do 1/1000 vteřiny.
Formá t snímku je 18X18 cm. Rámové značky jsou jed-
nak mechanické, jednak světelné. Na všech čtyřech stra-

nách snímku jsOU centimetrové stupnice, kt,eré umož-
ňují správné určení srážky filmu. Vyrovnání filmu při
expozici je prováděno podtlakem. Obsluha komory za
letu se děje od regulátoru překrytu, který je spojen
s komorou elektrickými převody. Obraz přelétávaIfého
území a putujících znač'ek lze pozorovat pohodlně ob/Sma
očima. nebot pozorovací okénko regulátoru překrytu je
dostatečně velké. Nejkratší interval mezi dvěma expo-
zicemi při řadovém snímkování je 3,5 vteřiny.
Stereometrograf je velmi přesný vyhodnocovací· pří-

5trOj pro univerzální fotogrammetrickou metodu. Je
určen pro vyhodnocování jednotlivých st'ereodvojlc, ni-
koliv pro aerotriangulaci. Je založen na principu me-
chanické obnovy paprskového trsu. Pozorování snímku
je frontální, zvětšení pozorovací soustavy je 8,7krát, Na
přístroji lze vyhodnocovat snímky formátu 18X18 a
23 X23 cm, pořízené leteckými komorami o konstantě
f = 98 až 215 cm. Stereometrograf je celý krytý, takže
důležité součásti jsou chráněny před prachem a poško-
zením. Měřická značka je svítící, zelené barvy. Její pohyb
je uskutečňován dvěma ručními koly a nožním kotou-
čem, při čemž pohyb z ručních kol a nožního kotouče
na vozík je přenáš-en elektrickými převody, tož vylučuje
mrtvé chody vznikající po opotřebování v převodech
mechanických. Zároveň s měřlckou značkou se pohybuje
lampička osvětluj.ící snímek, takže osvětlení snímku je
stejně dobré ve všech polohách. Ke stroji lze připojit
elektrickými převody kreslicí stul nebo registrační pří-
stroj koOrdlmetr. Celkově lze říci, že práce na stereo-
metrografu je mnohem pohodlnější než např. na stereo-
planlgrafu Zeiss C5. Jednak proto, že pozorování snímku
je méně namáhavé pro zrak, dále proto, že všechna za-
řízení pro obsluhu i odečítací stupnice jsou umístěna
na přední straně přístroje a jsou vyhodnocovateli na do-
sah. Dobře čitelné stupnice umožňují nastavení malých
korekcí orientačních prvků zjištěných početně, což je
výhodné právě ve spoj'ení stereometrografu s koordi-
metrem.
Koordimetr je automatický registrační a počítací pří-

stroj, který může být připojen ke stereometrografu nebo
stereoplanlgrafu nebo může být použit jako samostatný
počítací stroj. Přístroj je řízen programovými řídicími
válci, jichž muže být více, zatím však je vypracováno
sedm programů: registrace strojových souřadnic (při
vyhodnocování snímků na stereometrografu nebo stereo-
planigrafu); registrace strojových souřadnic X a Y pří-
mo, přičemž souřadnice Z je registrována v libovolném
měřítku nebo měrné jednotce; registrace souřadnic po
vynásobení jedné ze souřadnic X, Y určitým koeficien-
tem; výpočet korekcí prvků relativní orientace; výpo-
čet korekcí prvků vnější orentace za použití čtyř vlfco-
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vacich bodd; transformace souřadnic; výpočet ploch
- polygonových obrazců. Reglstraee výsledků měření nebo
výpočtů se děje buď na psacim stroji, nebo na děrném
pásku [nebo současně]. Přístroj je rozdělen na dvě od-
děleně stojící části a spojené ,elektric}{ýml přenosy. Uka-
~vaci a řídlci pult může si vyhodnocovatel přisunout
k sobě a ,ovládat jej ze svého místa li fotogrammetric-
kého vyhodnocovacího přístroje. Druhá část, vlastní po-
četní a registrační zařízení mající vzhled psacího stolu,
může stát opodál, jak to dovoluje tvar a velikost míst-
nostI.

3. Výměna zkušeností s delegacemi jiných zemi.
Ve volném čase jsme vedli osobní rozhovory s účast-

Flíky kursu z jiných zemi a vyměňovali si zkušenosti z fo-,
togrammetrického vyhodnocování. Zejména stojí za
zminku, že v NDR mají dobré zkušenosti s vyhodnoco-
vánim na univerzálních strojích přímo dorycí vrstvy
na skle. Vyhodnocuji na j,ednu skleněnou desku vrstev-
nice, na druhou polohopis. Z těchto' desek je pořízena
barevná souI<opie [modrá a hnědá] na zajištěný papír, '
která je zaslána k polni revizi a po revizi je na ni pro-
vedeno vykreslení ve značkovém klíči.
V Maďarsku je velmi rozšířenou metodou, vzhledem

k rovinatostl terénu, fotogrammetrická kombinovaná
metoda. Pro tuto metódu jsou pořizovány snímky v ta-
kovém měřítku a s takovým překrytem, aby bylo možno
vyhotovit fotoplán pro jeden mapový list vždy z jednoho
snímku. Všechny vlícovaci body jsou měřeny geode-
ticky a před fotografováním signalizovány. To vše umož-
ňuje, že je dosahováno velice pěkných výsledků co do
polohové přesnosti.

v

Z činnosti Ceskoslovenské
vědeckotechnické společnosti

Výstava "Československé mapy"
526.89 : 061.4 (437]

