
ZEMĚMĚŘICTVÍ

Kritikou a sebekritikou proti kosmopolitismu a objektivismu
ve vědě

Jestliže brněnská konference plně odhalovala kosmo-
politismus a objektivismus jako vědě cizí a nepřátelské
rozkladné vlivy, které brzdí a ochromují její svobodný
rozmach, činila tak proto, aby jim byl vypověděn rozhodný
a nesmiřitelný boj, který musí skončit bouřlivým uvolněním
všech tvůrčích sil vědeckých pracovníků, rozvojem naší
domácí vědecké činnosti.
Cinila tak proto, aby především ukázala, jak mohutnou

zbraní proti těmto zákeřným nepřátelským tendencím ve
vědě je marxismus-leninismus.
Jen na jeho základech lze dosáhnout opravdových

úspěchů ve vědě tak, jak jich bylo dosaženo politicky a
hospodářsky v Sovětském svazu, tak,jakjich bylo dosaženo
v sovětské vědě.
Proto desetiletí se pokoušeli a pokoušejí buržoasní filoso-

fové polemikami popřít jeho vědeckou pravdivost, spojit
proti němu všechny síly, které kapitalismu zbý'lfají v rukou.
A proto je tedy třeba, abychom právě v něm každodenně
při své vědecké práci, spolu s ostatními techniky a vědci,
hledali pomoc při řešení smělých úkolů výstavby socialismu
v naší vlasti. Právě marxismus-leninismus, jako jediný
vědecký světový názor a jediná vědecká methodologie, je
tou silou, která vědu bezpečně vede k tomu, aby skutečnost
nikoliv pouze popisovala, nýbrž aby ji i vykládala a
zejména, aby ji měnila k lepšímu. Z jeho zivné půdy
vyrostly nesmírné úkoly, které řeší sovětská věda. Pod-
řizování si přírody člověkem, změny podnebí, využití
atomové energie k budovatelským účelům - to jsou sou-
časné úkoly sovětských vědců a techniků.
Je tedy dalším úkolem vědeckých pracovníků přimknout

se k vědě sovětské a od ní čerpat zkušenosti pro boj
proti všem vlivům kapitalistické minulosti.
Z bohatých zkušeností sovětských vědeckých pracovníků

se musíme především učit plnému využívání obrodné síly
otevřené a důsledné kritiky a sebekritiky.
Její význam nejlépe zhodnotil soudruh Stalin ve své

stati o marxismu v jazykovědě, kde uvedl, s platností pro
všechny vědní obory, že: "Je všeobecně známo, že žádná
věda se nemůže vyvíjet a dosahovat úspěchů bez boje
názorů, bez svobody kritiky". *
Svobodné rozvinutí kritiky a sebekritiky t}a

všech vědeckých pracovištích, vysokých školách, katedrách,
ústavech, výzkumných a vývojových střediscích i na zá-
vodechmusí být proto třetím základem boje proti všemu
cizímu v naší vědě. - Sjejí pomocí musíme obrodit tvůrčí
vědeckou činnost i činnost výchovnou na učilištích a publi-
kační v odborných knihách a časopisech.
Zvláště naše vědecké časopisy musí ukázat, a to nejen

ve svých kritických a diskusních statích, že všechny zbytky
kapitalistické minulosti odtrhují vědu od života, isolují ji
a tím ji zbavují možností dalšího tvůrčího rozvoje, aby ji
nakonec učinily nástrojem hrstky vykořisťovatelů proti
celému lidstvu. A musí také ukázat, že na základě proletář-

*) Stalin J. V.: O marxismu v jazykovědě. Vyd. 1. Praha:
svoboda 1950. Str. 29.

ského internacionalismu, socialistického vlastenectví a stra-
nickosti vědy je možno zajistit její opravdovou svobodu,
že jen na tomto základě ji lze opravdu rozvíjet a postavit
ji plně do služeb lidstva.

Důslednou sebekritikou, ale sebekritikou takovou, "která
rozvíjí bojového ducha pracující třídy, která posiluje její
víru ve vítězství a zvětšuje její síly,"* musíme setřást
přítěž všech ideologických polopravd, předsudků a pověr,.
důslednou sebekritikou, vyvěrající z poznání národních
tradic naší vědy, vyvěrající z poznání, že skutečně svobodná
věda čerpá svoji sílu právě z toho, že stojí na straně pravdy,
že straní pravdě, že straní životu, pokroku a míru.
Jen tak povede široká diskuse vedená v duchu usnesení

konference k dalšímu podnícení tvořivé vědecké práce!
Jen tak budou do všech důsledků rozvinuta a uplatněna

slova ~zvy konference k vědeckým. pracovníkům:
". .. Vědecká pravda přikazuje každému čestnému

člověku stát na straně lidí a míru. To je základní podmínkou
ozdravění, rozkvětu a svobodného rozmachu vědy samé.
Jen svobodná věda, zbavená pout reakčních ideologií,
je schopna uspíšit postup naší socialistické výstavby, pomá-
hat v obraně naší vlasti a ještě více upevnit náš přátelský
vztah k socialistické velmoci, našemu drahému spojenci,
Svazu· sovětských socialistických republik.
Proto vás vyzýváme, abyste se pevně přimkli k pracující-

mu lidu, k své rodné zemi a oddaně a obětavě pracovali
pro vznešenou věc pokroku a míru, abyste v tomto duchu,
ve všech' oborech a na všech pracovištích uplatnili veškeré
své ušlechtilé tvůrčí síly, znalosti a zkušenosti mužů a žen
vědy. Silou pravdivého vědeckého poznání překonávejte
všeliké sklony k slabosti a malověrnosti! Posilujte pravdi-
vým duchem vědy v sobě i v jiných vědomí národní hrdosti
a lidské důstojnosti! ... ""'
". .. Vítězné a pravdivé učení Marxe -. Engelse -

Lenina - Stalina, budovatelské úspěchy a zkušenosti
sovětského lidu a národů lidové demokracie, umožňují nám
poznávat zákonitosti společenskeho ~voje, přetvářet život
a budovat našemu lidu šťastný domov. Na této cestě nás
vede Komunistická strana Ceskoslovenska, vedoucí síla
našeho státu.
Sovětská věda je naším vzorem, učitelkou a nezištnou

pomocnicí. Cerpejme z velkého bohatství sovětské vzděla-
nosti, abychom i naši vědu přivedli k nejvyššímu roz-
květu ... ".
". .. Přenesme nadšeného ducha konference na všechna

pracoviště naší vědy! Projednejme všude její výsledky!
Podepřeme všechno zdravé a krásné, co nás posiluje na naší
cestě k socialismu a zbavme se všeho, co nám v této ce§tě
brání!
Vzhůru k radostné tvůrčí práci pro slávu československé

vědy, pro vítězství socialismu v naší vlasti, k upevnění míru
mezi všemi národy! ... ". **
*) Stalin J. V.: Sočiněnija. Sv. 11.. Vyd. 1. Moskva: Gospo-
litizdat 1949. Str. 132.
**) Z výzvy účastniků I. ideologické konference vysokoškol-
ských pracovniků, konané v Bmě 27. 2. - 1. 3. 1952.
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Optický mikrometr theodolitu Wi1d-T3 a jeho rozbor
Ing. Dr Karel Kučera 526.913.2 531.13.085.322.5

Popis optického mikrometru theodolitu Wild-T3 a jeho funkce. Odvození rovnice spirálové drážky se stanovením
jejích parametrů a určení násobného koeficientu mezi změnou úhlu planparalelních hranolů a úhlem otočení vteři-
níku. Uvedení všech zdrojů chyb mikrometru s rozborem jejich účinku a důkaz o tom, že dominující chyba z výbrusu
spirály má u všech výrobků firmy Wild podobný ráz zaviněný chybami v matrici řádu 0,02 mm. Optické mikro-
metry jsou tnkrát presnější než šroitbové, i když jsou doplňkem limbů s polovičním průměrem.

Popis optického mikrometru.
Podle obr. 1, znázorňujícího pohled na optický mikro-

metr theodolitu Wild- T3 se strany vnitřní, si připomeňme
vše, co je o tomto mikrometru_známo.l) Soustavou

hranolů, na obraze nezakreslených, se přivádějí paprsky
ze dvou protilehlých míst limbových do objektivu mikro-
skopu. Tečkovaně je znázorněn průběh paprsků vychá-
zejících z rysek 72g1Oc a 272g1Oc• Každému z nich, po
průchodu objektivem, stojí v cestě jeden ze dvou plan-
paralelních hranolů, upevněných v ramenech otočných

1) Porovnej: R y Š a v ý, Praktická geometrie, Praha 1949,
str. 113.

kolem bodů Sl a S2' Hranolová ramena mají na druhém
konci po jednom čepu ČI' Č2, zavedeném do spirálové
drážky, osazené na terči. Zpružinami jsou tyto čepy
udržovány při vnějším okraji drážky, jehož výbrus je pro
funkci mikrometru směrodatný. Terč se spirálou, tvořící
jeden celek se skleněným vteřiníkem, je otáčivý kolem
bodu C. V zorném poli mikroskopu vidíme jednak
ol1jektivem vytvořený obr a z protilehlých míst lim-
bového dělení, jednak s k u teč n é dělení vteřiníku,
obojí zvětšené okulárem. Je to stav před koincidencí,
nehodící se ještě k přesnému odečítání.

Nezávisle na optickém mikrometru vidíme, že na proti-
chůdně postupujících stupnicích limbového obrazu
existuje jen jedna poloha, kde se údaje obou stupnic
přesně liší o 200g, t. j. poloha ryze diametrální. Jen o tu
se zajímáme a je zřejmé, že je uprostřed mezi ryskami
72.1Oc a 272glOC, od sebe odvrácenými, které jsou této
poloze nejblíž. U příkladu znázorněného na obr. 1
odpovídají této poloze zhruba údaje 72g13,6c a 272g13,6c•

Optický mikrometr je tu jen proto, abychom jím
změřili polovinu vzdálenosti ,1 obou rysek s daleko
větší přesností než můžeme učinit odhadem. Jeho
podstatnou součástí jsou dva planparalelní hranoly,
které se současně otáčejí kolem středů Sl a S~v opačném
smyslu a sbližují při vhodném otáčení obrazy obou
směrodatných rysek až do úplného styku (koincidence)
v místě, kde jsme dříve odhadovali údaje diametrální
polohy. Protože je u planparalelní destičky lineární posun
obrazu přímo úměrný úhlu jejího otočení, mohli bychom
již ze změny úhlu obou hranolů určovat velikost ,1.
Tento úhel je však příliš malý a proto je ještě zvětšen
spirálou a převeden na úhel se středem v bodě C,
odečítaný pak již pohodlně v dílcích vteřiníku.

Theorie optického mikrometr~.

S konkretními daty o spirále jsme se v literatuře
nesetkali a vyšetříme si je sami. Učiníme tak i proto, že
bez ních není možno utvořit si správný obraz o chybách
optického mikrometru a porovnat jej s mikrometrem
šroubovým. Nejprve odvodíme obecnou rovnici spirály.
Na obr. 2 je v souhlasu s obrazem I označen střed terče
i vteřiníku písmenem C, a Sl je střed otáčení pravého
hranolového ramene. Při nulovém údaji vteřiníku je čep
pravého ramene v bodě A spirály charakterisovaném

- - /"..
parametry a = SIC = SIA a b = CSIA. Polárné sou-
řadnice obecného bodu PI spirály v soustavě s polem C
a s polárnou osou CA buďtež jednak

cp = klY. (1)

jednak z trojúhelníku CRISl .
. b + ()( ( )r=2a'sln-- 2

2

1952/66



Z eměměři ctv í
roč. 2/40 (1952) Č. 5

Po vyloučení parametru ex je rovnice spirály

b+~
r = 2a . sin __ k_ (3). 2

Stane-li se spirála řídící křivkou (drážkou) a otoČÍme-li
/"-...

terčem do p r a v a o fLhelP1GA = cp, bude se pohy-
bovat čep pravého hranolového ramene z bodu A po
kružnici. Neopíše však celý oblouk příslušející úhlu 01:,

a to proto, že průvodič GP1 dosáhl teprve polohy GQI'
. /"-...

