
ZEMĚtlĚŘIČSKÝUĚSTnlK
stanovení sploštění země z měření

kyvadlových*l.
Napsal Václav Špaček, prof. reálného gymnasia v Roudnici. (Pokrač.)

Volíme-li počátek soustavy na ploše hladinové a osy X, Y
v. rovině tečné, nemění se V podél těchto os v blízkosti počátku,
ježto leží osy ty v ploše hladinové. Jest tudíž

oV = O a ~ = O načež dle 6.a x ' a y ,
Osa Z jest pak normalou hladinové plochy. Směřuje-li vzhůru,

ubývá poten~I.1U'oY Jeiim 'Směru, ..~.~. jest negativní, proto třeba

psáti oV
.g=--. a z

Ze V do výše ubývá, zřejmo z toho, že vzdalujeme-li se od země,
rostou jmenovatelé jednotlivých nekonečně malých sčítanců v integ-

rálu f d;. Druhý člen potenciálu Vod sily odstředivé ~ W2 (x2+ y2)

sice roste se .vzdáleností od .země, 'jest však nepatrný. Úhlová
rychlost 'země

w = 2" : 86164, takže W2 = 5.3175 . 10-<) 1)
Považuieme-li zemi za kouli hmoty M, iest ve vzdálenosti

r od jejího středu
M 122122P=k-p=-w tl <-w rr' 2 'l" 2 '

z čehožD P - - k ~ dr, D p < W2 r dr,
r

D p . (J)2 r3
načež D P <k M

Píšeme-li ještě M - : x h R3,kdež h jest průměrná hustota, R
pol()měr země, jest zřejmo vzhledem k číselným hodnotám

1) Země otočí se kolosy o 3600 za den hvězdný t. i. 86164 vteřin.
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k - 6.69. 1O-s , h = 5'5, že ~ ~ < 1 čili 6. p < d. P,

pO~UaI< •.6'4 ;~,zme~~nJPjest !~~Qěiší '~'~;il\~írůst~kf~'
'Plochy .ekvlpotenciáhtf jí$I ;kol země 1ÍzaVf.~Í1~,~~~Of;jdf;:-

ine;.li od hladiny mořské od hutl1Qty potenciáluV~,d()spějemel$
kterémkoliv místě stoupajíce ve směru, vertikálním k hodnotě
Vl < VOďPlochy téhož potenciálu nemohou se protínati, ježto by
průsečnici lejich příslušely dvojí hodnoty potenciálu,

Označíme-li h vzdálenost dvou blízkých ploch hladinových
příslušných hodnotám potenciálu VO,V1; lze. psáti dle 8.

g = Vo h V~, Je-li na jiném miste vzdálenoSt těchto dvou ploch

h' hl' - Vo - VI Z b I d', jest uryc ení g - h' , o ou rovnic p yne tu IŽ

Je-li tedy dána vzdálenost dvou hladinových ploch na jed-
nom místě, určuje úměra tato pomocí urychlení vzdálenost Jejich
na místě kterémkoliv. 1)

II. Vlastnosti potenciálu.
Potenciál V (S) v bodě mimo hmotu ležícím jest konečný,

neboť jest konečný P = kI~~.Jest totiž vesměs r> O a Ida~

deme-li místo r leho nejmenší hodnotu r', bude

P < kfdm,- čili P < ~.-.I m.
. r' r'

Též uvnitř hmoty jesť P a tudíž také V konečné. Vymezme
kol bodu potenciálového2

) malou kouli o poloměru R, rozdělme
ji v koncentrické vrstvy poloměru Q atlouštky, d Q, kromě toho
též v kužele s vrcholem ve středu koule a prostorovým úhlem
dB U vrcholu.3) Obsah prostorového prvku, jejž kužel ve yrstvě
vymezuje, jes t 1/ dB. d Q, jeho hmota h Q2 dB d Q a její příspě-

vek k potenciálu k ~~ = k h Q d B d Q. Je-li h' největší specif.
Q

hmota v kouli, jest příspěvek celé koule k potenciálu v jejím
středu

v < k ff h' Q d Q d B.

, l) Bruns.Die figur der Erde st. 20.
2) Koláček. Elektřina a magnetismus. st. 26,
a) Prostorový úhel jest plocha, kterou kužel vytíná na' kouli opsané

kol ,jeho vrcholu poloměrem Q = 1.
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Integrace" vztabuie se na celóů kouli, tudt~ f d E. 43t(povli'*
koule, o poloměru ,1), druhou integr,aci dle li tf~lia provéstfy me-
zích,od O do R,.Bude tudíž '

f';'! 1;, - ..'.'" ..1' - '~ "".' '-'--,:.

IY'<lk'2i%h'l(2,

>konečně ' a také'J'i '~~dékone'črté, ohsahuiickroritv pgi~;~\áfhmoty
ležící vně koule ,R. .. :-'",

':~,"",IIL::':', ,,-,co." ",: ;".C ' __,'~!'_:_i ~',';:

, ~ř~ j;př~C~6d~poten9i~lů~oiP()du :i pf:ostmi, vrtěj~í"g, ,do
11lW~t.l,,~i;;~~ :P9lenciál, spoltt~.",Je-:-li" bo~" te~ liž, ,~e\{~f;l~ně
~~~fi~jci;lb~oty" !mÍl~eme, si Jpřimy~itikol"p~o,maloulc~uli
;yyPměUOllhtn0tou, jež bude zasahovati ,čá~tečně,i,,(;I,o ,prostoru;
hmotou již dříve vyplněného. Bod, potenci~lový ,přie~eUírn dQvnitř
hmoty, potenciál se však zvýšil ó nekonečně malou veličinu
druhého řádu 211: k h R2

.'"

Též' prvé derivace potenciálu mění se spójitě při přechodu
hranice hmoty. Pokud it~st bod potenciálový(x, y, z) vně hmoty,
jest vzdálenost r jednotlivých částic dm konečná a také. integrál

iJP = _ kfdm (x-xn),
a x ' ra

kone,čným. Nekonečně blízko hranice hmoty stává se však čitatel
" 'i} d', , , iJ P , ,; , ,
i imenovatél Oa fitíeurčitým. ','.,

Příspěvek elementárního kužele, jehoŽ vrchol Íeží v bodě
potenciálovém a jehož osa délky Rsvírá s osou X úhel a, k vý-

razu : ~ ve vrcholu kuŽele činí '

JR x - Xu '
- k "h{)2d E 'l' d Q = k h d E cos a R,

o '

ježto cos a = X
n

- x a tuďíŽ příspěvék všeihkúi~IÍl,'v něŽ
" Q

rozdělíme hll1()tu těsně u bodu potendálového, bude menší než
4 11: h' R', značí~li hl, R' opět největší hodnoty h, R. Změní se
·d'ž iJ p. , d' l.. ě t'V iJ P iJP. k' X-ě'{ l'č'tu I ' -iJ" a po oun ' ez ~, ~ len o ne, oJ}e\liU,ma ou ve 1 IDUx ' , vy v Z '

p.řipřechodu dOvnitř hmoty, ježto uvedený příspěvek,411: k h~R'
sebl~žJ~roveň s R' nule,

!Pro:Grlihou deriV.aci ob4ržíme

0
2
P = k f dm ~ (1..) = - k f {1.. 3 (xn- x)~ h dTo

iJ x2 éJ x2 r ra - ,r5 -J '
'1 '

Uvnm .lÍrilOty vŠak' rovnice Últó 'platiti nebude, nebot'tam stává

se ,,~ nekonečně velkým. Utvoříme-li obdobné výrazy., pro :2;"
412 P b'd'v. Vt ' , • 'L t. a é' o rIMmesec emmrovDlc1ap,lceovu
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9; ."'.. t; d2,ij'+,ti2 P.a.2B'.~1j)";:'
.1''''J(,Jl';IP'X·",. i,,; ij,'!f~ (j Z~""'!f"J,t"., "i"

již •~yh{)~uJépotenciál přitažHvostivně 'hni5t~, •ťe~~iijístra.na
oZbačůie. Se' též symbolem b. ,V~ takže I!::. •.V tJ,' ..•.••.•.••.' .• .

a: 'l11lSrJť;°;.~e,Potenciál ..~r!"i,tř.:~qpt9gen~í".~OPI~L,,po,1°m~~(.,.~

Elementárním. způsobem se dokazuje" že" homogenní, koule
pHtltlIule' v~ěf!i boo hmotný tak, Jakoby celá 1eji hmota byl~
!I()ustfe6&la "!v .~íni centra, I kdežto ••kQule dutá •.na bOdy uvnitř
d\ltHty(iftbec' 'nťpliSObí, 'Jé •.ll·tedy'potenciálovy bod 'uVni1řkoule
ve j vidáreflosU .,JOd jejR1()sU'edu, podlěhá pfita!4ivostihmoty
Miobs'ažehě v.kou,tip~íojri~ru .t,' idtiž' 'Ml ·.Jli·1 .ft I{tll;.;,~~~~e'sH8i'y~
siriěiúpoloměruriési'" " "".I"i ',"éďď:::

ap I I _kM! ..L.. _ 4n kin. 1)
élr' r23 ..' I

Integrují~e obdržíme P - ~onst.- I~ n k h r2, kdežto

M "vně koule P =k -. Na povrchu koule pro r -- R musí obě
r

hodnoty p.. býti rovny, ,jest t~dy PR t:l='<':= ~ k n h R2 a
tudí~ horni. konstanta činí 2 n k h R2

, načež
,; ".,,: ",

'/ p~~ (3 -~2) .
Bude tedy

élP
élx

a P iJ r . 4 . x -'''0-- --=-- nkhr--ar iJx 3 r '

je-U %0 .qse~Isa&třequ,kQllle jl' dále
a2p 4 '

.'f "~'=-<-'-- n k h.'
.: .p X . a." , .,

iJ2p a$ p . «'ď'l
Stejn~~ vj':ra.z. plyne pro-e 2'~' aseČtenim.ijcn o't>.a~lmey u Z ", •.

rovrli~i\ i>oi&SotlQVU

10. :2~+ :2; + :2~== -4:lllk'h\~m '6 p= _ 4 n; k ~,

iJP ap
/ ').,.J~ko,v x' iJr :zn~č{slo~1(y síly; ~e~měru osy X resp. Y.,tak
, '. . .' . . . iJ P

tl\ažno Ikltkur -$fty vesměrulibovol!lt6 přímky $'prititvarem'ť1 'SW Síla

ap.. '. . ~.. 'a r má, směr opačný.nel'}I"t"U~í ,,..,,..-to nafJrfív'O~narmmfj:.4.;.
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jr~ timfsr~J,t>€)tén~iál;tYbovbvtítiflVíUtf~y~ 'pAIUIZ':lt1 ~
prove4tttt / pf)u~pr(Y' 'hf)J11ijgetinikottU,' aY~.lt'J'\f~Bte.4i:"'YUitf
hmQiY'ták'~trokotiV' tvaru 'kolfpotenci~ot éh()1;,~ •• !~'lou ,lmUlif
~e';' lii lZlf~OV1fŽqyáti. za stál',sklidá St~dtjP~ části
fl'přf5luiné hnt~~:'Jft~·tt0Urefl'"~~ltstl 'Vi 'pf(sluH6'1"~tě'uviritř
.Jc:60le.' Pak 'Iest(;;( ;;"" ' ., '1';'(':): ,i '

V --- Y;~f<v;, ;ďA:v ,- A vl,+A,VlI,;;::; "'T.4 ~. k"lt
\'t~1~4~,~lt~i9;r;a;1f)~Platí tedY 'ťóvtlfcePoi$SoncJVu vš~~~M';
Y,'91!~t~~ij,kdehmoty není, jest b ::::: 1)"U' přeChátf V l.aptačéiJ\hi:
i r; ',,c;, Vě t~ O a~s;o v a. Jest stanOVitihOdnot.i~egr~uf:~dtr

vzatého přes celý povrchplochy a,jež hI@tu úpluěobklQpuJe,př,ičemž
z~a~,~~:~vt~,Yýerement.~ ~sldžkU Mly ve směru ndrmályn
čftant \(laqně do vnějšího prostoru- te4:y negativní hodnot••
urycltlenf,je~ij,a Plochou hladinovou.

Rozdělíme-li celýprostorplocltQu tf omezeny rovinami rQv~,
běžnými s rovinami XY,XZ,YZnaprostorové, elemeH,tyd~dy;,dz,
,tÍezměníse . hodnota httegrálu f:~M, vztahUieme.:ti'ieil khra~
ni.cím.veškerých prostorových elemeatÍl. Každá z.plod", jimlžjsoo
,tr~,brat-Q()lKY uYllitř 1l,moty omezeoy,př~sluší 4yěma l1ranolÍlm
s.ou~dnhn ..~IJQrlJ1aly ieií jSOll opačnéh9 směru dle,,tqho, čitá-li
se pfoška k povr,~bu jednoho nebdrubého hraJiolu. l1odIWty,
oe~ li~í se v obůu případech jenznamenftn a btidetUdf~ v inte-

gtálitf:~ da vztahuiícím se na povrh veškerých'eleme{lťů, od~
povídati "kddému 'š~tallei kludlt,ému.stéiJlý'zltpótltýu.nitl' plf>chy;. . ',' op,··· ." .. ,')
ty~e ruší a zbudou ~n čienY~h ';40; přespClYT\;h, plochY,l(
';;yp .

