
VyhlášenI thematických úkolů a soutěže na jejich vyřešení
Vyhlášení plánu thematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru geodesie a kartografie na období

1957-1958 a vypsání soutěže na jejich vyřešení. Soutěžní podmínky. 526 : 331.876 (437)

Ve snaze usměrnit zlepšovatelské hnutí a zaměřit
činnost zlepšovatelů a vynálezců v oboru geodesie
a kartografie na řešení nejvýznamnějších úkolů,
které by zhospodárnily geodetické, topografické
a kartografické práce, sestavila a vyhlásila Ústřední
správa geodesie a kartografie podle ustanovení § 37
zákona č. 34 o vynálezech, objevech a zlepšovacích
návrzích ze dne 24. července 1957 a § 5 vládního
nařízení č. 45 o zlepšovacích návrzích ze dne 2. srpna
1957 plán thematických úkolů na období 1957-1958.
Současně vyhlásila Ústřední správa geodesie a karto-
grafie podle týchž ustanovení soutěž na vyřešení
prvních devíti úkolů plánu a vypsala kromě toho
mimořádné odměny za nejúspěšnější vyřešení ně-
kterého z ostatních thematických úkolů, nevypsaných
v hlavní soutěži.
Věříme, že vyhlášené thematické úkoly i vypsaná

soutěž vzbudí v zeměměřické veřejnosti oprávněný
zájem i pozornost, jakou si svým významem zaslouží.
Zájem na vyřešení těchto úkolů pro zhospodárnění
našich prací je velký a je zdůrazněn i vypsáním vy_O
sokých odměn v soutěži na jejich vyřešení. I když
jednotlivá soutěžní themata jsou dosti obtížná,
věříme, že společným úsilím všech našich pracovníků
dospějeme k jejich zdárnému vyřešení. .

Seznam thematických úkolu pro zlepšovatele a vyná-
lezce v oboru geodesieakartografie na období 1957 -

1958
1. Způsob topografické revise originálů map 1: 10 000

a 1:5 000 vyhotovených fotogrametricky.
Nedostatky: Revise se dosud provádí buď stolovou

nebo číselnou metodou. Prvý zpusob vyžaduje větší
počet pracovníků, měřická souprava je těžkopádná,
málo výkonná a přímé porovnání originálu se skuteč-
ností svádí často k příliš podrobnému a rozsáhlému
doměřování. Druhý způsob těchto vad nemá, vyža-
duje však každodenní pracné zhodnocení výsledků
v mapě á často i opakování pochůzky do úseků,
v nichž fotogrametrická kresba je vadná.

Požadavek zlepšení: Navrhnout způsob revise, při
němž by nesrovnalosti byly odstraněny na místě,
avšak výstroj a měření by byly jednodušší než
s měřickým stolem (četa o 2 členech).

2. Zkrácení cyklu topografického mapování.
Nedostatky: Dosavadní cyklus vyhotovování topo-

grafické mapy číselnou a stolovou tachymetrií je
zdlouhavý, při polních pracích jsou nutné přesčasové
práce techniků a' dochází k prostojům měřických
pomocníků.

Požadavek zlepšení: Navrhnout takovou techno-
logii a organisaci topografického mapování klasickými
metodami v prostor,ech, kde není mapováno foto-
grametricky, které by vedly ke zkrácení výrobního
cyklu mapy, vyloučily přesčasové práce techniků
a prostoje měřických pomocníků při zachování,
případně zvýšení dosavadní kvality prací.

3. Technologie výroby plastických map, zejména
malých měřítek vyráběných ve velkých seriích.

Nedostatky: Současný stav technologie výroby
plastických kartografických děl dovoluje vyrábět
tyto mapy vesměs jen jednotlivě (ze sádry, lepenky
a' pod.) nebo v malých seriích (potištěním a prosto-
rovým .vylisováním umělých hmot.) Výroba jed-
notlivých kusů je nákladná, výroba :jIlalých serií plně
nevyhovuje. Za dnešního stavu je v podstatě vy-
řešeno:
a) redakční zpracování jejich. obsahu způsobem

běžným pro ostatní kartografická díla,
b) lisování, zajišťující prostorově správné konečné

umístění obsahu ve shodě s prototypem díla, s to-
lerancí ±0,9 mm, a neporušující běžné barvy uží-
vané pro tisk ofsetovými stroji,
c) konečné provedení samonosné, které nevyžaduje

nákladných úprav výlisků do konečné distribuční
podoby.

Požadavek zlepšení:' Stanovit takovou technologii
zpracovávání plastických map, zejména malých mě-
řítek, která by umožňovala
d) tisk obvyklým způsobem ofsetovými stroji na

jednotlivé archy (papír, umělé hmoty, fatrofán,
transpalon a pod.) v 6 až 14 barevném provedení,
e) výrobu ve velkých seriích zaručující nejvýše

10% zmetků při dodržení všech zásad stanovených
navrženou technologií.

4. Technologie výroby plastických globů, zejména
malých měřítek vyráběných ve velkých seriích.

Nedostatky: Současný stav technologie výroby plas-
tických globů dovoluje je vyrábět vesměs jen jed-
notlivě, nebo v malýchseriích. Výroba jednotlivých
kusů je nákladná, výroba malých serií plně nevy-
hovuje.

Požadavek zlepšení: Stanovit technologii zpraco-
vávání plastických glQbů, zejména malých měřítek,
která by umožňovala jejich výrobu ve velkých seriích
s dodržením poŽadavků uvedených u úkolu č. 3
sub a) až e).

5. Technologie pro výrobu globů Ve velkých seriích.
Nedostatky: Dosavadní způsob výroby globů spo-

čívá v tom, že globus je konstruován a redakčně
zpracov'áván v segmentech (na př. 12), které se re-
dakčně a polygraficky zpracují jako jiné karto-
grafické dílo včetně vytištění. Ploché archy se po-
říznou podle segmentů a ručně se jimi polepujípa-
pírové koule příslušného průměru. Tím je způsobena
zdlouhavost a nákladnost výroby.

Požadavek zlepšení: Navrhnout takovou techno-
logii výroby globů, která by umožňovala '
a) redakční zpracování ve' větších celcích než

segment (na př. polokoule), ,
b) šesti až čtrnácti barevný tisk normálním způ-

sobem ofsetovými stroji na jednotlivé archy (papír,
,umělé hmoty a pod.),
c)vyhotovení' samonosného provedení (na př.

lisováním nebo sestavováním polokoulí a jejich mou-
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táží), zaručující na stycích jednotlivých částí maxi·
mální vzájemnou přesnost s tolerancí ±0,2 mm bez

j poškození nebo změn v barevném provedení v dů-
sledku vnějších mechanických nebo chemických
vlivů při výrobě,
d) zajištění, urychlení a zlevnění výroby proti do·

savadnímu způsobu.
6. Zjednodušení vydavatelského procesu pro mapy

1 : 10000 a 1 : 5000.
Nedostatky: Vydání mapy dosavadním způsobem

předpokládá pracné vyhotovení kartografického ori-
ginálu a jeho stejně pracné polygrafické zpracování
i vlastní tisk mapy.
Požadavek zlepšení: Navrhnout takový technolo-

gický postup, při němž by se vyhotovení kartogra-
fického originálu buď podstatně zjednodušilo, nebo
zcela odpadlo.
7. Observace v zalesněném terénu na trigonometric-

kých bodech s odstraněnou měřickou stavbou.
Nedostatky: V zalesněném terénu je zaměření směrů

na trigonometrickém bodě, na němž JJ?ěřická stavba
byla odstraněna, velmi obtížné.

Požadavek zlepšení: Navrhnout:,
a) jednoduchý způsob orientace polygonových po-

řadů nevyžadující nákladného vybavení měřické
soupravy (na př, astronomickou orientací),
b) jednoduchý způsob zaměření směrů (na př.

návrhem jednoduché, lehké, přenosné konstrukce
zvýšeného stanoviska).
8. Jednoduchý příruční komparátor barev.
Nedostatky: Při tisku na ofsetových strojích, zvláště

u vícedílných nástěnných map a atlasů, se stále vy-
skytují závady v dodržení tónu jednotlivých barev
a její intensity, a to jak výtisků vzhledem k nátisku,
tak i jednotlivých výtisků nebo částí kartografického
díla mezi sebou. Totožnost barevného provedení se
dosud posuzuje náhledem, což je jednak subjektivní,
jednak nesnadné, zvláště při umělém osvětlení pro-
vozoven u více směnných provozů. K tomu přispívá
i ta skutečnost, že továrně připravované barvy, stej-
ného odstínu podle výrobních 'údajů, vykazují vzá-
jemně mezi sebou rozdíly.

Požadavek zlepšení: Navrhnout jednoduchý u nás
realisovatelný příruční k{)mparátor tónů a intensity
barev, který by byl použitelný při denním i umělém
osvětlení a jímž by bylo možno rychle a objektivně
porovnat barvu při její přípravě i při tisku se schvále-
ným vzorem, případně i zjistit oč se obě barvy od
sebe liší.
9. Automatický hlídač rovnoměrnosti tónu. a inten-

sity barvy při tisku.
Nedostatky: Při tisku map, zvláště u velkých for-

mátů, je tón a intensita barvy v různých' částech
mapy nestejnoměrná. Příčinou bývá zpravidla ne-
dokonalé seřízení tiskařského stroje.
Požadavek zlepšení: Navrhnout zařízení, které by

automaticky hlásilo nerovnoměrnost intensity a tónu
barvy při tisku na ofsetovém stroji a to pro celou
plochu tiskov-éhoa,rchu. Při větší odchylce pouhým
okem dobře znatelné by pak automat zasta.vil chod
tiskař~kéhost:roje. Při tllm je třeba, aby tíxnto za-
říz~ním mo,hly být qodatečně opatřeny tiskařské
stroje, které jsou již v používání.

10. Zařízení prf) měření výšek a prům~rů potrubí
nad zemí v plánu rourovQ~Ji,...

Nedostatky: Při zaměřování potrubních plánů zá-
kladního plánu závodu je nutné často s velkým ne-
bezpečím úrazu a ohrožení provozu závodu měřiti
výšky a průměry potrubí přímo.

Požadavek zlepšení: Navrhnout zařízení nebo po·
stup pro nepřímé měření výšek a průměrů potrubí
s dostatečnou přesností.

11. Zařízení pro osvětlení tachymetrických, dálko·
měrných ,a nivelačních latí pro čtení stupnic v tmavém
prostředí.

Nedostatky: Nesnadnost čtení, únava zraku, nut·
nost krátit záměry.

Požadavek zlepšení: Zlepšení viditelnosti a osvětlení
tachymetrických, dálkoměrnýcI!. a nivelačních stup-
nic, snadno realisovatelné s použitíIll domácích su-
rovin.

12. Vyhotovení kopie originálu na astralon reflexním
způsobem.

Nedostatky: Emulsi používanou pro vyhotovení
reflexních negativů na skle je velmi obtíŽp.é nanést
na astralon. I když se její nanesení podaří, lpí emulse
po osvětlení příliš na astralonu a negativ nelze yy-
volati obvyklým způsobem.

Požadavek zlepšení: Navrhnout takové složení
eIllulse, aby se v odstředivce dala lehce nanést na
astralon a aby vyvolání negativu bylo možno snadno
provést způsobem běžně užívanýIll pro skleněné nega-
tivy.

13. Návrh průhledné emulse pro rytí map na skle,
astralonu nebo jiných umělých hmotách.
Dosavadní způsob sestavování originálů některých

map spočívá ve zhotovení fotografického negativu
z daného podkladu, ze zhotovení modré kopie
z negativu a řešení sestavitelského originálu na této
modré kopii. Ze sestavitelského originálu se pak
zhotovuje další negativ a modré kopie pro kresbu
vydavatelského originálu (čistokresby).
Nedostatky: Při použití barevné mapy jako pod-

kladu je někdy velmi obtížné zhotovit kvalitní, dobře
čitelný negativ. Kromě toho je nutno zhotovit dva
negativy a dvakrát modré kopie.

Požadavek zlepšení: Nalézt vhodný bezbarvý lak
(polevu) na sklo, astralon nebo jinou průhlednou
umělou hmotu mající následující vlastnosti:
a) aby dobře přilnul a po delší době neodprýskal,
b) aby byl dostatečně,_vláčný a vyhovoval pro

rytinu,
c) aby rytina umožnila po zabarvení dokonalé

kopírování čarových prvků na citlivou vrstvu.
Ze sestavitelského originálu vyrytého do lakové

vrstvy na astralonu, pod nímž je podložen použitý
mapový podklad, je možno zhotovovat již přímo
modré kopie pro kresbu originálu v poměru 1: 1
nebo použíti jej k promíťání při změně měřítka.

H. Organisace a provádění geodeticko-topQgrafických
a kartografických prací při mapování 1: 10 000 stolovou
metodou v případě, že jeden list nelze zmapovat v jedné
sezóně jednou četou.
Zejména jde o přeJ;leSellí dílčích kreseb jednoho

originálu na jeden mapový list.
VyřflŠit: 1. organisad polních prací,

2. kartografické zpracování.
15. Zhotovení tiskových desek přímým fotografo-

váním.
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Je-li vyhotoven originál na neprůsvitné hmotě, je
nutno pořídit nejprve negativ, ten vyretušovat
a z něho pak pořídit kopie pro tisk kontaktním ko-
pírováním.

Nedostatky: Při malých tiskových nákladech se
cena otisků značně zdraží hlavně výdaji za vyhoto-
vování negativu a jeho retuš.

Požadavek zlepšení: Vyřešit prohlém přímého foto-
grafování origiu.álu na zcitlivělou kovovou desku pro
tisk s plochy. Zhotovení fotonegativu hy tak odpadlo.
Podmínka - zavedení chemikálií a surovin domácí
výrohy.

16. Zhotovení černé kopie na astralon. z negativu:
Dosavadní způsoh, používaný v KRU, umožňuje

zhotovit přímo z negativu hnědé kopie na astralon
(hnědáky). Tyto mají však malou trvanlivost, kresha
se snadno poškodí, a je nutno vyhotovit z nich proto
dalším kopírováním dokonalou trvanlivou (zalep"
tanou) černou positivní kopii.

Nedostatky: I\. vyhotovení dokonalé černé positivní
kopie je třeha zařadit jako meziproces zhotovení
hnědé kopie na astralon.

Požadavek zlepšení: Navrhnout takovývýrohní
proces, který umožní přímé kopírování z negativu na
astralon, jehož výsledkem musí hýt sytá kopie,
u které se kresha při dalším používání nesetře.

17. Tvrzení želatinové vrstvy na astralon:
S použitím chromoželatinove vrstvy a anilínových

barev je možno zhotovit z negativu fotomechanickým
způsohem velmi dokonalý positiv na průsvitnou
hmotu.

Nedostatky: Želatinová vrstva zaharvená anilinem
(kresha mapy) není trvanlivá. Snadno se poruší při
přenášení neho jiné manipulaci spojené s dalším
p~užíváním.

Požadavek zlepšení:
1. docílit dokonalého tvrzení želatiny neho
2. nalézt takový lak, který hy sloužil jako ochranná

vrstva vyhotovených kopií.
Lak musí mít tyto vlastnosti:
a) vzdorovat po zaschnutí všem nárazům (ne-

odprýskávat),
h) hýt zcela neprůsvitný,
c) při polévání nepůsohit chemicky na želatinu

a nerozpouštět použité anilinové harvy.
18. Zaměřování na fotografickém reprodukčním apa-

rátu:
Zaměřování hylo doposud prováděno přiložením

různých měřítek - nejčastěji transparentních -
na matnici. Aparáty jsou konstruovány tak, že
obraz. je zaostřen a zaměřován na zadní straně
matnice. Matovaná strana, na kterou se zaostřuje,
je na straně matnicové desky ohrácena k ohjektivu.
Při vložení kasety s citlivou deskou musí přijít rovina
emulse do roviny zaostření.

Nedostatky: Přiložíme-li měřítko na stranu matnice
odvrácené od ohjektivu, může' dojít k nepřesnostem
zaviněným tloušťkou skla matnice (měřítko není
v rovině zaostření). Přiložit průsvitné měřítko do
roviny zaostření (za matnici) je velice ohtížné, zvlá~ť
při reprodukci originálů velkých měřítek.

Požadavek zlepšení:
L Navrhnout změnu v konstrukci aparátu tak,

ahy hylo možno ohrátit matnici a zaměřovat přesně

ná straně "u fotografa". Změnit polohu kasety tak,
aby rovina emulse hyla ve stejném místě, ve kterém
byla při zaostřování a zaměřování rovina přední
strany matnice.
2. Zhotovit dokonalá posuvná měřítka opatřená

případně noniem,která by se pohyhovala v rovině
zaostření a která by bylo možno počátkem stupnice
nasadit na začátek měřené délky.