Ve dnech 19. srpna až 24. září 19,61 byla ve výstavní
síni Národního technického muzea v Praze otevřena
výstava "Ceskoslovenské mapy", která vzbudila velkou
pozornost naší široké veřejnosti i odbomíků a těšila se
proto velkému zájmu. Výstavu uspo'řádal Kartografický
a reprodukčni ústav v Praze se závodní pobočkou Česko-
slovenské vědeckotechnické společnosti a v součinnosti
s Národním technickým muzeem v Praze. '
Výstava byla pořádána pod heslem "Československé

mapy slouží budování, výchově li kultuře vyspělé so-
cialistické spoh~čnosti". Při otevření výstavy zdůraznil
ve svém úvodním projevu ředitel Kartografického a re-
produkčního ústavu v Praze, že pořadatelé si vytkli za cíl
dokumentovat na výstavě mírový a socialistický cha-
rakter československé mapové tvorby, na rozdíl od ma-
pové tvorby některých kapitalistických států na Západě,
Kde mapa je zneužívána pro revanšistické a protlmírové
cíle. '
Tento záměr se skutečně podařil, neboť byl podán

přehled o bohatosti mapové tvorby, která slouží mírové
hospodářské výstavbě; bylo přesvědčivě ukázáno, že
mapy jsou prostředkem poznánI zeměpisného prostředí
i příčIn politického děni, Ž,6 pomáhají pochopIt zákoni-
tosti společenského v~voje a že československé mapy
slouži tedy myšlenkám mírového budování a soutěžení.
Naše veřejnost byla seznámena s tím, jak kolektiv pra-

covníkfi z oboru geodézie a kartografie se podílí, svou
. prací na budování socialistického života v naší vlasti
jak na poli hospodářské výstavby, tak I na kulturním
poli. '
Na vice než _třiceti vkusně uspořádaných panelech,

kde bylo vhodne využito kombinace mapy, fotografie a
hesel, v deseti vitrínách s kartografickými publikacemi
a na 12 modelech plastických map byly vystaveny typické
ukázky kartografických děl, ze tři základních oborii. ma-
pové tvorby, a to z oboru map pro hospodářskou vý-
stavbu, zl! školnich map a atIasfi a z turistických, spor-
tovnlch a osvětových map pro veřejnost. ,
Jednotlivé panely byly upraveny tak, že hesla včele

paneld vyjadřovala mapovou náplň a jeji poslánl, foto-
grafie z rfizných částí světa i z rozmanité lidské čInnosti
vytvářely d\Vákum představu o možnostech využiti map.

Touto kombinací byla dokumentována úzká souvislost
kartografických děl se životem a činnosti dnešní spole'č-
nostl a konfrontací nových map a, atlasů s mapami sta-
rými s:e podařilo ukázat, že mapa je dokumentem, který
charakterizuje etapu vývoJe své doby.
V rámci výstavy uspořádala závodní pobočka Česko-

slovenské vědeckotechniCké společnosti tři přednášky
pracovníki't Kartografického a reprodukčního ústavu
v Praze na téma: "Nové československé mapy a atlasy",
"Automapy a turistické mapy v minulosti a v přítom-
nosti", "O tvorbě školnich atlasů a map"; v těchto před-
náškách byl dokreslen přehled o kartografické tvorbě
a produkci, byla podrobněji vysvětlena výroba map a
atlasfi, osvětleny některé problémy spojené s tvorbou
map a v besedách byly zodpovídány dotazy a připomínky.
Mnozí z domácích i zahraničních návštěvníků buď

ústně nebo písemně v pamětní knize výstavy sdělovali
své náměty, uznání a připomínky jak ke kartografické
tvorbě, tak k výstavě samé. Mnoho bylo těch, kteří do-
poručovali, aby se výstava stala putovní a dostala se též
do jiných měst naší republiky. Pořadatelé výstavy po-
zorně vyslechli i četli všechny náměty i připomínky,
snaží se je též plnit, a proto bylo již sjednáno, že výstava
bud koncem listopadu a v prosinci uspořádána v Brně.
Závodní pobočky Československé vědeckotechnické
společnosti v ústavech geodézIe a kartografie by mohly
projednat uspořádání výstavy "Československé mapy"
v ostatních městech.
Možno b~z přehánění říci, že výstava splnila svůj cíl

a seznámila naši širokou veřejnost s bohatostí a rozma-
nitostí mapové tvorby, která v poslední době proniká
I do zahraničí a že se stala zároveň propagací společen·
ského významu práce všech pracovníkfi resortu Ústřední
správy geodézie a kartografie.

526 [082]
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ SBORNIK, sv. 7.

Vydalo SNTL v dubnu 1961. 116 stran, cena brož. výtisku
20,80 Kčs.
V první polovině roku 1961 vyšel ve ·SNTL již sedmý

svazek Geodetického a kartografického sborníku, který
obsahuje 6 prací vědeckotechnického charakteru.
CSc inž. BOřivoj D e Ion g z Výzkumného ústavu geo-

