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ZEMEMERICTVI

·Na pomoc čs. výrobě geodetických strojů
Geodetické stroje jsou důležitým vjrobním prostředkem

v rukách zeměměřiče. Bez nich nelze si představit práci
novodobého měřiče, ať se zabývá úko~y praktické geodesie
či úkoly rázu vědeckého. Ty tam jsou doby, kdy chara-
kteristickými znaky výkonného mffiče, a řekněme přímo
geometra, byly výtyčky, pásmo a hranůlek. Čím to je, že
tyto primitivní pomůcky se nám změnily v rukách, zvLáště
v posLední do(Jě, na dokonalejší prostředŘj? Je tato změna
způsobena pouze vzrůstající technickou úrovní našich tech-

. niků a inženýrů? Nikoliv. Tyto pomůcky by nám stačily,
kdybychom neměli před sebou složitější a větší úkoly, než
tomu bylo dříve. Tyto složité a velké úkoly byly před nás
postaveny zvláště po roce 1948 .• Tyto obrovské úkoly vy-
rostly z budovatelského rozmachu v naší lidově demokra-
tické vlasti.
Máme-li však takové velké úkoly před sebou, třeba říci,

zda jsme pro ně dostatečně připraveni jak po stránce
vědomostí, tak po stránce materiálního vybavení, po
stránce přístrojů a pomůcek. Pro případ prvý zjistíme, že
naši inženýři i technici jsou plně na své úkoly připraveni
a že jsou schopni ze svých znalostí skládat účty. Horší je
to v druhém bodu. Strojové vybavení našich zeměměřičů
stárne a stárne tak rychle, jak před námi rostou nové
a nové úkoly.

Vskutku, mnohdy si náš zeměměřič musí připadat jako
-rolník, orající ručním pluhem, vedle víceradlicového pluhu
'taženého traktorem, když měří se stařičkým tacheometrem
Fričovy firmy. A takový případ není u nás zjevem výji-
mečným. Tento strojový park jsme podědili z doby, kdy
otázka produktivity zeměměřické práce se neřešila a vcelku
řešit nedala. Tento stav nám však na druhé straně ukazuje
znamenitou kvalitu tehdejších výrobků a jejich dokonalost,
zatím co dosavadní výroba geodetických strojů je daleko
za touto naší tradicí a dnešními požadavky, kladenými
na měřické stroje. Nelze se proto divit, že odborná veřejnost
není spokojena a že soudruzi z našich optickomechanických
závodů jsou při každé příležitosti kritisováni.
Otázka jest skutečně velmi vážná. Podívejme se na

úkoLy, které byly před námi vytyčeny na Celostátním
aktivu zeměměřičů, a vidíme, že tyto úkoly budeme moci
zvládnout jen v tom případě, zvýší-li se podstatně pro-
dukti'vita naší práce. Zvýšení produktivity však nespočívá
pouze na lidech, ale i na strojích, které k spLnění svých
úkolů používají. Soudruh Stalin uvádí jako jednu z pod-
mínek úspěchů stachanovského hnutí to, že se mohlo opřít
o novou technickou výzbroj, .o nové závody a nové strojní
zařízení. Tato slova platí plně i pro nás. Vezměme jen
výškopisné mapy. Je možno změnit podstatně normy,
budeme-li pracovat se starými nitkovými tacheometry ?
Nikoliv. Dokonalou organisací práce a drobnými zlepšova-
cími návrhy můžeme sice zvýšit výkon, ale k podstatnému
zlepšení normy se nedostafleme, nepoužijeme-li autore-
dukčních zařízení anebo, ještě lépe, fotogrametrických
method. Z tohoto zjednodušeného příkladu a současného
stavu naší výroby geodetických strojů vidíme, že pro nej-
bližší dobu budeme odkázáni při zvyšování produktivity
hlavně na Vy'užívání drobných zlepšovacích návrhů. Avšak

na delší dobu s tím vystačit nebudemé moci. Každé zlepšení
po stránce methodického postupu či zlepšení pomůcek je
v tomto našem boji s časem vítáno. Avšak pomocí bude jen
takové zlepšení, které se stane majetkem všech. Dnes se již
žádný technik či inženýr nemusí obávat, že by pro něho
nebyl připraven již další úkol, až skončí nynější, nemusí se
obávat, že jeho nápad se obrátí proti němu samotnému.
Právě naopak, každé zlepšení přinese především jemu
samotnému hmotnou odměnu a všem ostatním méně námahy,
~'ětší produktivitu práce, která se v našem případě odrazí
v menších státních výdajích na mapová díla či projekční
podkLady, což nakonec bude znamenat, jak je nám všem
jasno, náš příspěvek k zlepšení '{1rovněvšech pracujících.
Je proto třeba vítat zlepšovatelské hnutí v našich řadách.

Každápomúcka, která se na první pohled třeba bude zdát
hračkou, ale která nám umožňuje zrychlit či zjakostnit
práci, je takovým stupínkem, krokem ke zproduktivnění
práce. .
Zlepšovatelé se nesmí dát znechutit postojem jiných pra-

covníků, kteří jen proto, že na zlepšení nepřišli sami, nebo že
by si museli zvykat na jiný postup, zaujímají k navrho~'a-
nému zlepšení nepřátelský či pasivní postoj. Nic nesmí naše
zlepšovatele odradit od zavádění a prosazování jejich
nápadů, když je jasné, že jejich použitím stoupá produkti-
vita práce či její jakost. Nic je nesmí odradit, tak jako ne-
odrazovalo zpátečnické okolí Stachanova či Busygina.
Třeba si při této příležitosti připomenout, že důležitou'

roli v těchto otázkách mohou hrát i naše vysoká učiliště.
Zlepšovatelé zajisté naleznou plné pochopení u kateder
našich fakult. Poslání kateder přímo vyzývá k tomu, aby
právě zde novátoři přednášeli své problémy a zLepšení.
Kolektiv kateder soudružsky pomůže a úkol či nedostatky
může v daleko kratší době a na širší základně vyřešit, než
je to možno novátoru samotnému. Není pochyby, že spolu-
práce praxe a kateder přinese plody. K této spolupráci by
měla přistoupit i spolupráce našich závodů geodetických
strojů se zeměměřickou praxí na jedné straně a katedrami
na straně druhé. Dosud se tato spolupráce plně nerozvinula
a je to vskutku škoda. Podívejme se jen, k jakým úspěchům
se dopracovala konstrukce geodetických strojů v Sovětském
svazu. Vycházejíce nejen ze své tradice, ale též ze součas-
ných, znamenitě se osvědčujících konstrukcí, byť i cizích,
vypracovali sovětští konstruktéři v poslední době řadu
nových, jinde dosud nevyráběných typů strojů. Lze se
domnívat, že by i u nás bylo možno, za účinné pomoci
praktiků i kateder, učinit v oboru konstrukce geodetických
strojů rozhodný krok vpřed a obnovit tak naši tradici' se
jmény GangloJ!, Kořistka, bří Fričové a Tichý.

V jakém směru by se měl u nás vývoj rtbírat, není ne-
snadno vytyčit,·
ovládnout v nejkratší době výrobu moderních, tech-

nick.ých geodetických strojů, zvláště co se týče použití
optických odčítacích pomůcek a výroby skleněných limbů,o
u těchto konstrukcí snížit čas, potřebný k měřickým

operacím, vhodným uspořádáním částí strojů (využití sou-
časného hrubého a jemného zaostřování, převod obrazu
libely do zorného pole dalekohledu apod.);
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využít fotoregistrace;
konstruovat optický dálkoměr s konstantní latí;
odstranit nehospodárné výpočty využitím automaticky

pracujících pomůcek;
zavést výrobu vhodných vynášecích pomůcek.
Jak je vidno, čeká nás rozřešení mnoha problémů, z nichž

některé jsou jistě těžké a k jejich zdolání bude potřeba těsné

spolupráce praxe, závodů a kateder. Avšak úkoly jsou zde
proto, aby byly zdolávány. Jsme přesvědčeni, že je zdoláme
ve vzorné spolupráci, jak je příznačné pro techniky,
s plným elánem a zápalem pro věc. Vždyť tyto problémy
musíme vyřešit nejen proto, aby se nám lépe a pohodlněji
pracovalo, ale abychom ještě intensivněji mohli přispět
k budování socialismu v naší vlasti.

Nové geodetické stroje z NDR
Ing. Dr Miroslav Hauf

Konstruktéři Zeiss VEB Jena navazují na osvědčené typy strojů vyráběných již před válkou. Opouštějí konstrukční
prvky, které se ukázali ne nejvhodnější a nahrazujíje lepšími a ijinak stroje zdo~onalují. Následující statě chtějí seznámit
naší technickou veřejnost s několika zlepšenými typy strojů, které jsou u nás velmi známé. Jsou to Redta, Dahlta a Th IV.