Je ještě nutno pootočit terčem o úhel AGR1 = ~,aby2 ,
čep dospěl do bodu R1• Na terči jsou tedy úhly otáčení
zvětšeny proti úhlům pravého ramene ·vpoměru

(cp+~):ex = (k-tr~): 1.

Dříve než se počneme zabývat levým hranolovým
ramenem, přetočme při neměnné poloze spirály polárnou
osu GA o úhel fJ do polohy GB a konstruujme rovno-
ramenný trojúhelník GS' 2B, mající s dřívějším troj-
úhelníkem GS1A stejnou délku ramen. Parametru b

odpovídá v novém systému úhel b. +~.

Nyní překlopme trojúhelník GS' 2B kolem osy GB do
polohY' GS2B, odpovídající vzhledu optického mikro-
metru podle obrazu 1. Otočíme-li nyní terčem doprava

/"-...
o úhel P2GB = cp, bude se opět pohybovat čep levého
hranolového ramene z bodu B po kružnici. PřekroČÍ
však oblouk příslušející úhlu ~ a to proto, že prů-
vodič GP2 dospěl až do polohy GQ2' Je tedy nutno vrátit

/"-...
terč o úhel BGR2 = ~ aby se čep dostal do bodu R2•

Zvětšovací poměr mezi úhlem otočení terče a úhlem
otočení levého hranolového ramene je .

(cp-~) :ex=(k-~):1.
Obě spřažená hranolová ramena, jejichž pohyb je

ovládán jedinou spirálovou drážkou, mají tedy různou
úhlovou rychlost; pravé menší a levé větší. Z toho plyne,
že koincidence se neuskutečňuje přesně v polovině
úsečkyLI, nýbrž o hodnotu

LI
e = 4k

vlevo.Tato hodnota vyplýváz rovniccp(_I_+_I_) =LI
k+~ k-.!.

2 2

ř(k ~ ~ - k ~ ~) = 8.

2 2
Skutečný koeficient A., kterým je vynásobena změna
úhlu o b o u hranolů při převodu na úhel otočení terče,
vyplýváz rovnicecp= A. (_cp- + -cp-)

k +.!. k':- .!.
2 2

4k2 - 1A.=--
8k

Vyšetření konstant mikrometru a parametrů
v rovnici spirály.

U optických mikrometrů dvou theodolitů byly změ-
řeny potřebné délky a úhly. Stalo se tak u theodolitu
s centesimálním dělením (Wild-T3, č. 11126) a u theo-
dolitu se sexagesimálním dělením (Wild-T3, č. 8599).
Z měření vyplynulo, že optický mikrometr je společný
oběma typům. Z měřických výsledků dále uvedených se
vždycky tý~ levý centesimálního theodolitu a pravý·
sexagesimáliiího.
1. Změna Y úhlu obou hranolů, odpovidajici otočeni

vteřiniku od jednoho konce děleni ke druhému.
Při tomto pohybu vteřiníku přejdou hranoly z polohy

znázorněné na obr. 1 přes stav rovnoběžnosti do polohy
opačné. Celková úhlová změna se tedy skládá ze dvou
úhlů YI aY2 - viz obr. 3. Úhel YI byl změřen nepřímo

tímto způsobem: Vteřiník vyjmutý z theodolitu byl na-
staven na nulu, lámavé stěny hranolů. byly postaveny
svisle a bylo jich užito jako zrcadel. Ve větší vzdálenosti
byly postaveny dvě výtyčky TI a T2 tak, aby se jejich
obrazy na obou zrcadelných plochách kryly. Úhel 2YI
mezi oběma výtyčkami byl dodatečně změřen theodo-
litem z bodu, v němž předtím byly hranoly. TentýŽ
postup byl pak opakován při nastavení vteřiníku na
konečný údaj (500", 60xx). Výsledekměření byl úhe12Y2'..
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2Y1 = 12°36,2'
2Y2 = 9°53,8'
2y = 22°30,0'
Y = 11°15,0'

2Y1 = 5°53,6'
2Y2 = 16°27,2'
2y = 22°20,8'

Y = 11°10,4'
Aritmetický průměr je

y = 11°13'
arc y = 0,196

úhel (j mezi začátkem a koncem2. Středový
kové stupnice.
Nejprve se v zorném poli mikroskopu zjistí velikost d

nečíslovaného prostoru mezi koncem a začátkem vteři-
níkové stupnice v dílcích. To se udělá tak, že se nejprve
změří oblouk mezi indexem a oběma okraji vteřiníkové
clony souvislou stupnicí (viz pravou část clony na obr. 1)
. a po druhé stupnicí zmenšenou o nečíslovaný prostor
(viz levou část clony). Rozdíl obou údajů dává velikost d.2)

/ 489,8 24,2 2,92 58,79
475,6 10,0 1,22 57,07
14,2 14,2 1,70 1,72

d = 14,2cc d = 1,71xx.
Úhel (j se pak vypočte z poměru mezi délkou číslované
části oblouku a délkou obvodu kruhu.

500 60
.514,2 2n = 6,110 61,712n = 6,109

Aritmetický průměr je
arc(j = 6,110 (7)

3. Modul M mezi úhlovou změnou terče a změnou na
vtefinikové stupnici.
Vypočte se ze vztahů ',.

arc. (j • Mee = 500ee arc(j .Mxx= 60xx
Mee = 81,83 Mxx= 9,82.. (8)

4. Výpočet násobného koeficientu A.
Je zřejmé, že

A= ~= 6,110 ~ 31,17
y 0,196

5. Výpočet součinitele k.
Z rovnice (5) plyne

k = A+ VA2 +0,25= 62,34.
6. Délka a hranolového ramene.
Byly změřeny délky patrné z obrazu 1:

S2C2 = 29,7mm 30,1mm
S2C = 31,0 30,8
SlC = 30,6 30,8

SlCI = 30,6 29,6
121,9 121,3

a = 30,5 30,3
Aritmetický průměr je

a T 30,4mm
/"'.

7. Úhel b = CS1A.
Byl vypočten z odsunutých stran trojúhelníka CS1A,
arc b = 0,197 arc b = 0,193.

2) Tento' (nepublikovaný) způsob určení velikosti d ne-
číslované části vteřiniku pochází. od Ing. D r A. P o -
korné ho.

Aritmetický průměr je
arcb = 0,195

Zdroje chyb a jejich účinek.
Při dalších úvahách budeme vycházet ze zjťdnodušené

rovnice spirály •
ep= klX (13)

r = a (b + IX) (14)

r = a (b + t) (15)

1. Chyba L1e z excenticity středů otáčeni S hranolo-
vých ramen.

Sl
Podle obrazu 4. je

da = - e . cos s,
e·sins.

Diferencováním rovnice (14), při konstantním úhlu
(b + IX), vynucenémkoincidencí, dostaneme

dr = (b + IX)da =- e(b + IX);coss.
Diferencováním rovnice (15), při třech konstantních
parametrech a, b, k spirály, dostaneme jednu složku
změny úhlu ep

k ek(b+lX)d1ep= - dr = - o cos s
a a

a druhou složkou je

d e .
2ep=11 = -sms.

a
Dohromady

dep= d1ep+ d2ep=!.- [sin s - k (b + IX)cos s].
a

Konstantní členy pravé strany rovnice vyloučí mecha-
nik při justaci pootočenfni vteřiníku vzhledem k terči a
lineární člen proměnné IX, projevující se jako chyba ru-
nová, vyloučí známým způsobem. Protože jiných členů
v rovnici není, jest .

2. Chyba L1č z nebodovosti čepů hranolových ramen.
Podle obrazu 5, kde je čep znázorněn kružnicí s polo-

měremL1, je
L1

a'dlX=-- cosw'
nebo vzhledem k rovnici (13)

dep= k
a

L1(1 + w; ) .
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k . Mee . ,1 [ (b + ac)2
dlpce = Mcc . dlp = a 1+ 8

1 I}
- 2k + 2k2 (b +ac)2 •

Vynecháme-li členy, které budou přímo kompensovány
justací, bude

k . Mcc . ,1 [ac2. 1 ]
.dč = a 8 + 2k2 (b + ac)2

a po dosazení číselnýchhodnot

,1č = 168 [~2+ 7773 (0,1195+ ac)2] . ,1. (20)

V tab. 1 je velikost chyby ,1č vypočtena pro skutečný
poloměr čepu ,1 = 1 mm podle vzorce (20) pro 6
ekvidistantních hodnot vteřiníku ve sloupci (7). Ve
sloupcích (8) a (9) jsou závěrečné složky justační. Ve Sl

Tabulka 1

b+ac
w = ---a. 2

a úhel a, který svírá tečna spirály s kolmicí k průvodiči,
jedán vztahem

dr a 1a . tga=--=--=----
r'dlp r'k k(b+ac)

Jetedy
b+ac 1

w = -2- - k (b + ac)

sloupci (10) je pak čistá chyba Jl z nebodovo$ti čepu
s hodnotami pod 0,06ce•

3. Chyba ,1a z nesprávné délky hranolového ramene.
Na obr. 6 je tečkovanou kružnicí vyznačena dráha

cepu na hranolovém rameni delším o da. Z obrazu vy-
plývá .

a' dac =W' da
nebo, vzhledem k rovnicím (13) a (18)

ce _ k' Mcc . da [b + ac _ 1 ]
dlp - a 2 k (b + ac) •

Se zřetelem k justaci je
Mec. da

-,1a = a(b+ oe)'

b+oe
oe2 [k (b + ac)]-2

(4) + (5) I justace
LIčf/Jcc ac - 2 LIč čistá8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I (8) I (9) (10)

O 0,000 0,195 0,00000 0,00338 0,00338 0,57 -0,46 -0,05 +0,06
100 0,020 0,215 0,00005 0,00278 0,00283 0,48 -0,46 -0,03 -0,01
200 0,039 0,234 0,00019 0,00235 0,00254 0,43 -0,46 -0,01 -0,04
300 0,059 " 0,254 0,00044 0,00199 0,00243 0,41 -0,46 +0,01 -0,04
400 0,078 0,273 0,00076 0,00173 0,00249 0,42 -0,46 +0,03 -0,01
500 0,098 0,293 0,00120 0,00150 0,00270 0,45 -0,46 +0,05 +0,04

1: I I 2,76 I -2,76 I O I O

a
l/

Po dosazení číselných hodnot konstant a pro da = 0,1 mm
pak bude

0,269
- ,1a = 0,195 + ac

V tab. 2 je výraz vyčíslenve sloupci (2).

f/Jce Lta I
justace Lla

čistá

(1) (2) I (3) I (4) (5)

O 1,38 -1,12 -0,23 +0,03
100 1,25 -1,12 -0,14 -0,01
200 1,15 -1,12 ~0,05 -0,02
300 1,06 -1,12 +0,04 -0,02
400 0,99 -1,12 +0,13 0,00
500 0,92 -1,12 +0,21 +0,01

1: I 6,75 -6,72 I - 4 I - 1
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(5) čistá chyba L1 a zaviněná nesprávnou délkou hranolo-
vého ramene o 0,1 mm. Je nepatrná, menší než 0,03cc•
Poněkud značný nesouhlas mezi jednotlivými délkami

naměřenými a uvedenými v odstavci 6 předešlého oddílu
není proto tak škodlivý, iak by se zdálo. Opravy k jejich
aritmetickému průměru jsou

+0,7 mm +0,3 mm
-0,6 -0,4
~0,2 -0,4
-0,2 \ +0,8

a zaviňují chybu nánejvýš 0,24cc velkou. Přesto je tato
výrobní nepřesnost zarážející.
Revidujme nyní pod dojmem této skutečnosti svůj

názor, podle něhož jsme odvozovali rovnici spirály.
Předpokládali jsme, že délky hranolových ramen
Se - SA (viz obr. 1 a 2) jsou rovny vzdálenostem SC.
Kdyby tomu tak nebylo, dostali bychom složitější rovnici
spirály. Při malém ro~dílu by však přesto neztrácela
chybová funkce (21) svou platnost. Naměřené délky
roztřiďme nyní do skupin

Se v SC v
29,7 +0,3 31,0 -0,2
30,6 -0,6 30,6 +0,2
30,1 -0,1 30,8 0,0
29,6 +0,4 30,8 0,0

0=30,0 o 0=30,8 o
z nichž vidíme, že rozdíl 0,8 mm je malý a sotva vědomě \
zamýšlený, a že největší oprava 0,6 mm by sama zavinila
chybu 0,18cc, téměř stejně velikou jako při prvním roz-
boru. Není proto důvod ke komplikování rovnice spirály.