detického, topografického a kartografického v Praze
v článku "Ověřovací zkoušky geodimetru' NASM-2A" po-
pisuje zkušební měření délek tímto přístrojem na srov-
návací základně ve Hvězdě, měi.\ení 4 stran v trigono-
metrické síti na geodetické observatoři Pecný, měření
7 délek v rozvIno"Beí základnové síti u Jesenského, urče-
ní mostní osy u lďiíkova na Orlíku a určení délky srov-
návací základny pro Geodetický ústav v Bratislavě. Autor
stručně uvádí prIncip měření délek geodimetrem, vzo.rce
pro' výpočet měřené délky a některé další zajímavé údaje
o vykonaných pracích. V tabulce 1. přehledně uspořádal
výsledky s jejich středními cQybami, vypočtenýmI z opa-
kovaných měření [vnitřní přesnost], i rozdíly proti dél-
kám, určeným trigonometricky. Zkoušky prokáZaly, že
geodim,etrem NASM-2A lze určit liélky s tak vysokou
přesností, že je možno nahradit klasické měření geodetic-
kých základen a rozvinovacích sítí přímým měřením
délek trigonometrických stran; měření geodimetrem je
mnohem hospodár:lější. Geodimetr NASM-2A se osvědčil
také při určení 545 m dlouhé mostní osy u Zďákova.
Střední chyba této délky, vypočtená z 27 sérií, byla
± 2 mm; rozdíl proti výsledku, dosaženému přesným trI-
gonometrickým měřením (při použití invarových drátů
k měření základny], byl jen 3 mm. Článek inž. Delonga
bude jistě zajímat naši zeměměřičskou veřejnost, nebot
jde o první použItí světelného dálkoměru pro přesné
měření délek v naší praxi.
Další článek "Zkušební relativní měřeni zemské tíže

kyvadly" napsal inž. Stanislav H o I u b z Českého vyso-
kého učení technického v Praze. Přesto, že v současné
době máme k určení tíhových rozdílů mezi body na zem-
ském po'vrchu velmi přesné a pohodlné přístro'je - gra-
vimetry, je třeba v gravimetrIckých sítích měřit také
kyvadlovými přístroji (např. při navazování výchozích
bodů ve státě na základní tíhový bod Postupim, na kon-
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cových bodech cejchovacích základen pro gravimetry
apod.). V ČSSR jsou dva čtyřkyvadlové Fechnerovy pří-
stroje, jejichž funkci a konstanty bylo třeba ověřit. Tyto
práce vykonali pracovníci ÚSGK (přístroj prof. Kladivy)
a inž. Holub (přístroj ČVUT) v létě 1956 v Geodetickém
ústavu Německé akademie věd v Postupimi. lnž. Holub ve
svém článku popisuje použitý přístroj, postup při měře-
ní, výpočet redukované doby kyvu, výpočet tíhových roz-
dílů a jejich středních chyb. I když teorie a praxe rela-
tivních kyvadlových měření tíže jsou v naší a cizí lite-
ratuře· podrobně popsány, je článek užitečnf v tom, že
vhodně popisuje vykonaná měření a uvádí číselné hod-
noty jak dílčích, tak konečných výsledků.')
Příspěvek C Sc inž. Františka Hro m á d k Y z Vysoké-

ho učení technického v Brně "Chyby v grafické integraci
při metodě obloukových souřadnic a ekonomie této me-
tody" obsahuje některé nové návrhy na zvýšení přesnosti
vytyčovacích prací při rekonstrukci železničních oblouků
metodou obloukových souřadnic. Na základě značného
počtu vykonaných měření sestavil autor tabulky a grafy,
které vyjadřují závislost střední chyby v ploše na veli-
kosti a tvaru obrazce (při grafické integraci) a zejména
tabulku empiricky zjištěných [očekávaných) hodnot
středních chyb v pořadnicích čáry posunů. Dále popisuje
lineární způsob vyrovnání chyb v obrazci posunů. Srov-
nává použití jednotlivých metod vytyčování železničních
oblouků (celkem u 9 oblouků různé délky) co do hospo-
dárnosti a přesnosti a uvádí závěry pro praxi. Konstatuje,
že metoda obloukových souřadnic je ze všech možných
metod nejvýhodnější a je proto převážně používána při
rekonstrukci železničních oblouků v SSSR, NDR, Polsku,
Francii a jinde. Je škoda, že autor neuvedl - kromě že-
lezničního předpisu S 107 - další literaturu. Zajímavé
práci by prospělo, kdyby autor přísněji dodržoval odbor-
nou [matematickou) terminologii. Například soustavniii
používání termínu "plocha" místo "obrazec" vede k ne-
vhodným spojením, jako "plocha ... plochy", "délka plo-
chy", "tvarový koeficient plochy" atd.; v práci je za-
měňován pojem čára a křivka [i přímkám rovnoběžným
s osou říká autor křivl{y), menší nepřesnosti jsou i v ap li-
k·ací teorie chyb.
Geodetické podklady pro podrobná měření a mapování

se u nás dosud budovaly trigonometricky; jen výjimečně
byla použita paralaktická polygonometrie podle prof. Da-
nllova. V současné době můžeme světelnými nebo rádio-
vými dálkoměry velmi přesně měřit i dlouhé polygonové
strany; přesná polygonometrie bude proto často vhod-
nou a ekonomickou náhradou triangulace. Při této me-
todě je třeba počítat souřadnice polygonových bodů velmi
přesně. Těmto otázkám je věnována zdařilá práce inž.
Zdeňka Ne vos á d a z Vojenské akademie A. Z. v Brně:
,••Vyrovnání polygonových pořadů metodou nejmenších
čtverců". Autor se v ní zabývá vyrovnáním různých dru-
hů polygonových pořadů, zejména také vyrovnáním obou-
stranně a jednostranně orientovaných pořadů a pořadů
vetknutých s další orientací na některých polygonových
bodech. Měření orientačních směrů na některých poly-
gonových bodech totiž umožňuje sestavení dalších rovnic
podmínkových; při malém počtu podmínkových rovnic
[např. u obyčejných vetknutých pořadů nebo pořadů jed-
nostranně orientovaných) nepřispívá přesné vyrovnání
podle metody nejmenších čtverců nijak výrazně k zvý-
šení přesnosti souřadnic polygonových bodů a není proto
ekonomické. Kromě teoretických odvození jsou v článku
čtyři podrobné. příklady vyrovnání polygonových pořadů.
Práce inž. Osvalda P 1ach é h o z VÚGTK Praha ••Pří-

