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Úhlový uzávěr a jeho maximální hod1wty.-Odvození pfiblikné metody pro rozdělení odchylek
"pro vybočené pofady. Maximální
chyba v poloze koncového bodu hlavního a vedlejšiho pofadu.
loZe bodu upr~stfed pofadu. Závěr.

Ox a Oy. Kritérium
Stfedni chyba v po-

I

. Pro potřeby technickohospodařského mapování byla
stanoven", nová kritéria pro posuzování p01ygonových
pořadů. Otázky somi3ející se způsobem rozdě1<wání
souřadnicových odchylek a velikosti maximálních úhlových a souřadnicových odchylek, jsou předmětem
časté diskuse. Navrhované maximální odchylky jsou
stále ještě kritizovány jako příliš veliké a umožňující
defvrmaci jak polygonových pořadů, tak i celé sítě.
Účelem tohoto teoretického rozboru je posoudit vzá.
"jemnou souvislost, jednotlivých kritérií, určit, zda tato
kritéria odpovídají používaným pomůckám a měřic·
kým metodám a posoudit, zda navrhovaný způsob
rozdělení souřadnicových odchylek odpovídá přesnému vyrovnání podle., metody nejmenších čtverců
([pvv) = min.).

V polygonovém pořadu na obr. 1. byly zaměřeny
úhly ro', -;- ro'n se skutečnými náhodnými chybami
ero! -;- eron• Únl.)vý uzávěr pořadu je dán podmínkovou
rovnicí'

+

{C1K- C1p)"""':'
[w']~ + Oro
k. 200g = O
(I)
kde C1p,C1Kjsou směrníky připojovacích stran,
ro' jsou měřené vrcholové úhly.
Za předpokladu, že by byly známy přesné hpdnoty
vrcholových úhlů Ó>, = roi
ew, a tedy i jejich
součtu ([ro] = [ro'] + [eťQ]), lze', rovnici (I) napsat
ve tvaru
. ,

+

(C1K"':"'"
C1p)-

[ro'] -

[ero]

+k

. 200g = O

(2)

Za srovnání obou rovnic plyne -oro = [ero]. K měře-,
~ným úhlům připojí se opravy v takové, aby platilI
vztah
.
-oro = [ew] = [v] .

, Oprava v mě~eného vrcholového úhlu je obecně dána
Podle Instrukce pro technickohospodářské map::>vá-, rovnici VI = C • Oro, kde c je konstanta úměrnosti,
ní (dále TRM) jsou stanoveny maximální hodnoty'
odvozená jako c = ljn v případě, že poměr strany
úhlových odchylek pJlygonových pořadů takto nejkiíi,tší ku nejdelší v pořadu nepřekročí hodnotu
I : 2.
pro hlavní pořady Ilro = 9200
v rovnici (1) bylo předpokládáno, že připojovací
pro vedlejší pořady Ilro = 12000
směrníky jsou bezchybné. V případě, že však v nich
existují chyby Mp a. eC1K,je úhlová odchylka pořadu
dána výrazem
U hlavních pořadů se předpokládá měření vrcholových .
-Oro = (eC1K-edp)
+ [ero).
úhlů v jedné skupině při použití vteřinového přístroje
a ve dvou skupinách při použití minutových přístroAplikací zákGlla o hromadění středních chyb lze
jů (IO nebo 30"). U vedlejších pořadů měří se vrcholol"ý
střední chybu úhlové odchylky vyjádřit rovnicí
úhel vždy v jedné slmpině.
mOm • ± 2 . mcr2
n . mw2
(3)

Vn,

Vn.

+

V

mC1~ mC1p • mC1K, mml

....

•

mw2

. ...:..--mw

•

mws • . ....

:S:odnotu střední chyby mw je možné určit empiricky, např. ro~borem. velikosti skutečných úhlových
uzávěrů většího počtu polygonových pořadů z něko,lika sítí. U hlavních pořadů lze považovat hodnotu
úhlQv,é odchylky za skutečnou chybu. Jestliže chybu
jednoho vrcholového úhlu v jednom pořadu označíme
. ew = Orojn, pak empirickou střední Úhybu mm z N
pořaďů, které mají celkem [n] vrcholů vypočteme ze
vztahu"

V~[

[n]
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Přejdeme-li na střední chyby platí
e1 ~, l1l~ ezjedno,dušený vztah

Tato rovnice je odvozena z výrazu',
j

[eeH"
[n]

kde [ee]i"

= [ee]l

/

+ [e8]2 + ... + [ee]N
-

- OwOw

[ee]l

=-

,

'2

nI

2,4 . e . I..

Vi

nI'

,

(mw~

\

kde -

mw

e

,

+ mw~, + ... + mwi')

Přibližnou hodnotu střední chyby mw v měřeném
vJ:cholovém úhlu lze určit též ze vztahu"
"

. "V,-S 1·+

•

Ie

;

=0

\

I

e= 2 mm
100m! 200ml400m

"

=±

f!ee.

V následují\\lí tabulce 1jsou sestaveny přibližně hodnoty středních chyb mw vypočtených z rovnice (4).
Jsou uvažovány dva typy běžně používaných theodolit"ll, Theo 010 a Theo 030. Uruhý z přístrojů zastu-puje zde v podstatě ty theodolity, mající stejný způsob
odečítání úhlů. Dále jsou použity hodnoty e = O a
e ,2 m-li (pro 8 = 100 m,'200 m, 400 m) a jim ódpo.
vídající'mcc!= 31ee, 15ee,8ee.

Tyto empirické střední chyby mw je nutné určit'vFK
polygonových sítích a do vzorce pro maximální do·
pustnoli odchylku' pak dosadit průměrnou hodnotu
vyp()čtenou ze vzorce
- mw ~.;;;l:

8

8

a např.
,-

' •

1

pro a • b •

1 (ma

mc2

TheoOlO
1 skup.

+ me2)

8 je počet skupin,
mo je střední chyba ve č\~mí úhlu,
mc je střední chyba v zacílení (60"/zvětše~í
dalekohledu)
\
,m. je úhlová hodnota střední chyby ze současného excentrického postavení přístroje
~ cílů.

V rovnici (4) není uvažován vliy přístrojových chyb
a prostředLVliv, chybné centrace přístroje a cílů je
vyloučen použitím trojpodstltvcové soupravy. Jinak
je nu~n~ s touto, chybou počítJLt a hodnotu její střed·
ní chyby určit z následující 6vahy.,

7ee -32ee

Theo 030 26ee
1 skup.

17ee

Hec

--

--

--

--

--

--

4300

Theo 030 18ee 30ee
2 skup: -

31ee
22ee

..... mo
mc

=

± 4ee,
± 6ee

mo
mc

=
=

± 6ee

=

2'7ee
1gee

±

25ee,
_

Z porovnání hodnot mw pro e = O a e = 2 mm je
zřejmé, že při kratších délkách záměr, má rozhodující
vliv'"1la přesnost v' zaměření vrcholového úhlu chyba
v centraci ~řístroje I a cílů. Teprve pro délky zá.
měr nad 400 m kle.sá vliv chyb z centrace na minimum.
Z hodnot uvedených v tab. 1 lze učinit tyto závěry:
a) vteřinového přístroje by mělo být používáno pouze
ve spojení s trojpodstavcóvou
soupravou, neboť
bez ní chyby v centra ci značně převyšují ostatní;

b) při

měření vrcholo'vých úhlů v pořadech o krátkých stranách bez použití trojpodstavcové soupravy nezvýší se podstatně jejich přesrlost zvyšováním
počtu skupin;

c) připouští-li instrukce THM délky polygonových.
stran od 50 m do 800 ni, měly být stanoveny alespoň
dvě maximální dopustné odchylky :6.w, a to pro
. pořady s průměrnou délkou stran do 400 m a nad
"400m.
'
Pro stanoveni maximální úhlové odchylky polygollovýchpořadů vyjdeme z rovnice (3).
\

1.2. Hlavni pořady
Krq-Žnice kl> k2, k'2 o poloměrech e1 a e2 považujeme
za střední chybové kružnice v ,postavení přístroje
a cílů. Pro postavení přístroje v místě C' a cílů v mís·
tech A' a "B', je chyba ve vrcholovém úhlu podle
obr. 2. dána výrazem
w"

+

OJ' -

± (e1

+e2)

± e3 ± e4 _

Chyby (e1
e2)budou vždy působit současně. P()dle
opr ..2 dále pllttí

Vzhledem k výše uvedeným závěrům a hodnotám
v tab. 1, bude správné zvolit pro pořady s déIkami
stran -do 400 m hodnotu mw • 30eo a pro délky stran
větší jak 406 III hodnotu mw • 20ee• Střední chybu ve,
směrníku připojovací strany lze s ohledem na její
malou hodnotlJ zanedbat.
Dostáváme
pak tyto
výsledky.
a) strany 8<400 m
mo", == n. m2w = 30ee
Aw = OWM • 3. mo",= 90ee,
b) stranys>400m

V,

mo",'

20ee

AW=OWM
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PrQ védlejší pořady vycMzí podle tab. 1 mw •
•, 40cc. Poněvadž u vedlejších pořadů, které mohou
být různého řádu' (podle způsobu připojení), může
.dojít k,značnému hromadění .chyb vlivem připojovacíóh směrníků, nebylo by vhodn~zde dále rozlišovat
pořady podle délky stran.
I

··Vi.(n-i)

mcp=

n

.mw
'\

/

;;a.~o i = 0,5 u_vychází mcp= 0,5. mw
\ do rovnice (3) dostáváme.

;.

t'n:. Po dosazení

, V~'~'-1--2----1-6--2~""-~
2. '"4 m W6 .n
9 m Wa . n-

+

=

I,5mwa

V

t

V-;;:

±V l

m2wb' ~ +4m2wb.n

2.

~w • 126co
'~~'-

'~

+ Ox [~x]
SPK

příčná

odchylka:

~

fa

Oy . C08(JPK-

=l

Ox . sinapK=

Oy [~x] ----"Ox [~y]
SPK

a dále Oy~~ fs. sinaPK
~x;=

+ fa.

/

cosapK

fs .cosaPK-fa.

sinapK

=
=

,

+ fay

fsy

fsx-'fax

2.1. Vyrovnáni metodou nejmenších ětvereů
(podminkové vyróvnáni) ,
li

Za předpokladu předběžného rozdělení odchylky
Ow, platí pro přesné vyrovnání tyto podmírikové rov,nice /
[v']

vn

~w • 135cc

+ Ox . COSO'PK~

Oy . sinapK

OY[~yJ

..

1

[vs. co~]

--------_._-

. ~Ow =

=

odchylka:. fs

"

.

Pro další-'odvození předpokládejme, ž:e vedlejší
'pořad o n vrcholech je připojen na prostřední body
• dvou hlavních pořadU. o stejném počtu n vrcholů.
fPlátí pak mw = iůcc • 4/3 mw~ = 4/3 . 30cc = 2 ~mwb
== 2 . 2{)cc . (Index a, b značí hlavní pořad, případ, a
!~ebo b). Střédní chyba směrníku i-té polygonové strany hlavního pořadu je dána obecným vztahem

mow

a chyba v poloze koncového bodu pořadu Os=
=
Ox2
Oy2. Pro další odvození lze najít v chybovém obraZci následující vztahy: ..

+ -- cc

e

·,2.1 mwbV:;;:

- 1Cc

[vs. sincp]-

.

V:;;:

=

O

I

e

+ Ox =

[1]v')

O

+ Oy = O

'
[;v]
\

":Vezmeme-li průměr z obou vypočtených hodnot ~w
,hude maximální odchylka pro vedlejší pořady' dána'
, rovnicí

kde v' je oprava předbě~ně vyrovnaného úhlu,
vs je oprava měřené délky,
;,1]

,~(,-

jsou souřadnice bodů pořadu, vztažené k těžišti pořadu.

/ 2: Vyrománi soUřadhic polygon&vého poiadn
A

=

[!!!L]

= [~x. coscp] + ~[1]2],B

= [~y.

sincp]

p

-

12 [;2], 0=
+' --'
pe

= [~x

=i~] =

pe

. sincp]-

p.

[, ,bpC, ]' -~

....:~. [;1]).

pe2

A . K2

+ o . Ks + Ox = O

·e . K2

+ B . Ks + Qy = O

,

vypočtou se koreláty K2 a Ks.
Platí tedy dále K1=O,
1'
= li
(O .Ox-A.

K2 =
O'
y),

~

(O .Oy-B.

Ox),~=

N = A. B -

02. Oprav~r

úhlů a délek jsóu dány vztahy
1

~

ví = -Podle obr. 3. sipředstavme polygonový pořadm.~zi
, body P a K. V tomto pořadu byla rozdělena odchylka
''{)w. Vlivem působení zbytkových chyb v úqlecha náhod!!ých. chyb v měřených délkách a vlive:r;n chyb
!i.sduřaHnicích bodů P a K, byly popropočterií pořadu
izi1šťěny odcliylký souřadnicových rozdílů Ox a Oy

pe

(1]i

Výsledná

K2

-

oprava

~.

Ks),

V8i=

K2

~~

.směrníku polygonové

+ Ks ~Yi'
strany

i
VCPi

1963/31

= ~v' a opravy souřadnicový.ch rozdílů
~

=

VSi·

'

COSCPi
-.~Yi .vcfJ.,

+

~Xi'

V~Yi

Vcpi·

V~Xi.

= VSi, sincpi+.

je
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2.2. Zjednodušujiei úpravy vyrovnáni
2.21. Při použití pracovních postupů navrhovaných
pro THM, budou úhly zaměřeny vždy přesněji než délky. Lze pak předpokládat, že rozdělením odchylky Ow
budou chyby v měřených úhlech sníženy na minimum
a chyba v poloze koncového bodu pořadu bude funkci
chyb v měřených délkách. Po zavedení tohoto předpokladu do podmínkových rovnic (7) zjednoduší se
takto[vs. coscp]

+ Ox = O

[vs. sincp]

K

v~x

=

[~x], fa: ls]

+

+ [~y

sincp] . [~x . coscp]-

[~y.

a

Výpočet oprav vs, případně v~x
u přesn9hd vyrovnání.

a v~y

[~y.

=

(lcc

+~

[8f ) cOSf{! -

VqJCC

(lcc

=

fay: [~]

rozdílů

fs:
fax:

jsou

[s]

=

[~y].
dány

•• fsx

v~y

= I~yl [I~yl] +

fa

=

fsy: [~y]

fsx:

RGyniée oprav
tvarem

. fax.

I~xl [[~xl] -

=

COScp]2

z

[z]

fsy

je již stejný jako

n. z
[z] ..

S.

~y

V,~

fay.

z

[z]

(8)

Předpokládáme-li nyní dMe, že vliv chyb v měřenych
úhlech bude rozdělením odchylky Ow s,,!-ÍŽenna mini· .
mum, znamená to, že fa---70, fsx---70x a fSY--70y. Tím
se rovniée (8) ještě zjednoduší a opravy souřadnicových
rozdílů jsou dány výslednými vztahy

+

Ox

Oy

[i~xl]

[I~yl]

Při odvození tohoto způsobuJozdělení
odchylek
a Oy, byly vysloveny předpoklady, že fa • O
a pořad je přímý (rovnostrannost pořadu bfla pouze
,pomocná podmínka). Je proto nutné stanovit dále,
kritéria, jak přesně musí být u,vedené podmínky
(7a)
/ dodrženy.

[v'] = O

=

vs. sincp

vcpcc
--

~y

'._

.

. sincp] . Oy

2.22. Předpokládejme, že polygonový pořad ~ezi
body P a K je přímý, rovnostranný a,ovnobězný
s osou
X. Platí pak Ox = fs, Oy = fa, 'fJ1 = Ó a
Jp. = O. Dále volme počátek souřadnicové soustavy
v bodě P. Po za,vedení všech těchto předpokladů do
podmínkových rovnic dostáváme

'+ fs

=

•

fs'

(-8

souřadnicových

Tento zjednodušený způsob vyrovnání je uveden
v GaKO Č. l2, rOČ.1961. Podává ve1Íni dobré výsledky~
jestliže odchylky Ox a Oy jsou skutečně způsobeny
chybami v měřených délkách:

tvs]

vs . coscp-

Do těchto rovnic lze nYní' dosadit z výše uvedených
vztahů za vs a vcp. Je např.

[~y . sin<p]. [~.

= ---:-.
[fiy . cos,cp]. Ox

K

=

Podle obr. 3 však platí:

COEcpY
Oy
[~y. sincp] .Ox .
coscp]_ [~y . Q~Scp]2

=' --[~y.

2

v~y

+ Oy = O

Koreláty K2 a Ka řeší se pak/ze vztahů
.

v~x

O

Oj;

I

'-

~ [~ . v']
(l

+ fa = O

OpravY,měřených

a) Příčná

qélek lze vypočítat ze vztahu

fa

==

+

--

• [s]

a opravy vrcholových úhlů
'cc
Vi

. Oprava směrníku
výrazem

souřadnicových

elfa

= [~T(lcc

-=-

i-té yolygonové
.

strany

je dána

1
•

= O, v~y' =

v~'

i

kde ~~.
l'

"
[e~]

.

== - -

elfa

~
1

[

e

2]

s . i . (n -

i)
~i

1

= 12nln2

-

I1s2

Po nahrazení n . s=; S a

+

=

= fa
-

1)

Oy. z

[z]

O, v!J.y

. Toto

i

[v~y'n -

•

n (n2

=

=

Oy 1
n-

správné
---

= [i

(n -

i)]

-

rozdělení

lze vyjádřit křivkou, mechanické přímkou.
v opravě i·tého bodu pořadu vyrovnaného
způsoby je dán vztahem

(lce

1
2

rozdílů v~x

Oy , Podle fovnic (8) by vŠ~k mělo správně platit
n
-

i

vcp~C= ~v'

O

Vraťme se opět k pořadu přímému, rovnostrannému
a rovnoběžnému s osou X a předpokládejme extrém·
ní případ /s = Oa fa = Oy. Mechanickým rozdělením
odcl).ylek Ox a Oy podle rovnic (9), byly by opravy

fs
VSI=-S'

odchylka

[v~y] \

(ar

= foz

O
[~

di -

i.

~~r-2
(~r- (~).

Rozdíl
oběma

-.Oy
n

Maximální hodnota výrazu v závorce bude pro i/n =
= 0,211 a 0,789. To zna~ená, že maximální rozdíly
a zavedení označení z = i .~
n - i), je oprava směrníku
v opravách ,souřadnic bodu pořadu budou ve vzdápolygonové strany dána výsledným výrazem
"'lenosti 0,211 S a 0,789 S, a to ~max = 0,096 fa. Zvolíme-li hodnotu ~x
~ 1 cm, pak fa = 10 cm. Uve·
cc
n.Z
~.
dené výpočty ukazují, že při rozdělení odchylek Ox·
V!f!i
= B:[Z] .~a. (lcc
a Oy podle rovnic (9) dopustíme se maximální chyby
1 cm ve vyrovnání souřadnic bodu pořadu, bude-li
Pro 'přímý,l'ovnostranný
polygonový pořad v obecné
fax a fay menší, nebo maximálniUO cm pro jakoukoliv
poloze budou opravy souřadnicových rozdílů dány
délku pořadu.
.
rovnicemi
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. b) Kritérium

pro přímý

•-

pořad-

I

.

, Zjednodušené podmíIikové rovnice (780) byly odvo·
zeny za předpokla.du,
Zvolme nyní, že člen~

,

/ =

že ~

e'
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V navrhované instrukci pro THM je stanovena
maximální odchylka mezi .dvojím měřením délek
As = 0,5 (0,00015 . s
0,005
0,015). Poněvadž
tato maximální odchylka, byla určena ze vztahu
As • 2,8
ms, lze střední chybu dvakrát měřené

+

1

T)

délky přibližně určit z rovnice ms

že

zpravidla ~sou .od přímé spojnice nejvíce odchýlené
pořady světšfm
počtem krátkých stran, lze předpo)dádat, že pro větŠinu pořadů nepřestoupí chyba
v opravě souřadnicového.rozdílu
1 cm pro k = 4. Je
možné odvodit, že pro k = 4 nemá maximální od.
cllylka libovolného bodu pořadu od spojnice P K
př68toupit hodnotu 1] = 0,2 SPK a maximální hodnota
úhlu, který svírá libovolná strana pořadu se spojnicí
P K nemá přestoupit hodnotu lX = 42°. Při splnění
těchto podmínek, lze považovat' pořad za přímý ve
smyslu předpokladů pro odyozeníroxnic
(9). Tato
kritéria však znamenají, že pomě.r [s]: S, nemá. překročit hodnotu 1,1 až 1,3.
/
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V následující tabulce 2 jsou vypočteny podle rovnice
(12) hodnoty koeficientu a pro různé délky pořadů
a polygonových stran. Za střední chyby ms a mm
jsou dosazeny hodnoty podle předcházejících odst.
1) a 2j~·

Pořady hlavni

Pořady vedlelM

I

2000 m

2200 m

0,0029
0,0023
0,0017

0,0042
0,0031
0,0022
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100 m
200 m
400 ID.