Ježto se a n mění spojitě při přechodu hraniceďhmoty., j$st.lh()o
stejuo.tda' n.ěktetg ,Části vnitřního prosto~n,elsQt1'ijfuQtou. vy-
p_ln~Jlf· ~. "'. .,'....' ."W~Jtrllč.)'

'P6~mkoVý katasttv80sně lIt1er.,
~,::,".".,-- - _ • v --~ ,',':;\,:,~:t">- : ""~-.-\

cegovlne.,
,;lltnB~š e. Slttldevě.

, '" ,Dobap(e4~~ ..
;", ,', ' .. " " -', ,1,.., . "':"", :_,·f'.··' ', ..,

Vilájet Bosna"s ;l:tercegavi4tJu,': byl zastl'čeMu\turédk()flPró •.,
.vitrcií:pon~ :tJ't6mu osudu;:<ndnuredtá:'fltMJll':IWlI.dnal~·!
se;nemohlavYkáza6' obzvlá§ti! přtznivý,IU 'vt:sledkertt ;s\TÝtb ;'bosen~,'
stHh hetnf a,dle'tobo,se i o bla!» těchto provincií IStal1ala; Pamtl\5kl,
zerně;hustězaksnětlá.:.ge!sp6rým obyVatelstnm,. postrádaJkif 't'rll!"' .
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}l,rQ~tór~r1im~~vnašem~~sl\l, op'~3, se ~úplJ1il ,p~z,jakÝ~1lkoUv
1l}M>,i'~~~~)ftqj (pr~yě"~'nfl;Jěl~,'llognik~y()st;,,~te,i,4!.~vÝifm~t~bl~
POctřlfPlfiA'I~~);4,~~Y, p,ř~SPé{V~~f;ení,PQ1esY:tJR~stj." I'ti
,:,~I;:,QJ'IW~,~~~,; ;pijpt~~ov;ari~.,(),kt~P,ij.C~\~~~,straw ~~o~~Q,:,
{JIu~r,~1rn"lPoStr~~lILpr~to;v~.lmi cj:t~Jně,rtllÍiQ,meZ~"'ij\~l'Allt!:f:i;!líce
někoHk úryvků ze stavbyželezmce Ba:njal1l'ka-Dob~rlin",{-il~Q;~l",
k'Ůvé a dokonce odetailrti povaze bosensko-hercegovského terrainu
mn&bdse ~UiVislého;' nevědělo, 'neb i tutecká vláda vždy bedlivě '
stř~~i}~,;Aa,ho~Wé!la,t~qd4ž io,dyá~n~\.sest~~~~el~>: jiJnž,by;lp j~~~OHv;,
zobra,z()v<\n~ z,em~; vhs,ne zakázáJto.. ,,'! '

, 'jŇeili "tédy. k'u '~div'ú,že se' tajné rakouské mapováni Bo~ny a
HersegbVřny"PQtd(~o ,s,v'~likÝmÍ:'Qbtížemi,.! ~PQváni to, ,provedl'
te~dejŠí vojen*ý atta;ché. rakquského ~oqsula v Sa.;raie,v:ě g~t1er*l
Ro~ldevié.' Ttítet:kýin :tífadtim"ohll1s11, /~e bude.' cestt>váti "pd !e&tí~\:i
sbirati ~~mdop!sné a jolk1oIistické údaje' k. jakémusi .dílu, které hodlá
ve VMni uveřejniti. Cestování bylo povoleno, generál Roskievié
mtisilSe všaIFpodv,oliti; kontrolepozft,stávající ze dvou twreckých
kavasti (četníkU). Dle všeho IZé'souditi,že tůteckéúř.adyvYbtalY
k, tomu cm 'Jen ''Velmi'' spo}ehl~'Vé'sH'y,neb'Raždy pokus 'generality tu
a 'íarft' délši, bet>· krom; obYčejná ljména 'si 'zázrlafuenatlj'tttó'sktlt'iil' se
n~.,be~oh'~~né ,~~,~,I>~~sQ~stiikaÝasůV:~i J(ontrolll ,.Mti, jak ,9ale~,9"" žtt,
četnidsdíleli s generálem f tu~króv,riouselskoÍ1' ložnici. tak, 'aby ani
tma,oočmi ~mOl;tla mu, ibtti ,nápomocnou;

Ntak Jnetbylo'genétalu''Roskie\riéOvijinéhÓ; než ,vyuilHi času a
jen"v d(j}jě :'nemofttého' střeženi' praCtivati, přičemž místopisný a
vtibec"t~lý 'iÍiB:ptjvnítl1aferiál byl v kráťkých' čttádľ pouzérláhózr!f':

S , uzn~llím: nJ.ltqo p,ři. ~é~o, ~řiležřtosti ,pou
'
kázat1 Qa,~~fiSl{é'

Františkány, v jejichž klášteřích neJÚ:navný generál našel nejen ote·
vř~né,avřelé p(ijetí, nýbrž) bohaté pouče'l1Í o místopise toho kte-
réhookoli~ , ". .

, .T~to, ,sv:í~elQÝi~způspbemsestavenybylyprvnLtak zvané
»Roskieviéovy ,mapy« v měřítku 1 : 75.000, které pak tiskem vy-
dány't.' á. k.vojenským geografipkým ú.staveriive Vídni. To bylil\
též jediná pomticka při vojenských operacích brzy po t'()m násle-
dujkíokupace' BosnyaHercegóvřny.

Po" ~~~nčení,9kl;l'pa~~ ,Xysilá.~a, byla .pravidlflQ~ ,XOj!M*~HP~,,,
dělení; ltlerá'ž '~óskievíčovy !maí)y reámbtHóvala, póněVaťtt·~! J,lfl-
rozeně shledalo, že mnohé údaje map, jak ohledně směru, tak iohJéd-
ně vzdálenosti i, pojmenováni neodpovídají skutečnosti. Práce tyto
pQtqv~ř lje~~ d011i,1l1t1.~Ho tJo d~ fl\4l51W ~ i~~~ě }~fJ"-I
kladě ttlgonometnck~ sltě.., .. .

Přes ,to však, že bylo D6:Uh\iěiQfi~{j\"'prouidu, přece byly Ros-
kieviéovv reambů,lovimé mapy ~ovu vydány a to opětuěc. a k.
vojenským goografickým ps·tave.m"ve Víd'lli., , '

MapOvni tento ma!tetiM1ntW ~iCe';jtžílf~hcenu historickou, riid-
mél1~.em,be~· zaHmavosti sledovati, rychlý· tmt 'pokrok, od listů pti-
v()d.lIli.Q6s1devJéQY'Y' map,y,:k :té$už listu· feamblt1ON'a'l:lému·.a';odtfi
kÍl~ift)n", Ustu.' ,;s'pec.iilni: '/iIUt.P:V.:" Dlužoo' 'to1itl>ódotknOOti,i 'že
vš~~hnif,t:v'tf) f;Jlapy' iJllaií ,steinénf-ozděle'hf listtica. stejnéLměřítkó~ čim~
ie wáiemné$fo.v,návání ·ulebče,no a:-ia,iima'VoststupňdV.ána;
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v oteasky, katutr.

~P6 ukončení) okupace Sosny a Hercegov~ny: pomýšleno bylo
ihn~dn:;t p~esn~ vyměřeni, z'lb,ra;ný~h.,zemL ,.K toml} 1Í~elu,byla ve
V,drt\ sV.olán~O(f~órqvál~bri,ti,se, je~,měla 'seo'způsohu' ~ n,~kladu na
práce ra~litt V ,htayfiklÍ tysechpoz'~stávala' kpmise +({ 'dýóú stran:
katastrálné~. vóien'ské. \kata~tralist~ navrhovali ,dukladrlé,vÝrn,ěření
měřickým stolem po ,přédchozítda,:ng;ulari, \ťrigonoP1etric!5.~,·'s.í,~ě.U.du
prvního', druhého.<1Jfeťí'ho. P()pěvadž jíž tenkrátese z.ilalo; Žeplo,cÁa
zabr~nj,~h ~~,%í'ró!áp~s.luje se příliš ,()~(pI9chÝ'kráIQv;~tVí Cesk.~hq.,
b~l~rtudi~';f~' ~'\l\(lad,:VY~oGtudoqy.a ml:~!adu tě~hJo;pr~cí,,;za~a
~aiást';lbIlneh() katast,ru a Jeho,real}lb,u~acepro Cechy. Dotycl1~ udaJe
byly pak kromě toho ještě pam'čne zvÝšeny s ohledem 'na větší oh-
tížnost bosensrko-hercegovského terrainu, dále na zdražení pracov-
ních sil a potřebného materiálu. výpočty tyto u)oženyjsou v archiv,u.
c. a k. geografického ústavu ve Vídni i nebylo autoru možno dotyč-