4. Chyba L1. z nesprávného výbrusu spirály.
Iď" .

\~.... ;
\ i

\. i
........ \ i

I
I.

:!
II
li
~ ~

\. 1 /\'~(~š~~~i.......l.~..
,//V J

/~ ).//r ,..... I,

/' 1/
" " i",'" /

.,..-,," ,
o," /c /

Na obr. 7 je· znázórněna porucha ve výbrusu spirály
kolmou výchylkou L1. Z obrazu plyne změna průvodiče

L1
dr=-- =L1cosa

Vzhledem k rovnici (17) je

dr = L1 {I ++[k (b+ ex)]-2 } .

Hodnoty druhého členu v lomené závorce jsou hod-
notami ze sl. (5) tab. 1 a jsou mizivévzhledem k jedničce.
Píšeme proto jednoduše

dr = L1.
Z rovnice (15)spirály dostaneme diferencováním

k kL1
dtp=-dr =-,

a a

k' Mcc, L1
L1s= dtpcC = ~~- = 168· L1 (22)

a
V místě, kde by byl výbrus o L1 = 0,1 mm nesprávný,
vznikla by tedy chyba 16,8cc• Stejný účinek by mělo i cizí
tělísko přilnuté ke stěně spirálové drážky.

Přesnost optického mikrometru ve srovnání se
šroubovým.

Chyba ve výbrusu spirály je ze všech chyb nejúčinnější
a rozhoduje o jakosti optického mikrometru. Porovnejme
ji s chybou šroubového mikrometru. Při nepřesnosti L1
závitu (nebo při stejné velíkosti cizího tělíska) vznikne
chyba .

~de r je poloměr děleného kruhu a z je zvětšení
objektivu mikroskopu. U velkých speciálních theodolítů
s kovovými limby bývá r = 135mm a z = 9. V tako-
vém případě by při L1 = 0,1 mm vznikla chyba

L1š = 52,4cc,
která je třikrát větší. neŽ u. optického mikrometru.
Rozměr 0,1mm jsme volili jen pro srovnání s předešlou
chybou Lt". Ve skutečnosti je výrobní přesnost daleko
vyšší, jak později uvidíme.

Zkouška optického mikrometru.
Autor vypracoval před lety methodu zkoušky, při níž

se u theodolitů se skleněnými limby zároveň určí runová
chyba i stálá chyba optického mikrometru. Podrobně je
tató zkouška popsána v chystané knižní publikaci. Za-
měřuje se při ní několik skupin po deseti sousedících
ryskách l00milimetrového komparovaného měřítka
z vhodné vzdálenosti jen optickým mikrometrem. Zá-
roveň se všakměří úhel mezi koncovými ryskami celého
měřítka limbem i mikrometrem. V prvním případě je
měřeno v dílcích vteřiníkových zatížených runovou

_ chybou a v druhém (jde o úhel kolem 50c) v ryzích
jednotkách úhlových.
Touto methodou byly zkoušeny optické mikrometry

deseti zcela nových centesimálních theodolitů Wild-T3.
Jejich systematické chyby si byly velmi podobny a roz-
borem zkoušek se dala objasnit příčina. Výsle~ vý-
počtu jsou shrnuty v tab. 3 a znázorněny na obr. 8.
Ve sloupci (1) je ekvidistantní řada zkoušených míst

vteřiníku odpovídajících milimetrovým ryskám měřítka.
Tato řada je vynesena na ose úseček v obr. 8. Nahoře ve
sl. (2) jsou hodnoty stálé chyby v cc a ve sl. (3) je jejich
průměr vynesený jako pořadnice. Dole ve sl. (2) jsou
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opravy v a ve sl. (4) jsou střední chyby jednotkové po-
čítané po řádkách podle vzorce

m= ±V[V;J .
Nahoře ve sl. (4) js~u střední chyby M aritmetického prů-
měru počítané pOQ1evzorce

m
M= VlO;

jsou vyneseny na obě strany od řady bodové.
Z faktu, že tyto střední chyby jsou daleko menší než

výkyvy řady bodové, plyne poznání, že systematičnost
platná jinak pro jeden mikrometr se objevuje ve velmi

blízké podobě i u mikrometrů ostatních. Protože jsme
V tomto článku ukázali, že dominantním zdrojem chyb
u optického mikrometru je chybný tvar spirá10védrážky,
je příčinou řečené shody matrice jsoucí podkladem
seriové výroby těchto drážek. Vzhledem k tomu, že se
důkaz opírá jen o měřické výsledky zkoušených mikro-
metrů, je nutno konstatovat velikou jemnost a citlivost
těchto přístrojů. Tím je zároveň řečeno, že je přiměřené
korigovat matrici. Rozpěti mezi extrémními pořadnicemi
řady bodové na obr. 8 je

iJs= 1,57+ 1,33= 2,90".
Z rovnice (22) pgk vyplývá

LI.
LI = 168= 0,017mm,

což znamená, že matricové chyby jsou v rozmezí 17 p.
Před sedmi lety byl konstruktér firmy Wild, Ing.

E. Ber ch t o1d autorem upozorněn na možnost snížení
této systematické chyby všech optických mikrometrů.
Požádal, aby v tomto článku bylo řečeno, že se postará
opravou matrice o snížení výbrusové chyby na minimum.

Závěr.
Optický mikrometr, který je důležitou součásti theodo-

litů se skleněnými limby, byl zkoumán, aniž byly známy
- předem nebo dodatečně - theoi'etické podklady vý-
robní. Až na popis jeho vzhledu a funkce, který je znám,
jsou skutečnosti uvedené v syllabu poznatky novými.
Zkouška mikrometru je předepsána pro theodolity
užívané v základní trigonometrické síti. Korekce ze stálé
chyby tam má význam pro rozbor měřického materiálu.

Místa Stálá chyba opt. mikrometru u theodolitů č. Arit. ±Mvteřiníku 11092 I 110941
11096 I 11097

1
11103

1
11104 I 11110 I 11114 I 11115 I 11122 průměr

(1) (2) (3) (4)

7 +1,20 +0,98 +1,04 +0,02 +0,53 -0,43 -0,11 +0,48 +0,23 -0,28 +0,37 0,18
.61 0,00 +0,15 +3,26 +1,39 +0,02 +0,12 +1,60 +1,08 -0,48 +0,67 +0,78 0,35
115 +0,05 -1,15 -1,49 -0,15 -0,32 -0,47 -0,90 +0,12 -0,38 +0,22 -0,45 0,18
169 -0,14 +0,19 -1,23 +0,22 +0,13 +1,36 -0,13 -0,77 +1,13 +0,42 +0,12 0,25
223 -1,83 -1,79 -3,47 -2,65 -0,97 -1,17 -0,74 -1,09 -0,78 -1,17 -1,57 0,28
277 -0,91 +0,71 +0,26 -1,04 -0,54 -0,32 -0,43 -0,96 -0,38 -0,90 -0,45 0,18
331 +0,12 -0,19 -2,25 +1,05 +0,17 +1,06 ~0,90 -0,21 +0,60 +0,70 +0,02 0,32
385 +0,67 +0,65 +1.32 +0,95 +0,78 +0,66 +0,72 +0,27 -0,26 -0,08 +0,57 0,15
439 +0,72 +2,18 +2,89 +0,76 +1,24 +0,64 +2,11 +0,15 +1,80 +0,77 +1,33 0,28
493 +O,IQ -1,75 -0,32 -0,55 -1,07 -1,46 -1,19 +0,92 -1,48 -0,32 -0,71 0,26

l: I - 21 - 21 + 1 I o/ - 31 - 1 I + 31 - 1 I 01 + 3 [ + 1 I -

Opravy v k arit. PrUtněru [ [ ] I ±m.
-0,83 -0,61 -0,67 +0,35 -0,16 +0,80 +0,48 -0,11 +0,14 +0,65 + 4 0,58
+0,78 +0,1>3 -2,48 -0,61 +0,76 +0,66 -0,82 -0,30 +1,26 +0,11 - 1 1,10
-0,50 +0,70 +1,04 -0,30 -0,13 +0,02 +0,45 ~0,57 -0,07 -0,67 - 3 0,57
+0,26 -0,07 +1,35 -0,10 -0,01 -1,24 +0,25 +0,89 -1,01 ~0,30 + 2 0,78
+0,26 +0,22 + 1,90 +1,08 -0,60 -0,40 -0,83 -0,48 -0,79 -0,40 - 4 0,89
+0,46 -1,16 -0,71 +0,59 +0,09 -0,13 -0,02 +0,51 -0,07 +0,45 + 1 0,57
-0,10 +0,21 +2,27 -1,03 -0,15 -1,04 +0,92 +0,23 -0,58 -0,68 + 5 1,00
-0,10 -0,08 -0,75 -0,38 -0,21 -0,09 -0,15 +0,30 +0,83 +0,65 + 2 0,47
+0,61 -0,85 -1,56 +0,57 +0,09 +0,69 -0,78 +1,18 -0,47 +0,56 + 4 0,87
-0,81 +1,04 -0,39 -0,16 +0,36 +0,75 +0,48 -1,63 +0,77 -0,39 + 2 0,83

l: I + 31 + 3[ °1 + 1 I + 41 + 2/ - 21 + 21 + 1 I - ,21 + 121 -
- -- - - - . --
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Nová tachymetrická lať
Prof. Ing. Dr Al. Tichý

Na obyčejných tachymetrických latích je možné pouzeodhadovati milimetry bezmožnosti odhad kon-
trolovati. Této nevýhodě odpomáhá autor návrhem nových konstrukcí latí umožňujících kontrolu odhadu.

Dřívější snahy o zpřesnění.

Před vynálezy dvojobrazových dálkoměrů zkusili
švýcarští zeměměřiči rozšířiti použití nitkových ta·
chymetrů na přesnou tachymetrii, a to jednak úpra-
vou stroje nebo zvětšením přesnosti lati.
Jeden ~ůsob navrhl prof. Zwicky ve Winterthuru.