0,0023
0,0020
0,0015
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kde člen a představuje souhrn- vlivů/chyb nahodilýcli
rostoucí s l!lB] a je stanoven pro hlavní pořady hodnotou
0,009 a pro vedlejší pořady hodnotou 0,012,
člen b představuje vliv chyb v připojovacích bodech.
J!odnotu členu a lze odvodit z v'ýrazu pro střední
chybu v poloze koncového bodu pořadu. Tato střední
chyba není závislá na volbě souřadnicového systému
a le dána vztahem

= ±

mlO

a) pro hlavní pořady dol,ďkm,
b) pro hlavní pořady od 1,5 do 2,0 km,
c) pro vedlejší pořady.

pořadu

.M =

+

V měřeném úhlu pro hlavní pořady je mlO = 30ec
a pro vedlejší pořady mlO = 40cc. Instrukce pro THM
stanovila délku hlavních pořadů 1,5 km, ve vyjímeč.
ných případech (v lesních prostorech) 2,0 km a vedlejších pořadů 2,2 km. Měly by tedy platit alespoň tři
dop"!1stnéodchylky:

3. Maximální odchylka v poloze koncového bodu
Maximální odchylka, v poloze koncového
pořaduje dána inštrukcí pro THM ve tvaru

V2'

=

B
V roz2,8 2
mezí takto vypočtené střední chyby by se mělo pohybovat 68 % skutečných rozdílů dvakrát
měřl;mých
délek. Pro vedlejší pořady platí As = 0,75 (0,00015 . B
0,005V"s
0,015) .

3.2. Střední chyba

Uvážíme-li,

Vs +

r2 .

+

Z uvedených podmínkových r9vnic vypočetli bychom
známým způs:)bem opravy souřadnicových rozdílů,
které oy se od opra-v vypočtenýchpodle
rovnic (9)
lišily- o hodnotu

.3.1. Středni chyba m8

+ mfa2
([1]2] + [~2])

Vmfs2

pořad lze vyjádřit

;2-'

Rovnice

Pro stanovení maximálních dopustných odchylek
v poleze koncového bodu pořadu je nutné použít
trďjriásobků koeficientů u' pro s = 100 mj Hodnoty
koeficientů b lze převzít přímo z instrukce. S přihléd\llutím k předcházejícímu odvození jsou vypočte,ny
hodnoty As takto:
\

b) As = 0,009

=

vedlejší pořady
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Pro vyčíslení koeficientu a' v poslední rovnici je-nutné
dosadit za střední .chYE~ ms a mw.
.

= 0,012
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Závěr
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Střední chybu v poloze prostředního bodu pořadu, ve
kterém byly rozděleny ddchylky OlO, Ox a Oy, je možné
přibližně~určit ze vztahu....
'....'

"

rS, kde u' r!= llnV ~

+ 0,04
Vls] + 0,04
ns] + 0,66

. hlavní pořady a}As = 0,007- V[B]

V průběhu odvození bylo dokázáno, že maximální
dopustnéodchylky
pro polygonové pořady, uvedené
v Instrukci pro THM jsou, v podstatě správné a ve
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vzájemném soulOOu. Na základě uvedeného teoretického rozboru lze pouze doporučit jejich upřesnění pro
hlavní pořady, což znalQená stanovit pro úWovou_
odchylku a chybu v poloze-kon(jového botlu dvě kri~
téria podle rovnic (5) a (13). Pro vedlejší pořady jsou
odchylky stanovené Instrukcí správné a v žádném
případě nébylo by vhodné je měnit. (OdvdZená odchylká úlVová se od stanovené ip.strukcí liší velmi
málo). Je nutné však zdůraznit, že takto stanovené
odchylky nelze pojímat dogmaticky a včas pamatovat
na jejich další upřesnění, případně změnu se zaváděním moderních měřickýcl} metod.
Při . splnění uvedených odchylek' lze' propočtením
rovnice (14) dokázat, že střední chyba v poloze polygonového bodu nepřestoupí předpokládané hodnoty
± 0,045 m (0,09 m) pro/hlavní pořady a± 0,06 m
(0,12 m), pro vedlejší pořady.
Rozdělení odchylek OX\ a Oy úměrně abs:)lutním
hodnotám souřadnicových rozdílů odpovídá s dostatečnou přesností pro ú6ely THM přesnému vyrovnání
metodou nejmenších čtverců. Toto rozdělení je oVšem
správné za předpokladu, že fďll:'a fay jsou menší než
10 cm a [s]: S < 1,3. Lzé--s~'však právem domn'vat,
že u většiny pořadů jsou tyto předpoklady běžně
splněny.
,I
, V průhěhu odvození byl předpokládán ,výskyt ná·
hod~ý6h chylr. Při praktickém měření měly h.y se
skuteČIlě odchylky úhlové a souřadnicové u větších.
soubOrij. (polygonov~h sítí) pohybovat maximálně do
2/3 přípustných Qdchylek.Obavy,'že u pořadů, jejich~

l
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skutečné odchylky se blíží dovoleným, může být
skryta chyba systematická, ·případně i malá hrub'á
chyba, jsou oprávněné. Např. chyba~lO cm až 20 cm
.v délce měřené !iyojobrazoVým dálkoměrem při zá·
měře blízko překážky nebo na rozhraní prostředí se
.může· skutečri'l; objevit a polygonový pořad přesto
může být vypočten v dopustných mezích. Bude proto
nutné, zvláště prO širší ~využití polygonovýc)1 sítí,
staoo-vit jednoduchá kritéria pro jejich zhodnoceni. Za
tím účelem bude nezbytně nutné určit u každého
pořadu podélnou a příčnou odchylku (třeba grafic,ky).
Ze znamének a hodnot pod~lnýcli odchylek lze' již
např. určit zda v síti existuje systematická chyba
v měření délek.

Vy

,

merenlm

nebo na Slunce

Stanislav Holub, katedra vyšši geodézie F8 ČVUT,

Praha

I

Pojednání obsahu,je stručný, ale pokud možno komplexní výklad metody určování azimutu pozemského předmětu
zaměřovánim na Polárku nebo Slunce při znalosti korekce hodin. Vzniklo na základě průzkumu 'li letech 1958-9,
v.yvolaného zwýkným žájmem o uplatnění metod astronomické oriéntace v geodetické praxi. Předpokládá'se běžné
přistrojovJ ;ybaveni a přesnost odpovídajici měřeni vodorovných úhlů v trigonometrických sitich nižšich řádů.

Všechna podrpbná měření musf být prlpojena na
jedriotné měřické zá~lady, aby se vytvořil nutný
jednolity celek pro všE!chna další poČtářská a grafická
zpracování. ~ území našeho státu jsou geometrické
podklady ťak dokonalé, že lze obvykle celkem snadno
vyhovět ,,"šem měřickýmpředpisům
známými geodetickými způsohý měřem. ,Přesto však ._IP-ŮŽ(,\ být
v některých p~an.~(Jh prokázáno, že je výhodI).ějŠí
(a hospodárnějšl p()Užítmetodgeodetické-)l:stropomie,
,a to speciálněastronQJuické orientace. Platí to hlavně
při usměrňování polygonových -pořad,ů v obtížném
a !}epře~lledném terénu, při chybějící signalizaci
vhodných připojovacích bodů státní trigonometrické
sítě a ve-speciálních. případech, ja.ko např. při vytyčováM··'sm:ěrůantén
televizních .·vysílačů, k orientac,i
kompenzaěnícb leteckých kruhů, k Orientaci zajišťe.
vacích kamenů .(dV'Ojenců)v .lesíc4,. ap?d. Naprostou

převahu by astrononúcké metody přiroze~ě získály
v krajinách, k,de trigonometrická síť neeXistuje n,ebo
je příliš řídká.
.
' .
Metod .astronomického usměrňování by se mělo
využívat všude, kde geodetická měřeni vyžadují
zvýšení nákladů na stavbu signalizaění věž~, vysekáNáním velkých průsekův IJsíclI apod. Jejich dosavadnC
řídké používání v geodetické p»axi u nás je způsobeno
asi nejen dostatečnou hustotou sítě trigonometrických
bodů a dokonltle vyzkoušenými a v praxi osvědčenými
geodetickými metodami, ale i menší přesností áprak, tickou zkušeností s atronomickými metodami a hlavně
jejich závislpstí na. pěkném počasí. Proto se donedávna astronomického znůsobu urěovánf. aZimutů
~ nás' používalo v podstatě Jen na Lapl~ceový(fh
bodel.{h.~fi větším rozsahu těchto]?l'ací by bylo možno
zorganizovat měření tak, aby se ekonomicky vYužilo
přízIIivél!p počasí a pptřebnéazimuty
se určily během
. této doby v celém měřickém obvoqu.
,I'

"
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Princip astronomického usměrňováni
Existuje několik metod astronomického určování
azimutu' pozemského předmětu. Navzájem se liší
hlavně růzností údajů, které je nutno měřit, aby bylo
možno vypočítat azimut použitého nebesJ,réhotělesa.
Kdyby byl nějaKým způsobem známý azimut jedinéhopředmětu, nebo směr místního poledníku, zúžilaby, se úloha na pouhé měření vodorovného .úhlu
.k získání azimutu dalšího předmětu. S přihlédnutím
k běžnému přístrojovému vybavení, k náročnosti
měření a k dosažitelné přesnosti 'e jeví jakp nejvhodnější známá, tzv. metoda určení azimutu zaměřováním
na nebeské těleso při znalosti korekce hod\n (na místní
čas). V principu se při této metodě měří pouze vodorovný úhel w (obr. 1), sevřený svislou rovinou, jdoucí
nebeským tělesem H 'a stanovištěm O, a rovinou
obsahující stranu nebo směr da pozemský předmět
.p (signál), jehož geodetický azimut Ag- (počítaný
kladně' od severu na východ od 0° do 360°) se má
určit/a ~ji~ť"J.jese čas T~okamžiku záměry na nebeské
těleso. Potřebnou korekci hodin !1T pro opravu
údaje hodin T' na správný čas T = T' +!1T (např.
S~Č) ,lze snadno zjistit srovnáním použitýoh hodin
s časovými radiotelegra,fickými signály. Pro výpočet
azimutu a (v astronomii fle póčítá odjihu kladně na
západ od O" do 360°) nebeského těles~ je nutno ještě
znát jeho rovníkové ~uřadnice-rektascensi lX a deklir
naci 15 (vyinterpolují se pro okamžik mě.ření z astro~
nomické ročenky) a zeměpisné souřadnice cp a· Ac stanoviště (1zeje odsunout z vhodné mapy). V astrono.
miise však počítá východní zeměpisná délka záporně., Azimut YJ, lze pak vypočítat ze známého vzorce,
odvozeného' ze .sférického trojúhelníka zenit~pól~nebeské těleso:
tg a

=;

sin t
s~q; cos t ~ tg 15 cos cp

(1 )

kde t je místní hodinový úhel pOlJ.žitého nebeského
tělesa; např.:
tO

=

(T .-'- I !!:-.- A.)~v ~

lXo

==

(Hm ~

lXt ,

(2)

pfičemž je nutno místní střední(;as (T~lh~A.)
předem
převést na místní hvězdný Čas Hm. Diferencov'áriím
vzorce 1) za předpokladu, že deklinace 15 je správná,
pro okamžik měření vyinterpolovaná hodnota, lze po
"úpravách odvodit vzorec pro změnu azimutu,nebeského tělesa vlivem chyb v čase a v zeměpisných souřaanicích:
'
!1a =f,

~

/

sin1a cotg z!1cp

+ cos cp (tg cp + cos a cotg z) !1t ,
~

/

(3)

.
z Ilěhožlze usoudit, že v našich krajinách ~všechny
další čísehié údaje platí pro cp == 50°) je nevhodnějším
nebeským tělesem pro určování azimutu hvězda
Polárka (lX U Mi), neboť chyby v určení čas'l a v zeměpisných soufadnicíchse projevÍ minimálním vlivem
(taktéz i příp, chyba v deklinaci). Ve :vzorci 3) je
max. hodnota členů u!1cp a.!1t< 1°,031. Navíc Polárka
je poměrně jasná hvězda (2,lm) s pJmalým zdánlivým
pohybem (vzdálehost od severního světového pólu je
asi 1°). Lze ji snadno nalézt a měřit na ni již za soumraku a po celou jasnou noc bezÉÍ'ípravy zvláštního
poz()rovacího programu. Stačí nástavit dalekohled
do její přibližně vypočítané' .zenitové vzdálenosti
z • 90° --q; a pozvolna jím pohybovat v azimutu

určeném pohledem přes mušku. Dalekohled musí být
přiroz~ně" zaostřený' na nek(;mečno. Také výpočet
jejího azimutu lze velmi urychlit použitím vhodných
tabulek.
Jinak lze pro určení azimutu uvedenou metodou
používat i jiných hvězd, nejlépe však poblíž průchodů.
elongací (cp< 15), příp. 1. vertikálem (cp >15), kdy je
změna azimutu s čas.em nulová, resp. minimální.
'Přesnost cílení však nezávisí na rychlosti zdánlivého
pohybu nebeského tělesa._ Nevýhodou měření na
hvězdy je nejen nutnost pěkného popasí, ale i měření
v nočních hodinách (jasných nocí bývá průměrně
25 až 35 %). Nevýhoda nočního měření odpadá při
použití Slunce. Avšak vliv všech nevyhnutelných'
chyb V čase a v souřadnicích na jeho azimut, je ve
srovnání s Polárkou několikanásobně větší, a tedy
přísnější zachovávání podmínek ťlUtných k dosažení
co nejlepších výsledků je hlavním přikazem. 'Slunce
se jeví na obloze jako kotouč o průměru asi 32'; avšak
1eho rovníkové souřadnice, publikované v astronomických ročenkách, platí pro jeho střed, na který nelze
přesně bez pomoci např. Roelofsova hranolu (rozkládá
obraz Slunce na 4 symetrické kotouče) cílit. Proto se
měří na jeho okraje. Při měřeni.na Slunce je vhodné
používat sluneční clony na objektivu a bezpodmínečně
nutné, aby nedošlo k vážnému poškození hka, užívat
na okuláru barevného filtru. Navíc lze ještě doporučit
používání barevných .brýlí a dalekohled nastavovat
na Slunce pOlllocí stínu mušky. Nejvýhodnější doba
k určení ázimutu zaměřováním na Slunce je poblíž
1. vertikálu (tj; brzy ráno a pozdě odpoledne) ve výš.
kách větších než 10° (což závisí na průhlednosti
ovzduší). Nejméně vhodná doba je asi 1 až 2 hod. kolem
poledne, kdy se Slunce nalézá poblíž poledníku vysoko
na své dráze po obloze (tj. asi od lOb až do 14b, hlavně
v měsících od konce dubna do začátku září; v ostatních měsících lze měřit' téměř po celý den). Člen ve
vzorci (3) u Mp se prakticky pohybuje v mezích od o •
do 1,1 a u !1t od 0,8 do 1;5.
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Holub: Astronomické určolJá~l azimutu měl'enlm na Polárku nebo na Slunce

Pracovní postup
1. Měřeni
a) Srovnáni pracovnich hodin s časovýnf radiosignály
Základním" prvkem uvedené metody určování azimutu je čas. Aby byl~ možno zjišťovat přesný čas Ti
okamžiků měření na nebeské těleso, je nutné určit
pomocí časových radiotelegrafických signálů korekci
!i.T~použitý{lh hodin na~ř. na středoevropský čas
(SEČ) brzy před začátkefIl měření a korekpi !i.Tk
těsné po ukončyní měření.,Je.li rozmezí mezi oběma
srovnáními hodin příliš dlouhé, anebo nelze-li předpokládat u použitých hodin lineární chod, měla by se
ijišť,:>vat jejich korekce tlTi i během měření a oprava
z chodu hod.in tlTc" by se pak nejjednodušeji určila
graficky (ve vhodném měří,ku na osu x čas Ti příjmů
časových signálů a na osu y příslušné korekce !i.Ti).
Při měření na hvězdy by bylo nejvhodnější používat'
hodin jdoucích podle hvězdného času, při měření na
Slunce naopak hodin jdoucích podle středního ;času.
Plně však postačí pouze hodiny jdoucí podle středního
času, který se v případě měření na hvězdy snadno
převede pomocí převodních tabulek na hvězdný čas.
Důležité je, aby použitý časoměr měl velkou vteřinovou ručičku a variace jeho chodu byly minimální.
K srovnání hodin, a tedy k určení korekcí tlTi lze
použít občan kých čascvých signiJ.l (6 bzd:>vých
signálů, z nichž p:>slední značí celou minutu), vysílaných sporadicky v celých čtvrthodinách, půlhodinách
nebo hodinách na všech čs. stanicích. Přesnost 'ejich
vysÍlání je značně vysoká (± 0,028), avšak není ji~tota,
že budou vyslány v obvyklý, právě potřehný čas.
Z tohoto důvodu a z hlediska dos~žitelné přesnosti
v srovnání hodin (korekci lze, určit optickosluchově
několikrát za sebou a ~a výsledn~u vzít aritmetick~
průměr) jsou výhodnější permanentní časové signály,
vysílané nepřetržitě kromě určených dob po celý den.
Interval mezi bodovými signály o délce asi 0,18 udává
středn1 sekundu (přesn~st časových ~iků je ± 0,028)
a každý signál, prodloužený na 0,58, označuje celou
íninutu. Správné označení hodin a minut je nutno
znát předem z jiných údajů, např. čs. rozhlasu.
Permanentní časové signály, u nás dobře slyšitelné,
jsou: čs. signál OMA 5,0 (vysílaný v pásmu 6000m
a pro jeho příjem je nutný speciální přijímač), nebo
OMA 2500 (120 m) a východoněmecký signál DI~
(66 m). Pro snadné označení minut a pro možnoS't
použití běžného bateriového radiopříjimače Rekreant
nebo vývozního přijímače T 61 je obzvlášť výhodný
signál OMA 2500. Vteřinové tiky uvedeného již typu
jsoú vysílány v,intervalech
511'-1511', 25m-30m,
3511'-4011' a 50m~6~m průběžně po celý den. Signál
OMA 50 má přestávku od 1I~'do 12" a DIZ od I~ do
II".
,"
Pro určování azimutů lze pokládat časy vysílání
signálů za naprosto přesné, a tedy vždy přesně
známé.
'
.
Přesnost zjištěných korekcí je závislá hl6ně na
schopnostech pozorovatele (jeho osobní chybě) ana
typu použitých hodin. Lze dosáhnout optickosluchově
při několikerém opakování určení korekcí přesnosti
kolem ± 0,18•
Chod p'oužitých hodin :q.apř.za lh je:
cli,

= !i.Tk -!i.T.
(T;c'-- T~)"

(4)
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kde T. a Tk jsou údaje hodin při jejich srovnáni s časovými radiosignály na začátku a konci měření (viz
příklad).
Přesnost v určení chodu hodin:
. m;h

=

(T ~ T.)2 (m~T.
k

+ m~Tk)

-

(5)

roste s délkou intervalu srovnání hodin, ale vzhledem
k jejich kvalitě není radno ho příliš prodlužovat.
Chyby mAT. a mATk jsou jasně střední chyby v zjištěných korekcích hodin na začátku a konei měření.
Žádoucí je věnovat co největší péči určení korekcí
. hodin, zvláště pak korekci tlT., jejíž chyba systematicky ovlivňuje všechny časy Ti měření.
b) Přístrojové
vybaveni
a způsob měřeni
K určení astronomických
azimutů s úhlovou
přesností požadovanou pro nižší řády (±5"-1O")
lze v podstatě použít kteréhokoliv typu vteřinového
theodolitu. Nutné je, aby byl vybaven elektrickým
'osvětlením pro m.ožnost měření v noci, lomenými
okuláry nebo okulárovými hranoly pro měření strmých
záměr na neber;;kétělesO-a vhodnými barevnými filtrypro možnost měření na Slunce. Pro určování sklonu
vodorovné točné osy dalekohledu by byla žádoucí
i sázecí libela. Záměrná značka k signalizaci pozem·
ského cíle musí mít možnost umělého osvětlení a měla by být volena tak, aby ,byla vždy dobře a jednoz~ačně viditelná v dalekohledu přístroje. Při menších
v~dálenostech vyhoví i cíl~vá značka z trojpodstavcové soupravy Zeissovy nebo Wildovy. E: snadnému
jejímu nalezení v noci je vhodné světlo necloněné
elektrické kapesní svítilny, umístěné nad značkou
nebo pod ní.
Dobře rektifikovaný přístroj je nutno pře~p.ě na
stanovišti dostředit a urovnat. Je účelné dorovnávat
stroj i mezi jednotlivými řadami, nepoužívá-li se
sázecí libely, aby chyba ze sklonu~odorovné točilé osy
dalekohledu nabyla nahodilého charakteru. Aby to
bylo snadno a rychle proveditelné, je třeba' usazovat
stroj na stativ tak, aby svislá záměrná rovina, jdoucí
nebeským tělesem, byla rovnoběžná, se 2 stavěcími
šrQ,uby a pouze 3. stavěcím šroubem' se dorovná val
přístroj. Potom se sice sníží vzájemný souhlas výsledků jednotlivých skupin měření, ale střední hodnota
z nich bude správnější: Je-li stanoviště a pozemský cíl
přibližně v téže vodorovné rovině, neuplatní se zde
příp. chyba ze sklonu, takže není třeba dbát tak pečli.
vého urovnájI1íjako při záměře na nebeské těleso. Při
zjišťQvání sltlonu sázecí libelou měly by se ob.a konce
buPliny číst vždy těsně před pozorovaným průchodem
nebeského tělesa svislým vláknem nitkového kříže,
libela pak hned pJeložit a znovu číst po jeho průchodu. ~
Lze také číst .alhidádovou libelu, ale v, tom případě
je vhodnější správné urovnávání. Vliv chyby ze sklonu
. točné osy dalekohledu !i.A. = i cotg z by se pak
vypočítal
vynásobením
zjištěného
sklonu i =

'Y(~P-~L)
n
.

