GEODETICKÝ
SVAZEK 5/4.7 -

čís.

A KARTOGRAFICKÝ
9 -

STR.

161 - 180 -

PRAHA,

OBZOR
ZÁŘí

,

prace pri výstavbe
Jednou z pokrokových metód umožňujúcich spriemyselnenie
stavebníctva
je pan e los k e 10 t o v á výstavba, pri ktorej je podstatná časť práce sústredená do
výrobní panelov a na staveništi sa len montujú hotové
panelové prvky (obr. 1). Sposob panelovej výstavby.

1969

panelových

Základová hlavica je trámec z predpiitého betónu s osobitne formovanou vrchnou časťou. Formovaná časť hlavice má ozuby a ústupky, do ktorých zapadá negatívne
formovaná časť spodnej priečky skeletu panela nasledujúceho podlažia (obr. 3).
Ako uvidíme na obr. 7, základové hlavice sú uložené
v žl'aboch, ktoré vznikli výkopom. Rastlá pOcta je po
výkope žl'abov obložená betónovými prefabrikovanými
doskami, ktorých povrch je pokrytý izoláciou.
Základové hlavice sa po vytýčení zabetónujú po úroveň formovanej častí. Na takto vyhotovenom základe
leží celá konštrukcia stavby.
Tol'koto bolo potrebné povedať o stavebných prvkoch
a prácach. Ďalšie podrobnosti spadajú už do stavebníctva a nebudeme sa nimi zaoberať.
.

1. Vvtýčenie zastavovacích

čiar.

Pri vytyčovaní zastavovacej čiary postupujeme rovnako ako pri vytyčovaní pri obvyklých sposoboch výstavby. Postup vytyčovania závisí aj tu od toho, na akých
polohopisných podkladoch bolů sídlište projektované. Všeobecne možu nastať dva prípady. V prvom prípade. keď
bol projekt vypracovaný na jestvujúcej
podrobnej polohopisnej mape (katastrálnej
mape), vytýčenie projektoObr.

1: Montáž

panelového

domu

ktorý pozostáva z montáže presne vyrobených dielcov
- panelov, klaďie osobitné požiadavky na geodetické
práce pri montáži stavby a nie je myslitel'ný bez účasti
odborníka geodeta. Z týchto dovodov si uvedieme postup a niektoré zvláštnosti geodetických prác pri výstavbe ntontovaných domov.
.
Geodetické práce pri montáži paneloskeletových
budov sa v podstate delia na tri etapy:
- vytýčenie zastavovacej čiary,
- vytýčenie základov budovy,
- výškové vytýčovanie.
Prv než pojednáme o vlastných
vytyčovacich
prácach, treba si objafiniť niektoré
prvky paneloskeletových stavieb.
Mo n táž n e p r v k y pan e los k e let o v Ý c h st av i e b. Základ montovaných domov typu "BA", ktoré sa
toho času v širokej miere montujú v Bratislave, tvori
štvorcová sieť s modulom .3900 mm (obr. 2). Pri tomto

hlavlCa nI] panele
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n=~<;:~:.:~.:_vaného stavu vykonáme vo vzťahu k zakresleným a
v prírode jednoznačne indetifikovatel'ným
polohopisným
podrobnostiam (medzníky, rohy domova
pod.,). V dru··
hom prípade, keď sa projekt vyhotovil na osobitne pre
účel projektu vyhotovenom polohopisnom pláne, vytýčenie vykonáme od meračskej
siete, ktorá bola založená pre podrobné zameranie. V obidvoch prípadoch sa
však musia brať do úvahy hlavné myšlienky projektu
sídlišťa, najmii súvis s jestvujúcou situáciou.
Pre vytýčenie zastavovacích čiar sídlišťa z montovaných domov ešte vo viičšej miere ako u bežného sposobu výstavby platí požiadavka na' presnosť geodetických
podkladov. Nesúhlas medzi podkladmi a skutočnosťou
može mať nepríjemné následky, najmii pri rozsiahlejšej
výstavbe a v prípade keď treba bloky novostavieb vtes·
nať medzi jestvujúce stavby.
2. Vytýčenie základov jednotlivých

Obr 2: Pohl'ad

na stavbu

montodomov

type stavby rtemožno hovoriť o základoch v starom
zmysle. Spojenie budovy s podložím sprostredkujú
železobetónové kvádre zapustené do zeme vo vrcholoch
štvorcov siete. Váha stavby sa prenáša na tíeto kvádre
cez základové hlavice, ktoré svojmi koncami spočívajú
na kvádroch.

budov.

Vy t Ý č e n i e š t vor c o v e j s i e t e. Pre vytýčenie
základov stavby podl'a vel'kosti modula stavby rozvrhneme štvorcovú sieť bodov (obr. 4), z ktorých vytýčime
základové hlavice. Predovšetkým
vytýčime pozd!žnu os
. stavby pop' a síce ako priamku rovnobežnú zo zastavovacou čiarou a vzdialenú od nej 1,5 násobok modula t. j.
5850 mm plus polovičná šírka fasádneho panela, t. j. 188
mm, teda spolu 6038 mm. Rovnobežne s osou po obidvoch stranách vo vzdialenosti 8 až 10 m vytýčime pomocné osi, na ktorých v odstupe modula vytýěime body
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1 až 11, resp. l' až 11', ako aj body M a N, resp. M' a N'.
Spojnice bodov M·M' a N·N' sú priečné osi stavby: Spojnice bodov 1·1' až 11·11' tvor!a osi panelov jednotlivých
priečnych radov.
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Na základe merania vypočítame hodnotu, o ktorú posunieme predbežne vytýčený ..bod, aby ležal presne na kolmici. Presnú polohu bodov označíme na uvedených platničkách krížikom, alebo vyvftanou dierkou.
Rovnobežn,e s priečnymi:osami
tak isto založíme po·
mocné priarriky A-D a A'-D', na ktbrých podobným sposobom vytýčime body A až D, resp. A' až D'. Spojnice bodův A-A' až D-D' tvoria osi pozdlžnych radov panelov.
Vy t Ý č e n i e z á k I a d o v Ý c h k v ád I' o važ!'
ab o v. Po ukončení hrubého výkopu, sa vytýčia ž!'aby pre
základové hlavice. Vytýčenie sa vykoná z lavičiek nad
jednotlivými koncovými bodmi panelových osi. Polohové vytýčenie základových kvádrov a ž!'abov stačí vykonať s presnosťou ±5 cm";"preto si ho maže vykonat
stavbyvedúci alebo palier, olovnicou spustenou z drátov
natiahnutých
nad lavičkami.
Výškové vytýčenie
hornej plochy železobetónových
kvádrov a ž!'abov treba už vykonať s vyššou presnosťou.
Prenesenie
výšky hadicovou vodováhou stačí len pre
zemné práce. Pte betonáž treba výšky vytýčiť niveláciou.
Vytýčenie
polohy
základových
hla víc
Na každej základovej hlavici treba pred vytyčovaním
presne označiť jej pozdi žnu os dvoma čiarkami na koncoch. Okrem toho treba označiť stred hlavice ryskou na
strednom vyvýšenom ozube.
Hlavice kladieme na dve osobitne upravené trojnožky (obr. 5), ktoré umožňujú v rozpatí asi 8 cm plynulý
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,Pri vytyčovaní vyššie uvedených osí priečnych radov
vychádzat'ne z pQzdlžnej osi stavby poP'.
Na tejto ,osi
smeroV'e feodolitom a dlžkove komparovaným pásmom
vytýčime priesečníky všetkých priečných osí s 'podlžnou
osou stavby, Z týchto bodov najprv htanočelkom a pásmom predbežne vytýčime body 1 až 11 a l' až 11' na pomocných os!ach. Body stabilizujeme železnými platničkami v betónovom bločku, lilebo železnými klinmi. Presne vytýčjme body teodolitom postaveným postupne na
priesečnikoch jednotlivých priečnych, osí a pozdlžnej 'osi
stavby, ;vytýčE1ním pravého uhla na pozdlžnu os stavby
a vynesením konštantnej vzdialenosti (8 až 10 m). Vzájorrinú MlmOsťiosí dosiahneme presným vytýčením pravých uhlov. Preto pravé uhly vytyčujeme tak, že najprv
predbežne tecDdoHtom v jednej polohe vytýčime pravý
uhol a potom~, odmeráme teodolitorn v dvoch skupinách ..

posul). hla víc v smere priečnom aj zvislom, áko' aj na
urovnanie vrchu hlavice.
Pod!'a doterajších
skúseno$tí je najvýhodnejšie
vytýčiť najskor (hlavice v priečnych radoch, to sú hlavice,
typu K a potom v pozdlžnych radoeh, to sú hlavice typu D' (obr. 6). Vytyčujeme
postupným približovaním,
pretože pri vačšom posune hlavice na jednom konci
mení sa aj poloha druhého konca hlavice.
Najprv vytýčime strednú hlavicu prvéhp radu. Jeden
teodolit postavíme na bod 1 (obr. 4) a, zacielime na bod
1'. Týmto teodolitom vytýéime osi troch hlavíc prvého
radu do spojnice 1-1'. Druhý teodolit postavime na bod
P a zacielime na bod P'. Do priamky poP' budeme vytyčovaťstredy stl'edných hlavíc vo všetkých priečnych tadoch, pričom hlavicu pod!'a potreby posuníeme pozdli
jej osi. Súčasne druhým teodolitom z bodu 1 vytyéuje'me
os základovej hlavice označenú o~ovými ryskami na koncoch hlavice do spojnice 1-1'. Celý postup sa nieko!'ko- ,
krát opakuje, až je hlavica v obidvoch na seba kolmých
smeroch v správnej polohe. Po každom i po poslednom
malom pohybe kontrolujeme polohu hlavice na obidvoch
>Concoch.
Po vytýčení strednej hlavice vytýčimie obidve krajně
hlavice. Postup vytýčenia je tu už týchlejší, jebo ich
do približne správnej polohy vytýčime vopred od oka
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podYa už vytýčenej strednej
hlavice.
Krajně hlavice
vytyčujeme rovnako teodolitom z bodu 1. Vzdialenosť
od pozd!žnej osi stavby vytýčime pásmom, t. j. vynesieme
hodnotu modula 3900 mm od stredu strednej hlavice po
stredy krajných hla víc. Rovnako postupujeme vo všetkých priečnych radoch. 1 až 11.
Postup pri vytyčovani pozdížnych radov A-A', B-B',
C-C', D-D' je podobný ako pri vytyčovaní priečnych radov.
Poloha základových hlavic pozdížnych radov je
však už úzko vymedzená stykrni na koncoch priečnych
hlavic (obr. 6). Polohové posuny pri vytyčovaní pozdlž-

vytyčovaním.
Po predbežnom vytýčení polohy hlavice
vytýčime aj jej výšku za súčasnej kontroly jej polohy.
Zmeny vo výške hlavice umožňujú stavacie skrutky
trojnožky. akrem toho murárskou libelou kontrolujeme,
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nych radov hlavíc sú už menŠie, a preto vytyčovanie
postupuje rýchlejšie
ako pri vytyčovaní priečnych radov hlavíc. Osi pozdížnych
radov hla víc vytyčujeme
teodolitom z 'hodov A, B, CaD.
Pritom najskor vytýčime
stredy hlavícna priečnych osiach M-M' a N-N'. Od týchto potom dve súsedné hlavice na každú stranu vytýčime pásmom, odmeraním modulu 3900 mm.
5. Výškové vytyčovanie.
výš k o v é vy tYč e n i e z á k I a d o v. Najs~or si
niveláciou v dvoch smeroch určíme výšku pomocného
výškového bodu stabilizovaného v blízkosti stavby. Z tohoto bodu potom niveláciou prenesieme výšku na ďalši
pomocný výškový bod v zál<Jadoch stavby. Pre výškové

vytyčovanie postavíme v niektorom štvorci uprostred
celého základu ni ve lačný pristroj a zámerou na pomocný výškový bod určíme v)'šku horizontu prístroja. Odpočítaním projektovanej
výšky hlavic od výšky horizontu určime odčitanie na late, na ktoré budeme vytyčovať
,·šetky konce hlavíc.
Výšky hlavic musíme vytyčovať súčasne s polohovým

či horná plocha hlavice naprieč jej ose je vodorovná
(obr. 7).
K o n t r o I a výš o k z á k I a d o v. Po zabetónov&ní
vytýčených hla víc až po úroveň ich formovaných častí
sa pre kontrolu
plošnou niveláciou
odmerajú
výšky
všetkýchkoncOv
hlavic. Na základe tohto sa vyhotov!
podkladací plán (obr. 8), potrebný pre montáž nasledu-
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Obraz o číselných
hodnotách
uvedených
vplyvov
uvádza tab.
Ako vidíme z tabulky, neprekračuje
vplyv uvedených
chýb hodnotu 1 mm, teda hlavice možeme rektifikovaným prístrojom vytyčovať v jednej polohe ďalekohl'adu.
Keď by sme uvažovali nerektifikovaný teodolit, tento
m6žemať hodnoty chýb kolimačnej a horizontálnej osi
až 1'. Teda zhruba štvornásobne by sa zvačšili i chyby
uvedené v tabulke, takže tu by už nestačilo vytyčovať
v jednej polohe ďalekohl'adu.
Je pochopitelné, že keď sa pri vytyčovaní vyžaduje
presnosť jeden milimeter, musíme i prístroj centrovať
aspoň v polovici uvedenej hodnoty, a to umožňuje optická olovnica. Preto nestačí centrovať jednoduchou olovnicou, ale treba využiť výhod optickej olovnice. Pri tom
ovšem stabilizované body musia byť pointované takým
sposobom, aby centrovanie s neistotou ±O,5 mm umožnili.
Keď sú základy vo výkope, pracujeme s vel'mi strmými zámerami, preto aj chyba z urovnanie prístroja je
vel'mi nebezpečná i napriek tomu, že pracujeme s pomerne krátkymi zámerami. Aby bol vplyv chyby z urovnania menší ako pol milimetra, pri zámerách o dlžke
4 m a sklone 45° a dlžke 16 m a sklone 140 (ako je to
uvedené v tabulke), treba urovnať teodolit s presnosťou aspoň 25". Táto presnosť pri libele citlivej 20 až
36"/2 mm a rektifikovanej sa dá dosiahnúť.
P r e s n o s ť v o v Yt Ý č e n í výš k y. Nivelačný prí
stroj s libelou citlivou 30''12 mm sa dá rektifikovať
s neistotou asi 10". Prístroj, ktorý nemá splnenú hlavnú
podmilenkou ZliL a tieto osi sa odchylujú o úhol
rp
10", sposobi pri vytyčovaní zámerami, ktorých
držky sú rozdielne až o 20 m, chybu vo výške v hodnot!'·

jdceho podlažia. Vplyvom roznych okolností pri vytyčovaní nebudd vytýčené hlavice po zabet6novaní presne
v rovnakej výš ke. Podkladaci plán je v podstate, náčrt
pOdorysu hlavic, na ktorom je pri každom konci hlavicE'
pripisané číslo vyjadrujúce v milimetroch výškový roz·
diel konca tej ktorej hlavice od najvyššie položeného
konca hlavice z celých základov.
Na základe tohoto
plánu sa pri montáži nasledujúceho
podlažia pod panely podkladajú železné platničky s hrúbkou vyznačenou na podkladacom pláne. Podkladací plán sa označí
dátumom, čislom podlažia, orientáciou a overi podpisom.
Kontrola
výšok
hlavic
jednotlivých
pod Ia ž í. Napriek starostlivej montáži prízemia podl'a
podkladacieho plánu základov sa na ďalších podlažiach
vyskytujú pomerne značné výš~ové diferencie.
Je to
vplyvom tolerancii
vo výrobe panelov (opotrebovanie
matríc), resp. deformáciami panelov po vybrati z matríc. Preto tak isto ako u základov i na ďalších podlažiach kontrolujeme výšky koncov hlavic na paneloch a
pre každé podlažie sa vyhotoví podkladací plán, ktorý
sa použije na vyrovnanie
výškových
rozdielov pri
montáži nasledujdceho podlažia. Absoldtne výšky sa vytyčujú len u základových hlayíc. Na vyšších podlažiach
sa merajd len výškové rozdiele hlavic.
Pre výškové vytyčovanie stači použivať nivelačný
pristroj strednej presnosti bez planparalelnej
doštičky.
Neistota vytýčenia týmto prístrojom je menšia, ako sú
pohyby hlavíc po ich vytýčení.
4. Rozbor presnosti

vytyč ovacích prác.