Zlepšený typ autoredukčního tacheometru Bosshart-
Zeiss Redta je označován jako REDT A 002 a je vy-
obrazen na obr. 1. Důraz při nové konstrukci byl kladen

hlavně na zvysení kvality obrazu. Jak svědčí průběh
křivek na obr. 2, podařilo se optikům VEB-Zeiss odstra-
nit značně sekundární spektrum, kteroužto vadou jsou

Redta 002
vzdéLenost oá -----------

A

+0." +0,2'+0,3'+0.4'+0,5' '0,6' +0,7'

C (A= 656,3m ,u) červené světlo F(A = 486,1 m JI,)modré světlo
e (A = 546,1 m JI,) zelené světlo g (). = 435,8mJl,) fialové světlo

Obr. 2.

zatíženy dalekoWedy geodetických strojů ve své většině.
Toto spektrum způsobuje modravý závoj přes celý obraz
a na obrysech předmětů vytváří žlutozelené stíny. Vy-

stupuje tím zřetelněji, čím je větší vstupní otvor a zvět-
šení dalekoWedu. Vada byla odstraněna vypočtením no-
vého tříčočkového objektivu, jenž je patrný na průřezu

dalekohledem (obr. 3). DalekoWed o průměru objektivu
42 mm a o zvětšení 25násobném poskytuje jasné, kon-
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trastnÍ a vzpřímené obrazy. Nitkový kříž, který má dvě
ramena, levé a dolní, vyryta jako dvojnit, umožňuje
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použít strojei jako nitkového dálkoměru. Násobná kon-
stanta je 100, součtová pak - 0,3 m.

Vodorovný kruh o průměru 114 mm a svislý o prů-
měru 74 mm jsou děleny po celých stupních či grádech.
Svislý kruh je navíc opatřen tangentovou stupnicí o díl-
cích 0,001. Kruhy se odečítají mřížkovými mikroskopy'
se společným okUlárem umistěným těsně vedle okuláru

1f1

f

~I

Ctení na
vnějším vernieru:

Ctení na
vnitřním vernieru:

73,4m
+ SO,Om
123,4 m

+cmamm
mikrometru

+cmamm
mikrometru

dalekohledového. Mikroskop vodorovného kruhu o zvět-
šení 58násobném umožňuje přímé odčítání na l' či r
a odhad až na 0,1' či 0,2'. Údaje svíslého
kruhu odčítáme při 65násobném zvětše-
ID přímo rovněž na 1/ či 1" odhadem
však jen s oWedem na menší průměr
kruhu na 0,2' neb 0,25'; tangentu pak
odhadem s pomocí kombinovaného in-
dexu (ryska a dvouryska - viz obr. 4)
na 0,0001.

Hlavním příslušenstvím je vodorovná
dálkoměrná lať, která může být upevněna
buď na zvláštní stojan (obr. 5) či při práci
s trojpodstavcovou soupravou na obyčej-
ný stojan prostřednictvím zvláštního pod-
stavce. Lať je dlouhá 2,09 m a je opat-
řena 2 em stupnicí o délce 140 cm.
K odečítání slouží dva desetidílné ver-
niery vynesené na spodní polovině lati.
Vnější vernier je od vnitřního, jenž je
umístěn v normální poloze, vzdálen
50 cm. To znamená, že, použijeme-li
k odečítání vnějšího vernieru, musíme
čtení zvýšit o 50 m. Na lati. jsou též
vyznačeny 2 bílými trojúhelníky v čer-
ném poli konce 2 m základny pro měře-
ní vzdáleností pomocí děleného kruhu.
Na lati přímo odčítáme pouze hrubá
čtení: metry a decimetry; centimetry a
milimetry proměříme optickým mikrometrem, jímž se po-
hybuje - jak ostatně je známo - točítkem s bubínkovou
stupnicí umistěným na svrchní straně dalekoWedové tru bi-

ce. Zlepšení nastalo též u známého autoredukčního ta-
cheometru diagramového typu DaWta. Zdokonalený typ
je označen jako DAHL T A 020 (obr. 6) a liší se od
původního předválečného stroje v mnoha konstrukčních
prvcích, z nichž nejhlavnější jsou: nové řešení daleko-
hledu s výkonnějším objektivem, oddělení svislého kruhu
od diagramového a způsob odčítání dělených kruhů.

U původního stroje DaWta je dalekohled dvakráte
lomený a objektiv vytváří obraz v rovině svislého kruhu,
v níž je též vyryt diagram redukovaných vzdáleností
a výšek. Kromě těchto křivek je v zorném poli vidět
svislá ryska s dvěma krátkými dálkoměrnými ryskami
pro k = 200. Tyto rysky by měly být rovněž v obrazové
rovině. K tomu, aby planparalelní destička, na níž jsou
tyto rysky vyryty, se mohla volně bez jakéhokoli tření
pohybovat kolem roviny nehybného skleněného kotouče
diagramového kruhu, je třeba, aby mezi kotoučem a plan-
paralelní deskou byla .mezera. I když tato mezera byla
velmi nepatrná, měla za následek rušivou paralaxu mezi
diagramem, obrazem a křížem. U nového typu byl
tento nedostatek odstraněn konstrukcí nového daleko-
Wedu, jehož optický systém je patrný z obr. 7.

Dvoučočkový objektiv 1 o optickém průměru 40 mm,
u něhož bylo do značné míry odstraněno sekundární
spektrum, vytvoří, po průchodu zaostřovací rozptylkou
2 a odrazu v hranolu 3, obraz v rovině diagramu 4.
Ten je dále i s' diagramem zobrazen, po průchodu pře-
vracecím hranolem 5, objektivem 6 a po odrazu v hra-
nolu 7, v rovině nitkového kříže 8, v níž je pak pozorován
okulárem 9. Zvětšení dalekohledu, který je terestrický
a prokladný přes objektiv, je 25násobné (původní Dahlta
měla 20 x ). Jak vypadá zorné pole při vodorovné záměře
ukazuje obr. 8. Kdo pracuje nebo pracoval s původním

tacheometrem Dahlta si zajisté všimne, že v zorném poli
postrádá obraz svislého kruhu. Tato změna je také no-
vinkou tohoto typu stroje. Svislý kruh (obr. 7 -10) je
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totiž zcela oddělen od diagramového kruhu. Zorné pole
tím získalo na přehlednosti a v odečítání bylo dosaženo
téže přesnosti jako u tacheometrického theodolitu Theo

030 (viz dále). Bylo toho dosaženo použitím stejných
kruhů a mřižkových mikroskopů jako u právě zmíněného
stroje a zvýšením zvětšení dalekohledu. Je tedy Dahlta
020 zcela rovnocenná theodolitu Theo 030.

Tacheometrický theodolit THEO 030 (obr. 9) je
vylepšeným typem theodolitu Zeiss IV a je možno jej
použít pro všechny práce, kde je dovolena max. dopustná
odchylka v jednom směru měřeném v obou polohách da-
lekohledu ± 5" nebo ± 15".

Oba jsou děleny na celé stupně či grády a odčítají se
mřížkovým mikroskopem o zvětšení 65násobném přímo
oba na l' či ľ, odhadem pak první na 0,1' či 0,2', druhý
pak na 0,2' nebo 0,25'. Okulár mikroskopu je umístěn
vedle okuláru dalekohledu.

Společným znakem všech právě popsaných strojů je
zušlechtění jejich optických součástí Zeissovou anti-
reflekční T-vrstvou, která snižuje ztrátu intensity světla
způsobenou odrazem až o 40% a přispívá tak ke kontrast-
nosti obrazů.

Novinkou je umístění indexové libely o citlivosti 30".
Je umístěna v tělese levé části vidlice a zakryta skleně-
ným okénkem. Je tak chráněna dobře proti vnějším
vlivům tepelným i mechanickým a nevyžaduje proto tak
časté rektifikace. Do rovnováhy se uvádí známým koinci-
denčním způsobem, při čemž je pozorovatelná vždy se
strany okuláru dalekohledu. U Theo 030 na rozdíl od
ostatních zde popsaných strojů se pozoruje libela bez
koincidenčního hranolového systému přímo zrcátkem
dvojnásobně sklopným. •

Oba kruhy jsou osvětlovány jediným kruhovým otoč-
ným i sklopným zrcátkem na boku levé části vidlice.
Pro noční osvětlení se dodává ke stroji obyčejná kulatá
kapesní svítilna se speciální hlavou (obr. 10), kterou se
svítilna nasazuje na rámeček okénka indexové libely.
Světlo žárovičky osvětluje tak současně přímo indexovou
libelu a odrazem od vhodně nastaveného osvětlovacího
zrcátka i oba kruhy.

Stroje jsou repetiční s jednou ustanovkou, kterou
prof. Ryšavý nazývá limbovou svorou. Původní systém
je však přepracován. Všemi stroji lze měřit tro;podstav-
covým způsobem, t. j. jsou vyjmutelny z trojnožky po
uvolnění šroubu umístěného na její boční stěně.

Doplňkovou výzbrojí k Dahlta 020 a Theo 030 jest
nivelační libela, plnokruhová busola, trubicový usměr-
ňovač, dálkoměrný klín s mikrometrem a dálkoměrná
vodorovná lať.

Jako předcházející stroje má i tento stroj zlepšenou
optiku. Zlepšení kvality obrazu však bylo dosaženo úpra-
vou dosavadního objektivu. Zvětšení analaktického, pro-
kladného dalekohledu o délce 195 mm a zorném poli
1,60 je 25násobné při optickém průměru objektivu 35 mm.
Vnitřní zaostřování umožňuje nastavit na cíl blízký stroji
až 1,8 m. Alhidádová libela má citlivost 30"/2 mm.
Vodorovný dělený kruh je průměru 94 mm a svislý 74mm.