ných ,číslic v Saptjevě, ,se dopátrati. Tolik však jest jisto, ~e .náklad
byl na tehdejší poměry nesmírně veliký a doba dohotovení bosen-
ského katastrupříliš daleká.

Z techto důvodť1 jestpochopite!ilO, že zvÍtězi1a:velmi sn~dn:o
vojenská 'strana, vedená samým generálem Rioskieviéem.' Generál
Roskievié objevil se již s hotovým, přesn,ě vYPfa<cQovanýmnávr-
hem. Zaručil se, že za 4 roky vyměří s 200členným personálent
zabrané země""nejeri prcVúčely katastrálné. ale sdělá i speciální mapu
1 : 75000 ,se-všemi příslušnými výškovými kotami i terrainním šra-
fováním. U porovnání s předešlými výpočty jest tento J:lávrh přímo
překvapující a urváží-li se ještě jistota i jakásLbravůrnóst, s jakou
byl přednesen, není ku podivu, Že se rozhodující činitelé přiklonili
:na stranu generála Roskieviée.

(i1:'.'" . !" ." " _',' ,_'

Tím' zpilsobembylo dle Nejvyššího mzhodnutí ze dne 22. a
25. dubna a pak zé dne 7. července r.1880sestavení bosensJ{O~her-
cegovského katastru svěřeno c. a k. vojensko-zeměpisnému ústavu
ve Vídni. (Pokrač.)

Určení délkové srážky papíru.
, (Oeom. An t. Br a bť c v Hradci Králové.)

Y!jPJed{li~c;h měřických" ,prof. petříka (vyd. 1912) odvo-
zen na str. vzorec pro výpočet délkového sražení L"ls pro přím-
ku obecného směru na mapě s (p ř í s I uš n Ý nt) 'ohledem na tento

směr· Vzorec ten jest, ,6" s= 1O~ s' (m'2p + .n'2q),. kde TJ

značí'" sr~žkú v ····~ťocentech pro .Kratší ·stranu s,ékčtlího' listu, 'q
tot~f! pro delší stranu sekčníItoHstÍJ 'm{ a ni nutrtó'lpřřbližně určiti
z mapy 'odpíCll'outfm -L 'jsou . to" odvěS'ny (rovnoběfně s okraji
sek~ního Jistu) pravQúhléh() ŤrQjúqelníka, jehož přeponou iest 8.',
kterou nufno přesně· určiti. Výpočet jest proveden na jednom
příkladě a netřeba jej zde uváděti.
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Uvedený vzorec dá:·se, vblLSIlaQnO upraviti na tvar

6 s -- t~o,(p cos2 x + q sin2 x) p~ložime--lim' '. ,. s'cos x
a 'n' = s' sin x, Tento. tvar lest vhodný ku sestávenitabulky;
která celý postup velmi. usnFldnL . Tabulka ta obsahuje hodnoty
pcosll x a q sin2 x liŽvypočteriy pro p (resp, q)od 0'1 .do 2.~Qo/o' '
K vtili větší přehlednosti volen interval Z\ což není na uhnu r
požadované přesnosti. Zpusob sestavení podobá se .vcelku se-
stavení logarit. funkcí .úhlu -:- čteno od. shora dává hodnoty
p cos2 x; v téže tabulce zdola. čteno,. máme hodnoty q sin2 x,
Ve středním sloupci jsou uvedeny difíerence pto 0'01% přímo
v jednotkách druhého desetinného místa hledan~ hodtl0typ cos2 x
(resp, q sm2 x), V tabulce jsou' hodnoty p aq. v ďp.ró~\le,cll-

zpusob výpočtu se tím nemění, 6 s = 1O~0 " p ~/oo- '

Příklady, jež následují, vysvětlí použiti tabulek,

Krajním bodem přímky veďme odvěsnu rovnoběžnou s kratší
stranou sekčního listu, Ohloměrem' určíme .úhel, přesnosti odpo-
vídaHc[ intervalu tabulkovému - určíme nejbližší sudý stupe,ň

1. x - Z4 o P = 1'1% . 11%0 P cos2 x 9'18
q = 1'7% = 17%0 q sin2 x Z'80

P = 11"98%0= I'Z%

6 s =' l~/O ' POfo ~ 6~~~45. r~%= 7'49 cm· ='7'50 m

Z, Je-Ii určeno TJ a q na setiny procenta (desetiny promile)
nutno použiti dífferencí ve 'středním sloupci· uvedených, které mo-
žno hned na celky zaokrouhlit

TJ = 1'13%
q = 1'67%

q ~in2 x
.~

P:::;:: 1'19%
Sl ,

6. s= 100 . l'19'prosl = 1000 4s ~ fľ90m, kdežto pro

x = P6. s= 11'0 m.

3, Konečně' budiž uveden příklad pro užití ta:bulky došti
nevJ;1pdný~totiž. polohu přímky, kde x j~VQlízkosti 4,50, akpe
(pro interv;al: tflQulkový --.,.2°) ůiffereQceWezi Poo~nota;mip cos.,2x
(Ji~SP, q~~2X), isou 'k.>s~ z,načné a <kde koneč~ě ar,iimetický
pruIrtěr P .~. P t,q1blížiise jta:ké~ii'S~)~$Y,tiétnuvysff~~u'Sidosta-
tečnou přesností.
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x ';""'4e'; 50' '(ú\\er;rtteden takto přesný ku posouzení přesnosti
ta1julek)· ····p·T·(j°lo Ci ~ iolr/o' ... . .., . ..'" ,.

V tom případě (pro x= 46°) p cos2 x 7'72c
q 5m2 x 10'35
p:::::: 18'07%0

hodnota P,--' p 't 2 :::: 18'000/00,kdežtópřesná hodnota 18'13%0
jest jedy Ív,tomto nepříznivém případě hodnota z tabulek určena
d~akráte přesnější pouhého průměru.

Pro tyto krajní polohy možno uvésti náSledující, '., +
pro x < 3° jest p :::: P, pro x :::: 44° - 46° P ::::L~

,3. pro x > 87° jest q :::: P.

(Tabulky na násled. straně.)

Podmínky, jímž má hověti regulační
tpJ4npo stránce umělecké.

(V'la.dirnir Zeman, geometr v Jaroměři.)
, ,

V druhém čísle II; ročníku čaS<l'I>i~u»Techmcký přehled samo-
správný« jsou ve článku »Těžké nesnáze měst s plány polohopis-
nými a regulačnimi« vystiženy všechny pomln1ky",kterýmž má ta-
ko'V,ýplán vyhovovati, pokud jest plánem polohy, tedy dílem čistě
věd!eckiým"jet nátp, podává přesný obraz sHuace a poměrů výško-
vých. - R~gulaČll1.plán však -:- jemuž samozřejmě spr:ávný poloho-
pisný plán musí předcházeti - jest dílem uměleckýma· dlužno jest
pro takový plán vyt!{Jlloul1:iještě některé dalš.í podmínky.

Cíní-Ii pak ná nás· veškeré navržené regulace dojem s a m 0- '
z ř e j mé h o ~ při to z e n é h o, můžeme směle říci, že takovy
plán reguláČnt jest dílem uměleckým.
• AlfredAbendroth' ve syém díle*) poukazuje hlavně na čtyři zá-