Sestrojil tachymetr se dvěma dalekohledy, jejichž
záměrné osy byly odchýleny ve vodorovné rovině
o poloviční dálkoměrný úhel li, obr. 1, od záměrné

Z
t

~ I •" 01 ~ J; ./
~\ I I
\ • I

I
·ó

osy ZZ; mimo to upotřebil vodorovné latě, viz "díla
[1] a [4] v seznamu literatury.
Druhý způsob vyřešil pozemnoknižní zeměměřič

Werffeli sestrojením nové vodorovné dálkoměrné
latě, obr. 2 a 3, viz díla [2], [3] a [4]. Její
stupnice je rozdělena na dvě polovice. V levé po-
lovici je nanesena centimetr~vá stupnice, po výšce
rozdvojená. Centimetry mají tvar klínovitý, obr. 3.
V pravé polovici mají hlavní dílky délku 11 mm
a jsou opětně po výšce rozděleny s tím však rozdí-
lem, že spodní polovice je proti horní ještě pošinuta
o 0,5 mm napravo. Podrobné dělení je opět klí-
novité.
V obr. 2 je vyložený princip znázorněn jen pro

hlavní dílky (dm).
Jako stroje použil obyčejného nitkového tachy·

metru, jehož dalekohled byl opatřen svislými dálko-
měrnými nitkami.
Princip měření laťového úseku je znázorněn též

na obr. 2. Představme si, že levým distančním vlák-
nem se zaměří na 5 dm (poloha a). Pravé distanční
vlákno padne asi 1 mm od dílku 5,5 (po~oha a'). To
znamená, že je nutno přemístiti laťový úsek o 1 dm
napravo. Pak padné levé vlákno na dílek 4 (poloha

b), pravé na dílek 6,6 (poloha b'); laťový úsek L =
4 + 6,60= 10,60 m, jde-li o tachymetr Porrův.

1 f o \. L~7'7 9R

1. li 6 4- + t.~ ..., 6,_ ,.
a l

o )bo"im

Obr. 2.

Stupnice, obr. 3., byly však velmi stěsnané a číslo-
vání každého cm bylo málo zřetelné. Proto musel

býti stroj opticky výkonný, t. j. jeho dalekohled
měl míti nejméně 24násobné zvětšení, dobrou jasnost
i rozlišovací schopnost.

Nový způsob.

a) Způsob se stejnosměrnými nonil.
Stanovení pokud možno přesného úseku laťového

dá se však provésti daleko pohodlněji použitím prin-
cipu noniového, t. j., kidyž se opatři každý dm latě
stejnosměrným naniem, jehož každý dílek je o 1 mm
kratší nežli centimetrový dílek stupnice.
Ve schematickém obr. 4 pro svislou lať značí S

stupnici centimetrovou a N noniové stupnice s nonii
pro každý dm stupnice S. Představme si, že zamě-
říme dálkoměrným křížem tak, že horní vlákno n
padne na 'čtení 2,000 stupnice S. Střední vlákno m
nechť udává čtení 2,047 a spodní s 2,094. Úsek la·
ťový L = 0,094 m. Jeho přesnost závisí hlavně na
odhadu milimetrů ve čtení spodního vlákna. Při
uspořádání stupnic na této lati máme dvě snadné
kontroly správného odhadu 4 mm pro vlákno s.
1. Kontrola: Posuneme svislou ustanovkou horní

vlákno n na 4. dílek noniové stupnice v pře d-
c h á z e j í c í m dm do polohy n'. Byl·li odhad mi-
limetrů správnÝ, musí spodní vlákno padnouti na
cel Ý cm stupnice S, poloha s', (čtení 2,300), a to
proto, že odhadnuté 4 mm se přenesou nastavením
4. dílku nonia na příslušný cm stupnice S, takže
spodní vlákno musí padnouti na celý cm stupnice S.
2. Kontrola: Prolbereme ji na dalším obr. 5, na

němž jsou obě stupnice vypracovány obvyklým
způsobem. (První kontrola je zde znázorněna polo-
hami dálkoměrných vláken n', s'.)
Pro druhou kontrolu je směrodatné, že spodní
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vlákno s dělí příslušný cm stupnice S v poměru 4 : 6.
Kdežto zkouška 4 mm byla provedena při 1. kontrole
použitím předcházejícího (horního) dm, týká se

S
N

2. kontrola odhadnutých 6 mm a provede se na
nás led ují c í m (spodním) dm.

V tomto dm posuneme proto svislou ustanovkou
spodní vlákno na 6 dílek nonia (poloha s") a horní
vlákno n" musí padnouti na celý cm stupnice S do
polohy n". Příčina je stejná jako u 1. kontroly.

Odchylky v odhadech. Předpokládejme, že odhad-
neme 3 mm místo 4 mm. Nastavíme tedy horní
vlákno na 3. dílek nonia v předcházejícím dm (po-
loha a). Ale spodní vlákno ukáže ihned rozdíl 1 mm,

chybně. Oprava by se vykonala posunutím horního
vlákna ve stejném smyslu, v jakém se objevila
chyba.

Analogicky by se postupovalo při chybných odha-
dech mm v následujícím dm, t. j. 5 mm nebo 7 mm
místo 6 mm (polohy c) c' a d} ď horního vlákna).

Odhady desetin mm. Předpokládejme, že bychom
odhadli 3,5 mm místo 4 mm. Nastavíme tedy horní
vlákno na čtení 3,5 noniového dílku, poloha 2 a shle-
dáme, že i spodní vlákno padá doprostřed přísluš-
ného cm stupnice S (poloha 2' pro čtení 2,025).
Stejně je tomu, odhadne-li se. 3,25 mm nebo 3,75 mm
místo 4 mm (polohy I) 3 horního vlákna a I'} 3'
spodního vlákna). Z toho plyne, že lze odhadnouti
také libovolně velké části mm.

Docela obdobně je možné postupovati i u spodního
vlákna.

poloha a', takže poznáme omyl. Oprava se vykoná
posunutím horního vlákna o jeden celý noniový dí-
lek směrem dolů, t. j. na 4. dílek nonia a spodní
vlákno s' padne zase na celý cm stupnice S.

Když bychom odhadli 5 mm místo 4 mm, nastavili
bychom horní vlákno na pátý dílek nonia, (poloha
b), a spodní vlákno by padlo do b' zase o 1 mm

b) Způsob s protisměrnými nonii.
Vedle popsané laťové úpravy lbyla provedena také

stupnice s prottsměrnými nonii, obr. 6. Zvolen úsek
L = 0,098 m. Kontroluje se tedy odhad 8 mm. Při
1. kontrole se však nastaví s pod n í v 1á k no na
8. dílek nonia v t é m ž e dm (poloha s') a horní
vlákno musí padnouti na celý cm stupnice S (po-
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loha n'). Při 2. kontrole se nastaví horní vlákno
na 2. dílek nonia (poloha n") v té m ž e dm a spodní
vlákno musí padnouti na celý cm stupnice S, (po-
loha 8"). Postup je tedy obrácený než jaký byl
v případě a).

c) Lať s klínovým dělením.
Klíny stupnice, obr. 7, jsou rovnoramenné, o zá-

kladně i výšce 2 cm. Vlevo obrácené jsou liché,

vpravo sudé. První a pátý klín stupnice je označen
tečkou, v noniích je takto označen pouze klín pátý.
Podle těchto znaků se měřič snadno orientuje. Klíny
noniové mají základnu i výšku 1,8 cm.

Úsek laťový je zvolen 0,098 m jako na obr. 6.
Horní vlákno je položeno zase do čtení n= 2,000
na stupnici. Čtení pro střední vlákno je m= 2,049
a pro spodní 8 = 2,098, tedy L = 0,098 m.

1. Kontrola. Horní vlákno se posune na 8. noniový
dílek předcházejícího dm, t. j. do polohy n'. Pří-
slušná poloha s' spodního vlákna prochází celým cm
stupnice.

2. Kontrola. Spodní vlákno se posune na, 2. dílek
noniové stupnice v následujícím dm do polohy 8".

Příslušná poloha n" horního vlákna padá na celý
centimetr.

Konstrukce. Tato lať může býti buď svislá nebo
vodorovná. Svislá má obvyklý tvar a stupnice mo-
hou míti buď obvyklé centimetrové dělení nebo dě-
lení klínové.

Vodorovná lať s klínovým dělením je znázorněna
na schematickém obr. 8. V definitivním provedení
bude její délka 1,5 m. Opěry nosné tyče T (viz
obr. 9) budou upraveny na hrubý výsun po uvol-

~,q,
Obr. 9.

nění zarážky s a pak na jemný posun rektifikačním
článkem r, když byla zarážka 8 znovu upnuta.

Dodatek.' Tuto lať jsem navrhl již asi r. 1924 a
také jsem ji sestrojil jako svislou s klínovým dě-
lením. První zkoušky dávaly dobré výsledky. Bude
možno použíti nitkových tachymetrů s touto latí pro
polární methodu alespoň v lesním měření.

Literatura.
[1] Zwicky, Neuer Fernrohrdistanzmesser,

Schweizerische Bauzeitung r. 1914.
[2] Werffeli, Optische Prazisionsdistanzmessung,

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen
und Kulturtechnik, 1919.

[3] Bertschmann, Die neuen optischen Distanz-
messer, Ziirich 1925. Vortragskurs an der Eidg.
Technischen Hochschule in Ziirich.

[4] B088hardt, Optische Distanzmessung u. Polar-
koordinatenmethode, Stuttgart 1930, Wittwer.
Obsahuje ,kritický posudek prvních dvou konstrukcí.
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.98

Pomůcky pro sestrojování vrstevnicových plánů.

Návrh dvou pomucek, které by nahradily do-
savadní '[iom'ŮCkypro interpolaci výškových bodu
při konstrukci výškopisných plánu. Autor připojuje
heslovitě některá další alternativní řešení.
V nynější době je nám jasno; že nás očekávají

veliké úkoly ve výškopisu. Proto se tedy musíme
soustřediti na zlepšování právě těchto prací.
Jednou z obtíží je interpolace mezi sousedními

kotami při sestrojování vrstevnicového plánu. Půdo-
rysná vzdálenost bodů o konstantních výškových
rozdílech se totiž různí podle sklonu terénu a tak
pro ty nejrůznější případy by bylo třeba těch nej-
různějších měřítek. V praxi si vypomáháme tak, že
používáme konstantního měřítka, které natočíme
pod vhodnýnÍ úhlem vzhledem k interpolované
úsečce, kterou pak protínáme rovnoběžkami vede-
nými příslušnými ryskami konstantního měřítka.
Tento postup je pracný a zdlouhavý, avšak můžeme
si jej ulehčiti a to zcela jednoduše.
Vždyť přece naše konstantní měřítko je celkem

zbytečné, neboť rozhodující je osnova rovnoběžek.
Zhmotněme si je tedy třeba strunami, napjatými
v nějakém vhodném rámečku. Pak postačí, když
natočíme a posuneme onen rámeček tak, aby nám
inteI1>0lovanou úsečku protínal správný počet strun,
při správné vzdálenosti konců· úsečky od přilehlých
strun. (Obr. 1.)

- ~:-: ::-. :-::::--.: =-=.::- - -=-~-=-- .=-:.. :-:: --=-. ~QJo:'"~.:-:: ~::. ~:
---------------------- - :cI:--------------~_.- - -'-

ř,lř~--
Obr. 1.