Nivelační libela o citlivosti 30"/2 mm může být při-
pevněna i později na dalekohledovou trubici, kde jsou .
již pro přichycení vyvrtány příslušné otvory. Sázecí
plnokruhová busola (obr. 11) se upevňuje na pravou část
vidlice. Má hodino'ltý kruh upevněný na magnetce, takže
tento zůstává stále orientován k magnetickému poledníku.
To umožnilo konstruktérům použít pevný odečítací index
s lupou a odečítání přímo od okuláru dalekohledu.
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Přesnost odečítání je udáváila ± 6' nebo ± 0,1 g.
Trubicový usměrňovač (obr. 12) se rovněž nasazuje na
pravou část vidlice, usměrňuje se koincidencí s přesností
asi ± 2' nebo ± 4'. Dálkoměrný klín s mikrometrem
(obr. 13) se nasazuje na obrubu objektivu; umožňuje
nám ve spojení s vodorovnou dálkoměrnou latí měřit

100 metro vou šikmou vzdálenost s p~esnosti
± 2 - ± 3 cm. Sestává z Arregerova achroma-
tického klínovitého hranolu a mikrometru s plan-
paralelní destičkou. Dalekohled se vyvažuje na
straně okuláru protizávažím, které je součástí dál-
koměrného zařízení. Při měření úhlů se na klínek
překlopí obdélníková destička, takže klín je vyřa-
zen z optického systému.
Z uvedeného popisu geodetických strojů je

patrno, že průmysl jemné mechaniky a optiky
se v NDR slibně rozvíjí. A poněvadž i hospo-
dářský styk s NDR stále vzrůstá, naskýtá se
možnost doplnit mllohdy nedostatečný strojový
park našich zeměměřických složek těmito kvalit-
ními výrobky. Tyto skutečnosti jsou pro nás
tím radostnější, že nám není třeba pro stroje
běžné technick é praxe sahat do západních ze-
mí, s nimiž hospodářský styk není - ne naší

vinou - právě schůdný.

Literatura:
Ryšavý: Nižší geodesie.
Car! Zeiss VEB: CZ 10-058a - 1,

CZ 10-061a - I,
CZ IO-062a - 1.

Použití polygonometrie pro zhuštění bodového podkladu
Ing. Dr Bedřich Polák 526.913.1

Pojednání o určování měřických bodů v území bez signalisované trigonometrické sítě. Návrh na úpravu měřické soupravy
pro paralaktickou polygonisaci. Měření paralaktického článku se základnou na zároveň signalisovaném vrcholu polygonu.
Použití soupravy theodolitu a dálkoměrné latě s cílovými tyčinkami.

I.
Určování nových Pl-ěřických bodů polygonisací zaslu-

huje úvahy hlavně v terénu, kde trigonometrická síť je
sice vybudována, ale není již signalisována. Tato situace
nastává při zhušťování bodového podkladu v území,
ve kterém od provedené triangulace uplynula delší doba,
v níž byly měřické věže a pyramidy již odstraněny.
Takovým zhušťováním může na př. být i určování

vlícovacích bodů pro fotogrametrické pořízení situačních
i vrstevnicových plánů a fotoplánů. Pro příslušné vlíco-
vací body, které umožňují vyhodnocellí stereoskopických
dvojic leteckých snímků, potřebujeme znát rovinné sou-
řadnice a nadmořské výšky. Věcšinou je určujeme zpět-
ným protínáním, tedy trigonometricky, což je možné
jen tehdy, můžeme-li zaměřovat potřebný počet směrů
na okolni trigonometrické body. Chybějí-li příslušné
signály, nezbývá, než se uchýlit k jejich náhradě nebo
k jiné měřické methodě.

S novou výstavbou dřevěných signálů se zpravidla
pro velké finanční náklady nedá počítat, a tak je nutno
Wedat jiné řešení.
Jedním takovým řešením je určení dalších vyso-

kých bodů, kromě těch, které byly určeny již při dříve
provedené triangulaci. Jde nejen o všechny kostelní
a jiné věže a tovární komíny, ale i o charakteristické
stožáry elektrického vedení, hromosvody na význačných
budovách, vysoké kříže, pomníky a pod. Tyto nově zvo-
lené trvale signalisované vysoké body, doplněné ještě

jednoduchými tyčovými a stromovými signály,
bude ovšem nutno ještě souřadnicově i výškově určit,
většinou postupným protínáním. To vše představuje ne-
malou práci. Možnost rozmnožení vysokých bodů se
nám ovšem nenaskytne v každém terénu.
V takových případech bude další možné řešení před-

stavovat signalisace trigonometrických bodů postavením
rozebíratelných signálů, sestavených na př. z ocelo-
vých trubek. Budou-li to jednoduché, tyčové stožáry
zakotvené dráty nebo drátěnými lanky, přihradové
konstrukce, postavené na způsob lešení, nebo konečně
speciální skládací různě vysoké trojboké pyramidy, je již
věcí příslušného výzkumu. Nejpravděpodobnějším řeše-
ním bude asi kombinace všech uvedených způsobů.

m.
Chceme-li volit jinou měřickou methodu, nežtrigono-

metrickou, můžeme tu použít jak - již na začátku bylo
řečeno - polygonometrie, doplněné určováním dal-
ších bodů protínáním vpřed.
Na zřeteli máme hlavně paralaktickou polygonisaci

podle sovětského geodeta V. V. Danilova, upravenou
ovšem pro potřebu zhuštění již vybudované podrobné
trigonometrické sítě. Uvedená methoda by se hodila
zejména pro určování vlícovacích bodů při fotogra-
metrickém pořizování situačních a vrstevnicových plánů
v měřítku 1 : 1000, po kterých volají hlavně projektanti
nových velkých staveb. Šlo by o body s průměrnou
vzdáleností 400 m, určené s přesností ± 10 cm v souřad-
nicích i výškách.
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Úprava by se týkala hlavně zrychlení měření a zvýšení
výkonu na újmu přesnosti. Při dosavadních zkušebních
měřeních u nás provedených [1], [2], představovalo
určení 3 bodů - při délkách stran asi 1 km - maxi-
mální denní výkon, což je pro zhušťování výkon celkem
malý.
Většího výkonu methodou paralaktické polygono-

metrie s použitím invarových drátů by bylo možno do-
sáhnout úpravou jednak příslušné soupravy, jednak mě-
řického postupu.
Úspěšným pokusem o nalezení takové úpravy je na-

hrazení cílových značek na stojanech cílovými kulič-
kami na měřítkách invarových drátů; takový pokus
provedl Státní zeměměřický a kartografickýústav r. 1950.
[2]. Kromě příslušného zjednodušení soupravy vyřaze-
ním mír s příslušnými stojany a z toho vyplývajícího
i zrychlení práce, otevřelo se široké pole dalším úpravám.
Řadu možných úprav nastínil sám autor pokusu -
Ing. Dr Lukeš - v závěru své zprávy, s výzvou k dal-
šímu kolektivnímu pokračování ve výzkumu.
P~ním bodem úpravy by bylo· zvýšení napína-

cích kozlíků na výšku 2,5 m. Jaké výhody by nám
toto zvýšení přineslo? Především možnost lepšího pře-
konání terénních překážek} zmírnění vlivu refrakce
a dále možnost měření pod zavěšeným drátem. Úhlo-
vého měření pod invarovým drátem můžeme totiž po.,
užít při měření paralaktického článku se základnami na
koncích polygonové strany:, které by nám vyhovovalo

,f právě při určování nových bodů se vzdálenostmi kolem
500 m. Abychom:mohli porovnat původní paralaktický
článek se základnou uprostřed strany a článek se základ-
nami ve vrcholových bodech, znázorňujeme oba články
na obr. 1.

[

700 - 1200 m .J

~ '-----------;-----------J..:::-~o-o-o-.-o_ 0_'_0 _ o_._._o_._._~::--- -- ---
400 - 600 m

d

Vidíme, že oboustranným měřením paralaktických
úhlů dostaneme pro určovanou stranu dvě hodnoty.
Tuto kontrolu jsme při dosavadním způsobu měření
postrádali, nehledíme-li ovšem k původnímu uspořádání
Danilovovu,kde se kontrola~skávala dvojím postavením
a zaměřením základny uprostřed strany.
Novou úpravou se místo zvláštní skupiny základnové

a úhlové mohou vytvořit dvě stejné měřické skupiny,
stejně vybavené základnovým zařízením i theodolity.
Věnujme však svou pozornost nejdříve měřické sou-

pravě a hledejme, co by na ní bylo možno upravit pro

dosažení větší pohyblivosti měřických skupin a vyššího
výkonu.

IV.
Největší břemena při dopravě měřické soupravy před-

stavují skříň na buben s invarovými dráty a obě napí-
nací 10kilogramová závaží.

Vzhledem k tomu, že jedné měřické skupině stačí jen
jeden 24metrový drát, bylo by nejlépe konstruovat
pro jednotlivý drát zařízení, jakého se po-
užívá při pásmu na kruhu. Byla by to v podstatě
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tuhá obruč průměru 50 cm, zhotovená z ocelového
nebo lépe h1iníkovéhopásku, asi 5 mm silného a 30 mm
širokého. Na svém obvodě by byla opatřena 8 páry
krátkých postranních záchytek, zamezujících sklouznutí
drátu s obruče. Upevňovací zařízení by bylo stejné jako
na bubnu. Otáčecí zařízení (t. j. hřídel s klikou) byod-
padalo, protože obručí by se při odvíjení i navíjení drátu
točilo přímo rukama. Pro dopravu by se použilo pouzdro
s víkem podle obrázku 2.