klfdní ,podmíirrky. -.:. Dle něho musí umělecký plán regulační býti:
1.1''Tak sdělán, aby veškeré projektované regulace 00 nejvíce

přizpůs<>beny'byby jednak ,krajině, jednak plánu sta:remu (staré
situaci); ,- , \'

Všechhy budovy, cesty, pr,óeházky, skuviny stromů, sady, s ni-
miž duše obyvatelstva sfO'Stla,je&ttťll'mo"po případě i S blízkým iich
okolím, v novémplátlU zacoovátr. VÍ1bec nÓVý plánnesml býti řešen
dle 'nějákél\o schema a. iestd\u2RÓ,' ábYvšéchny' novt\profektované
ulice a nánlěstí bylypfirůzéným 'doplněním; starych částí města.

•.. ':;1;-':'.:' t, !. ' _,:':;, ' __ ' , •

2.~RegJ.I1~čntplátI,musí .\lýti, ~ ()c i á Iiqi m. ,,
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J}COS2a ··'·c·'

a I 1 I. 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7·1 8 I 9, I· lOf 'a 'I
O ľOO 2'00 3'0014'00 5'00 6'00 7'00 8'00 9'00 10'00 90 10
2 1'00 .Z'OO 3'00 4'00 4'99 5'99 6'99 T99 8'99 9'99 88 10
4 1'00 1'99 2'99 3'98 4'98 5'97 6'97 7'96 8'96 9'95 86 10
6 0'99 1'98 2'97 3'96 4'95 5'93 6:92 7'91 8'90 9'8~ ·84 .9,'9·
8 0'98 1'96 2:94 3'92 4'90 5'88 6'86 7'84 8'83 9'81 82 9'8
10 0'97 1'94 2'91 3'88 4'8'5 5'82 679 ;'76 873 9'70 80 9'7 '
12 0'96 ľ91 2'87 3'83 4'78 5'74 6'70 7'66 8'61 9'57 78 9'6
14 0'94 ľ88 2'82 3'76 4'70 5'65 6'59 7'53 ,8'47 9'42 76 9'4
16 0'92 ľ85 2'77 3,70 '4'62 5-54 6'47 '7'39 8~:3i 9)2'4 74 9'2
18 0'90 ľ81 2~71 3'62 4'52 5'43 6'33 T24 8'14 .·9'04 72, 9'0'
20 0'88 ľ77 2'65 3'53 4'42 5'30 6'18 7'06 7'95 8'83 70 8'8
22 0'86 ľ72 2'58 3'44 4'30 5'16 5'02 6'88 7'74 8'60 68 8'6
24 0'83 1'67 2'50 3'34 4'17 5'01 5'84 6'68 7'51 8'35 66 8'4
26 0'81 ľ62 2'42 3'23 4'04 4'85 5'65 6'46 7'24 8'08 64 8'1
28 0'78 ľ56 2'34 3'12 3'90 4'68 5'46 6'24 7'02 7'80 62 T8
.30 0'75 ľ50 2'25 ,3:00 3'75 4.;50 5'2~ 6'QQ675 'SV ,f~i7~.(32 m11 1~4 2'16 lt:8* (3"6D -tBe 5'OX 1~1116~4' "g n ()
34 0'69 "l'aZ 2'M ~~;~i53'4,4,,~t;{~t5'50 p'19 ,ff.W. 156 6'9

)1'~ ~'21 ~5't4• ! 16'g,j36 0'65 í ''31' ? ~ '5~89 '54 6'5
38 0'6211'2411'86 2'48 3~1l13'73[4'35j4'9715' 591 6'211

52 . 6'2
40 0'59 ľ17 ľ76 2'35 2'933'524'1114'6915'28 5'87 50 5'9
42 0'55 ľlO ľ66 2'21 2'76 3'31 3'87 4'42 4'97 S'52 \:l8 5'5
44 0'52 1'04 ľ55 2'07' 2'59 3TI 3'63 4'14 4'66 SW1846 '5\~t
46 0'48 0'96 ľ45 1'9312141-Z'89 3'37 3'86 4'34" 4'82 '44 4'8'
48 0'45 0'90 1'34 1'79[2'24 '2'69 3'13 3'58 4'03 4'48 42 4'5
50 0'41 0'83 1'24 1'65 2'07 2'48 2'89 3'31 3,'72 4'13 40 4'1
52 0'38 '0'76 1'14 1'52 1'90 2'27 2'65 3'03 3'41 3'79 38 3'8
54 0'35 0'69 1'04 1'38 1'73 2'07 2'42 2'76 3'11 3'46 36 3'5
56 0'31 0'63 0'94 1'25 1'56 1'87 2'19 2'50 Z'81 3'13 34 3'1
58 0'28 0'56 0'84 1'12 ľ40 1'68 1'96 2'25 2'5,1 nn ~Z 2'8
60 0'25 0'50 0'75 1'00 1'25 1'50 1:75 Z'OO 2;Z5 Z'50 30 2'5
62 0'22 0'44 0'66 0'88 ľlO 1'32 1~54 1'76 1'98 Z'2Q 28 2'2
64 0'19 0'38 0'58 0'77 0'96 1'15 1'34 1'54 1'73 1'92 26 1'9
66 0'17 0'33 0'50 0'6610'83 0'99 r'16 1'32 1'49 'f65 '2~ ľ6
68 0'14 0'28 0'42 0'56 0'70 0'84 0'98 1'1'2 1'26 i '1'140 22 1'4
70 0'12 0'23 0'35 0'47 0'58 0'70 0'82 {j'94 ľ05 1117 20 1'2
72 0'10 0'19 0'29 0'38 0'48 0'57 0~67 0'76 0'86 '0'96 18 1'0
74 0'08 0'15 0'23 0'30 0'38 0'46 0'53 0'61 0'68 0'76 16 0:8
76 Q'06 0'12. 0'18 0'24 0'30 0'36 0'41 0'47 Q'53 0'58 14. 0'6
78 0'04 0'09 0'13 0'17 0'22 0'26 O'gO0'34 0'3.9 0'43 12 ' 0'4,
80 0'03 0'06 0'09 0'12 0'15 '0:18 0'21 0'24 0·27 O'gO 10 0'3
82 0'02 0'04 0'06 0'08 0'10 0'12 0'14 0'16 0;17 .0'19 8 O'Z
84 0'01 .0'02 0'03 0'04 .0105.0'07 ,.0'08 00091°:10 0'11 6 0'1
86 0'00 0'01 0'01 0'02 0'02 0'03 0,03 0'04.0'04 0'05 (,Ii -
88 0'00 0'00 0'01 0'01 0'01 0'01 0'01 0'01 0'01 0'01
a I 1 I 2 I 3 I 4 I S I 61 7 I 8 I 9 I 10 I ~ I

q' sin2a
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I
U 1121, 13 114 I

PCOs2a

a I 15 r, 16 I ,171 18 119) 20 1 a
O 11'00 12'00 13'00 1.4'0015'00 16'00[17'00 18'0,019'00 20'00 90
2 10'99 11'99 12'99 13'99 l,4'98 15'9816'98 17'98 18'98 19.98 88
4 10'95 11'94 12'94 13'93 \4'9,3 15'92116'92 17'91 18'91 19.90 86
6 9'88 11'87 12'86 13'85 14'84 15'8216'81 17'80 18'79 19'78 84
8 10'79 11'77 12'75 1373 14'71 15'6916'67 17'65 18'64 19'62 82
10 10'67 11'64 12'61 13'58 14'55 15'5216'49 17'46 18'43 19'40 80
12 10'53 11'48 12'44 13'40 14'35 15'31 16'27 17'23 18'18 19'14 78
14 10'36 11'30 12'24 13'18 14'12 15'06 16'01 16'95' 17'89 18'83 76
16 10'16 11'09 12'01 12'94 13'86 14'78 15'71 16'p3 17'56 18'48 74
18 9'95 10'85 11'76 12'66 13'57 14'47 15'38 16'28 17'19 18'09 72
20 9'71 10'60 U'48 12'36 13'24 14'13 15'01 15'89 16'78 17'66 70
22 9'46 10'32 11"1812'04 12'90 13'76 14'61 15'47 16'33 17'19 68
24 9'18 10'02 10'$5 11'68 12'52 13'35 14'19 15'02 15'86 16'69 66
26 8'89 9'69 10'50 11'31 12'12 12'92 13'73 14'54 15'35 16'16 64
28 8'58 9'36 10'13 10'91 11'69 12'47 13'25 14'03 14'81 15'59 62
30 8'25 ' 9'00 9'75 10'50 11'25 12'00 12'75 13'50 14'25 15'00 60
32 7'91 8'63 9'35 10'07 10'79 11'50 12'22 12'94 13'66 14'38 58
34 7'56 '8'25 8'93 9'62 10'31 11'00 14'68 12'37 13'06 13'75 56
36 7'20 7'85 8'51 9'16 9'82 10'47 11'13 11'78 12'44 13'09 54
381'6'83 ,7'45 8'O~ 8'69 9'32 9'94 10'56 11'18 11'80 12'42 52
40· '6'46 7'04 7'6 8'22 S'80 9'39 9'98 10'56 11'15 11'74 50
42 6'07 6'62 7'18 7'73 8'2818'84 9'30 9'95 10'40 11'05 48
44 5'70 6'22 6'73 7'25 7'76 8'28 S'80 9'31 9'83 10'35 46