='2

!

.,

d'l enos t' I, ZJISene
"YtY ,
a cotg zemtove vz:\a

'.

.

přibližně na úhlové minuty buď přímo čtmúm vertIkálního kruh~~při
záměře na nebeské těleso, nebo
přibližným výpočtem (pro Polárku: z = 90° - cp
~Oí'
_(90° -<5) cos t,J,ze tabelovat; pro Slunce:
cos z = sin cp sin <5
cos cp (,lOSb- cos t, přičemž je
nutno ještě / odečíst. od vypočítané z příslušnou základní tabelovanou refrákci Ro. ~P značí součet všech
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Holulr." Astronomické určování azimutu mět'ením na Polárku nebo na Slunce

čtení obou konců bubliný s počátkem stupnice
vpravo a "J:.L obdobnou hodnotu při obrácené poloze
líbely, n je pJčet čtení libely a y jejrcitlivost (je vhodné
čas od času ji přezkoušet a nespóléhat na tovární
údaje). Součinitel cotg z'se může pohybovat v mezích
~d 1,23 do 1,15 u Polárky a od 0,2 až do 2,0 u Slunce.
Přesnost určení azimutu může být také j ~ště značně
ovlivněna nepravidelnostmi
čepů vodorovné točné
OBydalekohledu, takže tímto vlivem může vznikat
i u dobrých strojů chyba až ± 3". Její vy&íetřování je
však značně složité, takže by bylo vhodnější "ocejchovat" přistroj měřením známého 'azimutu v závislosti
na různých z nebeského tělesa.
Samotné měření odpovídá normlÍ1nímu měřeni
'trodorovných úhlů ve skupinách a řadách včetně
přesazování limbu mezi skupinami. Pouze navíc při
. záměře na nebeský cíl se zjiŠťuje pas (příp. i sklon
'vodorovné točné osy). Proto je nutné mít v měřické
soupravě' ještě dobré hodj.nky (nejvhodněji stopky)
a radiopřijímač (nejlépe bateriový, např. Rekreant
a min. 15 m dlouhou anténu).
Při měření na Polárku je nejjednodušší a postačující
tento měřický postup: V 1. poloze dalekohledu se
zaměří na pozemský cíl - sign~l, přečte se vodorovný
kruh K~, pak se zacílí na Polárku a nečeká se, ale
pohyb~m ustanovky pro jemný vodorovný pohyb se
přivede (pointuje) évislé vlákno nitkového kříže na
její obraz vždy ve stejné vzdálenosti od vodorovného
, vlákna tak,. áby ho ,přesně půlilo (záleží na typu
nitkového kříže, jsoucli např. rysky ve středu přerušeny, lze pointovat přesně na střed nitkového kříže).
V tom okamžiku se určí údaj srovnaných hodin Ti.
Může tak učinit buď sám pozorovatel stiskem v ruce
připravených stopek, nebo za pomoci zapisovatele,
kterého aspoň 5" před pointací upozorní ke střehu. Lze
také hodiny vyřadit (sloužily by pouze k označování
hodin a minut) a časy v okamžiku záměry určovat po,',mocíčasových signálů tak, že by pozorovatel pointoval
na nebeské těleso vždy v odpočítanou, přesně celistvou
sekUndu permanentního signálu. Teprve po zapsání
času se čte vodorovný kruh K~. Potom ~ dalekohled
rychle proloží do II. polohy a měření pokračuje
stejným způsobem záměrou na Polárku a/ukončí se
zámerou na signál. Tím se získá 1 skupina, a to
prakticky srutdno ,běhen\. 4m až 6m (bez čtení sázecí'
libely). Lze tedy snadno splnit při požadJVané vnitřní
přesnosti azimutu rovné ± I" minimální interval 6m
mezi určeními časů Ti v obou polohách dalekohledu
(aby bylo možno předpokládat lineární změnu azimutu
s časem) a utv:ářet vždy pro další výpočet aritmetický
prnměr údajů z obou poloh d~lekohledu. Při téže
přesno~ti azimutu (± I") by stačilo určovat čas záměry na ,Polárku v nejnepříznivějším případě (Polárka
prochází poledníkem) s přesností téměř ± 3".\Avšak
s ohledem na pravdepodobné další chyby V korekci
hodin, v jejich chodu a v zeměpisné délce je lépe
zjišťovat potřebný čas s vyšší přesností (aspoň ± 0,5"),
což je snadno proveditelné bez větších obtíží.

I

Určení azimutu zaměřováním na Slunce je obdobné
jaio při použití Polárky. Avšak všechny' tolerance
k dosažení odpovídající přesnosti jsoúpřísnější a ta~é
pointování je trochu obtížnější. Jako nejvhodnější
se jeví tento měřický postup: Zaměří se v 1. poloze
dalekohledu na signál, čte se vodorovný kruh Kt pak
se zacílí na Slunce, např. na levý okraj, určí se čas Ti

a čtení vodorovného kruhu K~ a hned se pak zaměří
na druhýjeho okraj, opět se určí čas Ti a čtení vodorovhého kruhu K~, dalekohled se, rychle proloží do II.
polohy a měření se opakuje záměrami na oba okraje
Slunce a ukončí se zániěrou na signál. Tento postup je
výhodný nejen proto, že se znásobením měření zpřesní
jak čas záměry, tak i vodorovný úhel, ale i proto, že
se vyloučí potřeba znát poloměr Slunce a pamatovat
si do II. polohy, na který okraj se má nyní měřit. Při
pointování\na Slunce se nastavuje svislé vlákno vždy
trochu před příslušný okraj Slunce a čeká se, až se ho
kotouč Slunce dotkne, nebo se od něho oddálí. Přesnost
určení dotyku vlákna s okrajem Slunce je závislá i na
použitém barevném filtru. Je nutný takový, aby bylo
současně dobře vidět jak vlákna (rysky) nitkového
kříže" tak i bez oslnění kotouč Slunce. Jinak by byl
mnohem přesněji definovatelný okamžik odtrhnutí
(na syětlém kotouči jsou vlákna vždy dobře vidět).
Vodorovné vlákno by mělo přibližně půlit sluneční
kotouč. Výsledný průměr ze všech 4 pointací platí pro
střed Slunce (odpadá oprava o redukci na jeho střed).
Aby se dala předpoklá.dat lineárnost změny azimutu
sluncé, a bylo tedy možno tvořit aritmetický průměr
z obou poloh, neměl by interval mezi měřeními na
Slunce v obou polohách dalekohledu příliš přesahovat
při snaze o Vnitřní přesnost azimutu ± 1" dobu 2(při vyjímečně použitém a = t = 00 (011) je interval
měření asi 12m, dál od poledníku se zkracuje, takže
pro t = 111 až 211 je lm 30", pro t = 411 je asi 2m a dále
se opět zvolna prodlužuje). Chyba ± I" v určení času
záměry na Slunce způsobí v nejnepříznivějším případě
chybu v azimutu Slunoe až ± 22" v červnu v blízkosti
poledníku a asi ± lI" v blízkost~ I. verVkálu. Proto
je nezbytné zjišťovat čas okamžiku záměry na Slunce
s co nejv;yšší přesností a vyhýbat se měření při jeho
velkých výškách kolem poledníku. Uplatňuje se zde
také nejvíce i vliv sklonu vodorovné točné osy dalekohledu.
Přesnost měřeného úhlu Ul mezi nebeským tělesem
a pozemským cílem závisí hlavně na použitém theodolitu, zD1čnosti a zkušenostech pozorovatele a na místních a meteorologických podmínkách. Nezávisí na
ry6hlosti zdánlivého pohybu, nebeského tělesa. Úhel
"J:.f{'!

'"J:.K~

wi=~-T'

(6)

kde "J:.K~je součet čtení vodorovného kruhu při měření
na signál v"11bou polohách dalekohledu, "J:.K~je týž
součet při měření na nebeské těleso a n je celkový
počet záměr (u Polárky 2, u Slunce 4). Chyba v úhlu
w (určeného v jednéskupině měření) se skládá hlavně
z chyby ml (asi ± 2,5") v pointaci na nebeské těleso,
z chyby m2 (stejné jako ml) v pointaci na signá.l
a z obou čtení vodorovného kruhu a z chyby ma (asi
± 1,5"), způsobené sklonem točné osy:
m2ro=

1

_4
1

(m21 cosec2 z

= 4 [(m~

+ m~)

+m +m

cotg2 z

2

2

2

3

cotg2 z)

+ (m~ + m~)].

=
(7)

, Zápisník měření může být upraven tak, aby v něm
bylo možné počítat nejen úhly m" ale i potřebné
průměrné časy středoevropské' TfEO a světové
pro každou i-tou skupinu měřeni (viz příklad).
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Ti

+ !1T. + ch (Ti -

-,

"

= Ti

Ti
--1:.
n
zjištěných č!iSů v
měření na Polárku
Světový střední

-,

jednou, a to pro střed doby měřeuí azimutů na sta.
no,\išti.
\ Místní hodinový úhel Polárky pak je

T.) ,

. ar!'tme t'lCk'y prup:wr
o
v
Je
ze
1. a' II. poloze dalekohledu

v
h
vsec

ti

(n při

je 2, na Slunce je 4). . "
čas, n\1tný pro další vlýpočty, je:

Tq~ -- T"!EČ
~ .:- 1h .,
Přesnost těchto
výsledných
průměrných
časů
závisí na přesnosti určení okamžiku pointace na
nebeské těleso (~si ± 58 / zvětšení dalekohledu)
a příslušného údaje'hodin (± 0,5" až ± 0,18);na chybě
v určení počáteční korekce hodin a na chybě v jejich
chodu., Všechny tyto chyby se plně uplatňují spolu
s chybo1j. v zeměpisn~ délce ve výpočtu místního
hodinového úhlu ti nebeského tělesa.
Ňa témže li~tu zápisníku lzé vyhradit i místo pro
srovnání hpdin a výpočet jejich chodu. Na druhé
straně formuláře' zápisníku lze mít předtisk pro výpočet azirg.utů· (viz příklad). /

,

=

Br:: .•...

(14)

(Xi •

Pro Slunce jsou v AJ kromě jiných údajů tabelovány
deklinace 150-.
a hodinové úhly to pro okamžik střední
půlnoci v Gre,enwichi (Oh efemeridového času) každého
dne a jejich změny za 1h f-ló_af-l/.
Deklinace Slunce pro střed každé skupiny měření
bUde

15. =o:

150

+ T~i <f-ló + T~i

4~

f-l'ó),

(15)

kde T~i je zjištěný čas Tf, převedený na hodiny, f-ló je
tabelovaná hodinová změna deklinace af-l' ó je její
1. diference.
Změna azimutu v důsledku chyb v deklinaci je

!1Aó = sin ~icos cp !115=
Sln2 Zi

sin qi
sin Zi

!115,

(16)

2~Výpočet azimutu
Z praxe se jeví pro ůvedenou přesnost jako plně
postačující 4 skupiny měření.
:Měřením a jednoduchým výpočtem (přímo v zápisníku) se získ;;'jípotřebnéčasy
a úhly w. K výpočtu,
azimutu nebe~kého tělesa je však nutno znát ještě jeho
místní hodinový úhel ti, deklinaci 15ipro střed každé
flkupiny a zeměpisnég'ouřadnice sta.noviště.
V případě. že byl určován. čas okamžiku záměry ~a
Polárku podle hodin jdoucích podle středního času, je
třeba ještě předem převést vypočítané časy
na
hvězdné Bf:
.

Tf

T?

Bf = (T? . 1,00~7379)

+ B~ ,

(10)

kde člen uv~dený v závorkách značí'př~lV'od středních,
hodin,'minuta
sekund na hvězdné (lze provést vynásobením: :í:J.ebopohodlněji pomocí převodních tabulek,
publikovaných v každé astronomické r~čence) a B~ je
pravý hvězdný čas o střední půlnoci v Greenwichi
'lI- je tabelován pro každý den (pro Oh efemeridovéh<,>
času) a vyjme se ,zas'tronomické ročenky bez, interpolace. Místní hvězdný čas j~ potom
,

.'

Br::=H? --'-A,

(11)

kde .ílje zeměpisná délka, k~erá se počítá na východ
od greenwichského poledníku záporně.
a) Interpolace z AJ
,.~

Nejpřístupnější u nás astronomickou ročenkou je
,Astronomičeskij Ježegodnif (AJ), vydávaný v SSSR
předem pro každý rok.
,
Rovníkové souřadnice. Polárky jsou udány v AJ
pro okamžik horní kulminace v' Greenwichi pro každý
den. Bu1e tedy interpolační koeficient
/
G

(Bin=

'24h,

(Xo)h

/

_

-

(Bq ~
~

)tl

(Xo

a rektasceI)Be(Xia
sk~piny měření

deklinace 15i Polárky

+

+-

pro střed

(xo
n!1'Ói.1/2, 15,~
n!1'151/2,
(13)
i 150
kde(Xtl a 150 jsou tabelované hodnoty pro den ~něření
A' (X1/2a !l'151/2jejich 1. diference. Prakticky stačí
vyinterpolova.t rektascensi a deklinaci Polárky pouze

~=

a.

b)Zemepisné

souřadnice

Zeměpisné souřadnice cp a A. lze získat buď z jiných
měření a výpočtů, nebo nejčastěji odsunu~ím ,z mapy'
.vhodného měřítka, přičemž je ovšem nutno dpát na
správnÓ\lt z~kresu stanoviště. Systematická chy~a
v ~eměpisnéšířce ±3". má za následek chybu asi
± 0,1" v azimutu Polárky a, a tedy i v azimutu
signálu. A. S~ejnou cpybu způsobí systematická chyba
v zeměpisné délce, rovná ± 4" (0 ± 0,267"). Odsunutouzeměpisnou
délku je ovšem nutno převést na
míru časovou a východní délky pokládat za záporné.
Při v.yjítIiečném· použítí starých speciálních map
1 :75000 je konvenční rozdíl zeměpisných délek
Ferro\Greenwich 17040'00". Odsunuté zeměpisn~ souřadnice, jsou však ještě zatíženy neuvážením vlivu
tížnicových odchylek a příp. posunů konstrukční sítě
ml\:pY'ví\d~' vv,
Sl'
ov
.
V pr pa e merem na unce muze se v neJnepnzmvějších případech (při. malých zenitových vzdálenostech) systematická chyba v zeměpishých souřadnicích
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~ , projevit ve vypočítaném azirilUtu i násobkem, a to, d) Výpočet azimutu sign;ílu
na,př. při chybě ve q; a A rovné ± I" ,bude chyba
Astronomický azimut dl\;né strany {sigriálu) bude
~' v Itzimutu L\:A", se pohybovat v mezích od O" až asi do
~,::± 1,1" a ~A}. od ± 0,8" až do ± 1,1>".Proto, a v dů\Aa =a ± co ± 180° ,
(21).
, sledku ostatních již uvedel).ých pravděpodobných chyb když ho budem~ nyní počítat jako geodetický azimut
,'" v určení času a sklónu vodorovné toč:hé osy, ~ělo by
od severního bodu. Měřil-li se i sklon točné vodorovné
~ se ~lunce pozdrovat jedině v inenšíéh výškách poblíž lOsy' dalekohledu, opraví se ó tento vliv již průměrné
!f; I. vertikálu. Systematická chyba v zeměpisné šířce
čtení vodorovného kruhu při záměře na nebeské
r" by se dala vyloučit
symetrickým
pozorováním, těleso (K~
i cotg z).
,
; k pole~níku.
. \
.Výsledná střední chyba v azimutu, určené~ z jedné
c) Výpočet azimutu/nebeského tělesa
,/
I
skupiny měření, je

+

f

, A~imut Polár~y nebo Slunce (či' jiného nebeského
tělesa lze počítat buď logaritmicky nebo strojem
přímo podle vZorce 1), a to pro každell skupinu
~ěření(nebyly-li zachovány podmínky délky inter"
v.alu měření, tak Yříp. i pro každou řadu měření).
, Tabulky goniometrickych funkcí musí být pro ~edesá\. tinnou míru. Všechny výpočty se obvykle provádějí
o 1 místo přesněji, než jsou naměřené hodnoty. Teprve
,,"ýsledkyse zaokrouhlují.'
I
Azimut Polárky lze s určitou výhodou počítat také
buď podle \rhoduě upraveného vzorce 1) logaritmicky
napr.: t g \a
V

(

= f3, cot g u sec q; sm t " 'kde f3 = -1-1
.\1

•

-lX

r alX= cotg ť5 tgq; COSt; log f3 je v různých astronomických tabulkách tabelován pro argument log lX,který
je nutno si předem vypočítat), nebo strojem pomocí
publikovaných.tabulek, např. J. Radeckého:
p"
a - 180° - p" sec 9i (sin t
1000/ W) ,
(19)

+

1 [Sin2 t cos2 q;
m3t

= -4- --s-in-4-z--mg

+

cos2 q; (tgiq;

+ sin a cotg
2

+ cos a cotg Z)2

2

•

ml

z m~

+

J,

+ 'm;,

(22)

kde indexy u středních chyb jasně označují jejich
puvod.,
Ze všech vypočítaných azimutů Aa, pokud se vzájemně neliší o více jak 5" až 10", lze utvořit aritmetický průměr Aa• Ze 4 skupin měření lze prakticky
dosáhnout střední chyby v aritmetickým průměru
v,
, v --A- a - A)ai 1. I'epsl
nezv ± I" .
n (n-I)
Tato chyba však charakterizuje pouze vnitřní přes.
nost azimutu. Skutečná přesnost bývá ,však horší,
hlavně vlivem uvedených systematických chyb, a to
až trojnásobně a někdy i -trícenásobně.
Aby se získal geodetický azimut, bylo by třeba
znát správně průběh tížnicových odchylek. ,Podle
Laplaceovy rovnice je
(2

m.tl.