Dále si všimněme-napínaciho zařízeni. Především
bychom mohli vyřadit aspoň jedno závaží a příslušný
konec drátu upevnit na napínací kozlík bez použiti
kladky. Napětí drátu by zůstalo stejné, t. j. 10 kg, jen by
se zamezila možnost jeho pohybu. Posunu drátu během
měření je však nutno stejně zabránit; žádouci je pouze
před měřením paralaktických úhlů, při provažování cilo-
vých kuliček nad konce vytyčené základny. K tom~
však může případně stačit i posun kuliček po měřítkách
drátu.
Vyřazení obou závaží by bylo nejlepším řešením.

Muselo by se pak pOUŽÍtnějakého mechanismu, jako
zařízení napínacího, a pérového siloměru, jako zařízení
měřicího. Vrátili bychom se tak k původnímu zařízení
Jiiderinovu. Použitím pružinového siloměru (dyna-
mometru) se sice drátu nedává tak přesné napětí jako
závažím, ale pro potřebu zhušťování by dosažená přes-
nost jistě vyhovovll1a.
Napínaci mechanismus by bylo možno řešit na

způsob navijedho zařízení, s pomoci kotouče s klikou,
zajištěného rohatkou a západkou proti zpětnému otáčení.
Příslušné schema je v obr. 3.

Uvedený mechanismus, nasazen na oba kozlíky, by
dovoloval i posun drátu za účelem provážení cilových
kuliček nad konce základny. K stejnému účelu by bylo
možno jednoho takového mechanismu použít i při orátu,
napnutém jen jedním závažím.
Napínací mechanismy nebo kladky by se zasunovaly

do trojnožky, spojené s hlavou napínacího kozlíku stavě-
cimi šrouby. Příslušné stavěci šrouby' by ovšem musely
být do hlavy kozlíku pevně kloubově zakotveny, aby
dobře vzdorovaly jednostrannému tahu.
Příslušného rozložení sil je třeba si všimnout i u na-

pínadho kozlíku. Při napínání závažím jsou všechny
nohy kozlíku zatlačovány do země, kdežto při napínáni
drátu bez závaží, jsou zadní nohy kozlíku vytahovány
a tlačena jen noha přední. Proti přislušnému tahu ovšem
působí vlastni váha kozlíku se zařízením, která vždy bude
větší, takže kozlík nebude nutno do země ·zakotvovat.

~~.., '-,
o i,',\
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Napínaci kozlíky by se ovšem musely konstruovat
úplně nové, také již se zřetelem na jejich větší výšku.
Kozlíky bude záhodno opatřit i výstupným zařízením,
protože při jejich výšce 2,5 m by se napínací mechanis-
mus a cílové kuličky nedaly ze země obsluhovat. :Řešení
by nejspíše záleželo v hákovém připojení několika vodo-
rovných příček mezi zadními nohami kozlíku. Spojila-li
by se také přední noha se zadními pomoci dvou· táhel,
tvořil by kozlík tuhý celek, který by se snadno dostřed'o"
val nad konce základny. Aby jej bylo ovšem možno
správně postavit i na nerovném terénu, musely by všech-
ny.tfi_nohy.,být vysouvatelné. Konstrukce napinadho
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kozlíku je načrtnuta na obr. 4. Cárkovaně je tam vyzna-
čeno řešení pro úpravu vysouvatelnosti třetí nohy, která
při úplném zasunutí dolní části má být stejně dlouhá
s oběma kratšíma. Stojany by bylo nejlépe zhotovit

Když jsme si takto probrali úpravu celé měřické sou-
pravy, přikročme k popisu měření samého.
Jak již bylo dříve řečeno, zúčastnily by se měření dvě

měřické skupiny, stejně složené a stejně vybavené.

A:- -------u -------- --- --Je-----.C uu __ u -":' - -~

I~· .. /~

z jasanového dřeva na způsob stojanů používaných pro
theodolity Zeiss..I takové stojany by byly ovšem dost
těžké a jejich zavedení by také znamenalo určité zkompli-
kování soupravy; je ale naděje, že by se vyplatilo.
Aby mohly být cílové kuličky provlÍžovány nad

konce základny, opatřily by se dole vývrty, do nichž
"y .se zavěšovala nit olovnice. Do těchto vývrtů by se
dále zavěšovala i lehká, 1,5 m dlouhá měřítkíl pro
určování vzájemného převýšení kuliček. Viz
obr. 5. Převýšení by se stanovilo zanive10vánímměřítek
theodolitem, postaveným uprostřed základny.
Vzhledem k tomu, že při měření paralaktického článku

se základnami na konci strany budou na sebe vzájemně
cílit oba theodolity, bude je nutno opatřit signalisačním
zařízením. Nejlepší takové Zařízení představuje zvláštní
můstek s cílovou tyčinkou na theodolitu Th 40.
Můstek__samozřejmě dovoluje prokládání dlJlekohledu.

!.-y
2

Stejné cl10vétyčinky, vsazené do trojnožek se stavěcí-
mi. šrouby a krabicovou libelou a připevněné na stojany,
používané pro theodolit, by se mohly stavět i na vnějších
bodech paralaktického článku. Využilo by se tak výhod
trojpodstavcové soupravy. ~

Každá by se skládala z 1 inženýra a 6 pomocníků. Její
úplná měřická výstroj by byla tato:

1 theodolit,
2 stojany; I pro theodolit, 1 pro cl1ovou
tyčinku,

2 cl10vétyčinky,
1 invarový drát,
2 napínací kozlíky,
1 pružinový siloměr,
2 napínací mechanismy,
2 cl10vékuličky,
2 závěsná měřítka,
2 olovničky,
1 ocelové pásmo na vidlici,

Postup měření by byl takový, že jedna skupina
by zahájila práci na počátečním bodu polygonu, druhá
na sousedním vrcholu. Každá by dostředila na svém
bodu theodolit a ihned jej opatřila cílovou tyčinkou.
Potom by postavila základnu, t. j. nad vytyčenými konci
asi 25metrové délky dostředila napínací kozlíky a za-
věsila drát. Po napnutí drátu a provážení nasazených
cílových kuliček nad základnu - postavenou kolmo
a souměrně na měřenou stranu - by stanovila převýšení
kuliček, jak ukazuje obr. 6.
Po vzájemném dorozumění by skupiny přikročily

k měření paralaktických, vrcholových a výškových úhlů.
Skupina na počátečním bodě by prováděla orientaci
polygonu, při čemž by pro signalisaci aspoň jednoho
trigonometrického bodu mohla použít stojanu s cílovou
tyčinkou.
Když by obě skupiny skončily svoje měření a vymě-

nily si o tom příslušná znamení, přemístila by se skupina
s počátečního bodu na druhý vrchol polygonu. Skupina
na prvním vrcholu by zatím provedla natočení základny
do směru kolmého na druhou polygonovou stranu.
Je možné, že by se někdy - při téměř přímém vrcholo-
vém úhlu -:- vyplatilo základnu nenatáčet a získaný čas
věnovat jiné práci, jako na př. kontrole a vystředěni

)

vše
v jednom
pouzdře
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zápisníků. Přitom by se úhel natočení snadilo vypočítal
ze známého vrcholového úhlu.

VI.
Tady je dobře si opět uvědomit, že tvu terénu

mnohdy ani nedovolí kolmé nero souměrné
postavení základny na určovanou stranu. Překážka
může být buď na místě základny samé, nebo někde
mezi vrcholy měřené strany. V takových případech
se délka strany určuje z obecného trojúhelníku v obr. 7,
ve kterém je známa délka základny I, vysunutí y, pro-
tější paralaktický úhel O( a úhel strany se základnou f{!.
Při malých hodnotách nekolmosti nebo nesouměrnosti
základny vypočte se obvykle délka strany jako .v nor-
málním případě, t. j. podle vzorce

I IX
d=Z·cotg Z-

a vliv natočení nebo vysunutí základny se vyloučí za-
vedením příslušných oprav. Při větších hodnotách f{!

nebo y je ovšem na místě přesnejší výpočet. f',liJ

Přesný vzorec pro délku strany d uvádí prof. V. V.
Danilov [3] ve tvaru

d = _2y_c~o_Sf{!__t_gIX_+_l_sm_' _cp +
2t.c':IX

+ V12sin2tp- 4y2sm2tptg2éX+ 2ylsin2cprglX+12tg2IX
2tgIX

Vidíme, že výpočet podle tohoto vzorce je velmi
pracný a choulostivý pro nebezpečí možných chyb.
Uvědomíme si proto další výhodu methody navržené
v tomto pojednání, kde při měření paralaktického článku
se signa1isovaným vrcholem (obr. 6) můžeme místo
paralaktického úhlu IXpřímo měřit oba úhly {J a y.
Délku strany d pak jednoduše vypočteme sinovou větou
z obou trojúhelníků, tedy dvakrát, vzorci
.d = (~+y) sin (.f{!+{J) = (~_ ) sin(~ -. y).

2 sm{J 2 y smy
Z obou výsledků vezmeme samozřejmě průměr.
Úspora výpočetní práce při· použití těchto vzorců je

jistě velmi podstatným přínosem k úpravě měřické
soupravy i methody. .
Případy, kdy základnu by bylo nutno umístit úplně

mimo vrchol, jsou'řešeny prof. Ing. Dr J. Ryšavým [4].
VII.