=

Charakter paneloskel~tového sposobu výstavby kladie
vel'ké nároky na presnosť polohového a výškového vytyčovania. Akákol'vek chyba sa priamo prenáša na ďalšie súčiastky a mohla by v závere viesť k odchylkám,
ktoré by mohli narúšať statick~ vlastnosti a bezpečnosť
konštrukcie. Preto projektanti
požadujú vysokú presnosť vytýčenia vyjaarenú neistotou v polohe a výške
±1 mm. Aby sme túto pr;.esnosť dosiahli, treba zachovávať určitý postup pri vytyčovacích prácach, ktorý vyplývá z rozboru chýb majúcich
podstatný
vplyv na
presnosť vytýčenia.
'
P r e s n o s ť v o v Yt Ý č e n í s m e r u. Už predbežne
u'vahy ukazujú, že pre vytyčovanie musím~ používať
rektifikované prístroje. Avšak aj rektifikovaný prístroj
po krátkom používaní vplyvom vonkajších
okolnosti
možeukllzovať odchylky až do 15", ako v chybe kolimačnej i v chybe horizontálnej
osi. Uvážme, aké to bude
mať následky na presnosť vytýčenia.
Ako Tieme, vplyv kolimačnej chyby vyjadruje vzorec:
LI o

8 •

10"

Llv='1lr-=

lmm

Pri nerektifikovanom
nivelačnom prístroji moze byť
chyha z nesplnenej hlavnej podmienky 60" aj viac sekund. Pri chybe rp = 60" by chyba vo výške hlavice vytýčenej zámerami rozdielnymi 20 m bola

LIv =

120000.60
206 265

= 6

mm

Z toho vyplýva, že výšky hlavíc možeme vytyčovať
len rektifi,\ovaným
niv~čným
prístrojom,
ktorý je
opatrený libelou s citlivost ou 20" až 30"/ 2 mm.

= __0_
00S8

Nakol'ko tu ide o zaradenie do smeru, vplyv kolimačnej chyby by sa nemal prejavovať, O1Išem len pri vodorovnej zámere. Pri sklonenej zámere zostáva zvyškový
vplyv vyjadrený vzorcom:
o
'
LI o' =--- o
oos

Vplyv chyby horizontálnej
LI i

=

8

osi je daný vzťahom:
i .tg

8.

Celkový polohový posun vyvolaný obidvomi chybami
za kraj ne nepriaznivých okolnosti, keď obidve chyby
posobia v jednom smere, nadobudne maximálnu hodnotu vyjadrenú vzorcom:
(LI o'
.d i) . 8

+

Obr. 9: Pohlad
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Vše o b e c n é p o zná m k y, Důležitou podmienkou
dosiahnutia požadovanej presnosti v polohe hlavíc je
'presné vytýčenie štvorcovej siete.
Každá nepresnosť
v tt!jto sieti sa prenesie na polohu znej
vytýčených
hla1íc. Pokiar ide o pravouhlosť tejto siete, táto sa dá
vermi dobre zaistiť presným vytýčením pravého uhla
teodoHtom. Pokiar ide o dIžkové vytyčovanie, spasobujú
tu určité ťažkosti tolerancie pri výrobe panelov. Skúsenosti ukázali, že' je potrebné základný modul 3900 mm
zviičšiť systematicky
o 2-3 mm už pri vytyčovaní
štvorcovej siete. Montážne práce sú potom vzhradom
na túto valu plynulejšie. Na ich kvalitu, to však nemá
žiadny vplyv, lebo každý štvorec siete je ,zviičšený
o rovnakú hodnotu, ovšem táto nesmie presahovať 3 mtn
(obr. 9).
Pretože hlavice trojnožkami ležia na hrubej izolácii,
je presnosť hlavne vo výškach závislá aj od počasia. Je
to nepríjemné preto, lebo vytyčovanie sa, robí vo všetkých ročných obdobiach. V zime sa niekedy stvrdnutá
izolázia oduje a až pod váhou hlavice pomalu klesne.
V lete je izolácia miikká a skrutky trojnožky i s pripadnými podložkamf sú ťažkou hlavicou do nej vtláča-

né. Chyby sa mažu zmenšiť len tak, že čo najskůr po
vytýčení hlavice sa prikročí aspoň k čiastočnému Zlj.betónovaniu.
'
Pri meraní výškQvých rozdielov hla víc na vyšších
podlažiach je nivelačný prístroj postavený na podlaží,
ktoré sa meria. Nivelačný prístroj musíme postaviť na
taký stropnýpanel,
ktorý leží na stenových paneloch
vo všetkých rohoch. V inom prípade sa maže stať, že
strop i s prístrojom sa bude počas meraniil vplyvom
obchádzania prístroja
pohy\bovať.
K meračským prácam sa potrebné tieto prístroje:
Dva teodolity, nivelačný prístroj a lata, dve olovnice,
komparované pásmo a murárska libela.
Pre vytyčovanie hlavíc sa najlepšie osvedčilo nasledovné složenie. čaty: jeden geodet, jeden kvalifikovaný
technik oboznámený s obsluhou prístrojov,
štyria robotníci pri hlaviciach advaja
robotníci,".ktorí hneď, po
vytýčení upevňujú hlavice betónom. Dobrá spolupráca,
určitý zácvik nielen u geodetov, ale i u spolupracujúcich robotníkov, podstatne ovplyvňujú rýchlosť i kvalitu
práce.
Lektoroval:

prof. inž. dr. Pavel Gál,

svSr,

Bratislava.
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Vytyčení

tunelu

I

na zkušebním

úseku varšavského

metra

Půdorys a prolil tunelu, způsoby stavby, připustné odchylky. Rozloženi bodů sitě, způsob zaměřeni a přesnost sítě na
povrchu. Směrové, souřadnicové a výškové připojeni na obou koncich tunelu. Měřeni pod zemi, 'vytyčováni dila, vedeni
štitu. Výpočet předpokládané chyby v prorážce, docilená přesnost.
/ Zkušební úsek, varšavského metra je prvním větším
tunelem, který se staví v Polsku po válce. Stavba tunelu
byla prováděna za zvlášť těžkých hydrogeologických
podmíneIť, při čemž větší' jeho část byla stavěna metodou, dosud v Polsku nepoužívanou.
1. Půdorys a prom tunelu.
tldchy~y.

Způsob stavby. Připustné

Zkušební úsek varšavského metra má délku vlastní
tunelové roury asi 1200 m a 70 m spojovací štoly.
U šachty S-22a (obr. 1.) začíná přímý 20 metrový úsek
spojovací štoly, která přechází obloukem o poloměru
15 m a přímkou asi 30 m dlouhou ve výhybkový prostor.
Odtud přijdeme severovýchodním směrem do vlastního
tunelu, který směřuje v přímce asi 900 m k šachtě
S-O. Následuje· ~rný
oblouk o poloměru r = 1000 m
s přechodnicemi lÍž k vyústění na povrch, (V-T) ..
Pokuq jde o niveletu tunelu; pak směrem od šachty
S-22a, která má hloubku asi 35 m, je stoupání 3 promile
na úseku 150 m. Potom přechází sklon na stoupání 32
promile, při čemž lom nivelety je zaoblen zakružovacím
obloukem o poloměru
= 3000m. Po úseku 950 ni
o sklonu + 32 promile přechází niveleta zakružovacím
obloukem o r = 3000 m ve sklon + 5 promile. V tomto
místě je nepříznivý případ dvojí křivosti, a to směrového
i zakružovacího oblouku současně.
Spojovací štola byla pro těžké hydrologické podmínky
po celé délce ražena pod tl.m,
při čemž zpočátku bylo
přepažení v šachtě S-22a a později ve spojovací štole
u bodu 2205 (obr. 3). Spojovací štola má betonovou výztuž.
Výhybkový PliPstor byl ražen pod tlakem .2,5 atm.
(jen na úseku 22'53-2257) důlní metodou s betonovou
výztuží.
Jdeme-li od druhého konce, máme ~de ťisek mezi body
S-O a V-T o délce asi 300 m, jenž byl stavěn ve výkopu.
Od S-O směrem k výhybkovému prostoru byla tunelová
roura stavěna metodou štítovaci s tnbingovou výztuží
o poloměru 6 m. Ve vzdálenosti 200 'ln od šachty S-O
byla. vybudována uzavírací komora a dále se již pracovalo pod tlakem. Po ukončení dalšího úseku byla uzavírací komora přenesena o 250 m směrem k přídi.
Pro popisovaný tunel byla předem určena přípustná
chyba prorážky na ± 70 mm. Její velikost byla stanovena rozborem poměru světlosti tunelu k průjezdnému
profilu a také ze stavebních podmínek v úseku mezi tu-

r

I

nelovou rourou s výztuží tubingovou a výhybkovým
prostorem s betonovou výztuží. Nepouštím se do zhodnocení správnosti určení tétl;) odchylky, konstatuji jen,
že byla přijata za základ všech dalších geodetických
úvah.
2. Rozloženi bodů sítě. Způsob
sitě na povrchu.

zaměřeni

a přesnost

Azimutální základna.
Geodetickáisíť pro potřeby projektování a vytyčování
tunelu metra byla pro nedostatečnou přesnost trigonometrické sítě města staré Varšavy a pro plánované rychlé
tempo výstavby založena jako síť přesné polygonometrie
o stranách měřených přímo invarovými dráty a úhlech
měřených s největší dosažitelnou·přesností. Tato síť byla
vyrovnána nezávisle.
"
Body byly stabilizovány zvlášť pečlivě do hloubky asi
2,40 m. Za účelem lepšího spojení dolní části kamene
s nezamrzající zeminou byl beton v hloubce od 2,40 m
do 1,40 m silně udusán, aby vnikl do zl:)miny. Hořejší
část kamene (nad 1,40 m) byla vyhlazena a obsypána
pískem, aby bylfzmenšen vliv promrzání zeminy. Hlavice byla přizpůsobena prorpřesné určení polohy polygonového bodu (křížek o síle čar asi 0,2 mm) a také pro
přesné určení výšky (půlkulatý tvar hlavice).
Délky byly měřeny invarovými dráty. Každý úsek
(24 m) byl měřen dvěma dráty, každý drát byl třikrát
čten (přípustný rozdíl byl 0,3 mm). Měřilo se v obou
směrech. Pro doměřování se používala invarová měřítka .8 a 4 metrová a ocelová pásma 2 a 1 metrová;
všechna. měřítka na. doměřování zbytků měla milimetrové stupnice jako u běžných drátů. Současně s měřením
délek se nivelovaly čepy odečítacích značek a určovala
teplota .. Pro čilý pouliční ruch~se často měřilo v noci.
Během měření se prováděly komparace drátů vždy po
2 až 4 týdnech. Výsledky měření byly redukovány
o opravu 'f porovnání drátů, z teploty, ze sklonu měřítka. a z převýšení nad hladinou Visly, která byla přijata za nulový horizont. Střední poměrn~ chyba v měřené délce (stanovená technickými podmínkami na
1 : 100000) se pohybovala kolem 1 : 400 000.
Úhly polygonové sítě byly měřeny theodolitem Kern
DK~-2 s .možností čtení na 2cc, s optickou centrací a se
soupravou záměrných terčů. Zjistilo se, že optická centrace firmy Kern umožňuje dosažení největší přesnosti
při dostřeďování (v mezích 0;5 mm). Úhly byly měřeny
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metodou úhlovou ve 3 skupinách. Střední chyba v měřeném úhlu (daná technickými podmínkami ± 2") činila
průměrně ± 1/1, což při záměrách kolem 300 m v zastavěné oblasti nutno považovat zaol3kvělý~výsledek.
Vyrovnání bylo provedeno podle pozorování zprostředkujících metodou prof. Hausbrandta. Výsledky vyrovnání potvrdily vysokou úroveň měřické práce, 'Poměrná střední chyba byla totiž kolem I : IDO000.
Jak jsem výše uvedl, byly polygonové body současně
i body výškovými. Výšky: ..těchto bodů byly určeny
přesnou nivelací připojením na základní/výškové body
starého města Varšavy.
Nivelovalo se přesnými nivelačními přístroji Zeissovými a sovětskými NA-I s invarovými latěmLPrůměrné
délky záměr byly 30 až 40 m. Na každém stanovisku se
měřilo dvakrát při změně výšek přístroje. Každý úsek
byl nivelovánrv obou směrech. Nivelační síť byla vyrovnána podle pozorování zprostředkujících.
Střední
kilometrová chyba činila kolem ± 1,5 mm.
Obr. 1 zobrazuje geodetickou síť na popisovaném
úseku tunelu. Jsou zde vyobrazeny zásadně hlavní polygonové pořady a výjimečně také připojovací pořady,

které sloužily k určení úseku mezi S-O a V·T, jenž byl
stavěn'~ve výkopu. Jsou to pořady: 217-1·3-4a·4·5-286
a 286-6·7-8-196.
Přesto, že při zakládlÍní polygonové sítě byla získána
vysoká. přesnost, byly obavy, zda spojení obou konců tunelu povrchovým pořadem, který měl nejméně 8 vrcholů, nebude mít rozhodující vliv na příčnou odchylku v
prorážce. Pro zabezpečení proti této možnosti bylo
třeba uskutečnit pokud možno přímé směrové spojení
obou konců. Za tímto účelem byly zvoleny dva body: B.
v oblasti šachty S-22a a B. u vyústěníV~T a stabilizovány~na střechách domů tak, aby byly vzájemně vidi·
telné. Kromě toho bod B. je viditelný ze stanoviska
u šachty, z něhož se provádí přenesení směru do podzemí
(metodou Weissbachovóu). Bod B. je vidět od stanoviska u ústí tunelu. Při tomto postupu vyžadovalo smě·
rové spojení obou konců tunelu na povrchu měření jen
čtyř úhlů: na stanovisku u šachty, na bodě~B., na bodě
B. a na stanovisku u ústí tunelu V-To
Azimut základny B.-B. byl určen z azimutů různých
polygonových stran, a to jak na bodě B. tak i na, bodě
B. (obr. 2). Pro výpočet bylo třeba zaměřit úhly na polygonových bodech a na obou koncích základny B. a B.
(viz obr. 2). Úhly na polygonových bodech byly měřeny
theodolitem Kern DKJ\'I-2 úhlovou metodou· ve třech
skupinách. Úhly na bodech B. a B. (na střechách) byly
měřeny theodolitem ZeissTh II ve 3 skupinách metodou
směrovou. Vycházejíce z různých' polygonových stran
obdrželi jsme celkem 10 výsledků, z nichž byla určena
průměrná hodnota azimutu základny. Azimut byl určen
nezávisle dvakrát, a to v prosinci 1953 a v březnu 1954.
Získali jsme tyto výsledky:
aBs1 - B4 =" 51°16'18,5" ± 0,8" (výsledek z prosince 1953)
aBs

.

B4

=

51°16'18,3"

±

0,7" (výsledek z března 1954)

Je zřejmé, že oba výsledky velmi pěkně souhlasí a zaručují dobréJlpojení obou konců tunelu.

8. Směrové, soufadnicovéa
koncích tunelu

výškové pfipojení na obou

Jak již bylo uvedeno, byla část stavby mezi S·O
a V·T prováděna ve výkopu. K vytyčování sloužily'pomocné polygonové pořady, znázorněné na obr. 1. Z poř'adů byla vytyčena místa pro piloty ochranných stěn,
odvodňovací jímky, okraje tunelové desky (podlahy),
stěny a stl'Op. Po skončení této části tunelu byl v něm
založen polygonový pořad, navazující přímo.na povrchové
polygonové body (286 a 196). Druhý konec byl kontrolován připojením narbod, jenž byl-provážen do podzemí
šachtou S-O a jehož souřadnice byly určeny z bodů povrchové sítě. Kontrolní připojení pořadu mezi S-O
a V-T vykazovalo přesnost 1 : IDO000. Tento pořad byl
potom prodlužován směrem k čelbě podle postupu práce
metodou štítovací od S-O směrem na S-22a. Jen v počáteční fázi stavby tunelu metodou štítovací se postupovalood S-O na S·22a, další práce byly pak řJzeny na
základě polygonu, který navazoval vyústěním V-T na
body 286 a 196.
Přenesení směru osy do podzemí šachtou S-22a bylo
na počátku stavby provedeno zjednodušeným způsobem
Foxovým. Práce byly velmi ztíženy stavbou stropu
a kesonu v šachtě, Závěsy olovnic byly vzdáleny pouze
0,5 m. Proto přesnost orientace při stavbě prvých 30 m
štoly dosahovala pouze 0,5°. Teprve později, když byla
příď prozatímně vybetonována, stlačený vzduch vypuŠ'těn a přepažení otevřeno,lbylo provedeno připojení metodou Weissbachovou. Připojení směrové, situační i
.výškové bylo provedeno touto metodou celkem třikrát:
v listopadu 1953, v říjnu 1955 a v říjnu 1956.
Připojení směru a určení souřadnic metodou Weissbachovou bylo mnohokrát opakováno se změnou polohy
závěsů olovnic. Poměr mezi vzdáleností stanoviska
u šachty od bližšího závěsu (b) a vzdáleností obou závěsů (a Ri 5 m) byl asi 1,5. Připojovací úhel a nepřekroc'!illo.K provážení bylo použito závěsů z fosforo-bronzového drátu o průměru 0,5 mni s olovnicemi o váze 20 kg.
Olovnice byly ponořeny ve vodě. Jelikož hloubka šachty
nebyla velká (asi 35 ml, nebylo při provažování větších
potíži.
Délky stran připojovacího trojúhelníka byly měřeny
ocelovým měřítkem s milimetrovou stupnici. Střední
chy'ba v měřené délce byla asi :rp.ezi0,5 až 1,0 mm.
Uhly byly převážně měřeny theodolitem Kern DKM-2
(v některých případech také theodolitem Zeiss Th II)
s použitím soupravy záměrných terčů Kernových. Chyba v dostředění nepřesahovala 0,5 mm. Úhly byly měřeny
ve 3 skupinách. Střední chyba v měřeném úhlu byla asi
mezi ± 3" až ± 6/1.

