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V tachymetrii je vždy zapotřlbí provésti velkou řadu úkonů v poli a v kanceláři. Každé zjednodušení je
vítáno. Autor článkJu vypracoval novou metodu ntitkové tachymetrie, která), je značně jednodušší nei doSOll7adní.
Obě metody systematicky srovnává. Zjednodušil také redukční výpočty, které porovnává s hledtiska racionali-
sace s dosavadními redukčními výpočty. Současně vycházejí v»Geodetické edici« (jako druhé číslo řady II.),
vydávané zeměřickým úřadem v Praze jeho »Tabulky pro dvojntitkovou tachymetrii«, z jejichž úvodu je '[Tře-
psána kap. 111.a část kap. IV. tohoto pojednání.

I. Nitková tachymetrie a snaha po jejím
zdokonalení.

Od r. 1771, kdy slavný anglický vynálezce parního
stroje James Watt po prvé provedl měření vzdáleností
pomocí pevných nití v okuláru a dělené latě, zdoko-
nalila se nitková tachymetrie tak, že od poloviny
19. století bylo jí již používáno v dnešní podobě..Velký
počet měřických a početních úkonů přiměl však řadu
geodetů a konstrukterů k přepracování metody nitko-
vé tachymetrie. Výsledkem jejich snahy bylo buď
A. odpadnutí redukčních výpočtů, nebo
B. zpřesnění m,ěření,' nebo
C. zrychlení měření.
Dosažení jedné výhody způsobilo však zpravidla zá-

vážné nevýhody, takže se nově metody u nás neujaly.
Ve všech případech bylo třeba použíti zvláštních ta-
chymetrických strojů a zpravidla také latí. Tyto ta-
chymetry byly poměrně složité, citlivé na poškození,
drahé a nehodilo se jich použíti pro jiné měřické
práce. Z těchto důvodů, dále proto, že pro nitkovou
tachymetrii je možno použíti universálních strojů a
tachymetrů, pro jednoduchost metody a konečně
i proto, že t: č. nelze koupiti moderní autoredukční
tachymetry, je u nás pro vyhotovení výškových plánů
velkých měřítek používána 'výhradně klasická nitková
tachymetrie se svislou latí.
V praxi se pracuje s jejími několika různými va-

riantami, z nichž každá má určité výhody a nevýhody.
Podstatným zlepšením klasické nitkové tachymetrie
je nová metoda, nazvaná - k rozlišení od dosavadní
metody nitkové tachymetrie - d voj nit k o vou
t ach y m e t r i í, poněvadž se pracuje téměř výhrad-
ně jen se dvěma »nitěmi«. Dvojnitková tachymetrie
má výhody všech variant nitkové tachymetrie, avšak
žádnou jejich nevýhodu. Je tedy přesnější, úspornější,
méně namáhavá, rychlejší a tedy také levnější než
dosavadní metoda. K porovnání nitkové a dvojnitkové
tachymetrie jsou popsány v následující kapitole všech-
ny t. č. užívané varianty dosavadní metody.

n. Různé varianty nitkové tachymetrie v praxi.
Jednotlivé varianty se liší od sebe čtením na lati

a výpočtem výšky jednotlivých tachymetrických bodů.
Jsou to (viz tabulku v obr. 2, kdež jsou příklady na
jednotlivé varianty, označené písmeny jako v textu):
Va r i a n t a A. Je základním způsobem tachy-

metrování (prosté nastavení dalekohledu a čtení všech

tří nití na lati), bez jakéhokoliv ulehčení měření nebo
vý:počtů. Podle obr. 1 je výška tachymetrického bodu T

Vr=Vs +i +v-s =V}J +v-s, (1)

při čemž (u analaktického dalekohledu)

v = C l! sin 2 a, (2)

kde značí: Vs výšku stanoviska, i výšku stroje, v pře-
výšení mezi horizontem stroje a průsečíkem střední
záměrné s latí, V}J výšku horizontu stroje, C násobnou
konstantu, 1 úsek na lati, a svislý úhel.
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Obr. 1.

Va r i a n t a B1• Nastavuje se horní nití (t. j. nítí,
jevící se v dalekohledu tachymetru n a hoř e) na celý
metr na lati.
Výhody: Rychlý a bezpečný výpočet sloupce 9

tachymetrického zápisníku (obr. 2). Zvýší se přesnost
ve změření velikosti laťového úseku, neboť nastavení
nitě na celý metr je poněkud přesnější, než čtení
pro obecnou polohu nitě na stupnici.

Va r i a n t a B2• Je stejná jako varianta B1• Zku-
šený měřič však. zapisuje laťový úsek přímo do
sloupce 9 a čtení střední nitě do sloupce 11.
Výhody: Odpadají sloupce 3, 4, 5 a střední čtení

se vpisuje hned do sloupce 9.
Nevýhody: Nutné zvýšení pozornosti při výpočtú

1= d - h a při zápisu 1 do sloupce 9, jakož i pň
zaokrouhlování čtení střední nitě na cm při zápisú
do sloupce 11.
Va r i a nt a C. NastavuJ'e se střední nití na výšku

stroje.

1948/121



Zemllměftekt OBzor SIA
ročník 9/36 (1948) číslo 8

~tanovisko.
čislo, náčrtek,
poznámka

"""• o~ o...•
~.g

I I hOrizon-1 verti- -::I
hornl stfedo! dolni tálnf kální ~ ~

______~J~I_g1~
31415617

~ . Rozdil
Q) Výška Výška'8 aj ~ ---. b d'"g ~ l~ ~-I] vlsury o u

)~ 00. ~)lli .••• =. tl
00 os: >'~ ~'!.l ~ -:--r::~-
-11- --12 - ~ I-I~ --15- 16

I .krá-I cená

I 10

I
7,76 315172 307 96

Nitková tachymetrie:
Varianta:

A 61 112,3 168,5 224,5 98 12 396 54 3,46 112,2 111,9 1,68 -6,08

vs =314,35
,

i= 1,37

VH= 315,72

B, 61 100 156,2 212,2 98 12 396 47 3,53 112,2 111,.9 1,56 -6,21

Bz 61 - - - 98 12 396 47 3,5.3 112,2 111,9 1,56 -6,21

C 61 60,8 137,0 193,0 98 12 396 36 3,64 112,2 111,9 - -
D 61 43,8 - 156,0 98 12 396 16 3,84 112,2 111,9 1,00 -6,75

E 61 115,8 172,0 228,0 98 12 397 86 2,14 112,2 111,9 1,72 -4,22

F 61 - - - 98 12 396 56 3,44 112,2 111,9 1,70 -6.05

Dvoinitková tachymetrie:

vs= 314,35
i '-1,40 = -0,03 61 - -

7,77 .315 72 307 95
7,77 315 72 .~07 95

(Vs)
6,41 314 135 307 94
7,75 315 72 .~07 97

[VR)
6,05 814 00 307 95
7,75 31572 307 97

(VR)
- 314

1
32 307 96

I
Obr. 2.