spěvek k zobrazení topografické plochy na mapách vel-
kých měřítek" obsahuje některé nové návrhy pro určení
vhodného výškového rozdílu jednotlivých vrstevnic (výš-
ky vrstvy) s ohledem na typ zobrazo,vaného území, druh
a účel mapy. V další části článku se zdůrazňuje velký
význam geomorfologie pro správnou kartografickou ge-
neralizaci topografické plOChy; taková generalizace je
podle autora nutná i na mapách velkých měřítek, vy-
hotovených měřickými metodami (neodvozených). Otáz~
kám tohoto druhu se u nás dříve nevěnovala potřebná
pozornost a práci inž. Plachého je proto třeba uvítat.
Poslední článek ••Geodetické merania posunov na

vodných stavbách v ČSSR" napsali inž. dr. Václav St a-
'J Poznamenáváme pro informaci čtenářů, že tab. I, na kterou

se inž. Holub odvolává na str. 21 v horni polovině levého sloupce,
a Její pokračování, které se svým rozsahem nepodařilo vysázet a
otisknout v textové části, jsou připojeny na konci sborníku jako
volně vložené přilolly.

ně k z Inženýrských staveb v Praze a C Sc inž. Peter
Ma r č á k z Laboratoria měřicích přístrojů SAV v Brati-
slavě. Článek podává přehled o použitých geodetických
metodách měření posunů stave'b a o jejich ~plikacl na
Oravské, Slapské, Žermanické a Vírské přehradě, na
zemní hrázi v Koryčanech a na 'vodních stupnlch na
Váhu. Text článku je doplněn 42 obrázky (fotografie
přístmjů, stabilizací a přehrad, obrázky situačnlch a
výškových sltí na přehradách, grafy) a B tabulkami.
Oba autoři již delší dobu pracují na tomto speciálním
úseku geodetických prací, mají bohaté zkušenosti, a pro-
to mohli kriticky zhodnotit jak použité metody, tak
dosažené výsledky. Z práce je zřejmé, že při dodržení
vŠ'ech zásad pro přesná geodetická měřeni lze dosáhnout
vysoké přesnosti výsledků, tj. určit i velmi malé posuny'
vodních staveb. Je však třeba sledovat nejrůznější vlivy
[refrakci, teplotu aj.), které mohou výsledky do značné
miry ovlivnit. Článek je velmi poučný pro všechny, kdo
se zajímají o práce stejného nebo podobného charakteru,
neboť se v něm uvádí i interpretace výsledků, přičemž
se přihlíží k místním podmínkám na jednotlivých stav-
bách. '
Z této stručné recenze je zřejmé, že Geodetický a kar-

tografický sborník, svazek 7, obsahuje velmi zajímavé
články o aktuálních otázkách z obnru vyšší geodézie,
geodézie, speciální geodézie a kartografie, které ,pro
jejich rozsah by bylo obtížné uveřejnit v časopise. Cte-
nářům našeho časopisu můžeme tuto publikaci vřele
doporučit.
Graficky je sborník vypraven velmi pečlivě; závadou

je, ž,e názvy 3 článků (autoři Hromádka, Plachý, Staněk
a Marčák) jsnu jiné na obálce a jiné, vystižnější, uvnitř
sborníku. Vykutil

526.8 : 003.62
Zeichenvorschrift fur das Ingenieur-Vermessungswes'en
zur Bearbeitung vou Karten uud Pliinen der MaBstiibe
1:2000, 1:1000, 1:500. '
(Předpis značek pro inženýrská měření k vyhotovení

map a plánů v měřítkách atd.) Ministerstvo vnitra, Ber-
lín, 1959, formát A 5, 186 stra'a.
V době, kdy se li nás připravuje novelizace měřických

předpisů pro mapování ve ve'lkých měřítkách, je velmi
užitečné paohlédnout se po obdobných normách ve stá-
tech nám blízkých ne,jen zeměp,isně, ale i hospodářskými
poměry, státním zřízením a úrovní zeměměřické techniky
a stát'aích mapových děl. Seznam smluvenSich značek,
vydaný správou vyměřováni a mapováni NDR, může bSit
tedy pro nás vSiznamným pramenem poučení, ne'bnť
tvorba měřických předpisů v NDR oB u nás vychází
z obdobných podmlnek a je řízena stejnými vyhlídkami.
Kniha obsahuje kromě stručného úvodu 80 tabulek

znače!{ a písma, pokyny pro barevnou úpravu, seznam
zkratek a abecední ukazatel. Tabulky jsou podle druhu
zobrazovanSich a popisovaných předmětů rozděleny v de-
setinném třídění na 14 hlavních skupin, z nichž každá
má něknl1k skupin a mnohé ze skupin se opět dělí na
oddíly a pododdíly, takže v pořadovém označení se vy-
skytují až pěticiferná čísla, Tiskem pořadových čísel
jsou značky rozlišeny na povinné (tučným typem J a mi-
mořádné (normálním typem), které se zřejmě zobrazují
jen na zvláštní příkaz, nebo v speciálních zakázkách,
věnovaných proje'kčním účelům. Seznam značek je ve
srovnání s obdobnými klíči v jiných zemích velmi bo-
hatý, jdoucí v diferenciaci zobrazených předmětů do vel-
kých podrobností. Číselný přehled je uvěden v tabulce.