'- ..!:
-~209

Když byly všechny elementy' připojovacího trojúhelníka změřeny, p~sunuly se závěsy oloVIÚcasi o 15 mm
ve směru přibližně kolmém na stanovisko přístroje pomocí speciálních destiček a celé měření se opakovalo. Tím
byla získána tři nezávislá měřeni. Připojovací trojúhel.
níky byly vyrovnány jen přibližně; odchylky byly rozděleny jen na délkové prvky.
Celková chyba v orientaci činila asi 5/1 až 13/1. Chyba
v provážení byla asi d: 2 mm.
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Současně se směrovým 'připojení1fi bylo provedeno
připojení výškové. Výšky byly připojeny pomocí zavěšeného 50 metrového pásma a dvou nivelačních přístrojů. Na povrchu bylo použito nivelačního přístroje
Wildova. N3, v podzemí nivelačního přístroje Goertzova.
Připojení bylo opakováno třikrát, po každé s jinými
úrovněmi nivelačních přístrojů. Při výpočtu byly uvažovány opravy z komparace pásma a z teploty. Opr~va
z prodloužení pásma ze zatížení závažím nebyla uvMována pro malou hloubku šachty.
Střední chyba výškového připojení byla asi 3 mm.

4. Měření podzemí. Vytyčování dila. Vedení štítu.
Na obr. 3 jsou vyobrazeny podzemní polygonové
pořady, které byly založeny ve spojovací štole a ve
výhybkovém prostoru, vedených ze šachty S·22a a v tunelu raženém od ústí V-T směrem k výhybkovému
",prostoru.
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Jak je zreJmo, má polygonový pořad ve spojovací
štole velmi nepříznivý tvar a krátké strany (nejkratší
má délku 13 ml. Pořad v: tunelu je přímý a má dlouhé
strany (kolem: 200 ml, avšak y další části tunelu byla
stavěna přepažení a uzavírací komory, což zajisté znesnadňovalo měřické práce a znemožňovalo použití dlouhých stran v celém tunelu.
Body byly stabilizovány výhradně v počvě, poněvadž
jak theodolity, tak i záměrné terče měly optickou cen·
traci.Ve spojovací štole byly body stabilizovány hřeby
v betonu. Obdobně byly stabilizovány body v betonové
části tunelu mezi S-O a V-To V tunelu s tubingovou vý.
ztuží byly body stabilizovány křížkem, vyrytým na
vodorovně opracované plošce žeber tubingů. Body byly
chráněny dřevěnými neb kovovými kryty.
Délky stran ve štole byly měřeny pásmem, zavěšeným
na stojanech. Za odečítací značky bylo použito Kernových záměrných terčů, které byly opatřeny indexy
(návrh Mgr. inž. T. Sosnovského). Pásmo bylo čte~o
třikrát, vždy po posunutí. Délky stran v tunelu lfyly
měřeny invarovými dráty obdobným způsobem jako
polygonové str~ny na povrchu. Poměrná chyba v délce
měřené pásmem ve spojovací štole byla asi 1 : 10000;
. v délce měřené invarovými dráty v tunelu asi 1 : 100000.
Vrcholové úhly byly rovněž měřeny theodolitem
Kern DKM-2. K signalizaci bylo nejčastěji použito
záměrných terčů Kernových; neb také ocelové jehly
osazenév bodech, jež byly přímo navrtány' do žeber
tubingů. Za hroty byla upevJ?ěna stínítka z průsvitného
papíru, osvětlená zezadu. Měření se prováděla ve 3 sku'
pinách. Theodolity byly bud na stativech,' neb na konzolách (v tunelu s tubingovou výztuží), které byly vyrobeny v dílnách stavby. Střední chyba v úhlu měřeném
v tunelu byla asi ± 3", ve spojovací štole pro velmi
krátké záměry jen ± 4".
, Za výškové body bylo použito pol:l'80nových bodů.
K nivelaci bylo použito Goertzova nivelačního přístroje
a obyčejných latí. Na každém stanovisku se nivelovalo
dvakrát, při různých úrovních přístroje.' Střední' kilo·
metrová chyba je asi ± 7emm.
Stavební práce jak v tunelu, tak i ve spojovací štole
byly po celou dobu stavby prováděny pod tlakeni. Proto

byla ve spoj9vací štole, asi u bodu 2205, uzavírací ko'mo.
ra. V tunelu byla uzavírací komora v bodě Sl. I a později
byla vybudována další v bodě Sl. II, při současném odstranění staré komory. Existence těchto uzavíracích
komor vyžadovala zvláštního postupu práce při průchodu polygonovým a nivelačním pořadem komorou z oblasti normálního tlaku do oblasti pod tlakem. Průchod byl
uskutečňován s použitím pomocného bodu uvnitř komory, nebo pomocí připojovacího trojúhelníka (viz K.
Bramorski - Przejscie z pomiarami przez komory sluzowe. Przegl:j,d geodezyjny 1/1957).
Body geodetické sítě ve spojovací štole sloužily k vytyčování osy polohově i výškově. Body osy byly určovány měřením od polygonových stran a stabilizovány
hřebíky neb skobami zarl,tženými do' stropu. Další body
osy ve směru čelby se vytyčovaly zařazováním olovnice
do .směru osy, označené dvěma olovnicemi. Body osy
byly stabilizovány v intervalu 5 až 10 m. Přesnost vytyčení bodů osy byla asi ± 1 cm. Body oblouku byly vytyčovány postupným odbočováním od tětivy.
V čelbě byly výšky vytyčovány obyčejně z posledního
výškového znaku. K měření 'byl používán nivelační
přístrój a krátké výsuvné latě. Někdy byly vytyčovány
výšky i pomocí hadicové vodováhy. Přesnost vytyčení
byla asi ± 5 mm.
.'
Při přechodu ze štoly do výhybkového prostoru byla
vyznačena osa, plný výlom pasů, přenesení směru do
stropní štoly, vyznačováno rozhraní pasú kaloty a klenby, stěny a počva.
Tunelová roura byla od štoly S-O směrem na S·22a
stavěna štítovací metodou. Bylo tedy třeba vytyčit osu
a řídit štít co možno nejpřesněji ve směru osy. Osa tunelu byla vytyčována a kontrolována pomocí bodů geo·
detické sítě, která byla postupně zakládána v tunelu.
Aby se' mohla určit okamžitá poloha štítu vzhledem .
k ose, byla osa štítu vyznačena kovovými lištami. se
stupnicemi. Kromě toho byly na štítu stabilizovány
výškové značky, určené k vedení štítu v projektovaném
profilu. Po každém posunutí štítu byla určována jehl)
poloha situačně i výškově vzhledem k ose tunelu. Toto
pak umožňovalo opravovat polohu štítu V'Zhledemk prqjektované ose. Podrobnosti o řízení štítu jsou uvedeny
v knize: K. Bramorski d'eodezja w budownictwie tunelowym. PaIÍstwowe Przedsi~biorstwo Wyd. Kart. 1957.
Mimo vedení štítu bylo třeba občas určovat jeho deformace (eliptický tvar) tím, že se přesně změřily dva na
sebe kolmé průměry. Dále se prováděly kontroly tvaru
tubingů a určovala se místa, kde je ze,potřebí použít kli·
nových vložek, aby byly správně uloženy. Tyto práce
vyžadovaly stálé kontroly, proto na ke,ždou směnu byl
určován také směnový geodet.
Ó.

Výpočet pl'edpokládané chyby v prorážce

Když stavba pokročila, asi 200 m před prorážkou, byl
proveden rozbor, předpokládané chyby v prorážce. Dále
je uveden výpočet, který byl proveden ne, zákle,dě výsledků měření e, s přihlédnutím ke skutečnému tVB,rU
sítě.
a) Odchylka

příčná.

Příčná odchylke, je určena vzorcem (viz K. Bramorski:
Geodezja w budownictwietunelowym.
P. P. W. K.
1957 str. 336):
'
m2
u

kde:

=m2

m"l-

Ul

+

m2
U2

+.m2.

Ua

+

m2
U4

+

m~
u~

vliv chyb zaměření povrchové sítě,

m"2- vliv chyb provážení první šachtou,
m"a - vliv chyb provážení druhou šachtou,
m"4 -

m,,~-:

vliv chyb zaměření sítě v prvé části tunelu a
vliv chyb zaměření sítě v druhé 'části
tunelu.
I

Vliv chyb měření na povrchu bude v' daném případě,
tj. při užití směrové základny B.-B~,záviset na chy.
bách v měření úhlů na obou koncích základny (na
bodech B. a B4). Označíme·listřední
chybu v měřeném
úhlu na bodech Ba a B4 mp. pak
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Mů~eme předpokláda;t, ~e m tJ
nové sítě. Je tedy mU1 =± 1"
Tato hodnota
neární posun

způsobuje

±

1" pro úhly polygo.
= ± 1,4".

V~

při vzdálenqsti

= -

1200 m li·

mus=7

Chyba v orientací při připojení šachtou S·22a nemá,
pro zvláštní tvar pořadu ve štole (obr. 4.), vliv na příČ.
/

L

mp

o

t\~
\~~
~6/

V

V-;--

-'

V.~'~

Potom

2257
I)

\

"

"

\.

\

I

I

"

"

I

~l

\-:D
'''ě

',~

2
'Inu

',~'O

\N

'1'\41

cť:

mu

" \~

~S-22a
" 2203

=
=

1

8

Mu =

2204
Obr. 4.

Vmp ~\R.):

+

kde

azimut tlUlelové osy,
střední chyba v fu.ěřeném úhlu,
~1l!~
m. - sti,lední chyba v měřené straně,
n .- počet vrcholu pořadu,
R. i délka spojnice posledního bodli pořadu s jed.
notlivými vrcholy,
.
(R,)", a (R.)v - průměty spojnic R. na souřadné osy,
a - azimuty stran.
obsahuje výpočet hodnoty mU4

(R)v

(R).,.

m

m

J~)v_
p"

pil'

mm

mm

29
18
2
10
24 '

34
45
44
33
14

0,14
0,09
0,01
0,05
0,12

0,16
0,22
0,21
0,16
0,07

>O,.Q

2203
2204
2205
2258
2253'
2257

I

= ± 4,1, m.
cos 'JI = 0,616

m(J

=

\±. 2

+

I

mm, 'JI = 52°,

1230

=

1294

Vk

!'lin'JI = 0;788,

==

3.36
V3 .

=

64 mm.

odchylka.

1

-

vliv chyb zaměření povrchové sítě,
vliv chyb prová!ení

první šachtou,

mla -

vliv chyb prová~ení druhou šachtou,

ml4 -

vliv chyb zaměření sítě v první části tunelu,

ffl1s -

vliv chyb zaměření sítě v druhé části tunelu.

Spojení šachty 8·22a s vyústěním V·P je dáno pořadem 253·267·254·261.264·286,
poněvadž spojuje nej.
kratší cestou oba konce tunelu (viz obr. 1). Vliv chyb
zaměře~ toho pořadu je dán vzorcem:
,

n·

'/nt1 =. cos

'JI

m~

I

E (R.)
1

'11·1

+

y

+

I
'17/0

a
I

•

n·1

E COSlťl4 +
1

'11·1

m~ E(R,) ~ + ma E.sin2ll(

sin 'JI

1

1

(označení stejné jako dřive s tím, ~e se týká jen prvků
měřených na povrchu).

[(R)vr
pil

[Li?)'
"- r
p"

0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03

0,03
0,05
0,04
0,03
0,00
0,15

,

230°
275°
328°
326°
62°

I

Následuje tabulka

cos' u'

sin' a

u

výpočtu

0,&90
0,993
0,278
0,310
0,767 '
2,938

hodnoty

I

mt1

0,411
0,008
0,723
0,690
0,218
2,050

(obr. 5).

\

mU4 = - 0,788V 16.0,03

= -

(R)",

ffl1

rnta -

m(J -

::l
.$0

+

64

m2=m2
+m2
+m2
+m2
+m2
, t
tI
t2
ta I
t4
tr.

m: f1 sin2 u,

kde 'JI-

o

celkovou příčnou odchylku:

Podélná odchylka je dána vzorcem:

U vyústění V·P je připojení provedeno vodorovnou
. štolou, tedy mU8 = O. Vliv chyb zaměření sítě pod zemí
ve štole směrem od S·22a je dán vzorcem:

-"O

3mu

b) Podélná

nou odchylku (m,,:! = O) a způsobí jen posuv bodu 2257
ve směru osy tlUlelu, k čemm bude přihlédnuto později.

Následující tabulka

+ 35 =
1

36 mm.

,

2205

'JI

=

V případě krajně nepříznivém, kdy~ uva~ujeme mezní
odchylku, a za předpokladu, že měření bylo provedeno
třikrát, dostaneme:
'

I

+ cos

3. 1200 000 . 2
206265

'-:f-

MMeme tedy vypočítat

,

\

~/

3 . 1 200000
206265

=

= 35 nun.'

'

,

"

. ~ľ:
J

mus

'1\'

I!

±3",

m =

poněvad~ se jedná o přímý pořad o stejných stranách.
Kdy~ uvá~íme, ~e bude třeba ještě dvou polygono.
vých stran k prorá!ce, pak podle obr. 3 je n = 12 a
L= 1200m.

",",
'I

2,32 +

"3

~.

~

=

Vliv chyb zaměření sítě pod zemí směrem od fr·p je
dán vzorcem:,

1,4" . 1 200 000 -~~.~""'...•..•
__ 206265
= 8 mm.

mU1=

V

0,788
8,68 +0,616
14,15
0,788.2,94
+ 0,616.3,76
= + 2,32 = O
'

= -

0;616

V

0,788

V 0,48

+ 4.2,050

16. 0,15

+

+ 4.

8,20

+

mp

= ±
=

oos'JI
2,938 =

+ 0,616

V2,40 +ll,75
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1", m.
0,6l1t

=±

1 mm,

'JI = 52°,

sin 'JI = 0,788,

o';:;
"'''0

$0

(R)iI

(R)"
-~-_.-

mm

p"
mm

4,21
3,64
3,10
2,32
1,48

3,32
2,42
1,58
0,41
1,02

(R)iI
m

(R)••
m

-pt'

870
750
640
480
305

685
500
325
85
210

0..0

p"

[(Rkf

17,68
13,23
9,61
5,38
2,19
\ 48,09

11,05
5,86
2,50
0,17
1,04
20,62

[(R~T

a

p"

,

253
2'67
254261
264
286·

"

('

+ 0,788 V

1. 20,62

= 10,616 V
= 0,616.7,16

51,24

I

+ 1 . 1,,859
+ 0,788 V

+ 0,788.4,75

=

!

'mtr.

4,40

+ 3,74

IL -

pf;

L,

oelková orientační
vzdálenost

Z toho plyne:
13" . 45 000
'mt2 =
206265

ohyba,

mezi body 2203 a 2257.

0,616

V

16 . 0,03

2,050

7 mm.

>'l:i

,

+ 31 +

51

+7 =
2

+

61

9

+ 25 + 49

= 147

mm.

= 12

V případě krajně nepříznivém, když uvážíme mezní
odohylku, a za předpokladu-. že bylo měřeno třikrát, dostaneme:
3 mt
3.12
Mt = V k = V 3 = 21 mm.

m~

,

kde m"l -

+

+ 0,788 V
=--0,616

SI

me

3 mm.

+ 4.

I

I

0,704
0,704
0,704
0,704
0,330
3,146

odohylka.

'

Výšková odohylka v prorážoe je dána vzoroém:

U vyústění V·T je připojení provedeno polygonovým
póřaderrr,tedy
'mts = O. Vliv ohyb zaměření sítě ve spojovaoí štole je roven (viz tab. 1.):

'"""=

m: =

o) Výšková

=

I

I

0,297
0,297
0,297
0,297
0,671
1,859

1\

a

Můžeme vypočíst oelkovou podélnou odohylku:

~

no
=

33°
33°
33°
33°
125·

V71 = 2 . 3,32

2

22,48

~8mm.

~

,

I

COSi

Tedy

Orientační chyba při připojení šachtou S-22a je pro
zvláštní tvar pořadu ve štole rovna stočení celého pořadu
kolem bodu 2203. Je tedy (obr. 4)

kde m. -

sin2 a

16. 0,15 + 4 .-2,938 =
. 2,94 + '0,788 . 3,76 = I,SO

...,5mm.

+ 2,97

J

~

=

m~

1

,+ m~2 +

m~

S,

+

m~

+ m~s

ohyba v nivelaoi na povrehu,

m"2 -

ohyb a ve výškovém

m"s -

chyba ve výškovém připojení dr\lhou šaohtou,

připojení první Šaoht,ou,

m", _

ohyba v nivelaoi v prvé části tunelu,

m"s - ohyba .v nivelaoi v druhé části tunelu .
Ni~elaěnípořady
byly identioké s--R0řady polygono.
výml.

I.