(Skutečná šířka zápisníku: 24 cm.)

Nevýhody: Pracný výpočet sloupce 9. Je-li l > 100
cm, je čtení horní nitě h < 100' cm, čímž může chyba
z Tefrakce nabýti značnější hodnoty.
Va r i a n t a D. Nastavuje se střední nití na celý

metr na lati.
Výhody=- Odpadá sloupec 4. Hodnota laťového

úseku se vypočte zpaměti jako dvojnásobek (d - 8).
Sloučení sloupce 11 a 12 je jednoduché, poněvadž ve
sloupci 11 jsou zapsány celé metry.
Nevýhoda: Poloviční přesnost ve čtení laťového

úseku, protože se pracuje s polovičním laťovým
úsekem a s násobnou konstantou a= 200. (čtení na
horní niti nelze 'použíti, jelikož je zpravidla zatíženo
značnou chybou z diferenciální refrakce).
Va r i a n t a E. Nastavuje se střední nití na tako-

vou výšku na lati 8, aby rozdíl (VH - 8) byl číslem,
z~okrouhléným na celé metry.
Výhody: Odpadají sloupce 4, 11; 12. Výpočet sloup-

ce 16 je značně ulehčen; označíme-li totiž písmenem

redukční rovinu, je výpočet výšky tachymetrického
bOdu
usnadněn.
Nevýhody; Pracný výpočet sloupce 9. Varianty E

l~. použíti jep v případech, kdy známe před podrob- .
ným tachymetrickým měřením výšku stanoviska.

Va r i a nt a F. Nastaví se horní nití na celý metr
(decimetr), odečte se úsek na lati a zapíše do sloup-

ce 9 jako u varianty R2; pak se nastaví střední nití
na nejbližší celý decimetr, který se zapíše do sloupce
11 a čte se svislý úhel.
Výhody: Odpadají sloupce 3, 4, 5 a částečně se

ulehčí výpočet sloupce 13 a 14.
Nevýhody: Jako u varianty R2• Dvojí nastavov~ní

nití zpomaluje polní práci a unavuje zrak.
Poznámka. Ve všech variantách Rt až F lze mimo-

řádné případy (t. j. nelze-li měřiti na zvoleném místě
na lati) zaměřiti jen podle varianty A.

ID. Dvo.jnitková tachymetrie.

1. Theorie.

A. O d voz e n í v z o r c ů. Dvojnttková tachymetrie
se liší od dosavadní metody tím, že pracuje s výško-
vým rozdílem v" mezi horizontem stroje a průsečíkem
horní záměrné (viděno v dalekohledu) s latí (obr. 3).
Horní nit se nastavuje zpravidla na nulovou klínovou

d
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Obr. 3.
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značku (obr. 4), která je počátkem stupnice, na níž
dolní nit vytíná hodnotu celého laťového úseku. Horní
nit vykonává tudíž fůnkci nitě výškoměrné, dolní nit
funkci nitě dálkoměrné. Poněvadž se v případech,
kdy výškový úhel u =l= Dg, používá jen horni a dolní
nitě, jest tato tachymetrická metoda nazvána metodou
dvojnitkové tachymetrie.
Výška tachymetrického bodu T se tedy vypočte

(obr. 3) z rovnice

vT=vs+i+v- ~-hl) (6)

kde V má hodnotu stejnou jako v rovnici (2). Dvojčlen

(v-~)
jest funkcí výškového úhlu u a laťového úseku I, neboť
pro 0=100 je

v - 2 == 100q sin 2 u ---'i= I (50 sin 2 u - ~).
2 2

(7)
(8)50sin2u-i = V,

může se rovnice (7) psáti ve tvaru
Ivo=IV-v--,- 2

kde v" je převýšení, měřené Ódhorizontu stroje k prů-
sečíku horní záměrné s latí. Rovnice (6) přejde pak
v rovnici VT = Vs + i- h + vo. (6')

Výraz (vs + i- h) je stálý pro dané stanovisko
a zvolenou výšku h = ho nulové klínové značky na lati
(na obr. 4 jest ho = 1,40 m). Nazveme-li jej výškou
redukční roviny .

V R = Vs +~- ho,
přejde rovnice (6') v rovnici

VT:= VR+vo. (6")

B. Rek a pit u I a c e. Výpočet výšek tachymetric-
kých lbodů podle rovnice (6") je tudíž velmi jedno-
duchý. S výškou redukční roviny

VR =vs +i-ho,

se slouči r e d u k o van é převýšení
Vo = I V, (7')

při čemž hodnota V se vyhředá i s patřičným znamén-
kem v tabulkách.
Výpočet redukované vzdálenosti tachymetrických

bodů od stanoviska se provede podle rovnice
do =ID,

D = 100 cos2 U

(10)
(11)

je rovněž tabulováno.
Poznámka. U tachymetrů s Reichenbachovým da-

lekohledem (c =l= O)je třeba hodnotu I zvětšiti o setinu
součtové konstanty c; hodnoty D a V se tedy vynásobí

hodnotou (I + l~O)'
2. Potřebná zařízení.

A. Ta c h y m e t r. V dvojnitkové tachymetrii lze
použíti bez jakékoliv úpravy všech strojů, používa-
ných v nitkové tachymetrii.