= " ,[vv]

kde pólová vzdálenost p"= 90° - ť5 (p< 1°) a veličina W, vzniklá rozvojem azimutu v Taylorovu ř~du,
'Au = Aa - (Aa - Au) sin q; = A~~-1] tg q; ,
(23)
se vyinteqíoluje plošně pro argůment cp a t. Při
kde indexy g znači geodetické hodnoty (na elipsoidu)
t> 12hse obrací znaménko u W. Chyba-ve výpóčtu a a astronomické'údaje (na geoidu) a 1] (u nás maxia,7Jmutu Polárky pomocí těchto tabulek, platných
málně asi 9") je složka tížnicové. odchylky v l'6vno:
QO r. I967-70"nepřesahuje
± 0,5". Výpočet se značně . běŽc!'l.. Bylo 'by! ji možno přibližně vyipterpolovat
urýchlí.
z publikovaných map tížnicových odchylek. Jejím.
Také v astronomických ročenkách json publikovány·
zanedbáním vzniká v průměru chyba v azimutu až
-~ tábulky azimutů Polárky pro argutneh~ cp.at a-'určitou
± 4". Tentqt azimut Au je však nutno ještě opravit
hodnotu deklinace ť5o• Pro opravu azilllUtu na skuteč'() příp. stočéní ce,lé trigonometrické sítě, které činí
:p.01,l deklinfl,ci pro stře,d skupiny měření je vždy při- ' u čs. jednotné trigono:q:Ietrické sítě katastrální asi 10"
pojena další malá taQulka. 'Přesnost azimutu, zjiště(síť je stočena ve směru pohybu \'ručiček hodin).
něhó podle takovýchto tabulek, se pohybuje kolem Souřadnicový systém r. 1952 po vyrovnání již chybu
1: 6".
\
v orientaci 'základní trigonometrické sítě neobsahuje.
Astronomicky azimut Polárky je vždy kolem 1$0°
(maximálně se od~hyluje asi o :t= 1°25').
e)Výpoc,etrovinných směrníků
Pro azimut Slunce lze velmi těžko vzhledem k vel~
Pro dalšívýpočetpí práce se v oboru nižší geodézie
ký:rylzměnám jeho souřadnic" sestavit dostatečně'
nepoužívá azimutů" ale rovinných směrníků a, které
'přesné t,abulky. Vydávané tabulky jeho az.imuťů se zíSkají opravou o meridiánovou konvergenci y.
/
nemají větší přesnost než ± l' a \louží k navigačním
Pro výpočty: jížníků v Křovákově obecném kon-'
účelům. Azimut Slunce může být ve všech kvadranformním kuželovémzobrazenrplatf
tech podle doby měření a ročního .období.
("24)
a = Au
10"
y ± 180° ,
Yypočítané azimuty budou ovlivněny hlavně chy- kde meridiánová kó~vergence y' roste sp1ěrem na
- ba~i v hQdinové;m.úhlu (v čaE!.~ a v ;t)a v zeměpisné
západ od 0° do 10° a vypqčítá.se podle známých vzorců
šířpeq;. Vliv denní aberace
'
.1 z matema4oi,cké kartografie
(např. (y = D' - y',
Ma = - 0,32" cos q; cos a cosec z
(20) ,
D' _
Y
.,
0,5043489 sin D
, D =
tg
-X-' smy
U
lze v.zhledem k převaze všech ostatních chyb vypustit \
D'
020 8657
ť' . k' v~.o~ U
. t
(pró J;>olárkuje '~Aa=+ 0,32"); Napro$to zanedba=:'
.• 1,
4
a s erlC a Slr a
se vym erpo1(elnýje vliv i,denní paralaxy I.lSlvnce. Značnáchyb'aluje pro dáné q;z Křovákových zobrazovacích tabulek'
v azimutu může však vznikat nepravidelnostmi čepů' pro Besselův elipsoid).
"r vodorovné ťočnéosydalekohledu
(až,± 3" u dobrých
Severník v Gauss~Kriigerově válcovém zobrazení
v theodolitů.
(v systému 1952 po vyrovnám) je

+

T?
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= Ag

(J

+Y ,

(25)

kde meridiánová konvergence y v 3° pásech Clm
maximálně ± 1° ~y = (5)y - (6)y3 - ki" /přičemž
koeficienty (5) a: (6) lzevyinterpolovat
z tabulek
Gauss-Kriigerova zobrazení pro argument x, sestavených Křovákem a člen ky lze zanedbat (dosahuje liax.

Zápisník

hodnoty 0,022"), nebo také počítat pomocí Štorkánc.
vých tabulek. Konvergenci y lze také získat spolu
s q; a A.plošnou interpolací ,z map 1 : 2000, nebo
1 : 5000.
\
Všechny výpočty lze
formulářů (viz příklad).
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Skupina

nebo na Slunce

Lze však očekávat, že bude možno přímo určo\7at
azimuty kdykoliv a kdekoliv s vyhovující přesností
pomocí gyrokompasu. Gyrokompas spojuje účinky
setrvačnosti, zeíÍIsUé přítažlivosti a její rotace, takže
se automaticky, pouze po předchozím přibližném
orientování, natočí do roviny poledníku. Jejich
dosavadní "nevýhodou je hlavně spolu s elektrickými
zdroji jejich váha a systematická chyba v orientaci.
Známé poledník~vé nástavce (Wild, Zeiss) mohou
sloužit pouze k př'ibližné orientaci.

Astronomicky určené azimuty, příp. odvozené z nich
tovinné ·směrníky lze při zachování všech nutných
podmínek pokládat za rovnocenné směrníkům, vypočteným z geodetických měření. Navíc jsou zproštěny
chy~,v~nik~Jící~~postu~ným ~ře~á~~~ím úh!~ A~tro:
homlCk~merem JSou ovsem narocneJSI na prí§troJove
vyhavení i na schopnosti pozorovatele. Vlastní zaměření 4 skupin a všechny příslušné výpočty trvají za
příznivých okolností asi 6h. Odpadají zde však náklady
a čas spojené se. stavbou ~:gnálů. Nevýhodou všech
astronomických měření je jejich naprostá závislost
na pěk:tlém počasí.

Dat.

na Polárku
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358053' DJ,1"
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Geodetické'

výpočty' na samočinném
I.

počítači

URAL

1

1. Při vyrovnání triangulační sítě 1. a 2. řádu je
nejpra<fější výpočet velkých soustav norniálníc~
rovhic. Proto po zřízení Výpočtové laboratoře
CNIIGAiK byla mezi prvními vybrána právě tato
úloha k řešení na samočinném počítači. Experimen.
tálně byla tato úloha řešena již na počítačích BESM
-(AV-SSSR) a STRELA (MGU). Laboratoř vsoučasné.době pracuje se dvěma programy, s~stavenými
pro URAL 1. Jeden z nich může být použit pouze při
řeŠení soustav rovnic, vzniklých I!ř~vyrovnání triangulačního řetězce. Druhý program může být v pod.
statě použit při řeš~ sousta v libovolnooo řádu, jestliže
rozmístění koeficientů
soustavě je' ve shodě s pravidlem, které udává ohraničení konfiguraoe vytovná,vanýéh veličin.

Účelem tohoto ,článku je informovat českqslovenskou zeměměřickou veřejnost o stavu výukyprogramovánína .sa~ó'činných počítačích,~ v~soktch. ško~
lách techmckych v SSSR; oorgalllzaCl Vypoctove
laboratoře Ústředního vědeckovýzkumného ústavu
geodézie, fotogra,mmet;ie a kartografie (CNIIGAiK)
v M@skvěa o úlohách;'které tam byly na samočinném
počíta<íi DRAL 1 řešeny.
.
Do Sovětského svazu jsem byla poslána na půlroění
studijní cestu, abych se seznámila se způsobem a zlmšenostmi ve výuce programování na samočinných
počítačjbh na sovětských vysokých školách.a s orga~
nizací výpočtové práce ve výpočtových "střediscích
různých institucí.
Na, vysokých školách technických v SSSR se předPři "estavování tohoto programu měli autoři na
náší programování ~ ~amočinných počítačích a vyzřeteli možnost jeho dalšího \ačlenění v celý komplex
brané části z numerické m~tematiky na všech fakul- , programů, Program byl sestaven pro řešení soustavy
. tách technického směru. Rozsah přednášek a cvičení 386 lineárních algebraických rovnic. Pokud je známo,
se lřsi jen požadavky studovan.ého směrll. Minimální 'bylto první pspěšný pokus řešení t~k i'ozsáhlé soupočet hodin v:semestrú je 32 hod., maximáJní 96 hod.
stavy na stroji URAL 1. Zvláštností normálních rovVšechny vysoké školy technické, které jsem navštívila
nic, které dostáváme při vyrovnání geodetických sítí,
(v Moskvě tv Kijevě), mají vlastní výpočtová střeje velké procento nulových koeficientů. Je tudíž snaha
diska, velmi dobře strojově vybavená. Nékteré vysoké
utřídit rozmístění nulových prvků matice a využít ta~
školy konstruují i nové samočinné počítače nebo stájejí speciálnítvar pro lehčí řešení úlohy. Známá metoda
vající alespon vylepšujL'
.
řešení Pranis-Praněviče, aplikovaná; na kalkulačních
strojích, byla realizována i na elektronkových strojích:
Při CNIIGAiKu v Moskvě, je výpočtová laboratoř,
která je vybavena samočinným počítačem DRAL 1 Program pro tuto metodu byl sestaven s; Chublarovou.
a kalkulačními stroji. Většina pracovníků laboratoře
V laborat~ři byly sestaveny dva algoritmy ře~ení.
jsou zeměměřičtí inženýři, kteří absolvovali půl až
Jede:rrje založen na myšlence skupinového vylučování
jednoroční kurs programovánL Mají proti matematikům výhodu v tom, že problém, který řeší, je jim zcela a je zOQecněním Gaussovy metody; druhý je jednodu~hou aplikací metody kvadratických kořenů. Tento
známý. Sami však postrádají, že v jejich laboratoři
druhý algoritmus byl realizován v programu pro
nepracuje matematik. Při stanoverf' algoritmu úlohy
UBAL 1. Sestavení programu úlohy a její odladění
je zapotřebí dosti velké matematické"praxe, která jim,
trvltloJeden měsíc ..
jako technikům, přece jen chybí. Do 'stavu výpočtové
~aboratoře patří také elektroinženýři, výpočtáři a perPrvní metoda neklade žádné podmínky na tvar
forátqrka. Operátory nemají. (Operátor je ten, kdo
matice; sestavené z koeficientů soustavy, a může být
; pracuje u stroje podle přesných pokynů progra,!llá- použita i v případě čtvercové matice. Známá metoda
tora.) Pracovníci laboratoře plně využívají k výpočtůrn
kvltdratických kořenů, aplikovaná na matici, jejíž
magnetické pásky.
tvar je podobnýmatici diagonální, přivádí k algoritmu,
který vede k velmi jednodnchému programu. Řešení
soustav podle tohoto prograniu' !1evyžaduje žádné
,
doplňující ~formace, kromě koeficientů 8o~stavy.
V další části se chci zmínit alespoň o hlavních úlo- a proto přípravu informace může provést i výpočtář,
hách, které byly v laboratoři CNIIGAiKu programokterý není zcela obeznámen s programem úlohy.
vány a vyzkoušeny. Pro řešení byly přednostně v'yhrány geodetické úlohy, které praxi nejvíce zatěžují,
,Podle sestaven.ého progra:m.u byla řešena soustava
a které můžeme rozd~lit do tří základních skupin.
386 normálních rovnic pro síť o 195 trigonometrických
Jsou to výpočty'
bodech. SousVa,vabyla původně připravena pro řešení
na kalkulačních sttojích. Proces přípravy k řešení
a) analytické aerotriangulace
na stroji URAL 1spočíval v novém rozmístění koeb) vyrovnání triangulačních sítí
I
ficilmtů po přečíšlování bodů trigonometrické sít~.
c} gra vimetrie a astronomie.
'Největší řetězec potom obsahova116 trigonometrických
Úlohy analytickéaerotriangulace byly řešeny iu nás
bodů. Vzhledem k naměřeným geodetickým základ'na samočínném počítači URAL 1 a ELLIOTT 803 nám a astronomickýmazjmutům
bylo vyloučeno
[GaKO č.7, 8/1962]. V CNIIGAiKu byly, rozšířeny
6 souřadnicových oprav odpovídajících trigonometriccovýpočet p-qlohy letadla v okamžiku expozice podle kých bodů. Tím bylo umožněno rozšíření diagonální
údajů radiových dálkoměrů. Ostatní druhy!výpočtů
poloosy a konstanta ndosáhla limitní hodnoty, tj. 40.
gosud nebyly u nás.iešeny, a proto se o nich,zmíním·
Takové užití měřených geodetických základen a azipo<lrobněji. (.
mutú v tomto případě není zcela racionální, ale bylo

v

1963/42

í,

Geodetický
obzor
9/51 (1953) Č. 2

Mac}zová: GeddeUdk:é výpočty

sv.

/.

tak učiněno jen proto, aby úloha již připravená
nemusela celá přepracovávat.
Reálná doba výpočtu

400, rovnn: jeria

se

počítaČi

URAL 120 až 25 hodin. (V tomto 'čase je započtena
p'říprava děrné i m{tgnetické 'pásky, je1í kontrola
i oprava). Tato úlo1.J.as veškerou její přípravou i kon",trolou byla vyřešena jednim pracovníkem na samočin·
,ném počítači URAL.1 za 2 měsíce.N ~ kalkulačních
strojích by tuto úlohu řešil jeden výpočtář 33 měsiců.

na samočíizném

~

3. Řešení a výpf:')Četní ptáce ,gravimetrických
a
astronomických úloh na samočinných počítačích lze
rozdělit na tři části:
'
a) výpočet elementárních sférických funkcí
b) výpočet koeficientů rozvoje funkce pomocí sférickýchfunkcí
c) výpočet hodnot funkcí v daných b~de'ch sféry. '
Se sférický,mi funltcemi s~ {,-elmičasto setkáváme
.
. .
,
při řešení různých 410h z oblasti geodézie a geofyziky,
. takže je účelné' sestalvit pro jejich výpočet na samočm- ném počítači standardní programy.
...."

'

~

Diferenci41ní

vzorec

sfétické'

.

funkce

má

tvar

\ k

. '

\

(l ~X2)

- kde

•

d n+k (x2_1)"

2

P••,k (x) = ~-n-'~

.

URAL 1

trvá 5 hodin a její příprava I hodinu4 Stejnou úlohu by
jeden technik pomocí kalkulačního stroje popítal čtyři
měsíce.
Dále byly počítány hodnoty zeměpisných sou~adnic:
pomocí rozvoje v řadu sférických funkcí. Program byl
sesta:ven pro vzorce

2
n

f (B,L)

=

Ak cos

kL

+B

k

sin kL,

k=O

Je zřejmé, že uvedená úloha můž~ být stejně důj;'fu
řešena i na samočinných počítačích URAL 2, případně
. URAL 4. Pochopitelně zde řešení bude mnohem
rychlejší a pohodlnější,vzhledeni k rychlosti a kapacipě
paměti stroje.
.
. 2. Dále bylo ha počítači URAL 1 řešeno vyrovnáni
trigonometrické sítě 3. řádu. Je vypracován standardní
\ program, k~e počet bodů, které se vyrovnávají, může
být n < 10 'a počft všech bodů i s danými body vyšších
řádů musí vyhovovat nerovnosti N ::;:.20. Výpočet
úlohy se nyní redukuje na sestavení logických stupnic
a děrování pá'3ky se vstupními hodnotami a logickými
stupnicemi. Program je sestaven v pevném měřítku.
Řéšeníje provedeno Gaussovou metodou. :Při řešení
.této úlohy nebylo užito magnetické pásky. Tímto
způsobem bylo dosud vyřešeno 30 úloh. Řešení jedné
úlohy i s přípravou trvá 3 hodiny. Při kontrolních
výpočtech se souřadnice rozc4ázejí o 0,4 mm, což je
přesnost více než vyhovující.

počítači

2
n•

Ak

=

a", k P",k (siriB)

:n=k
n.

Bk ==

2bn.k'P",k
n~k

-

(sinB)

(

•

Při sestavování programu měli autoři na zřeteli
hlavně výpočet v oblasti geodetické grayimetrie, kde se
počítá na čtyři platné číslice: Jesqiže aproximovaná
funltce f (B, L) je anomálií tíže, potom lze pomocí
ní určit jiné charakteristikyťíhového
pole Země, a.to: .
a) výšku kvazigeoidu
b) složky tížnicové odchylky v rovině poledníku
c) složky tížnicovéodchylky
v rovině prvního vertikálu.
4. Jako další byl sestaven program převodu astronomických jdélek ze soustavy, FK-3 tlo soustavy
N-30. VzhYedemk tomu, že v Každém souboru pozorování celkový počet jižních hvězd bývá různý, je \
•různý i počet vstupních hodnot. Program výpočtu
je sestaven tak, aby bylo možné počítat astronomické
délky podů při různém počtu hvězd v souboru: Nejjeďnodl1šší zptisob řešení této úlol:l;yje sestavit program pro ma-ximálně možný poče'thvězd.
Jestliže
v libovolném sOl1boru'pozorován~ bude počet hvězd
menší" než dané maximum, musíme počet vstupních
hednot doplnit nulami. Byl řešeri "případ pro celkový
počet hvězd k = 16 a poěet ji~ních hvězd 8 == 10.
Jsoucli k uvedeným vstupním údlijům ještě připojena
~ísla hvězd s udáním, je-li daná hvězda zenitová nebo
jižní a položíme"li

di;7l+k

~A = Astt

.

-

As,

které je zpámo z předcházejíc\ch výpočtů, potom
x =c~ c5 = sin tJ.
celkový počet vstupních hodnot pro převod jedné
Pro strojní výpočet je nejvhodnější rek'úrentní vzorec astronomické délky je roven 80. Vzorce pro výpočet
\
'.
/,
jsou jednoduché a jsou vhodné pro progr~mování.
(2n
1) X,Pn,k (x) - (n --:.k
I) P" +l,k-(n
k).
Kromě hod)loty astronomické délky v soustavě N-30
Pn-Lk = O
bylo nutné do programu také zahrnout součet čtverců
Výpočet elementárních sférickýdh funkCí je základní
odchylek azimutu hvězdy ód průměru, [va, va] od·
etapou výpočtů. Koritrola .dvojllltsobnýni výpočtem
chyll~y oprav okamžiků průchodů každé hvězdy od
neni možná vzhledem k použití, rekurentního vzorce.
průměru y" a souč,et čtver<f1 těchto odchylek. Podle
Proto prácovníci CNIIGAiKu v Moskvě doplnili PŮ" daného programu bylo ;vypočteno 4~9 astronomických
vodri{program pro výpočet sférických funkcí o dvoi:-- délek. Výpočet 27 délek trvá .na samočinném poěítači
URAL 1 45 min. Děrování fa příprava vstupních
ná~obný k0!1trolní výpočét Pn. k(~
tJ) a o porovnání
hodnot. pI:Otěchto 27 úloh tj. a 2 160 čísel trvá dvěma
výsledků. Jestliže dv;akrát vypočtené hodnoty se zto. Je zř~jmé, že čas věnovaný na
pracovníkům 7 ho~n.
tožňují, výpočet pokračuje; v opačném případě se přípravu úlohy pro samočinný počítač značně přesapřeruši••Tento, program je sice dvakrát delší než předhuje dobu vlastního výpočtu. Řešíme-li těchto 27 úloh
.cházející, probíhá však s nezb'ytno~/kontrolou.
'
I
I pomocí kalkulačn!ch
strojů, trvá výpočet 2..a půl dne.
/
Byly počítány koeficienty rozvoje pomocí sférickýc~, Ukazuj~ se tedy, že tato úloha nent vhodná pro řešení
funkCí až do lG. řádu. Tltto úloha na strojiURAL
1 na samĎčinném počítači. V CNIlGAiKu v Moskvě

+

+

+

1963/43

Geodetický
obzor
sv, 9/511 (1963) Č. 2

Machová: GeodetiCk:é VÝPQčty na samočinném počítači URAL 1

,vyzkoušeli ještě druhý způsob, tj. kdy nebrali v úvahu
maximální možn~ počet hvězd. Doba potřebná na
přípravu vstupních dat se potom zmenšila asi na polovinu. I tak ~e ukázalo, že je neekonomické řešit danoU:
úlohu na samoči'!lnérn počítači.
5. Obsáhlóu úlohou byl výpočet pracovních efemerid
.hvězd. Úloha sestává z výpočtu pracovních efemerid
(zenitové vzdálenosti z, a azimutu a) pro n hvězd,
pozorovaných v m zeměpisných šířkách v intervalu
dvou minut hvězdného času od okamžiků 8 - počátečního do 8' - konečného, tj. pro ten čaflový interval,
v kterém je daná hv~zda nad horizontem na severní
polokouli. Výpočty se prováděiy podle vzorců:

= sinlp sin

cos z

=

sin z

kde O

VI -

•

o + coslp cosocos

t

I

cos2 Z
coso sin t

a URAL 2. Členem společnosti se mohou stát podniky
a ústavy, vlastnící jedell'z těchto p3čítačů. Společnost
si stanovÍ. za úkol evidovat všechny úlohy, řešené
v jédnotlivých Podnicích (ústavech) :na těchto počí.
tačích, pořídit knihovnu standardních
programů
a umožnit širokou výměnu dosud řeš3ných úloh všem
uživátelům počítače URAL 1a 2: Veškerá technická
zdokonalení na počítačích mohou členové společnosti provádět až po schválení společností. P6>tomjsou
však závazná pro všechny její členy. Toto opatření
je nutné z důvodu vyměnitelnosti programů. UstaveI1í společnosti je velmi ekonomické, neboť zamezuje
zbytečné duplicitě prací.
Zavedení zkušeností sovětských geodetů značně
přispěje i U nás k růstu produktivity výpočetních
prací. :
Lektoroval: CSC. inž. Miloš Cim1Jálník, V,ÚGTK, Praha

deklinace hvězdy
zeměpisn~ šířka stahovi:ijka
t = časový úhel
t = 8 -<X,
<X = rektascense hvězdy.
=

Knižnice Institutu

Ip

Vzorce (1) jsou výhodné pro programování. Vstupní
hodnoty jsou dány ve stupnÍCh. Program je sestaven
tak, že se nejprve počítá, pro určitou zeměpisnou
šířku. stanoviska deklinace určité hvězdy a její efemeridy, potom deklinace náslédující hvězdy a její efemeridy atd. Po výpočtu efemerid všech hvězd pozorovaných na jedné zeměpisné šířce stejným způsobe~
probíhá, výpočet efemerid lívězd pozorovaných na jiných zeměpisných šířkách.
/
Podle tohoto prbgramu bylo vypočteno 3920 dvojic
souřadnic. Tyto práce trvají při dvojnásobném výpočtu 22 hodin strojníh9 času. Výpočet na kalkulačních strojich trv/Í jednomu pracovní~ovi 12 a půl
triěsíce. Na pr'tTnÍ pphled je' zřejmé, že výpočet této
úlohy na samočinném počítači je mnohem levnější
a rychlejší.
'

6:

Dalš~ počíta~olj, úlohou byl výpočet výšek kvazi.
geoidupomocí
integrálních vzorců. Výpočetkvazigeoidu'V prvním přiblížení se určuje integrálním vzorcem Stokesovým
.
I

,

kde
(f

== obor integrace

Ilg
f(1jJ)

= tíhová anomálie.
== Stokesova funkce,

Protože Stokesova funKce se vyskytuje často i v jiných gravimetrických úlohách, je pro ni sestaven
standardní program.