19. Zařízení na kontrolu správnosti zobrazení sekč-
ního rámce mapového listu.

Nedostatky: Doposud není pro tento účel speciální
pomůcka. Kontrola velkým vynášedm pravoúhlým
koordinátografem je zdlouhavá pro obtížnost nasta-
vení a také není ani vhodnou pomůckou velká vy-
nášecí souprava.

Požadavek zlepšení: Navrhnout jednoduchou, účel-
nou a speciální pomůcku, která by výkon zjednodušila
a potřehný čas podstatně zkrátila.

20. Náhrada rybího klihu v emulsi používané při
pořizování negativu metodou rejlexní.
K přípravě emulse používané k vyhotovení nega-

tivu cestou reflexní používá se osvědčený přípravek
- rybí klih, který je předmětem dovozu.

Nedostatky: Potíže s obstaráváním dovozu.
Požadavek zlepšení: Nahradit ryhí klih pojidlem

stejných vlastností tuzemské výroby.
21. Pomůcka k zákresu výsledků klasifikace do le-

teckých snímků tušemi v terénu.
Dosud se zákres klasifikace provádí v terénu

tužkou. V polní kanceláři se provede konečné vy-
kreslení tušemi.

Nedostatky: Kresha se provádí dvakrát, jednou
tužkou, jednou tuší. Při překreslování může dojít
k opomenuti (vynechání neho záměně značky).

Požadavek zlepšení: Navrhnout pomůcku, která by
umožnila kreshu jemných čar barevnými tu~emi
přímo v terénu, na př. upravené plnicí pero.

22. Zlepšení zařízení k automatickému výtahu teč-
kovaných nebo čárkovaných čar tuší:
Je třeha navrhnout takové zařízení, které by

umožnilo výtah nejen přímek, ale i čar zakřivených
- též vrstevnic.

Nedostatky: Dosavadní pracovní postup je pracný
a unavující.

Požadavek zlepšení: Navrhnout takové zařízení,
které by umožnilo automatický výtah čárkovaných
i tečkovaných čar tuší - pří~k i vrstevnic S mož-
ností regulace délky čárek a vzdáleností mezi nimi.

23. Kresba klínků na kartografických originále.ch.
Nedostatky: Kresba klínků na topografických

a zvláště na kartografických originálec~ vyžaduje
veliké námahy, mnoho času, kresby pod lupou a tím
škod na zraku pracovníků - kartografů. V našich
terénech je potřeba kresby klínků obzvláště veliká.

Požadavek zlepšení: Navrhnout zařízení k zmecha-
nisování kreshy topografických klínků různé velikosti
s libovolně stoupající neho klesající gradací a to
• i v zakřivených obrysech (hranicích) terénních
stupňů.

Soutěž na vyřešení thematických úkolů pro zlepšo-
vatele a vynálezce v oboru geodesie a kartografie

Soutěže na vyřešení thematických úkolů. mohou
se zúčastnit všichni zaměstnanci resortu Ustřední
správy geodesie a kartografie hez ohledu na své
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pracovní zařazení právě tak jako zaměstnanci všech
ostatních resortů, studující, či osoby, které jsou
již mimo pracovní poměr. Z účasti na soutěži jsou
vyloučeni jen členové soutěžní poroty, kteří budou
vyhodnocovat jednotlivé příspěvky. Členy sOlltěžní
poroty jmenuje předseda Ústřední správy geodesie
a kartografie.
Každý soutěžící může se zúčastnit řešení libovol-

ného počtu úkolů, musí však vypracovat pro každý
úkol samostatný návrh. Protože soutěž je anonymní,
je třeba každý návrh označit heslem (heslem se
označuje každý list, výkres či jiná příloha, pokud
příspěvkem není sešit nebo svazek) a ke každému
návrhu je třeba přiložit zalepenou obálku opatřenou
týmž heslem. Do obálky, kterou otevře soutěžní
porota až po vyhodnocení soutěže a rozhodnutí
o udělení odměn, vloží autor lístek s vypsáním svého
jména a přesné adresy, jakož i přesným vyznačením
pr~coviště. Zásilka musí být zevně zřetelně označena
"Soutěž vynálezců a zlepšovatelů". V případě, že
v jedné zásilce odesílá autor více příspěvků, musí být
ke každému z nich přiložena obálka obsahující výše
uvedené údaje. Ze dvou nebo více příspěvků obsahu-
jících stejnou myšlenku, bude vybrán .~.odměnění
jen nejlepší. Vyzýváme proto všechny soutěžící, aby
si chránili svoji myšlenku před zneužitím. Pořadí,
v němž dojdou návrhy do soutěže, není rozhodující
pro udělení odměn.
Příspěvek přihlášený do soutěže musí splnit pod-

InÍnku, že nebyl doslld a až do výroku poroty ani
nebude publikován. Výjimkou jsou ty případy,
v nichž autor podstatně zdokonaluje některý již
dříve publikovaný návrh. K příspěvku připojí autor
prohlášení o tom, kterých pramenŮ použil, nebo čf
myšlenky a v případě, že návrh byl řešen bez znalosti
jiných pramenů, uvede autor tuto okolnost rovněž.

Při účasti kolektivu předpokládá se, že odměna má
být rozdělena stejným dílem všem členům kolektivu.
Nebyla-li účast jednotlivých členů kolektivu na ře-
šení stejná, je třéba, aby do obálky se jmény jednot-
livých členů byl vložen i lístek s udáním poměru
jejich účasti.
Písemné návrhy předloží autoři Ústřední správě

geodesie a kartografie, Praha 3 - Nové Město, tř.
Politických vězňů 12, buď osobně do 31. března 1958
do konce úředních hodin, nebo podáním na libovolném
poštovním úřadě v ČSR do 29. března 1958. Zásilky
došlé nebo odeslané po termínu budou projednány
neanonymně jako normální zlepšovací návrhy mimo
soutěž.
(Odměna vypsaná pro každý thematický úkol je

odměnou za komplexní vyřešení úkolu. Při částeč-
ném vyřešení bude odměna snížena podle úvahy
soutěžní poroty. V případě, že kombinací několika·
příspěvků bude úkol vyřešen komplexně, nebo čás-
tečně, bude úplná, nebo snížená odm.ěna rozdělena
mezi tyto příspěvky. Poměr rozdělení určí rovněž
soutěžní porota.
Odměněním příspěvku není dotčen nárok zlepšo-

vatele na odměnu za vynález nebo zlepšovací návrh
podle všeobecně platných předpisů. Zejménaustano-
vení o dohodě a spolupráci zlepšovatele nebo vy-
nálezce při zkoušení nebo zavedení .zlepšovacího
návrhu nebo vynálezu, jakož i o způsobu určení od-
měny a její splatnosti jsou udělením zvláštní odměny

za. vyřešení vyhlášeného soutěžníhothematického
úkolu nedotčena.
Všechny návrhy a to i ty, které nebudou v soutěži

odměněny, ale jichž by se podle úvahy soutěžní po-
roty mohlo třeba částečně využít, budou projednány
jako normální zlepšovací návrhy.
Odměny jsou splatné do 14 dnů po rozhodnutí

soutěžní poroty.
Soutěž se vyhlašuje na řešení těchto thematických

úkolů (podrobné znění úkolů je uvedeno v seznamu
thematických _úkolů pro zlepšovatele a vynálezce,
vyhlášeného Ustřední správou geodesie a kartografie
na období 1957-1958).
Úkol č. 1:Způsob topografické revise originálů map

1: 10 000 aJ: 5 000 vyhotovených fotogra-
metricky.

_ Zvláštní odměna za vyřešení ... 4 000 Kčs
Ukol Č. 2: Zkrácení cyklu topografického mapování

Zvláštní odměna za vyřešení ... 7 000 Kčs
Úkol č. 3: Technologie výroby plastických map,. ze-

jména malých měřítek vyráběných ve velkých
seriích. '

_ Zvláštní odměna za vyřešení ... 4 000 Kčs
Ukol č. 4: Technologie výroby plastických globů, ze-

jména malých měřítek vyráběných ve velkých
seriích.

_ Zvláštní odměna za vyřešení .. : 4 000 Kčs
Ukol č. 5: Technologie pro výrobu globů ve velkých

seriích.
Zvláštní odměna za vyřešení ... 6 000 Kčs

Úkol č. 6: Zjednodušení vydavatelského procesu pro
mapy 1 : 10 000 a 1 : 5000.

_ Zvláštní odměna za vyřešení .. 6 000 Kčs
Ukol Č. 7: Observace v zalesněném terénu na trigono-

metrických bodech s odstraněnou měřickou
stavbou.

_ Zvlášťní odměna za vyřešení. " 5000 Kčs
Ukol č. 8: Jednoduchý příruční komparátor barev.
_ Zvláštní-odměna za vyřešení ..• 3 000 Kčs
Ukol č. 9: Automatický hlídač rovnoměrnosti tónu a in.

tensity barvy při tisku.
Zvláštní odměna za vyřešení ... 4 000 Kčs

Kromě toho vypisuje. Ústřední správa geodesie a
kartografie zvláštní soutěž o nejúspěšnější vyřešení
některého z ostatních thematických úkolů, t. j. úkolů
č. 10-23 (podrobné znění úkolů je uvedeno v plánu
thematických úkolů). V této soutěži, která není
a:Q.onymníbudou projednány všechny příspěvky jako
zltipšovac! návrhy přímo v jednotlivých ústavech
resortu USGK. Místem podání je pro pracovníky
z resort.!!ÚSG~příslušnýústav a pro pracovníky mimo
resort USGK, Ustřední správa geodesie a kartografie.
Do zvláštní soutěže předkládají jednotlivé ústavy

ÚSGK jen ty návrhy, pro něž byla již se zlepšovate-
lem uzavřena dohoda o využití a o odměně.
V této soutěži je uzávěrka pro podání návrhů

zlepšovateli 31. bř~zna 1958. Po tomto termínu ohlásí
všechny ústavy Ustřední správy. geodesie' a karto-
grafie jmenovitě všechny zlepšovací návrhy přichá-
zející v úvahu pro zařazení do soutěže, t. j. návrhy
týkající se thematických úkolů č. 10-23 a uvedou
i ty návrhy, jejichž projednávání nebylo dosud skon-
čeno. Návrhy podané zlepšovateli po tomto termínu

Pokračování na str. 185 dole.
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Poznámka k transformaci souřadnic stereo grafické projekce
(stereobodů) do Křovákova zobrazení

Lubomír Kubáček, zeměměřický inženýr, Bratislava 526.842 : 526.812(437.6)
Důvody pro využívání trig. bodů stereografické projekce. Ověření možnosti dalšího využívání stereobodů -

posouzení tvarové shodnosti stereograf. a jednotné trig. sítě. Funkční vztah mezi dvěma soustavami.
Zjištění vlivu různosti projekcí na přesnost lineární transformace. Zákres hodnoty d maxJl km. Konstrukce
mapky deformací mezi trig. sítěmi. Závěr.

V minulosti se na území Slovenska zaměřilo veliké
množství trigonometrických bodů, jejichž souřad-
nice jsou udávané ve stereografické projekci. I když
v přesnosti určení nemohou zdaleka dosahovati
úrovně trigonometrických bodů jednotné- sítě, přece
ještě stále neztrácejí svůj význam. Využíváme je při
topografickém mapování, při určování vlícovacích
bodů, evidenci půdy a pod. Na další využívání těchto
bodů se názory různí. Jedni tvrdí, že v budoucnu
svou přesností již nebudou vyhovovat pro žádné
práce ve větších měřítkách, druzí ukazují, že jejich
využívání ve starých katastrálních mapách se nepro-
jevovalo vážnějšími nesrovnalostmi, na př. v uzávě-
rových odchylkách polygonových pořadů mezi ste-
reobodem a bodem jednotné sítě transformovaným
do stereoprojekce, resp. při jiných pracích podobného
charakteru a tedy není důvodu tyto body nepoužívat.

Jelikož se jedná o problém nejen technický, ale
i hospodářský - není totiž dost dobře možné vy-
loučit z používání velké množství starých trigono-
metrických bodů a nahrazovat je body novými -
byla provedena zkouška pro zjištění tvarové shod-
nosti stereo grafické a jednotné sítě. Výsledky nás
alespoň částečně poučují o možnostech dalšího vy-
užívání stereobodů.

Základní myšlenka celého zjišťování je velmi jed-
noduchá. V podstatě jde o toto: máme síť identic-
kých bodů, u kterých byly určeny na základě pří-
mých měření souřadnice v soustavě stereo grafické
i Křovákově. Jejich poloha na elipsoidu (v obou pří-
padech je použitý Besselův elipsoid) je určená jednak
souřadnicemi stereografickými, jednak jednotnými.
Zjištěním geografických souřadnic a vynesením jich
na elipsoid dostáváme dva obrazce, které jsou tvo-
řené identickými body. Obrazce jsou vůči sobě po-
sunuté,pootočené a mají různou velikost. Je to
vlivem růzností referenčních bodů, rozličné orientace

Dokončení se str. 184.

budou projednány jen jako normální zlepšovací
návrhy bez nároku na mimořádnou odměnu.

Jednotlivé návrhy posoudí soutěžní porota, jejíž
složení bude stejné jako pro první část soutěže, vy-
hodnotí nejlepší příspěvky podle jejich hospodář-
ského významu, t. j. podle úspor, případně podle
ekonomického rozboru a ndělí tyto odměny:

1 odměnu ve výši 3000,- Kčs,
2 odměny po 2000,- Kčs,
3 odměny po 1 000,- Kčs.

Uvedené odměny jsou mimořádnými odměnami a
nekrátí nároky zlepšovatele podle všeóbecně plat-
ných předpisů.

Výrok soutěžní poroty bude pro zvláštní soutěž
vynesen později a odděleně od výroku pro první část
soutěže. Vd

a různé velikosti identických obrazců trigonome-
trických sítí jednotné a stereografické. Žádným po-
souváním, natáčením, případně změnou měřítka
jedné vůči druhé nedocílíme ztotožnění obou obrazců.
Budou se zde totiž projevovat chyby v měření jedné
trigonometrické sítě vůči druhé a to v podstatě
jenom chyby v měřených úhlech, protože chyby
v měření základen obou sítí můžeme eliminovat
vhodným zmenšením jednoho z obou obrazců. Lépe
řečeno, budou se zd'e projevovat: systematické pro-
hnutí a místní tvarové deformace obou trig. sítí.
A právě tyto místní deformace nás informují o tom,
jak přesně byly určeny stereobody vzhledem k jed-
notné síti, kterou v dalším budeme považovat za
bezvadnou. Pomocí těchto deformací budeme moci
rovněž posoudit, pro jaké účely můžeme transfor-
mované stereobody upotřebit.

V průběhu budování naší jednotné trigonometrické
sítě bylo zaměřeno značné množství identických
bodů. Zjišťovat deformace u těchto bodů přímo na
elipsoidu není matematicky výhodné a proto zá-
kladní myšlenku podrobíme malé úpravě. Zeměpisné
souřadnice, které jsme získali z rovinných souřadnic
stereo grafických, převedeme na rovinné souřadnice
Křovákovy. Takto získáme obrazy obou sítí v jedné
rovině, kde s nimi můžeme velmi pohodlně provádět
všechny operace (pootočení, zmenšení, zjišťování
odchylek a pod.). Zde si musíme uvědomit, že projekcí
z elipsoidu do Křovákovy roviny podlehnou obě sítě
projekčním deformacím, které se mění s místem a
jsou funkcí měřítka, které má hodnotu podle vzorce:

m = 0;99990 000 00+ 12 282 20 LlR2
315 40 LlR3 (1)

+ 1848 LlR4
115 LlR5

(LlR = R - Ro; R je poloměr kartografické rovno-
běžký v rovině, Ro je poloměr základní rovnoběžky.
Viz [1]. Hodnoty LlR jsou ve stovkách kilometrů.)