I Střední kilometrová

ohyba v ni~elaci na povrohu byla
1,5 mm, oož při déloe poPadu 1,5 km (mezi body
S-22a a V.T) dává střední ohybu v ~ivelaoi:

±

m"l

=

1:5 ~

=

I,S mm ~ 2 mm.

Střední ohyba výškového připojení šaohtou je
m"2 = ± 3 mm.
U vyústění V·T nebylo provedeno připojení šaohtou,
tedy m"s r O.
Střední kilometrová ohyba v nivelaoi pod zemí je asi
7 mm. Z toho pl~e střední ohyba v nivelačním pořadu,
vedeném od šachty S·22a:

m",

=

f-o.l

7

a od vyústění

=

2, mm,

V-f;2- =

S mm.

V -T:

m"s = 7

Celková odchylka výšková je tedy:
m~ = 22
mil =

+ 3~ + 22 + S2 '= 4 + 9 + 4 + 64

= Sl

9 mm.

Když uvážíme mezní o<J,ohylku a za předpokladu,
IiJ.ěření bylo, pr~vedeno třikrát, dostaneme:

že

Vliv ohyl:>zaměření sítě v tunelu je dán vzoroem:

'""'r.

=

m,V n -1

,
a má stejnou

prótože pořad je,přímý
dálku stran;
čemž
m, - je střední ohyba v měřené déloe,
n - 1 je počet stran.

3
ilh

při

=

mil

3.9

Vk = V?

=

17 mm.

Jak je 'patrno z výše uvedeného rozboru, je chyba
v prorážce ve všech třeoh složkách i v případě krajně ne·
příznivém menší než přípustná odchylka, tj. 70 mm.
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6. Dosažená pfesnost prorážky

V

době, kdy štít, který byl veden· od S-O, se nacházel
asi 40 až 50 m od čela výhybkového prostoru, byla
z tohoto proražena štola směrem ke štítu. Toto opatření
bylo provedeno za účelem zjištění odchylky v prorážce
. (hlavně příčné a výškové), aby bylo možno provést vy·
rovnání a. zaručit správné vedení štítu na posledních
metrech tunelu.
Štola byla proraŽena koncem července 1957. Zjistilo
se, že příčná odchylka činí 18 llUil a výšková - 32 mm
(podélná odchylka nebyla zjišťována).
_
Příčná odchylka činila jen polovinu očekávané hodno··
ty a čtvrtinu hodnoty, která by se vyskytla v krajně
nepříznivém případě. Možno tedy považovat tento výsledek za velmi dobrý.
Neočekávaně velká byla yšak výšl\,ová odchylka, která
byla asi dvojnásobkem hodnoty, s kterou se počítalo.
Tak velká odcHylka není způsobena nahodilými chybami. ,Poněvadž spojení podzemních nivelačních zna·
ček s nadzemními bylo provedeno několikrát, nemůže se
jednat o hrubou chybu. Jediným vysvětlením může být
vliv sedání celé tunelové roury stavěné z těžkých tubingů
v obtížných hy<;lrologických podmínkách. Lze se domní·

vat, že ode dne posledního výškového připojení (říjen
1956) až do dne prorážky {červenec 1957) celá tunelová
roura.s nivelačními značkami sedla o hodnotu přibližně
rovnou zjištěné odchylce, zatím co výhybkový prostor,
který byl vybudován o celý rok dříve, nezměnil svou
polohu .
V každém případě můžeme říci, že výsledky získané
poprvé v Polsku za tak obtížných podmínek jsou velmi
uspokojivé.
Přeložil Jan W ollersdorfer,
8tudujici 5. ročniku
zeměměř. fakulty ČVUT
v Praze
Poznámka

Lektoroval doc. inž. dr.
V. Krumphanzl,
zeměměř.
fakulta ČVUT v Praze

lektora

Autor připravil příspěvek pro goedetický seminář, po·
řádaný v březnu 1958 zeměměřickou fakultou v Praze.
Jelikož nemohl být zařazen do programu semináře, uve·
řejňujeme jej touto cestou, neboť ukazuje zajímavé zku·
šenosti, které bude možno využít v budoucnosti v Praze
i na jiných inženýrských stavbách tohoto druhu v ČSR.
Krumphanzl

Laboratorní zkoušky theodolitu

Zeiss Theo 010'

lnž. Jiří Adámek, VÚGTK, Praha
Čtyři 8kupiny laboratornich zkoušek theodolitu,' Vyšetřováni chyb elementámich
úkonu, chyb, které lze vyloučit U8pO'
řádánim P08tUpu v měřickéjednotce,
chyb, které 8e vylučuji teprve při velkém počtu pozorováni a chyby z nepře8ného vý·
brusu čepU vodorovné 08Y dalekohledu. Metodika zkoušek a zhodnoceni theodolitu Zei88 Theo 010:

Téma theodolitových
zkoušek je nadmíru bohaté.
Program výzkumu (či členitost zkoušek) je závislý
jednak na přesnosti theodolitu jako celku a na úrovI!i
přesnosti
jednotlivých
jeho 1wnstrukčních
.prvků,
jednak na stupni~odlišnosti konstrukce od klásického
typutheodolitu,
po případě na vybavení.
•
Laboratorní výzkum theodolitu lze rozčlenit do čtyř
skupin..
.
V první skupině jsou zkoušky zaměřeny na vyšetřo.
vání elementárních
chyb i souhrnu chyb zpravidla
nahodilých, kterými je zatížena obsluha přístroje pro
ten který účel.
U druhé skupiny zkoušek jde o vyšetřování chyb,
které lze jednoduše. vyloučit uspořádáním měřického
pOstupu. Velikost systematických chyb tohoto druhu
(např. koJimač:ní chyba, excentricita os) nemusí být
liživateli ani známa (stačí je v některých případéch
udržovat rektifikací na únosné výši). Nicméně vyšetřování těchto chyb a jejich změn je z hlediska dokonalého výzkumu přístroje důležité, neboť vede k získá.
ní ně}derých charakteristik konstrukční nebo funkční
přesnosti.
Třetí skupina představuje soubor zkoušek, jimiž se
stanoví syst,ematické chyby, jež nelze jednoduše v mě·
řické jednotce eliminovat (např. chyba v dělení hori·
iontálllího kruhu). Vylučují se teprve při velkém počtu
pozorování, správně rozvrženém. Oprávují se zpravidla
q. přesných theodolitů korekcemi zejména při pracích,
kde se dělají nebo vyžadují rozbory chyb.
Do čtvrté skupiny patří vyšetření chyby z nepřesné.
ho výbrusu čepů, kterou lze odstranit jen početní korekcí.
Je samozřejmé, že úplné hodnocení přístroje musí se
opíra:tnéjen ozkouškv labOratorní a speciální ikoušky
polní, ale i o výsledkyměřických
prací v terénu.

Zkoušká.m. theodolitů věnovala se v ČSR velká po·
zornost, a to zvláště v údobí, kdy byla budována astro·
nomicko·geodetická síť. Provádějí se na základě zkuše·
ností shromážděných během let a stále se doplňují
a rozvíjejí. Dává se přednost geodetickým metodám,
které jsou z hlediska uživatele více oprávněné než jiné
metody,. jež jsou účelné spíše pro výrobce. Zkoušky
přesto, že jsou zaměřeny na odkrytí určitých chyb,
znamenají také ověření funkce celého theodolitu nebo
jeho součástí, neboť zde záleží na optických vlastnostech
dalekohledu, optického mikrometru a na všech zúčast·
něných měřidlech. Postupuje se tedy podle zásady, že
theodolit musí být s to usvědčit se sám ze systematických
chyb. Nestačí-li na tuto úlohu, vyjdou chyby nepatrné
nebo imaginární. Pro údajně přesný theodolit to zna·
mená, že buďto není ve správném stavu, nebo že některé
měřidlo neodpovídá co do přesnosti ostatním částem.
U méně přesných přístrojů to značí, te systematické
chyby, na jejichž určení byla zkouška zaměřena, jsou
menší než jiné.
Před nvedením zkoušek a jejich výsledků připomínám
pro úplnost stručnou charakteristiku
theodolitu Zeiss
Theo 010. Přístroj (obr. 1) patří do kategorie vteřino·
vých theodolitů se skleněnými kruhy a optickým mikro·
metrem. Horizontální kruh na postrk má průměr 84 mm
a shodně s vertikálním kruhem o průměru 60 mm \lej.
menší dílek 200. Před nastavením limbového kladu je
třeba překonat po uchopení kotouč ku nejdříve poměrně
značný tlak pera, a pak teprve je možno limbus otočit.
Tento zásah, sám o sobě neškodný, může vyvolávat po
kratší nebo delší dobu reakci (tím spíše, že theodolitem
se měří často se stativu), která působí nepříznivě na
měření.
Oba kruhy jsou opatřeny podvojným dělením, jímž se
"snižuje při dělení kruhů vliv chyb dělícícho stroje. Rysky
dělení jsou široké, sytě čerhé. Oba kruhy, jejichž různá
barva vylučuje záměnu, se odečítají společ{lým optic·
kým mikrometrem o kapacitě 100, s nejmenším dílkem
200.
'
Dalekohled je pozoruh6dIlý tím, že je čočkozrcadlové·
ho typu. Má zvětšení 32 a účinný otvor objektivu
53 mm. Pro hrubé zacílení je na dalekohledu upevněn
kolimátor ~ hledáček, jímž se cílí snadněji než normál·
ními mířidly.
.
Vodorovná točná osa' spočívá na pevných ložiskách.
Opracovaná část čepů vyčnívá mezi alhidádovými rame·
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ny a poskytuje místo pro sázecí lihelu o citlivosti přibližně 10".
Alhidáda se systémem vertikální osy kluzného typu je
podepřena na kuličkovém ložisku. Nese libelu o citlivosti 20". Konstrukce, přesné mechanické opracování
a použitý materiál i mazadla zaručují velmi dobře stabi·
litu vertikální osy.
. Hrubé ustavení pohyblivých částí jak ve smyslu ho·
:lzontálním, tak vertikálním se děje páčkami. Dvojice sil
Je zde nahrazena jednostranným tlakem, který SPOltl
s vyvolanou reakcí je škodlivý.
Přistroj je vybaven dostřeďovacím zař'ízením vesta·
věným v jeho horní části. Vlastní theodolit zapadá čepem do válcového otvoru v tř'ínožce se stavěcimi šrouby.
Spojení obou částí se děje šroubem. Tato úprava umožňuje využít tohoto přesného přístroje pro měření trojpodstavcovým zpúsobem.
Předmětem zkoušek byl theodolit výr. č. 103552.

m'l
2. Střední
metru

= fmr-=-;'f=

±

1,200•

chyba v koincidenci optického

~ = ±

mikro-

1,600•

3. Střední chyba v cílení a koincidenci
ma

= ±

2,000•

4. Střední chyba ma zvětšená o následky pohybu
alhidády
m4 = ± 2,000•
5. Střední chyba m4 zvětšená o následky naklánění
dalekohledu
m5 = ± 2,Soo.
6. Střední ehyba

m5

ma

zvčtšená o vliv přeostřování
=

±

3,400•

7. Střcdní chyba v cílení

m; = y;,~~~
m~ = ± 1,4

00•

8. Slřední chyba v koincidenci
mg = ± I,Soo.

n. Střední chyba v urovnání indexové libely

1.;;'2=
m2g
11

rn' ~ =~ •

=

±

1 ,.4co

10. Střední chyba v cílení a koincidenci
mlO

=

±

2,300.

11. Střední chyba v urovnání indexové libely a koincidenci
12. Střední chyba mu zvětšená o chybu v cílení
ml2 = ± 2,700,

m~2= Vm~;+m;2-= ± 2,8

00

•

Hodnoty označené čárkou byly získány nepřímo,
podle zákona hromadění chyb.

Vyšetřování středních chyb elementárních úkonů
Zkoušky thcodolitu počínají vyšetřenín~ středních
chyb jednotlívých úkonú. Tyto střední chyby jsou
dúležité nejen samy o sobě z hlediska klasifikace a rozboril, nýbrž dávají také podklad ke správnému vybavení dalších zkoušek po stránee mčřické.·
Střední chyby v jednom úkonu byly vyšetřeny z 30
pozorování rozloženýeh po 10 do 3 řad a představují
kvadratický střed z výsledkú získaných pro každou
řadu.
Horizontální

směr

1. Střední chyba v cílení byla vyšetřena nezávisle na
optickém mikrometru pomocí pohyblivého cíle umístěného ve vzdálenosti asi 50 m.

~é

ml =

±

1,000•

Vzrůstající hodnoty středních chyb ml --:- ma a
ml2 jsou ve shodě s přibývajícími zdroji chyb.
Střední chyba v koincidenci m2 je poněkud velká.
Pohyb alhidády nemá škodlivých následkú, obsluha
výškové ustanovky a přeostřování přesnost snižují.
Tyto úkony porušují stabilitu přístroje. Podíl na tom
má patrně reakce po upnutí páčky hrubé ustanovky
a strhování theodolitu, po případě zbytky fluktuace
alhidády. Přesnost cílení ve vertikální rovině a urovnávání indexové libely je vyvážena, neboť oba úkony
přispívají k celkové chybě stejnými složkami.

m7 --:-

Speciální zkouškou byla prokázána téměř úplná stálost vodorovného směru při působení na vertikální
ustanovku jak proti peru, tak po peru.
Co do přesnosti úkonú lze tedy theodolit Zeiss Theo
010 zařadit mezi theodolity Wild-T2 a Wild-T3.
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Společné urěeni excentricity dalekohledu, kolimačni
chyby a sklonu vodorovné osy dalekohledu
Účelem zkoušky je, získat informace o -vel~osti nebo
i o změnách jednotlivých chyb, jejichž souhrn má vliv
na proměnlivost rozdílu výsledků ze dvou poloh dalekohledu u záměr se značně rozdílným sklonem. Znalost
skladby složek umožní správně posuzovat změny rozdílu mezi výsledky z obou poloh. ,Nestálost záměrné osy
při přeostřování, vzhledem k definici, že je tato osa
geometrickým místem bodů vně dalekohledu, v nich!
Ire, zobrazí střed nitkového kříže optickým systémem
(zde velmi zkráceným), může mít :vlivna volbu měřické
metody.
Zkoúška záleží v zaměřování bodů ležících pokud
možno na svislici. V .tom případě je možno vyjádřit
rozdíly mezi oběma polohami vztahy

+ 2sec clK + 2tg clI

= l~ = 2E

III-II
IIn -

= l'n = 2E + 2seo cnK + 2tg cnI,
2
cc
'
= , e ~ představuje vliv excentricity

In

v nichž 2E

da-

Jekohledu při známé vodorovné vzdálenosti D, K
střední hodnotu kolimační chyby pro obor užitých
vzdáleností a I sklon vodorovné osy.
Poněvadž rovnice určující zprostředkující veličinu
má lineární tvar, budou rovnice oprav

,/ vn ='a~E

+ b~K + c~I-l~

;

tyto vedou ke dvěma normálním rovnicím, v nichž vystupují redukované koeficienty bl, CI a odchylky lf,
'
ne b o ť' al = aa, I. •• =" an = 2 .

+

[bb] K
[bc] 1[bc] K 1+ Ece] I -

[bl] = O
[cl] - O

Je tedy
bl = b '- [b'],
i
n

C.

= c:- [c'],.li = li'- [l'], kde n značí

1

n

1

n

.

počet zaměřených bodů.
Neznámou JjJ určuje sumační vztah
2 nE
[b'] K
[c'] I - [l']

+

,.

+

=O

Střední chyba mI,ve sklonu I, který je nejdůležitějším vyšetřovaným prvk~m, je
m
ml

=.

V[ ] -

-=========~_
cc

=

V

+

Střední vzdálenost cílů při zkoušce kolimační chyby
byla 2,3 m. Velikost kolimační chyby není důležitá,
spíše je nutno se zajímat o změny v poloze záměrné
osy, které charakterizují konstrukční přesnost dalekohledu.
.
Proto byly odděleně :určeny hodnoty kolimační
chyby pro vzdálenost D = 200 m \1 00, tj. od místa,
kde prakticky přestává působit excentricita dalekohledu.
Porovnáním výsledků měření byly určeny tyto odchylky záměrné osy pro celý zaostřovací rozsah dalekohledu (LIl) a pro praktický rozsah od 200 m do 00
(Ll2)·
LIl = Koo - K2 = + 145CC
L12= Koo - K200 =
_lcC
Velič~ny I, e a LI patří k charakteristikám konstrukční přesnosti ťhoodolitu. Zkouška vede k závěru, že vyšetřené hodnoty jsou v mezích obryklých u přesných
theodolitů, s výjimkou hodnoty LIl' která ukazuje na
značnou proměnlivost polohy záměrné osy v, oboru
krátkých vzdáleností. Za takových okolností je lépe
užít při měření dvojřad, jak je uvedeno v'publikaci [1].
Uvedeného nepublikovaného způsobu zkoušky se poprvé použilo v r. 1942' ve zkušebně někdejšího Zeměměřického úřadu. V podstatě ke stejnému způsobu
dospěl prof. A. I. Durněv v publikaci [4].