Začátkem/roku 1962 byla vi SSSR ustaven,a společnost pro využití ,samočinného, počíta.če URAL1

pro patenty

a' vynálezy

V roce 1963, zač~e v naší redakci odb. publikací ÚPV
vycházet edice základních děl z oboru vynálezcovství a
patentní politiky pro posluchače Institutu i širší odbornou veřejnost. V Knižnici vyjje tak pfivodní česká literatura,' kterou' jistě všichni pracovníci na tomto poli
uvítají.
ZatIm o,f1lašujeme:
Sv. 1. Inž. František V i t á č e k: Definice
patentu a výklad ,rozsahu patentu

předmětu

Sv. 2. Inž. František
vynálezu a mezinárodní

přihlášky

Sv. 3. Otakar
nálezfi.

V i t á č e k: Priorita
právo patentní

K o p I í k: vývoj

právní

ocnrany

vy-

Další budou následovat.
Úřad pro patenty a vynálezy vydal ve Vydavatelství
Úřadu pro normalizaci zl10vu příručku "Na pomoc vy. nálezcfim, zíepšovatelfim a všem pracovnfko.m v oboru
technického rozvoje", aby vyhov~ mimořádné poptávce
četných zájellU'fi. Všechny brožTíry jsou formátu A5.
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Ve Výpočtové laboratoři .CNIIGAiKu s úspěchem
řeší. obtížné geodetické úlohy na samočinuémpočítači
URAL 1. Vzhledem k ton;J.u,žei v ČSSR jsou samočin·
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1. V~orce

rx'

= dy . T 1]

dx

/

\ Teoretickým odv~ením vzorců pro staJ'tovení přes.
n6sti pozemní fotogrammetrie Sevelmi podrobně za.bý.
val inž. Petráš ve svém článku ",Příspěvek k teorii
chyb. pozemní stereofotogrammetrie"
v GaKO č~
5/1959. Vesvém článku chCl přispět některými prak.
tickýmipoznatky o přesnosti pozemní fotogrammetrie
a některými pokyný pro vyhotovování map a plánů
metodou pozemní fotogrammetrie s ohledem na použití
Zeissov{t stereoautografu
l:l1S pro vyhodnocovací
p~áée. Dále c~( upozornit na některé nepřesnosti ve
vzorcích stanovených inž. Petrášem pro chybu ve
vrstevnici. K tomu však je třeba nejdříve ukázat celý
postup odvození těchto vztahů, včetně známých
v:zorců pro přesnost určení polohy a výšky bodu pozemní fotogrammetrií.

Y

T; dx

,

z~ y'T+T' z,

d ..

z'

d

Y

d'

z'
dz= dY'T'

\
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Obr. 1.

Z obrázku 2 pak snadno odvodíme vzorce pro výškovou chybu vrstevnice dv a polohovou chybu vrstevnicedvp:
dv = dy . tgIX+ dy . tgf3
+ dy . tgf3 . cotglX

dvp = dy

7I

'Protože tg{3 =

,jezl'ejměpodlevzorce

(6)dy. tgf3

=

= dz a dostáváme tak výsledné vzorce:

dv

z'

z=y.

. dvp

T'

= dy

+

. tgIX dz
dz . cotgIX

= dy

.+

Vliv dz'na rozdíl od zmíněného článku inž. Petráše
do vzorců (7)80 (S) nezavádím, protože, jak již' bylo
Deriiacf vzorce (1.) dospěj.eme s vynecháním znaménka
po úwravř ke vzorci pro chybu ve vzdálenosti dy, ,řečeno, vliv druhého členu v rovnici (680) je velmi
když f a'b považujeme za dostatečně přesně :určené malý a pro body na okraji snímku asi 10 X menší než
vliv členu prvního. Jestliže jsme tedy tento člen za~
a ponecháme tedy jen člen sdp:
nedbali v rovnici (6) pro c~ybu ve výšce bodu, je
zcela správné zanedbat jej i v rovnicích pro chybu ve
y2
dy =--- .dp.
(4) výšce a poloze vrstevnice.
'.
I·b
Dospěli jsme tak k opačnému závěru, lépe odpoví'Derivu.jeme nyn~vzorec (2) pódle dy·a.dx' (I ~ovaŽu.
dajícímu zkušenostem z pozemně fotogrammetrických
jeme opět za bezchybné):
.
prací, prováděných v GTÚ, než uvádí inž. l?etráš,
I

\
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a to: ch'yba ve vrstevnici
je pru:no úměrná
sklonu
terénu.
Chyba
ve výšce vrs'tevnice
roste se stoupafícím
sklonem, chyba v poloze
vrstevnice
je naopak'menší,
čím větší je sklon
terénu.
Chyby ve vrstevnicíph, zkonstI'Uoyaných na podkladě tachymetrického měření, mají stejný charakter,
tj. chyba ve výšce vrstevnice tl:lké roste se stoupajícím
sklonem, chyba v poloze vrstevnice se sklonem terénu
~lesá. Ovšem vliv sklonu terénu při tachymetrii je
"podstatně větší než při pozemnf fotogrammetrii. Je~li
'sklon terénu větší něž 100/<J."o'
stává se tachymetrické
měření již málo přesným, ve-strmýph skalních stěnách
-pak již zcela nepoužitelným. ,.Pozemní fotogrammetrie
naopak je dobře použitelná, i v takových ú~emích
a skýtá i tu postačujÍ<n"přesnost.
•
Ve vzorcích (4) až (8) můžeme ještě zavést místo
skutečných chyb d střední chyby mse stejnou pravdě.
podobností výskytu kladných i záporných chyb.'
Vzorcll potom nabudou konečného tvaru:
I

.= ± ,fT
y2

-mli

.mp.

x'
m", ~±T.mll'
mz

= ±

mv

= ±
= ~

rnvp

z'

T .my,
(m + mli . tga:),
(mli + mz • cotga:).
z

2. Volba měřítka

I

Ze vzorce (5) a (6) vidím~, že chyby dx a dz jsou'
závislé na dy. Pro snímky pořízené fototheodolitem
Zeiss s konstantou komory t -č- 190 ním a formátu
13 X 18 cm jepro body ležící na,okr,aji snímku ;
, I

-.:2' Protože

!

požadavku na polohovou přesnost ±1O cm můžeme
do ~vzdálenosti y = 100 m volit iákladnu b • 5 m
a vyhodnocovat nit I;ltereoltutografu Zeiss 1318 v měřítku 1 :250 s převodem 1:1. Je-li maximální vzdálenost
y = 200 m, je nutno volit z~kladnu b • 20 m a vyhodnocovat od 80 m do 200 m v měřítku I :250
s převodem 2 : I nebo s 'převodem I : I v měřítku
I : 500. Je-li požadovl1ua polohová přesnost ± 2() cm
je možno do vzd.álenosti y = 200 m volit z~adn'U
b • 10m w vyhodnocovat v měřjtku I : 250 s převddem 2 : I, v měřítku I: 500 s převodem 1': I nebo
v měřítku I : 1000,s převodem 1 : 2. Při vzdálenosti
do 400 m je nutno volit základnu 40. m a vyhodnoco.
vat od 160 ,do 400 m v měřítku I : 1000 S převodem
,I :I nebo vměřítku I :500 s převodem 2 : 1. Jestliže
stačí polohová přesnost ± 40 cm, máme možnost
volby měřítka, základny a poměrů převodu na stereo.
autografu 1318 již značně velkou. Můžeme pochopitelně předně použít všech předešlých možností. Je-li
největší vzdálenost y = 400 m, postačí základn3/
b -č- 20 m. Vyhodnocovat je možno v měřítku I : 1000
s převodem I : I,v měřítku I :500 s převodem 2 : I
a v měřítku I :2000 s převodem. I :2. Od 240 m do
800 m jé nutno volit základnu 80 m a vyhodnocovat
s převodem I : I v,měřítku I :2000 ne1?os převodem
2 : I v měřítku I : 1000. Kdybychom se spokojili
v mapě I : 2000 s polohovou přesností 0,4 mm tj.
80 cm, mohli bychom se základnou dlouhou 160 m zachypit a vyhodnotit území odvzdálenosti 640 m do\
1600' m, ovšem s převodem ze }'ltereoautografu na
kreslicí stůl 2 : I (viz tabulk~).
Všechny uvedené úvahy platí pro normální případ.
Jsou-li.pozemní snímky pořízeny s osami záběru stočenými o 35 g, je nutno prodloužit základnu asi
o 1/5 její délky.

•

'.

objekt!v Zeissova fototheodolitu je po-

Z předešlého odstavce můžeme shrnout všeobecnézávěry o přesnosti pozemní fotogrammetrie. Vzorec (9)
upravíme na tvar

suvný, je z', rovno maximálně asi 9 cm a tedy také

;,= ~'.

b

I

=
o

l'
-'_o

,2

y2
o

dy

,

í

dy

• Pro chybu v poloze bodu je tedy hlavním činitelem
dy a o dx víme, ~že'je rtanejv;ýŠ poloviční. Chyba ve
výšce bodu dz nabývá také. maximálně poloviční
hodnoty chyby )'"e vzdálenosti dy. Postačí tedy
prozkoumat chybu ve vzdálenosti dy, abychom věděli
jakou přesno.st mužeme očekávat a abychom mohli
zvolit způsob práce vyhovující požadované přesnosti.
.

1/= ~- .

poměr

.!-.
y

pro různou poměrnou ch~bu dy . Postačí-li nám přes.

dy

. Do vzorce (4) dosadíme' za dp
f· 200 mm.a upravíme na tvar ď

'

ze kterého můž~me vypočítat základnový

dx =2dy,
dz

I

y

-=Y.....
,20000
yy

Dostáváme tak

=

0,01 mm a za

T

nost

bIT
y'
=

Z ~ohoto vzorce vypočteme maximální vzdálenost y
a základnu b pro různou polohovou chybu dy. Při

\

1000

y
' dostávame .---základnový poměr
v

20 -.

o napr.

znamena,
o"

,

v
d'
I'
ze poza uJeme- I
V

polohovou přesnost dy = 40 cm, můžeme vyhodnoco.
vat do maximální vzdálenosti y = 400 m při základně
b = 20 m. Nejmenší vzdálenost y má být asi 4 X větší
než základna b, abychom zachytili souvisle c,elé'qzemí.
Znamená to tedy, že můžeme v uvedenéJi přfkladě
vyhodnocovitt území od 80 m do 400 m, cov cělkem
odpovídá možnostem stereóautografu Zeiss 1318 v mě·
řítku J : 1 000 při převodu 1 : 1. Jestliže ovšem bychom
V,
dy = - -~,1
po~a'd ova I"I presnos t' veVt SI,
nltpr.-mu"
lY
2000
b
síme mít základnový poměr =:
.,Ve výše uvey
-,
v

20000

=-y =
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deném příkladě dojde k následujícím změnám: polohové přesnosti dy = 20 cm dosáhneme do maximální
vzdálenosti y,= 400 m se základnou b = 40 m. Nejmeuší vzdálenost y může být 160 J1l, aby byla čtyřikrát
větší než základnab. To znaIll;ená,že bychom pro kratší
, vzdálenosti museli si určit ještě jednu, kratší základnu,
\ abychom' souvisle' tmapovali-lízemí. Je vidět, že se
! stoupajícími
požadavky na přesnost stoupají i pracovní náklady.,

chyba ve výšce vrstev-nice ml] = ± 23 cm, v prostoru
Bz 69 bodů na devíti profilech střední chyba ml] =
= ± 26 cm a konečně v prostoru C z 84 bodů na devíti profilech střední chyba ml] = ± 40 cm. Skutečné
e4yby jsou, jak je vidět, o něco větší než chyby
teoreticky očekávané. Vzhledem k tomu, že fotogrammetrické výšky byly získány interpolací mezi vrstevnicemi s intervalem 2 m, lze přesnost vyhodnocení
považovat za dostačující.

DerivacLyzorce(l) podle dba po úpravě dóstaneme
vzorec pro nře~nost v určení základny s, ohledem na
,polohovou přesnost:
.

Z výsledku je zřejmé, že 'Výšková chyba vrstevnice
skutečně roste se stoupajícím sklonem terénu, i když
je pro velké sklony značně menší než chyba vrstevnic,
zkonstruovaných na podkladě tachymetrického měření. Mluví tedy i tento výsledek ve prospěch PQ.zemní
{otogrammetrie v územích velmi členitých a svažitých, zejména ve skalách,

db

dy

-b-=--yI
Je-li tedy stanoveno, že poměrná polohová ch,yba
dy,
b'
1
'v'
v
.,
ě
- ma ýt rovna 2 00.' mUSlme zreJme neJmep. se
y
,
.
O ~
.\
stejnou přesností urči} i základnu. Tedy zákl~dnu
b = 20 m musíme změřit s přesností na 1 cm.

dy
(cm)

Zbývá ještě určit s jll-kou přesností musíme zaměřit
vlícovací body, případně fotostan,ovisko, aby byly
.,spolehlivým -geodetickým podkladem pro fotogram, metrické vyhodnocování. Všeobecně lze říci, že stačí
úrčit vlícovací body dvakrát přesněji, než je požadovaná polohová přesnost fotogrammetrickéhovyhodno. cení.

I

b
(m)

5

ymax'
(m)

ymin
(m)

100

20

10
20

200

80

I

I

převod

<:

přesnosti
10

V rOce 1959 bylo'v GTŮ prov-;deno v rámci provozíiiho výzkumu přezkoušení přesnosti pozem:p.í foto.
grammetrie (výzkúmná zprá:va inž. Mojmíra Hesouna).
Přezkoušení bylo provedeno na lokalitě Žalov, která
byla v jarních měskích zaměřena a vyhodnocena
podle požadavků investora a ani polní, ani vyhodno.
covací práce nebyly ovlivněny vědomím, že by měly
sloužit k ověření přesnosti pozemní fotogrammetrie.
Byla tedr zkoumáIli1přesnost na příkladu bi'ížn~praxe,
což je jistě nejspráv;nější.
\
Pro vlastní zkušební měření byly z celé lokaijty
vybrány tři prostory, které svým charakteremumožňovaly posouzení přesnosti vyhodnocení jak v partiích
klidných se stejnoměrným sklonem terénu (prostor A),
t!Lk i \ V partiích značně členitých (skály, převisy), se
sklonem nepravidelným (prostor B a C). V těchto
prostorech byla pak určena poloha a výška'211 bodů
ve 28 profilech. Zaměření kontrolníph bodil bylo pro;
vedeno protínáním vpřed tak, Že bylo scv.časně měřeno třemi theodolity Wild T3. Jako záměrné terče
byly použity tři bílé míčky o průměru 7 cm, které
byly upevněny na šňůře ve 2..m intervalech, Kontrolní
body byly určeny s přesností mw,v = ± 3 cm amz =
i= ± 1 cm, což je více než postačující.
Lokaliti1Žalov bylá vyhodnocena v měřítku 1 :.500
s převodem na stereoautografu 1318 1 : 2, průměrná
vzdálenost y' byla asi 200 m, základny b byly dlouhé
průměrně 19 m. Průměrný sklon terénu v pro~toru
A. je asi 45g, v prostoru B a~i 601 a vprostQru C asi
801. Podle vzorcŮ (4), (6)a (7) si můžeme vypočítat,
, že oČekávaná chyba ve výšce vrstevnice dv je vprosto~
ru A dv = Itl cm, v prostoruB dv= 19 cm a v prosto..
ru.c dv = 36 cm. Ko'htrolním měřením byla zjiŠtěna
v prostoru A z 58,'bodů- na deseti profilech střední

2Q
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Institut pro, vzd~Lání kádrů pro obor řízení
technick~ tvůrčí činnosti
Významnou událostí v našem patentnictví je zřízení Institutu pro vzdělání kádrů pro obor řízení
technické tvůrčí činnosti. O zřízení Institutu> při
\,ÚPV a o podmínkách přijetí ke studiu na něm, při,náší informace časopis Vynálezy Č. 12/6'2. V tomto
- ča;>opise vychá~jí
články, 1 které budou rovněž
.' sloužit jako studijní maA'erUíly'pro posluchače Institutu. Objednávky "Vynálezů" u PNS. Knižní pubHkace.dodáredakceodborných
publikací Úřadu
pro, P&\.8ntya vynálezy.
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Kolektiv BSP odd. 322
Rytí skupinových značek na topografických
mapách
pomocí šablon (KRO Praha -, 23/62)
Prokeš A.
.
I
Technologie výroby a revize modelu (KRÚ Modra 28/62)
. I
Reprodukce
DoležalV.
\ \ \
Úprava zvětšovacího pl.'istroje v reprodukci pro překreslení výškopisu zl: 10000 do 1: 5000 (ÚGK Liberec - 35/61) .-,
Koubek F.
Modernizace osvětlenI v reprodukci s použltlm rtuťových výbojek (ÚGK Ce~ké Budějovice, - 1»/61)
Mihok I.
,
ZlepšovacI návrh na úsporu nákupu a instalace dvou
"Aladinových lamp" (ÚGK Prešov - 7/62)
NedvědP.
'
Dřevěná bedna na citllvý papIr s ořezáv~em
(ÚGK
Liberec - 110/62)
.
.
Vejvar I.
ZlepšenI technologického
postupu - využiti spole.čnébo vydavatelského
originálu
pro tematické
mapy
(KRÚ Praha - 21/62)
Kauble K.
Úprava postupu zpracoyání barey~ýa.h ploch strlp-mask
procesem (KRÚ Praha - 22/62)
\
Kolektiv BSP odd. 332
Zlepšeni litografie topografických map 1 : 10000 (KRÚ
Praha - 25/62)
Lašek I., Doležal V.
Nový zpusob získáváni kopii novoměřických
náčrtii
provýškopisné
měření (ÚGK Liberec - 106/62)
Galáš M.
"ZlepšenI obsluhy sběrných van odpadu stl'lbra (KRÚ
Modra -, 21/62)
S ti,' o je,
při str o j e a p o m ti c k y
Nedorost O.
Úprava tachymetrlcké
latě (ÚGK Bratislava - 14/62)
Škarbala A.
UpevněnI přI ruč nI latě ve svislé poloze (OGK Bratislava - 18/62)
Kleeker A.
\
Tachygraf Polar 2 (ÚGK Opava r 7/62)
Baumann M.
Návrh na odstrlměnI závad Zeissova pravoúhlého koordinátografu
(OGK Liberec - 40/61)
Holeček K.
Souprava pro odsunutI zeměpisné šIřky (ÚGK Praha
- 28/62)
Obermannová V.
Úprava pantografu pro ryti čIsel a značek do vrstvy
fÚGK Praha - 31/62)
Koreek, Slezák
Elektromagnetická
brzda na nátiskÓvém stroji Zet&kont (KRÚ Modra - 23/62')
.
Prantl F., Mahler K.
.
Oprava pojízdnýc~ závěsů sušicIho zař{zení na papír
(KRO Praha - 26/62)
9
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Vyhodnocení tematického
Kartografické

úkolu č. 10

písmo pro fotosázecí

stroj

ÚStřední správa geodézie a kartogPtlfie vyhlásila
v soutěži pro zlepšovatele a vynálezce tematický
I1kol č. 10 "Kartografické
písmo pro fotosázecí
stroj". Dne 14. prosince 1962,skončila soutěžní porota, jmenovaná náměstkem předsedy ÚSGK s. inž.
. ,Vladislavem Sachunským, jednání o příspěvcích,
přihlášených jako řešení uvedeného tematického
úkolu.
Konečné vyhodnocení provedla soutěžní porota
v touHo složení: předseda inž. Josef P š e nič ka
ó (ÚSGK1, členové
inž. FraI}tišek Č á I e k, in~. Karel Hol ý, a.,jnž. František P o s I u š n Ý (všichni
z ÚSGK), lnž. Jiří Ma t ě j k a (GTÚ Praha) a inž.
Karel D v o ř á k (KRÚ Praha), poradci inž. Miroslav Mikšovský
(ÚS'GKJ, inž. Jan Neumann
(KRÚ Praha) a inž. Jan D v o ř-'á k {ÚGK Praha)
a taj~ník
soutěžní poroty inž. Miloš V á c h a I
(ÚSGK).
Podle návrhu
soutěžní
poroty,
schváleného
Ústřední správou geodézie a kartografie, byl ze tří
příspěvků, které do soutěže i došl y, vyhodnocen kolektivní návrh s. Františka Hru š á k a a s. Tosefa
F.ran k a, obou z Kartografického a reprodukčního
ústavu v Praze. Návrh obou autorů bude po provedení drobných úprav vhodný pro .zavedení do kartografické tvorby v oboru Ústřední správy geodézie a kartografie. Proto bylo také rozhodnuto vyplatit celou vypsanou odměnu ve výši 6000,- Kčs,
a to taktó:
I

1. částku 3000,- Kčs ihned,
2. částku 1000,~ Kčs po provedení již zmíněných
úprav,
3. částku 2000,- Kčs po prověření, že písmo odpovídá 1 bodu c) zadání, tj. po
prověření, že písmo lze zeslabovat i zesilovat, a že z něj lze
vytvářet i písmo skloněné.
Podle dohody uzavřené se zlepšovateli, budou
'vyžádané úpravy provedeny do 20. ledna 1963. Prověření podmínky uvedené v zadání ad c) bude prov~deno do 25. listopadu 1963.