Při ma:lém posunu o dR ve směru R změní se m
o dm:

_ dm 1 d2m 2
Lim - dR dR + 2 dR2 dR + ... (2)

Volme dR = 0,001 Etedy 100 metrů) a LlR = 1,0
(okraj Slovenska, kde je změna m největší). Hodnota
Lim má potom hodnotu:

Lim = 0,0000002369
což representuje cca 0,24 mm na 1 km. Přímka
o délce 400 km, tedy přibližně přes celé území Slo-
venska, se změní asi o 10 cm. Ovšem nám nehude
vadit i posun větší, protože si budeme všímat de-
formací trigonometrické sítě jenom v menších oblas-
tech (jistě s menším průměrem než 100 km) a kromě
toho přesnost naší trigonometric!,-é sítě, která nám
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slouží za základ posuzování, je charakterisována
střední chybou při určení trigonometrického bodu
1-2 cm.
Převod z roviny stereogra:6cké d.o Křovákovy pro-

vedeme podle známých vzorců:

d = Vx2 + y2

-& d
tg '2 = 2R

tuje asi 126 resp. 52 m. Podle průběhu rozdílů vi-
díme též zřejmé stočení (viz rozložení bodů na obr.
č. 1).
Ze vzájemné polohy obou sítí na elipsoidu vy-

plývá, že projekční deformace můžeme zanedbat.
(Viz str. 185.)
Ze získaných zeměpisných souřadnic nyní můžeme

lehce vypočítat rovinné souřadnice Křovákovy y a x
podle Y~orců:

[rp-({Jo- Ll2({Jxx(~0)- Ll2 ((Jyy(~o)- Ll2({Jxymono] LIl.I - [1.- 1.0- Ll2Ax~(~0)- Ll2Ayy(~o)- Ll2Axymono] LI({Jy
m=

LI~LI~-Ll~LI~ W
[({J - ({Jo - Ll2({Jxx(~0) - Ll2({Jyy(~0) - Ll2({Jx,Ymono] LlAx - [A - AO - Ll2Axx(~0) -Ll2A"A~0)- Ll2Axy mono] LI({Jx

n = ~--------"---''----~---'-----,...-----=-..,....,..-
LI({JxLIAy - LlAx LI({Jy .

y = yo + n . 1 250 x = xo + n . 1000

tgA' =L
x

A-A'+dA
sin U = sin Uo cos {}- cos Uo $in {}. cos A
sin LI V = sin A sin {}:cos U

A= Ao+ LIl.

U~ ({J

Zde R je poloměr Gaussovy koule, pTI cemž
2R = 6 7~6 672,5268° (sáhů), dA je orientační chyba
stereogra:6cké soustavy (dA = - 6,44 N) dále IX =
= 1,000 751481 75; 1 :2R = 0,000000148 661912114,
sin Uo = 0,736560068807, cos Uo = 0,676372135
026 (({Jo = 47°29'09, 6380") 1.0 = 36° 42.'53,&733".
(Viz [2]). Tu je potřebné poznamenat, že za hodnoty
<Po' Ao nebyly přijaty původní stereografické hodnoty,
v nichž byla značnější chyba, ale hodnoty, které
byly použité pro válcovou projekci. Kontrola vý-
počtu byla provedena zpětným převodem na rovinné
souřadnice podle vzorců:

({J~ U
LI"V = IX. LlA

A _ sin LI V cos U
tg - cos U sin Uo cos LI V - cos Uo sin U

. {}_ sin V cos U
sm - sin A

{}
d = 2R tg 2
A'=A -dA

Při převodu U na ({J, resp. naopak, bylo po~žito tabu-
lek z [2]. Rozdíly ({JK - ({Js, resp. AK - As jsou se-
stavené v následující tabulce č. 1.
Vidíme, že stereogra:6cká síť (s referenčním bodem

válcové projekce) je posunuta vůči naší asi o 4,2"
na jih a 2,6" na západ, což v rovině zhruba represen-

Bod č. I 'PK - 'Ps I AK -AS

1 4,3205" 2,7234"
2 4,2451 " 2,6689"
3 4,2694" 2,6804"
4 4,3233" 2,6771"
5 4,2403" 2,6961"
6 4,2142" 2,7244"
7 4,2503" 2,6195"
8 4,1819" 2,8193"
9 4,1543" 2,6655"
10 4,1410" 2,7528"
II 4,1489" 2,6723"
12 4,1260" 2,8617"
13 4,0463" 2,8568".

/
.J.' ?5"

f /'

/

02/

i /
/

ť. /
/ 03
1

\~" ť\. "- , 4~/;~
'\..•..•.. ::q;;....

§
G

b
8

"~ ~

Výpočet podle (5) provedeme na dva kroky. Nej-
dříve neuvážíme vliv druhých diferencÍ - dosta- ,;
neme mo a no - v druhém kroku uvažujíce i vliv
těchto, dostaneme de:6nitivní m a n. (Tento vzorec j
lehce odvodíme ze vzorce pro kvadratickou plošnou ,~
interpolaci.) Všechny potřebné údaje vypíšeme, resp. .1
vypočítáme ze: "Sestavení zeměpisných souřadnic ~~.
Cp aA. a konvergencí Crohů-listů katastrálllí mapy
1 : 2 000" [V (5) je použito jiné symboliky]. Pro
kontrolu počítáme znovu ({J a Az x a y ve formuMři:
"Výpočet zeměpisných souřadnic· ({J a A a meridi·· I;

ánové konvergenceC bodů místní trianguláce."
(Vzor formuláře viz na př. v [1].)
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Nyní máme v rovině Křovákovy projekce-ohrazy
ohou trigonometrických sítí. (Ohě jsou samozřejmě-
representovány jen několika hody.) Nyní hudeme
natáčet ohraz stereo grafické sítě, resp. měnit její
měřítko tak, ahy suma čtverců odchylek mezi vzá-
jemně si odpovídajícími hody hyla minimální. Je
jasné, že čím větší počet hodů použijeme ve výpočtu,
tím lepší přihlížení docílíme. Podstatný význam to
však nemá, protože porovnání provádíme jen za
účelem zjištění tvarové deformace a tato zůstává vždy
stejná, hez oWedu na polohu jedné sítě vůči druhé.
(Při jiné poloze se sice hude měnit povšechný průhěh
čar spojujících místa stejných deformací, ale jejich
charakter zůstane stejný.) Kromě toho hy se ťím
zhytečně komplikovala výpočtová práce. Proto se
použilo pouze šest hodů rovnoměrně rozložených na
území Slovenska. Z těchto se sestavil podohnostní
transformační klíč, v kterém vypočítáme hodnoty
symholů Ji. a Ji. tg cp.

Ji. = [X,xrl + [YTYT] = + 099998063
[x~] + [Y~] ,

Jetg cp = [Y ,xT]- [XrYT] = + 0,000004 07
[Y~] + [x~] .

No,:é souřadnice stereohodů v Křovákově zohra-
zení vypočítáme ze vztahu:

Y = Y~+ A(Y - Yn) + Je tg cp(x - xn)
X = X~ + Je(x - xn) - A tg cp(y - Yn)

(y, x souřadnice získané z (5), Yn' xn souřadnice
těžiště ohrazce transf. klíče v původní poloze, Y~,
X~ souřadnice těžiště transf. klíče v nové poloze.)
Tuto novou polohu stereo sítě pojmenujeme sou-

stavou "A". Průhěh odchylek mezi touto a původní
Křovákovou trigonometrickou sítí ukazuje tahulka
č. 2.

Bod č. I (YKř. -, YA)metr. I (XKř. - XA)metr.

1 -0,88 +0,56
2 +1,38 +0,84
3 +0,60 +0,53
4. -0,19 -0,08
5 +1,49 -0,75
6 +0,84 -0,23
7 +2,05 -0,23
8 -0,33 -0,27
9 +2,38 +0,21

10 +0,37 +0,55
11 +2,85 -0,76
12 -1,03 -0,50
13 -1,55 +2,67

(Polotučně označené hody hyly použité pro vý-
počet transformačního klíče, ostatní hyly promít-
nuté pomocí získaných rovnic do soustavy "A".)
Podle průhěhu odchylek vidíme, že rozložení hodů je
příliš řídké pro zjištění průhěhu prohnutí a místních
deformací stereo grafické sítě vůči jednotné. Nasky-
tuje se více cest pro zhuštění hodového pole. Pro
předpokládanou nutnost převodu většího počtu
stereohodů do soustavy "A" jeví se nejvýhodnější
nepokračovat v individuálním převodu, ale pokusit
se o sestavení funkčního vztahu mezi soustavou
"A" a původní stereografickou. Využijeme při tom
skutečnosti, že soustava "A" je konformním ohrazem
stereo grafické projekce (uvedenými převody se kon-
formita neporušila). Můžeme tedy předpokládat, že
funkční vztah je analytický a tedy možno funkci
rozvinout do potenční řady, z které uvážíme jen
určitý počet členů.

Zde platí:

X + iY = (A + iB) + (C + iD) . (x + iy) +
+ (E + iF) • (x + iy)2 + (G+ iH) . (x + iy)3 +
+ (I + iJ) • (x + iy)4 + ...

(Viz [3].) Separací reálné a imaginární části dosta-
neme:

x= A + Cx - Dy + E(x2 - y2) - 2 Fxy +
+ G(x3 - 3xy2) + ... (6)

Y = B + CY + Dx + 2Exy + F(x2 _ y2) +
+"G(3x2y - y3) + ...

(Zde X a Y jsou souřadnice soustavy "A", x a y jsou
stereo grafické souřadnice. Nedůslednost vpouží-
vání symholů pro souřadnice určitých soustav je za-
příčiněná snahou nezavádět příliš řeckých písmen do
textu.) Protože území Slovenska je velmi protáhlé,
předpokládal jsem, že hude hospodárnější uvážit
rovnice (6) odděleně pro západní a východní část.
Konvergenci koeficientů A, B,... viz tah. č. 3,
resp. č. 4.
Uvedené hodnoty jsou pro část západní. (Při ře-

šení rovnic (6) hyly uvažovány identické hody v po-
řadí: 1,8,7, 4, 5.) Pro východní část jsou v tahulce
č. 4. (Identické hody přibírány do rovnic (6) v pořadí:
7, 12, 8, 10, 11.)
O tom, jak stupeň transformace zvyšuje přesnost

převodu se přesvědčíme z ta:Qulky č. 5, kde jsou
sestavené odchylky v y a x mezi souřadnicemi v sou-
stavě "A" a souřadnicemi získanými pomocí rovnic
(6).

Koeficient I I. stupeň I II. stupeň I III. stupeň I IV. stupeň

A ... .70,305 ... .78,134 ... .80,233 ... .80,289
B o" .31,530 '" .18,260 ,

'00 .18,544 0'0 .18,553
C . +1,89056976 +1,8907-5312 +1,89076725 +1,890 766 16
D +0,143 268 22 +0,143 191 03 +0,143 156 76 +0,143 155 95
E .107 +0,036 940 18 +0,0417064 +0,041 790 05
F .107 +0,OQ5956 25 ". +0,0050051 +0,005 239 09
G.I014 +1,15912· +1,159436
H .1014 -0,59559 -0,595585
I. 1021 -7,1471
J .1021 +5,9313
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Koeficient I. stupeň
I II. stupeň I III. stupeň I IV. stupeň

A .... 86,92 . '" .86,230 ..... 84,812 ... , .84,745
B .... 50,86 .... 43,200 .... 41,299 ... .41,321
C +1,89049172 +1,89047453 +1,89049300 +1,89049380
D +0,142 670 75 +0,142 727 06 +0,142 703 95 +0,142 704 77
E .107 +0,020 137 77 +0,0205964 +0,020 308 52
F .107 -0,016 637 27 -0,021 776 67 -0,021 631 49
G.I0i( +1,4055327 +1,405533
H.I01( -0,3915949 -0,391595
I. 1021 -11,7616
J.I021 +3,9407

\ I. \ II. I III. I IV.
stupeň stupeň stupeň stupeň

západní klíč LlYm +1,88 +0,11 -0,11 0,00
Llxm +7,51 +3,91 +0,13 -0,02

východní klíč LlYm +7,05 +1,42 +0,04 +0,01
Llxm +9,96 +0,78 -0,09 +0,02

(Pro srovnání byl v prvním klíči použitý bod č. 2,
v druhém č. 6.) S přesností transformace, kterou nám
umožňuje IV. stupeň rovnic (6) se v dalším plně
spokojíme a souřadnice takto získané budeme po-
važovat za totožné se soustavou "A".
Nyní máme možnost sestavit na všech identických

bodech v zájmovém území rozdílly v souřadnicích
Křovákovy projekce a soustavy "A", tyto rozdíly
připsat jako kóty k vynešeným identickým bodům
do přehledné mapky, konstruovat isočáry rozdílů
v y a x a podle průběhu těchto isočar posoudit kva-
litu staré trigonometrické sítě. Rovnice (6) nám potom
umožní (po splnění určitých předpokladů) též trans-
formovat stereobod do Křovákovy roviny. Použi-
jeme totiž rovnic (6) a k získaným souřadnicím při-
dáme pravděpodobnou hodnotu diference v souřad-
nicích mezi soustavou "A" a Křovákovou projekcí,
kterou odměříme pro daný bod z nahoře uvedené
mapky. Přesnost tohoto převodu je však závislá od
možnosti odměřit přesné hodnoty diferencÍ souřadnic
a toto je možné jenom tehdy, když isočáry jsou umís-
těné v mapě s úplnou spolehliv.osti. Zde narážíme na
překážku, protože konstrukce isočar je vždy nejistá
a je více-méně produktem individu'ality konstruk- I

téra. (Ovšem v každém případě nás informují o veli-
kosti deformace, i když snad ne o přesném průběhu.)
Další nevýhodou je poměrná těžkopádnost uvažova-
ných rovnic, proti způsobům používaným v praxi,
kde téměř výhradně se používá afinní transformace
"z roviny do roviny", resp. transformace podobností
[což je v podstatě první stupeň rovnic (6)], ovšem
jenom na dostatečně malém území, kde vliv členů
vyššího stupně je zanedbatelný . Velikost tohoto
území je odvislá od průběhu relativniho měřítka
mezi stereo grafickou a Křovákovou projekcí (La-
bordova indikatrix) a samozřejmě též od velikosti
def'ormace stereosítě vůči jednotné. Není vždy možné
uvažovat velikost lineárních transformačních klíčů
(afinních či podobnostních), takovou, jakou nám
určuje jen průběh Labordovy indikatrix, protože
nemáme vždy po ruce dostatek identických hodů
a kromě toho musíme uvažovat též jakost staré
sítě, abychom m?hli dát do souladu velikost chyb
vznikajících z obou příčin. (V [1] je uvedena velikost
transformačních klíčů s maximální d~formační změ-
nou 1 cm pro vztah stereo-Křovák asi 3,5 km
v průměru. Transformace v takových klíčích byla
by ideální, protože při této velikosti by se annním
způsobem vyloučila z velké části deformace stereo-
sítě, která, jak vidíme z obr. č. 3, na tak malém území
má přibližně lineární charakter. Prakticky to však
není vždy možné provést, protože na území Slo-
venska je poměrně málo oblastí s takovou hustotou
identických bodů.) .
Nejdříve budeme vyšetřovat deformační změny

vlivem projekce a až potom vyšetříme tvarovou
shodnost stereo sítě s trig. sítí jednotnou. Průběh
hodnoty q (relativní měřítko mezi oběma soustavami)
určíme pomocí fundamentálních veličin.

\

dX2 + dY2= E1dx2+ 2F1dxdy+ GAy2
E = (eX)2 (ey)2 F = eX. eX + ey. eY G = (eX)2 + (ey)2
1 ex + ex 1 ex 3y ox oy 1 ey oy

eX- = + C + 2Ex - 2Fy + G(3x - 3y) - 6 Hxy + 1(4x - 12xy) + 4J(y - 3xy)ex '.
eX
-:= - D - 2Ey - 2Fx -6Gxy + H(3y - 3x) ..:...4 I(3xy - y) + J(12xy - 4x)ey
eY
- = + D + 2Ey + 2Fx + 6Gxy - H(3y - 3x) + 4I(3xy - y) - J(12xy - 4x)ox
eY = + C + 2Ex - 2Fy + G(3x - 3y) - 6Hxy + I(4x - 12xy) + 4J(y - 3xy)ey

q2 ~ (E1dx2 + 2F1dxdy+ G1dy2) : (dx2+ dy2)
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Protože vztah mezi oběma soustavami je konformní,
platí:

eX eY eX eY
ex ey ey = - ex

a tedy hodnota F1= {)a G1= El' Poslední výraz
v (7) můžeme potom psát:

q=lfE;
a po dosazení:

q=[(~;r+(~~rr=~o +2x CE ~eDF +
+ 2 .DE - CF + 2x 3DG - 3CH +

Y ~e y ~e
+ x2 2(E + F) + 3(CG + DH) +

qoe (8)
+ 2 2(E + F) - 3(CG + DH) +

Y qoť!