46 5'30 5'78 6'27 6'75 7'24 7'72 8'20 8'69 9'17 9'65 44
48 4'931

5'38 5'82 6'27 6'72 7'16 7'70 8'05 8'60 8'95 42
50 4'54 4'96 5'37 578 6'20 6'61 7'02 7'44 7'85 8'26 40
52 4'17 4'55 4'93 5'31 5'68 6'06 6'44 6'82 7'20 .7'58 38
54 3'80 4'14 4'49 4'84 5'18 5'53 5'87 6'22 6'56 6'91 36
56 3'44 3'75 4'06 4'38 4'69 5'00 5'32 5'63 5'94 6'25, 34
58 3'09 3'37 3'65 3'93 4'21 4'49 4'77 5'05 5~34 5'62 32
60 2'75 3'00 3'25 3'50 3'75 4'00 4'25 4'50 4'75 5'00 30
62 2'42 2'64 2'87 3'09 3'31 3'53 3'75 3'97 4'19 4'41 28
64 2'U 2'30 2'50 2'69 2'88 3'07 3'27 3'46 3'65 3'84 26
66 1'82 ,,1'98 2'1.5 2'32 2:18 2'65 2'Sl 2'98 .3'14 3'31 24
68 1'54 ' )lt68 trat ,1'96 ;2'1~ l ;f'2'lt ,12'39 2',g3 (2'61 j ?;81 22
70 1'29 1'40 1'52 1'64 1'76 1'87 1'99 2'11 2'22 2'34 20
72 ľ05 ,1'15 1'í34 1'34 1'43 1'53 ,1'62 1:72 .1'81 1'91' .l8', ,
74 0'84 0'91 0'99 1'06 1'14 }'22 1'29 1'37 1'44 1'52 16
76 0'64 0'70 0'76 0'82 O'R8 0'94 0'99 1'05 i'l1 1'17 i4
78 0'47 0'52 0'56 0'60 0'65 0'69 0'73 0'77 0'82 0'86 12
80 0'33 -0"36 0'39 0'42 0'45 0'48 0'51 0-54 0-57 tr60 10
82 0'21 0'23 0'25 0'27 0'29 0'31 0'33 0'35 0'36 0'38 8
84 0'12 0'13 0'14 0'15 0'16 0'18 0'19 0'20 O'Zl 0'2 6
86 0'05 0'06 0:(}6 0'07 0'07 0'08 0'08 0'09 0'091°'10 4
88 0'01 0'01 0'01 0'01 0'02 0'02 0'02 0'02 0'020'02 2
a 11 r I 12 I 13 I 141 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 1 a

q sln2a
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a) Obch<>dní,obytné, průmyslové '1 děl"I~'" ftvrtťnesrttl'Ďýti
niíak 's'éJieiiiatÍčky' sefazeny,-"i}yprž'zalozeny' vzďy-ťam, kdé'tohO
místní POJtlěry vyžadují. -Projektovati ulice šab!009vitě (šachov-
nice, třldy okružní) jest nepřirOíteno a může se výjimkdt1 u~íti tohoto
zpifsobu řešel1Íprd Vnější· •......,'odlehlé' části města.

b) Ulice, .náměstí a 'bloky' stavební nesmí" sereservovati ,jen
některé třídě obyvatelstva, ~ a musí řešeny .býti vždy se zřetelem
na' majetkové póměry obyvatelstva. "

3. Umělecký plán regulační má odpovída-ti národní povaze
obyvatelů.

Každý národ má svůj jistý ráz ovitý způsob tvorby, a ten
musí býti v wměleckéJm·plá,nu regulačním r~spektoYá:n, ~,Nemělo
by významu zvyky' a libůstky národa je~nobo vnu~ova~,nárQ4u
druhému.

Projek,tant musí především poznati duši obyvatelstva, - musí
věděti, co se mu líbí. I měšfan i dělnÍ'k chce svoje krásno a svoje
pohodIL

4. Chceme-li všem těmto podmínkám za-dost učiniti! jest za-
potřebí uvážiti ještě následuHcí všeobecně' pklltnézásady: Ulice
i náměstí musí býti uzavřeny. ~ Proto mají ulice častěji m6niti svůj
směr. Perspe\{!tiV'ní'pohled do ulice má býti. vhodně uk<mčenněkfe-
roubudovou ulice příčné (kostelem, školou a pOd.), a v krajině pa-
horkaté. mají se ulice projektovati tak, aby nebránily pohledu na
skupiny hor, zříceniny;a j., krátce, mají vždy býti tak vyřešeny,
aby pohled na mÍ'stní krásy nebyl jimi nikterak zakryt.

Komunikace vubec musí se co možno terrainu př.izpUSiO'biti,aby
náklad upravovací byl 00 nejmenší.

Ulice i náměstí musí býti přehledné a nemají !prot'Ůtňice býti
zbytečně dloube a náměstí příliš veliká.

Všech násilných ohybů jest se právě jako u silnic a železnic
i při projektování ulic vystříhati.

Ostatně odbórník bude již 'věděti,čehoQdlUiŽnO při projektovaní
úprav šetřiti. Jen ten regulační plán jest uměleckým dilem, kteryž
veškeré nároky obyvatelstva uspokojuje a v :němž jiné řešení" regu:"
lacíjest vyloučeno.

Zprávy literární a odborné"
Výsledky lIlagnetlckýcbpozoroVlinl v PuIU(1S4'7-1906)o d c.a k. fre ga t.

, ka.)). Viléma Kesslitze.
(Vydáno od c. a k. hydrograHckéh() úřadu válečného námořnictV'a.,oddělellí

.' , geoiysikálného.R ..,J91~.)
Ve spise podán jest nástinvYbudo;vánímagnet~cké s\užbYna obser~

vatoři ťlll~ké ,8 na rakouské Adrii od prvých ,dob až do let 1909..
Prový~léd~y od 1874-1909 sest~veny; , " .'
tab. I. Měsíční a. roční střed záp. deklinace D,
tab. II. Měsíčnl a roční stře'd horizontáhléintet\síty JI,
tab~Ul. Měsíční a ročnfstředinkfmace J. !

D t,n n í c II odpočítán. je pro; dobu spolehlivých "měření1900-19Ú9.
ježto jest předpoklad, že i v této periodě odlišné od llti 'ioěníperiody skvrn
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slupečn!cQ -xliv jeiJ '~ eliminuje. Denn! choli jest z,názorněn v diagramech
obr~ 1.. pro'. ae~tinaci, .obr, 2. pro inkUnaci. obr; 3, pro ~ot(llni intensitu,.obr,
4, pro vertřk, intensitu. .

I)e kli na ce: Pozoruhodné jest .její maximum mezi 1'---2h. p., mini"
mum mezi 7-9 h, v létě a mezi lQ-ll h. p, v Zimě, .

Také v hodnotě denn! amplitudy.n jest ročni chod patrný z tabulky,
tvořené dle »periodických denn!ch kolisáni« (střed největši a nejmenši ho-
mn(}Vé'hottnoty~"v1ntntltltctl;ď . .

u "=' uli,)I "_Lil" II
iš s:: tU li,)

tlI.SQ,) ::: Clo .5
~~ g.e~~ > > C1l .- s:: o fA tU ON o... .~ .- o E •.• "=' .:.:... Clo ,... ti> ~~ J

•.. -tU >ii ;:j ...
N Ji& &~ o. CO CI ::.,:' ff) N o.. ,.J

4'~~G~8~7'6519~711~8 9'26 8'74 9'09 7'95 7'95 7'07 3'341 4'24 8'01 9'01 7"12

I uk I i n a c e. Pro ifl!dinaci zcela opačně proti deklinaci nast1vá ve
všech roč nich obdobich minimum v 1 h. p., ač se v tuto dobu pro zimní
obdut!f'ment'-"V"lleitun'dárn1wmirrhnum a hlav nt 'minimum' nastává tu' mezi