Není-li souprava s invarovými dráty k disposici nebo
není-li jich dostatečný počet, je možno použít pro para-
laktickou polygonisaci ještě jiné soupravy a to soupravy
skládající se na př. z theodolitu Th 40 a příslušných
dvoumetrových dálkoměrných latí. (Hildebrand-Wich-
mann, A. G. Freiberg).
Uvedený theodolit a vodorovná 2metrová lať - oboje

opatřené cílovými tyčinkami - představují ideální zá-
kladnu pro paralaktické určování dlouhých stran. Pří-
slušný paralaktický článek je znázorněn na obr. 8.
Výhodnost záleží hlavně v jednoduchosti soupravy

a v měnitelnosti délky základny, použitelné téměř ve
všech terénních poměrech. Podle terénu si můžeme volit
délku strany ak ní vhodnou základnu, nebo naopak.
Přesnost určované délky strany je při stejné základně
ovšem menší, než použijeme-li invarových drátů. Ne-
chceme-li na př., aby chyba ve straně dlouhé 500 m
přestoupila 10 cm, potom při průměrné chybě určení
základny v hodnotě ± 1 cm, má příslušná délka zá-
kladny být 50 m [5].

Při přesně 2metrové délce dálkoměrné latě a dobře
nasazených cílových tyčinkách, není určení 50metrové
základny s přesností ± 1 cm, žádným problémem.
Podle vlastní zkušenosti můžeme zde očekávat chybu
spíše poloviční.
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Práce s uvedenou "Soupravou 40" jde velmi rycWe
kupředu, protože můžeme v jedné osnově vodorovných
úhlů najednou zaměřit oba paralaktické úWy i vrcholový
úhel.

VIII.
Závěrem můžeme říci, že měřická soup'}:avas invaro-

vými dráty - po uvedených úpravách a nové organisaci
měření i příslušných měřických skupin - by se nejlépe
hodila pro zhušťování s větším nárokem na přesnost
a do otevřeného terénu.
Polygonisaci se "Soupravou 40" bychom zase dali

přednost pro větší výkon a v terénu zalesněném a ne-
přeWedném.
Paralaktická polygonisace - doplňovaná určováním

dalších blízkých bodů postupným protínáním s polygonu
- se zdá být nejvhodnějším řešením úkolu zhuštění
bodového podkladu v území bez signalisované trigono-
metrické sítě. Její vhodnost záleží hlavně v úspoře ná-
kladů jednak na jakoukoli náhradní signalisaci, jednak
na různé pomocné práce (jako na př. určování nových
vysokýchbodů) a v rychlosti s jakou je potřebné zhuštění
možno provést.
Nu~o ještě zdůraznit, že paralaktická polygonisace

by se zvláště dobře uplatnila při určování vlícovacích
bodů pro fotogrametricky pořizovaný vrstevnicový plán
úzkého a dlouhého pruhu území. V takovém pásu, který
se vyskytne při projektování železnic, dálnicá průplavů,
by příslušný polygonový-tah tvořil páteř celé měřické
kostry.

Literatura:
[1] Polák B., Pokus o náhradu podrobné triangulace přesnou

paralaktickou polygonisací. Publikace VZÚ č. 3, Prahá
1949.

[2] Lukeš L., Zkouška a úprllva Danilovovy paralaktické
polygonometrie pro využiti v terénních poměrech ČSR.
Zeměměřictví, ročník 1, č. 11 a 12, Praha 1951.

[3] Danilov V. V., Zur Frage uber ein Schema der paraJJak-
tis'chen Glieder bei der genauen Polygonometrie. Mittei- .
lungen des R. f. L., ročník 12, 1936, Č. 1, str. 24, Berlín.

[4] Ryšavý J., Geodesie vyšší, str. 193-195, Praha 1947.
[5] Vykutil J., Zhušťováni podrobné trigonometrické sítě.

Zeměměřictvi, ročník 1, Č. 10, str. 152, Praha 1951.
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Polárna metoda v zastavených tratiach
Ing. Anton Suchánek 526.923

•••
Možnost použitia polárnej metody v zastavených tratiach. Návrh konštrukcie svislej late, ktorá doplňuje dialko-

mernú súpravu. Praktické vyskúšanie pomocnej late a niekofko výsledkov.

Polárna metoda je pre meritko 1 : 1000, 1 : 2000 vše-
obecne uznávaná ako metóda hospodáma a používa sa
jej všade tam, kde to je možné. Je to len prirodzené,
pretože má vefké výhody oproti metóde ortogonálnej.
Casto sa však polárna metóda použiť nedala, hlavne
v miestnych tratiach pre obtiažny a často nemožný spo-
sob postavenia dia1komemej vodorovnej late na zame-
riavaný bod. Problém použiť polámu metódu aj v za-
stavenýchtratiach rieši Ing. Dr O. Válka vo svojom
článku v Z. O. roč. 1949 č. 10 a neskoršie svojou poznám-
kou Prof. Ing. Dr AI. Tichý v Z. O. roč. 1950
č. 4 upozorňuje na možnosť použitia, hlavne v lesoch,
laty svislej, pričom hranolový klln by bol otočný.

V podstate chceme v tomto článku rozobrať podobnú
myšlienku ako mal Prof. Tichý pre meranie vzdiale-
nosti v lese s použitím svislej late.
. K normálnej dia1komemej súprave
Kemovej s dialkomemym klínom O
Arregerovho typu bola na· Ústave
praktickej geometrie, (:VUT v Prahe
v r. 1950 navrhnutá a vyrobená do-
plňková svislá lať, ktorá má slúžiť
k meraniu vzdialenosti v zastave-

.....nom území. Lať (viď obr.) je dreven-
ná, trojuho1nikového prierezu, na dol-
nom konci skosená, aby ju bolo mož-
né jednoznačne postaviť na zameria-
vaný b(jd (A). Skosená časť je chrá-
nená kovánim pred poškodením. Na
lati je pružnými perami upevnené po-
súvatelné dialkomemé pravítko (M),
ktoré je asi 50 cm dlhé a je vyho-
tovené, z nedostatku iného vhodnej-
šieho materialu, z duralového ple-
chu. Delenie je obdobné ako pri nor-
málnej dia1komemej lati. Pravítko sa
dá posúvať po celej dlžke lati, a to
rukou alebo motúzom. Počiatok dele-
nia je na dolnom konci pravítk2 a číta-
nie dalekohl'adu, prevádzané pri svis-
lej polohe díalkomemého klinku, ob-
dobne ako pri lati vodorovnej, po-
stupuje zdánlivo shora dolu. Lať sa
umiesťuje svojim hrotom A na zame-
riavaný bod, prípadne sa stavia svojou
hranou do rohu zameriavaného objek-
tu (hrot A a celá hrana dobre postave-
nej late majú jeden spoločný svislý
priemet - zameriavaný bod.). Pri meraní odčítame
v skutočnosti dlžku kratšiu o hrúbku late. Aby sa hrúbka
late nemusela uvažovať pri každom meraní, je počiatok
verniera posunutý na pravítku smerom do vnútra dele-
nia pravítka o potrebnú hodnotu. Tým je umožnené
zmerať priamo uvažovanú d1žku. Pri meraní sa stavia
lať do svislej polohy pomocou krabicovej libely na nej
upevnenej, alebo pomocou olovnice, čo tiež úplne po-
stačuje.

Odčítanie sa može previesť buď pri vodorovnej zá-
mere, alebo pri sklonenej polohe dalekohfadu. Ak sa
prevádza meraníe pri vodorovnej polohe dalekohfadu,
čo je poloha najvýhodnejšia, dostávame priamo hladanú
vzdialenosť odčítanim stupnice pravítka podfa verniera.
V praxi však nebude vždy možné odčítať stupnicu pri
vodorovnej polohe dalekohfadu, ale bude treba tento
úkon previesť pri zámere šikmej, t. j. pri výškovom alebo
hlbkovom uhle. Pravítko na lati sa nastaví tak, aby bolo
dobre viditelné. Výškový, príp. hlbkový uhol sa odčíta
tak, že vodorovná (nive1ačná) niť sa nastaví, pri odklope-
nom dia1komemom klínku, na stred odčítaného úseku.
Napr.: šikmá dlžka meria 39,20 m, stredná vodorovná
niť sa nastaví na udaj 19,60 na stupnici pravítka a výškový
uhol sa odčíta na celé minuty.

K redukcií šikmých vzdialenosti na vodorovnú sa
použije vzorca

D = d . cos2 IX,

kde D je vodorovná vzdialenosť, d je odčítaná šikmá
vzdialenosť a IX je výškový uhol.

Pomocnej svislej laty s dialkomemým pravítkom sa
dá vefmi dobre použiť v zastavenej časti do vzdialenosti
50 m okolo stanoviska. Skúšky, ktoré v roku 1951
previedol Ústav praktickej geometrie fakulty špecialnych

Dlžka Pozorovatel
B.č. meraná Pozn.

pásmom 1. I II. I III. I IV.m

1 9,61 9,62 9,625 9,60 9,6259,625 9,62

2 10,99 11,00 11,00 11,00 -.
3 12,05 12,05 12,06 12,075 12,07512,05

4 18,54 18,55 18,55 18,55 18,5518,55

5 19,12 19,12 19,125 19,12 -

6 20,10 20,15 20,10 20,10 20,1520,125 20,10

7 29,29 29,30 29,30 29,30 29,32529,275 29,25

8 30,22 30,25 30,25 30,25
'.