B.T ach y m e t r i c k á I a ť. Pro dvojnitkovou
tachymetrii se dqporučuje upraviti běžnou tachy-
metrickou lať, a to přečíslováním a přidáním klíno-
vých značek. Lať, znázorněná na obr. 4 je opatřena
nulovou klínovou značkou ve výši ho = 1,40 m a ně-
kolika dalšími, stejně provedenými značkami, vzdá-
lenými od sebe 0,50m. Dále je stupnice <>číslovánaod
nulové klinové značky nahoru čísly se znaménkem -,
od nulové značky dolů čísly se znaménkem +.

Poznámka. Nulová klínová značka byla umístěna
ve výši 1,40 m prot,o, že tato výše zpravidla postačí,
aby vijv diferenciální refrakce na měření byl relativně
malý. Pro speciální případy lze však zvoliti jinou
výšku nulové klínové značky, aniž je třeba něco měniti
na metodě nebo na tabulkách.
C. Tachymetrické pomůcky. Pro výpočet

tachymetrického zápisníku je třeba nových pomůcek
(taJbulek, pravítlek, nomogrlunů). Jelikož absolutní
hodnota členu V není stejná pro + u a pro - u, musí
nové tachymetrické pomůcky míti dvojnásobný roz-
sah proti dosavadním pomůckám. Získávají se tím
však dvě výhody: jednoznačnost znamének· a usnad-
něná práce v případě,· kdy stroj má průběžné číslování
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Výšky:

stroje = 1,32 m

nul. značky ho = 1,40 )TI

{

stanoviska vs = 206,12m
Výšky i-ho= -0,08 m

red. roviny Vil = vs + i - ho =~ m

•
I Úhel

I
Latový Reduk. h Výška

Úislo bodu, úsek vzdál. Reduk. pfevý5. bodu
náěrtek, vodorovný svislý ct I do=D.Z vo,= V.Z 'L'o+ h VT=VR+(7)

posnámka
, c I c ±I ±Ig g cm m m m m

----
I 2 3 4 5 6 7 8

398 \26

O- --
Sl 12 41 181 2 181 O 5 85 200 19

--- - --- -
O- -- -

S. 189 93 4 03 162 4 161 8 + 9 45 215 49
- -- - -- - -- - - ---

===i=
-----

O---
45 18 05 3 76 137 2 136 8 + 7 40 213 U

---

_1__ 1

-

-----
O- -- -

46 26 42 384 68 46 7 U O - 11 04 195 00-- --- ---
1 00

=1_1~!!!-47 33 13 389 11 103 6 100 6 17 190 157 U

O 20 I --1-
---

48 57 69 395 88 91 7 91 3 - 6 37 - 6 57 199 n
._----" --- - -- - -- - ---- - - -- - - -- - ---- -

+18,1 + O 18
56,% -- -

49 72 20 5 62 74 3 73 7 + 6 15 + 6 33 212 37
--1- -- - --- - ---- - -- - - -- - -- -

(-58,%) - O 58
2~ - -- -

50 %1,% 73 61 15 05 42 4 40 1 + 9 H + 8 86 214 90
- --- - -- - --- - - -- - - -- - -- -

+ O 46-- -
51 61 71 9 42 45 8 44 8 + 6 45 + 6 91 212 95

- -.--- - -- - -- - ---1--' --- -- -
-%5,%

87.0 ----
52 89 U O 61 8 - O 56 205 48

-- - ---1-- --1--1--\
Obr. 5.

(Skutečná šířka zápisníku: 14,5 cm.)

svislého kruhu (odpadá výpočet hloubkového úhlu
doplňkem do 4OOg,resp. 360°).

D. Ta c h y m e t r i ck Ý z á p i sní k. V dvojnit-
ková tachymetrii odpadne proti dosavadní metodě
řada zápisů a výpočtů v zápisníku, takže nový zápis-
ník má jen poloviční rozsah (obr. 5).

S. Výhody dvojnitkové tachy";"etrie při měření.

A. Z výš e n á pf e s nos t. Při tachymetrickém
měření jsou vÝRledkyzatíženy mnoha chybami, z nichž
chyba ve změření velikosti laťového úseku je největší.
Tato chyba se v dvojnitkové tachymetrii podstatně
snižuje, neboť:
a) čtení homí nitě na lati nemůže zpravidla kles-

nouti pod 1,40 m, čímž se snižuje vliv dif. refrakce
na chybu ve změření laťového úseku,
b) přesně proveditelným nastavením jedné nitě na

nulovou nebo jinou klínovou značku nahradí se asi

v 90% případů dosavadní, méně přesné způsoby na-
stavení,
c) zrychlením měření zmírňuje se nebezpečí z po-

hybu latě při čtení.

B. Větší výkon a menší únava. Na lati
se čte a do zápisníku zapisuje asi v 90% případů jen
jedno číslo (místo dvou nebo tří), t. j. velikost laťo-
vého úseku, čímž se ušetří asi 15% času při detailním
měření a sníží únava. Kromě toho se nastavuje na
klínovou značku pohodlněji, než na rozhraní centi-
metrů. "

4. Výhody dvojnitkové tachymetrie při výpočtech
tachymetrických zápisníků.

A. Z pře s n ě n í v Ý poč t ů. V dvojnitkové ta-
chymetrii skládá se vS'rpočet asi v 90% případů jen
ze tří úkonů:
a) vypočte se redukovaná v.zdálenost do,
b) vypočte se redukované převýšení vo,
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c) sloučí se redukované převýšení Vo s výškou re-
dukční roviny VR, zjištěnou jen jednou pro každé
stanovisko.
Méně výpočtů a jejich zracionalisování znamená

ovšem méně počtářských chyb a rychlejší kontrolu.
B. Z r y c h len í v Ý poč t ů. Tím, že odpadne vý-

Počet doplňku svislého úhlu, výpočet laťového úseku,
přepis (pi1padně výpočet) čtení střední nitě se za-
okrouhlením na cm a· dále tím, že odpadne sloučení
výškového úseku se čtením střední nitě, ušetří se asi
30 až 40% z' celkového času, potřebného pro výpočet
tachymetrických zápisníků. '

Poznámka. Dr:>Jšíhozjednodušení a zrychlení vý-
počtů se dosáhne tím, že pří měření se použije dvojité
latě, u níž je přední lať (se-etupnicí) nesena zadní latí
v určité výši nad zemí. Vyzdvihne-li se totiž nulová
klínová značka do takové výšky ho, aby výška re-
dukční roviny VR byla zaokrouhlena na celé metry,
provede se slučování redukovaného převýšení Vo s výš-
kou redukční roviny Vn velmi rychle a bezpečně.