+ x3 4CI + 4DJ + x2y - 12CJ + 12CI +
qoe qoe

+ xv2 - 12CI - 12DJ + y34CJ - 4DI
J qoe qoe

Při tom qo= VC2 + D2 e = 1,896483 840

V rovnickh (8) byly zanedbány všechny členy, které
pro naše vyšetřování přestávají mít význám. Geo-
metricky rovnice (8) znamená jednoparametrický
systém křivek třetího stupně. Vliv členů třetího
stupně se však začíná projevovat až na okraji vy-
šetřovaného (východního nebo západního) území, a
proto s dostatečnou přesností budeme rovnice (8)
považovat za jednoparametrický systém kuželo-
seček, jejichž průběh na okraji území opravíme o vliv
členů třetího stupně. Rovnici přirovnáme k obec-
nému tvaru kuželosečky a vyšetření provedeme po-
mocí diskriminantu. (Viz [4].)

Obecný tvar kuželosečky:

~lX2 + 2a1~y + a22Y2 + 2~3X + 2a23Y + a33y = {)
Diskriminant:

~1 a12 a13\D = a21 a22 a23
a31 a32 a33

Souřadnice středu kuželosečky:

x = ~31 Y = ~32 (Ajk je příslušný subdeterminant)
33 33

Kuželosečka je při A33 > O elipsa
A33 = O parabola
A33 < O hyperbola

Osy kuželosečky svírají se souřadnými osami úhly:

2a 2tg2lp = 1
an - a22

S v • K 1 ( . l' \l . )mermce asymptot: 12= -:-- ~2 ± I al2 - ~la22
. a22

Po předvedení do normálního tvaru (u středových
kuželoseček) máme

aíl X2 + a~2 Y2 + :: = {)
33

kde aÍ1 = ![~1 + a22 + V(~l - ~2)2 + 4ai2]

aÍ2 = ! [an + a22 - V(~l - a22)2 + 4ai2]

a souřadnicemi X, Y jsou vztáhnuté k osám kuželo-
sečky. Dosadíme-li z tabulky č. 3 do rovnice (8) -
(západní klíč) a vyčíslíme-li naznačené vzorce, dosta-
neme následující hodnoty pro veličiny nutné pro
zákres kuželoseček:

A33 = - 4,251 486 64 . 10-28 (tedy hyperboly)
souřadnice středu kuželosečky:

Y = -42380° x = - 141931°

odklon os kuželoseček od souřadnicových os:

lp = 15°45;5
velikost hlavních poloos:

-D

a = ~ = 6962430°. Vm - 0,99964809
all

velikost vedlejších poloos:

-D
b = ~ - 6965764°. Vm - 0,999 648 09

a22

Obdobné hodnoty pro východní klíč jsou:

A33 = - 5,327 127 24 . 10-28 (tedy hyperboly)

souřadnice středu kuželoseček:

Y - - 25 721° x = - 135703°
odklon os od kuželoseček od souřadnicových os:

lp = 9°56;5
velikost hlavních poloos:

a = 6 581 587° . Vm - 0,999 663 43
velikost vedlejších poloos:

b = 6582984° . Vm - 0,99966343

Rozdíly v analogických hodnotáchl) mezi klíčem
západním a východním j sou způsobeny hlavně vlivem
členů třetího stupně, které jsme zatím zanedbali.
Abychom dosáhli příslušné plynulosti čar na stykovém
území, sestavíme si korekční tabulku, kde bude vy-
číslen vliv zanedbaných členů na hodnotu q v jednom
i druhém klíči. Pro ten účel rozdělíme každé úze.mí
na čtverce o stranách 10 0000 (počátek dělení leží
vždy v těžisku příslušného klíče) a ve vrcholech
těchto vyčíslíme korekční hodnoty. Potom lineární
interpolací zjistíme korekce pro čáry konstantního q
a přímo v obrázku tyto posuneme na správné místo.
Tyto korekce je nutné uvažovat jenom tam, kde
Labordova indikatrix má malý gradient a kde tedy
i malá hodnota dq znamená citelný posun graficky
ato je, jak vidíme z obr. č. 2, právě jen na stykovém
území. Po této opravě "hyperboly" z pravé i levé

1) Poznamenávám, že sáhové míry bylo použito proto, že
celý operát stereosítěje vedený důsledně v této miře a nebylo
proto výhodné užit míru metrickou.
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části obrazu plynule do sebe zapadají bez jakýchkoliv
rušivých zlomů (porovnej obr. č. 122 z [1]).

Čáry konstantního q jsou pro nás velmi výhodnou
pomůckou pro určení velikosti prohnutí přímky ve
stereo grafické projekci po transformaci do Křová-
kovy projekce (podrobnosti viz v [1] a [5]). Zde
totiž platí:

dmax.= i Igrad qJ . S2 (9)

kde d je prohnutí přímky po transformaci a s je
její délka. Hodnota d nám bude v dalším sloužit
jako kriterium velikosti deformace obrazu po trans-
formaci (lineární) vlivem různosti proj ekcí. Velikost
Igradq I si vždy můžeme .odměřit z obrázku č. 2, ale
pro naše účely bude výhodnější, vyšetříme-li prů-
běh absolutní hodnoty gradq pro celé území a vyzna-
číme je čerchovanými čarami, ke kterým ovšelljl.
nenapíšeme hodnoty gradq, ale hodnoty dmaxv mili-
metrech pro s rovné 1 km.

Zde bude platit:

, . 109 V(eq)2
dmax(v mm) " 8e . ex (~~rS2 (v km) (10)

Yýra'/,y pod odmocninou získáme parciálni de.rivací
roynic (8). Výraz (10) bylo by též možné rozvinout
do řady, nebylo by to však výhodné pro pomalou
konvergen~ a proto raději ho budeme vyčíslovat
přímo ze vzorce. Zákres isočar ábsolutní hodnoty
gradientu proyedeme tak, že celé území rozdělíme na
čtverce o stranách 20000°, v rozích kterých vypočí-
táme hodnoty dmax(v mm) pro s '1 km a lineární
interpolací- zjistíme průběh čar. Správný směr těchto
kontrolujeme pomocí úhlu <p, který svírá tečna čáry
s osou x. Pro <p platí:

.J

" ,• ".! ----o' E

+ .'/ :+

Priebeh ~-
1:) • I h L!mm/lkm -,-,-
rrleDe

/16 I: /500 000

~.02q +~.~
ex ox2 ey (lx ey
oq 02q ,oq 32q
OX . ex ey + ey' ey2

Pomocí čerchovaných křivek zjistíme už velmi
lehce prohnutí libovolně, dlouhé přímky, stačí si jen
uvědomit, že prohnutí je přímo úměrné kvadrátu
délky přímky v km. Obr. č. 2 nám nyní umožňuje
rozhodovat o velikosti transformačního klíče (line-
árního) pro různé účely, 'které se mohou vyskytnout
v geodetické nebo kartografické praxi.
Proveďme nyní, pro ilustraci; posouzení, tvaJ;ové

shodnosti obou sítí. Podle rovnic (6), které si přepí-
, šeme do vhodnějšího tvaru, sestavíme si formulář,
v kterém pomocí dvojitého počítacího stroje pro zá-
jmové území vypočítáme souřadnice identických
bodů v soustavě "A". Rovnice mají nyní tvar:

y = Cy + Dx + E • 1072xy• 10-10 +
+ F. 107(x2 - y2) . 1O~7+ GI014. [y(x2 _ y2) +
+ 2xy. x] • 10-14 ++ H. 1014• [x(x2 - y2) - 2xy". y] . 10-14 +
"+ 21 . 1021 • 2xy(x2 - y2) • 10-21 ++ J. 1021. [(x2 - y2)2 - (2xy)2]i. 10-21 + B

X = :-..Dy + Cx - F. 107 . 2xy • 10-7 ++ E.I07(x2 - y2) .10-7 _ H .1014.[y(x2 _ y2) +
+2xy. x] . 10-14 ++ ,G. I014[X(X2- y2) - 2xy. y] . 10-14 -
- 2J. 1021. 2xy(x2 - y2) • 10-21 ++ 1.1021. [(x2 - y2)2 _(2xy)2] •.10-21 + A

Výhoda je v tom, že jednotlivé členy tvoříme z před-
cházejících. Formulář si můžeme upravit podobně,
jako používáme k převodu souřadnic z Křovákovy
projekce do nového systému.
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Zakreslujme nyní do dalšího ohrázku č. 3 k vyne-
šeným identickým hodům (označené jsou krouž-
kem) rozdíly YK - YA XK - XA a pomocí nich kon-
struujme čáry kOllstantního posunu v Y (plné· čáry)
a v x (tečkované čáry) mezi soustavou ;;A" a jed-
notnou sítí. V ohrázku' jsou hodnoty posunů vy-
jádřené v cm. Průhěh isočar Ij.ás v rámci tohoto
vyhraného území (ohlast v prostoru Prievidze, trian-
gulace z konce minulého století) velmi dohře po-
učuje o kvalitách stereo sítě. Všimneme si v prvé
řadě komplikovanosti ekvideformát, která nám na-
značuje, že stereo síť je vzhledem k naší síti nejen
systematicky, ale v určitém slova smyslu i nahodile
deformována, což se projevuje v tom, že jednotlivé
isočáry nejsou zakřivené jenom v. rámci velkých
prostorů, ale nesou na sohě místní drohné vlnky,
které prudce mění směr příslušné čáry. Pro posou-
zení kvality jest právě tento jev velmi důležitý.
Pomalé zakřivování isočáry na vzdálenost 50-100
km a ortogonalita plných a tečkovaných ekvidefot-

máthy naznačovala mírné prohnutí a pootočení
stereosítě, ,které hy hylo pro transformační účely
naprosto neškodné. Kdyhychom v ohr. 3. provedli
vyhlazení zakreslených isočar v tomto smyslu, potom
odchylky stávajících od idealisovaných hy vyjadřo-
valy přesnost určení starých trigonometrických hodů.
Isočáry nás též poučují o správném rozložení trans-

formačních klíčů. Je totiž zřejmé, že tam, kde prů-
hěh je velmi komplikovaný (a není při tom sporu
o identitě hodů), využijeme každý identický hod hez
ohledu na to, že průhěh gradq hy nám povoloval
transformaci i ve větších ohrazcích. Kde je průběh
lineární (i když značný), můžeme si dovolit větší
transformační klíč (samozřejmě s uvážením gradq),
protože afinita nám lineární deformace eliminuje
úplně.
Podle tohoto ohrazce též vidíme, 'že všude tam, kde

získáme dostatečně hustou síť identických hodů,
můžeme transformovat neidentické stereobody s přes-
ností několika centimetrů, což jistě vystačí pro hěž-
nou měřickou praxi. Tam, kde identické body bu-
dou rozložené příliš řídce, musíme počítat s nepřes-
ností daleko větší, která může zasáhnout i decimetry,
protože vrcholy transformačního klíče potomnevy-
stihneme lineární část a odchylky skutečných iso-
čar od náhradních přímkových representují chyhy,
které musíme po transformaci očekávat(samozřejmě
mimo chyb vznikajících z růzností projekcí).

Poznámka 1. K celé úvaze je nutné poznamenat
ještě toto: v Uhersku hylo triangulováno poměrně
dlouhou dohu, v jejímž průběhu se jistě měnila i kVa-
lita prováděných prací. V důsledku tohoto vznikl
stav, že v sousedství území triangulovaného v r. 1866
se může nacházet území triangulované v r. 1917.
Konstruovat isočáry posunů na styku těchto území
možno jen po náležité úvaze a s patřičnou opatrností.
Rozehírat však tuto otázku není účelem tohoto
příspěvku.

Poznámka 2. V numerické práci, hlavně při ře-
šení systémů rovnic pro určení koeficientů v rozvoji
(6), mi pomohl posluchač aplikované matematiky Jan
Černý, kterému si tímto způsohemdovoluji podě-
kovat.

[1] Prof. Dr Ing. J. Biihm: Matematická kartografie II.
[2] Dr Antal Fashing: "A máj1;yárországós háromszogélések és

részletes felmérések uj vetiileti rendszerei."
[3] Prof. Dr Fiala: Vyšší geodeeie II.
[4] Prof. Dr J. Bronec: Algebraické rovnice a ich použitie na

analytickú geometriu.
[5] Ing. Dr J. Kašpar: Korekce lineární transformace užité

v konformních soustavách.

Propagace prací pro geodesii a kartogra6.i

Je chvályhodné, že se najdou autoři pojednání o zeměměřic-
tví, kteří se tu a tam v různých časopisech ozvou a veřejnosti
vysvět~opulárním způsobem vykonávané práce, připomenou
jak tělesně namáhavé a vyčerpávající je povolání zeměměřiče,
jaké duševní vypětí vyžaduje zdolání překážek pro výkonné za-
městnance, k zaručení těch nejlepších výsledků kartografických
a též i připomenou jak důležitou složkou jsou ti, kteří mají za
úkol plnit požadavky veřejného mapování.
Tak ku příkl. "Za krásami domova" - turistický obrázkový

měsíčník přinesl nedávno článek Ing. Dr Jaroslava Svobody:
Jak vzniká mapa.

Jistě každý na toulce přírodou uvědomí si, co fysické námahy
a práce geodetů, zeměměřičů, techniků a dělníků bylo třeba
k tomu, aby mapový list dostal se do rukou turistů. Tisíce pra-
covních hodin je skryto v malém díle, které slouží nejen Jako
spolehlivý průvodce krajinou,. ale je též nezbytným podkladem
pro veškeré statistické, proj~ktové a technické práce při výstav-
bě našeho státu.
Najdou sedalší autoři podobných příspěvků v časopisech a fil.

mu, kteří odloží předsudky všeho druhu a sebe exaktnější
vědu vyloží veřejnosti populárním způsobem za účelem infor-
m.ování, správného chápání jistých jevů, práce a pro poučení.

Ing. lelínek Ed.
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Geodetické počtářství v praxi
Dvojitý algebraický počítací stroj v geodetické praxi

Otakar E. Kádner1Praha

Jediným u nás známým dvojitým počítacím strojem, s kte-
rým lze počítat s hodnotami označenými algebraickými zna-
ménky;, je prezatím spřažený stroj Original Odhner model 135,
o němž bylo již dříve v tomto časopise referováno [1]. Měl jsem
možnost stroj při praktickém provozu vyzkoušet; ulehčení
práce počtáře zejména při masových výpočtech je značné,
takže tento stroj je počínaje rokem 1956 zaváděn do zeměmě-
řické praxe. Se zřetelem k tomu je vhodné sdělit příštím uži·
vatelům tohoto stroje zkušenosti a na základě pokusných vý-
počtů navrhnout nové výpočetní vzory a technologické postupy.
Hleaání nových početních postupů a výpočetních vzorů je

jednou z hlavních podmínek racionalisace počtářské práce a
můžeme zejména v poslední době pozorovat v odborné litera-
tuře domácí i zahraniční produkce snahu podporovat novátor-
ské metody uveřejňováním podnětných návrhů z početní praxe.
Avšak je třeba ještě se zmínit o poměru nových výpočetních
vzorů k edici formulářů: ÚSGK; domnívám se, že v případě, že
novátorské hnutí vpočtářské technice má mít plný úspěch a
nemá se minout předpokládaným účinkem, není možno trvat
na používání překonaných a zastaralých výpočetních vzorů,
ale je nutno pružně přejít na vzory nové, hospodárnější. Je
třeba krátkodobě, na př. čtvrtletně, plánovat spotřebu země-
měřických formulářů tak, aby tento přechod nastal bez hospo-
dářských ztrát a v termínu zaručujícím co nejrychlejší využití
navrhovaných úspor.
V dálších čá;tech tohoto článku podávám návrhy~na nové vý.

početní vzory, případně na nové technologické postupy, zamě·
řené především na masové výpočty a na práce, o nichž dosud
bylo psáno jen málo; přes to, že jde často o metody neoby-
čejně příznivé, které jsou mnohdy jediným východiskem
z nouze (na př. Hansenova nebo Markova úloha), nemají ze-
jména mladší pracovníci po ruce potřebný výpočetní vzor a
neznají postup; proto jsou tyto metody neprávem opomíjeny
ke škodě na zbytečně vyšších provozních nákladech. Postupy
jsou zaměřeny především na algebraický spřažený stroj Odhner,
ale dá se jich s přihlédnutím k pravidlům o znaménkách (tato
pravidla jsou uvedena podrobně na př. v [2] až [4]) použít beze
změny i pro obyčejný spřažený stroj typu Brunsviga, Thales neho
Twin Ma:rchant. ale také pro jakýkoli stroj jednoduchý.
Pro zjednodušení a lepší přehlednost dalších technologických

postupů uvádím smluvené grafické značky příkazů a schema

počítacího stroje, které se osvědčily. V dalším textu znamená:

podtržený číselný údaj předem nastavit do stroje;
--..----.-----.... tečkovaně podtržený údaj vytočit do obrátkového

počitadla nebo do počitadel výsledkových;
- . - . - čerchovaně podtržený údaj označuje výsledek

výpočtu;
šipka značí přechod z jednoho údaje na druhý
přetočením buď v obrátkovém počitadle, nebo
v počítadlech výsledkových;

_____ 1 značka urovnání výsledkových počitadel.

Schema algebraického dvojitého stroje:
O = obrátkové počitadlo;
NI. Np = nastavovací počitadlo levé nebo plavé;
VI. Vp = výsledkové počitadlo levé nebo pravé.
,8 . .. značí počet pddělených desetinných míst.