Urěeni excentricity

alhidádY'3

limbu

Theodolit s limbem na postrk charakterizují celkem
3 prvky - osa alhidády A, otáčivá osa limbu L a střed
dělení kruhuS. Pro stanovení jejich vzájemné polohy
nutno znát počáteční orientaci obou částí vzhledem
k nepohyblivým součástem přístroje.
Aby bylo vůbec možné určit excentricitu os u přístroje Zeiss Theo 010, bylo třeba doplnit zorné pole
mikroskopu čárkovým indexem. Koincidence se provádí je9,nou mezi indexem a dvojitým dílkem horního
diametrálního místa limbu, podruhé se koinciduje normálně (obr. 2a, b). Tím se nahradí odečítání obou mikroskopů, jak je tomu li theodolitů klasické konstrukce.
I

159

160

.@c] [bc]
[bb]
,

161

i

~6

;;8

~9[

přičemž se ~řední chyba m vypočte ze vzorce
m

Opravy v" převádějí jednotlivá pozorování v každé
sérii na aritmetický průměr.
Při vzdálenosti D = 2,1 m dalo vyšetřování tyto
výsledky:
I=
46,6cc ± 3,200
e = 0,59 mm.

09[
aJ

[vv]

6~[

~ ;;;9

bJ

n-3

Neznámé E, K a I se zpravidla vyšetří z n = 10
záměr v 8 = 3 sériích. Přitom jedna série představuje
pozorování v obou polohách dalekohledu provedená
ihned po sobě, v každé poloze s dvojitým cílením.
Střední chyba pracoV"ní, kterou je možno porovnat
s chybou m, je

Excentricita alhidády i limbu ryšetřuje se odděleně,
v obou případech na 36 místech seskupených po 18 do
dvou pritilehlých poloh 1 a 2. Měří se ve dvou řadách,
z jejichž rozdílů se vytěží pracovní chyba. Podkladem
pro určení odchylky D indexu ze správné polohy,
excentricity e a orientačního úhlu 10jsou součty odchylek (14
24) nebo jejich rozdíly (14 - 2ll). Odchylky 14 a 24 představují průměry z obou řad 14 =

+
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!l'
1
2

+ Ir'1

+ 21"

21'

' 21I

i

=

d+eL

Roz d'l
11' 11" 21' 21"
1 Y i' I' I'
i 'se

i

2'

Kvadratický

'lcl:-eL!

střed

V j~A t~~;

utvoří ze čtení při dvou odlišných koincidencích.
.1

Posun indexu se vypočte .ze vzorce
_ [ll + 21]
D 36
.
Excentricita e a úhel 10 se stanoví z neznámých kolmých složek excentricity B a. O, které se určuJ+ vyrovnáním podle pozorování zprostředkujících.
Rovnice
oprav
tom případě budou mít tvar
= sin Ii 2B - cos II20 - (11i - 21i).

v

e

=

V

+0

2

B2

•

=

A, ~~ 10

104

= 0,35 (.l. ± 0,~3
= 22g ± 9g

({iA

= ± 4,9

eA

.1'", =

r

'.

Střední chyby v
táme' ze vzorců

nebo v

llt

=

'il-

m.

0,1715

2lt

f

=

±

1,5cc

I(JL

=

0,41
lOg

(.l.

±

±

4g

0,02

(.l.

= ±4,3cC
= ± 0,89"8

d = 0,09(.l.

p<;>čí. '
..

VlVVJ

+ eL=

0,50

(.l.

Icl- eLl =,0,32

(.l.

.1

= ± 0,92cc.

Zkouška, která je po všech stránkách dosti náročná,
dává obraz o identitě os a o jejich vztahu ke středu
dělení vodorovného kruhu. Podle velikosti fluktuace
dá se usuzovat na stabilitu os, z nichž především nutno
věnovat pozornost ose alhidády. Podmínkou
I;llalé
fluktuace alhidádové osy, která je u přístrojů s optickým mikrometrem stálejší než u klasických, je pečlivé

[2152<5] ----, (['15] ~ [2~])2

115 a 215 .jsou rozdíly mezi výsledky
= Ir _ 215 = 21" - 21'

Ir1'i.

i'L

J'L
d

y = 0,.0845 Q,
kde v značí opravyměř,ených
posunů 2Dj, v' jsou opra.
vy' z vyr9vnání.a
(lt}lť5]

3,lcC

. ({iL

kruhu

pro daný případ

00

= ±

eL =

00

± 4,6

mL

(.l.

± O,94cc

.

V[V'v']

\0,1768

I.lL ~

= ±4,4cc
i'A = ± 1,6cc

~

I. = -2--'
pCc kde r je poloměr vodorovného
v: mikronech.

i

= ±

Limbus

5,2cc

mA

0= Aesin 10

=

Alhidáda
Il-A

+

Q

chyb J~ a J~ vyšetřenýcfi z obou zkoušek je možno
porovnávat se střední chybou 7/, ze zkoušky dělení
podle Heuvelinka.

v;

Ty vedou.k normálním rovnicím
[00] 2B
[ab] 20 - [a(11- 21)] = O
[ab] 2B + [bb] 20 - [bel- 21)] = O,
li koeficienty a. = sin h bi = - cos h
B = Ae cos 10

=

obou řad 1151 =

i.i

Střední chyba y představuje chybu pracovní.
Střední chyby \"ypočtených hodnot D, e a 10 jsou dány
vzorci
.

= 0,0401lm. = 0,236. m
mD

pgm.
e

ml = _~_-o

Ze zkoušky se vytěží ještě další důleŽití ukazatelé,
kteří dokumentují
stupeň přesnosti přístroje. Patři
k nim:
Fluktuace osy

/

Střední

chyba

v dělení diametrálních

..1' =
Vzdálenost

fV

osy alhidády

cl = V(BL

-

BA)2

m2

míst limbu

2y2

od osy limbu (obr. 3)

+ (2 e)2 A;

Krajní hodnoty excentricity
ke středu dělení S '

2e = OL -

O", •

os.y alhidádyvzhledem

.

uložení alh,idády, vysoká přesnost mechanického opra.
cování a dobrá jakost mazadla. Shoda. střednícp. chyb
.1 a 7:' = ± 0,8800 prokazuje velmi dobrou funkci
přístroje a syěďčío dobré jakosti zkušebního měření.
Výsledky zkoušek dokazují, že theodolit Zeiss Theo
010 z uvedených hledisek možno hodnotit velmi příz.

ru~.

I
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Adámek: Laboratorní zkoušky theodotitu Zeiss Theo 010

-----------~-------

Střední (prac.) chyba M
.

=V~-

Totální chyba opt.mikr.

im=V~2-M2

Urěeni citlivosti libel
K určeni citlivosti alhi4ádové i· sáze~í libely bylo
použito jednoduché metody, při níž úhel, o nějž se
nakloni celý theodolit stavěcím šroubem, se měří
jednak stupnicí libely, jednak výškovým kruhem při.
vedeným do téže roviny, ve které byla předtím osa
libely, otočením alhidády o IOQg.
Při každém měřen~ sklonu předchází a následuje
jednomu odečťeni výškového kruhu odečtení obou
konců bubliny. Jednotlivých určeuí citlivosti se pro·
vede celkem 10.
Citlivost alhi~ádové libely byla vyšetřena hodnotou
la= 53,2cil•Z_(),'jC0 = (17,24" ± 0,21")
Citlivost sázecí libely je
I. = 31,300 ± 0,200 = (10,14" ± 0,06")
Užitá metoda je podrobně popsána .v publikaci [2],
str. 7~.

Zkouška optického

mikrometru
runo:vé

a

R

= 93B

Interval B získáme vyrovnáním koeficientů lineární
funkce
,<P = A
Bx
Opravy z vyrovnÍíni <Pi -li = li představují nale.
zenou stálou chybu optického mikrometru.

+

Zkouška dala tyto výsledky:

n

<P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=

+ Bx

A
4,000
113,0
221,9
330,9
439,8
548,7
657,7
766,6
875,6
984,5

I = <P -

l

1,2000
+ 1,31
+ 0,46
- 1,20
- 0,08
+ 0,46
+0,54
+,0,91
- 0,59
- 0,61

= ±

0,78cc

= ± 0,51cc

Výsledky prokazují vysokou přesnost optického
mikrometru. Nicméně lze tvrdit, že systematické chyby
působí u počátku mikrometru, kdežto v ostatní části
se uplatňují spíše chyby nahodilé, a to více než by se
očekávalo z porovnání mezi střední chybou M a m-l/
/ V12 = 0,58cc ze stati "Vyšetřování středních chyb
eleptentárních úkonů". Příčinou toho patrně je malá,
proměnlivá vůle ve vodící dráze mikrometru. Použitou
metodu vypracoval dr. Kučera v publikaci [2], str.
68.

Zkouška dělení horizontálního
podle Heuvelinka

a urěení chyby

Účelem zkoušky je buď kvalifikace, nebo získáni ko·
rekcí. Zkouška optického mikrometru provádí se zá·
roveň s určením runové chyby s pomocí kovového nebo
skleněného komparovaného měřítka s milimetrovým
dělenim. Měřítko je v takové vzdálenosti, aby n mili.
metrovými ryskami byl skoro beze z!>ytku vyčerpán
rozsah optického mikrometru. Decimetrovému měřítku
a rozsahu 100 u zkoušeného theodolitu odpovídá vzdá·
lenost 5,85 10 při n = 10. Vedle toho se měří úheloc,
odpovidajícf úseku 93 mm měřítka převážně díl·
ky limbové stupnice, které jsou prosty runové chyby
ve dVQUpolohách dalekohledu. Určovat chybu runo·
, vou z rozdílu čteni při okrajích optického mikrometru
. není správné, neboť vyjde zkreslená o chyby jeho
okrajových míst.
Runová chyba je obecně

30(n-l)·

kruhu

Účel zkoušky
U theodolitů vyšší přesnosti je účelem zkoušky
konstatování jakosti děleni nebo i získání korekcí.
Korekci je třeba znát u theodolitů vybraných pro
nejpřesnější geodetické práce, a to jen když se klade
zvláštní důraz na analýzu chyb.
Známý tvar náhradní funkce, Fourrierovy řady
L1<p = a . sin (2<p + A) + b . sin (4 <p + B)
c . sin (6<p
O)
vede k tomu, že všechny výkyvy, které náhradní funk·
ce nestačí vzhledem ke svému omezení sledovat
jsou definovány jako nahodilé chyby, jejichž střední
hodnotu představuje tudíž poslední člen řady chyb i',
i", i"'.Zvolená
náhradní fúnkJ}e v rozsahu tří členů
trigonometrického polynomu má ještě za následek~ že
součet korekcí čtyř, rovnoměrně po kruhu rozlože·
ných směrů, dává vždy O. Proto nelze očekávat, že
korekce ze stálé chyby změní výsledek většího počtu
opakování, kdy limbové klady byly rovnoměrně rozlo.
ženy.

+

+

+

Popis zkoušky
Zkoušeným theod~litem se měří úhel fJ = 50g 000 +
CC na 36 kladech
rozdělených po 9 do 4 samostat·
ných sérií. Měří se nejprve v 1. poloze dl1lekohledu úhlo·
vé dvojice (měřeni tam a zpět) s dvojitým cílením
u každého směru na kladech označených pořadovými

+a

-

f

1: 0,00
. Graficky je chyba optického mikromet,ru

na obr. 4.

I vyznačena

.
Runová chyba R = 0,9977

Střední chyba m

=

V

n~ 2

± 0,0008

= ± 0,93

00

čísly 1-;.9.· Pak se měří ve II. poloze podle čísel 10 -;.-;-'18, které jdou v opačném směru.
Klady postihují grády, celé decigrády a jistý, zhruba
stejný počet decimiligrádů. Údaj optického mikro·
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metru se nemění proto, aby do měření nevnikly jeho
chyby. Úhlový zbytek a je výhodné volit co nejmenší,
aby odpadlo jeho přetáčení.
Měřením ve dvojicích se 'vylučuje vliv stáčení pilíře
s theodolitem. Uspořádání
podle pořadových čísel
má vyloučit proměnlivost úhlu' f3 s časem. Stejný účel
sleduje rozvržení celého pozorování do 4 sérií. Měření
v jedné sérii se koná bez přestávky a rovnoměrnou
rychlostí.

"2 _

T

T

počte aritmetický

=

=

x'

18 ([I]

x -

+ [2])

2

li

Mb

Me = Ma
c
Zkouška dělení horizontálního kruhu podle Heuve·
linka byla provedena dvěma pozorovateli X, Y s ča.
sovým odstupem 4 ~nů a dala tyto výsledky:
Číselné hodnoty konstant

X

y

A = 102g ± 14g
B = 394g ± 26g
C = 176g ± 347g

= 2,17cc ± 0,49cc

a
b

=

.c

=

±

0,85cc
0,35cc
0,09cc ± 0,4gcc

93g ± 12g
390g ± 43g
306g ± 80~

3,35cc ± 0,64cc
0,67cc,± 0,46cc
0,51cc± O,64cc .

Funkci Llcp znázorňuje obr. 5.

x" '= x' ---" 1~ ([3] +[4])
x'" = x"~

1~ ([5]

+ [6]),

Hp -

a) . sin 2cp], [2]= [(p - a) cos 2 cp],
[3] = [(p- a) sin 4 cp], atd.
Střední chyba (pracovní) v úhlu PI nebo PIl se vy.
počte podle vzorce
2_
1: (};,[VV]
2)

kde [I] =

ft

4

-

---n--Y

,

kde}; [vv] je součet čtverců odchylek mezi měřením
tam a zpět ze všech 4 sérlí a y=l: [vv]j72 vyjadřuje vliv
změny úhlufJ běh~m měření. Vzhledem k tomu, že
bylo cíleno, dvojitě, má 'být střední chyba ftV2 p~ibližně
rovna středili chybě ml.' •
Středili ohybYT, T', ť" a T'" se odvodí ze středních
chybM, M', M", M"', které jsou dány vztahy

x

=--

64,

"

X

=_x_

60

Y

f1

=

±.1,78cc

M

=

± 2,95cc

1 M"2 _ x "
2
-~
I

~

M"'2 _" X

-52-

M2

Střední nahodilé chyb'y
T

'2 _
--

1
2

T',

T

1
--ftf.l

střed

1,74cc

± 3,86cc

=±

(89cc

±

2

T'

= ± 1,0000

T"

= ±

T'" =
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O,44cc

± 0,5200

T

2,60cc

8třeaní 11.f1,Mailéchyby

T" a T'" jsou dány vzorci

M/2

±

8třeaní chyba totální

4ft2

-

Kvadratický

± 1,69cc
8třední chyba M

,,,

Střední totállli chyba T se určí ze vztahu
1
1
T2=~

f1

8tfední chyba (pracovní)

,

M'2

se

= 0,1l8 M

M

a)2]
1

-4Ift

2

Mo = 9,55 -

Rozdíly (p - a) ze všech sérií rozepsané podle kladů
pro cp jsou podkladem pro určení neznámých A, B, C,
a, b, c, vyrovnáním. Viz publikaci [3].
,Pro výpočet středních chyb je zavedena tato sym·
bolika:
.

=}; [(p -

1 M"'2

M

6,75

= ~] a utvoří se rozdíly

průměr a

-4Ift

r;r,

(p-a),

x

"/2 _
-~

1 M"2

Při uvedeném! uspořádání zkoušky vypočtou
střední chyby konstant ze vzgrců
M
MA = 9,35 Ma = 0,167, M
MB

Teorie vyrovnání je známa a není ji třeba uvádět.
Výpočet každé série se koná ve formuláři. Dí~čí vý.
'sledky měřeili úhlu fJ (v užším smyslu a) z jednotlivých
míst limbu jsou rozepsány pro měření tam (T) a zpět
(Z). Získá se 18 oprav v = PT - pz a dále '.součty
[vv] a [v]. Pak se vypootou průměry pro každou polohu
PI, PIl, jejichž dalším průměrem je p. Nakonec se vy.

-~

± 0,7400
± 0,26cc
± 0,2300

± 2,27cc
"(I,

"(",

T'"

± 0,88

00

± 0,36cc
± 0,4000
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Vyšetřená hodnota T'" = ± O,40cc (±O,13") svědčí
o vysoké přesnosti v dělení vodorovného kruhu,
o velké pečlivosti při jeho výrobě a prokazuje výhodu
podvojného dělení.

Zkouška čepu vodorovné toěné osy
Zkouška, která má odhalit vliv nepravidelnosti čepů
na horizontální směr, provádí se u theodolitů střední
velikosti (s nepřekladným dalekohledem) výhradně
geodetickou metodou, nejnověji, podle návrhu autora,
měřením na dvě napnuté ocelové: struny, jejichž malé
odchylky od svislic se stanoví pomocí rtuťového horizontu. Stanovisko theodolitu je přesně uprostřed ve
svislé rovině proložené oběma strunami vzdálenými
2d. Symetrické uspořádání skýtá jednak tu výhodu, že
odpadá přeostřování obrazů dalekohledu při záměrách
stejně skloněných, jednak ulehčuje početní zpracování.
Celkové uspořádání je schematicky vyznačeno na
obr. 6.