5. Příklady na zápis polních tachymetrických údajů.

A. Převážná většina tachymetrických bodů se za-
měří normálním způsobem tak, že se horní nit (výško-
měrná) nastaví na nulovou klínovou značku a dolní
nití (dálkoměrnou) 'se odečte celý úsek na lati, takže
Z = Idl (obr. 4). Příklady jsou uvedeny v obr. 5,
zaměření bodů S" S3 45 a 46.
B. Nelze-li zaměření bodu provésti normálním způ-

sobem (ad A.), nastaví se horní nit na některou jinou
klínovou značku (příkladem je zaměření bodu č. 47),
v nepříznivém případě na celý dm (bod č. 48) a zcela
vyjímečně na libovolné čtení (bod č. 49). Rovněž oje-
diněle se měří laťový úsek pomocí dvou nití a to
vždy jen pomocí horní a střední nitě (nikdy pomocí
střední a dolní nitě, neboť nové tachymetrické po-
můcky jsou sestaveny vzhledem ke čtení horní nitě).
Obě čtení se zapíší ve sloupci 1 způsobem, uvedeným
u bodu č. 50.

,

I:T'h
,
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C. Ve všech případech, uvedených v odst. B., t. j.
v případech, kdy nelze horní nit nastaviti na nulovou
značku, je třeba:
a) opraviti čtení dolní (dálkoměrné) nitě o hodnotu

čtení horní (výškoměrné) nitě, a to podle pravidla:
!je-li čtení obou nití na též e str a ně latě od nulové
klínové značky (obr. 6 a, 6 lb) , je laťový úsek

1= Idj - Ihl ; je-li čtení obou nití na r ů z n Ý c h
str a n á c h latě (obr. 6c), je laťový úsek 1= Idl +
+ jhl. Hodnota laťového úseku se zjistí a zapíše vždy
hned pří měření,
b) opraviti hodnotu redukovaného převýšení Vo

o ,čtení horní nitě h, a to s ohledem na znaménko to-
hoto čtení. Proto se čtení horní nitě h zapíše (při mě-
ření) i se svým znaménkem do sloupce 6 tachymetríc-
kého zápisníku. Sloučení Vo +h se provede ve sloupci 7.
D. Při blízkých záměrných (asi 60 m) lze nastaviti

také dolní nit na nulovou klínovou značku, aniž má
refrakce podstatný vliv na měření. Ctení horní nitě
dává přímo hodnotu laťového úseku (obr. 6d). Hod-
notu redukované výšky je však třeba opraviti způso-
bem,uvedeným v odst. C. b) a u bodu č. 51 v obr. 5.
E. V ~ochém terénu se doporučuje tachymetrovati

s vodorovnou střední záměrnou. Při měření se čte a
zapíše velikost laťového úseku stejným způsobem jako
v odst. C. a). Hodnota redukované výšky je totožná
se čtením střední nitě na lati, které se proto odečte
(na centímetry) a zapíše do sl. 6 zápisníku (bod.
č. 52).
Poznámka. Při měření ve velmi nepřehledném te-

rénu (svahovitý, porostlý keří a stromy) o rozsahu
asi 20 ha bylo zjištěno, že v 77% případů se dalo mě-
řiti normálním způsobem (ad A.), v 10% se dalo na-
staviti na 1 m, nebo 2 m, v 6% na jiné klínové značky
(0,5 m; 1,5 m) a jen v 7% bylo třeba nastaviti
na libovolný dm, případně provésti měření po-
mocí horní a střední nitě. Pro začátečníky se dopo-
ručuje použíti zápisníku pro dosavadní metodu, v němž
se provede zápis a výpočet podle obr. 2.

IV. Racionalisace tachymetrlckých redukčních
výpočtů.

1. Přehled nejužívanějších tachymetric'k1ýchpomůcek.

Tachymetrické redukční výpočty lze provésti počet-
ním nebo mechanickým způsobem, anebo graficky. Pro
všechny způsoby výpočtů byla vytvořena řada po-
můcek (tabulek, pravítek, nomogramů), popsaných
Ing. L. Klikou v Č. 1, roč. 1944 tohoto obzoru.
K nejužívanějším pomůckám t. č. patří:
A. Tachymetrické tabulky Tata 5 aTata 3 Ing.

Prokeše,
B. Tachymetrické tabulky Prof. Dr. Rohrera, .
C. Tachymetrické tabulky Tata 100 a Tata 90 Ing.

Prokeše,
D. Tachymetrické pravítko,
E. Kruhový nomogram Ing. Kliky.
Přesné výsledky dávají tabulky A až C, z nichž nej-

pomaleji se pracuje S tabulkami C, kterých se použí-
vá bez počítacího stroje. Tabulky A mají nevýhodu, že
re v nich musí interpolovati. Tato nevýhoda je odstra-
něna u tabulek B.
Velmi užívanou pomůckou je tachymetrické pra-

vítko; umožňuje nejrychlejší výpočet, byť by na úkor
přesnosti. Pro vyhotovení plánů o velkých měřítkách
se však nehodí, tím spíše, že nepravidelná srážka
stupnice může časem znehodnotiti výsledky. Výpočet
s kruhovým nomogramem je rovněž velmi rychlý.
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Rychlostí se téměř vyrovnává nejrychlejšímu způsobu
výpočtu s počítacím strojem. Přesnost kruhového no-
mogramu je sice Q něco vyšší než přesnost tachy-
metrického pravítka, avšak pro plány o velkých mě·
řítkách by měla býti ještě vyšší, zejména u větších
převýšení. Zvýšení rychlosti a přesnosti se dosá~ne
ukruhového nomogramu použitím drobného klouboveho
zařízení, umožňujícího, aby celuloidový pásek snomogra-
fickou přímkou se otáčel kolem daného bodu. Dalšího
zpřesnění kruhového nomogramu by se dosáhlo jeho
přetvořením na nomogram eliptický, příp. parabolický.
Rychlost výpočtů pomocí jednotlivých po~ůcek j:

uvedena v bodě 4 této kapitoly. S rychlostI SOUViSI

počet úkonů. Každý úkon je pramenem chyb. Cím je
tedy výpočet jednodušší a rychlejší, tím méně je ve vý·
počtu hrubých chyb.