30,20 -

9 38,61 38,60 38,60 38,60 38,6038,60

10 39,28 39,27 39,275 39,25 -

11 47,15 47,15 47,10 47,15 47,2047,15

12 48,52 48,50 48,525 48,55 -
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DIžka Pozorovatel
>ti meraná I. 1 II. I III. IV.
t:Q priamo

Výšk. uholl
I

IVýško uholl
I

I Výško uholl
I

Výško uholl
I

pásmom d D d D d D d Dm o I ' o I ' o I ' o I '
1 9·61 +7 00 9'775 ~1+7 09 9·75 9·60 +6 47 9·75 9·62 +6 51 9'775 9·625

- --- --- -- -- --~ ---
-6 51 9·75 9·61 -5 40 9·725 9·63 -6 37 9'75 9·61 -6 37 9·75 9'62- --- --- - --- --- -- -- --- --- - --

3 12·05 +6 22 12·20 12·05
- - --- --- --- - -- --- --- - -- ---

-3 52 12·10 12·04 , -4 12 12·10 12'04--- --- - - - --- ---
'4 18·54 +3 10 18'60 18·54 +3 04 18'55 18·50 +3 22 18·60 18'54-- - --- --- --- -- --- --- -- --- ---

-3 25 18·60 18·53 -3 42 18'572 18·50
- --- --- - - -- --- --- -- -- --- ---

6 20·10 +2 58 20·15 20'10 +2 58 20·15 20·10 +3 16 20·20 20'13- - --- --- - -- --- --- - -- --- ---
-3 35 20'175 20'10 -3 09 20·15 20·09 -3 26 20·20 20'13___ o

7 29'29
+2 47 29·35 29·28 +2 43 29'325 29·26 +3 40 29·40 29·28--- - -- --- --- -- - .-- - --- ---
-I 48 29'30 29·27 -1 52 29-35 29'3~ -1 50 29'35 29'32- --- --- -- - --- --- - -- --- --- - -- --- ---

8 30'22 +3 33 30·30 30'18-- - --- --- - -- --- --- - -- --- --- - --
-- - --- --- -- - ---

9 38·61 +2 18 38·65 38·59 +2 22 38·65 38'58- - --- --- --- -- --- --- - -- ---
-I 10 38'60 38·58 -O 57 38·625 38'61- - --- --- - -- --- --- -- - --- --- -- - --- ---

.'

10 39·28 -- -- --- --- - -- --- --- - - --- -'-- - -- --- ---
- --- --- - -- --- --- -- -- --- --

II 47·15 ---.:... +1 33 47'15 47·12 +2 02 47·20 47:14-- -- --- --- - --- --- --- --- - ---
-O 47 47·12 47·11 -O 40 47'15 47-14

náuk CVUT V Prahe (viďtabulky), ukazujú, že je možné
použiť opisovanej late k podrobnému meraniu s pres-
nosťou vernierovej diferencie.
Všetky hodnoty, ake je vidieť z pripojených tabuliek,

merané ako pri vodorovnej, tak aj pri sklonenej polohe
dalekohradu súhlasia s hodnotami získanými priamym
meraním. Tento súhlas je v medziach vernierovej dife-
rencie, ktorá je 5 cm. Pri tomto skúšobnom meraní sa
zistilo, že popísaného sposobu možno s istotou použiť
pre -&žky 5 až 50 m pri sklone do ± 10°.
Pozorovanie previedli celkom 4 pozorovatelia v rozne

dni a nezávisle na sebe. Výsledky sa ukázaly byť správny-
mi a je len prirodzené, že po tejto skúške late, je ju možno
použiť aj k presnému podrobnému meraniu podra
Návodu A.
Použitie late má /vefký úspech v zastavenej .časti.

Stanoviská stroja treba voliť tak, aby bolo možnéobsiah"
núť z jedného stanoviska body v okruhu asi 50 m,

čo je dosahová vzdialenosť late. Tento okruh je dosť
vefký a stanoviská stroja bude vždy možné pÓdra toho
rozvrhnúť.
Prednosti použitia tohoto sposobu pred ortogonálnym

sú jasné a vystupujú tak vypukle nielen v tratiach miest-
nych ale aj v porných, hlavne v záhradách a v lese, kde
použitie vódorovnej late je obtiažné. V lese by bolo
možné použiť normálnej dialkomernej late postavenej
v svislej polohe. Škody spqsobené na kultúrach pri me-
račskom výkone tohoto spťisobu sú minimálne, ba skoro
žiadne, čo má tiež nespornú výhodu. Pozn.: Lať, ako
bolo už spomenuté, bola navrhnutá a vyrobená na Ústave
praktickej geometrie fakulty špecia1nych náuk v Prahe
v r. 1950. Náklady na jej zhotovenie sú vefmi malé~
Káždá dialkomerná súprava s dialkomerným klínom
Arregerovho typu a vodorovnou Kernovou laťou by
mohla byť rahko doplnená touto alebo podobnou jedno-
duchou, ale užitočnou pomockou.

DvoJitý pentagonální hranol pro obecné visury

Theorie a .~onstrukce dvojitého pentagonu, který koná tutéž službu jako Zeissův "Steilsichtprismenaufsatz", ale je
jednodušší jak v konstrukci tak i manipulaci a jeho výroba je levná.

Dvojitý pentagonální hranol se stal nepostradatelnou
pomůckou při všech zaměřovacích a vytyčovacích pra-
cích. Má svoje nesporné výhody: velká a jasná obrazová
pole, jednoznačnost v zobrazení pozorovaných předmětů
(žádné pohyblivé obrazy jedenkráte odražené) a poměrně
vysokou úhlovou přesnost. Selhává však jako všechny

zrcad10vé a hranolové vytyčovaCÍpomůcky v členitém
terénu.
Jsou-li pozorované signály (výtyčky) v hrubě rozdíl-

ných horizontech, musíme vytyčovaCÍ pomůcku různě
nakláněti, abychom s určitou chybou odhadli správnou
polohu paty kolmice. Hlavni chyby se však dopouštíme
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Obr. 3.

tím, že takto přibližně určený vrchol pravého úWu
špatně promítneme na měřickou přímku. '(Obr. 1.)

Tyto potíže odstranil po prvé Zeissův speciální násta-
vec na dvojitý pentagonální hranol, zvaný "Steilsicht-

prismenaufsatz" čilihranolový nástavec pro strmé visury.
(Obr. 2.)

Schema optické stavby a funkce tohoto nástavce plyne
z obr. 3. Otočné Doveho hranoly Hl a H2 přivádějí
obrazy A', R' výtyček A, R do horizontů pentagonů Pp
P2• Hranol Ha naklání pak obraz C' výtyčky C tak,
aby se jevil v prodloužení obrazů výtyček A', R'.

Tento Zeissův přístroj se nasazuje s dvojitým penta-
gonálním hranolem na pevnou promítací tyč. Je také
používán u Zeissova stroje "Lodis" a "I9pplodis"
k podrobnému zaměřování orthogonální methodou s op-
tickým (dvojobrazovým) měřením úseček a pořadnic.
(Obr. 4.)

Natáčení hranolů Hl' H2, Ha se děje jednotlivě rukou.
Měřický výkon se tím poněkud kombinuje a zpomaluje.

Přístroj má však hlavní slabinu v tom, že je drahý,
neboť obsahuje mnoho optických prvků. Vycházeje
z této skutečnosti, snažil jsem se o konstrukci takového
dvojitého pentagonu, který by vyhovoval daným poža-

......

f",

""

,a;
J...•...

Obr. 5.

davkům a byl při tom poměrně jednodušij v manipulaci
i v konstrukci a aby byl při tom laciný.

Následující úvaha mě přivedla na jedno řešení, které
hoví daným podmínkám: otáčíme-li hranolem Hl (obr. 5)
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kolem bodu 01 v rovině nákresny,
bude obraz A' výtyčky A (kterou
si mysleme prodlouženu ve směru
svislém na obě strany) se rovněž
otáčeti kolem bodu 01a sice o úhel
0:, rovný úhlu sklonu pentagonál-
ního hranolu. Podobně tomu bu-
de u hranolu H2, který se bude
otáčeti v rovině nákresny kolem
bodu 02'

Zařídíme nyní, aby spojnice
01°2byla vždy svislá a aby výtyč-
ka C se jevila totožná s touto
spojnicí. Pak svislá rovina, pro-
cházející zaměřovanou výtyčkou a
patou K je kolmá k rovině, dané
výtyčkami A, B.

Stojí-li výtyčka C svisle, pak
není třeba, aby byla přesně zto-
tožňována se spojnicí °1°2, Stačí,
protínají-li se nám obrazy A', B'
výtyček A B s výtyčkou C (vlastně jejím obrazem C') v
blízkosti této spojnice. Chyba Llx z tohoto posunu ne-
dosáhne téměř nikdy 5 mm.

Na objímkách hranolů je vyznačena ryskami normální
poloha hranolů. (Obr. 7.)

Před okénko mezi hranoly možno' umístiti Doveho
otočný hranol, kterým dostaneme vytyčovanou nebo za-
měřovanou výtyčku do horizontu přístroje. (Obr. 8.)

Tím se stává přístroj schopným zachytiti obrazy tří
výtyček z libovolných horizontů. Jako takový se uplatní
při každém měření v členitém a horském terénu. Uplatní
se obzvláště dobře při měření v lomech, dolech a v za-

stavěných částech,
kde zaměřované
body budou často
položeny poměrně
vysoko. Svého užití
dojde také při vy-
tyčování přímek
přes překážky a při
prodlužování pří-
mek ve zvlněném území. Konstruktivní vyřešení pn-
stroje zdařile provedl mechanik Jaroslav Musil z Brna.