Z činnosti ČSVTS
Seminář o mechanizaei a automatizaci
v geodézii, fotogrammetrii a kartografU
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Přípravný výbor požádá proto vysllajlcl organizace
o rozčlenění delěgátů, neboť by nebyla účelná ani hospodárná úča,st všech delegátů ve všech seminářích .
. Sníží se tlm také výdaje sp,Jjené s účasti, neboť vložné
na jeden den pro je'Q.nu specializaci činí 25 Kčs, na dva
dny 50 Kčs. Očastní-l}-.-1ieněkterý delegát všech tří seminářů uhradl vložné rovněž 50 Kčs.
V zájmu pružného vyřizováni různýoh přáni, požadavku nebo dotazů mohou se závodní' pobočky ČSVTS,
organizace a delegáti obracet přímo na organiz,ační komisi přípravného výboru (inž, Bohumil Volfík. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
VÚGTK - Praha 1, tř. Politických vězňu 12. tel. 22 07 23)
neb,o Jako do'sud na přípravný výbor geodetické konfere'nce
Praha 1., Široká 5.
Přípravný výbor je přesvědčen, že delegáti získají
v seminářích .cenné Jnformace- a vědecké organizaci
práce a dalším rozVoji vědy a techniky v oboru geodézíe, fotogrammetrie a kartografíe.
Vol!fk
i -

Z X.kongresu
Mezinárodní ..•..federace zeměměřičů
526:061.3 (436)
Mezinárodní federace zeměměřičů (Fédération Internationale des Géometres - FIG) sdružuje národní zeměměřic1<é organízace, všech zúčastněných zemI. Účelem tohoto sdružení je vzájemná výměna názorů na
otázky týkající se zeměměřtckých
prací. Kromě vzájemného inf,:Jrmování o některých problémech z ekonomické li socÍ'álnl oblasti a z úseku .odborné výuky, organizuje federace zejména seznamování s výsledky výzkumů a objevů, dosažených v oblasti vědy a teohniky. výsledky pracl a jednáni komisi, souhrnné projednáni programů a organizačnlcll otázek ve vzájemné diskusi de, legátů, odborné přednášky a, souborné výstavy geodetických a kartografických
pomůcek a přístrojů jsou Soustřeďovány na kongresech fedeř,ace.
X. kongres FIG se konal ve dnech 24. srpna až 1. září
1962 ve Vídni za účasti 685 delegátů a dalších 298 osob
je doprovázejících z 41 zemí. Ceskol~enská
vědeckotechniCká společnost, která je i!ldnou ze 24 nárQdnlch
organizaci - členů FIG, byla na kongresu zastoupena
petičlenou delegací členů ČSVTS, odborné skupíny geodéziea
kartografie.
Delegace se zúčastnila
Valného
shromážděni, jednání ve Stálém výboru FIG, významnějších .vědeckotechnických
komisi a některých odborných
exkurzI. Prohlédla si též souhrnnou výstavu geodetických přístrojů a pomůcek, kterou při příležítosti kongresu ínstalovalo 52 podniků a firem ,a 13 odborných
výstav členskýclh organizací [mezi nimí ČSSR).
•
Kromě delegace ČSVTS navštívilo V obdobl kongresu
rakouskou me\fo~&li i 34 čs. zeměměiíiču z různých
pracovišť. kteřl' se obeznámili zejména s exponáty obou
výstav.
\
Přehled jednání

Geodézie, fotogrammetrie
a kartogr,afie se uplatňuje
v mnoha oborech a odvětvích národního hospodářství.
Na člil,tné organizace těchto odvětví se obrátila' odborná
skupina geodézie a kartografie ČSVTS s návrhem, aby
umožnily svým odborn1kům-geodetům účast na semináři
o m€chanizaci a automatizaci. Přípravný výbor, pořádajlcí seminář jako přlpravu na příšti konfel,'enci, měl
zájem () účast odbornlku, novátorů a zlepšovatelů nejen
z těch organizací, kde j,e soustředěn velký počet techniků, nýbrž i o ta. pracoviště, kde vyvíjejí úspěšnou činnost i menší sku):'iny geodetti, fotogrammetrů a kartografů s různým speciálním zaměřením.
Pozvání na seminář, ktelo.ý se koná ve dnech 22. až
24. května 1963 v geodetických posluchárnách
katedry
geodézie Českého vysOkého učení technického v Praze 1,
Husova ul. Č. 5, bylo rozesláno 120 organizaclm. Za
krátl<óu dobu došlo již přes 150 příhlášek delegátů z celé
ČSSR: Řada organizací uvedla v dopísech přán, plného
úspěchu a přislí1:)ila účast svými speciálními exponáty
, na příšti výstavě, konané u příležHosti, konference o rok
později v květnu 1964. Ovšem jen některé organizaoe
rozdělily své delegáty podle specí,alizace, tj. do semináře pro geodézii, fotogrammetrii nebo kartografii.

.

Stálý výbor projednal různé organizačnl
otázky - a
schválíl místa dalších zasedání takto: v záři 1963 zasedáni Stálého výboru v USA, v r. 1964 zasedánl$tálého
výboru v Bulharsku a v r. 1965 XI. kongres v Itálii.
Obsah a průběh jednání vědeckotechnických
komisí
názorně ukazuje na hlavní problémy odvětví v souča~
ných podmínkách většíny členských asociací.
P r vnik
o mís e - pro technícký slovník se subkomisí pro bibliograf.i.i a dokumentací - skončila svůj
vlceletý program spojený se sestavením slovníku. Trojjazyčný slovník francouzsko-německo-anglický
vyjde počátkem r. 1963 v Amsterodamu.
O r u hák o mís e - pro katastr a scelovánl půdy projednala tří zprávy zpracované' v období let 1958 až
1962. Zpráva o metodách měřenjpří
scelování pozemků
rozebírala druhy podkladů, měřítka map, metody měření, přesnost údajů, ceny za 1 ha, specializ,aci pracl
a využití výsledných elaborátů., Naznačila budoucí použítí kybernetiky. Zpráva o novelizaci a modernizací oka:
tastru vycházela jen ze zpráv 12 zemi a konst.atovala
rů,zrrorodost a různé stáří katastru, nejednotnost
poul'litých zobrazovacích soustav. Ve velmi podrMné zprá-;
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"vě o zcelování pozemků se zdůrazňovala nutnost provádě ni ,soelováni pozemků ve velikostí .dostačujíci jen
pro "rodinné podniky". Uvedeny byly rozdíly při sc~lováni pozemků, zákonná ůpatřeni a způsoby peněžního
vyrovnáváni ceny pozemků. V přehledu se ukázaly rozpory mezi procesem koncentrace
a snahami uplatnit
váhu menších závodů. Geodeti některých-'Západnich
států používají při agrárních
operacích vysokoproduktivni
moderní přístroje;'
.
Tře t í k o m i s e - přístroje a metody, fotogrammetrÍ'e a kartografie - soustředila největší zájem účastníků \,ongresu, neboť svou' náplní zabirá většinu technickýl!h problémů odvětví. Náplň progr,amu komise byla
věnována čtyřem speciálnim přednáškáín
a dlskusim, .
které měly ukázat na současný i další rozvoj v géodézii, .
fotogrammetrii
,a kartografii.
Řed. Harry ze Svýcarska přednášel na téma "Možnosti přizpůsobeni organizace měřických a vyhGdnocovacich "'prací novému rozvoji v měřické a počtářské
technice". Přednáška i diskuse ukázaly na souvislosti
techniky, koncentrace a speclal-h:ace výroby v podmínkách některých západních států. Prudký rozvoj automatizace a mechanizace geodetických prací vyžaduje, aby
se mu přizpůsobilo vzdělání a výchova (zvýšeni matematir:kofyzikálniho
vzd€láni).
Prof. inž. dr. Lazaržnž z Polska v-tématu "Inženýrska
geoďézie - metody a požadavky na přesnost" osvětlil
speciálni problémy a rozvoj oboru v poslednich leteCH
a Ukázal na' velký rozvoj tohoto úseku geodetický cli
prací v soCialistických státech.
V přednášce "Určování lesni{:kých elementů pom;1CÍ
fotogrammetrie
při sestrojování
hospodářských
plánů
lesnich územi" vysvětlil řed. MaZler ze Švédska problematiku interpretace
l~tec,kých snímků pro lesní hospodářstvi ve Švédsku.
'
W.CUde z USA se 'v tématu "Automatizace mapování"
zabýval tethnologií automatizované výf;'Jby mapy Z leteckých snímků pomocí elektronicky-ch přístrojů.
V dalším programu byly předneseny speciální zprávy
ž oboru elektrooptického měření, signalizace, některýc1h
novějších meto~e
fč:Hogrammetrii apod. Závěry jednání
třetí komise byly ve znamení úspěchů měřické a výpůčetní t~chniky. Zdokonalení. technických pomůcek, zejména felektroopMckých dálkoměrů a modernich výpočetních středisek umožní do míry dříve netušené stupňovat výkonnost zeměměřickýcQ. prací jak co do množství,
tak co do kvanfy. FW doporučuje proto cílevědomou,
intenzivní podporu tohoto vyvO'je na všech příslusných
mistech a doporučuje všem příslušníkům zeměměřického povolání zaujmout k tomuto vývoji P9zitivní postoj.
Komise zdůraznila
důležitost
inženýrské
(speciálni]
geodézje a doporučila soustředit zkušenosti tohoto. úseku
práce. Vzhledm
k úspěšnému pOužití fotogrammetrie'
při lesních porostech jevi se jako dopor'učeníhodnézvá.žit možIJ.Ost využití této metody též pro jiné podobné
úkoly. Sl!buje to mnohostranné
výsledky pokud j(ie
o hospodárnost / prací. S přihlédnutím
ke skutečnosti,
že zhDtovování (výroba) map a plánů není v souladu
s moderními prostředk'{ J1lěřické techniky ...a fotogram-,
metrie, kterými jSjWzískávahy údaje, vítá
významné pokroky, ktem byly dosaženy v automatizaci výroby
map .. Je si přát, aby tato automatizace se rychle vyvíjela, aby vytvořený úzký profi! mezi získáváním měřie'kých výsledků. a výrobou map byl brzy odstraněn. FIG
považuje ,za vhodné, aby gepdetické orgány uvažpvaly
z důvodu přehl,ednosti a r,acionalizace o omezení velkého počtu 'použíVél'I1ýÍ:hměřítek map. Všechny geogetické úda}e maji být vyjádřeny v jasných a dobře definovaných výrazech. 'Tyto údaje ma'jíbýt
spojeny vždy
s daty o. jejiOhspolehlivosti,
např. údajem o počtu
.nadbytečných poz()rování, nebo 40ntrolních bodů aj.
Čtv r t á k o m i s e - pro 'urbanismus a rekonstrukce
- se zabývá' na rozdíl od naší praxe _odvětVí mnohdy
komplexním
řešenim
i!rbaniStických· otázek, zejména
problémy, které přináší přelidnění velkých měst, a s tím
souvisejicí
dilčí i celkbvé asan,ace~ Tématem komise
v období let 1958-1962 byly ekonomické otázky městských úpra\T i nové zástavby' s úkolem hledat a doporučit pro jednotlivé národní organizace optimální řešení.
'

mG

P á t á k o m I s e - pro otázky mladých geometrů sledovali;! stavovské zájmy mladší generace inženýrů a
techniků v· toni směru, kdy a jak pomoc( mladšim pracovníkůIIf k saJ.llostatnému podnikání.
Vše
ff té k' o m i s i - pro otázky ,pracQvních a platových vztahů _ se zabýv,al! hladinou cen zeměměřických prací.
\
Sed mák o m i s e - pro otázky výchovy k ppvolání
- ve svém jednání navázala na závěry Z IX. kóngr'esu
FIG, které požadovaly, aby se dosáhlo mezinárodní rovnoceri'nosti pro inženýrské diplomy, aby se ve všech studljnich programech rozšiřilo matematickofyzikálni
vzdělání a věnovala se větši péče ~ při pravě řádného studia a studií postgraduálnich.
Komise projednávala I novou otázku pomoci méně vyvinutým zemím, kterou požadovál! zejména delegáti afrických zemí při výClhově'
vlastniho odborného dorostu. V tomto "směru připravi
národni asociace návrhy podle své úv,ahy a zkušeností.
Výstava prací národních ~poleěností
Jednotlivé národní společnosti obeslaly výsta9'U,· pořádanou při přil!!žltosti ,X. ko,Jgresu FIG ve vídeňské Sporthalle
(účeině spojenou s výstavou geodetických a kartografických
přístrojů], různorodými exponáty v rpzsahu od několika málo panelů až do rozsáhlých samostatných uýstav. Menší expozice ukazovaly
na některé zvláštni úspěohy geodetických organizaci a
institucí, velké --e,xpozlce dávaly přehled o celkové náplni a úrovni geodézie a kartograHe v té které zemí.
Z odborných výstav byla nejrozs"'hlejší a nejrozmanitější výstava rakousj,{ých zeměměřičiL Exponáty rakouského "Bundesamtu mr Eich- und Vermessungswesen",
g'alšich orgánů a ~nstituci obsahovaly široký( okruh geodetických prací i prací navazujicich n~ podKlady ostatních odvětví (bonitace půd pro zemědělství, scelování
a rozmisťování). Státní i ostatni složky rakouské zeměměřické služby ukázaly vyspělé metcdy měření, uplatněné ve všech oborech výstavby, z kterých podle povahy území vynikaly práce na vodnich stavbách akomunikacích v horských i v jiných terénech. Mapování
Vídně se provádí fotogrammetricky
v měř. 1: 500 a
1 : 11000. Z tohto úkolu je rozpracována polovina a přímo bude měřena desetina území.
Panely československé geodézie a kartografie
obsahovaly zejména
ukázky
starého
mapování,
novych
pracovnichme)od,
nových mapových výrobků a pI.astických map. Proti ostatnim exponátům převažoval kartografický obsah. p,elegáti a četní návštěvníci
si ~e
zájmem prohlíželi všechny exponáty, zejména ukáZKY
menších plastických map.
FraRj:;ouzská geodézie vystavovala přesné fotoplány
p:1ěst, rafinerii, nádraží a přistavů. Zajímavá byla ukázka
urbanistického řešení proměny vnitřních bloků původní
nízké zástavby Pa,říze na jeden blok o padesáti podlažích s volným prostorem kolem .a podobné ukázky urbanisfických praci z francouzské metropole.
Holandští zeměměřiči ukáiali postup boje s mořem za
čtyři století od r. 1550 a vývoj hlavních f(tapzeměd,ělství za sedm století. Program scelování v přištíah letech
využije výhodně fotogrammetrickou
metodu.
Na mapě svět,a rozvinuté do velké elipsy byla ukázána
místa, kde italští geodeti provádělf měřické práce a
kam VYVážel italský průmysl geodetické a fotogrammetrické přIstroje.
Na výstavce maďarské geodetické služby byl ukázán
způsob sí'gmiliZ<l.ce trigonometrických
bodů aluminiovými signály o výšce -3crm váží ci 750 kg; dál,e způsob
měření
podzemních
prostor,
čtvercová
měřická
síť,
pij,dní, úpravy a běžné mapy nového měřeni se znázorněnim na umělé hmotě.
Zeměměřické instituce Německé spolkové republ!ky
.vystavovaly ukázky ri'lznýcih druhů speciálních geodetickýchprací,
zejména pro stavebnictví a, způsob me·
chanlz~e
při založení a vedení pozemkového katastru
z území HesS8nska.
'
Expozice. švýcarských kanceláří uká:l:aly polni náčrt
a tvorbu mapy 1: 1000 a v té- souvislosti elektronické
výpočty a postup .'práce na automatickém
koordinátografu švýcarské výroby (Coradomat).
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Civiln( i vojens~é zeměměřické útvary ze Spojených
států amerických 'vystavily mimo jiné. ukázky map přivriícené strany Měsíce v různém provel;lení a obsahu
v měř. 1: 5 mil., 1 : 2,5 mil. Vystavena byla výseč fyzíckéhoznázornění povrchu Měsíce z oblasti Mare Nectaris
'a Mare Imbrium a geologická
mapa Měsíce (výséč
200X 1BOj se dvěma podélnými profily. Fotogeologická
mapa celé viditelné části Měsíce v měř. 1: 3,8 mil. rozeznává tři základní druhy materiálů na povrchu a znázorňuje některé
povrchové terénní 'tvary,
zlomy a
trhliny.
Zajímavé byly i výstavy! všech ,ostatních národních
společností. Uváděly aplikace geodézie pro řeše,ní některých speciálních otázek. ~ když výstava prací národnich-společností
neukázala plně všechny hlavní vý/sledky
světového. vývoj!;!, potvrdila některé závěry souběžného jednání Yědéckotechniekých
komiSí, v tom, že
nejbližší vývoj bude ve znam.ení mechaniz,ace a automatizace měření, výpočtů i zobrazování, a že nadále
budou prohloubeny fotogrammetrické
metody.
Výstava geol:Ietických přístrojů a pomůcek
Při příležítosti
kongresu :FIG vystavovaly převážně
evropské závody jemné mechaniky a optiky své výrobky z oblasti geodetických přístrojů (llheodolity, nive\ lační přistroje, fotogrammetrické
přistroje a pomůcky,
elektrooptické dálkoměry, různé pomocné přstroje, elek·
tronické přistroje na zpracování výsloedků měření, atd.)
i z oblasti'kartografických,
resp, reprodukčníClh přístrojů
a pomůéek"
J
. Většina podniků se snažila ukázat obsah celé své výroby,a proto nevynikly hned skutečné novinky ve výrobě geodefických přístrojů. Všeobecnou pozornost budily vysokoproduldivní
přístl'oje, kt,eré mechanizují a
áutomatizu jí značné části měřipkých pf\wešů, zej!p.éna
při mapování. Byly tó zejména koordimetry, počítace a
automatický koordinátograf
ZUSE, který byl předváděn
v plném chodu. V'e výrobě theodolItů 'se neobjevily v po·
sledním obdobípodsta.tné-změny.
Za zmínku stojí astrohornická varianta Kernova triangulaČniho
theoQ,olitu
DKM3 a theodolitu
TU firmy Askánia s elektrickým
okem. Novější je též automatické uroVnávání indexů výš_..Jwvého kruhu, což umožňuje vypustit indexovou libelu.a
pří použití na taclhymetrif:kých theodolitech vede ke
zhospodárněni prací. V oboru výroby theodolitů vystou'pil na výstavě do' popředí pOdnik jemné mechaniky. a
optiky MOM z Maďarské 'lidové republiky, jehož theodolity i ostatní výrobky snes6u 'porovnání s výrobky
nejznámějŠích závodů s dlouholetou tradicI. Zájem vzbúdil maďar~ký souřadnicový theodolitMOM Te-K 1, který
byl na výst.avě předváděn zatím v prototypu.
Z elektronických
dálkoměrll zaújal pozornost Dístomat D I-50 firmy Wild, který se rozsahem měřených délek od 100 m do 50 km stává praktici?y univerzálním.
Přístroj předstoávuje poslední konstrpkci v tomto druhu
výroby.
'Kartogr,afické a reprodukčrií přístrote vystavovalo šest
podniků, papíry pět firem. Na tomto úseku vyníkly par,ametry fotogoofické vlllkoformátové komory KlimschCommodore,kterou
je možno použít až do v~líkosti, fOrmátů 125 X 1-50 cm s možností zvětšení 5: 1 a zmenšení
1: 12/ s plnoautomatickým
zaostřováním, I ri,aštavovánlm
zvětšování a matricí pro přesné měření.
Porovnání výsledků,' dosažených v posIedním světovém vývojí ukazuje, že rozvoj čs. geodézie a kartografíe
je na správné cestě. Dokončení některých výzkumů a
vynálezů z posledních lkt či zkoušky některých proto-,
typů čs., geo~etickýchpřístrojů
ukazují, že parametry
těclhto přístrojů dosahují svým efektem výkony nejpřednějš'ch' nnvých typů.
,
Vcelk1,l zkušenosti a poznatky z účasti,na X. kongresu
mezinárodní zeměměřické federace přinesly mnohá poučení/'Pomohoú
ještě lépe orientovat práci ČSVTS na
všech pracovištích 1:' d,alšímu zproduktivnění geodetických a kartografických prací a usměrnit činnost odborných 'skupil'l. v ústředí i v pobočkách. Získané studijní
materiály
a, prospekty
budou k dispozici zej.ména
v knrhovně Výzkumného 'ýstavu-geodetického;
topogra"
fického a kartogr,afického \ v Praze.
lnž.