Tento zcela jednoduchý přístroj nám značně
usnadní a urychlí naši práci.
Avšak přitom nám přece jen ještě zbývá určité

zdržování při natáčení rámečku. Abychom se pak
zbavili i této nevýhody, museli bychom míti měřítko
o proměnlivé velikosti intervalů, což je možné.
Víme, že průmět úsečky závisí na úhlu jejího

sklonu. Kdybychom tedy nakláněli intervaly mě-

řítka, zkracovaly by se nám s rostoucím úhlem
sklonu jejich průměty tak, že průmět "i'" intervalu
"i" by nabýval v mezích O až 100 G hodnot i až O.
Pro praktickou potřebu je ovšem nutno zajistiti,

aby toto naklánění se dělo automaticky a u všech
intervalů, zaručeně stejně. Toho docílíme dvěma
systémy zhmotnělých intervalů, uprostřed a na
koncích navzájem kloubově spojených. Tak dosta-
neme řadu pravidelných čtyrúhelníků o stranách

"" ,:' .. " ::/\.. .. ., .
, .. ,. ., .. .. ..

ij2. Na obrázku 2 je jeden systém intervalů vyznačen
plně, druhý čárkovaně. Průměty "i''' intervalů "iC<se
zmenšuji a zvětšují podle toho, jak stahujeme či roz-
tahujeme celý přístroj v mezích, jak již bylo uvede-
no. Aby to bylo možné až do krajnosti, volíme za
základ jednu z osnov intervalů a nad ní připevníme
osnovu druhou.
Také sestrojení tohoto druhého přístroje je jedno-

duché a bez jakýchkoliv zvláštních vydání. A přece
nám tento přistroj naši práci velice urychlí. Použití
je velice snadné, jak je ostatně dobře patrno
z obr. 3.

Přístroj prostě rozevřeme a přiložíme vrcholy
k interpolované úsečce tak, aby mezi koncovými
body úsečky byl správný počet intervalů "i'" a alby
její koncové body byly ve správné vzdálenosti od
přilehlých vrcholů čtyrúhelníků přístroje.
Pro snadnější umístění přístroje vzhledem ke kon-

cům úsečky je možno počet vrcholů ještě zdvoj-
násobiti a to tím, že mezi sousedními vrcholy při-
pojíme po dvou ramenech o délce i/4 (viz obr. 4),
čimž intervaly 'Ii''' si rozpůlíme. (Přirozeně, že
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i další rozdělení na celkem 4 části by táké bylo rovnoběžky protínaly přibližně kolmo. Malým posunem
možné.) ve směru spojnice bodů nastavíme rastr tak, aby metry

a decimetry podle cznačení na rastru odpo,vída1ydané
Konečně je možné ramena jedné osnovy intervalů. výšce bodu. Poloha takto nastaveného bodu se zajistí

prodloužiti a zakončiti ostrými hroty tak, aby vy- přichycením rastru pikírkou nebo jehlou. Otočením
značování bodů vrstevnic bylo přesné a snadné rastru ztotožní se druhý bod tak, aby jeho výšková kota

odpovídala číselnému označení rovnoběžek rastru. Spoj-
(obr. 5). nice bodů se znázorní přiložením trojúhelníka a průse-

číky rovnoběžek s hranou trojúhelníka se propikírují.
Některými odborníky v interpolaci vrstevnic při kon-

strukci Státní mapy 1 :5000není doporučována lineární
interpolace vůbec. Tato je nahrazována křivkovou inter-
polací (kužeIOlSci:kovou),přimykající se podle tvaru te-
rénu nejlépe skutečnosti. Lineární interpolace je vhodná
jen při konstrukcivrstevnic v měřítku 1 : 1000a 1 :2000,
při..níchž je podrobně zaměřeno větší množství bodů vy-
stihujících dostatečně tvar terénu.
S ohledem na aktuálnost námětu očekáváme větší

počet vyjádření praktiků.

Bro rychlé použití QPatříme přístroj na koncích
oky, která si navlékneme na prsty, čímž budeme
přístroj snadno ovládati levou rukou, zatím 00 pravá
bude volná pro vyznačování polohy hrotů na inter-
polované úsečce.

Přístrojem by bylo možno manipulovati také tak,
že bychom místo řečených ok přístroj umístili mezi
hroty vidlice, kterou !bychom stahovali a roztahovali
levou rukou.
Úprava ve formě pravítka, při níž bychom' pří-

stroj umístili uvnitř pouzdra, by byla sice náklad-
-nější, ale za to by poskytovala značné přednosti před
popsanými úpravami. RNDr Ing. Pokorný.

P o zná m k are d a k ce: K článku Dr P ok o r n é h o
"Pomůcky pro sestrojování vrstevnicových plánů" došly
ministerstvu stavebního průmyslu některé připomínky,
které ve stručnosti uvádíme: '
Způsob interpolace vrstevnic rámečkem.s nitěmi (stru-

nami, žíněmi a pod.) byl již v praxi zkoušen a nahrazen
způsobem s.použitím průhledného snímkového papíru se
sítí číslovaných rovnoběžek, o kterém autor sice uvažo-
val, ale do svého návrhu nepojal, dávaje přednost nitím.
Při tomto způsobu položí se sestrojený papírový rastr
na jeden ze dvou bodů, mezi nímiž má být interpolo-
váno. Nejlépe na bod s nižší nadmořskou výškou. Rastr
nastavíme na myšlenou spojnici dvou bodů tak, aby ji

526.98

Stanovisko k návrhu pomúcek pro sestrojování
vrstevnicových plánú RNDr Ing. Ant. Pokorného

, O návrhu RNDr Ing. A. Pokorného pojednal ko-
lekUv zaměstnanců krajské skupiny Geoplanu
v Karlových Varech a dospěl k některým závěrům,
které níže uvádíme.
Předložený návrh by mohl odstranit naprostý ne-

dostatek vhodné pomůcky. Německá konstrukce,
která nahražuje převážně u nás používané měřítko
a 2 trojúhelníky, je nyní nedostupná. Předností ná-
vrhu !bybyla rychlost práce. Úspora času by se pro-
jevila hlavně v tom, že by odpadlo tužkové spojo-
vání dvou sousedních bodů, mezi nimiž se inter-
poluje. Toho by bylo docíleno prostým přiložením
ostrých hrotů mezi interpolované body. V tom smě-
ru doporučujeme nahradit hroty v obr. 5 přesnými
očky, která by byla konstruována správně do. přím-
ky. lnterpolovaný bod by se vyznačoval píchnutím
ostrou tužkou do očka.

Návrh v zásadě velmi vítáme, ale domníváme se,
že bude třeba ještě spolupráce více odborníků, aby
se vyřešily některé technické konstrukční potíže.
Nebude snadné levným způsobem vyř~šit přesnost
v rovnoběžnosti a velikosti rovnoběžníků. Dále zne-
možnění deformace harmoni'ky vyžádá si nějakého
vedení ,kloubových bodů v saních nebo pravítku.
Tam, kde je interpolováno pro větší počet bodů, Ihude
potíž s odpočtením příslušného počtu hrotů, které
bude třeba nastavit. Tomu by se částečně odpo-
mohlo tím, že by jednotlivá ramena nesla čísla
v aritmetickém pořadu, alby se tím usnadnilo od-
počtení intervalů. Po zkušenostech, které máme
s výrobní složkou, bude návrh vyžadovat soustře-
děný nápor všech interesovaných činitelů, předně
pro umožnění výroby prototypu a potom k zapláno-
vání do hromadné výroby a také včasné dodání,
které by se neměřilo n~ roky. Krumphanzl

Směrnice pro vyhotoveni výškopisných plánů
na polohopisnémpodkladěkatastrálnímapy,přílohak výnosu
ministerstvatechnikyč. j. 43l8/50-V/3 zedne10.července1950,
jeopětna skladěvprodejněmapSZKÚ,PrahaVII, Kostelní42.
Cena 10,- Kčs.
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Literární hlídka
521 : 522.7 Procházka J., Prof. ,Dr Ing.

Astronomie sférická, 203 str., 60 obr., 1951, Brno, Do-
nátův fond při Benešově technice, spis číslo 226, brož., cena
Kčs 100,-.
V předmluvě autor správně uvádí, že sférická astronomie

je vědním oborem, který nepodléhá tak překotnému vývoji jako
ostatní speciální odvětví všeobecné astronomie. Je proto zcela
pochopitelné, že člověk při zpracování učebníce o sférické
astronomii přejímá části partií z různých publikací starších
i novějších. Poněvadž kníha byla předem určena jako učební
pomůcka pro vysoké školy, je samozřejmé, že jasný a srozumitel-
ný způsob výkladu má velký význam. Možno říci, tento po-
žadavek se prof. Procházkovi výborně podařil. Autor rozdělil
celou látku do deseti kapitol.
V I. kapitole je výklad o nebeské sféře, základních rovinách

a směrech, souřadnících, přesné transformaci souřadníc, dále
jsou uvedeny diferenciální vzorce pro určení korekce daných
nebo určených veličin, jestliže se některé veličiny změní.
Kapitola II. jedná o refrakci. Po zopakování Snelliova zákona

a definici refrakce je odvozen základní vzorec pro výpočet
astronomické refrakce, dále hypothesa Cassiniho, na příkladech
vysvětleno použití refrakčních tabulek. Zjištěn vliv refrakce
na východ a západ nebeských těles a jejich rovníkové souřadnice.
Následující III. kapitola je věnována problému dvou těles.

Jsou zde odvozeny zákony Keplerovy, vzorec pro rychlost
planet a pro určení elementů dráhy planet a jiných těles slu-
neční soustavy, pojednáno o době oběhu Měsíce kolem Země,
o geocentrických a heliocentrických souřadnících.
V kapitole IV. autor píše o čase a kalendáři způsobem

obvyklým v astronomických učebnících.
Kapitola V. jedná o paralaxe. Po úvodě přechází k tvaru

zemského tělesa, uvádí konstanty nejužívanějších referenčních
elipsoidů, vysvětluje roční paralaxu a její vliv na souřadnice
hvězd.
V VI. kapitole je na počátku názorně vysvětlena přičina

aberace, v dalších odstavcích pak pojednáno o roční, denní,
sekulární a planetární aberaci a jejím vlivu na souřadnice
hvězd.
VII. kapitola stručně popisuje vlastní pohyb hvězd.
VIII. kapitola je věnována precesi a nutaci a jejich vlivu na

souřadnice hvězd.
Kapitola IX. jedná o výpočtu zdánlivých poloh hvězd z poloh

středních, udaných v efemeriqách (redukce posic hvězd)' a
seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími katalogy hvězd i astrono-
mickými ročenkami.
V poslední, X. kapitole je stručně pojednáno o variaci země-

pisných šířek (kolísání pólu).
Za textem jsou připojeny dodatky:
A. Sférická trigonometrie (hlavní vzorce).
B. Interpolace (interpolační vzorec Besselův).
C. Konstanty (matematické, geodetické, astronomické).
D. Literatura: uvedena i nejnovější díla, zejména sovětská,

dále časopisy a tabulky.
Na to následuje slovníček nejužívanějších slov v 5 jazycích:

česky, rusky, anglicky, francouzsky a německy, který jistě pro-
spěje každému, kdo čte cizí odbornou literaturu.
Nakonec jsou připojeny nejpotřebnější tabulky (převod miry

úhlové na časovou a naopak, převod hodin, mi,nut a sekund na
zlomky dne, převody časů a jiné).
Knížka je pěkně upravena, text vehni dobře čiťelný, vzorce

psány přehledně a důležité jsou uvedeny v rámečku: Obrázky
jsou rovněž velmi zdařilé. Některá menší tisková nedopatření si
čtenář sám opraví.
Procházkova Sférická astronomie je sice psána pro studující

zeměměřického inženýrství, doporučujeme ji však i těm,
kteří již opustili vysokou školu a všem, kteří se zajímají o astro-
nomii, neboť stručnou formou seznamuje čtenáře s hlavními
problémy sférické astronomie. Účelu pro který byla napsána
jistě dobře poslouží a umožní autorovi získati další zkušenosti
pro sepsání tištěné vysokoškolské učebnice.