2. Uspořádání tabulek pro dvojnitkovou tachymetrii.

(Výpočet s počítacím strojem.)

Aby výpočet redukované vZldalenosti do a reduko-
vaného převýšení.va podle vzorců (10) a (7') byl pro
libovolný tachymetrický bod co nejjednodušší, jsou
tabulky uspořádánytaktó:

1BíololololoI11013~
W 9 8 7 6 5 4 ) 2 1

A. Hodnoty D a V jsou pro každý svislý úhel na·
psány těsně vedle sebe, takže se dají j~ním vyhled~-
ním snadno přenésti do počítacího stroJe. Pro umo~-
nění visuální kontroly přenosu hodnot D a V do stroJe
jsou všechny hodnoty v tabulkách plně vypsány.
B. Hodnoty D jsou vypočteny na dm, hodnoty V na

cm, což plně vyhovuje všem požadavkům inženýrské'
tachymetrie. .
C. Tabulky jsou vypočteny v setinné soustavě pro,

krok 2c, v šedesátinné pro krok 1', čímž prakticky od-
padá interpolace. Poznámka: hodnota kroku 2c odpo-
vídá přibližně kroku ľ. -
D. Tabulky musely býti vypočteny pro průběžné

číslování svislého úhlu a, a to od 350g přes Og do
50g, resp. od 315° přes 0° do 45°. Přehlednost tabulek,
tím však neutrpěla, jelikož při jednom rozevření ta-
bulek jsou k disposici hodnoty D a V pro rozsah 10g~
resp. 10°, takže nejužívanější svislé úhly lze vyhledatI
otočením 1 až 2 listů.
E. Aby se tabulek mohlo použíti bez potíží i u ta- .

chymetrů se svislým kruhem, číslovaným po kvadran-
t.ech, j!'ou svislé úhly označeny také čísly od - 50g
přes Og do 50g, resp. od - 45° přes 0° do 45". Toto
Z:íslováníje provedeno v tabulkách červeně.

3. Návod k používání tabulek.

Tabulky pro dvojnitkovou tachymetrii poskytují ma-
ximální výhody při výpočtech logaritmickým pravít-
kem, neboť nepotřebují ani interpolace ani druhého
posunu šoupátka. Zvlášť výhodné jsou však při vý-
počtech počítacím strojem. Umožňují totiž vysaditi
s o u č a sn ě hodnoty D a V do číselníku většiny jed-
noduchých počítacích strojů. Obě hodnoty se s o u-
č a s n ě vynásobí hodnotou laťového úseku Z, takže
jedním vynásobením se vypočítají obě hledané veličiny
dl) a va. K tomuto úspornému násobení lze použíti
(kromě spřažených počítacích strojů) počítacích stro-
jů o kapacitě nejméně 9 X 17! X 13. Při tom postačí,
aby n, značící počet číslic podílu, bylo větší než 3;
této podmínce vyhovují všechny stroje. Strojů s menší
kapacitou než 9 X n X 13"lze též použíti, zmenšují se
však tím výhody těchto tabulek.
Nejvýhodněji se počítá se stroji o kapacitě nejméně

10 X n X 14. Způsob výpočtu je jasný z příkladu
v obr. 7, kde je znázorněno schema počítacího stroje
s nastavenými hodnotami D a V pro a = 389,11g (pří-
klad odpovídá bodu č. 47 v obr. 5). Obě hodnoty jsou
vynásobeny hodnotou Z= 103,6, takže do = ZD =
= 100,6 m a v() = ZV = -17,90 m. Ve výsletlníku je
třeba odděliti od sebe výsledné hodnoty do a Va třetí
desetinnou značkou (mezi 7. a 8. číslicí). Není·li jí,
doporučuje se vyznačiti toto rozhraní nalepením úzké·
ho bílého proužku.
Rovněž výhodně se počítá se stroji o kapacitě

10 X n X 13. Způsob výpočtů je stejný, jako v obr. 7.
Je-li však Z > 100 cm (případně 200 cm), přesáhne
zpravidla výsledná hodnota do levý okraj výsledníku,
takže při zápisu do do zápisníku je třeba připočísti
100 m (případně 200 m)'. Kontrolou je skutečnost, že
hodnota do se vždy blíží hodnotě 100 Z. Další kontrolou
bývá zazvonění stroje.
Způsob výpočtů u strojů o kapacitě 9 X n X 13

rovněž odpovídá. obr. 7, avšak s těmito odchylkami:

a) Druhá desetinná značka v číselníku se nastaví
mezi 7. a 8. číslicí.

b) Druhá desetinná značka ve výsledníku se na-
staví mezi 10. a 11. číslicí.

c) Po vynásobení stovkami, desítkami a jednotkami
hodnoty laťového úseku Z je třeba nejdříve v číselníku
smazati desetiny hodnoty D (t. j. číslici jsoucí na 7.
místě) a pak teprve násobiti desetinami hodnoty Z.
Tím se zamezí znehodnocení výsledné hodnoty Vo, za-
tím co ve výpočtu hodnoty do může nastati maximální
chyba 4,5 mm, na niž však není třeba bráti zřetel.
Při použiti počítacích strojů s menší kapacitou než

9 X n X 13 se doporučuje vysaditi do číselníku hod-
notu laťového úseku Z, a postupně ji vynásobiti nej-
dříve hodnotou D a po výmazu hodnotou V.

4. Zkoušky rychlosti redukčních výpočtů.

Pro zkoušky rychlosti byly zvoleny 3 skupiny po
25 různých příkladech a to:

I. skupina pro Og< a < 51?a pro 30 m < 100 Z < 200 m,
II. skupina pro 5g < a < 15g a pro 30 m < 100 Z <200 m,
III. skupina pro 15g < a < 35g a pro 30 m < 100 l < 100 m.
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Pomocí každé ze shora uvedených pomůcek, byla
každá skupina příkladů tak dlouho počítána, až bylo
bezpečně dosaženo největší rychlosti v počítání. Ze
čtyř nejrychlejších výpočtů každé skupiny byly vy-
počteny časy, potřebné pro výpočet jednoho příkladu.
Aritmetický střed x těchto časů a střední chyby stře-
du mf jsou sestaveny v následující tabulce.