CiSlo I
skup. I Počet značek

povinných Imimořád. Icelkem
pevné 'body . . . .
hranice a ohrady. .
budovy .•....
prťJ.myslová,zařizeni
rozvodná zařizeni
dopravni zařizeni
vodstvo. . • •
jiné předměty.
pťJ.da.a porost.
reliéf. • • • . • . •
ťJ.prava'mapového listu
Skládáni map a plánť1.
popis. . . . .. ...
čisla a znaménka
(v náčrtu).

i celkem.
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I když uvážíme jen počet povinných značek, rozdíl
331 proti 213 našich nynějších [pmzaUmních) ukazuje,
že obsah německé mapy je obšírnější. Rozdíl vznikl jen
z malé č~sti zařazením předmětů na našem. území se
nevyskytujících, například různé druhy mořského po-
břeží, duny, podzemní a nadzemní dráha. Větším -dílem
jde jednak o jevy, které jsou obvykle zobrazovány jen
v mapách topografických, jed·aak naopak o zaznamená-
vání dalších podrobností, možných jen v největším mě·
řítku. Tak napřtklad se u lesů uvádí druh stromového
porostu, průměrná tloušťka kmene, výška a rozestup,
povinně se v mapě zobrazují ploty rozlišené podle mate-
riálu, močály jsou tříďěny na tři stupně prostupnosti,
.studně na čtyři druhy podle čerpacího ,mechanlzmu
atd., což vše je ve shodě s novými mapami topografic-
kými. Sklon k podrobnostem je charakterizován na-
příklad šesti druhy ohradních zdí [příslušející k jed-
nomu pozemku, společná, dvojitá, s drátěným plotem,
s dřevěným plotem a s mřížovým plotem), sedmi druhy
mostů [ocelový, zdě:aý, dře'věný, -visutý, sklápěcí, plo-
voucí, otočný), šesti druhy zpevnění břehu a bohatší di-
ferenclací kultur. Ve všech těchto případech jde o znač-
ky p0vlnné. V mImořádných značkách jsou vyjádřeny
ještě četné další podrobnostI, například u budov 21 tvarů
střechy s popisem krytlny [beton, sklo, dřevo, kov,
lepenka, břidlice, tašky, rákos, sláma), 4 konstrukce že-
leznIčních závor, 8 výhybek aj.
Důkladnost, s jakou jsou předměty měření a šetření

vyznačovány, je nejlépe patrna z toho, že zobrazení bu-
dovy udává nejen půdorys, ale i materiál zdí a střechy,
tvar střechy, podsklepení, počet podlaží a absolut'aí
výšku přízemního podlaží. Jde-li obsah mapy do takových
detailů, pak počet značek pochopitelně vzroste. Většina
zaznamen.ávaných podrobností je odůvodněna jen v plá-
nech vyhotovovaných k projekč'aím a zastavovacím úče-
lům, neboť v mapě, která má být trvale vedeným dílem,
by bylo velmi obtížné zajIšťovat soulad se, skutečností.
Údržba mapy by byla příliš nákladná.
Kromě. kvantitativního rozdílu mezi německými a na-

šimi mapovými značkamI je třeba konstatovat ještě ně-
které další odchylky. Síla základní čáry je 0,2 mm (u nás
0,1 mm), plochy vodstva jsou pokryty světlou modří,
značky zemědělské půdy, porostu a půdního povrchu
jsou plollné, tj. pokrývají celý povrch označmraného po-
zemku tak, jak je obvyklé v mapách topografických,
a mapové listy mají klad shodný sei!tveroovou sítí pra·
voúhlých souřadnic. RO'změr rámu je 500X500 mm (v měř.
1 :500 výjImečně i 500X1 000 mm).
LIsty jsou označovány souřadnicemi I jihozápadního

rohu a vedle toho se uvádí i označení listu (nebo listů)
topografické mapy 1: 5 000, do něhož list velkého mě-
i\ítka přísluší, například 5820,5/4600,0 [N-33-123-B-d-4-IV).
Počítáme-I! s vyhotovováním mapy rytinou, v jejímž

zavádění má německá měřická služba předstih, pak by
měly ze značek vymizet obrazce stínované a s černou
výplní. Stínov~mé nárysné značky stromu a pomníku jsO'u
patrně opomenutýml pozůstatky dřívějšího klíče. Obrazců
s černou výplní je poměrně mnoho, zejména ve značkách
dopravních a zdýmacích staveb; jejich další nevýhodou
Je ztížení pozdějších zákresů změn a projektů.
Pro popis jsou jstanoveny výhrad'aě ,hůlkové typy,

jejichž velikost je dána příkladem, be,z kótová.n!. V po-
slední tabulce IjÉ~ ukázka polního náčrtu, obsahující jen
jednu měřickou přímku s příklady zápIsu různých k6t
a kresby záměrných llnek. "
Je z1'ejmé, že německá měřlckáslužba řeší vyhotovení

nových map velkých"1něl'ítek poněkud jInak, než, se děje
unlís: Popsané mapové značky jsou sIce jen p1'edběžným
vydáním, ale patrně již nelze očekávat převratných
změn. Z našeho hledIska je p1'ltažlivé členění mapových
listů v !lIt! rovinných sou1'adnlc, které je pro'ti zeměpIs-
nému kladu výhodnější pro výpočet výměr. Proti tomu
v plošném značkování spatřujeme závažnou překážku p1'l
údržbě mápy I p1'l projekčním využitI. Tzv. st1'edové
značlťy porostu a vzdělávání jsou pro velká mě1'ítka
Í1čelnějš1. Velký poče't značek"a p1'íllš podrobná dlferen-
clace by byly velkým b1'emenem provedenr dna, anebo
by - k čemuž by došlo pravděpodobnějI - mapa velmI
rychle zastarala.. Sl.
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Nový svazek řady Jordan, Eggert, KneifU: Handbnch