Postupy v dále uvedených výpočtech budou vysvětleny
jednak slovním popisem, jednak uvedenými schematy. Z prak.
tických úloh, které se hromadně vyskytují v dnešním provozu,
nebo které by mohly být s výhodou použity, jsem vybral
prozatím tyto:
1. Výpočet směrníků, vzdáleností a směrových součinitelů

v úpravě pro spřažený stroj; úprava pro jednoduchý stroj je
naznačena.
2. Výpočet protínání vpřed s danými směrníky nebo úhly.
3. Výpočet protínání zpět (nový postup).
4. Výpočet protínání zpět ze dvou bodů (t. zv. úloha Han-
senova).

5. Výpočet protínání zpět ze čtyř bodů (t. zv. úloha Markova).
6. Afinní transformace pravoúhlých souřadnic.
7. Výpočet ploch ze souřadnic.
8. Výpočet centračních změn směrů.
9. Praktické úlohy topografické astronomie. .
Přejděme nyní k podrobnému vysvětlení těchto výpočtů,

při čemž pro každý postup navrhneme formulář (výpočetní
vzor), projektovaný podle zásad hospodárnosti, přehlednosti a
zřetelnosti; pro dokonalé porozumění postupu připojíme ještě
číselný příklad.

p = YB - XB tg t }

P = YA - XA tgt

q = XB - YB ctg t }

q = XA - YA ctg t

/
I.1YI> I.1XI

YB - YA
XB - XA
XB-XA

ctg tAB = Y Y
B- A

.1YI~t. I Směrník

+ ~~ t=rp
-------+ - + t=2R-rp

- - - t=2R+rp

----=-+ + t=4R- rp
YB = YA + sin t. s

XB = XA + cos t • s

Y X
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Vzor Kádner
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1. Výpočet směrníků, vzdálenosti a směrových
součinitelů.

Pro spřažený počítaci stroj upravíme vztahy pro výpočet
směrníků ze souřadnic na tento tvar (viz [5]):

p = YB - XB tg tAB
P = YA - XA tg tAB

q = XB - YB ctgtAB
q = XA - YA ctg tAB

Pro výpočet strany spolu s kontrolou podobně utvoříme:
YB = YA + sin tAB. S
XB = XA + cos tAB. S

Tato úprava je velmi vhodná pro spřažený stroj, neboť můžeme
uvedené rovnice považovat za rovnice přímek, jejichž průsečík
se na dvojitém stroji dá řešit velmi jednoduše urovnáním vý-
sledkových počitadel, jak první ukázal Mopurgo [6].
Postup výpočtu je tento:
1. Po předepsání daných hodnot souřadnicové rozdily nepo-

čí t áme, ale určíme jen jejich znaménka a rozhodn~me odhadem,
který z nich má větší absolut~ hodnotu; podle toho použijeme
k řešení buď.rovnic (1) nebo (2); v dalším popise předpokládáme,
že 1.1YU< I.1XI a budeme řešit rovnice (1); ,pro druhý případ
stačí zaměnit symboly Y za X a naopak.
2. DO.výsledkových počitadelnastavíme: vlevo YA, vpravo

YB; počet desetinných míst 8, postavení vozíku 7.

3. Do nastavovacich počitadel nastavíme vlevo XA, vpravo
XB; dvě desetinná místa.
4. Urovnáme výsledková počitadla zkusmým otáčením

klikou ta1F, až ukazují stejný údaj; v obrátkovém počitadle
čteme výsledek: tangentu pomocného úhlu na šest desetinných
míst.
Kvadrant směrníku a hlavně směr první otáčky kliky zjistíme

z přehledné tabulky, v záhlaví výpočetního vzoru (Tab. '1),
kde jsou také uvedena početní schemata znázorňující přehled-
nou grafickou formou výše uvedený návod.
K výpočtu strany ze souřadnic vyhledáme jako obvykle

k zjištěnému pomocnému úhlu qJjeho sinus a kosinus a s kon~
trolou počítáme ·takto:
5. Do výsledkových počitadel nastavíme vlevo XA, vpravo

YA počet desetinných míst 9 (postavení vozíku 8).
6. Do nastavovacich počitadel nastavíme vlevo cos qJ,vpravo

sin qJ; oddělíme 6 desetinných míst.
7. Nyní přetočíme XA v levém výsledkovém počitadle

na hodnotu XB.
8. V obrátkovém počitadle čteme výsledek s na 3 desetinná

místa a v pravém výsledkovém počitadle se objeví kontrolní
hodnota YB.
9. K výpočtu směrových součinitelů není třeba zvláštních

vysvětlivek; v nastavovacich počitadlech ponecháme cos qJ a
sin qJ;vytočením konstanty e do obrátkového po~itadla (1 de-
setinné místo) dostaneme ve výsledkových počitadlech reduko-
vané směrové součinitele b' a a' na sedm desetinných míst;

1~61
1~~~~~1 ~ sl

~61XN_ s
I

Úhly

XN = XB otg IX + XA ctg fJ + YA - YB
ctg IX + ctg fJ
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10. nyní vymažeme ohrátková i nastavovací počitadla (vý-
sledková ponecháme). Pak nejprve do pravého nastavovacího
počitadla nastavíme vzdálenost s a vydělíme. Výsledkem je
v ohrátkovém počitadle směrový součinitel a. Pak vymažeme
pravý stroj i ohrátkové počitadlo a po nastavení s do levého
nastavovacího počítadla (2 desetinná 'mÍsta) vydělíme stejným
způsohem. Výsledkem je směrový součinitel b na pět desetinných
míst. Výpočet směrových součinitelů kontrolujeme logaritmic-
kým pravítkem ARISTO-Geodiit neho grancky nomogramem.
Z pOl'isu je patrné, že proti klasickému postupu vylučujeme

výpočet ohou souřadnicových rozdilů, v nichž podle zkušenosti
se vyskytuje největší procento početních chyh. Je tedy možno
soudit, že tento postup přinese zhospodárnění a zkvalitnění
výpočtů. Při použití jednoduchého stroje je postup nepatrně
odlišný a je třeha počítat jeden ze dvou souřadnicových rozdilů.
Výpočet funkce se provede aditivním dělením; podrohnosti
jsou uvedeny v [5].

2'a) Výpočet protínání vpřed, jsou-li dány směrníky.
Tento výpočet patří k nejjednodušším postupům na spřa-

ženém stroji vůhec; uvidíme tu také zřetelně výhodu algel:íraic-
kého stroje. Úlohaprotínání vpřed je všeohecně známa, a proto
jen stručně zopakujeme její podstatu. Podle ohrázku v záhlaví
formuláře (Tab. 2) jsou dány dva známé hody, na nichž jsou
měřeny směrníky směrem na neznámý hod třetí; směrníky se
odvodí z orientované osnovy. Úkolem je vypočíst souřadnice
neznámého hodu. Postup na sp'faženém stroji:
1. Do výsledkových počitadel nastavíme vlevo YA, vpravo

Yl1, oddělíme 8 desetinných míst (postavení vozíku 7).
2. Do ohrátkového počíiadla natočíme XA (dvě desetinná

místa u algehraického stroje natáčíme vždy kladně; nastavovací
počitadla jsou dosud prázdná).
3. Podle znaménka nastavíme do NI tg ti (šest desetinných

míst).
4. V ohrátkovém počitadle přetočíme XA na XB.
5. Do Np nastavíme podle znaménka tg t2 (6 míst) a urov-

náme výsledktlvá počitadla; po urovnání čteme ve výsledko-
vých počitadlech YN (použije se výsledku pod menší tangentou),
v ohrátkovém počítadle stojí XN.
Nastavovací schemata a početní příklad najdeme v záhlaví

výpočetního vzoru č. 2 v tah. 2. Je patrné, že hěhem výpočtu
zůstávají všechny hodnoty ve stroji, takže do formuláře se za-
pisuje jen konečný výsledek. Tento technologický postup patří
k ukázkám převahy spřaženého stroje nad stroji jednoduchými.
Dodejme ještě, že nastavení tangent podle znaménka je třeha
chápat tak, že při záporné tangentě nastavíme příslušnou
hodnotu podle čes:venéhoočíslování na stroji Odhner a páku
devítkového mostu stlačíme dolů.

Také výpočet na jednoduchém stroji lze provést jednodušším
způsohem, jak ukázal Klietsch [4]; na jeho popis odkazujeme.

2h) Výpočet protínání vpřed s úhly.
Dvojitý algehraický stroj připouští hospodárný výpočet huď

podle známých vzorců
XN = XB ctg IX + XA ctg tJ + YA - YB

ctg IX + cztg tJ
YN = YB ctg IX + YA ctg tJ - XA + XB

ctg IX + ctg tJ
neho s použitím dvojího urovnání výsledkových počitadel.
Ačkoliv v dalším podáváme popis druhé metody, je její před-
nost celkem sporná,· protože vyžaduje vypsání celkem čtyř
údajů ze stroje; výpočet podle vzorců (4) se u stroje Odhner 135
ukazuje jako jednodušší a nevyžaduje jiného výpisu ze stroje
mimo výsledek. Je na počtáři, ahy si zvolil metodu podle svého
názoru; k výpočtu podle rovn. (4) připomínáme, že čitatele ohou
rovnic vypočteme současně v levém i pravém stroji; podle pří-
slušných znamének je třeha pouze rozhodnout mezi nastaveIiÍm
kladné neho dekadické hodnoty. Poté se provede děleni nej-
dříve levým strojem a pak pravým, jak ještě ukážeme při
vysvětlení nového početního postupu· pro .protínání zpětné.
Postup druhý je založen na výpočtu souřadnic paty kolmice
spuštěné s neznámého hodu na spojnici dvou hodů daných.
Výpočet podle vzoru 2 (viz tah. 2) je tento:
1. Do výsledkových počitadel nastavíme YA vlevo a YB

vpravo (8 desetinných míst).
2. Do nastavovacích počitadel nastavíme vlevo ctg IX a vpravo

minus ctg tJ s respektováIiÍm znamének; pro záporné hodnoty
použijeme devítkového mostu; šest desetinných míst.
3. Urovnáme výsledková počítadla; po zápisu hodnot podle

granckých značek vše smažeme (viz výpočetní vzor).
4. Celý postup se tentokrát opakuje s hodnotami XA a XB;

ostatní nastavované hodnoty jsou hez změny; po opětovném
urovnání vypíšeme výsledky podle granckých značek a vý-
sledné souřadnice nového hodu jsou pak:

YN=.+ •
XN= O + O

Znaménka dilčích výsledků • a O jsou patrná z tahulky
v záhlaví formuláře; k jejich určení zapíšeme do formuláře
pouze znaménka souřadnicových rozdilů daných hodů.
Dodejme ještě, že nastavovací schemata pro dvojitý počítací

stroj Brunsviga najde čtenář na př. v Geodetickém a kartogra-
nckém ohzoru z roku 1955 [7]. (Pokračování)

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Analytický planimeter

lnž. Ján Gašpar, OÚGK v Žiline 526.96
Návrh konštrukcie prístroja na graficko-mechanický výpočet

plochy obrazcov, ohraničených na mapách a plánoch lomenými
čiarami.
Návrh hol predložený pod heslom "Anaplan" autormi Inž.

Jánom Gašparom a Františkom Mašlonkom z OÚGK v Žiline
do súťaže pre vynálezcov a zlepšovatelov v ohoru geodézie
a kaJ;tograne, vypísanej v 5. čísle ročníka 1955 "Geodeticl!:ého
a kartografického ohzoru", ako riešenie tematickej úlohy č. 4.
Predkladáme širokej odhornej verejnosti na posúdenie, či

tento návrh rieši danú úlohu komplexne a či jeho realizáeia
a zavedenie do praxe hy holo účelné· vzhladom na únavnosť
doterajších sp6sohov planimetráže" ktorú hy ma!. ulahčovať a
zprijemňovať.
'Matematickým základom návrhu. je. I'Huilierova rovnica,

plochy polygonu v pravoúhlej súradnicovej sústave:,
2P = ,Ex,,(Yn-1 - Yn+l) ,

pretvoreriá pre d v a sl' 6lioby praktic~élio: ,YÝPQčtu ploch
týmto planimetrom na tvary

P = ,Exn .1y(n-l) "':.(n+i)' ~ ....• (1)
2

P = ,Ex" .1Yn ~ (n+l) + ,Ex".1Y(n~ I) -n .•. (2)

kde xnznači poradnicu istého vrcholu n od nulovej osi prístroja

"

a .1y rozdiely úsečiek súsedných (n - 1) a (n + 1) vrcholov,
aleho rozdiely úsečiek toho istého nvrcholu a súsednéhovrcholu
n + I, respektíve vrcholu n - 1 ohrazca, za predpokladu, že
výpočet sa deje v jednom zmysle.
Popis návrhu prístroja. Ohl'. 1.
Navrhovaný prístroj vo svojej fmikcii je aplikáciou analy-

tického výpočtu plochy ohrazca z numerických súradníc na
graficko-mechanický výpočet z rozdielov súradníc, odsunutých
z mapy aleho plánu priamkovými indexami Y, X.
Indexy sú paralelne plynule pohyhlivé a to vo smeroch vzá-

jomne presne kolmých a predstavujú tak osnovu pravoúhlych
rovinných súradníc.
Pohyh indexu X je prenášaný na lineárny (axyálny) pohyh

integračného kolečka K po priemeru kruhovej dosky D.
Pohyh indexu Y je prenášaný na rotačný pohyh kruhovej

doskyD a tým aj na rotačn'ý pohyh integračného kolečka K.
.Index X je pevnespojený smaticou 1W'a s ramenom R a tým

aj s integračným kolečkom K, takže X-M-R-K tvoria jeden
tuhý celok. Pohyb tohoto celku je ohstarávaný ručným gom-
hikom L (pre lavú 1'llku) prostredníctvom tyče T a šrúhu Š
pomocou konicky ozuhených prevodov. Šrúh Š má závit
o vysokom'stupantS=ťhnfíl.;'na któtoln je nasadéná matica M,'
unášajúca index X s}lolu s ramenom. R a, S celým kompletným
počftadlom. 'mi1dký 'a plynUIy'diod matic~, Y je zaistený
drážkou. ' .'
Index Y je pevne spojený -s vozíčkom V a jeho pohyb je

obstarávaný' ručným gomhíkom P (pre pravú ruku). Na ose
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Obr. 1.
ANALYTICKÝ PLANIMETER.

J'učného gomhíka je nasadené jemne ozuhené (rýhované) ko-
lečko, ktoré zaherá do rovnako verkého a rovnako ozuheného
kolečka súosého trojkolia T~, zah~rajúceho ďalej jednak do
rovnakého kolečka trojkolia Tk2 na ose kruhovej dosky D
a jednak do tovnakého kolečka na ose kladky Kit, takže prí.
padné mrtvé chody medzi ozuhenými kolečkami sú rovnaké
a preto sa eliminujú.
Kladka Kit je opásaná cez druhú, rovnakú kladku KI2 oheh·

ným ocefovým pásikom Ps (podohným ocefovému kapesnému
metru), ktorého konce sú ukotvené na vozíčku V ryhinami
tak, ahy sa pásik mohol šrúbkami primerane napnúť.
Týmto usporiadaním je zaručený synchronriý pohyh indexu Y

s rotačným pohyhom kruhovej dosky D, čo je základný pred.
poklad správnej funkcie prístroja.
Indexy X, Y hy holi zhotovené z fahkého čirého -akrylonu

(plexisklo) asi 1,5 mm silného, s jerime odspoduvyrytými a prí-
padne zeiene zharvenými priamkami.
Index X hy sa pohyhoval priamo po papieri mapy (plánu)

a index Y hy klzal po indexu X. Touto dispozíciou sa zahráni
paralaxe, pretože i keď sa index Y nepohyhuje v rovine papieru,
móžeme jeho pohyh sledovať ohidvoma očima a tak paralaxu
vylúčiť. -
Vozík V, unášajúci index Y, hehá v presnej a k ose šrúhu Š

presne kolmej ocefovej dfážke, ahy pohyh indexu hol pevný,
plynulý a Wadký.
Ahy chod celého pristroja hol fahký a hladký, sú všetky otá·

čavé súčiastky, okrem ručných gomhíkov, uložené v guličko-
vých aleho kuželových 'ložiskách.
Počítadlo je ohdohného prevedenia ako u iných mechanických

planimetrov. Len priemer integračného kolečka je viičší -
32 mni"a toto kolečko sa po kruhovej doske neposúva v kruž-
nici ale v priamke.
Vernier integračného kolečka umožňuje odčítanie 1 tisíciriy

jeho otočky, ktorá predstavuje pre všetky tri pou.žité mierky
planimetráže rovnakú najmenšiu plošnú jednicu, t. J.l m2•

Integračné kolečko je prit1ačované vlastnou váhoti celého
-počítadla kolmo na-kruhov6. dosku a jeho rovina máprechádzať
prihližne priamkou indexu X. -
V návrhu sú volené tri najhežnejšie mierky planimetráže

a to 1 : 1000, 1 : 2000, 1 :2880, ktoré sa dajú podfapotrehy
nastaviťprincipom "rýchlostnej smne", ako je to schematicky

vyznačené na ohrázku 2. Ozuhené kolečká trojkolia Tk2 sú
na spoločnej truhke, ktorú mož~o po ose kruhovej dosky D
posúvať a tak nastaviť patričný záher s kolečkami súkola Tk1•
li' Celá konštrukcia hy hola montovaná na masívnom kovovom
ráme rozmerov 265X 475 mm, ahy prístroj hol dostatočne
stahilný.
Pracovné pole prístroja má rozmery 140 X 200 mm.