Dr Vykuti! - Dr Lukeš.

N. N. Michajlov.

fot., 64 mapek. 1951,
914.7

Nad mapou SSSR. 387 str., 32
Praha, Svět sovětů.
V edici Prameny poznání SSSR, velká řada, vyšlo dilo vyzna-

menané stalinskou premií. Jeto populární zeměpis Sovětského
svazu, zabývající se podrobným rozborem země a zároveň nej-
novější historii výstavby SSSR. Právě v dnešní době, kdy Sovět-
ský svaz pevně vykročil na cestu ke komunismu, je kniha vysoce
aktuální.
Autor vypráví a srovnává zeměpis carského Ruska se země-

pisem Sovětského svazu. Srovnává mapu carského Ruska,
která po celá desetiletí byla ve shodě se skutečným stavem
v přírodě, s novými mapami SSSR, které stárnou tím rychleji,
čím směleji a jistěji spěje sovětský lid ke komunismu.
Po velké socialistické njnové revoluci nová území vstoupila

pod vlajku SSSR, území jejichž obyvatelé vykořisťovaní a ujař-
mení po celá desítiletí a století doufali a věřili ve spojení s vlastí.
Tyto kraje zvětšily mapu SSSR. Ale i jiná stará území SSSR
je možno nazvat "novými", poněvadž teprve za sovětské vlády
byla dokonale prozkoumána. V carském Rusku byla řada
pokrokových zeměpisců jako Lomonosov, Litke, Něvelskoj,
Semjonov- Ťan-šaňskij, Pdevalskij, Kozlov, Obručev a jiní,
v jejichž šlépějích kráčí dnešní sovětská zeměpisná věda.
Bohaté jsou výsledky, kterých bylo dosaženo. Papaninci a po
nich sedovci se věnovali průzkumu severního pólu. Byl pro-
zkoumán pól "nedostupnosti", t. j. místo v severním ledovém
moři nejvzdálenější od břehů, byla zjištěna existence druhého
magnetického pólu a objeven proud teplé vody z Atlantického
oceánu i v této části Arktidy.
Sovětští geodeti určili znovu rozměry Země a její tvar

a zjistili, že je zploštělá nejen na pólech ale i po stranách.
Nejvypuklejší poledník prochází Honolulu a Prahou a nej-
sevřenější Irkutskem a Philadelfii.
Byla vydána úplná státní mapa SSSR v měřítku 1 : 1 000000,

obsahující 180 listů o celkovém rozměru 54 m2•

Jsou však i jiné mapy. Na mapách geologických je barvami
vyznačeno to, co je skryto našim zrakům. Také geologická mapa
Sovětského svazu byla úplně nově sestrojena za sovětské vlády.'
Carské Rusko nebylo chudé na nerosty, ale na znalost! o nich.
Vše se dováželo, dokonce i uhlí a stavební kámen. Dnes drží
SSSR druhé místo v zásobách uhlí a vezme-li se v úvahu
kalorická výhřevnost, je to první místo. Základem uhelného
bohatství jsou tři mohutné pánve: Donbas, Kuzbas a Kara-
ganda. I v zásobách mědi a cínu je SSSR na prvním nllstě.
Byla rozšířena naleziště nafty v Baku a vynalezen způsob
šikmého vrtání, který umožňuje těžit naftu pod stavbami
i z mořského dna u pobřeží. Dvě stovky věží však již stojí
a těží naftu ze vzdálenosti 7 km od pobřeží. Na Stalinův příkaz
nalezli sovětští geologové "druhéBaku" mezi Volbou a Uralem,
kde nafta prýští z devonských vrstev. Na Leninovo doporučení
byla prozkoumána t. zv. kurská magnetická úchylka a nalezeno
železo. Stejně ja1«>geologická mapa změnila se i hospodářská
mapa SSSR. Průmysl carského Ruska byl slabý. Nepatrné
množství průmyslových měst tonulo v moři vesnic, Rusko bylo
agrární zemí. Carské Rusko kopírovalo v. průmyslu západ,
zatím co objevy domácích učenců byly zamlčovány. To co ob-
jevili ruští věd~i se na západě "objevovalo" znovu.
Radostné budování průmyslu V' sta:1inskýchpětiletkách· bylo

přerušeno vpádem německých okupantů. Velké bylo hrdinství
sovětského lidu v zázemí za Velké vlastenecké války. 1360 zá-
vodů bylo za tři měsíce přestěhováno na východ a mnoho no-
vých závodů bylo vybudováno. Cizí dodávky činily jen 4%·
vlastní výroby. A první poválečná pětiletka převýšila před-
válečnou výrobu o 53%' .
Poválečná pětiletka předělala úplně zeměpis uhlí. Byly na-

lezeny nové pánve a snaha o nalezení ložisek místního uhlí,
které má ulehčit jeho dopravě do vzdálených oblastí, byla
korunována úspěchem. Uhlí zatěžuje železnice. Na každých
10 vagonů připadají 2 s uhlím. Stačí proto nalézti i uhlí horší
jakosti, které by se dalo použít alespoň pro místní otop a již se
ulehčí dopravě. Sovětští lidé zdokonalili myšlenku Mendeleje-
vovu na zplynování podřadného uhlí přímo pod zemí.
Velkoryse a na široké základně je přeměňováno uhlí li vodní
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energie v elektrický proud. Dříví se zpracovává v oblastech
lesů, kde byl vybudován dřevařský průmysl a je-li určeno pro
vývoz, vyváží se již v opracovaném stavu.
Nejnápadnější je však v Sovětském svazu přeměna krajiny.

Nenávratně zmizela uzoučká a nekonečně dlouhá políčka se
strhaným oráčem. Velké lány jsou dnes obdělávány kolchoz-
ními nebo sovchozními traktory a kombajny. Zvětšil se výnos
půdy a zásluhou Viljamse, Mičurina, Lysenka a jejich následov-
níků byl změněn zeměpis rostlinstva. Pro každou zeměpisnou
oblast byla vybrána řada plodin a pro každou plodinu nejvýhod-
nější půda. V křížení a pěstování nových druhů rostlin i zvířat
bylo dosaženo překvapujících výsledků.
Do r. 1965 bude vybudováno 6 milionů ha lesních pasu,

které ochrání ůzemí rovnající se ploše pěti Velkých Britannií
před vysušujícími větry. Sovětšti lidé svedli boj s vymíláním
a vysušováním půdy a stejně úspěšně zahladili i "vymílání
válečné". Válka totiž v podobě trychtýřů, kráterů a protitan-
kových příkopů zničila mnoho půdy. Jen v moskevské oblasti
bylo zničeno válkou 10000 ha orné půdy.
Zásluhou sovětské zemědělské vědy se posunují hranice

plodin na sever a bylo rozšířeno pěstování rýže, kukuřice,
bavlníku a cukrovky a zavedeno pěstování soji, batatu, ame-
rického ořechu, šáchoru jedlého a kaučukonosných rostlin
kok-saghyzu a tau-saghyzu. Byly založeny rozlehlé sady a
pěstování ovoce a. zeleniny se přeneslo na sever do skleníků.
Zemědělství se přestěhovalo i do výše 4 000 m.
Člověk upravuje vodni řád krajiny. Kde je málo vody postará

se pomocí průplávů a zavodňovacích kanálů o zavlažení, kde
mnoho prší odvede přebytečnou vodu pryč. Mnohé oblasti
byly oživeny zvěří a do vody byly nasazeny různé druhy ryb.
Také doprava opravuje zeměpis tím, že "zkracuje" prostor

i čas. Železniční síť SSSR vzrostla téměř dvojnásobně. Na
konci pětiletky vyrábí sovětský automobilový průmysl půl
milionu aut ročně. Budují se stále nové a nové letecké linky
a letadlo slouží dopravě, zdravotnictví, zemědělství a mapování.
Mění se i vzdálenosti mezi městy. Na příklad z Moskvy do
Vladivostoku je po železnici 9 000 km. Pro letadlo letící po
orthodromě činí tato vzdálenost pouze 6 600 km. Vlaku,
letadlu a automobilu pomáhá loď. Největším úspěchem je
zdolání Severní mořské cesty. Z Leningradu do Vladivostoku
je přes Panamský nebo Suezský průplav 23 000 km, severní
mořskou cestou pouhých 16000 km.
Mapa SSSR a všechna jména na ní napsaná mluví jasnou řečí

k jejich čtenáři. Najdeme na ní jména těch, kteří věnovali
všechny síly práci pro blaho vlasti.
Města i vesnice změnily svoji tvář. Ze všech měst nejvíce

se však mění Moskva. Odtud zní po cel~ zemi hlas kremelského
orloje. Sem přicházejí statisíce pohlédnout na tvář V. 1. Lenina,
zde pracuje J. V. Stalin, budovatel socialistické šestiny světa.
Kniha je psána u nás neobvyklým, neznámým, avšak vysoce

poutavým způsobem. Může sloužit naším zeměpiscům jako
vzor. Čtenáři pak poskytne tolik poučení, že se k ní bude
neustále vracet. Ing. Dr Lukeš.

Normativní hlídka
Sbírka oběžníků pro KNV

Prováděcí pfedpisy k výkonovým normám zeměměřic-
kých a kartográfických prací zaměstnanců národních
výborů a Státního zeměměfického a kartografického

ústavu.
(Sešit č. 7/1952, poř. č. 72.)

Ministerstvo stavebního průmyslu oznámilo, že personální
komitét ministrů schválil ve své schůzi dne 25. ledna 1952
výkonové normy zeměměřických a kartografických prací za-
městnanců národních výborů a Státního zeměměřického a karto-
grafického ústavu a prováděcí předpisy k nim.
Nové výkonové normy byly sestaveny na podkladě prozatím-

ních norem upravením a zpevněním některých jejich položek
podle připomínek a návrhů zeměměřických pracovníků a jsou
vydány v těchto sešitech:
1. A. výkonové normy zeměměřických prací pro obnovení

mapových děl a písemných operátů novým katastrálním
řízením,

C. výkonové normy pro zeměměřic~é práce výškopisné
a pro technické nivelace,

2. B. výkonové normy zeměměřických prací pro udržování
katastrálních map a písemných operátů,

D. výkonové normy pro vyhotovování Státní mapy
1 : 5000 - odvozené,

3. výkonové normy Státního zeměměřického a kartografic-
kého ústavu (ve čtyřech samostatných sešitech) obsahující
výkonové normy zeměměřických prací pro odbor geode-
tických základů, pro odbor kartografie, pro odbor mapo-
váni a fotogrametrie a pro odbor reprodukce.