Druh tachy- 1. S~~~i~~I_!I.~~~~Il~_1 III. sku~~na
metrických _x __l_1n~__ ~-' __'fYtx_ ,:I: m.r_
pomůcek

ve vteřinách

Tata 5 24,0 ± 0.40 32,0 I ± 0,25 32,8 ± 0,36

Tabulky
Rohrerovy 22,8 ± 0,46 29,4· ± 0,26 30,5 ± 0,18

Tab. pro dvoj. I
25,91tach. 20,0 ± 0,10 25,4 ± 0,41 ± 0,25

Tata 100 31,6 ± 0,42 40,1 ± 0,56 45,41 ± 0,53

Tach. pravítko 17,3 ± 0,26 19,8 ±.O,22 21,6 ± 0,34

Kruh. I

nomogram 20,8 ± 0,10 29,5 \ ± 0,34 -
I

-

Uvedených ,časů lze sice těžko dosáhnouti v praxi,
mají však význam pro porovnání mezi sebou. Jsou
ověřeny rozborem a počtem úkonů při jednotlivých
výpočtech.

v. Závěr.
Dvojnitková tachymetrie umožňuje tedy přesnější a

hospodárnější práci než tachymetrie nitková. Inves-
tiční náklad na přečíslov4ní latí se uhradí již za 1 až
2týdny detailního tachymetrického měření. Vybavuje-Ii
se polní tachymetrická skupina novými latěmi, je po-
řízení nových latí pro dvojnitkovou tachymetrii zviášť
výhodné, neboť jejich cena se neliší od ceny nových
dosavadních latí. Poznamenává se, že latí pro dvoj-
nitkovou tachymetrii lze použíti úspěšně i pro nivelaci.
Je třeba jen nahraditi dosud používanou výšku ho-
rizontu VH výškou redukční roviny VR, s níž se slučuje
čtení nivelační nitě na lati (se zřením na znaménko
čtení).
Srovnáním dvojnitkové tachymetrie s autoredukční

tachymetrií (tachymetr diagramový) lze zjistiti, že
autoredukční tachymetrie je méně přesná, a to zejmé-
na pro šikmost redukčních křívek vzhledem k lati.
Tato šikmost zpomaluje také čtení na lati. Rovněž
,čárková stupnice na lati, která je při větších vzdá-
lenostech méně přehledná, zpomaluje čtení redukované
vzdálenosti a převýšení. Uváží-li se dále, že časová
ztráta celé polní skupiny je mnohokrát dražší než
stejná časová ztráta kancelářského zaměstnance, po-
věřeného redukčními výpočty, lze konstatovati, že
dvojnitková tachymetrie je při větší přesnosti téměř
stejně hospodárná"jako tachymetrie autoredukční.

LIT E ft Á ft N Í N OV I :N li. Y

Dr. J. K o" n o v s k ý: Theoretické základy fotogram.
metrie.Vydala .Jednota čs. matematiků a fysiků v Praze.
tiskl Prometheus v Praze VIII. Str. 112, obr. 68, cena
44 Kčs.
Jako svazek ·č. 42 knižnice "Cesta k věděni« vycházi

práce profesora českého vysokého učeni technického
v Praze Dr. Josefa K o u n o v s k é h o "Theoretické zá-
klady fotogrammetrie«. Profesor Kounovský, známý celé
generaci zeměměřičů, jimž po řadu let přednášel deskrip-
tivni geometrii na vysoké škole speciálnich nauk, dožil
se letos v srpnu své sedmdesátky. Téměř padesát let ne-
přetržité pedagogické činnosti ať již na středni nebo vy-
soké škole a zároveň stálá činnost literární charakteri-
sují tohoto výborného učitele. Proto také svého nuceného
klidu během protektorátu využil k práci, jejímž výsled-
kem je též právě jmenovaná knížka.
Autor je prvým naším geometrem-theoretikem, jenž již

před čtyřiceti léty se začal zabývati geometrickými pod-
klady konstruktivní fotogrammetrie. Prvou studii pak
uveřejnil ve výroční zprávě reálky, kde tehdy učil. V od-
borných článcich se k tomuto thematu stále pak vracel.
Nyni svou oblíbenou část deskriptivní geometrie vrcholí
publikaci, podávajici souhorně přehled původního geo-
metrického základu pozemní i letecké fotogrammetrie,
z něhož pak čtenář, doplní-Ii si znalosti matematické
části i příslušné partie geo(j.esie, může snadno přejíti
k nejnovější odborné literatuře theoretické fotogram-
metric.
S ukončeným vývojem konstruktivní methody projek-

tivni geometrie počátkem tohoto století přestal sice hráti
konstruktivní postup ve fotogrammetrii hlavní úlohu a
pole ovládly přistroje, avšak ani za toho stavu není zde
úkol, zvláště po stránce matematické, ukončen. Jedenáct
kapitol seznámí čtenáře se základy středového promíhání
a jeho úpravy v promítání perspektivním. Také autor
probírá zároveň ve dvou e,tapách potřebné části geo-
metrie projektivní pomal()u a srozumitelnou formou, tak-
že nepředpokládá žádných zvláštních odborných znalosti.
Dále je vysvětlen pojem vnitřní i vnějši orientace a re-
konstrukce svislého i šikmého snímku. Také rekonstruk-
ce ze dvou snímků a základy stereoforogrammetrie tvoří

zvláštni kapitoly. Není jistě nutné zdůraznit soustavný
a pomalý postup z důvodu srozumitelnosti. Škoda. že
práce nezahrnuje problémy fotogrammetrie řešené cestou
analytickou, jak se nyní často děje ve světové literatuře.
Zde dosud postrádá naše literatura soustavného díla.
Po knize prof. Dr. Potužáka jsou Kounovského

»Theoretické základy fotogrammetri!l« druhou naší učeb-
nicí, věnovanou celé této nauce. Není určena snad vý-
hradně pro matematiky, aby se rozšířil jejich obraz
o praktickém užiti deskriptivní geometrie, nýbrž je v prvé
řadě zaměřena k posluchačům zeměměřického inženýr-
ství. Avšak i zeměměřický inženýr v praxi rozšíří jí
své vědomosti v geometrii, která tvoří podklad optic-
kých i mechanických zařízení moderní fotogrammetrie.