Funkcia a použitie prístroja.
Každý mnohoúholník, ktorý sa vojde do pracovného pofa

prístroja, móžeme podfa základných rovníc 1. a 2. rozloži ť.
(analyzovať) priamkovými indexami X, Y na jednotlivé licho·
hežníky vzhfadom k nulovej ose Os a striedavými (nikdy nie
súčasnými) plynulými pohyhmi indexov vo sps>jenís mechaniz-
mom prístroja rozmery týchto lichohežriíkov vynásohiť a sú-
-činy algehraicky sčít a ť ako plochu celého ohrazca. _
Automatické vynásohovanie-nastavených poradníc X p.oJo.

vičnou hodnotou rozdielu úsečiekLl Y/2 dosahujeme tým, že
plnému lineárnemu. pohyhu indexu Y (s vrcholu navrehol
ohrazca) zodpovedá polovičriý rotačný pohyh 'kruhovej
dosky D, čo je umožnené správnym' pomerom medzi ohvodtni
integračného kolečka K a kladiek KI1- KI2 a správnym usporia·
daním prevodov v "rýcWostnej skrini", ako je vyznačené na
obrázku č. 2.
. K lepšej predstave:' keď.integračné kolečko K vysunieine. zo
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stredu kruhovej dosky napr. práve o jeho polomer 16 mm = X,
bude treba k jeho plnej otočke, ktorá predstavuje 1000m2 =
= X . LIY, otočiť i kruhovú dosku o plný uhol, čo by zodpove-
dalo pohybu indexu Y v mierke I: 1000 o hodnotu 1000: 16
mm = 62,S mm = LlY.

Aby sme dosiahli potrebný polovičný rotačný pohyb
kruhovej dosky a tým aj integračného kolečka, je obvod kladiek
KIl-KI2 upravený na dvojnásobok LlY, čiže na 125 mm
(0 = 39,788 mm). Úpravou prevod6v v "rýchlostnej skrini"
bude potom prístroj pre dané mierky automaticky vy-
násobovať l'ubovolné poradnice (X) polovičným rozdielom
úsečiek (LIY/2).

Všetku túto počtársku prácu nám vykoná integračné kolečko
vo spojení s kruhovou doskou a registračným ciferníkom auto-
maticky, pričom obsluha prístroja pozostáva jedine V strieda-
vom nastavovaní indexov na vrcholy obrazca prostým točením
ručných gombíkov podla týchto dvoch pravidiel:

1. pravidlo "ob vrchol".
Postup zodpovedá rovnici 1. Vynásobujeme nastavené po-

radnice x každého vrcholu polovičným rozdielom úsečiek y
dvoch súsedných vrcholov striedavým nastavovaním indexov
X, Y ob jeden vrchol. Najúčelnejšie bude voliť za východiskový
(prvý) vrchol vždy lavý krajný vrchol a postupovať vo zmysle
chodu ručičiek hodinových.

Index X nastavíme na vrchol prvý (n), index Y na vrchol
posledný (n - 1). Toto je východzie postavenie indexov. Od-
čítame údaj počítadla a zapíšeme. Výpočet_započneme indexom
Ya to tak, že ho presunieme na vrchol druhý (n + I). Potom
index X presunieme s vrcholu 1 na vrchol 3, index Y s vrcholu 2
na vrchol 4 atď. vždy striedavo ob vrchol, teda ruka pravá -
lavá, pravá - lavá atď. až absolvujeme všetky vrcholy a
s indexom Y sa octneme opať na jeho východzom vrchole
(poslednom). Odčítame údaj počítadla, nadpíšeme ho nad
východiskový údaj a utvoríme rozdiel, čím obdržíme čistú
plochu planimetrovaného obrazca.

Toto pravidlo "ob vrchol" možeme dosledne použiť len u ob-
razcov s nepárnym (lichým) počtom vrcholov. Pri párnych
(sudých) vrcholoch si vypomožeme pomocným "vrcholom",
vložením krátkej tužkovej rysky do strany a to u jednoduchých
obrazcov, kde párnosť zistíme na prvý pohlad do najdlhšej
strany a u mnohostranných obrazcov do strany poslednej.
Párnosť vrcholov zložitého obrazca poznáme po "prvom kole"
výpočtu z toho, že s indexom X by sme sa ocitli opať na výcho-
diskovom bode. Možno sa ovšem zaobísť i bez výpomocného
"vrcholu", ale ten sposob už komplikuje pravidlo "ob vrchol"
a preto ho tu ani neuvádzam a koho to hlbšie zaujíma, može
o ňom sám pouvažovať.

Podlil pravidla "ob vrchol" možno však planimetrovať skrá-
tene štyrúholníky a to tým sposobom, že buď a) index X,
alebo h) index Y postavíme do diagonály obrazca a výpočet
prevedieme takto: Y nastavíme na lavý krajný vrchol, čiže na
prvý a X na vrchol druh ý, odčítame počítadlo a planimetru-
jeme - Y na vrchol tretí, X na vrchol štvrtý, Y na
vrchol prvý - odčítame počítadlo, utvoríme rozdiel a vý·
počet je ukončený. V prípade a) vynásobujeme výšky dvoch
trojuholníkov ich polovičnou základňou a v prípade b) vyná-
sobujeme spoločnúzákladňu polovičnýmivýškami trojuholníkov.

2. pravidlo "s vrcholu na vrchol".
Postup zodpovedá rovnici 2.
Oba indexy nastavíme na lavý krajný vrchol, čo je východzie

postavenie k výpočtu. Odčítame počítadlo a zapíšeme. Výpočet
započneme indexom Y ako u pravidla 1. (možeme ovšem za-
počať aj indexom X, na lubovolnom vrchole a lubovolným
zmyslom) a presunieme ho na vrchol druhý, potom presunieme
X tiež na vrchol druhý, Y na vrchol tretí a za nim X tiež na
vrchol tretí atď. striedavo s vrcholu na vrchol Y-X, Y-X,
čiže ruka pravá - lavá, pravá - lavá .•. až s obidvoma in-
dexama sa opať octneme na východiskovom vrchole. Tu poradie
indexov zameníme a pokračujeme ďalejvo výpočte zase s vrcholu
na vrchol v poradí X- Y, X- Y, čiže ruká lavá - pravá,
lavá - pravá atď.•.. až sa znovu (tretíkrát) dostaneme s obi·
dvoma indexama na východiskový vrchol. Odčítame počítadlo
a utvoríme rozdiel, čím je výpočet ukončený. Toto pravidlo
možno použiť pre každý obrazec dosledne.

Je zrejmé, že výpočet plochypodla 'pravídla 1. bude rých-
lejší, lebo indexy nastavujeme na vrcholy len raz a okrem toho
nemusíme s indexami "v prvom kole" prechádzať cez-obratové
vrcholy obrazca, ale len najkratšou dráhou ob vrchol. Obzvlášť
bude výhodný čo do rýchlosti skrátený výp.očet plochy
štyrúholníkov, ktorých sa v praxi vyskytuje najviac. '

Výpočet podla pravidla 2. bude pomalší, lebo indexy musíme
na každý vrchol nastavovať dvakrát.' Zato ale bude výpočet
pravdepodobne presnejší, lebo obrazec rozkladáme na dvoj-
násobný počet užších prúžkov a malé osobné chyby zavinené
pozorovatelom sa budú lepšie eliminovať. Okrem toho druhý
sposob takmer na 100 % vylučuje hrubý omyl vo výpočte,
lebo pravidlo je velmi jednoduché a vyžaduje len minimálnu
pozornosť pracovníka.
Rektifikácia.

S prístrojom podla tohto návrhu by bolo možno primerane
presne pracovať - odhliadnúc od osobných chýb zavinených
pracovníkom - len vtedy, keby všetky jeho podstatné sú-
čiastky a ich montáž boli ideálne presne prevedené. To však
sotva može splniť i sebepresnejšia výroba. Je preto v návrhu
pamatané na možnosť vylúčenia menších výrobných nepres-
ností vhodnou rektifikáciou.

Rektifikáciu prevedieme sošikmením oboch indexov X, Y
o malé úhly IX, 13 šrúbkami na nosníkoch indexov. Keď totiž
sošikmíme oba indexy o úhly IX, 13 rovnakého zmyslu, pri pla-
nimetrovaní určitej plochy P obdržíme na počítadle plochu P'
vačšiu o +LIP. Keď indexy sošikmíme o úhly rozdielneho
zmyslu, 'obdržíme plochu P' menšiu o -LIP. Táto diferencia
plochy LIP je presne úmerná súčinu danej plochy P so súčinom
tangent oboch úhlov sošikmenia indexov a jej znamienko je
shodné so znamienkami súčinu oboch tangent, čiže ±L1P =
= P . tg IX _ tg 13. Keď teda obe tangenty budú rovnakého zna-
mienka, bude ich súčin kladný, keďbudú rozdielneho znamienka,
bude ich súčin záporný a podla toho i LIP bude buď kladná,
alebo záporná. Nezáleží na tom, v ktorom zmysle indexy so·
šikmíme. Sošikmenie len jednoho z oboch indexov nemá na
výsledok planimetráže žiadneho vlivu, lebo tangenta druhého
indexu je nulová a teda i LIP= f'J. Matematický a grafický
dokaz tohoto zaujímavého zjavu tu pre nedostatok miesta
neuvádzam. Bol však uvedený v podrobnom popise návrhu
pre súťaž vynálezcova zlepšovatelovo

Vhodným sošikmením indexov možeme teda vylúčiť všetky
systematické chyby prístroja, prípadne možeme takto počítať
plochy priamo so srážkou papieru. Súčin tangent násobený
100 možeme totiž považovať za percento danej plochy a tak
potrebné sošikmenie indexov pre obidva účely predom presne
vypočítať. Za tým účelom sú na ráme prístroja vyznačené
stupnice tangent O,± 0,20, na ktQré možno sošikmenie indexov
nastaviť podla predom vypočítaných súčinitelov súčinu tan·
gent.

Tak na príklad prístroj by dával pre mierku 1 : 2880 syste-
matickú chybu +1,25 % plochy. Na jej vylúčenie musíme in-
dexy sošikmiť tak, aby súčin tangent úhlov sošikmenia činil
-0,0125. Rozložíme teda tento súčin na súčinitelov -0,100 a
+0,125, a indexy na ne nastavíme podla stupníc, lahostejno,
ktorý index na ktorý údaj sošikmíme.

Iný príklad: prístroj by dával pre mierku I : 2000 systema-
tickú chybu +0,65 % plochy a mali by sme planimetrovať na
mape s plošnou zrážkou 0,82 %. Požiadavky na rektifikáciu sú
protichodné, preto stačí ju previesť na ichrozdiel + 0,17 %.
Súčin tangent má byť + 0,0017. Súčinitelia možu byť +0,05
a + 0,034, alebo -0,02 a -0,085. Zasa je lahostajné, ktorý
index na ktorý údaj sošikmíme. Rektifikáciu bude možno
previesť velmi presne, pretože tangentové stupnice sú dosť
-široké.

Skúška presnosti prístroja.
Aby sme mohli kedykolvek preskúšať presnosť prístroja pre

wetky pracovné mierky, je pohyb oboch indexov vymedzený
pevnými zarážkami a to pre index Y zarážkami Zl' Z2 v pres-
ne j vzdialenosti 200 mm + rozmer vozíčka V a pre index X
zarážkami Zg, Z4 v presnej vzdialenosti 140 mm + rozmer
matice M.

Skúšku prevedieme tak, že index X vysunieme po homú
zarážku Zg a index Y po lavú zarážku Zl' zapíšeme údaj po·
čítadla a potom Y presunieme k pravej zarážke Z2' X k dolnej
zarážke Z4' Y zpať k zarážke Zl a zapíšeme údaj počítadla.

Rozdiel údajov počítadla by mal dávať plošný údaj pre
mierky

1 : 1000 I ha 40 a 00 m2

1 : 2000 5 ha 60 a 00 m2

I : 2880 11 ha 61 a 22m2

Ak sa pri tejto skúške objavia rozdiely, treba ich vyjádriť
v % a podla toho previesť presnú rektifikáciu sošikmenímin·
dexov.Túto rektifikáciu bude treba previesť prípadne raz
navž<ly, alebo na dlhé časové obdobie a mOlŽebyť pl'e každú
mierku vyznačená priamo na tangentových stupniciach.
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Upotrebitelnosť nového planimetru a jeho pred-
nosti v praxi.

O výhodách nového planimetru, vyhotoveného podla tohoto
návrhu, by sa dalo celkom zodpovedne hovoriť až po preskú-
šaní solídne vyhotoveného prototypu. Dajú sa však už teraz
na základe podrobného konštruktívneho návrhu vyvodiť nie-'
ktoré závery prostou úvahou.
Analytického planimetru by bolo možno v praxi použiť

pre výpočet ploch akýchkolvek obrazcov s lomeným obvodom,
ktoré sa vojdú do jeho pracovného pola. Vilčšie obrazce by holo
nutno planimetrovaťpo častiach. Príliš tupé a nezretelné vr-
choly by bolo treba vopred jasne vyznačiť priečnou tužkovou
ryskou.
Pristroj by sa obzvlášť dobre hodil p!e výpočet ploch štyr-

úholníkov a obrazcov s velmi členitým obvodom, ako sú napr ..
drobné parcely intravilánov, klukaté potoky, cesty, enklávy
atď. Tiež pre kontrolné výpočty komplexov parciel by sa velmi
dobre osvedčoval.
O prednostiach analytického planimetru oproti všetkýin

doterajším planimetrom treba povedať toto:
Presnosť a rýchlosť práce týmto novým prístrojom nemusím

zoširoka obhajovať, keďže móžem poukázať na skvelý článok
s. inž. Fr. Hromádku "Ekonomie zeměměřické práce", uverej-
nený v 9. čísle ročníku 1955 "Geodetického a kartografického
obzoru", v ktorom· srovnáva Coradiho vozíkový planimeter
s planimetrom nitkovým a' s grafičkým spósobom určovania
ploch po stránke presnosii a výkonnosti na základe výsledkov
mnohých skúšok. Zo záveru článku citujem: "Z výsledků
našich pokusů s parcelami čtvercovými a s parcelami, u niéhž
převládá jeden rozměr, je patrno, že grafický způsob vykazoval
ve srovnání s ostatními plochoměrnými methodami po stránce
přesnosti nejmenší výkyvy.Hlavně u čtvercových parcel nebo
parcel velmi širokých se výborně osvědčil. Tento grafický
způsob má však tu vadu, že u menších ploch není ekonomický.
Určování ploch se tu skládá ze dvou úkonů: 1. Odměřování
grafických souřadnic. 2. Výpočet výměr z těchto grafických
souřadnic. Tím se nám určování ploch časově prodlouží. Přesto
však můžeme tvrditi, že tento grafický způsob určování ploch
z grafických souřadnic nám skýtá velké možnosti a naznačuje
novou cestu v plochoniěrství. Zvláště podařilo-li by se sestrojit
přístroj, který by oba úkony spojil v jeden, dosáhli bychom
skvělých výsledků po stránce přesnosti i hospodárnosti".

Takýmto prístrojomje rozhodne navrhdvaný ana-
lytický planimeter!