Normovány byly jen zeměměřické a kartografické. práce
ustálené jakosti, snadno kontrolovatelné co do množství a
kvality, s ustálenými pracovními postupy, jak jsou stanoveny
pracovními instrukcemi a návody. V hrubých časech (časových
normách) jest zahrnut mimo čas potřebný k provedení přísluš-
ného výkonu i čas na úpravu pracoviště (s docházkou na praco-
viště při polních měřických pracích), přípravu práce, opravu
chyb, osobní potřeby zaměstnancovy, vedení pracovních výkazů
a pod. Normy pro některé zeměměřické práce jsou odstupňo-
vány s ohledem na stálé činitele, kteří trvale ovlivňují dobu
pracovního výkonu jako jsou:
1. tvar terénu, vyjádřený ve čtyřech stupních se zřetelem na

svahovitost a členitost ůzemí,
II. přehlednost územi, vyjádřená třemi stupni podle hustoty

porostu,

III. způsob zastavění, vyjádřený pěti stupni od nejjednoduš_
šího zastavění až k nejtižeji přístupným a nepravidelně zasta_
věným blokům v nejstarších částech města,
IV. složení půdy o třech stupních podle druhu půdy a
V. pouliční frekvence rovněž o třech stupních s přihlédnutím

na frekvenci v průmyslových objektech.
Při sestavování výkonových norem nebyly vytvářeny příliš

četné kombinace výše uvedených stupňů, nýbrž byly z nich
uvažovány jen takové, které mají podstatný význam pro mě-
ření pracovního výkonu jinak stejné pracovní operace (2 až
5 stupňů obtížnosti). Výkonové normy pro polní měřické práce
jsou sestaveny pro období od dubna do konce října, t. j. z~
předpokladu, že teplota vzduchu neklesne pod 0° C. Oprou
prozatímním normám jsou vypuštěny všechny paušály, jak
plyne z vpředu uvedené zásady o snadné měřitelnosti a ~ontrolo.
vatelnosti normovaných měřických prací s ustálenýmI pracov-
ními postupy.
Odměňování vyššího výkonu nad normy se provádí podle

čI. VI vládního usnesení zedne 14. července 1950 o odměňováni
vyššího výkonu správních zaměstnanců, zaměstnanců zdravot~
péče a soudců. Odměna je odstupňována podle počtu hodin
vyššího výkonu za měsíc a dosahuje nejvyšší částky za 31. až
55. hodinu vyššího výkonu (1/150 základního platu pracovní
třídy zaměstnancovy) a nejnižší sazba připadá za úkolové hodiny
od 81. výše (1/600 základního platu). Tento způsob odměňování,
který obsahuje zdánlivý rozpor v tom, žeprávě nejvyšší výkony
jsou· odměňovány nejnižší sazbou, zavádí zminěné vládní
usnesení úmyslně jako zajištění pro případ měkkých norem.
Prováděcí předpisy k výkonovým normám zeměměřickým

mají pak ještě další podmínky pro výplatu odměn. Stanoví se
jimi, že odměny za vyšší výkon nad normy mohou být přiznány
jen zaměstnancům, u nichž normované práce činí aspoň 50%
normální pracovní doby (.dnydovolené, nemoci a pod. nesnižují
hranici stanovených 50% z celkového počtu pracovních dnů
v měsíci). Ostatním zamě~tnancům, kteří pracovali na normo-
vaných pracích méně než 50% celkové pracovní doby, mohou
být přiznány obvyklé výkonnostní odměny podle čI. IX. a
X. vládního usnesení. Kumulace obou způsobů odměn není
přípustná.
Všichni zaměstnanci, kteří pracují na normovaných pracích

musí vésti osobní výkonnostní výkaz. V něm se zapisují denně
veškeré práce normované s udáním skutečné pracovní doby
(včetně případných hodin přesčasových) a rozsah práce.
Dojde-li ke střídání prací normovaných s nenormovanými,
ověři v každém jednotlivém případě vedoucí pracovník nutnost
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a správnost doby zapsané u nenormovaných prací (ve sl. 23).
Kromě svého hlavního úkolu - podávati správný obraz
o rozsahu normovaných prací a o skutečné potřebě pracovního
času pro výpočet odměn - jest výkaz upraven také tak, aby
obsahoval všechny údaje potřebné pro kontrolu plnění plánu.
Jsou proto v dalších sloupcích výkazu vyjadřovány pracovní
výkony nejen v bodech, ale í v techníckých jednotkách právě
tak, jak je stanoveno pro vedení přeWedů o postupu prací
(poznámka č. 8 na tiskopisu plehledu o postupu prací). Na
konci pracovního měsíce se pak osobní výkonnostní výkaz
uzavře jednak rekapítulací normovaných prací podle sloupců
zmíněného přeWedu o postupu prací (1. strana výkazu) a jednak
c~lkovou rekapitulací všech pracovních dnů V' měsíci (2. str.

výkazu). Při převádění údajů o rozsahu prací do přehledu
o postupu prací jest nutno příslušnou 'pracovní dobu snížití
o případné hodíny přesčasové, jak je také uvedeno pří celkové
rekapítulaci osobního výkonnostního výkazu. Počet dosažených
normobodů a počet techníckých jednotek se uvádějí v přeWe-
dech o postupu prací plně. Osobní výkonnostní výkazy za-
městnanců zeměměřícké služby národních výborů se před-
kládají techníckému referátu krajského národního výboru.
Posléze jsou v prováděcích předpísech dány pokyny pro

vyúčtování odměn za vyšší výkon a jest zaměstnancům přípo-
menuta odpovědnost za správnost všech údajů, které mají vliv
na přiznání, odepření, zvýšení nebo snížení výkonnostních
odměn. Vk

Rozmanitosti
První kongres polské vědy.

Ve dnech 29. VI. až 2. VII. 1951 se konal ve Varšavě První
kongres polské vědy. Kongres připravovalo 11 vědeckých sekcí
s 61 podsekcemi jeden a půl roku. Ve všech pracovních komísích
zasedali kromě vědeckých pracovníků také osvědčení odborníci
z praxe. Konečným cílem jejich šíroké spolupráce nebylo jen
připravít přeWídku splněných úkolů a vytyčit polské vědě
program odpovídající duchu i požadavkům dnešní doby. Hlav-
ním cílem tohoto úsilí bylo, vytvořit všechny předpoklady pro
vybudování polské Akademie věd podle vzoru slavné Akademie
nauk v SSSR.
Je tedy kongres důležitým mezníkem na vývojové dráze

polské vědy a zasluhuje proto bližšího povšimnutí.
Zasedání bylo přítomno 2 000 polských účastníků a četní za-

hraniční hosté, mezi ními také pětičlenná delegace sovětské
Akademie v čele s akademikem A. I. Oparinem, dále čínská
delegace, francouzská delegace vedená prof. Joliet-Curie a
posléze delegace československá, již tvořili prof. Dr Eduard
Cech, prof. MUDr Ivan Málek a prof. Dr Oldřich Říha.
Z Wediska zeměměřického nás zajímá obzvláště práce 8. sekce

(Nauka o Zemi) s následujícími podsekcemi: Geologie -
Nerostné suroviny - Horníctví - Geofysíka - Geodesie -
Výkonné měřictví - Geografie. Jejím předsedou byl známý
přítel ČSR, bývalý rektor Górníczej Akademie v Krakově,
prof. Dr Walery Goetel. Společným předsedou obou podsekcí
pro geodesii a výkonné měřictví byl rektor varšavské poli-
techníky prof. Dr Ed. Warchalowski. Referentem byl Ing. B.
Szmielewa členy: pplk. mgr. Ing. B. Dzikiewicz, doc. Dr Ing.
Cz. Kamela, Dr Ing. T. Lazzariní, prof. Dr Ing. Z. Kowalczyk,
mgr. Ing. M; Malesinski, prof. Ing. W. Nowak, mgr. Ing.
B. M. Piasecki, mgr. Ing. F. Pi:ttkowski, mgr. Ing. J. Róiycki
a Ing. I. Szantyr. Později byl ještě přizván prof. Dr Ing. S.
Hausbrandt, prof. Dr Ing. Z. Warchalowska-KietliIíska, prof.
Dr Ing. Ktuiníak, prof. Dr Ing. Poczobutt-Odlanícki a plk.
Pietrow. Během Wavního zasedání byl přednesen V uvedených
dvou podsekcích společný -obšírný referát, z něhož stručně
zaznamenáváme:
vývoj polského zeměměřictví můžeme zhruba rozdělit na

tři období: první až do roku 1918, druhé od roku 1918 do
roku 1944 a třetí od roku 1944 až podnes.
Geodesie se pěstovala jako věda v Polsce již od 14. století.

Výsledky četných prací jsou uloženy v polsky napsaných dílech,
z níchž třeba jmenovat -zejména spis "Geometra i Architekt
Polski" od S. Solskiego. Tato práce je známá také v zahraníčí.
S rozvojem polské geodesie souvisí činnost uníversitních pro-
fesorů Jul. Kolberga, Ant. Szahina právě tak, jako jméno
všestranného Tad. Czackiego, autora mapy polských řek, dále
smělého plánu _zaměření Polsky s užitím triangulační sítě a
jiných měřických prací. Toto období, i když je v celku úspěšné,
nese v mnohých částech rys neblahého rozdělení Polska.
Zdálo by se proto, že v dalších letech samostatné a sjednocené

republiky Polské budou podminky rozvoje co nejpříznivější.
Zatím se však prováděly převážně práce komasační a soukromé
parcelace, kdežto budování geodetických základů trpělo značně
kompetenčními spory jednotlivých úředních míst a roztříště-
ností zeměměřické služby. Poškozeno tím bylo také země-
měřické školství, zejména vysoké, neboť na varšavské technice
byl zrušen samostatný Wydzial Geodezyjny a přičleněn -
podobně jak tomu už bylo na lvovské technice - 'jako Oddial

Mierniczy k vysoké škole ínženýrského stavitelství. Bylo však
zásluhou řady profesorů, z níchž dlužno uvést prof. K. Weígla,
L. Grabowskiho, A. Lomníckieho, Wielzkiewicze, Warchalow-
skieho, Banachíewicze, Kluiníaka a jíných, že i za ztížených
podmínek udrželi vysokou úroveň polské geodesie a připravili
své posluchače na velké úkoly, které je čekaly po druhé světové
válce. Odborné školení studentů pokračovalo také v ilegalitě
po násilném uzavření všech vysokých škol. Mělo ten význam,
že řada absolventů moWa být bezprostředně po válce nápo-
mocná, a to na odpovědných místech, při obnově zní1'ené země.
Početně zeslabení hitlerovskou okupací, ale plní chutě k práci,

přistupují po osvobození polští geodeti k budování lidově-
demokratíckého Polska. Jejich prvá rozhodnutí v tomto třetím
období znamenají sjednocení a rozsáWou reorganísaci veškeré
zeměměřické služby. Zřizují Glówny Urz:td Pomiarów Kraju,
obnovují vysoká učeliště a zvětšují počet zeměměřických lyceí.
Dále zakládají Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy a
plně se zapojují do realisace tříletého plánu. Siroké uplatnění
zeměměřičů na mnoha pracovištích znamená ovšem značné
pracovní vypětí všech. Přináší to však řadu cenných námětů
a poznatků pro theoretickou i užitou geodesii. Jeto možné
pozorovat zejména na čilé publikační činnosti mnoha pracov-
níků (od roku 1945 do konce roku 1950 vyšlo knížně 30 pů-
vodních publikací).
Současně budují dvě vědecká zeměměřická střediska: Varšavu