7-8 h. Pravidelně tvoři se také maximum denniho chodu mezi 4-6 h. p. a
sice od října do března co hlavni, pak přejde ve vedle jši a tvoří se hlavni
od8-9b. a.

Denní amplituda inklinace jevi následující kollsáni v minutách:

s:: ~::: ~ ~li,) ••• N li,) _ >
1 i Z ~ ~ t
,.J O CO CI ~ O

11;~ l'0~ 1'04l'42i'97 ·Ú~

To t á ln i in ten s i t a. T.Neivýznačněiší jest tu o 11 h. a minimum
výrazně vytvOře-né, jež mezi dvě maxima padá.

Roční .chod ·dl)UpjatJllllitudy totální intensity znázorňuje tabulka:

u
li,)
:::
li,)

>•..
li,)

0 _

u
"=' uli,)

s:: ::: s:: ::: <U li,) CllC
iš CI) ::: B li,)

Q) I: Clo C ]]3I~... ti Q) > > Q,) c o '(ii tU
.'0 o .c ,Q) ... ... Clo ;;: :g :il o CQ,) I: .... ::I > li,) ... ·tU •.. OQ,) oQ) N..J O CO CI ~ O O (f) N >O::' ..J o.. ..J o::

jw'4r\15'zI21'5 26'5 23'1124'~25'1125'31Z3"124'1 15'6 9'0 112'6 23'9 24·5/Zlf.i

V.e r t i k á I n á i n ten s i t a.- Z. Denni chod jest podobný totální
intensitě ,a'llastupUje·tu ve všech ročních obdobích hlavni minimum mezi
11-12 h. a, j~muž v několika hodináchnásleduie maximum.

Ročnicnod amplitudy podává se tabulkou:

U 'O U
,

~l:: :: li,)
tU li,)

tU.S:: :: r::I: ~
:: ~. OJ Q) :: Clo

-8 .. :.8 > >' d) ;C d o .;;; '" ~ioo
~'

>Q,) ... g, ~ - o j•.. .!!l -Q,) s:: :l > .8. OJ ... 'tU .. OQ,).,..1 O a:l Q ~' 0 (/) N >O::' ..J o.. N .,., ..J

12'7120'4

.

fJ1J 28'1 25'" 22'6 22'? ľ9'6 19'6 19'4 13'2 S'S 10"21'9 2Z'4 18'4
.

,
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Hori:to n t áln ái trtens ita --r, Jeifcb-od ,d~lťni.jakof Í jeJich
slo~k :Severni a, západní tnázórněn lest 'obr, 5.; 6:. :7, ,!'flltOljevíprilběltem
roku v denním chodu větši rozdíly nežli Z. PravidelnlP!re''O'f!'ět vraci hlavni
minimum v zimě o ,H ,h, a v létě O 2 hodinydřive. tHlavrU"maximum jest
v,do,bě řiien-březen mezi 6--8 a v ;-1étěmezi 9-11. p, ,o',

Ročni chod amplitudy této óbnášíV'r:

;. _ _ . ~": .. )'i'~.)_.i:rl·,~ďy;\"ď'-::.:<.1.. .:,
, S Iož k a s e v e r n i X, Dennl 'chod seveŤni složkYj~st '$itva r~-

znatelný od denniho chodu H, a sice jen v sekundernim odpOlednlm extren1u,
Celkový stav patrný z tabulky v r vyjádřené:

o' ~ ()lI),
e e e c <'I li> <'I ee' ~ e li) li) ~ e Q, e

o~'li) •..
NI li) - > > li) ;:: o ';;j <'I o"Cl o li) .o >li> ... Q, ;;:: ~ - o e ~...

'" ;0 -li) e .... ::I > li) li) ... -<'I « ,;:) ...
i;:L 'li>

-l O !Xl Cl ~ I(,) O rf) N Q.< "'!'l -l. ~

?r

Z á p i dni s I o.Žk a - Y, Dennijejí chod jest zcela obdobný onomu
pro,d~klinaci it:l ll--. patený v. tabulce vyjé:dřeqé v r: ' '-

i" " " ~i"~., , g, .' '''Cl "~! ,1"> <'.:í I": ! ;
" e e e <'I <'I~§e li) e li) li) c Q, ,5 Nli) ...

NI li) > > li) e o '" <'I .s"Cl o li) .0- >li> l~ .. e ~ li) j. 1·0 ' ,E O"Cl ~
CI) :: .... ::I > lI)' .- , .. ~g 'CIl o
-l O Itl o ~ I(,) .rfJ N ~ -l o.. .N ,-l PI:<'

26'11"30'049"2 63'1 61't16l"0 58'0 60:ťi 52'6 4b~i 29'4 21'4, 26~7 5n60'2 46'6

I·'" "

, úhrnwnc lze kortstatQvati. pro denní kolísáni v ročnim obdobi nejmenši
amplitÍtdu y prOsjnci.Ma~,-imálnikolisáhi uD. T. Za -'- Y jest v dubnu,
urv kvetnÍ1.,U Ha Xc, v ~pnu". ,). -

Ráčili chod, K"'ieho vypočteni bylo' použito'jen~tředÍ1, měl!í~;ích
z doby 1~1"7'1909, S~lpd roční poi:.itán kLč~rveAci,eošit~;~snykI11árni
variace ročniho chodU:' " "; , , '. ", ',' '" "~,, ",' '

Roční chod sestaven jest pro elementy v diagramu Č, 11 i v tabulky
s intervalem měsičnim č.18,:' ,

.sekulár ••i zm~lla. HodnotY>e'lementů 'magneUckých, sestaveny jsou
v tabulce XI.

~.
14° 38"6 ,;

0'20400 O'Q~(j71847 62" 19'2 '0'45355 0'40165 0'21069
l8~ 13" ~9"? 62 .1'6 0'45230 0'$9$9- 0:21193 ~~~~g"0'05062\868, 12" Z4"9 61 lí'Z '0'44187 0'39248:, 0'2157~ 'i)'ů4638
1889 10" :20"5 60 43'6 0'44826 0'39101 0'21919 0'21563 0'03935
1899 ,9",31.''7 r60 U:~ Q'4~749, 0:3,8899 0:22120, IQ'~~~~. ·0'03662
1909 '8":33"6 6Ó 0'44589 til'38696, (}'22158 0'2 907 0'03297
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Sekulárnívariace', ;prd deklinaci 'vyjádřena jest rovnicí
, tf - D = - 6"0301 (t'-t) +0"Oů50SW 1)2

,.; ."",',:" O"~: _,,-_:ď í, " ;', ,"_ /: _ .' ,'; - e

'(r 'deklinace 'prOPoZděiši. epochu ť,' D deklinacep~o. dobu t , lS:47.
", Ku výpoČtuhí1Ou!it3. 'isou niěfelJf1854,' 1868, 1889; 1899'a 1909.
'Neivětši miJl1:'neticRé' poruch;vvď D a' ft shoduji ses' petiodou skvrn

slunečnich, ano pti nt vdétailech: '..'
, Jako' dodlltekuvedettY jsoútabulky pro denní chod magnetických

elementů pro denni chod poruch v těchto elementech, dále pro roční chod
magnetických elementů a jejich poruch. S.

F1;~lbt~f'časHt>l~hf:
e d'hil i bk'ý ob z or Č. 25. F. F i a I a: Použití úhloměrného. zrcádka

ntvelovátli. . ,
Zeitschrift f.Ur Yermessungswese.n. Nr. 21,22 u. 23,

1913. Dr. S a mel. Der EinfluB von Luftdruck und Terriperatur auf die An-
gabe yonROhr~nIibellpl.

K ř i vane c Be ff,ř. Dr. techi1.: Meliorace půdy a jeii význam náro-
d(j~ťisJ)odářSký. Praha, 1913. Rlvtláč. 1.20 K.

Zprávy patentl1(*)~'
Pa'tent:RřlhJ.v Rakousku, vylož. do 1. října 1913.
42 c. -.,l."6ptiCkýiávotl' akc. spol. C. P. Ooérz, Bertln-Friedenati:

Obměna koincidenčního dálkoměru dle pat. č. 57.595. Prior. 29. března 1912
v Něm.