Konštrukčnými výhodami oproti planimetrom výslovne in-
tegračným, ktoré priaznivo ovplyvňujú presnosi, sú: istejšie
vedenie meracích značiek, stále plný točivý moment integrač-
ného kolečka a rovnaká najmenšia plošná jednica pre všetky
mierky. Práve tieto tri základné podmienky nie sú u plani.
metrov integračných dokonale splnitelné. SÚ zdrojom chýb a
činia tieto planimetre pre 'presnú prácu nespolahlivými, Tak
napr. integračné kolečko, u ktorého sa uplatňuje len cosínusová
zložka točivého momentu, sa v kritických polohách často zastaví,
ačkolvek by sa malo točiť. Anaplan nemá žiadnu' takúto kri-
tickú polohu. '

Najviičšou a nespornou výhodou analytického planimetru
oproti všetkým doterajším planimetrom bude však rozhodne
pohodlie pri práci.
Pracovné pohodlie s novým planimetrom je oproti plani-

metru nitkovému evidentné a netreba sa o tom ďalej šíriť.
Rozdvojený pohyb indexov sa bude snáď zdať niekomu ne-

výhodou a krokoPJ. zpilť vóči planimetrom integračným, kde
oba pohyby. sú slúčené v. jedinú značku, vedenú po obvode
obrazca.

Avšak v praxi práve tento rozdvojený, ale pevne
ovládatelný pohyb bnde tou najviičšouvýhodou!
Lebo kým jedinú značku nutno viesť velmi opatrne volnou
rukou po obvode obrazca za stále vypiitej pozornosti od za-
čiatku až dokonca, čo je pri masovej práci velmi Únavné,
bude ovládanie priamkových indexov pevné, lahké, spolablivé
a velmi pohodlné prostým točením gOlÍ'lbíkov oboma, stabilne
podopretýma rukama a obidvoma očima. 'Pritom sledovanie
dvoch indexov 'nebude ani zdaleka tak namáhavé ako sledo-
vanie jedinej značky, lebli zvýšenú pO'zornosť bude 'treba
venovať len nastaveniu na vrcholy, teda len striedavé a nie
stálé napínanie pozornosti. Okrem toho možno prácu hocikedy
prerušiť, alebo pri náhodnom prebehnutí vrcholu sa s indexom
vrátiť zpiiť bez toho, aby celá predchádzajúca práca vyšla
nazmar, čo je pri iných planimetroch nemyslitelné.

Pracovné pohodlie bude mať rozhodujúci vplyv i na presnosť
a produktivitu práce, lebo tu takmer odpadá možnosť hrubých
chýb a ich vyhlaMvanie, ale hlavne preto, že odpadá rých1y
pokles výkonnosti pracovníka v dósledku únavy. Vieme všetci
velmi dobre zo skúsenosti, že práca s podobným pristrojom,
kde sa stále čosi pohybuje a točí, je ukludňujúca i zábavná a ne-
unavuje, ak manipu:lácia pritom. je pohodlná a jednoduchá.
Moment p'ohodliapri práci je rozhodujúcU pri všetkých geo-
detických.· strojoch a pomóckach, nakoIko unavený pracovník
nielen že pracuje čím ďalej tým pomalšie, ale i horšie a dopúšťa
sa často ihrubýc~ omylov.

;Pohodlie v práci je podstatným zmyslom zavádza-
nia novej techniky!
1Prosímsúdruh~v z praxe, aby sa o tomto ,návrhu, ako aj

o ostatných návrh<lCh, oboslaných do súťaže, kriticky vyjadrili
na stránkach tohoto časopisu, aby sme si tak vzájomne preve-
rili potreb'y a túžby po dokonalejších pomóckach v praxi nášho
oboru, v súlade s. podivuhodným pokrokom vedy a techniky
v ostatnýeh oboroch. '.
Dúfam, že aj 'ostatní súdruhovia zlepšovatelia, účastníci

súťaže, uverejnia čo najskór svoje návrhy, aby sme si ich
mohli vzájomne porovnať a zhodnotiť a pustiť' sa s elánom do
ďalších sútaží v Pl'0spech čs. geodézie a kartografie.

E~onomický způsob vyrovnání podzemníhopolygl}nu a důlní
i pylygonové sítě

Ing. Ivo Tyl, TRD Teplice
I~g. Věra Tylová, SRP T~plice 526.99: 622.1

Dnes, při tak bouřlivém růstu našich dolů, ať již rudných či
uhelných li zvýšených úkolech důlně-měřické služby, nedochází
v praxi k' vyrovnání důlní sítě pro nedostatek času. A přece
právě polygonové sítě našich dolů, jako jediný zdroj určení
m1sta i orientace pod zemí, by měly být budovány s co největší
pečlivostí., ,
V dole není možno dbát vždy všeca zásad o nejvhodnějším

tv;aru či velikosti stran polygonového pořadu a tak zbýVá
důlnímu ri;Lěřičije* péče o způsob měření a vyhodnocení. Právě
Pl'0to by měla býť,podzemní polygonová síť alespoň vyrovnána.
'Polygonov;í síť vzniká' totiž v dolech jiným způsobem než

n~ povrchu. Poněvadž jest nezbytně nutné znát současný stav
d~lních děl, tvoří důlní polygon měřickou kostru zároveň
s postupem tohoto díla. To znamená, že jeden polygonový
pořad vzniká v dlouhém časovém úseku a jeho připojení na
jiný polygonový pořad v uzlovém bodě je možné třeba až po
n~kolika letech. Proto je důlní měřič nucen počítat přibližné
souřadnice v hlavní důlní knize již z nevyrovnaných směrníků.
A, protože ten nejobvyklejší přibližný způsob vyrovnánípoly-
gonového'pořadu, známý ze zeměměřické praxe, předpokládá
výpočet přibližný{lh souřadnic již z vyrovnaných směrníků,
musel by 'důlní měřič provádět nový výpočet. Toto je nehos-
podárné a v praxi' skoro nemožné.
Proto jsme hledali způsob, který by nás rychle a jednoduše

dovedl k .vyrovnání pořadu při zachová~í' výpočtu souřadnic
polygonových bodů z· nevyrovnaných jižníkii .
.víme, že souřadnicový rozdíl je roven

LlX12 = S12 cos a12
LlY12= S12 sin a12

Vyrovnané a tedy nejpravděpodobnější hodnoty a12jsníe dříve
neměli a výpočet v důlní knize byl počítán s hodnotou a{ ,
takže souřadnicové rozdíly vypočtené a zapsané jsou

Llx' 12=S12' cos a' 12
Lly'12= S12 sin a' í2

Jižníky vyrovnaI,Lé se liší od nevyrovnaných o hodnoty
ila;2' takže i souřadnicové rozdíly vypočtené z hodnot nevyrov-
naných jižníků a vyrovnaných se budou lišit o malé hodnoty
Llilx{2 a My;

~2 = a' 12+ ila' 12
Llx12 = Llx'12 + ilLlx'12
LlY12= LlY'12+ ilLlY'12

Dosadíme·li rovnice (2) do rovnic (1) dostaneme:

Llx'12+ ilLlx'12 = S12,cos(a'12+ ila'12)
Lly'12+ ilLly'12= S12 sin (a' 12+ ila' 12)

Nás budou zajímat hcdnotyilLlx'12 a ilLlY'12' neboť to jsou
ho~noty, které bychom přičetli již k vypočteným souřadni-
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I
LI x' IBodl Y' X'

ISt Polygon. Směrnik I Délka sin IX l51 !':,.y 61!':,. x l5L1y l5L1x Y Xúhel strany . cos IX bf:,y b!':,.x Lly Llx

702
226,1450

0,29126 + 1,401 + 4,601 696 9103,384 6014,400
696 gr 0,95665
1 192,0700 18;8150 4,810 1 9104,785 6019,001

-15,928 + 4,286 9088,857 6023,287 (b!Lly]97,9200 0\96565 2 9088,857 6,023,287 l5sLlYn =w-- Sn
2 316,7350 16,495 0,25986

-- .

322,2523 0,93952 + 1,1 + 1,0 . -10,627 + 3,874 9078,230 6027,161 l5lXn-27 -27 0,34250 - 0,2 - 0,4 + 1 + 1 3 9078,231 6027,162 b1L1Yn= + Llxn-,.
3 205,5200 322,2550 11,311 + 0,9 + 0,6 -10,626 + 3,875 e

293,2446 0,99438 + 1,5 + 1,4 -14,762 - 1,571 9063,468 6025,590 (l5!Llx].•..•27 -54 0,10583 + 0,1 - 1,2 + 2 4 9063,471 6025,591 ďaLlxn = -.-]-. Sn
4 170,9950 293,2500 14,846 + 1,6 + 0,2 -14,760 - i,571 ' [s
-

309,5469 0,98886 + 2,5 + 2,3 -24,677 + 3,732 9038,791 6029,322
/jlXn-27 -81 0,14953 ~ 0,5 - 3,1 + 2 - 1 5 9038,796 6029,322 b1L1xn = - LlYn-,-,

5 216,3050 309,5550 24,958 + 2,0 - 0,8 -24,675 + 3,731 e .
-

224,2267 0,37159 + 1,8 + 1,8 - 6,720 -16,790 9032,071 6012,532
-27 -108 0,92840 + 2,9 - 1,1 + 5 + 1 6 9032,081 6012,S33

6 114,6825 224,2375 18,085 + 4,7 - 0,7 - 6,715 -16,789
-

124,6290 0,92601 + 0,5 + 0,5 + 5,155 - 2,101 9037,226 6010,431
-27 -135 0,37749 + 0,4 + 1,1 + 1 + 2 7 9037,237 6010,434

7 100,4050 124,6425 5;567 + 0,9 + 1,6 + 5,156 - 2,099--
103,8638 0,99814 + 1,3 +. 1,3 +13,470 - 0,822 9050,696 6009,609

-27 -162 0,06091 + 0,2 + 3,4 + 1 + 5 8 9050,708 6009,617
8 179,2375 103,8800 13,495 + 1,5 + 4,7 +13,471 - 0,817

110,5136 + 2,0 + 1,9 +19,924 - 3,327 9070,620 6006,282
-27 -189 0,98635 + 1,0 + 5,9 + 3 + 8 9 9070,635 6006,298

9 206,6525 110,5325 ' ?O,200 0,16469 + 3,0 + 7,8 +19,927 - 3,319

153,9510 + 1,3 + 1,3 + 8,847 -10,026 9079,467 5996,256
-27 -215 °t66164 + 3,4 + 3,0 + 5 + 4 10 9079,487 5996,276

10 243,4400 153,9725 13,371 0,74982 + 4,7 + 4,3 + 8,852 -10,022
. --

143,6833 0,77343 + 1,1 +. 1,1 + 8,918 - 7,309 9088,385 5988,947
11 -27 -242 0,63388 + 2,7 + 3,4 + 4 + 4 U 9088,409 5988,971

189;7350 143,7075 11,530 + 3,8 + 4,5 + 8,922 - 7,305

101,4631 0,99973 + 1,0 + 1,0 +10,139 - 0,237 9098,524 5988,710 '
-27 -269 0,02340 + 0,1 +4,4 + 1 + 5 12 9098,549 5988,740

12 ,157,7825 101,4900 10,142 + 1,1 + 5,4 +10,140 - 0,232-
23,9054 0,36717 +. 3,0 + 2,9 +U,199 +28,371 9109,723 6017,081

13 -27 -296 0,93015 -13,1 + 5,9 - 10 + 9 13 9109,738 6017,119
122,4450 23,9350 30,502 -10,1 + 8,8 +U,189 +28,380-

323,1102 + 0,5 + 0,5 - 4,952 + 1,884 9104,771 6018,956
-27 -323 0,93465 - 1,0 - 2,5 - 1 - 2 1 9104,785 6019,001

1 99,2075 323,1425' 5,298 0,35557 - 0,5 - 2,0 + 4,953 - 1,882
---- .

316,7350 [b! !':,.y] +18,0 +17,0
-27 -350 [l51 !':,.y] - 4,0 +18,8

2 193,6275 316,7700 16,495 +14,0 +35,8

covým rozdílům v důlní knize a dostali bychom hned souřad-
nicové rozdíly vypočtené z vyrovnaných jižníků.
Z rovnic (3) vypočteme

l5L1xfl = - Llxfl + Su cos 1Xl,!• cos dlX~! - sla sin 1Xl,!• sin l5lXía
úhel !51X),a je úhel malý, proto můžeme položit

cos lSlXl,1= 1
lSlX'sin blX' =---!!

II e'
"LI ' LI ' .+ ' ., l51X'uu x12 = - Xu SU' cos IXlI - S12 s1n1X11-,,-e
bLl • LI' /j1X~!

Xu = - Y12'7

Obdobnou úpravou.' dostaname (4)
l5L1y' == +'Llx' b.xil

U , • e"
Tyto vztahy dostaneme i přímo diferencováním rovnic (1).

Tím jsme dostali velmi jednoduché vztahy pro opravy sou-
řadnicového rozdílu při dodatečném vyrovnání směrniků. vý-
počet vztahu (4) lze provádět snadno a rychle na logaritmickém
pravítku s přesností postačující přesnosti výpočtu,
.1x', Lly' dosadíme v metrech na jedno desetinné místo,

blX' dosadíme v jednotkách vteřin,
CI" dosadím~ v tisících.

To znamená, že všechna čísla jsou trojčíslím, takže výsledek
vyjde zcela přesně v mm na jedno desetinné místo.
Takto máme pÍJ.vodní polygonový pořad z nevyrovnaných

směrnikůrychle převeden na obvyklý způsob výpočtu a vy-
rovnání. Nyní bychom mohli připojit další opravy souřadni-
cových rozdílů normálním rozdělením souřadnicových odchylek,
jak se provádí v praxi. Celý výpočet je přizpůsoben hlavní
důlní knize. Praktický způsob výpočtu je zřejmý z přiloženého
výtahu z hlavní knihy (tab. 1).}-
Tento způsob Vyrovnání byl podán jako zlepšovací návrh

u TRDv Teplicích.
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Literární hlídk~
526.36: 526.74 Bodemiiller, H. a Gerke, K.
Beitrlige zur Schwerekorrektion geometrischer NiveUements;

(Piispěvky k tíhovým opravám geometrické nivelace.) Nieder-
siichsisches Landesvermessungsamt, Hannover 1955.
Řešení mnohých otázek vyžaduje stálou výměnu zkušeností

z výsledků praktických měření a vědeckého hádání. Dolno-
saský zeměměřický úřad proto spolupracuje čas od času s vě-
deckými institucemi a výsledky uveřejňuje.
V současné dohě vstupuje opět do popředí souhorné vyrov-

nání evropských nivelací a jejich napojení na maregrafy. Od
posledních desítiletí minulého století hylo přikročeno teprve
po šedesáti letech k řešení této stěžejní geodetické otázky, jejíž
důležitost zejména z hospodářské stránky je ohzvláště prů-
kazná.
Pojednání má dvě části. První autor se zahývá příspěvkem

k řešení dynamických oprav at(loretickou odchylkou uzávěru
geometrické nivelace. Určení výšek vědeckého charakteru je
jedním z hlavních prohlémůřešených geodetickou asociací
mezinárodní unie geodetické a geofysikální. Autor nastiňuje
vývojové tendence a hlavní myšlenky význačnějších autorů
z ohoru teorie přesné nivelace, které geniální německý geodet
Helmert vtiskl svou chllrakteristickou důkladností a elegancí
propracovanou generální linii. Účelem pojednání jesriaha při-o
spět praxi při volhě vzdálenosti tíhových hodů podél nivelač-
ních pořadů při různých požadavcích přesnosti a za rozličných
terénních podmínek, zhodnotit použitelnost dosavadních map
isanomál příp. normálního tíhového pole. Zkoumání se týkají,
jak !lutor poznamenává, spíše použití než teoretických zá-
kladů, které již hyly v minulosti vyjasněny. Několik stránek
začátku pojednání je věnováno základnímu vztahu mezi po-
tenciálem a zemskou tíží a následuje hodnocení dynamických
oprav a teoretické odchylky uzávěru nivelačního polygonu.
Výšky dělí tímto způsohem:
I, Vědecké výšky.

1. Dynamické výšky (pravé)
2. Orthometrické výšky (pravé).

II. Technické výšky (název v češtině není zaveden, v němčině
"Gebrauchshohen").
1. Nivelační výšky

a) hez korekce
h) se sféroidickou (normální orthometrickou) opravou.