Zoltán

Kotzig

------------

Rozman itosti
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XXIV. 'vedeckotechnická

konferenci a vo Varšave

V dňoch 9. a 10. októbra 1962 uskutočnila sa vo Var·
šave XXIV. vedeckotechnická
konferencia na tému: lnventarizácia
a loka.Uzácia podzemných
sietí v mestách
a sídliskách,
ktorú usporiadali: Stowarzýszenie geode-

tów polskich za spolupráce Min. gospodarky komunálqej.
Konferencie sa zúLastnilo asi 600 delegátov, z čoho bolo
22 ZD zahraníčia.
K danej problematike bol o prednesené 8 referatov a
koreferátov:
úlohy inžinierskych zariadení a ieh inventarizácla pri
lIýstavbe a rekonštrukcii míest - mgr. inž. H. Jan c ze w s k i,
Organizácia prác pri' inventarizáqii a 10kaliJ!:áciimest·
ských podzemných zariadení - inž. O. GrD d s k i,
_
Geodetická invetarizácia mestských. podzemných za·
riadení - prof. dr. inž. J. G o m o) i s z e w s k i, koreferát: mgr. ínž. M. Ma l.e s i lÍ s k i,
,
Geodetické projektovanie lokalizácie po!kemných za·
riadení v ulici - mgr. inž. Z. R u r k i e w i c z, koreferát:
prof.inž.J.Ponikowski,
,
Geodetické práce pri slavbe hlavného sberného kanálll
v Budapešti - inž. J. S i P o s,
Elektronické, prístroje na zisťovanie podzemných po:
trubí s demOnštráciou prístrójov v teréne - inž. W. Fu rmanski.
V diskusii vystúpilo 24 účastníkov konferencie.
Referáty a uiskusia !,a podrobne a kriticky zaoberalí
aktuálnou problematikou
pri inventarizácii,
plánovaní,
projektovaní a rekonštrukcií podzemnýCh inžinierskych
sieti v mestách a sídliskách. Tá~o úloha je v PuIsku o to
vážnejšÚi;-·Z.e vojnou boli vo vačšine miest zníčené mapové elaboráty, ČD sp6sobilo ťažkosti pri rekonštrukcii
a výstavbe nových podzemných zariadení. Dokumentt.cia
je neúplná ,a r6znorodá a dokumentáciu niektorých podzeulllých vedení malí v p,hmati len montéri, ktorí uskutočňovali údržbu .zariadení.-Další nedostatok je v tom,
že práce sú často .robené neodborne a nesystematicky,
nakofko na prácach zúčastňuje sa viacero' techníkov
z r6znych rezortov bez akejkolvek koordinácie. Donerlávna chýbalt smernice ua vykonávanie týchto prác,
ktoré by boli závazné pre všetky rezorty.
Hodnota podzemných zariadení v mestách je veIkáa
nároky na"!ch rozsah, množstvo a kvalitu neustále stúpajú. Preto konferencia doporučila, aby v jednotlivých
mestách príp. okresoch bolí vytvorené stred~ká - bud
pri meračských strediskách. alebomestských inžinieroch,
ktoré by sústreďovali všetky mapové a iné podklady,
'viedli inventarizáciu
podzemných zariadení, riadili a
usmerňovali plánovanie 'a' projektovanie
nových zariadAní.
Referáty rieštl.!.problé.!ilY lokalízácie podzemných zariadení v mestách ako celku a v uliciach, ďalej zaoberali sa otázkami mapov;ých podkladov pre plánovani'e
a 'projektovanie inžinierských sieti, .obsahom invet;ltari'záeie, metodikou a presnosťou m~r~ských prác, náležítosťami podkladov_technikou
geodetického projektova- '
nia lokalizácie, kartografickým spracovaním elaborátorov,
organizáciou prác atď. Vzhladom nato, že všetky referáty budú uverejnené v časopise "Przegl~d geodezyjny"
nebudem ulíádzať podrobnosti
jednotlivých
referátov.
Vcelku konferenciá' bol a dobre organizačne
priprallená,
mala dobrý priebeh, a úroveň.
. -V roku 1961 bolí v Polsku na riešenie daného problému vYdané (SPG) technické inštrukcie: O v Ý k ony
wan i u p Dm 1.a r u t r a s a I n v e t ary z a c j a u r z~dz e ň po U.Z Le'm n y c h v mla s t ach a o ,s i ed 1ach,
V Hlštrukciach sú riešené otázky: všeobeCné vedomosti o potrubných sieťach a iCh prvkov, sp6soby rozmistnenia sieti pod ulicaml a lch vZájomná. poloha, určenie priebehu potrubí a kanál ov v teréne, elektronické
prístroje na hIadanie potrubí, geodetické podklady pre
inventarizáCiu podzemných zariadení, meračskémetódy
.a ichpresnosť,
usporiadanie mapových elaborátov, symboly a značky na mapách a evidenci a podzemných zariádení.

1963/51

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) č. 2
V súčasnej dobe pracuje Min. gospodarki komunálnej
na inštrukciach, ktoré vyjdú v 1. kv. 1963. SÚ to: Ty mczasowe
wytyczne
projektowania
lokalizacji
sieti
przewodów
podziemnych
i
nadziemnych
v ulici
ach i placach
miest
a Geoctezyjna
inwen,taryzacja
urs'!odzeň
podziemnych
i nadziemnych
v uliciach
t placach
miast
i osiedli.
Okrem konferencie boli pre zahraničných účastník ov
organizované exkurzie do GDPK va Varšave, kde v kartografickom oddelení zoznámili sme sa s reprodukčnými
metódami. Novin~ou je difúzna metóda na materiály
domácej výroby. Dalej to boli ukážky výroby plastických
máp na umelé hmoty, výroba nesmytelných
farebných
tužov na astralón a pod.
V Institute geodezje a kartografie vzbudil pozornos ť
univerzálny elektrónkový počítací stroj DMe-1 (uniwersalna maszyna cyfrowna) polskej výroby a konštruovaný
na geodetické výpočty ako je vyrovnanie trigonometrických, polygónových, nivelačných a gravimetrických sieti,
na transformáciu
súradníc a možno na ňom riešiť aj
jednoduché počtárske úlohy ako pretínanie napred, nazad a pod. Najvěčšou prácou, ktorú vykonali na stroji,
je vyrovnanie gravimetrickej
siete o 739 normálnych
rovniciach. Práca trvala na stroji 14 dní. Súčasne pracujú na tranzistorovom počítacom stroji.
Na Politechnike Warszawskej-Fakulte
geodézie a kartografie zoznámili sme sa s organizáciou, obsahom a
pedagogickým procesom zememeračského štúdia. Fakulta má 5 špecializácií: astronomicko-geodetickú,
inž.-priemyselnej geodézie, fototopografie, kartografickú a pozemkových úprav. Ďalej má 11 katedier, z ktorých je 8 geodetických. Stúdium trvá 11 semestrov, pričom 6 semestrov je spoločných pre všetky špeciálizácie. V 11. semestri je diplómová práca v trvaní 5-6 mesiacov.
Záverom možem konštatovať, že mnohé problémy, kťosé sa riešili na konferencii, sú problémami aj našimi,
najma pokiaf ide o koordináciu a uskutočňovanie
prác
pri inventarizácii
a lokalizácii podzemných
zariadení
v mestách. Preto bude správne, ak sa L(ektoré konkrétne výsledky a skúsenosti
polských geodetov využijú
v našej praxi.
Doc. inž. Ondrej Michalčák

V předvečer 80. narozenin odevzdal ministr školství a kultury soudruh dr. František Kahuda Řád
práce, udělený presidentem Československé socia-

listické republiky, soudruhu prof. dr. Františku
Fialovi, DrSc. za jeho celoživotní vědeckou a pedagogickou práci v oboru geodézie a kartografie.
V ocenění zásluh jmenoval předseda Ústřední
správy geodézie a kartografie soudruh inž. Jaroslav Průša soudruha prof. Fialu čestným členem
Vědecké rady Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického
v Praze.
Soudruh prof. dr. František Fiala, DrSc., jako
vynikající vědecký pracovník a znamenitý pedagog, svojí iniciativou a tvůrčí činností se značnou
měrou zasloužil o pokrokové obory v odvětví geodézie a kartografie, jako zakladatel zavádění nových metod v nomografii, počtářských prací a matematické kartografii. Zasloužil se o výchovu nové
generace se širokým vzděláním, která dnes plní
všechny náročné úkoly našeho národního Lospodářství v odvětví geodézie a kartografie při výstavbě socialistické společnosti.

Slavnostnímu aktu, který se konal na Ústřední
správě geodézie a kartografie
v Praze, byli přitomni zástupci ústředního
výboru Komunistické
strany Československa, Československé akademie
věd, Českého vysokého učení technického v Praze, členové kolegia předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie, zástupci Geodetického a kartografického obzoru, zástupci vědeckých ústavů a
praxe. Soudruh prof.. Fiala setrval pak s nimi
v delší přátelské besedě.