dVěma4~bť~ukov~~i sS~*ťJ~tf\tt~1aW~!ri'I~i Vídeň: Reflektor se

Patent. přihl. v Rakousku, vyložené do, 15. října 1913.
i, 42.c':-:":' tatl Zeiss, fíimaJerta.: ,Úprava připevněni dálkoměru na
'~~~';stati\TU;, : ,.'.... .', . ,. .'.
, ,".;;i~\'1íď:'f;p#fZeřss; Jen,a: KojnéidenčÍJi měřič yzdálenosti dl~, 1. ná-
roku p'aténtU"č;'~.1S&.1DPtlat. 'pat.). " " . . , "

42 h. :- 'CarrZ~ís$;,)éna:Ol1lov~ zr~M~. l?odatek ku patentu
čis. 45.93LPrior. 29. r.' 12. . . " .' ','

42 I. ...::..Fried. Grulich, tov., Kras1ice: Počltaci stroj. '
Patent. přilil. v Německu, vylož. do 21. září 1913.
42c. C. 22.548. '-- Bussola. Dod. k pat. 257.578, Oastvll Emil CQ\om-

bel, Pařiž. Prior. 2. 3. 12. "
42 C. G. 37.724. - Přístroj k určování zeměpisné šiřky. Gust. Oe-

schwandner, Poznaň. : hld ill ť. II "I : li ) \ f, 1q !J
'. '. 42 c. T. 16.993. - Přistroj ku určováni a grafickému znázorněni

. pt.íI1~AA Jl(Ofihi ,řek. Charles '•.Thollne,Berlín,
,~,~.9 ..8,035. '-- Dalekohle,d o neproll1ěnIivédélceaproměn. zvět-

šeni. OptiCký závod C. P. Goerz, Berlín-Priedenau.
42 n. C:Z2.982. - Mapa země. Bernárd J. S. CahiIl. San Francisco.
Patent. přihl. v Německu, vrlož. do 30. záři 1913.
42 h.O. 8.219. - ZrcadlpJ)Jí:t~'It~ry. Optic. závod C. P. Goerz,

Berlín-Pri'edenau. • ' ,
,,421. ,1".35.633. ~ .Av~roidový barometr s kompensací teploty. R.

f.'ues,s; I}flrlín-Steglitz., L 'ď . . . i . '... '

, Paten.t. p,řil1l.i v Německu,vy!O'ž.ďo 7. řliua 1913:
42 c. C.23.254. - Kotoučový planimetr. Pa, O. Coradi.,<;urych-.

*) Oí:namule PlLtentová kance hit ihg;L, V o láček. p~alta )[~.• J indii hká 18. která
nllPožádánl opatři levně oJ>isyvyložených pátentových přihlái\ek. Během Ihlity vyloženi možno
podatřodporproti uděleni patentu na kteroukoli uvedenou přihlášku.

ť . ""~
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42 c. p •.35..480 •. ~. BUS<lla.EmilPar~s. V~t(}1Ayt. !KlarwiU,Jiří ryt.
Klarwill a Z~. Scheer. VíQi\ň. '.'. . " ...., ,

42 c.. K. 51.834. c-'Dálkom~r s dvojÍom~~m prisrrllitem.~J;;ult.J<rau&z,Panž;~'; "'i . ",,,,")),;;1)',;\> ,\

:42.,.c,:Z.'ď.7.95Q.•.r:- ..N.iY~llac.,~ní.Zaf~W...•...A1b.e.rtN. e..~.e.r.•...i~." [.~.1 densko.: . 4Vl. C. 2l,.Z1lZ.. -'-' Skí~é,á opti~čo~~a. CQntin~nfar~l~;& Me-
chanical Co., New Vork. Pnor. 29. 10. HI.v~ Spoj, St. Amer';'iI .'

'i 42 c.O. 8.227. -Invertní dálJc,oměr ~ stupnicíďuv,nitl.Optícltt zav()d
C. P. Ooerz, Berlín-PriedenaJl. .. .' "r:i~;

,l;Pt~~y,·~~J.li·\
Ze služby, c. k. evidence, kata,stru. Jmenová.ní. Vrch. g.

Ru p. Ii a r t i g jmenován ev. inspektorem v' Linci (31. červe~~e 1913),
Dr. Pue h s, mln.. sekretář, imenoyán vrch. fiu.. ra,d,ou';iPfi4~léqí. ,j:v. ínsp.
J;. W a s s e ra b ustanoven revlsnlm Ileom. pro' a'g'r.Qpera~;v;~~~1w..

Z e s I u Ž byl e s nic k o-t e c hn I C k ě: v c. k. polit. službě ptbV.
les. rada A. T o s I v Borgo a J. Ne y e r v Bregencljmenovánl les. rady
a c. k. les. as. R. Do m a n I a v~ VípnileS- komls. II. tř. Přeložen byl les.
kom. O. W e I s s h a u p t z Vídně 'do Štyru:

Z e zem ěm ě ř. s I u ž by c. k. stát n í c h dr a h při červencovém
jmenování: Ing. E. Z w a k. Insp. a přednostll,.odd,ěl, 3. (vyvazeni poze~ů).
Vídeň (spo!. stát. dráhy). obdržel titul vrch. inspektora. Oeom. I. tř. JuI.
S I pe k ve Vídni (sev. dráha odd. 3.) a lians E n k. tlt. vrch. geom. ve Splitu
povýšeni do VII. tř. E. Dr e ge r, geom.1. tř~ v Innomosti tituk vrch. g'~om.
Do IX. tř. za geom. III.~tř;!'rnV~\:r ~rp,l'~~o (sev. dráha). 'Máx.
K a Im a n (záp. dráha) '3.ě.s té:i'a k (sev.;;Záp."'ďráha) geometři III. třldy
ve Vídni. Do X. tř. geom. Ul. tř. povÝšen .1ST•. 00 t t e s m a n n ve Stani-
slavě. Přeložen Lad.M I~ Š. geom. .II. tf. (sev. dr,.)d,Q Prahy.

ProjelijOvon6 ,pr6ce.
N o v é železnice v'Rusku,'Komisepro $vbU'nbvÝchŽeleznlc

v Rusku uveřejňuje údaje o .schv~lenÝch nových 'Želez'nlcích a,předlQžený~h
nových železniČJ1iCh.plánech. Schváleny byly komi&í dráhY. v délce' 12.000
verst, ilchž n~k[ad obnáŠí miliardu rublů. iéž nově předlóžené žélezniční
plány. jež má ~ornise schváliti, mají délku 12.000.verst. Jest te'dY~ř'eba 2
miliard rublů ku 'krytí. Mini5terstvo flnancl může povoliti 500milio!)" rublit
Tlm se provedení projektů zdrží .. Další, příčinou zdržení })tojektftzpůSobuje
nedostatek inženýrťia geometn)technlk'ů.Topatrno bylo při trati Charkov-
Cherson, kde .musilY býtí platy technlkíl:značn~ zVýše'ly.(Uníon
1. srp. 1913.) , , .

Uprázdněná místa:
(Oznámeni c. k. min. fin.zedne31.červeltceI913.) Místo úředníka

e.k. evid.kata&tru'vHsku.2l1dosti \!lodatiběhét'n 4 týdnťi k c.k. 'fin. řed.
v Praze. .

~

Nabídky:
Silničnl výbor' okresu yYškovského na Moravě zadá stavbu' okresní

silniceIl.tř. Chvalkovlce-2elč v délce 700 m za 9560 I<.a zřízenI' dh(m,y
hranolóvé na sílnici Vyškov-<Ne2amyslice .••.•Kroměffž v,lvanovlcicItl n. Ii.
za 7356'K.,Nabidky do 3. z{lří. . , .., .' " .';

Vodní družstvo' v liornl Lhotě (okres Vlzovice na Mor.) ,.zadá pro-
vedeni pr.acl odvodň'ovacich v cCeně'6840.60 K. ijabltlky do. lp;\',zářl.

Za redakci zodpovldá Dr. A. Semerád. :...:..tiskem Rolnickétísk:árny'YBrně.
Vydavatel: Spolek českých geometrů v Praze.
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