Snímky a obrázky: Ing. Jaroslav Hybášek.

Universální pentagon

Pojednání je zlepšovacím návrhem, podaným v Geoplanu. Návrh zlepšení je výsledkem dlouhodobých zkušeností mě-
řického technika. Článek je výtahem z podrobné technické zprávy zlepšovacího návrhu.

Při práci s pentagony vyskytují se mnohé chyby,
kterých se technik při měření detailu dopouští. Jednou
z nejčastějších chyb při měření délek ve svažiťémterénu
jest chybně horizontované pásmo. Při větší svažitosti
terénu používáme pro měření délek latí s vodováhou.
Při mírné svažitosti terénu měříme pásmem a tu velmi
snadno syede tato mírná svažitost k chybnému horizonto-
vání pásma, což se nutně projeví v chybné výsledné
délce.

Způsoby horizontování pásma jsou různé, avšak větši-
nou dosti obtížné. Z mnohých způsobů horizontování
pásma uveďme: použití latě s vodováhou neb penta-
gonu sklopeného svou svislou osou do vodorovné roviny.
Tento způsob užití pentagonu jest sympatičtější, protože
lze snížit počet figurantů oproti použití způsobu horizon-
tování latí s vodováhou.

Pentagonu používá se nejen při měření délek, ale
hlavně při měření novoměřického detailu. Tento úsek
práce ukládá zvláště velkou osobní přesnost a spolehli-
vost a také zkušenost v práci s pentagonem. I při mírně

svažitém terénu a dobře výtyčkami zajištěné měřické
přímce, působí i zkušenému techniku jisté obtíže svis-
lost, - řazení pentagonu -, tím i rychlost a spolehlivost
zachycení bodu. Zvláště technikům začátečníkům působí
práce s pentagonem mnohé obtíže.

Nová úprava má odstranit všechny tyto potíže a
usnadnit práci v poli.

Konstrukce pentagonu je patrna z náčrtu. (Obr. 1 a 2.)
V hranolovém pouzdru jsou umístěny tři pentagony:

první a třetí pro záměry do levé a druhý či prostřední
pro záměry do pravé strany. Tím odstraníme potíže
při kolmičkovánÍ na měřických přímkách ve svazích.
Průzory jsou konstruovány těsně nad prvním a pod
třetím pentagonem a jsou opatřeny jemnými hroty.
Tímto uspořádáním jest usnadněno rychlé a přesné za-
chycení zaměřovaných kolmic, při čemž oproti dosavad-
ním konstrukcím pentagonů, nepůsobí potíže uzávěry

. pentagonového pouzdra v nadhledu a podhledu. (Obr. 3.)
Pentagony jsou opatřeny na přední straně svislou

černou ryskou a na stranách ve směru záměry svislou
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ryskou červenou. Tyto svislé rysky jsou přesně rovnoběžné se svislou
osou hranolů. Kryjí-li se v obrazu svislá černá ryska se svislou
červenou ryskou, tvoří vertikální rovinu, která umožňuje rychlé řazení
'pentagonu do směru měřické přímky a mimo to kontroluje svislost
. výtyček postavených na měřické přímce.

Vodorovné rysky černá a červená na horním (Prvním) pentagonu
jsou přesně kolmé na svislou osu přístroje a kryjí-li se v obrazu
pentagonu, určují přesnou horizontální rovinu, za předpokladu, že
osa přístroje a tudíž i svislé rysky na pentagonech jsou skutečně
svislé. .
Aby toho bylo dosaženo, jest celá konstrukce přístroje usazena

• v kardanovém závěsu. Protiváha dolní části přístroje jest vyjád-
řena vahou kovu, z něhož jest' vyrobena a nadto zajištěna vahou
olovníce, zavěšené strunou na samonavíjecí cívce. Samovolné posou-
vání olovnicejest zajištěno pérovou zajišťovacízávlačkou.Při eventuál-
ním přetržení struny jest.možno strunu snadno vyměniti jednoduchým
vyjmutím cívky.
~. Celý přístrojrjest~uloženv pouzdru i s olovnicí. Pouzdro je uprave-
no tak, že jej lze připevnit na pás či řemen a ukládati do něho pří-

y .
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stroj i olovnici, na ,místě dosavadního :způsobuzasouvání
pentagonu i olovnice do kapes.
Olovnice jest konstruována tak, aby její kuželovitý po-

hyb po spuštění byl zamezen (viz obr. 4).
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Zavěšení olovnice jest rovněž centrické, t. j. vose
přístroje.
Takto konstruovaný pentagon nepoměrně usnadňuje

vytyčování kolmic. Hlavní výhodou přístroje je okol-
nost, že svislost není závislá na osobě technika, nýbrž je
automatická. Následkem toho je jeho práce mnohem
jednoduššf, rychlejší a přesnější.

Jak již řečeno, tvoří vodorovné rysky horního penta-
gonu vodorovnou rovinu. Při měření délek ve svazích
použijeme této vodorovné roviny pentagonu pro horizon-
tování pásma nebo latě tím způsobem, že horizontální
rovinu pentagonu nasadúne v patřičné vzdálenosti na
koncový bod posledního měřeného úseku měřené délky,
při čemž se zařídíme do směru použitím svislých rysek.
Pásmo nasazené na koncový bod posledního měřeného
úseku měřené délky, vyrovnáme snížením neb zvýšením
do viděné horizontální roviny, přečteme délku, kterou
nám označuje hrot průzoru, na pásmu a spustime olov-
nici, na jejíž místo dopadu píchneme hřebík. Tímto
způsobem změříme délku v mezích dovolených od-
chylek.
Podobným zpusobem měřúne profily zvláště v těžkých

terénech. Pro tento úkon použijeme pro měření délek
pásma, které horizontujeme a na němž délku odečítáme
horním průzorem přístroje, jímž rovněž odečítáme pře-
výšení na přistavené tachymetrické nebo nivelační lati.
Použití přístroje při měření profilů je daleko přesnější

hlavně v převýšení; měření profilů latěmi jest dosti ne-
přesné proto, že vodováhy jsou hrubé.
Při přesné nivelaci použijeme universálního penta-

gonu, respektive jeho horizontální roviny pro roz-
měření nivelačního tahu. .
Při polních výškopisných pracích použije technik,

vedoucí polní výškopisnýnáčrt, s výhodou tohoto univer-
sálního pentagonu k přesnějšímu zákresu tachymetro-
vaných bodů tím způsobem, že si určí pomocí vodorovné
rysky pentagonu vodorovné řezy rovin odhadovapých
vrstevnic terénem a tím přesněji identifikuje tachymetro-
vané body v polní mapě., Přesnější identifikace tachy-
metrovaných bodů v náčrtu usnadní vynášení bodů a
přispěje k lepší interpolaci vrstevnic. ,
Jsem si vědom toho, že tento přístroj bude náklad-

nější než dosavadní pentagony, avšak domnívám· se,
. že jeho přesnost a mnohostranné použití, několika-
násobně vyváží jeho výrobní náklady.

Literární hlídka
526,8 = 84. Inz. Jan Rózycki.
Krótki zarys teorii odwzorowan kartograficznych.

Czeáé I. (Krátký nástin theorie kartografických z~brazení.
Část 1.) '126 str., 70 obr., 18 tab. Warszawa 1950. Brož., cena
neudána.

Příručka, určená studentlim, inženýrům, učitellim i' širší
veřejnosti, podává základy kartografického zobrazování kulové
referenční plochy. Opírá se o elementární znalosti matematiky
(proto zobrazuje jen s koule). Pro všechny základní typy zo-
brazení uvádí příslušné rovníce, skreslení pak udává i číselně
v tabulkách. Těm, kdož ovládají širší základy matematické
(počet diferenciální a integrální), jsou určeny některé podrobnější
poznámky pod čarou. Výklady jsou provázeny schematickými
obrázky a ukázkami síti.

Látka je uspořádána do pěti hlav: I. Obecné a pomocné
znalosti (úloha kartografie, tvar referenční plochy, souřadnicové
soustavy na kouli a jejich vztahy). II. Zásadní pojmy, theorie
skreslení a klasifikace zobrazení (pojem zobrazení, jeho měřítko
a skreslení, hlavní paprsky, základní vlasmosti zobrazení a jejich
klasifikace). III. Azimutálnízobrazení (povšechná charakteris-
tika, zobrazení gnomonické, stereografické, ortografické, ekvi-
distantní, ekvivalentní). IV. Zobrazení válcová (společné vlast-

. nosti všech zobrazení válcových, pak zobrazení ekvidistantní,
konformní, ekvivalentní). V. Zobrazení kuželová (obecné
znaky, zobrazení ekvidistantni, konformní, ekvivalentní).

Knižka, která nezabíhá do problematiky matematické karto-
grafie, poskytuje přehledně a velmi srozumitelně názor o metho-

dách vzniku map. Vyčerpává základní druhy zobrazení, která
uvažuje vždy v poloze normální, příčné i obecné. Rovnice,
sestavené přehledně pro každé zobrazeni, doplňuje ještě po-
známkami ke konstrukci sítě. V obrázcích, jinak velmi jasných,.
nebyly dodrženy zásady deskriptivni geometrie (poledIúky tvon
v pólech špičky a pod;), což misty ztěžuje prostorovou představu.
Vcelku možno říci, že příru~a, theoreticky dobře zpracovaná,

je přístupná širokému okruhu čtenářů. Autorem vytčený úkol byl
úspěšně splněn. Lze si přáti, aby se stejně zdařil i II. dil, který
má obsahovat ostatní druhy zobrazeni, používané v kartogra-
fické praxi. Ing. Dr J. Kovafík.