der VermessDngsknnde. Nakladatelství J. B. Met.:ler.
Stuttgart, vydává desáté úplné a p1'epracované vydáni
první části řady německých geodetických. učebnIc Jor·
dan, Eggert, Kneissl: Handbuch der Vermessungskunde
- M. NMbauerová .. H. Wittke: Mathematische Grundla-
gen, Ausgleichungsrechnung nnd Rechenhilfsmittel.
Stran B08, obrázků 208. Cena přI subskripci do 31. 12.
1961 DM 145,-, po 1. 1. 1962 DM 160,-'-.
Pro InformacI čtenářů uvedeme na tomto místě struČ-

ný obsah vydávané publikace: kapitola I - nekonečné
řady a některé základní funkce (nekonečné 1'ady, Taylo-
rova řada, Interpolace, trigonometrické funkce, cyklo-
metrIcké funkce). Kapitola II - Komplexní čísla [po-
čítání s komplexnímI čísly, Cauchy-Riemannovy dife-
rencIální rovnIce, nekonečné 1'ady s komplexnímI čísly,
základní funkce s komplexními čísly). Kapitola III -
Determinanty a matice. soustavy lIneárních rovnic [de-
termInanty - definice a základní úkony, matice, lineár-
ní transformace, &oustavy llneárních rovnicI. Kapito-
la IV - Vektory (kartezlánské a polární souřadnIce,
vektory, afiDní transformace). Kapitola V - diferen-
ciální geometrIe (teorl'e křIvek, teorIe ploch, rovinné
k11'lvky, pravoúhlá síť, soustava křivek na ploše, vzá-
jemné zobrazení dvou ploch, konformní zobrazení, plo-
chojevné zobrazení). Kapitola VI - vyrovnání meto-
·dou nejmenších čtverců (teorIe chyb, vyrovnání podle
pozorování zprostředkujících, vyrovnání podle pozoro-
vání závislých, všeobecné problémy vyrovnání, vyrovnáni
pomocí matic, doplňky k teorIi chyb, teoretické základy
metody nejmenších čtverců a Gaussova zákona). Do-
datek - geodetIcké výpočetní pomúcky (nomogramy,
počítací pravítka, tabulky, počítací stroje, děrnoštít-
kové stroje). Tento dodatek je vydán rovněž jako sepa-
rát: H. Wittke - Geodiitlsche Rechenhllfsmltttel. Stran
78, cena DM 8,20.
Jmenované nakladatelství připravtlje v roce 1962 k tis-

ku přepracované vydání II. části řady geodetIckých
učebnIc, a to M. Kneissl: Feld- und Landmessung, Ab-
steckungsarbeiten. Z 1'ady Jordan, Eggert, Kneissl:
Handbuch der Vermessungskunde uvedeme ještě ostat-
ní svazky, které byly vydány nebo jsou přIpraveny k vy-
dání: část III. - M. Knelssl: Hohenmessung. Tachy-
metrle. Cást IV ;-. M. Knelssl: Mathematische Geodiisle
[Lan.desvermessuhg). Cást V - K. Ledersteger: Astro-
nomlsche und physlkalische Geodiisle [Erdmessung).
Cást VI - K. Rlnner: Trilateration mitelektronlscher
Entfernungsmessung. Vsč

526:413.2
Šestijazyi!ný geodetický slovník. Polsky, rusky, ně-

mecky, anglicky, francouzsky, španělsky. PPWK Warsza-.
wa 196!.
Státní kartografické nakladatelství Polské lidové re-

publiky ve snaze přispět k rozšíření vědecké a kulturní
spolupráce mezI národy v odvětví geodézie akartogra-
He vydává již po druhé vícejazyčný geodetický slovník.
První vydání tohoto slovníku z r. 1954 bylo pětijazyčné.
Obsahovalo 4800 odboorných geodetických a kartografic-
kých termínů v polštině, ruštině,. němčině, angličtině
a francouzštině. K nim ve druhém vydání přibyla ještě
španělština. Uspo1'ádání španělské části slovníku je
shodné s uspořádáním ostatních Částí v předchozím
vydání. První část obsahuje španělské termíny ve stej-
ném po1'adí a s tímtéž očíslováním jako uváděné .pol-
ské výrazy. pětljazyčného slovníku. Druhá část obsahuje
abecední r'ejst1'ík ve španělštině.
Španělský překlad slovníku bude k dostání odděleně,

takže sl jej mohou opatřIt ti, co mají p1'edchozí vydání
Pětljazyčného geodetického slovníku z r. 1954.
Vítáme snahu polských geodetii. zpřístupnit cizojazyč-

nou odbornou llteraturu a oceňujeme jejich průkop-
nlokou práci. ZajIsté že nezůstane jen při těchto prv-
ních krocích a že těmito ušlechtilýmI snahamI přispět
ke sblížení geodetů a kartografů jIných národů, kteří
svýmI p1'ínosy up1'esní geodetickou a kartografickou
termInologU a usnadní vzájemný p1'evod odborné geo-
detické a kartografIcké llteratury mezI jednotllvými
Jazyky.
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Rozman itosti
Několik poznámek z Kuby 526(729)