a Krakov. V Krakově, vedle zeměměřického oddělení na vysoké
škole inženýrského stavitelství, zakládají na Akademii hornicko-
hutnické samostatnou fakultu geologicko-měřickou se dvěma
směry: geologickým a důlně měřickým. Aby výchova odborníků
na těchto školách byla v úzkém vztahu k praxi, mají školy vhodná
cvičná území. Posluchači tam provádějí triangulaci, přesnou
nívelaci, paralaktickou polygonísaci, měření fotogrametrická,
dále astronomicko-geodetická pozorování a ostatní měřická
_cvičení. Spolupráce obou vysokých škol, varšavské a krakovské,
je dokonalá a plánovaná. Výsledků se již využívá při zdolávání
úkolů šestiletého plánu. Včasné plnění a uskutečn!ní šesti-
letého plánu si vyžádalo na polských zeměměřičích sestavení
vlastního rozsáWého pracovního programu. V něm jde přede-
vším o vyhotovení hospodářské mapy 1 : 10000, což samo
o sobě vyžaduje zlepšení a zhospodárnění užívaných měřických
method. Jiným, neméně důležitým úsekem je spolupráce geo-
detů při statických měřeních velkých inženýrských staveb, dále
práce na Polském atlasu, zaměření gravímetrické sítě, pořízení
mapy magnetických deklinací pro celé území Polska, speciální
důlní měření, měřícké práce spojené s budováním socialistické
vesnice a mnóho jiných.
Aby plnění těchto úkolů bylo stále na vědecké výši, před-

pokládají se současně některá zlep~ení při rozšiřování \adav-
ského a krakovského středíska. Umyslem je vybudovat ve
Varšavě řídící ústředí geodetického výzkumu, zatím co Krakov
se bude věnovat ještě více výzkumu geodetických prací pod zemí
a s ními souvisících měření na povrchu. Tomu bude v budoucnu
napomáhat také Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy.
S tímto plánem rovněž úzce souvisí otázka výchovy vědeckých
kádrů, -která však byla řešena v XI. sekci a příslušných pod-
sekcích.
Z podaného stručného přeWedu vysvítá: Polští zeměměřiči

i při plnění uložených jim značných budovatelských úkolů
nemíní promarnít nabyté bohaté zkušeností a vážnost, kterou
získali poctivou prací, mravenčí pílí a lvím podílem na dosud
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vykonané přestavbě lidovědemokratického Polska. Dúkazem
toho je i jejich důstojné postaveni v příšti vrcholné vědecké
instituci - Polské Akademii nauk - jejíž založení bylo schvá-
leno na Prvním kongrese polské vědy.
Akademie nauk bude mít čtyři Wavni oddělení (třídy), které

se budou dělit na sekce a tyto na komitéty. Komitéty, mezi nimi
také komitét geodetický, geofysikální a geografický se budou
skládat z pracovnich komisí. V navrhované organisaci se počítá
při komitétu geodetickém se šesti komisemi, které budou
rozděleny takto: Měřeni geodetických základů - speciálni
měření (na př. důlní atd.) - měřeni pro stavebně inženýrskou
prillci - kartografická ~ fotogrametrická - studium tvaru
Země (geoidu).
Geodetický komitét bude vydávat čtvrtletně vlastní časopis.

Tím získají polšti zeměměřičí vedle "Przegllldu Geodezyjnego",
věnovaného převážně otázkám výkonné měřické praxe ještě
další časopis, v němž budou řešeny ponejvíce theoretické
problémy a publikovány výsledky vědeckého výzkŮII1u. Je
patrno, že rozhodující činitelé v Polsku přisuzují i v budoucnu
geodetickým pracím velký význam a starají se o to, aby nová
Polská Akademie' nauk byla všem pracovníkům v tomto oboru
opravdu živným polem. Ing. Dr R. Petráš.

Astronomie pro každého.
Dne 11. ledna 1952 byla ve dvou sálech Národniho technic-

.kého musea v Praze VII, na Letné, otevřena výstava "Astrono-
mie pro každého". Výstava vznikla spoluprací tří institucí a to
Národního technického musea, c:':;s.astronomické společností
a Státniho zeměměřického a kartografického ústavu.
Výstavu zahájil ředitel NTM Dr Tuček, za c:':;ASpromluvil

její předseda, kulturní referent úNv Wavniho města Prahy,
Václav Jaroš a za SZKÚ Ing. Dr Lukeš. Dr Lukeš v podstatě
řekl, že je to v historii astronomických výstav po prvé, kdy se
jich zúčastňuje i astronomie geodetická, která spojuje země-
měřietví a všeobecnou astronomii. I v tomto malém speciálním
oboru jsou nám vzorem sovětští astronomové, kteří kráčejí
důstojně ve šlépějích Lomonosových a Struveových. Poněvadž
SSSR si nemůže dovoliti takový přepych, aby celé své území,
tuto šestinu světa, pokryl jednotnou trigonometrickou sítí, musí
"'pro každou větší stavbu a tím spíše pro stavby komunismu
budovat místni sítě a astronomicky je orientovat. Astronomicko-
geodetické práce jsou tudíž v SSSR pracemi masovými a je
pochopitelné, že za těchto okolnosti je možno získat větší zku-
šenosti než u nás.
Účelem této výstavy je poskytnouti našemu lidu nové po-

Wedydo Vesmíru, který nás obklopuje, poWedy zbavené
ideálistického názoru, polopravd a mystiky, které se za dlouhou
dobu vlivem kapitalistických filosofií v astronomii zrodily.
V prvém výstavnim sále, který je věnován planetárni a

hvězdné astronomii, zaujme návštěvníka jednoduché planeta-
rium konstrukce Ing. Rotta. Na velkou matnou desku se zezadu
promítá obraz Slunce se svými devíti velkými planetami,
u nichž byla zachována poměrná velikost i poměrné doby jejich
oběhu. Poměrnou velikost Slunce bylo nutno mnohokráte
zmenšit. Plahetarium je po stranách doplněno kresbami
jednotlivých planet tak, jak se jeví v největších dalekoWedech
a pohledy s jejich fantastických povrchů do Vesmíru.
Malé i velké návštěvníky dále upoutá velký obraz severního

hvězdného nebe. na němž se diváci naučí znát jednotlivá sou-
hvězdí. Zmáčknutím tlačítka, označeného jménem souhvězdí,
rozzáří se na obraze příslušná skupina hvězd. Obraz hvězdného
nebe byl zpracován podle Hvězdné mapy severní oblohy,
kterou právě vydal SZKÚ. Mapa je nezbytným doplňkem
všech populárně-vědeckých i populárních publikací, které
v poslední době u nás vyšly.
Uprostřed místnosti stojí velký zrcadlový dalekoWed, který

po vyrobení příslušné optiky bude umístěn na Lidóvé hvězdárně
v PrllZe. '
Dále jest zde velká hvězdná sféra, poháněná hodinovým

strojem, s obrazy souhvězdí.
Zvětšeniny fotografií. mlhovin planetárních, galaktických a

mimogalaktických - vzdálených to vesmírných ostrovů -
podobných naší Mléčné dráze, vyplňuji stěny v přední části
sálu.
, Ve skleněných vitrinách jsou uloženy vzácné hvězdářské

př.ístroje, většinou umělecká díla značné ceny, s nimiž pracovali

dávni předchůdci našichastronoII1ů. Diváka zaujme schema
Mléčné dráhy naší mateřské soustavy, která má tvar zploštělé
čočky o rozměrech 100000 a 20000 světelných let.
Krátké, výstižné a přesně stavěné texty umožňují návštěvníku

výstavy, aby si vytvořil nový, materialistický poWed na Vesmír,
jehož je Země nepatrnou částečkou.
Druhý (přednáškový) sál je věnován jednak krátké historii

astronomie, jednak dvěma zvláštnim, nicméně však velmi
významným dísciplinám všeobecné astronomie a to astronomii
sférické, astronomii praktické, geodetické nebo inženýrské.
Sálu vévodí obraz představující zakladatele heliocentrické

soustavy Mikuláše Kopernika a obrazy slavných hvězdářů
minulých dob.
Na šesti velkých deskách je výstižnými obrazy a texty vy-

loženo použiti sférické a geodetické astronomie v rámci geodesie
(zeměměřictví). Geodetická astronomie určuje zvláštními při--
stroji a methodami t. zv. zeměpisné šířky, délky a azimuty
nebo jinými slovy veličiny, které nám dovolují přes hotovou
mapu státu nakreslit síť poledniků a rovnoběžek a odpovědět
na ryze Nerudovskou otázku: "Kam s tím?" Neboť bez geo-
detic;ké astronomie bychom nevěděli zda naše republika patří
na rovník nebo k pólu.
Poněvadž s určenim zeměpisných souřadnic jest spojena zna-

lost času, jsou dvě desky věnovány časom.íře. Je zde vysvětlen
pojem času pravého, středního a pásmového.
V šesti velkých vitrinách jsou vystaveny jednak starší pří-

stroje, jednak nejmodernější, které SZKU používá k určeni
zeměpisných souřadnic na důležitých bodech. Uprostřed je
umístěn starý poledníkový kruh a ve velké vitrině je instalován
pasážni přístroj, kterým se určí vzdálenost od rovníku i od
Greenwichského poledníku. s přesnosti několika decimetrů.
Kvadrant, s nímž měřil Tycho Brahe, a sextant uzavírají

soubor exponátů v tomto sále.
V rámci této výstavy uspořádal dne 28. 1. 1952 Svaz čs.

sov. přátelství, odbočka SZKÚ, přednášku na thema "Astro-
nomie bojující", kterou proslovil místopředseda odbočky Ing.
Dr Lukeš. Přednáška byla velmi početně navštívena a zúčastnili
se jí zástupci ministerstva stavebního průmyslu a Stavo-
projektu, n. p.
Přednášející podal stručný populární výklad hlavnich theoril

o vzniku Vesmíru a nastínil stavbu Vesmíru podle novodobých
materialistických zásad. Výstižně charakterisoval jednotlivé
postavy, které zasáWy do kosmogonických názorů a nastínil do
budoucna vývoj Země a lidstva.
Po přednášce následovala prohlídka výstavy s výkladem.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Prohlídku výstavy vřele doporučujeme našim zeměměřickým
technikům a inženýrům, neboť oni jsou při styku s našim lidem
na venkově mnohdy jedínými činiteli, kteří mohou podat správ-
ný výklad o složeni, vzniku a vývoji Vesmíru. V. Bartoš.

Nestor československých astrODomil,
univ. prof. Dr F. Nušl, mrtev.

Dne 17. září r. 1951 zemřel v úctyhodném věku 84 let
býv. ředitel pražské hvězdárny, zakladatel a dlouholetý
předseda ,Československé společnosti astronomické, uni-
versitní profesor Dr František N ušI. Prof. Nušl se na-
rodil v Jindřichově Hradci 3. XII. 1867. Již na středni
škole projevil zájem o astronomii, matematiku a fysiku
a těmto studijním oborům zůstal věrén i na universitě.
Po absolvování university byl dva roky asistentem a poté
v letech 1894-1909 působil jako středoškolský profesor
na různých místech. V roce 1905 se stává docentem
praktické astronomie na pražské universitě a v roce
1908 profesorem matematiky na české technice. V roce
1918 se ujímá správy Státní hvězdárny a r. 1924 je jme-
nován jejím ředitelem. V této funkc,i zůstává až do roku
1938, kdy odchází. do pense.
Obsáhlou činnost prof. Nušla zajisté zhodnotí jeho

žáci z Cs. společnosti astronomické.
Ceskoslovenské zeměměřictví vděčí prof. Nušlovi za

konstrukci cirkumzenitálu, přístroje určeného k součas-
.nému měření zeměpisné šířky a délky methodou stej-
ných výšek.
V prof. Nušlovi odešel ze života

bezpříkladný vlastenec. Cest práci,
plodného života vykonal.

skromný vědec a
kterou za svého

Ing. Dr Lukeš.
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