P2, Pa' P4 a Q-l' Qo'Ql' Q2' Q3' Q4' Body Po a Qo leží v horizontu přístroje. Celé pozorování je rozvrženo do
4 sérií, a to po dvou pro každou polohu strun.
Série se započne určením odklonu obou strun od
svislice měřením směrníků 1, 2 a 1, 3 na struně p a poté
1', 2' a 1', 3' na struně q ve dvou řadách v 1. poloze dalekohledu. Potom se přejde k vlastnímu proměřování
čepů. V této etapě se měří všechny úhlové kombinace
se směrem v horizontu (na body Po a Qo) současně
u obou strun počínaje PoP -1 a QoQ-l' a to ve dvojřadě.
Série se uzavře druhým měřením odklonu strun od
svislice, jen s tím rozdílem, že dalekohled je ve I1.poloze.
Měření úhlů 1, 2 a 1, 3 pro vyšetření korekcí se provádí ve dvojicích se čtverým cílením. Pořadí měřených
úhlů ve druhé řadě je obrácené vzhledem k řadě první.
Všechny úhly POPl a QoQl se měří společně ve zdvojených jednotkách. Schema pořadí úkolů ve zdvojených jednotkách je
Indexy bodů
Pol. dal.
PaQ
1
O

.....
.......

{ jI
{ jI

4

5
S
9

ir

i

{

O

\{ jI

12
13
16

- '---

68

Korekce na přesnou svislici pro jednotlivé body obou
strun se stanoví početně z výsledků pozorování tří
bodů struny 1,2,3 přes rtuťový horizont provedeného
tak, aby se při něm neprojevily systematické chyby
přístroje. Dosáhne se toho tím, že dalekohled theodolitu zůstává při cílení na všechny tři body stejně skloněn (pod vodorovnou) a obraz každého z nich po odrazu
o rtuťový horizont se přivede do směru záměrné osy.
Protože délky paprsků, které vycházejí z bodů 1, 2 .3
a 1', 2', 3' přes rtuťový horizont k theodolitu, jsou
stejné, neprovádí se přeostřování jejich obrazů a je
zaručena neměnnost záměrné přímky dalekohledu.

Zkouška se provádí v rozsahu výškových úhlů od
SK do + 32K. Tento omezený rozsah diktují prozatímní podmínky v laboratoři. Interval výškových
ÚWŮje SK. Jednotlivé záměry vytínají na strunách p a q
body označené postupně ze zdola nahoru P-1, Po, P1,

~."---'---

68

Zaměřováním směrů na oba body Pl a Ql ležící ve
stejné horizontální rovině ihned po sobě i bezprostředně za sebou v obou polohách dalekohledu sleduje cíl,
aby průměr z obou výsledků byl zbaven chyby z odchylky vertikální osy theodolitu od tížnice a aby se
zamezilo přeostřování obrazu v dalekohledu mezi jeho
I. a II. polohou. Důvodem k měření úhlů ve dvojicích
nebo ve zdvojených dvojicích je snaha čelit pohybu
pilíře s theodolitem. Změnou v pořadí se hledí vyloučit
nebo aspoň zmírnit chyby z naklánění strun. Zkouška
po měřické stránce je dosti náročná.

Rtuťový horizont se při tom posunuje po můstku
přibližně rovnoběžném s touto osou a dá se zhruba
urovnat stavěcími šrouby na podložce (obr. 7).
Lokální nepravidelnosti (zvlnění) struny se eliminuji symetrickou polohou struny vzhledem k stanovisku theodolitu. Do symetrické polohy přejdou obě
struny otočením čepů, mezi nimiž jsou napjaty,
o 200K.
-

7
6
11
10
15
14

Obr. 7.

Touto zkouškou lze tedy určit chyby čepů i bez libelových korekcí. Odečítání alhidádové libely o malé
citlivosti nedává žádný užitek, ba naopak může vý. sledky poškodit. Je-li theodolit vybaven přesnou libelou na alhidádě, může se vylučování chyb z nesvislé
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osy allůdády doplnit korigováním z jejích údajů.
Zato u přesných theodolitů se sázecí libelou je třeba.
vždy provázet vlastní pozorování odečítáním libely,
V tom případě nutno počítat se všemi dotykovými
místy u čepů v obou polohách, včetně míst, v nichž dosedá libela, neboť teprve souhrnný účin nepravidel"
ností všech míst se projevuje jako chyba v čepech.
Korekce na svislici pro "střední strunu", tj. stře.dní
hodnoty korekcí vyplývajících z pozorování jednotli.
vých symetrických bodů dvou symetricky zavěšených
a napjatých strun, se určí pro každou sérii. Pod·
kladem k jejich výpočtu jsou vyrovnané úhly [12]
a [13] mezi body ideální přímky.
Pro vyrovnané

úhly [13J. a [12]. platí vzorce

[13J,

+ (12).

(13).

=

+

Vl.2

[12].

.._-_

.._- Vl.1I1

d (tg82 - tg 81)
=:= d (tg 83- tg 81)

VL3

Pak korekce, jimiž se převádí "střední struna" (ideální
přímka) na svislici, jsou

=

k"

[l3J.
VI'
V1.3

VI •• = d (tg 8. tg 81)
Po samostatném zpracování výsledků všech sérií
(pro '"střední strunu") utvoří se průměry z výsledků
první a třetí série (81 83)/2 a potom průměry z výsledků druhé a čtvrté série. (82 + 8,)/2.
V našem případě je to:

+

IDVOjiCel
bodů

81~ 8a

8

I'
I,

+ 32g
+ 24
+ 16
+ 8
-

°8

= 18I, 8. ~

8,

= .8

1,8900
+ 0,5400
1,50 .
+ 0,46
-0,18
: -1,33
-0,62
I -O 28
+ 0,74
0:74
- 2,05
-1,17
2,50
2,52
-

II

+

Průměr

II

I -

I
+ 32
+ 24
+ 16
+ 8
-

O
8

-1,97
-+ 1,55
+ 0,03
-0,03
+"U,63 ,

-2,99
I-2,78

Chyby v čepech
obr. 8.

I

a

fL jsou

-0,37
+ 0,56
-0,63
+ 0,12
-0,63
-1,83
-2,78

=

-

f

V

[ddJ
20

= ± 0,7600

b) ML

= ± 0,590

Střední chyba M obsahuje složku připadající na nejistotu v určení korekcí na svislici. .Tato složka podle
rozboru činí ± 0,2400•
Totální chyba vodorovného směru z nepravidelnOiJti
čepů je
m2

-

M2

= ± 0,6000
b) TOL = ± 1,1600
Výsledky zkoušky provedeI}é v omezeném rozsahu
zenitových vzdáleností (68g 108g) prokazují vysokou přesnost mechanického opracování čepů vodorovné točné osy jak u ploch, které přicházeíí do styku
s ložisky, tak v místech, kde dosedá sázecí libela.
Totální chyba TO (TOL) představuje chybu u doty.
kových míst souhrnně pro I.a II. polohu dalekohledu.
Z rozdílu YTOLz-ToIIJ = ± 0,9900 a ze srovnání pracoy·
ních chyb M a ML dá $e soudit, že 'odchylky v odsazených místl;lch čepů, na něž se staví sázecí libela, od doké:maléválcové plochy jsou o něco větší než v místech
uložení osy.
Uvedeným souborem zkoušek není téma laboratorních theodolitových zkoušek vyčerpáno.;
Polní zkoušky theodolitu Zeiss Theo 010 zůstaly prozatíIIl omezeny na jediný případ, který celkem potvrzuje laboratorní nálezy.
~důrazňuje se, že závěry pocházejí ze zkoušky
jediného přístroje, a nelze je proto zevšeobecňovat.

0,6700

+ 0,98

-0,75
-0,45
0,00
-1,61
-2,50

\1-

II -

a) M

a) TO

=

V1•2

00

TO=V
,

~J

= ± 0,97

M

V1,3

Vl.8

V

b) mL = ± 1,3000
Středn:í (pracovní) chyba z rozdílu výsledků spojených
sérií d, = 18, -,- 28, je
a) m

'/)1,3

[13J.

z=--

m=

fL
-1,17
+ 1,06
-0,30
+ 0,04
-0,00
.·~2,4'1
-2,78

graficky znázorněny na

Střední chyba pro daný rozsah výškových úhlů se
vypočte ze vzorce
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Zkoušky theodolitu Zeiss Theo 010 jsou opřeny především o laboratorní výzkum, který byl proveden podle
programu sestaveného pro kategorii přesných theodolitů
a podle zkušeností a tradic shromá~děných během několikalet, zejména v údobí budování čs. geodeticko-astronomické sítě.
Před hlavní statí je uvedena stručná charakteristika
přístroje a přidány některé připomínky. Především se
doporučuje vypustit péro u pastorku, jímž se nastavuje
limbový klad. Zamezí se tím reakce na napětí vzniklé
překonáváním tlaku před otáčením, která je škodlivá
zejména při měření se stativu. ,Ještě škodlivěji působí
jednostranný tlak vyvolávaný při upínánípáček k fuováníalhidády nebo dalekohledu, který nemůže nahradit,
aspoň u přesných theodolitů, výhody ,dvojice sil, i když
se uznává snadnost manipulace.
V hlavní stati je pojednáno o jednotlivých zkouškách, pojatých do programu výzkumu. Jsou, podány
zásady, o něž se zkouška opírá, stručně metodika zpracování, výsledky a hodnocení.
Zkoušky počínají vyšetřením elementárních
chyb
i jejich souhrnu, jež jsou důležité nejen samy o sobě
z hlediska klasifikace, ale vedou také ke správnému vybavení dalších zkoušek po stránce měřické. Byla vyše,třena řada chyb ml až m6 pro horizontální směr a řada
m7 až ml. PJ,"0 vertikální
směr. Obě řady vykazují poměrně dobrou gradaci ve shodě s přibývajícími zdroji'
chyb. Z řady poněkud vybočují střední chyba v koinci.
denci m. a chyba m6, v níž jsou sdruženy chyby všech
úkonů mající vliv na přesnost cílení.
Druhá skupina zkoušek je zaměřena na určení syste·
matických chyb, které lze uspořádáním měřického postupu vyloučit již v měřické jedno,tce. Vyšetřování
těchto chyb' vede k získání některých charakteristik
konstrukční nebo funkční přesnosti. Skupina je zastou·
pena těmito zkouškami: •
a) Společné určení excentricity dalekohledu, kolimační
chyby a s~onu vodorovné osy dalekohledu.
b) Určení excentricity a.lhidády a limbu.
První zkouška konaná při dolní zaostřovací mezi vede
k získání strojových chyb, které mají vliv na velikost
rozdílu mezi první a druoou polohou dalekohledu
u záměr různě skloněných. Zkouška je doplněna ,určením kolimační chyby pro vzdálenost 200 ma 00 a! dává
obraz o změnách polohy záměrné přímky (osy optického
systému) vzhledem k ose dalekohledu.
Druhou zkouškou se odhaluje stupeň přesnosti v uložení os a jejich vzájemný vztah ke středu dělení kruhu.
Je, uvedep způsob provedení zkoušky u theodolitů
s optickým mikrometrem vůbec a speciálně pro zkoušený přístroj. Zkouška dovoluje vy těžit další důležité
ukazatele, jako je fluktuace os a chyba v dělení diametrálních míst kruhu.
Obě zkoušky vedou k závěru, že vyšetřené hodnoty
jsou v mezích obvyklých u přesných theodolitů s výjimkou značné proměnlivosti polohy záměrné přímky
v oboru krátkých vzdáleností (od 2 do 200 ml. Malá
hodnota fluktuace alhidády svědčí o pečlivém uložení
alhidádové osy, o vysoké přesnosti mechanického opracování i o dobré jakosti mazadla. Vyšetřená střední
chyba v dělení je ve shodě s chybou T' (viz zkouška dělení horizontálního kruhu podle Heuvelinka).
Třetí skupina zkoušek byla zaměřena na určení chyb,
jež se vylučují teprve při velkém počtu pozorování,
správně rozvrženém. Do této skupiny patří, vedle určen!
citlivosti libel
a) zkouška optického mikrometru a určení chyby runové,
b) zkouška dělení horizontálního kruhu.
Ctvrtá skupina je zastoupena zkouškou čepů vodorovné osy.
Účelem posledních tří zkoušek je bud' klasifikace
nebo získání korekcí pro polní měření v těch případech,
kdy se vyžadují rozbory chyb.
Citlivost alhidádové i sázecí libely byla vyšetřena
pomocí výškového kruhu pHstroje hodnotami fa =
= 17,24" ± 0,21'( a f. = 10,14" ± 0,06".
Zkouška optického mikrometru byla provedena podle
Kučery pomocí kovového komparovaného měřítka ,smi·
limetrovým dělením, a to zároveň s určením. runové

chyby. Přestože zkouška prokázala velkou přesnost
optického mikrometru, lze mít za to, že u jeho počátku
působí chyby systematické, kdežto v ostatní části se
uplatňují chyby nahodilé, a to více než by se očekávalo
z porovnání s chybami v elementárních úkonech.
Známá zkouška dělení horizontálního kruhu podle
Heuvelinka dala velmi uspokojivé výsledky, neboť vyšetřeriéhodnoty T = ± 2,27ccaT'" = ± 0,40cc(± 0,13")
svědčí o vysoké přesnosti vodorovného kruhu a prokazují výhody podvojného dělení.
Zkouška čepů vodorovné osy odhaluje vliv nepravidelnosti čepů na' horizontální směr. Byla provedena
geodetickou metodou podle návrhu autora, měřením na
dvě ocelové struny, napnuté v diametrálních místech
vzhledem ke stanovisku přístroje, jejichž malé odchylky
od svislic se stanoví pomocí rtuťového horizontu.Lokální nepravidelnosti (zvlnění) strun se přitom eliminují
jejich otočením do symetrické polohy. Zkouška, provedená v omezeném rozsahu zenitových vzdáleností
(68g - 108g), prokázala vysokou přesnost mechanického
opracování čepů.
Na základě provedených zkoušek je možno konstatovat, že theodolit Zeiss Theo 010 lze s malou výhradou,
týkající se optického ínikrometru, zařadit mezi theodolity Wild T 2 a T 3. Chyba mikrometru by se patrně dala
snížit zpřesněním jeho vodící dráhy. Vliv určité křivosti záměrné osy v oboru krátkých vzdáleností lze vyloučit volbou měřické metody. Připomíná se, že závěry
pocházejí ze zkoušky jediného přístroje a nelze je zevšeobecňovat. Polní zkoušky nebyly pro zatím v potřebné
míře uskutečněny.
Lektoroval: inž. dr. Karel Kučera, VÚQTK, Praha
"~
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Přednáška na zahájení vystavy
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V prvých záblescích lidské civilizace člověk pozoroval
a třídil zkušenosti porovnáváním podle velikosti, váhy
a jiných znaků. Prvními neumělými příčinnými závislostmi
byly časově seřaděné posloupnosti hmotných,
přírodních
dějů. Ve spojení s matematickýmij představam] čísel a křivek vznikly prostorové a hmotné útvary, na jedné straně
dále nedělitelné molekuly jako nejmenší částečky hmoty,
na druhé straně představa nekonečného vesmíru. Tím byly
položeny základy fyzikálního myšlení a pokud bylo uvažováno o tvaru a velikosti zemského povrchu, základy geodézie. Z měření a pozorování pohybu nebeských těles odvozeny čas a úhly. K přesnějšímu popisu, byly zvoleny
určité stálé míry, z nichž jsou nejstarší jednotky délky
a času. Jednotka hmoty byla spojena a odvozena z tíže
váhy. Praktická geometrie vedla k určování vzdáleností,
plošných rozměrů pozemků pomocí délkové míry a vytyčováni přímek jako spojnic zeměpisných míst. Jedním
z nejstarších geodetických objevů bylo určení kulového
tvarUJ Země a jejího poloměru. Dalším pokrokl:'m bylý
astronomické výklady pohybu planet, a v tomto případě
byla dokumentována platnost zákonů o hmotě a gravitaci
objevených na Zemi - pro celý vesmír.
Pozorování a měření podmíňují světelné vjemy, které
přesahují možnosti ostatních smyslů, jako například slyšení. Fyzikální vlastnosti světla: odraz, lom, absorpce,
vedly ke konstrukci optických přístrojů a k vypracování
měřicích metod. Základními konstrukčními prvky se staly
planparalelní desky, zrcadla a čočky. Tím vznikla lupa,
sextant, později drobnohled a dalekohled, který geodézie
přetvořila
na základní přístroj
theodolit. Souběžně
5 vývojem fyziky, výroby a technického provozu byly zdokonalovány přístr<;>je, byla zvyšována přesnost měření
a tím i spolehlivost praktických vý~ledků. Při rozboru fyzikálně technických zkušeností bylo nutno určit normálni
podmínky, jako společný jmenovatel prostorově a' časově
rozdílně, provedených prací.
Každé měření je určování závislosti mezi několika fyzikálními veličinami, jako je například stavová rovnice
p.v=R.T
určující závislost mezi tlakem p, objemem v a teplotou
tělesa T. Měření se snažíme provést vhodnými přístroji
a metodami tak, abychom určovali závis.lost jen dvou
veličin. Při geodetických měřeních jsou podmínky obtížnější než v laboratoři, poněvadž není možno provést
v přírodě izolaci dějů v důsledku měnících se klimatických
podmínek. Tam, kde jd~ o eliminaci' délkových změn vlivem změn teploty, užíváme niklové oceli invaru,
a ,p.okud jde o tepelnou stálost pružnosti elinvaru,
který jeví stálost pružnosti v rozsahu. až 2000C. Tyto slitiny
jsou často užívaným materiálem v geodézii, při čemž bylo
zjištěJ1o, že nastávají větší změny objemové a: projevuje
se značná Fepelná setrvačnost. K řešení tohoto problému
se spojil fyzikální výzkum a provozní zkušenosti a výsledkem byla umělá stabilizace slitin, zmenšující vliv
stáří a mechanických
otřesů na minimum. Tím byla
zaručena vratnost fyzikální v technických mezích přesnosti.
Fyzika a geodézie tnají společný zájem na realizaci
jednotek měrových, a toto společné úsilí dalo základ
k metrické soustavě, kde základní délko'lá míra m e t r
byla odvozena z rozměrů Země. Původní prototyp bylo
koncové měřítko, jehož přesnost ± 0,01 mm se přenášela
na míry odvozené. Požadave~ větší přesností vedl ke zhotovení nového prototypu metru, který byl proveden jal<o
měřítko čárkové, •čímž přesnost zvětšena na 0,1 mikronu.
Jako materiál byla volena sIítina platiny a iridia, a ačkoliv
její stálost v ,čase je velmi dobrá, bylo nutno volit novou,
přímou kontrolní metodu, umožňující periodické· zkoušení
délky prototypu. Před šedesáti lety byl métr poprvé vyjádřen délkami spektrálních čar kadmia, které je možno
považovat z fyzikálníh9 a matematického
stanoviska za
jednoduché harmonické kmity. Spektrální analýza pak stanovila a vybrala nejjednodušší
spektrální čáry i jiných
prvků, jako je rtuť, neon, krypton, xenon, zinek, a tím
bylo možno opticky vyjádřit délky až do jednoho metru
s přesností O,O~mikronu.
Základem těchto optických měření jsou ,interferenční

geodézii
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měří svět" v Praze r. 1957.