V současné době pracují na Kubě českoslovenští
experti, kteří byli z ČSSR vysláni na žádost kubánské
revoluční vlády, aby svou prací a odbornými znalostmI po-
'mohli kubánskému lidu pNJkonatv nejkratší době ná-
sledky kapitalistického vykořisťování·a hospodářské a po-
litické závislosti. na USA. Osvobozené kubánské národní
hospodářství se prudce rozvíjí po všech stránkách na
úr0veň odpovídající bohatosti ložisek v horách Sierra
/Maestre a Escambray, úrodno'sti rozsáhlýchr'ovln ostrova
a velkým schopnostem, učenlivosti a pracovitosti Ku-
bánců. Při měřických pracích pro ECM. - Empresa Con-
solidada de laMinería (podniky kub.' hornictví) byly
získány některé pozp.atky, které alespoň částečně osvětlí
poměry, za jakých pracují kubánští zeměměřiči.
Řízením a prováděním měřických prací a zároveň vydá-

váním map Republikof Kuby je pověřen Il1stituto Cubarto
de Cartografía y Catastro se sídlem v Habaně. Za základ
geodetických prací byl vzat anuloid CIarkeho I -1866 (a=
=6378206,4 m, b=·6 356 583,8 ml. Pro zobrazení státního
území byla zvolena kónická konformní projekce Lamber-
tova.S Qhled8m na tVGr a polohu ostrova byly užity dva
samostatné systemy zobrazovací a s9uřadn;cové. První,
Cuba-Norte s provincíemi Pinar del Rio, Habana, Matan-
zas, Las Villas a částí provincie Camagiiey, má 9'0;"220
21' N, ),0=810 00' 'N, Xo=500 000,00 m, Yo=280 296,016 m,
Ro+Yo=15 800 000,00 m, normální rov'noběžky přibližně

•. 210 42' N a 230 00' N. Druhý systém, Cuba-Sur ~ provincií
Oriente a částí Camagiiey, má 9'0=200 43' N, ),0=76050' W,
Xo=500 000,00 m, Yo=229126,939 m, Ro+Yo=171.00 ooo,mr
m, normální rovnoběžky přibližně 20°08' N a 210 18'N. Oba
systémy se částečně překrývají, takže je možno v střed-
ním pásu používat systému podle. potřeby. V této pro-
jekci byly vydány vr. 1958 ca-lostátní mapy v měřítku
1 : 50 000 na základě leteckého snímkování, které v letech
1956 a 1957 prováděla. Aero Service Corporation dl.' Fila-
delfla, USA. Dále fako podkladu bylo užito.údajů USA
leteckých a námořních sil. Mapy byly vydány pod dozo-
rem US Army Interamerican Geodetic Survey ·a měly
především sloužit vojenským účelům USA. .
Ostatní měřické práce přoo revolucí byly záměrně za-

nedbávány, byly neúplné a ne-jednotné. Pro zobrazení měst-
ských obvodů byla užívána různá měřítka, o,d 1 :.7500
s vrstevnicemi po 5 m až po 1 : 2000 s vrstevnicemi po
2 m. Podobná, ještě horší situace byla v evidenci země-
děll'ké pů~y. Ne.existovaly celostátní jednotné základní
mapy, výměry jednotlivých statků (finca) byly evidovány
na základě prohlášení majitele a přiložené mapy s vy·
značenými hranicemi majetku. Tyto údaje však nebyly
úředně kontrolovány. V důlním průmyslu, přesto~e Kuba
měla zavedenu metrickou soustavu, mapy byly v; měřít-
kácb palec - stopa, protože technické kádry byly větši-
nou z, USA, kde jsou podobná měřítka běžná. Protože ne-
"byla triangulace, zobrazení bylo provedeno vesměs
v místních, samostatně volených sítích, vyhovujících da-
nému omezenému úkolu. Tím se také v mnoha případech
stalo, že důlní pole se vzájemně překrývala, obdobně
í výškové údaje se velmi rozcházely.
Tak jako v celém veřejném životě Kuby, tak i v oboru

zeměměřickérrt vítězstv:m revoluce došlo k pronikavým
změnám. Předeovším došlo k osvobození ze závislosti US
Army Interamerican Geodetic Survey. Všechny práce,
zejména na úsecích dříve zanedbávaných, se rozvinuly
tak, aby mohly splnit úkoly na ně kladené jak prů-
myslem, tak í zeměděl~tvím. V současné době se dokon-
čují práce v trigonometrické síti prvého řádu, další řády'
se rozvíjejí podle potřeby. Tak například se prac:uje na-
sítích nižších řádů v provincii Oriente pro stavbu velk~í
vodní elektrárny. Dále jsou budovány jednotné výškové
pořady podél hlavllích silnic. Práce "katastru se rozvinuly
ta~, že nyní je celé území Republiky zobrazeno na tech-
nicko-hQSpodářských mapách v měř. 1 : 15 000, pořízených
leteckým snrmkováním, do nichž se zakreslují hranice
jednotlivých držeb, a jsou poprvé soustavně měřeny a po-
čítány plochy.· V terénech určených pro průmyslovou

výstavbu jSOl1'vytyčovány čtvercové sítě a provádí se další
měřické práce pro stavbu nových obytných čtvrtí a ce-
lých nových vesnic, nových silnic, škol, nemocnic a
rekreačních středisek. Všechny tyto práce jsou prová-
děny s velkou pečlivostí a uplatilují s'e pH nich moderní
pracovní postupy a. nejnovější přístroje převážně švý-
carské výroby. . ,
Kuba zápasí s problémem nedostatku inženýrských