Dr. M. Men.Wc.
Pozn.ámka redakce. Čtenář si asi povšiml· pravopisu

slova fotogrammetrie. Redakce po delší úvaze sklonila
se před autoritou prof. Trávníčka a České akademie a
přiklonila se k psaní tohoto Slova se dvěma ni, jež je sice
mezi námi neobvyklé, ale gramaticky správné. Nelze
ovšem přehlédnouti i praktickou stránku věci. Filologie
se mnohdy přizpusobuje potřebám a tlakům praktického
života! Budeme proto povděčni pp. čtenářům za stano-
visko máme-li v budoucnu se přidržeti psaní slova foto-
grametrie s jednímm, jak je obvyklé a praktické nebo
se dvěma m, jak je filologicky odůvodněné.

Prof. Dr. M. Z e II e r: Lehrbuch der Photogrammetrie.
Nak!. Orell Fiissli, Curych. 308 stran, 235 vyobrazeni a
tabulek. Obsah: 1. Optické a fotografické základy foto-
grammetrie, II. Pozemní fotogra!llmetrie, III. Letecká
fotogrammetrie, IV. Použití letecké fotogrammetrie.
Současně s dokonalými fotogrammetrickými přístroji,

vycházejícími z rukou švýcarských mechaniků, dává švý-
carská věda odborné veřejnosti dokonalou příručku. Přes
to, že jest v tomto díle věnováno dosti místa theorii,
neni to na úkor praktickým náv-odům. které jsou tak po-
drobné, že dávají ·knize charakter instrukce. Každý sebe-
menší úkon jest theoreticky rozebrán, od'Ůvodněn a dolo-
žen praktickými výsledky získanými buď při· rozsáhlých
fQtogrammetrických pracech ve Švýcarsku prováděných.
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nebo pracemi pokusnými. Sestavením výsledků foto-
grammetrie s hledíska přesnosti prokazuje autor, že tato
methoda vyhoví nejvyšším požadavkům, neboť vyskytu-
jící se diference jsou v mezich dovolených odchylek, pře-
depsaných ve ěvýcarsku pro určité druhy měření pozem-
noknižních, katastrálních, k účelům scelovacím a j. Le-
tecky zhotovené mapy a plány v měř. 1 : 10000vykazují
chyby v situaci ± 1,1m (= 37% dov. odchylky), ve výš-
kách ± 0,8 m (= 80% dov. odchylky), v měř. 1 : 2000 a
1: 1000chyby v situaci ± 0,2 m a ve výškách ± 0,3 m;
vyhodnocení prováděno Wildovými přístroji, z menší
části též Zeissovým stereoplanigrafem. Podle cenových
statistik přichází 1 ha asi o 2(l...-..4O%levnějí než měření
stolové nebo tachymetrícké. Pří srovnání fotogrametrie
letecké s pozemní, jsou letecké methody asi o 14% lev-
nější. Okolnosti, které podle autora způsobily veliký roz-
voj a dokonalost letecké fotogrametrie ve ěvýcarech
jsou: přesně fungující organisace letecké služby, polních
prací a vyhodnocování, což je prováděno civilni měřic-
kou správou a soukromými firmami, cílevědomé vedení,
dokonalé přístroje a teoreticky a prakticky dobře vy-
školenÝ personál. Mimo statě, probírané též v předchá-
zejíci knize o fotogrammetrii od prof. Baeschlina a Drn
Zellera z roku 1934, jsou v tomto díle popisovány no-
vinky: Wildova balistická komora, fotogrammetrie blíz-
kÝch předmětů (vodní vlny, ortopedie, roentgen), mikro-
fotogrammetrie (deformace rovných ploch v metalurgii
a j.), geologická mapováni, dále pak Wildova plnoauto-
matická komora letecká, statoskop, autografy A5 a A6
a překreslovač E2. Pozornosti zasluhuje obsáhlé pojedná-
ní o aerotriangulaci s použitím statoskopu a rozdělová-
ním odchylek podle vyrovnávací křivky. Kniha se zabý-
vá výlučně švýcarskými methodami a přístroji, Jiné
methody jsou jen stručně zmíněny, nebo odkázány na
příslušnou literaturu. Tuto okolnost odůvodňuje autor
v úvodu tím, že vymezený rozsah knihy nedovoluje po-
pis všech existujících konstrukcí fotogrammetrických
přístrojů. Tomsa.

Ing. Dr. Alois Něm e c: O silách, které formuji po-
vrch zemský, (Geoméchanika.) Vydal autor vlastním ná-
kladem v roce 1947;vytiskla knih tiskárna Františka Bar-
toše v Přerově. Cena brož. knihy 130Kčs, stran 315,for-
mát A5.
Pisatel se zabývá ve své knize zrychlením, odstředi-

vou silou rotační a odstředivou silou oběžnou a u každé
z těchto sil určuje její velikost a způsob jakým je účast-
na na utváření naši planety.
Pokud se tÝče,složení naší země, drží se pisatel teorie

Klussmannovy, a uvádí, že uvnitř země je tuhé jádro
"nife« o průměru 10000km, hutnosti asi 8, nad ním tekutá
magnetická tavenina - »sima« o hloubce asi 1300km a
teploty kolem 20000C, hutnosti 3,5 a dále tuhá sialová
skořápka, síliy asi 00 km na pevnině v úrovni moře, hut-
nosti 2,7. Střední hutnost země udává autor hodnotou 5,5,
hmotu země výrazem Z=6X 10 tun. (V r. 1941postavili
se švýcarští badatelé Kuhn a Rittmann proti Klussman-
nově teorii o třídílné,nespojité stavbě země, dokazujíce,
ž.ecentrálni část naší planety je homogenpí sluneční pra-
látka v původním složení. Dokonce v r. ;.1943přišel s no-
vou teorií vulkanolog Wolf, podle níž je zemské jádro slo-
ženo z plynů v chaotickém stavu a jelikož nemá tvarové
pružnosti, příčné vlny se jím nešíří.)
V kapitole o přitažlivosti zemské autor teoreticky vy-