metody, které užívají nejčastěji dvou rovinných zrcadel,
která jsou buď rovnoběžná nebo tvoří vzduchový klín.
V prvém případe světelné paprsky v interferenčním poli
vytvářejí systém soustře~ných kruhů, tak zvaných proužků
stejného sklonu.
Ve vzduchovém klínu vznikají optické vrstevnice, projevující se jako systém rovnoběžných přímek s průsečnicí
obou rovin ohraničujících klín. Interferenční proužky jsou
pak východiskem v hodnocení rovinnosti ploch, v určení
absolutní délky, tepelné roztažnosti a indexu lomu. Poněvadž jednotkou je délka vlnová řádově lh tisíciny milimetru (mikronu) a můžeme odhadovat až jednu třicetinu
světelné vlny, jsou metody interferenčnj v uvedených oborech nejpřesnější. MOderní vědecký průmysl upravil a zmechanizoval interferenční metody tak, že se staly součástí
průmyslovÉj kontroly.
Pro (vysokou přesnost a užitelnost interferenční metody
nyní postupně nahrazují komparační měření s etalony čárkovými, což pfedevším platí pro platiniridiové prototypy.
Stav rysek těchto etalonů včetně mezinárodního prototypu
je takový, že již nevyhovují vědeckým a technickým potřebám (viz obr. 1.), a proto po zhodnocení nejnověj-

Obr.

1: Mikrofotografierysky
metru.

Šířka

rysky

mezinárodního
5 mikronů.

prototypu

ších prací spektroskopických bude upuštěno od prototypu
metru, který přechází do mUZ1!álníchsbírek, aby základem
nové konvence se stala
délka světelné vlny určité
spektrální čáry ve vzduchoprázdnotě.
Za základní bude
na Generální konferenci měr a vah v' roce 1960 prohlášena
jedna ze spektrálních čar izotopů kadmia, kryptonu a rtutě
a ostatní čáry budou sloužit za svědečné etalony.
Podle prací ruských atomistů provedli Baršukov,' Kartachev, Romanova a Ferchmin měření s čarami izotopu
kadmia a zjistili, že izotopy 112, 114, 116 dávají úplně
jednoduché čáry v rozsahu 30 až 200.milimetrů dráhového
rozdílu. Obyčejné kadmium má toto složení:
izotop kadmia
výskyt v procentech
106
1,5
108
1,0
110
15,6
112
22,0
113
14,7
114
24,0
116 .
6,0
Druhým k,valitním zd,rojem
tonem. který má toto složení:
izotopy kryptonu
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výskyt v procentech
0,3

80

2,0
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11,5
11.5.
57,2
17,5
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Podle měření K i:i s tel' s e a E gel hal' d a jsou nejvýhodnější čáry ízotopů 84 a 86. Výbojová trubíce má tvar
H a je chlazena kapalným vzduchem teploty 63 Kelwínových stupňů, a tlak kryptonu je 0,03 mm Hg. Oranžová čára spektrální
délky 0,606 fJ. je podle dnešního
stavu považována za nejdokonalejší a jeví interferenční
proužky při dráhovém rozdílu až do 80 cm.
Dalším mononukleárním
prvkem je izotop
který dává velmi zřetelné a jasné spektrální
žluté, zelené a fialové. Izotop se získává ze
která je vystavena bombardování neutronů,
reakce je v tomto případě dána schematem:
197

1
Au +

79

n
O

198
--+

Au
79

rtutě 198,
čáry barvy
zlaté fólie,
a jaderná

198
--+

Hg+
80-1

tody spoclva v přesném určení vzdálenosti D dvou míst
a určení doby t, kterou potřebuje světelný paprsek k proběhnutí tam i zpět. Pokud je dána světelná rychlost,
můžeme určením časových intervalů
měřit vzdálenosti
Dřívější mechanické zařízení k měření příslušných časů
nahrazuje soustava Kerrovy buňky a nikoly. Kerrova buňka
je kondenzátor naplněný nitrobenzenem, který se stává
umělým krystalem.
když na polepech je určité napětí.
N v obr. 3 jsou ni koly ve funkci polarizátorů a analyzá-

O
{1

torů, K Kerrovy buňky, k nimž je připojeno střídavé synchronizované elektrické napětí o vysokém kmitočtu. Světlo
projde soustavou, pokud je na kondenzátoru napětí. Jestliže při určitém kmitočtu za dobu, během níž proběhne
světlo od soustavy prvé k zrcadlu a po odrazu k soustavě
druhé, je na Kz nulový potenciál. nikol N4 nepropustí
světlo. Kerrova buňka funguje jako uzávěrka bez setrvačnosti, pokud doba je delší než 10-9 vteřiny. poněvadž uvedenou dobu potřebují molekuly nitrobenzenu
ke zrušeni
anisotropie po zmizení elektrického pole. Užitim této metody měření vzdáleností je dáno určování malých časových
rozdílů, čímž měření kilometrových délek trvá! jen krátkou
dobu a triangulace se mění na trilateraci.

Obr. 2. Spektrální
trubice plněné kryptonem
kadmiem a rtutí 198.

86,

Několik miligramů izotopu rtuti se dává do výbojové
trubice bez elektrod (viz obr. 2), ve které jsou stopy
argonu a rtuťové čáry jeví zřetelně interferenční proužky
do dráhového rozdílu 50 cm.
V geodézii užíváme interferenci světla ku proměřování
základních měřítek, planparalelních
a klínových desek
a k určování rovinno~ti. V poli se užívá interferenčních
metod ku proměřování
invarových drátů a základen do
velikosti 1 km. Při všech těchto měřeních se mění délka
světelné vlny ve vzduchu, který jeví změny lámavosti
s teplotou, tlakem ~ vlhkostí, jež vystihuje zákon indexu
lomu, který je používán při stanovení podmínek observace v mikroklimatu. Přeměna světla na elektrickou energii se používá k objektivizaci
a automatizaci
odečítání
optickými přístroji. Zorné pole mikroskopu nebo dalekohledu se jeví jako kruhový kotouč, kde na světlém podkladě se projevují pozorované, měřené detaily nebo měřicl
vlákna jako místa rozdílné světelné intenzity. Při registraci určujeme! v určitém směru v zorném poli změny světelné intenzity,
například fotobuňkou. Při posuvu touto
můžeme automaticky
zaznamenávat elektrický proud a
příslušný graf vyjadřuje změny světelné intenzity v zorném poli. Po předběžném určení zvětšení optického zobrazování je graf objektivním vyjádřením měřených detailů,
vzdáleností nebo úhlů.
V poslední dqbě je používána světelná rychlost k měření
kilometrových vzdáleností a východiskem je Fizeaúv pokus,
kt:rým v roce 1849 určil světelnou rychlost. Princip me-

Moderní geodézie používá z mechaniky teorii gravitačního pole a zvlášť metody fyzikálního určení 7rychlení
zemské tíže g, jehož hodnota na zemském povrchu kolísá
v mezích 977 až 984 galů (cm/sec2).
Nerovnoměrné rozdělení povrchové hmoty v topografickém terénu a též do
hloubky způsobuje nepravidelné změny zrychlení, tak zvané
anomálie. Hladinové plochy jsou kolmé k tížnicím, které
jsou silokřivkami, po kterých padá hmota k zemi. Zploštění Země a rozdělení hmoty v kůře mají za následek, že
mista stejného zrychlení neodpovídají stejné nadmořské
výšce. Praktícky je nutno vertikální naměřené odlehlosti
korigovat hodnotami g, což se projevuje změnami délek
podle tíhového zrychlení. Teoretický podklad přesného
zjištění a propočtu normálních výšek jsou práce Moloděnského, kde základem jsou plochy blízké geoidu. S těmito
pracemi souvisí systematické budování gravimetrické sítě
na základě měření relativních rozdílú zrychlení gravimetry
dosahujícími přesnosti 0,1 tisíciny galu. Absolutní měření
zrychlení se provádí kyvadly a v poslední době měřením
dráhy! a doby volného pádu tělesa ve vakuu. Tyto základní
práce jsou po stránce pokusné velmi obtížné, poněvadž
předpokládají určení délek volného pádu na 10-6 a časových
intervalů na 10.7 sec. K určení zrychlení je možno též
použít termodynamických
zákonů, kde zrychlením g vyjadřujeme sílu nebo práci v gravitačním poli. Z oboru
termometrie
je používán základní vztah mezi teplotou
varu vody a tlakem atmosférickým, při čemž se používá
barotermometrů.
Jedna z aplikací určuje zrychlení z absorpce energie volného pádu. Vertikálně ustavený skleněný válec je evakuován a v něm volně padají rtuťové
kapky do spodního reservoiru rtuťového. Pohybová energie
volného pádu se absorpcí ve spodní nádobě ve rtuti přemění na teplo, které se projeví zvýšením teploty. Tepelný
rozdíl mezi oběma rezervoáry je přímo úměrný kaloríckému ekvivalentu energie volného pádu, a poněvadž není
možn1 dokonalá izolace tepelná, je nutno celý přístroj
umístit v kalorimetru, který udá celou hodnotu měřené
energie. Tímto pokusem je redukováno měření zrychlení
na měření délky, hmoty a teploty. Použitím nejnovějších
fyzikálních přístrojů určujeme tepelné rozdíly na 10-6 C,
dráhu volného pádu s přesností mikronu, hmotu rtuti
s přesností tisíciny miligramu, což vede k přesnosti měření g 2 - 3 miligalů.
Uvedené příklady dokumentují
úzký a tvořivý vztah
mezi laboratoří, teorií, výrobou a geodézií, která používá
nejnovějších objevů v zákonitosti hmoty a záření.
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Vyhodnocení socialistického soutěžení
v ústavech geodézie a kartografie
za II. čtvrtletí 1959
550.3 (437) ••195T' (082)
Geofysikální
sborník 1957. Práce Geofysikálního
ústavu Československé
akademie
věd, číslo 61-67. Vydalo
Nakladatel'5tv!
Československé
akademie
věd, Praha
1958, stran 632, cena brož. 63, - Kčs.
Geofysikáln!
sborník 1957 obsahuje
celkem 11 prac!
z různých odvětv! geofysiky (meteorologie,
gravimetrie,
seismiky). Z nich jsou pro z/ilměměřiče zvláště zajímavé
dva články:
Ing. Vratislav
Chudoba "Československá
gravimetrická
síť I. a II. řádu" (publikováno
německy
s českým a ruským
resumé)
a Ing. Rostislav
Válek
"Barometrická
nivelace Paulinovými
aneroidy".
Ing. V. Chudoba po úvodě a přehledu starších tíhových
měření na území ČSR popisuje velmi podrobně polní měřické i výpočetní práce v naší gravimetrické
síti I. a II.
řádu. Uvádi organizaci
a průběh prací, volbu a označování tíhových bodů i způsoD jejich dokumentace;
popisuje. Norgaardův
gravimetr
TNK 310, kterým byly měřeny tíhové rozdily mezi jednotlivými
body gravimetrické sítě, cejchování' gravimetrlJ,
sledování vlivu teploty
i přesnost gravimetru;
v dalších statích popisuje výpočet předběžných
hodnot tíhových zrychlení
na bodech
_ I. a II. řádu, způsob vyrovnání gravimetrické
sítě a výpočet
středních
chyb
(přesnost
výsledků).
Střední
trojúhelníkový
uzávěr
vychází z celé sítě v hodnotě
± 0,18 mg!. střední chyba měřeného tíhové rozdílu (z vyrovnání) je ± 0,13 mg!. Nakonec autor srovnává gravimetrickou
síť I. řádu se základní
gravimetrickou
sítí
ČSR (střední
rozdíl obou sítí je -+ 0,03 ± 0,05 mgl) a
s výsledky kyvadlových
měření.
K článku je připojen
katalog tíhových bodů I. a II.
řádu, který obsahuje pro každý tíhový bod (odděleně pro
I. a II. řád) tyto údaje: pořadové číslo, číslo a název
tíhoveho
bodu, zeměpisné
souřadnice,
výšku v jaderském systému, vyrovnanou
hodnotu tíhového zrychlení,
roz.díl vyrovnané a předběžné hodnoty tíhového zrychlení,
hodnotu
normálního
tíhového
zrychlení
podle vzorce
Helmertova
a Cassinisova, redukci Fayeovu a Bouguerovu a nakonec Fayeovu a Bouguerovu anomálii pro Helmertovo i Cassin·is.ovo normální tíhové pole. Na připojené mapě Československé
republiky
jsou zakresleny
gravimetrické
bodY I. a II. řádu.
Ing. R. Válek uvádí v cit. článku základní, rovnice barometrické
nivelate,
popisuje
Paulinův
aneroid, uvádi
zásady pro měření a cejchováníaneroidu;
popisuje způ
sob zpracování
naměřených
hodnot
a provádí
rozbor
přesnosti.
Velmi zajímavé
je kritické
zhodnocení
výsledků měření mezi body státní nivelační sítě. Tak napříkladY
roce 1951 bylo v prostoru
Nízkých Tater zaměřeno 159 výškových
rozdílů třemi Paulinovými. aneroidy. Z nich u 79 % byla chyba menší než ± 1 metr,
u 19 % byla chyba v mezích 1-2 metrů a 2 % měla
chybu větší než 2 metry. Měření však bylo zdlouhavé;
jeden výškový rozdíl byl zaměřen průměrně
za 1hodinu.
V roce 1952 se měřilo jiným postupem,
poněkud rychlejším a zaváděly se korekce z teploty aneroidů. Střední chyba jednou měřeného převýšení byla ± 1m.
Autor v článku ukazuje, že při použití 5 aneroidů a
vhodném měřickém a, výpočetním postupu lze určit výško ..
vé rozdíly s přesnosti
asi ± 1 m; taková přesnost
vyhovuje například
pro určování
vý~ek bodů při gravimetrickém
průzkumu
v horských oblastech, kde geometrická nebo trigonometrická
nivelílCe by byly příliš nákladné. Vhodné uspořádání
baterie 5 aneroidů v malém
příručním
kufříku
je znázorněno
na, fotografii.
Při této p-říležitosti bych chtěl upozornit čtenáře Geodetického
a kartografického
obzoru na to, že také dřívější Geofysikálni
sborníky
obsahújí
řadu velmi zajímavých prací, úzce souvisících
s geodézií nebo přímo
z geodézie. Ve sborníku 1956 jsou to zejména tyto práce
(kromě řady dalších):. Určování topografických
korekCi
v gravimetrickém
průzkumu
(Ing. Rostislav
Válek),
Transformac~
relativních
tížnícových
odchylek z jedné
soustavy do druhé (Ing. Miloš Pick), Příspěvek k určování místních
tížnicových
odchylek
z trigonometricky
zaměřených
výškových sítí' (Ing. Dr. Ludvík Hradilek),
K stanovení. konstant
periodického
pohybu tížnice vyrovnáním (doc. Ing. Dr. Jan Kašpar), Výsledky magne'tických měření na stanovištích
II. řádu v českých zemích k e20še .1955,0 (Ing. Václav Bucha).
Z této krátké recense je zřejmé, Ž!l Geofysikální sborník patří mezi publikace,
které by měli zeměměřiči
se
zá.imem sledovat.
Vykutil