2. Vědecké technické výšky (s přesnou teoretickou od-
chylkou uri:ávěru).

Pozoruhodná je část textu na str. 17., kterou volně citujeme
v českém překladu, poněvadž vyslovený názor je u mnohých
odhorníků hěžným pojetím, ale u mnohých jednostranných
teoretiků neho praktiků nevyjasněným prohlémem:. "Přesto
jsou sféroidicky opravované nivelační výšky technickými výš-
kami v pravém slova smyslu a zaslouží si největší pozornosti
i když mají teoretické nedostatky. Sféroidicky opravované ni-
velační výškové rozdíly podávají normální část teoretické od-
chylky uzávěru nivelačního polygonu, která je zpravidla hlav-
ním dílem."
Praktická měření výšková a gravimetrická (po 0,1 km) na

pokusném pořadu v hlízkosti pohoří Harzu hyla zpracována
s náležitou důkladností, při čemž dynamické opravy hyly po-
čítány pro úseky dlouhé. 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 a 5,0 km. Takto
různým způsobem počítané dynamické opravy nelišily se více
než o zlomky milimetrů. Doporučení přijatá mezinárodní komisí
pro evropskou nivelaci uvádějí za normálních okolností tyto
vzdálenosti tíhových bodů:

v rovině' 2 -3 km.
v mírné pahorkatině 1 -2 km,
v pohořích 0,5-1,5 km.

Nakonec autor poznamenává, že dalM praktická :Ilkoumání
mohou s konečnou platností. Vymezit přesněji náležitou syste-
matičnost prací.
Tohoto dalilíhopraktického zkoumání týká Sedruhý díl zpra-

covaný K. Gerkem a pojednávají<;í o výpočtu orthometrických
oprav z mllp isanom.ál. Jako v prvním díle pojednává zde
druhý autor nll prvJl,ích stranách krátce Ovšeohecných pojmech
týkajících Se v této části orthometrické teorie, jejího vztahu
k dynllmieké teorii, uvádí názory autorů jednotlivých pojed-
nání ft způsohu oprav nivelllčníeh měření a to Lederstegera,
Ramsayera, Baranova (pseudo-sférické výšky), Bomforda
(quasidynllmické výšky), Vignala (modifikované sféroidické
výšky) a Junga.

Poznamenává, že po mnoha návrzích a celkem po navzájem
různých posudcích musí praxe zodpovědět tyto otázky. Hlavní
část druhého dílu je věnována propočítání nivelačních oprav
z mapy isanomál 1: 200 000. K tomu účelu byly použity
4 velké uzavřené nivelační polygony s 16 pořady D celkové
délce 3525 km v západním Německu. Výsledky hyly zpraCO-
vány přehledně a pro každý pořad byl graficky sestaven výškový
prom, dynamické a orthometrické opravy a Bouguerovy ano·
malie z mapy isanomál. V přehledech je uvedeno pro každý
pořad: délka pořadu, střední a největší výška, dynamická
oprava maximální a minimální, orthometrická oprava maxiM
mální a minimální a průhěh Bouguerovy anomalie. V tahulce
jsou uvedeny též v jednotlivých pořadech největší změny
orthometrické opravy a Bouguerovy anomalie na 1 km. Do·
sahují maximálně 5mm/km a 2,86 mgl/km. Dále jsou sestaveny
v další tabulce pro jednotlivé uzavřené polygony dynamické,
orthometrické a sféroidické opravy. Toto sestavení je vysoce
zajímavé a poskytuje odhorníku cenné poznatky.

Konečné výsledky jsou:

Délka
Odchylka v uzávěru

Polygon z dyn. oprav I z ort. oprav I ze sfér.oprav
km mm mm mm

I 1175 + 2,56 + 2,52 + 2,43
II 720 - 3,87 - 3,91 - 4,45
III 1099 +27,63 +27,66 +27,91
IV 1013 +81,52 +81,53 +64,45

Na první pohled vidíme, že teoretická odchylka uzávěru
počítání z dynamických a orthometrickýeh· oprav je až na
chyhy vzniklé zaokrouhlováním stejná, což odpovídá teore-
tickým předpokla,dům. Sféroidická oprava počítaná z normál-
ního tíhového vzorce v nulové hladině je v prvých třech pří-
padech téměř stejná s předcházejícími opravami ••v posledním
čtvrtém polygonu však se liší o 17 mm. Kromě toho dosahují
teoretické odchylky uzávěru ve třetím a čtvrtém polygonu
dosti velkých hodnot a to 27 mm a 81 mm, příp. 64 mm.
Zkoumáme-li důkladněji toto pojednání, můžeme zcela dohře

uvést příčiny. Uvedené polygony obsahují pořady na západní
straně ve směru jih-sever podél řek, tedy v údolí, zatím co
východní pořady prochá:llejí pahorkatinou.
Pro menší výšky jsou opravy menší a prQ větší výšky jsou

opravy větší v důsledku shíhavosti hladinových ploch. Ne-
souhlas ve čtvrtém polygonu v teoretické chyhě v uzávěru
počítané z naměřených tíhových hodnot a normálních tíhových
hodnot vysvětlíme velkou změnou tíhové anomalie v jižním
pořadu polygonu. V konečném závěru pojednání však tyto
příčiny nejsou uvedeny.
Autoři ohou pojednání nenavrhují přesnější smerwce pro

provádění nivelačních a gravimetrických měření pro účely
.mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí, příp. státních sítí
nebo pro vložení podrobných sítí, nýhrž jen shrnují poznatky,
které získali. Účelné provádění prací vyřeší si patrně teprve
geodetická služha,příp. její spolurozhodující orgány.
Geodetická asociace vyřešila otázku spojení nivelačních sítí

a navázání na maregrafy jednoduše a zcela jasně. Žádá od jed-
notlivých států pouze převýšení pořadů od jedné státní hra\1Íce
k druhé propočítané podle určitých směrnic též s tíhovými
opravami a ponechává na vůli jednotliVÝm státům, v jakém.
systému si svoji nivelační síť hudují. Je však otázkou, jakáje
sourodost západoevropských nivelačních sítí. Wi
526.9 : 623.4 Tulak, R.
Geodesie v dělostřelecké měřické praxi
Vydalo Naše vojsko, nakladatelství, n. p. v Praze 1957, jako

svou 1635. puhlikaci edice Malá vojenská knihovna, svazek 62.
Str. 109,67 ohr., čet. tah., lit. 3; cena šité hrož. 4,90 Kčs.
Ve vojenské literatuře dosud chyhí vhodná praktická příručka

pro vojenské kursy, Svazarm atp., která by shrnovala a srozu-
mitelnou formou osvětlovala vše, co má v praxi znát vojenský
měřič pro řízení účinné palhy baterie přímými zásahy. Recenso·
vaná publikace odstraňuje částečně tento nedostatek.
Kniha ohsahuje popis měřických pomůcek a přístrujů, jejich

praktické použití a pojednává o nejdůležitějších okolnostech,
které ovlivňují a tím rUšivě zasahuji do měřeni. Z ohsahu uvá.
dím: 1. Pomůcky a přístroje. II. Vlivy zasahující do měření.
III. Matematický úvod k vlastním g60deti~kým úlohám. IV.
Geodetické úlohy. V. Základní měřické úkony s th60dolitem.
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Právě matematický úvod, nezbytný k pochopení použitých po-
četnich pochodů a popis běžně používaných geodetických mě-
ření s vyčíslenými praktickými přiklady vhodně doplňuje text.
Vzhledem na rozsah látky této populární přiručky, možno ji

doporuči~ všem instruktorům vojenských kursů a různého ško-
lení {lředvojenskévýchovy, jakož i na pomoc externě studujícím
prům. zeměměřických škol a ostatním pracovníkům oboru geo-
desie a kartografie k oživeni paměti. .

. Ing. Jelínek Ed.

526.967.1 : 624.072.32 Lipmski, M.
Klotoida, 170 stran, 88 obrázků, formát B5, Pa1Ístwowe

Przedsic;biorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
1956, cena 30,50 zl. .
V úvodní části provádí autor důkladný rozbor rovnice klo-

toidy a jejích vlastností .. Zabývá se užitim klotoidy i v jiných
disciplinách, na př. ve fysice a matematice.
V další části řeší případy užití klotoidy jako přechodnice mezi

přimkou a obloukem. V publikaci je uvedena řada připadů
doprovázených obrázky od nejjednodušších, kdy řeší oblouk
se stejně dlouhými přechodnicemi, až po řešení složitých pří-
padů mezilehlých přechodnic, protisměrných oblouků nebo
oblouku složeného ze dvou větvi klotoidy. Autor tento oblouk
nazývá biklotoidou. V další části odvodil autor rozšíření v klo-
toidickém oblouku. Jednoduchým vztahem řeší autor velikost
poloměrů krajnic na styku kruhu a přechodnice.
Na dalších stranách je popsáno, jak se projektují klotoidické

křivky na mapě.
Velmi podrobně jsou popsány způsoby vytyčování klotoidy.

V knize je uvedena řada připadů pro vytyčení klotoidické
křivky: způsobem pravoúhlých souřadnic od tečny, sečny,
libovolné přimky atd., pak souřadnicemi polámými od začátku
klotoidy, libovolného bodu klotoidy, pomocí dvou theodolitů
a pod.
Závěrečná část seznamuje čtenáře se způsobem vyznačování

přimek protínajících klotoidu, což připadá v úvahu při vytyčo-
vání profilů.
Konečně se autor zabývá stručnou formou i přechodnicemi

jiných tvarů, jako paraboly, lemniskaty, sinusoidy a pod.
V poslední kapitole jsou uvedeny tabulky pro vytyčování
Motoidy.
Publikace se velmi důkladně zabývá klotoidou a je bohatě

vybavena obrázky. Několik tiskových chyb, na př. na str. 77
dole ve vzorcích pro výpočet XA' a YA' si pozorný čtenář
opravi. Seznam tiskových chyb přiložen neni.
Celkově lze publikaci přijmout kladně a vzhledem k důklad-

nosti zpracování je podstatným přínosem v tomto oboru.
Ing. Miloslav Jiřinee

526.9 Gál, P.
Základy meračských a mapovacích prác. Vyd. prvé, Slovenské

vydavatelstvi technické literatury, Bratislava 1957, str. 280,
obr. 245, tab. 24, váz., formát A5, cena Kčs '18,15.
Po knižním zpracování Fotogrametrie a Geodézie v staveb-

níctve předkládá autor v poměrně krátké době již třetí knihu,
která je zaměřena pro potřebu širší technické veřejnosti.
Kniha je především určena za' učebnici posluchačům architek-
tury, geografie a geologie. Autor volil velmi šťastně osnovu
i náplň, Úlkžepublikace má daleko širší použití. Je zvlášť
'rhodnou příručkou pro učitele na středních školách, pro poslu-
ehače různých směrů dálkového stiIdia, pro průmyslové školy
a pro techniky rozličných oborů, kteři při své práci navazují
na geodesii li mapy. Formát knihy je téměř kapesni.
Obsahem jsou tyto oddíly: Základní pojmy a vztahy o geo-

desii. Měření úhlů. Měření délek. Polohové měřeni. Určování
ploch. Výškové měření. Tachymetrie. Základy nauky o mapách.
Fotogrametrie. Geodetické vytyčovací práce. Tabulky.
Podáni látky je' doprovázeno velkým počtem názorných

obrázků a fotografii.· Pokud jde o přístroje, jsou uváděny jen
ty. z nejnovějš.í doby. Přes malý rozsah je látka zprllcována
velmi hutně. Zvlášť je třeba zdůraznit začlenění statě o fotogra-
metrU. a to ze. dvou příčin. Předně je třeba seznamovat šidí
technickou 'veřejnost s výh"Odami a dosažitelnou přesností
a potom naznačovat šiři uplatněni při 'mapování iv jiných věd-
nich oborech. Pěkná grafická úprava velmi přispívá k přehled-
nosti.
Doporučuji knihu k, pozornosti všem, pro něž je určena.

Zeměměřiči v ní. mohou nalézt vhodné zpracováni látky pro
různá závodní školeni nižších sfožek.

Podklad geodezyjny tras kolejowych (Geodetický základ že-
lezničních tras). Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne
1952, brož., formát A5, str. 112, obr. 68, tab, 4, vzorů 16,
cena 9 zl.
A~tor popisuje theoretické liiáklady a prakticképoliinatky

liiprojektování, budováni a výkonného želeliiničníhoměřictví.
V kniliiejsou formuláře a přiklady výpočtů, které sledují sjedno-
ceni geodetických prací v želewiční službě a ulehčení práce
výkonným pratovnikům.
Práce je určena vyšším technickým pracovnikům a poslu-

chačům středních a vysokých škol. Autor sestavil látku do
těchto stati: Tvar a druh sítě geodetických podkladů (4 str.).
Měření přesných polygonových. pořadů (15 str.). Typové rOlii-
vinutí liiákladny (9 str.). Postup' geodetických prací v poli
(56 str.). ROliiborvýsledků ověřovacích měření (5 str.). Měření
astronomického azimutu (5 str.). Výpočet souřadnic v Gausa-
Kriigerově liiobraliieni(10 str.).
V době, kdy se v Polsku přistupovalo k rOliisáhléinventari-

saci a úpravám želeliiniční sítě, neměligeodeti tak přiliinivé
podmínky jako u nás. Prakticky chyběla trigonometrická síť
a tak bylo třeba budovat velmi dlouhé přesnépolygonové
pořady (15 až 40 km) s připojením na trigonometrické body I.
a II. řádu. Proto je třeba věnovat velkou pOliiomostotáliikám
přesných pořadů, jejichž strany se pohybují kolem 2 km. Užívá
se paralaktické metody měření délek s pomocnou liiákladnou,
měřenou 24 minvarovým drátem. Autor věnoval velkou péči
studii a rOliiboruvýsledků se zaměřením k potřebám želeliiniční
služby. Jeho bohaté liikušenosti jsou liinámy ještě z dalších
prací. Tyto liikušenostinelliie'v naší želeliiničníslužbě plně vy-
užít, jelikož my jsme o to šťastnější, že mám.e téměř na celém
úliiemípodrobnou trigonometrickoU: síť; mOžno je ovšem apli-
kovat při rŮliinýchzhušťova(:íchúlohách. Práce je o to cennější,
že není jen teoretickou, nýhrž v;šechny liiávěry jsou opřeny
o praktické zkoušky. Knihu doporučuji pOliiomosti liiejména
zájemcům o paralaktickou polygonometrii.

GeodatischeRecheniihungen. 123 str., 150 obr., Hanseatische
Verlangsanstalt, Hamburg 1957, válii.

Geodetická literatura pro střední technické kádry, které je
celkem poskrovnu, byla ohohacena o 'liiajímavéa záslužné dílo.
Neboť sbírka 200 řešených úloh z geodetické praxe, liinichž
150 je mimoto podáno s podrobným výpočetním postupem, je
pravou praktickou školou a pramenem liikušeností, které' se
jinak liiískávajícelá léta. Ve sbírce jsou nejen příklady snadné,
liidánlivětriviální, ale i wačně složité (na př.59. úloha o vratnérp.
tunelu a j.) a každý, kdo si je samostatně propočítá, liiískáne-
sporně mnoho. Může také sám kontrolovat svou výkonnost,
neboť u každého přikladu je uvedena časová lhůta, v níž má
být úloha vyřešena (řada úloh je totiž vliiataliieliikoušekna liiemě-
měřických i stavebních průmyslových škOlách, připadně od
státních zkoušek). '
Úlohy se týkají těchto oborů praktické geodesie: řešení troj-

úhelníka a ětyřúhelníka; výpočet a děleni ploch; vyrovnání
hranic; nepřímé měřeni vliidáleností;měření délek; souřadnicové
výpočty; vytyčování křivek a cest; nečitelné míry; trigono-
metrická a geometrická nivelace; výpočet polygonóvého po-
řadu, lomený paprsek, triangulace; smíšeJ;léúlohy.
Většina úloh je vybavena situační skiliiliiou.Pro praxi plynou

z nové Wittkeovy knihy tytopoliinatky: nepočítat tak přesně,
jak je možné, ale jeJ;ltak, jak je třeba pro daný úkol; používat
počítacího stroje a tabulek přirozených hodnot funkcí, logarit-
mický výpočet je překonán vývojem; tabulky přiroliienýchhod-
not jsou o jedno desetinné místo přesnější než' logaritmické,
tedy na př. když pro polygonové výpočty bylo nutné použít
pětimístných logaritmů, stačí nyní čtyřmístné tabulky přiro-
zených hodnot a počítací stroj; pouzívat logaritmického pra-
vítka všude tam, kde to stačí; každý výpočet liiajišťovatkon-
trolou, početní i grafickou; používat setinného děleni.
Knihu, která je velmi pečlivě vypravena a tištěna, lliiedo-

poručit opravdu yšem, začátečníkům i pokročilým, neboť i ~i
najdou ve Wittkeově sbírce přiklady, které jim přinesou nové
zkušenosti.
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