vozuje velikost síly, kteroll na sebe působí dvě tělesa a
uvádí, že zrychlení přitažlivosti zemské přibývá pod po"
vrchem země až k ocelovému jádru. Tlak na povrchu to-
hoto jádra činí podle výpočtů autora asi 500000atmosfér
a celkový tlak, který panuje uvnitř naší země dosahuje
velikosti 2,000000kg/cm2; autor zde dochází k závěru, že
naše země je geoid.
Isostasie, podle autora je aplikací Archimedova záko-

na na poměry v plovoucí kůře zemské. Pisatel knihy vy-
počítává zde tloušťku kůry zemské a dochází k síle asi
100km v Himalajích a 35 km pod oceány. V případě, že
ncní porušena isostasie, nemají rozdíly v tlouštce kůry
zemské na mořích a na pevninách vliv na velikost tíže.
Rozdíly tíže na mořích a na pevninách nedají prý se vy-
ložiti teorií Prattovou.

V kapitole »Síly tangenciální« jsou teoreticky a prak-
ticky vyvozeny účinky odstředivé síly rotační a oběžné.
První působí na element plošný na rovníku silou asi
2 kg/cm2, druhá síla rovnoběžkového směru dosahuje hod-
not přibližně 2000kg/cm2; tato ale pouze za předpokladu,
že by země zachovávala k slunci stále tutéž polohu. Je-
likož však země obíhá kolem slunce a tudíž svoji polohu
stále mění, mění se i směr této síly a její účinek se pro-
jevuje tím, že zemská skořápka klouzá na sirně směrem
od východu k západu. Proudění tekutÝch prostředí jako
moře, atmosféry a simy zemskou rotaci zpomaluje.
Zajimavá je kapitola IX. (myslně označená v knize

.iako XL), v níž autor po.iednává o endogenních silách.
PO,dlepodmínek isostasie jsou hory na povrchu země ne-
seny vztlakem výčnělků sialových, hluboko ponořených
do simy. ,Jelikož sima stále proudí a její teplota se pohy-
buje něco přes 20000C, rozpouští částečně vÝčnělky sialu
ponořené do simy a ukládá je na úbočí výčnělku v prou-
dovém stinu. Tak jak se přemísťuje a deformuje výčně-
lek sialu v simě, tak se zmenšuje i horstvo nad výčněl-
kem. Tímto způsobem vysvětluje autor zvedání Skandi-
návie a dovozuje, že pod poloostrovem vzniká proudov~-
stín, který působí vztlak. Někdejší domněnku, že by se
pevnína skandinávského poloostrova zvedala v dllsledku
ustupováni ledovce, autor zamítá. Dále dovozuje. že nej-
větší odchylky tíže zemské v Alpách a na Kavkaze- ne-
jsou na hřebenech, nýbrž jsou posunuty za hřebeny na
severní svahy pohoří, t. j. ve směru, kterým tam proudí
sima. (Francouzský geolog Pierre Termier ve své knize
»Sláva země« neztotožňuje se s právě uvedeným názorem
o tekutosti simy.)
V následujíeích kapitolách je pojednáno o horotvor-

nÝch silách (orogenesi) o gyosynklinálách, o pohybu pev-
nin a polů během geologického vývoje země a o vzniku
pevnin a moří.
Pro zeměměříckého ínženýra je zajímavá kapitola XV.,

pojednávající o odchylkách gravitačních (podle autora),
t. j. odchylkách od normální hodnoty tíže zemské. Zpe
dovozuje, že zdrojem velkých gravitačních odchylek je
vertikální složka odstředivé síly oběžné. Tato složka pll-
sobí ve dne ve směru tíže, kterou zesiluje, v nocí působí
opačně zeslabujíc zemskou gravítaci, v důsledku čehož
se zemská kůra drne a klesá, číli prodělává fluktuační
pohyb, podobný dýchání. (Podle dosavadních zásad geo-
fysiky vysvětlují se - jak známo - odchylky od nor-
mální tíže nerovnoměrným rozdělením hmot v kůře
zemské.)
V kapítole o zemětřesení a vulkanísmu zavrhuje pi-

satel dosavadní představu o magmatických krbech uvnitř
sialové vrstvy, neboť by se podobné intruse nemohly
dlouho udržet jako tekuté v pevném sial-ovém obalu.
Autor pojednává o termech a geysirech a v poslední ka-
pitole se zmiňuje o vodě. o níž hovoří jako o základní
složce hygieny, o prostředku který spojuje lidi a národy
dobré vůle, uvádí, že z vody vyrostla civilisace a kultura,
neboť ťak jako proudí moře od fýchodu k západu, tak
k nám proudily všechny kultury! a dovozuje, že správ-
ným hospodařením vodou musíme si u nás v CSR vy-
tvořiti správnou základnu biologickou i hospodářskou.
Pisatel se snažil ve své knize početně vyjádříti veli-

kost sil, které formují naši zemi a objasnil nám proble-
my a myšlenky obsažené v knihách Dr. Kettnera »Vše
obecná geologie« a Dr. Čepka »Hlubiny země«. Milov-
níci geologie a geofysiky uajdou v předkládané knize
bohatou látku k přemÝšlení. Jinak je pro čtenáře kniha
zajímavou a přijatelnou množstvím instruktivních obra-
zů a map. Dobrý tisk na pěkném 'papiře a dokonalá úpra-
va zvyšují ještě vnítřní hodnotu knihy. Dr. Ledabyl.

Hlavní a odpovědný zástupce Zeměměřického Obzoru
se koncem srpna t. r. přestěhoval. 'Prosíme, aby vllei!hna
redakění korespondence byla .řízena na jeho novou adre-
su: Ing. Dr. Bohumil Pour, Praha XVI., Nábřeží Legii 3.
Korespondence týkající se administrace ěasopisn (rekla-
mace, ob:lednávky Z. O., změny adresy atd.) budiž i dále
zasílána 88 adresu SIA, Praha 1., Jauská ul. 180.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek ěeskoslov. inženýrů.-Tiskern
knihtiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 41()-62.-- Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavniho

redaktora Praha XVI., Nábřeží Legií 3.
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