Socialistické
soutěžení
ve II. čtvrtletí
t. r~ probíhalo
již podle nových podmínek, stanovených
Ústřední správou geodézie a kartografie
a Ústředním
výborem odborového svazu zaměstnanců
místního
hospodářství
na
záKladě usnesení vlády a Ústřední rady odborů ze dne
11· prosince
1958 o rozvíjení
socialistického
soutěžení
v nové organizaci
národního
hospodářství.
Přitom bylo
zaměřeno hlavně na uzavírání nových nebo na upřesněni
již dříve uzavřených
celoústavních
socialistických
závazků za dřívější splnění ročních technicko-hospodářských plánů.
V ústavech geodézie a kartografie
se dále slibně rozvíjí
soutěž o titul brigády socialistické
práce, do .níž se přihlásilo do konce II. čtvrtletí
t. r. 33 pracovn!ch kolektivů,
z toho je 23 kolektivů v českých krajích a 10 kolektivů
na Slovensku.
Do socialistického
soutěžení bylo ve II. čtvrtletí zapojeno 90,3 % inženýrsko~technických
pracovníků,
to znamená vzrůst oproti I. čtvrtletí
o 9,5 %.
Všechny podmínky celostátního
socialist:ckého
soůtěžení splnily ve II. čtvrtletí
t. r. tyto I1stavy: Oblastní
ústav geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích,
Kartografický
a reprodukční
ústav v Praze, Oblastní
ústav geodézie a kartografie
v Bratislavě, v Plzni a Opavě a Kartografický
reprodukční
ústav v Modre-Harmónii·
Podle nových podmínek
celostátního
socialistického
soutěžení je hlavním kritériem
pro hodnocení nejlepších
ústavů rozvoj vnitroústavního
socialistického
soutěžení
jednotlivců
a kolektivů, zavádění a uplatňování
nových
pracovních
m~tod, rozvoj techniky,
péče o pracující,
plnění--kolektivní
smlouvy a uplatňování
nejširší účasti
pracujících
na řízení výroby.
Na základě
toho bylo po projednání
výsledků celostátní socialistické
soutěže· za II. čtvrtletí
1959 kolegiem
předsedy
ÚSGK a předsednietvem
Ústředního
výboru
odborového
svazu zaměstnanců
místního hospodářstvi
uděleno
.
čestné
uznání f. stupně
s propůjčením
putovní Rudé
standarty
ÚSGK a ÚV OSZMH Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích
a
č{'stné uznání II. stupně Kartografickému
a reprodukčnímu ústavu v Praze a Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě.
Putovní
Rudou standartu
a čestná uznání odevzdali
vyznamenaným
ústavům zástupci Ústředhí správy geodézie a kartografie
a Ústředního
výboru odborového svazu
zaměstnanců
místního
hospodářství
na slavnostních
konferencích
ROH.
Jirák

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK
v Praze
ČSR:

Různé:
Politická a dopravní mapa světa. Měřítko 1:75000000. Grintenovo zobrazení. VydáJa Ústřední správa geodézíe a kartografíe.
Zpracoval Kartografický a reproduční ústav v Praze. Vytiskl n. p.
Orbis, závod O~. Odpovědný redakctor. Jan MusíIek. Technický redaktor F. Trlifaj, zeměměřický inženýr. 2. vydání - 1958. Náklad
25000 výtisků. Provedení: ofset. Rozměr kresby 534 X 319 mm,
papíru 590 X 380 mm. Cena Kčs 0.75.
.
Školní příruční mapa schválená výnosem ministerstva školství
a kultury jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací,
pedagogické a odborné. Mapka se podstatně neliší od předchozího
vydání (viz Obzor sv. 4/46 [19581 č 6).
Maďarsko:
Turistické
mapy:
A Mátra turlstaútjaí. (Horský masív Mátra.) Prozatímní vydání 1956. Náklad 10 000 výtisků. Rozměr kresby 795 X 507 mm, papíru
815 X 578 mm. složená do formátu 100 X 190 mm. Cena Ft. 11,-.
VÚGTK čís. přír. 175/57.
A Bijrzsijny turlstaútjal. (No\'Ohradsiké vrchy.) Prozatímní vydáni - 1956. Náklad 15 000 výtisků. Rozměr kresby 502 X 702 mm.
pap'ru 523 X 790 mm, složená do formátu 100 X 195 mm. Cena

.n.

11.-.

.

VÚGTK čís. přír. 176/57.
A BUkk turlstaútja1 (Bukové vrchy.) Prozatlmní vydání - 1956.
Náklad 15 000 výtiskd. Rozměr kresby 670 X 895 'mm. papíru
672 X 970 mm, složená do formátu 100 X 210 mm. Cena Ft. 11,-.
VÚGTK čís. př!r. 177/57.

A Pilis turistaútjai.
(PilIšské vrchy.) Vydání - 1956. Náklad
20000 výtisků. Rozměr kresby 735 X 540 mm, papíru 810 X 580 mm,
složená do formátu 100 X 190 mm. Cena Ft. 11,-.
VOGTK čís. přír. 178157.
Uvedené mapy jsou ze série turistických map se značkovanými
cestami, které v roce 1956 vydal Kart09rafický podnik ÁFTH
v Budapešti. Za vydání odpovídá: Magyary Aladár. Technický vedoucí: Radó Sándor. Vytiskla "Ofset-tiskárna" v Budapešti. Odpovědný vedoucí: Pomayer. Gyula.
Na mapách je zobrazen zeměpisný reliéf stínováním s barevným
rozlišením ploch porostů a půdy. Města a obce mají zakreslené
a vybarvené plochy intravilánů. Hlavní náplní map jsou komunikační spoje a značkovarW turistické cesty.
A Budai hegység.
Turistatérképe.
(Vrchy Buda - turistická
mapa.) Vydání 1957. Náklad 50000 výtisků. Rozměr kresby
528 X 715 mm,
papíru 570 X 820 mm.
složená do formátu
100 X ~05 mm. Cena Ft. 11,-.
VOGTK čís. přír. 290/58.
A Mecsek hegység. Turistatérképe.
(Horský masiv Meřek turistická mapa.) Vydání - 1957. Náklad 10000 výtisků. Rozměr
kresby 758 X 505 mm, papíru 820 X 570 mm. složená do formátu
100X 190 mm. Cena Ft. 11.-.
VOGTK čís. přír. W1/58.
A Zemplénl hegység. Turistatérképe. (Tokajské vrchy - turIstická mapa.) Vydání - 1957. Náklad 5000 výtisků. Rozměr kresby
500 X 745 mm,
papíru 570 X 815 mm.
složená do formátu
100 X .\:{}5mm. Cena Ft. 11,-.
VOGTKčís.
přír. 292/58.
A Balaton és klirnyéke. (Blatenské jezero s okolím.) Vydání 1958. Náklad 20 000 výtisků. Rozměr kresby 865 X 510 mm, papíru
925 X 575 mm, složená do formátu 100 X 190 mm. Cena Ft. 11,-.
VOGTK čis. přir. 526/58.
Tyto turistické mapy vydal v roce 1957 a 1958 Kartográfický
podnik "CClrtographia" ÁFTH v Budapešti. Za vydáni odpovida:
Mészáros Gyorgy. Technický vedouci:
Jony lstván. Vytiskla
"Ofset-tiskárna"
v Budapešti.
Odpovědný vedoucí: Pomayer
Gyula.
Mapy mají zeměpisný reliéf zobrazen stfnovánim a vrstevnicemi. V plošném vybarveni jsou přehlednějši; s náplní stejnou
jako u turistických map vyšlých v roce 1956.
Na všech uvedených turistických mapách jsou měřítka uvedena
graficky. Mapy jsou jasné, zřetelné a přehledné.
A Duna Budapesttlil Sztálinvároslg.
Vizisporttérkép.
(Dunaj
v úseku Budapešť:..-sztálinváros. Vodácká mapa.) Vydal Kartografický podnik "Cartographia" ÁFTH v Budapešti. Za vydání odpovídá: Mészáros Gyorgy. Technický vedoucí: Barsi Zoltán. Vytiskla
"Ofset-tiskárna" v.Budapešti. Odpovědný vedouci: Pomayer Gyula.
Vydání -1957. Náklad 10 000 výtisků. Rozměr papíru 1130 X 400 mm,
složená do formátu 140 X 200 mm.
VOGTK čís. přír. 341/58.
Vodácká mapa Dunaje s hloubnicemi řečiště, množstvím smluvených značek, důležitých pro bezpečnost plavby a zákresem
širokého pruhu okolí po obou březích je se zl etelem k délce trati
tištěna po jedné a v pokračování po druhé straně papíru. aby
neztrácela na přlručnosti. Mapa je barevná.
Plány
měst:
Budapest. Bels"literiilete. (Budapešť. Vnitřní okresy.) Vydal Kartografický podnik "Cartographia" AFTH v Budapešti. Za vydáni
o<,!povídá: Mészáros Gyorgy. Technický vedol.lcí: JÓny. lstván.
Vytiskla ••Ofset-tiskárna"
v Budapešti. Odpovědný vedoucí: Pomayer Gyula. Vydáni - 1957. Náklad 30000 výtisků.
Rozměr
kresby 463 X 627 mm, papíru 488 X 685 mm, složený do formátu
120X170 mm.
VOGTK čls. přír. 130/57.
Orientační plán vnitřního města Budapešti v pastelovém vybarvení městských obvodů. Plán obsahuje celé obvody I, V, VI, VII
a VIII a dílčí navazující obvody. V pravém horním rohu je přehled všech městských obvodťi. Na zadm straně plánu je seznam
ulic, kulturních podnikťi, dopravních linek autobusťi a elektrických drah.
Budapest térképe. (Plán Budapešti.) Vydal Kartografický podnik
.;cartographia" ÁFTH-v Budapešti. Za vydání odpovídá: Mészáros
Gyorgy. Technický vedoucí: Barsi Zoltán. Vytiskla .,Ofset-tiskárna"
v BudapeštI. Odpovědný vedoucí: Pomayer Gyula. Vydání - 1958.
Náklad 75 000 výtisk11. Rozrriěr kresby 890 X 775 mm,
papíru
1160 X 810 mm. složený do formátu 115 X 205 mm.
VOGTK čís. přI!:'. 294/58.
Orientační plán všech městských obvodů Budapešti v kolorltu,
má na obvodu arabská čísla a velká písmena k snazšímu hledánl
ulic. Po pravé straně plánu je seznam kulturnlch podnlkťi. dopravních linek a na zadní straně obsáhlý rejstřík názvťi ulic.
Budapest munkaterképe. (Pracovní plán Budapeští.) Vydal Kartografický podnik ÁFTH v Budapešti. Za vydání odpovldá Mészáros Gyorgy. Technický vedou ci Barsi: Zoltán. Vytiskla "Ofsettiskárna"
v BudapeštI. Odpovědný vedoucl: Pomayer Gyula.
Vydání -' 1958. Náklad 10000 výtlskťi. J:\ozměr kresby 896X
X777 mm, paplru 1167X820 mm.
VOGTK čís. přlr. 293/58.

Pracovním plánem Budapešti je dvoubarevný orientační plán
Velké Budapešti s názvy městských obvodů a u1lc. Z dopravnlch
spojů jsou zakresleny t01lko železnice.
Plány
župních
a okresních
měst:
Debrecen megyei jogú város. (Debrecín, župní město.) Vydáni
- 1958. Náklad 10 000 výtisků. Rozměr kresby 310 X 443 mm.
papíru 330 X 470 mm, složený do formátu 110 X 115 mm.
VOGTK čís. přír. 318158.
Misklllc megyei jogú város. (Miškovec, župní město.) Vydání 1958. Náklad 12 000 výtisků. Rozměr kresby 445 X 310 mm, papíru
470 X 330 mm, složený do formátu 11ZX 165 mm. Cena Ft. 5.50.
VOGTK čís. přír. 479/58.
EgelY'járási jogú város. (Jager. okresní město.) Vydání - 1958
Náklad 7000 výtisků.
Rozměr kresby 304 X 440 mm, papíru
330 X 470 mm. složený do formátu 110 X 155 mm. Cena Ft. 5.50
VOGTK čís. přír. 316/58.
Esztergom járási jogú város. (Ostřihom, okresnl město.) Vydání - 1958. Náklad 5550 výtisků. Rozměr kresby 235 X 21;3 mm
papíru 330 X 470 mm, složený do formátu 110 X 155 mm. Cena
Ft. 5,50.
VOGTK čís. přír. 480/58.
Gyor járásl jogú város. (Ráb. okresní město.) Vydání - 1958
-Náklad 10 750 výtlskťi.
Rozměr kresby 310 X 440 mm, papíru
330 X 470 mm, složený do formátu 110 X 155 mm. Cena Ft 5,50
VOGTK čís. přír. 478/58.
Székesfehérvár járásí jogú város. (Stoličný Bělehrad, okresní
město.) Vydání - 1958. Náklad 6000 výtisků. Rozměr kresby
440 X 309 mm;
papíru 468 X 328 mm,
složený do formátu
115 X 165 mm. Cena Ft. 5,50.
VOGTK čls. přír. 315/58.
Veszprém járási jogú város. (Veszprém. okresní město.) Vydání - 1958. Náklad 5550 výtisků. Rozměr kresby 309 X441 mm,
papíru 330 X 469 m, složený do formátu 110 X 150 mm.
Uvedené plány župních a okresních měst vydal Kart~graflcky
podnik ÁFTH v Budapešti. Za vydání odpovídá: Mészáros Gyorgy
Technický vedoucí: Barsi Zoltán. Vytiskla "Ofset-tiskárna" v Budapešti. Odpovědný vedoucí: Pomayer Gyula.
Všechny p'ány měst jsou 1-6b3revné,
mají po straně zvětšeniny výřezu středu města, kde jsou zobrazeny nebo smluvenÝmi
značkami vyznačeny veřejné budovy, podniky. rťizné pamětihodnosti apod. U plánu je seznam ulic, kulturních po'dnikťi, dopravy
a připojeny jsou četné vysvětlivky ke smluvenýmznačkám.
Různé:
.
A Magyar Népkoztársaság. Megyél. (Maďarská lidová republika.
Župy.) Měřítko 1:350000. Vyhotovil Kartografický podnik ÁFTH
v Budapešti. Za vydání odpovídá: Mészáros Gyorgy. Technický vedoucí: Jóny István. Vytiskla .,Ofset-tlskárna" v Budapeští. Odpovědný vedoucí: Pomayer Gyula. Vydání - 1957. Náklad 3000 výtisků. 2 díly o rozměrech papíru 840 X 1190 mm.
VOGTK čís. přír. 289/58.
Nástěnná mapa župního rozdělení, schválená ministerstvem kultury pro školy, má jednot1lvé župy barevně rozlišeny s městy ve
čtyřech velikostech podle počtu obyvatel. V podkladu je jemně
stínovaný terén, zakreslená síť vodních tokťi, hlavních železnic
a silnic. U měst jsou smluvené značky prťimyslové výroby.
Magyarország autótérképe.
(Automapa Maďarska.)
Měřítko
1 :600000. Vyhotovil Kartografický podnik "Cartographia" AFTH
v Budapešti. Za vydání odpovídá: Mészárok Gyorgy. Technícký vedoucí: Radó Sándor. Vytiskla "Ofset-tiskárna" v Budapešti. Odpo
vědný vedoucl: Pomayer Gyula. Vydání 1958. Náklad 55 000
výtisk11. Rozměr kresby 900 X 600 mm. papíru 960 X 670 mm, složená do formátu 120 X 165 mm. Cena Ft. 11,-.
VOGTK čís: přír. 287/58.
Automapa schválená ministerstvem dopravy a pošt s jemně stínovaným terénem a zelení lesních komplexů má též zakreslenou
vodopisnou síť s názvy tokťi. Silnice jsou v mapě zakresleny
podle druhťi: silnice číslované bezprašné a prašné, silnice 1.,
2., 3. tř., ostatní silnice bezprašné a prašné a dťiležité cesty
neudržované.
V okraji mapy jsou vykresleny dťiležlté průjezdy velkými městy. V pravém dolnim rohu jsou uvedeny
vysvětlivky v pěti jazyclch a mezinárodní silnlčnl značky.
Pocket-Atlas, Atlas de Poche, Taschenatlas •.. (Mezinárodní kapesní atlas v šesti jazycích anglicky. francouzsky, německy.
španělsky. Italsky a portugalsky). Vyhotovil Kartografický podnik
"Cartographla"
ÁFTH v Budapešti. Vytiskla "Ofset-tiskárna"
v Budapešti. Mezinárodní vydáni - 1958. Formát 120 X 165 mm
Cena Ft. 12,-.
VOGTK čís. přír ~95/58.
Kapesní atlas obsahuje na 38 stranách mapky v politickém
koloritu: světa, Evropy, jednot1lvých evropských státťi nebe území
a ost!ltních světadilťi. Místopis je uváděn v jazyce příslušného
státu. Státy. které nepoužívají latlnského písma. mají místopis
přepsán do latinky.
Inž. E. Horák
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