kádrů v oboru. Nemá vlastní vysokou školu zeměměric-
kou a, jen tři střední školy, na nichž lze studovat mimo.
ncrmalní studium sOučasně' zeměměřictví. Absolventi
těchto škol jsou po zapracování školeni v doplňujícich
kursech, značně obsáhlých a naročných, které umožňují
těm nejschopnějším dosáhnout cdboI'nosti "Potřebné pro
triangulační a ostatní náročné práce. Jako základna pro
""šší odborné školení je, užívána Tapografie prof. Jor~
daJlď, rozšířená Reinhertzem a Eggertem. J~dnotné směr-
nice pro měřické práce, které jsou po revoluci vydávány,
jsou zatím, spíše orientační a mají převážně charakter
návodů. Na vydání podrobných směrnic se pracuje.
Veškeré měřické přístroje a pomůcky se dovážely a

dovážejí ze zahraničí, jednak z USA (Keuffel), Japonska
[Tokýo Sokki], Německa a Švýcarska, od starých typů
až. po poslední modely. V tuších, rýSovac;ch soupravách,
papírech atd. je situace obdobná, V posle~ní době se
vzhleuem k orientaci na socialistické trhy objevují pří-
stroje sovětské.
První zmínká o mírách přidělených území na Kubě je

již'z roku 1514 za conquisladora Velásqueze". kdy byla
pro obyvatele Baracoa (nyní město v provincii Oriente),
vydána Cédula Real španělského krále, ve které se udě-
luje právo držet zemi a Indiány. Roku 1579 donLuis de
la Peňa, první zeměměřIč na KUbě, stanovil, či spíše
upřesnil výměru plošné míry caballerie. V té době byly
užívány míry: délkové: vara=0,848 m, cOrdel=24
,vara = 20,352 m, legua = 5000 varus=4240 ,111. Jako plošné
míry pro příděl půdy byly užívány: pro stavbu měst solar,
z nichž nejstarší, zvaný Habanero, měl výměru 27X40
varas=776,86 m2, pro pěstování skotu kruhová míra
Hato = 1684,45 caballeríí, pro pěstování drobného zVířec'-
tva kruhová míra corral =421,11 caballerií. Tyto míry
postupně zanikly a jedině do dnešní doby se udržela
plošná míra caballeria = 18X18 cordel = 13 ha 42 a
00,2'm2• V této míře jsou doposud udávány výměry statků.
S postupným hospodářským pronikáním USA na Kubu
byly užívány I míry stopové a palcové, zejména v prů-
myslu, pféstože pro práce měřické byla již před lety za-
vedena metrická soustava.
Kubánci si velmi váží technické pomoci socialistických

států. Naši odborníci- jsou všude na Kubě. přijí,mánl
s otevř~nou náručí a trvalou péčí a starostHvostí. Tropické
pracovní podm'nky vyžadují výborný tělesný stav a zna-
lost španělského jazyka je předpokladem pro práci bez
tlu!D0čníka, anglictinu' možno uplatnit jen výjimečně.
Ukol, před kterým stojí Instituto Cubano de Cartografía

y Catastro, je veLký a závažný. Kubánští geodeti a kar-
tografové jej 'mohou zdolat jen s veškerým vypětím sil
a soust,!vným zvyšováním odbornosti. Pracují přes obtíže
tropických podmínek vytrvale a 's nadšením, protože si
uvědomují, že i jejích práce přispívá' podstatným dílem
ke konečnému vitězství socialistické revoluce na Kubě.

_Santia.go de Cuba, záři 1961. -' R. Tyller
Lektoroval: doc. inž. dr. Václav Krumphanzl, FS ČVUT
v Praze.

Navštivte
VÝSTAVU SOVĚTSKt TECHNICKf: LITERATURY

ve Středisku technické literatury, Praha 1, Spálená 51
od 10. listopadu do 12. prosince 1961

Upozorňujeme své čtenáře,
aby nezapomněli predplatIt si včas u svého poštovního
doručovatele nebo úřadu časopisy, které budou v příštím
roce potřebovat. Jen tak jim můžeme zaručit, že časopisy
skutečně dostanou již od prvního čísla příštího \ročníku.
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l produkce

vám doporučujeme dvě ktJÍl1y:

KURS DOLNíHO MĚŘICTVí
492 stran, 395 obrázků, 12 tabulek, váz. 47,- Kčs, 1956 (2. přepracované a do-
plněné vydání)

Kniha obsahuje výklad základů počtů pro potřebu důlního měření. Podrobně po-
pisuje druhy, způsoby a postupy při důlně měřické práci.

Z OBSAHU • Přehled počtů
• Přesnost měření a měřické chyby
• Důlní mapování
• Trigonometrické a polygonometrické určování bodlI
• Měření délek a úhlů
• Měření magnetické
• PřipoJovací a usměrňovací měření
• Určování směru místníhopoledníkll
• Měření výškové
• Některé měř;cké úlohy
• Pohyby pLldy z poddolovánl

URČENO důlním měřičům v praxi a jako llče'bní pomůcka pro vyšší průmyslové
školy hornické.

BIGANY ATOM
328 stran, četné obrázky, váz. 29,50 Kčs, 1959

Pupulárně vědecká kniha o zajímavých problémech jaderné fyziky a techniky.
Látka je rozdělena do pěti kapitol:

• Objevení atomu
• Využití energie
• Zářící atomy
• Velké nebezpečí
• Za rouškou budoucnosti

Uvádí základní pojmy využití jaderné energie, účinky radioaktivního Záření, nuk-
leární zbraně a persp'Ektivní pohled na atomový věk. Kniha je bohatě ilustrována
a doplr.ěna původními fotografiemi.

Určeno nejširším vrstvám čtenářlt pro informaci (} vývoji a nejnovějším výzkumu
v atomistice.

Obě knihy dostanete v prodejnách n. p. KNIHA nebo přímo ve

STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURYv Praze 1, Spálená 51