526 8 = 84. Rajmund Galon.
Siatki kartograficzne. Podrc;;cznikpraktyczny d1a geogra-

fów. (Kartografické sítě. Praktická příručka pro geografy.)
223 str., 114 obr., 25 tab. Warszawa 1951. Brož. cena zl. 26.
Autor příručky vytkl si za úkol podat populárně, přitom však

vyčerpávajícím způsobem, praktický přehled o zpracovávání i
užívání kartografických síti. Uvádí názorně - ponejvice pomoci
geometrického vysvětlení - obecně užívané typy síti v jedp,ot-
livých způsobech zobrazovacích. Vysvětluje vznik každé sítě a
podává návod k jejímu konstruováni, doplněný potřebnými tllbQl-
kami (souřadnice rohů geograf. sltě a pod.), aby tak umožnil pře-
devším nahradit nedokonalé překreslování síti ze starších map
přesnou jejich konstrukcí. Výklad je převážně podán slovně -
jen v numých případech jsou uvedeny potřebné yzorce. Tam,
kde se látka dotýká oboru matematické kartografie, jsou {)dkazy
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na příslušnou literaturu. Představa o jednotlivých obrazech
sítí, kterou usnadňují hojné obrázky, je vhodně doplněna čísel-
nými hodnotamí skreslení.

Výklady jsou rozděleny do dvanácti hlav. Začátek patří tvaru
a rozměrům země, souřadnicovým sítím, křivkám na povrchu
a obecné charakteristice kartografických sítí. Dále přechází
autor na sítě jednotlivých zobrazení v soustavách azimutální,
kuželové a válcové (uvádí i zobrazení nepravá). Následují sítě
v zobrazeních pro mapy větších měřítek, zmínka o sítích kilo-
metrových na mapách a úvaha o výběru sítě pro určité účely.
Je podán přehled vlastností uvažovaných zobrazení, sestavený
v tabulce. V závěru tlumočí autor své připomínky geografům -
učitelům hlavních škol a lycejí, uvádí praktické připomínky
k technice kresby sítí, sbírku cvičení k probrané látce a tabulky
různých hodnot (souřadnic atd.), potřebných při práci se
sítěmi.
Zdařilá příručka, plnící jistě dobře své poslání, je zajímavá

i pro zeměměřiče, zejména chtějí-li se zaměřit na zpracovávání
různých map. Poslouží jim jako vhodný praktický doplněk zna-
lostí matematické kartografie. Ing. Dr J. Kovařík.

912 (086A)
Zemský globus. Glavnoje upravlenie geodezii i karto-

grafii pri sovéte ministrov SSSR, Moskva 1951. Vydalo min.
osvěty RSFSR. Měřítko I : 30 mil. Průměr 42,3 cm. Cena
Kčs 86, -. (Vydány ještě dva menší, téhož provedení, měř.
asi I : 40 mil. za Kčs 36,-, a I : 100 mil. za Kčs 24,-.)
Máme před sebou krásný globus znázorňující relief zemského

fysického povrchu. Hypsochromatika terénu je provedena
obvyklým způsobem Sydowovým jak se jej užívá v atlantech,
t. j. škálou přírodních regionálních barev. Na kontinentech
vykresleny isohypsy 0,200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 m a na
jejich vybarvení použito osmi barev. Prolákliny pod O m vy-
barveny tmavě zeleně, nížiny 0-200 m světle zeleně, další
stupně stále sytější hnědou, poslední stupeň nad 5000 m
červenohnědě. Pro zvýšení plastického dojmu terénního reliefu
použito v hrubých rysech těrkování. Hloubky oceánů vystiženy
pětibarevnou modrou stupnicí, jejíž sytost roste do hloubky.
. První barva, skoro bílá, je kontinentál. stupeň 0-200m hloubky.
Ostatní barvy hraničí pak spolu na isobathách 2000, 4000,
6000 m. Vyniknou tím krásně oceánské pánve, hřbety a příko-
pové propadIiny. Na některých místech napsány i kóty dna.
Na oceánech zakresleny hranice plovoucího ledu v cirkum-
polárních oblastech a první objevitelské námořní cesty. Nejsou
zakresleny mořské proudy ani lodní cesty. Politické hranice,
vyjma hranic SSSR, nejsou vyznačeny, což prospívá vzhledu
globu.
Hydrografická síť pevnin je znázorněna velmi nápadně, takže

je viditelná i z větší dálky. Lze si to vysvětliti určením globu
ke 'školnímu vyučování.

Uznáváme-li za správné stanovisko, že objekty tak důležité
a veliké, aby byly znázorněny v mapě, mají býti i popsány,
zvláště je-li v jejich okolí dostatek volného místa, nutno uvésti,
že globus potřebuje tyto doplňky popisu: Africké řeky -
v Angole Kumene, Kubango, v Somálsku Vebi Šebeli, na Sa-
haře: do šotu el Mébrir ústící Sev. Igharghar, do oas tuátských
Saura, do Nigeru Azauak. Jihoamerické řeky - v Kolumbii
Magdalena, v Argentině Colorado, Rio Negro. Severoamerické
řeky - Red River, Plane, Tennessee, Ohio, Peace, Athabasca,
Saskatschewan, Nelson, Albany. Indie - Narbada.
V souvislosti s chybícím popisem uvedu ještě oceánské

ostrovy, jež jsou situačně zakresleny, ale nepopsány: Oceán
Atlantický· - Medvědí ostrov, Lofoty, Faerské, Shetlandy,
Orkneye, Hebridy, Jamaica, Sao Paulo, Fernando do No-
ron~a, Trinidad. Středozemní moře - Baleary, Pityusy.
Indický oceán - Vánoční ostrov, N. Amsterodam, St Paul,
Heard, Cargados Garayoz, Tromelin, Providence, Aldabra.
Tichý oceán - SaIa y Gomez, Clipperton, Kokosový o.,
Malpelo, Sn Felix, Sn Ambrosio, Podesta, Maquarie, Emerald,
Bounty.
K popisu na kontinentech lze jedině uvésti, že na obrovské

ploše Sahary se nacházejí tři horské masivy, jež by měly býti
uvedeny jmény: Ahaggar 3000 m, Tibesti 3360 m, Marra
3090 m. ,
Co se mechanického provedení týče je koule z papíroviny,

polep je natřen klihovinou. Stojan je bakelitový, osa v něm
volně nasazena a rovněž koule je na ose volně bez zajištění.

Globový plášť je složen ze sférických dvojúhelníků o rozpětí
30° rovníkových, které jsou slepovány podle krajních poledníků
bez překrytu. Polární čepičky mají rozsah 10°. Geografická

síť je .vztažena na poledník Grnw. Globus je otáčivý kolosy
skloněné ke svislici 23i o.
Poněvadž globus není armovaný, t. j. není vybaven polední-

kovým děleným kruhem a k němu připevněným výškovým
děleným kruhem, ani nemá horizontový kruh s rozdělením
na kvadranty, zvěrokruh, 365 dní a světové strany, aní čtyřia-
dvacetihodinovou kružníci s ukazatelem na pólu, ani kompas
a není na něm nakreslena ekliptika, nelze jej užívati k řešení
astronomicko-geografických úloh.
Celkem lze říci, že je to kresličsky i tiskařsky práce skvělá

a i nalepení je zdařilé. Při prohlížení tohoto globu nabudeme
přesvědčení, že při jemnějším prokreslení hydrografické sitě
lze ji velmi zhustiti a též, že mnohem více lze popsati a okóto-
vati hor i vytknouti více orografických celků. I popis měst
může býti mnohem hustší. Prostory oceánů snesou dobře
i zakreslení mořských proudů, lodních cest, hloubkových kót,
názvů oceánských pánví a prahů. I letecké spoje přes oceán
lze pěkně znázorniti jak vidno z vyznačení letů z Moskvy
k severnímu pólu a na Kamčatku. Pouze zákresu politických
hranic nutno se vyhnouti z důvodů přehlednosti a pro dosta-
tečné množství jiných politických map.
Při naší vyspělé kartografické produkci jest si jen přáti,

aby byl brzo podobný globus vydán i u nás.
Ing. R. Pšikal, Brno.

Matematicko-přírodovědecké rozhledy přinesly v čís. 3
(roč. 31) článek Mir. Dvořáka Něco o goniometrických funk-
cích, v č. 4 pojednání Ing. Dr Ladislava Lukeše Trojúhelníkové
sítě a úhloměrné stroje, v čís. 5 a 6 článek Antonína Kunce
O logaritmech a logaritmickém pravítku, a Rudolfa Kunce
Několík slovo přesném měření. Všechny články jsou dopro-
vázeny četnými obrázky, jsou psány popu1arisující formou a
mohou z nich s úspěchem čerpat přednášející v ZŠP nižším
nebo pomocným technickým kádrům. Ing. Ant. Prokeš.

OPRAVA
Ve dvojčísle 7-8 na str. 119 vpravo má mít rovnice v 16.

řádku tvar:

1953/144