1963/52

Geodetický
obzor
sv. 9/51 (1963) č. 2
Ctenář dostane velmi dobrý přehled iJ použ[vanýCh přístrojích i s praktickými,pokyny_ pro jejich volbu. Autoři
se správně vyhnuli podrobným popisům přístrojů a od526.9
Boguszak, F., Šlitr j.
kazují v tom směru>na učebnice geodézie. Jsou uvedeny
počtářské a zobrazující pomůcky (zejména p0drobně
Topografie. 292 stran 228 vyobrazení, 29 tabulek, 9 baje pojednáno o použití logaritmických
pravítek pro tarevnýoh přilolh, formát H5, Státní nakladatelství
techchymetrické výpočty). Podrobně jsou též popsány měnické literatury -CMT,
Praha 1962, vydáni prvé, cena
řické metody, bohužel nejs,Ju vždy doplhěny praktickýváz. 29,50 Kťs.
mi pokyny a příklady. (}rientace stlJlu podle bodů ležíjako 396. svazek České matice
technické
vychází
cích mimo desku by si jistě zasloužila uvedeni příkladu
dlouho připravovaná publikace, která bude zajímat věts vyobrazením. Při popisu fotogrammetrických metod měl
šinu zeměměřických
pracovmků,
poněvadž pojednává
být počet potřebných vlícovacích bodů, i když jde o všeo tématice všem jim v 'současné, době velmi blizké.
obecně známé věci, stanoven jasněji, nejlépe v záKniha bude zajímat jistě i mnohé uživatele topograficvisl<1sti na snímku.
kých map, pro něž znalost jejich výrobního procesu
Vehni cenným přínosem pro naší zeměměřickoU" praxi
a vnitřní hod{loty je značně důležitá. Vydání "Topograje část 5,7 této stati, pojednávajíct
zevrubně ď přes-fie" pylo očekáváno s velkým zájmem, pr'Jtože jejími
nosti topografických 'tlap. Zvlášť cenné jsou praktické
autory jsou odborníci, kteří větší část své dlouholeté
ukázky zkoušek výškové přesnosti vrstevnic, vybrané ze
praxe věnovali právě topografickému mapování a získali
skutečných kontrolníclt" měření. .Se stále se zvyšující,tak bohaté zkušenosti. Škoda~ že zesnulý inž. j.~KJarda,
mi požadavky na kvalitu mapových děl je dobrá a zekterý měl byt spoluaut'Jrem, nemohL předat své cenné
jména objektivní zkouška přesnosti důležitým činitelem.
poznatky z praktického
použití topografických
map
Čteni\ř bude v této stati překvapen některými termíny
v projekční činnosti.
ještě ne zcela vžitými např. logaritmický dálkoměr, stoI Prohlédneme-li
obsah zjistíme, že publikace v šesti
lový tac~ymetr i některými jinými, o kterých by se dalo
statích: Úvodní část - Geodetické a kartografické
zádiskutovat např. překreslovací
přístroje
[použito pro
klady map PfJlohopisný
a popisný obsah mapy pantografy a obkrel.'lovač), čočkozrcadlový stereoskop,
Výškopisflý
obsah mapy Měřické pNi.ce - Topogragrafostatické vyrovnAní. jistě je správné, že je důsledně
fické mapy našeho í.zemí, vyčerpává celý obsah dané
zaváděn termín tachymetr místo dnes již neužívaného
problematiky a podává tak souhrnně jednu z pejdůletacheometr, ovšem při volbě nových termínů je třeba
žitějších zeměměřických
disciplin. Jistě vzbudí zájem
velké rozvahy. je nutno si uvědomit, že bude-li tato pui v zahranití, poně_adz tak ousáhlé' zpracováni uveaené
blikace. jak se zdá, závaznou terminologickou směrnicí
látky se objevuje jen zcela ojediněle.
pro topografické názvosloví, budou čtenáři tak posuzoBude snad. vhodné zm[nit se alespoň stručně o náplni
vat i ostatní termíny.
jednotlivých statí. V první stati je čtenář seznámen
V závěrečné šesté stati je pojednáno o jednotlivých
krátce s potřebou a účelem map, s jejich tříděním a výmapových dílech na územ[ našeho státu s podrobnějším
znamem [třídění podle měřítek v tal;>ulce 111 je zřejmě
jejich rozborem. Velmi zdařilé barevné přílohy doplňují
m[něno obecně pro všechny druhy map). Druhá stať povhodně tuto stať. Obsáhlý seznam literatury poskytuje
jednává o výVOji geodetických a kartograf.ických zákla- - zájemcům dobrý přehled pramenů k dalšímu hlubšímu
dů topografickych
map ·na našem .území až do soustudiu.
•
časné doby. Názornou formou s řadou vyobrazení js:m
'Kniha je tištěna na dobrém papíře a je školla, že
uvedeny jednotlivé použ[vané soustavy a probráno usp'odobrá: grafické úprava je rušena řadou vystouplých
řádán[ mapových
listů
současných
mapových
děl.
hrotků a ne zcela čistou sazbou. Vzhledem k ostatním
Zvláště mladší čtenáři uvltají,.že
se mohou seznámit
I
obrázkdm měly být Tabulka 3/1 a příklady zápisníků a
s těmito údaji v tak ucelené f,Jrmě. Třetf stal' u,vádí do
výpočtů také reprodukovány jako pérovky nikoliv autozákonitostí
zobrazování předmětů
měření.
Stručným
typU.
způsobem probírá zásady jejich výběru v jednotlivých
Závěrem lze říci, ž~ československá ge:>detická literaskupinách - s[dlJště, dopravní s1f, vodstvo, porost a potura byla obohacena o cennou publikaci, která bude dobře
vrch půdy, hranice. Všímá si tvorby mapových zmaček
sloužit jak praktikům, tlik i našemu zeměIilěřic'1{ému
a nakonec podrobně i popisu, který bývá v topografické
dorostu.
lnž. O. leřábek
praxi často zanedbáván.
Čtvrtá stať je nejcennějš[ částí publikace. Po podrobném vysvětlení různých způsobů znázornění terénního
526.916.52
Mončenko, I. M.
reliefu věnuje velkou
pozornóst
nejím geometrické
Menzulnye pribory i instrumenty. Izdatelstvo geodestránce vrsteV'nicového obrazu, ale i morfologickým zázičeskoj literatury, Moskva 1961. Stran 195, obrázků 80,
konitostem, jejichž znal,Jst je při zobrazování různých
tabulek 21. Cena 6,20 Kčs.
typl1 terénu; nezbytná. Na tento základ navazuje instrukKpiha příručního formátu A5 podává ucelný přehled
tivní vysvětlení zprácoVání terénního reliefu ve vrstevo současných nejmodernějších stolových soupravách, zenicích. Všechny výklady jsou doprovázeny nejen vhodjména autoredukč!!ích. Obsabuje podrobný popis, ~ávod
nými ukázakmi mapového zobrazení, ale i výstižnými
k rektifikaci a měření s udá nim přesnosti význačných
fotografiemi
charakteristických
terénů.
Odborníky
'stolových souprav sovětských, maďarských
a švýcarzaujmou na str. 140-143 návrhy Dr. Brandstattera k řeských [Kern). Svým obsaJhem je určena pro pracovníky
šení pD-lblému znázorňování hran. K poznámkám o fotov praxi, zejména topografy; Velikým kladem knížky je
grammetricktím vyhodnocení vrstevnic by bylo možno,
přehlednost a obsáhlost údajů a zkušeností, shrnutých
kromě uvedeného, ještě dodat, že je nutné, aby vyhodz mnoha dílčích pramenů v jeden celek. Bude jistě zajínocovatel měl dobré topografické
školení, poněvadž
mavé s,eznámit ,čtenaře alespoň stručně s osnovou knížjen tak se může vyhnJut mnoha omylům, které jinak
ky a S' některými dokonalými a u nás málo známými sotřeba ani nepostřehne.
'
větskými přístroji, které jsou v ní popsány.
Tato stať je i velkým přínosem po stránce terminoloPodrobnému popisu jednotlivých přístrojŮ předcháZí
gické, kde dosud bylo mnoho nejednotnosti. Sazba byla
'krátký úvod, pojednávající všeobecně o stolových souv této části vz~ledem k velkému počtu vyobrazení jistě
pravách, a to zejména >0 konstrukCích stat1vů. měřicznačně obtížná, apDJto nebylo možno se vyhnout tomu,
kých stolů, záměrných pravítek s dalekohled,em a všeže některé obrázky nejsou umístěny bezprostředně u odob~cném příslušenství
stolových souprav. První dvě
volávky, případilě jsoU umístěny naležato. Pokud se všez popisov,anýéh stolových souprav jsou starš:iho typu,
obecně obrázků týlťá zdá se, že jejich číslování podle
s dalekohlelly s obvyklým nitkovým dálkoměrem. jsou
kapitol není nejvhodnějším řešením. Některá drobná neto soupravy KB a MŠV. První s 25násobně zvětšujícím
dJpatření v textu si čtenář jistě opraví sám [uvádím
. dalekohledem
je ještě vybavena verniery k odečítání
jen na str. 55 ... rycí vrstvy, na str. 72 ... Kořistkova
mapa je na příl. Č. 6).
_
svislého kruhu, druhá, s dalekohledem
30násobného
zvětšení pracuje s obvyklým mikroskopem pro odečítání
V páté, stati, rozsahem nejobsáhlejší,
jsou> popsány
svislého kruhu, vyvedeným vlevo od okuláru dalekoměřické práce a vše' co s nimi souvisí: přístroje a pohledu. Přechodem k autO'redukčním stolovým soupramůcky, měřické metody, práce příprJ.vné, polní a Kancelářské, údržba topografických map a kritéria přesnosti,
vám je souprava se záměrným dalekohledem
polore-
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/
dukčnlm, kdy podle nitkovým dálkoměrem
změřené
strukčnl, k takové justáži nezbytně nutné. Svým ob~avzdálenosti nast.avené na bubínku poloredukčlJ.ího zaříhem je kniha zaměřena na sovětské přístroje a umož'zení je určeno převýšení. Paloredukční zařízení, namonňuje tedy našemu čtenářipodrobhěji
a souborné se
tované na záměrné pravítko KB, bylo navrženo Stodols nimi seznámit .
..kevičem. Diagramovým autoredukčním ,tachymetrem je
V první části, zabývající se teoretickými základy justázáměrné pravítko stolové soupravy KB-1. Dvacetinásobže geodetických gřístrojů, j(J čtenář seznámen se základně zvětšující dalekohled je zalomený a svazek, paprsků
ní optickou teorii dalekohledů
s vnitřní zaostřovací
jím usměrnělJ.Ý prochází svislým kruhem s diagramy.
čočkou' a s teorii mikroskopů pro odečítání dělených
Pro měření vodorovných vzdálenosti má 'přístroj konkruhů. Podrol1ně je popsáno odstranění runové chyby
stantu 100, prq měření pře\?ýšení konstanty 10, 20 a 100.
optického míkro metru vodorovného a výškového kruhu'
Do, spodní části zorného:J pole dalekohledu je mimoto
a podána
teorie
optického
mikrf/lmetru
theodoIitu
sveden též obraz stupnice výškového kruhu. Dal,ším
DT-02, ThB 'H nivelačního přístroje NB-2. Zajímavá je
autoredukčním
záměrným pravítkem s dalekohledem,
rovněž justáž optíckého mikrometru v dálkoměrném nápopisovaným v této publikaci, je zařízení příslu~ející
sadci DNB-2.
do soppravy MDM MF, popsané dr. Haufem v (;aKD
Druhá část, věnovaná zjišťování konstrukčních
prvklj,
č. 12, l'oč. 1958. Tato souprava je ne\nhodná pro značnou
optických eleJ?e~tl1 geodet.ickýc~ přístrOj~ .ob~ahu!e ~~nepřehlednost
zorného pole dalfmhledu
a pro dodadro?ne teoretIcke ':. pra~tlcke \íd~je; potrebne přl ZjIStečné výpočty, k'e kterým je zapotřebí log.,aritmického
ťov~ní P?loměrl1, knv0S!1 . čoček~ ~ndexu .Io~u skla oa
pravltka. Po stránce k6Í1strukční je zajimavé záměrné / ohm,skovych. vzd~le?ostI je~nothv~ch OptIckyc:h, ~,Iellu.
pravítko stolqré' soupravy Kern RK, které je vybaveno
teto _~0l;lVlSlo~~:
.JS(~U
, take pop~a~y zakla~nJ p.rls~ro~
27násobným dalekohledem,
umístěným
na' sklopném
~~, S}QUZICI
k,e Zj;stova~ll..konstru.~c,mch prvku opt!ckych
sloupku. Záměrné pravítko má tedy minímální rozměry
castI a hl'<lvmzpusoby jejlCQ POUZltl.
a pracuje s konstantami 20, 50 a 100 pro přeVýšení a
Z hlediska širší geodetické veřejnosti je n,ejzajíma100 pro vodorovné vzdálenosti. Podle zkušeností pracovvější 'část třetí, zabývající se popisem a způsobem jusníkl1 ÚGK Praha je nejdokonalejším
záměrným pravíttáže' přesných geodetických přístrojl1 sovětské konstrukkem s dalekohledem vybavena soúprav,a KA-2 sovětské
ce. Je_to především přesný, triangulační theodolit TT-2/6
konstrukce, která je v recenzované kníze popisována
se dvema mtkro~kopy vodorovneho kruhu a s okulároještě před š:lUpraiami MDM a Kern. Pravítko je vybavÝ~. mik:orr;;etrem, vybavený, pře.~nou. sáz~cí libelou
ven o 30násobným dalekohledem. Ve své podstatě je to
s .Clt~IVOSt.1
2 ,na 2 mm. Dals_l~, pnstrojem je astr:>noopět autoredukční diagr,amový tachymetr s konstantami
mlcky ulllversal AU. 2/10, VnejSlm vzhledem ponekud
10, 2Q a 100 pro převýšení, 100 a 200 pr~ ,šikmé vzdálepřipomínající unlyersál Wil~ T 4. sezalomeným
dalekonosti a íoo pro vzdálenosti vodoroÍTné. Na rozdíl od
hlede~, vY,baveny kontaktmm mlkr.om~trem. KMU. Dále
přlldchozích typů diagramových tachymetrl1 však jednotp.ak pre~ny ,theodollt. TVD-~ s optlckym m~kro~,etre~,
Iivé rysky neprotínají celé zorné pole dalekohledu, aJ.e
vybaveny.pravě
tak !a~o pr.edc~ozí. dva typy. zanzemm
;jeví seP15Uze ve svislém okénku tvaru převráceného
k regulaCI fhodu alhldady, ]ehoz mlk:o~kop .Je vyveden
. ,"
,'.
"
.,
vedle okularu dalekohledu. Co do presnostI lze tento
L. Pravá hrana okenka proclháZl po maxlmalmm sVlslem
th dol·t -.
at k the d l·t W'ld T 3 P Id'
• ě
'h
I d I k hl d'I -- k·'·
,
eo
I pnrovn
o oIU I
. os e mm poprum ru z.or~e o po e ~ e ,oe.
u a s ~UZI , pnra~em,
pisovaným typem je optický theodolIt '1'B-1, s vestavěo~raz~ s,vI~le tachymetrlCke late. CtelU., v~dalenosh a
ným optickým centrovačem, \nitkovým dálkoměrem a
prevý~em je pak pr51váďěr:o u toh~!o okraj~,. p.odle• ry:
všemi ostatnímí znaky theodolitu, určeného pro širší
~ek .dla~rllmu, k~ere.u nello ~oncl.. V horí!!šl, lezate
okruh přesnějších geodetických prací, přesností od pocásh okellika ~e jeVI cást st~r:mce sVls!é}lO kruhu. Velvídající theodolitu Zeiss Theo 010. Z nivelačních příkou přednost! to'hoto .usporadání~ mlm~,. I!řehled~st
strojfl jsou v kníze popsány přístroje pro velmi přesz~rného pole dalek?hledu je sk.ute_~n~st,.ze ct~~í. mě~enou nivelaci s citlivou nivelační libelou typu NB-Z: a
nych hodnot se děje po.dle p:use.c~ku dlag:~mu s fO:NA-1 a samočinný nivelační přístroj pro technickou nihr~?ím, tedy pod~e bodu a ..n~koh ~?~Ie .knv.ek, pr;oh,velací prill.~ipU G. Ju. Stodolkeviče NS-2, kde je ja~o
n?J~Gíclh.?braz ,Iate a dovolujlCICh ~e,flcovl ur~!tou llbo-kompenzátoru
použito libely, jejíž obraz je gptickou
vuh. Zanzení j'e Jcela autoredu,kcm a v pnpadě, ~e
cestou sveden do okuláru dalekohledu. Tato poslední
nula diagr.llmu, daná ryskou pod spodní hranou'horízončást je cenná nejen proto že jsou v ní popsány nejpřestální části okénka, je nastavena na laťové čtení rovné
nější sovětské přístroje, 'ale že je v ní také popsána
výšce přístroje, lze na lati odečítat skutečné -převý- "justáž všec'h jejích částí. U ,každého přístroje je vyobrašeriL
zeno schéma optických cest a uveden detailní popis
Vfecenzované
publikaci jsou jednotlivé přístroje po'
jed~otliv~ch čás!í s u~áním základních hodnot včetně
psány velmí podrobně, s udáním všech základních par,aohmskovych ~zdalenostl apo~.
'.,
_
metrl1 dalekohledu (ohniskové vzdálenosti apod.), a příVe s~ovnám s podobnou zapa~oněmeckou pubhkaCl padně též diagramů. Velká pozornost je v knize věnoA. H e I ~ d 1: Vern:es~.u~gst~chn.lsche lnstrumente (Mnier1? Wlld a Z~ISS,
vána použití jednotlivých přístrojťi a jejich j\lstáží. .Po?hov 1900) -: POPISU]lCIpřlstrOje
drobně Je u každého přístroje rozpracována teor4e jeho
Je ~at.o pubhkace mn,ohem obs~zn~Jsl j!1k po stranc.e
zaří~ení,i teoretický vliv jednotlivých chyb a celková teoteOletlcke, tak, p.o stranc!l praktlcke. Svy~ obsahem.Je
retická a praktická přesnost.
u~čena .0dborn:~um-?eode~l1m ,.a mechamkum .g~51~etlc:
kych dllen. f\.1uze vsak byt tez vhodnou doplnu]ICI ,poPro značný rozsah teoretických
částí popisu každé
můckou pro posluchače geodetických .uČíliŠť.
soupravy lze knihu doporučit nejen praktikům-topograVzhledem k tomu,žejednotlive'dílčí
části geodetiefům, ale též studentům odborných zeměměřických učikých přístrojJ1 jsou stejné a liší se pouze v konkrétních
lišťa všem, kteří se chtěji blíže seznámit s problemahodnotách, je možno jednotlivé postupy v knize uvedetikou diagramoíTých tachymetrů. Závěrem je možno vyné aplikovat i' na přístroje užívané v ČSSR. Tím lze
slovit ještě přání, ,aby podobné publikace,
shrnující
také částečně vyplnit mezeru v naší odborné literatuře,
údaje o nejmodernějších
přístrojfch s ohledem na pozvláště novější, týkající
se nejmodernějších
přístrojl1
třeby praxe, vycházely také u nás.
Vyskočil
u nás používaných. Na tomto místě je možno jmenovat
práce Keprtovy a Kučerovy, v nichž však netlí v současné době pokračováno.
Recenzovaná publikace je teoreticky i prakticky pro526.91
Grišin, B.,S.
pracovaným účelným dílem, postatně rOZŠiřUjícím okruh
Justirovka geodezil!askich instrumentov. IzdateIstvo
znalostí odborníkl1-geodetl1. Je proto vhodná zejména
geodeziČeskej litetatury,
I140skva ,1962. Stran 180, obpro ty pracovníky, kteřI s přesnými geodetickými přírázkl1 83.
'
stroji pracují, neboť je podrobně seznámí s problematik!Ju konstrukce \ a funkce jednotlivých ,částí přístrOjl1,
Sovětská publikace, přinášející ve' třech částech pod"
kterých používají. Jinak lze samozřejmě tuto plJblikaci
statné údaje potřebné k dokonalému poznání a labodoporučit i všem ostatním zájemcl1m, kteří chtějí hlDuratorní justáži přesných geodetických přístrojl1. Základb~ji proniknout do teorie optických částíg'eodetickych
ním' kladem tét,) knihy je skutečnost, že podává nejen
přístrojťi. Mi~no to je možno se V 111seznámit v ucelené
podrobný návod k justáži přesných theodoliti'rvčetně
formě se sóučasnými konstrukcemi sovětských geodeastronomického
universálu' a nIvelačních přístrojů pro
tických přístrojů.
Vyskočil
VPN, ale vysvětluje i základní pojmy optické a kon-
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vždy doprovázeno popisem.I\resba
břehu s bermou je
jednodušší ne..,žjejí československá obdoba. Domníváme
Uslovoyje zoaki dia to.pograliěeskoj karty masštaba
se, že by bez újmy na čitelnosti mapy mohlo dojít k dal1: 10000 [Smluvené značky topografické mapy v měším zjednodušením. Například. stavební hmota přehrad'
řítku 1: 10 ODD} sestavené Hlavní správou geodézie a kara jezů by se dala spolehlivě "vyjádřit kresbou, místo
tografie minísterstva
geologie a ochrany přírodních
náročného popisu, - obdobně jako u mostů. Je-li dru,h
, zdrojů SSSR a vydané v Moskvě v r. 19tH, předpisují
předmětu již d6statečně patrný ze zobrazer\Í, bylo liy
na 120 stránkách knížky formátu 15 X22 cm novou .úpravůbec možno popisné doplňky odstranit, jak je tomu
vu mapy, zrušujíce zároveň platnost značek z r. 1954
např. u astronomického bodů, rozvalin, šachet, štol, sola dodatk4 z r.1957.
pých kutišť, nl;lftových pramenišť a přečerpaček, l.unelů,
Změny mapových značek, zejména dochází-li k nim
brodů, přívozů, vodopádů, peřejí, vodočtů, studní, gejběheIll budování nějaké celostátní mapy a jsou-li hlubzírů, jeskyň a náledi. Popis je v mapě nutným zlem,
šího dosahu, se vždy dotýkají jednotnosti dila a tím
a proto je třeba jej vytlačovat všude, kde tQ je možné.
poněkud ztěžují využíVání mapy organizacím na její
Jemná vlasová kursiva zavedená v nynějších \Značkách
tvorbě nezúčastněným. Proto se lze odvážit radikálních
sice činí popis diskretnějším,
ale i ona má v složité'
zásahů jen v naléhavých případech, kdy jde o neodsituaci nevítaný nárok na místo.
kladné zajištění souladu s jiným druhem map, popř.
V lineamentu se ještě někde vyskytují zbytky kresličo mezinárodní unifikaci anebo o význapmé zjednodušení
ských manýr navyklých při kresbě perem, ač vývoj karreprodukční techníky. K sestavení nového sovětského
tografické techniky neochvějně směřuje k rytině. Ideální
klíče patrně takové pohnutky vedly, obdobně jak tomu
podmínkou rychlého výkonu rytce je jednotná tloušťka
'bylo u nás v r. 195'9.
čáry bez stínování a vyloučení ploch s černou nebo
V kresebné částí/knížky
je na 52 stránkách uvedeno
š&afovanou výplní. I když se nemůžeme zcela vyhnout
481 obrazců' včetně 48 příkladů kombinací značek, ~a
čarám různé síly, není důvodil k ponechání stínovaných
6 stránkách je předepsi!no písmo, a vlepená příloha
obrysů např. ve značce pomníku, mohyly, stromů a rástanoví úpra,vu rámu mapového listu. Vysvětlivky se 157
kosovéha porostu; hlavně je třeba' vzdát se pracného
, články zaujímají 30 stran a zbytek je věnován zkratkám
klínovélío šrafování [tzv. trnových šraf) terénních stupobecných označení a admínístrativních
názvů, abecedňů, které zaujímá tak významný podíl v 'práci rytce.
nímu ukazateli a receptům tiskových barev. Členění
Tzv. technické šrafy [krátká, dlouhá} podají stejně výskupín 2jnaček je proti dřívějšímu vydání pozměněno
mluvný obraz a nezdržují rytc'e vytvářením klínků:
anásledb.je v tamto pořadí: body geodetického základu,
Knížka je po stránce grafické zpracována pečlivě, tissídliště, průmyslové a hospodářské objekty, železnice,
kové chyby jsOU Ojedinělé [např. ve z.načkách 141, 14a
silnice, vodstvo, reliéf, porost a povrch půdy, hranice
a 241}, lineament je jemný, soutisk dobrý; plošným bara ohrady. Počet značek vzrostl proti dří.vějšku asi 015 %
vám by svědčil tlumenější odstín. Pracovníci, pro ně·ž
a je tedy pro zapamatování náročnější. Přírůstek vznikl
je knížka služebním předpisem, uvItají poloplátěnou'
hlubší diferenCiací některých stavebních objektů, kultur
a půdního povrchu. Stejně jako československé znač]!:)'
tuhou vazbu se šítým hřbetem, neboť bloková vazba
téhož měřHka, pamatuje i sovětský předpis na všechny
dřívějších vydání je pro denní užívání instrukční pomůckrajinné typy světa, což ovšem také přispívá k většímu
ky nevhodná a málo trvanlivá.
Také bulharská správa geodézie a kartografie vydala
objemu.
NašI" topografy a kartografy budou hlavně zajímat rozv r. 1959 Uslovn'i zoaci z!1 topografski karti v maštabi
dlly mezi československým a sovětským způsobem vy1: 10000 i 1: 5000 [Smluvené značky topografických
,jadřování mapového obsahu. Pokud jde o výtisk mapy,
map v měřítku 1: 10000' a1: 5 ODD.} Jejích obsah se shonení těchto rozdílů mnoho. Nápadné je pouze označováduje s československými značkami z téhož roku, jen na
ní zahrad, jejichž plochy jsou kryty světlou olivovou
konec je připOjeno dalších 5 značek: zvláštní druh kaššedí bez kresebné značky. Pro reprodukci to znamená
ny [patrně 'napajedlo} se žlabem a bez žlabu, stoupy
o jednu tíSk;l}VOU
desku více, avšak Čitlllnost a vzezření
na vodní pohon [hamry}, studně s elektrickým čerpadlem,
mapy tím '.iískává. Ovšem v otísku bez plošného vybarstudně s pumpou a topol. Knížka o 126 stránkách forvení, který je často požadován civilními složkamí, by
mátu 15 X 20 cm, v poloplátěné tuhé vazbě je po stránce
reprodukční dobře zpracována.
Šlo
kresebná značka byla postrádána. Oranžová barva zděných budov a sílnic vyšší třídy je na plochách obou
526.918 [43} [083.1}
těchto předmětů tištěna plně. Plošky budov, u nás kryté
Předpisy pro fotogrammetrické
práce' tJ. NDR
barvou jen poloviční intensity [50 % rastr} se tak zvýV 5. Čísle mínulého ročníku byli seznámerli čtenáři
razní, ovšem v sousedství silnice s ní barevně splýs předpisy o topografickém mapování, vydanými Správaji. Také spalné budovy a silnice.. poslední třídy jsou
vou vyměřování a mapování mínisterstva
vnitt'a NDR
položeny žlutí stejného odstinu. Proti starému klíči se
[Verwaltung
Vermessungsund Kartenwesen).
Nyní
nyní rozlišují neobytné a obytné budovy [tyto tečkou
pojednáme o předpisech pro fotogrammetrické
práce,
uprostřed}, takže s členěním podle- stavební hmoty
podíl při topografickém
mapování v měi'ítku
existují čtyři druhy. budov. Jejich označování v topogra- /jejichž
1:10 000 a 1:5000 v NDR neustále roste, a to nejen díky
fickém originálu je odlišné od našeho způsobu jen u bunejrozšířenější
kombinované
metodě, ale v poslední
dov obytných: zděné jsou vyplněny černí a spalné šikdobě i díky rozvoji univerzální metody.
mou šrafurou. Podle našeho mínění není tato pracnější
Instruktioo
fiir fotogrammetrische
Arbeiten, Teil I,
úprava nutná, neboť k vyjádření obytnosti postačí tečka,
Vorbereitung der LuHbildauswertuog,
vydaná v roce
tak jak je tomu v otisku. Rovněž značka zahrady v to1960 [formát A 5, 114 stran a 15 příloh}, je dílem autorpografickém originálu, setrvávající u tradičního šrafo-'
ského kolektivu pracovníků Geodetischer Dienst [GD)
vání střídavě' plnou a čárkovanou čarou, má mnohé
v Lipsku. Podrobně popísuje plánování leteckého snímnevýhody. V menších plochách se těžko umísťuje, ruší
kování, přejímací kontrolu a registraci snímků, zásady
čitelnost okolí a sama se ztrácí. Její těžkopádnost je
projektování fotogramlnetrických
metod, volbu a určenyní ještě zvýšena zdvojnásobením
rozestu'pu čar na
ní vlfcovacích bodů, přípravu snímků, zobrazovací a
3.m1n, což je pro měřítko 1: 10 000 a pro naše poměry
fotografické práce. V poslední kapitole zmíněného předstěŽí únosné; postačí představit sl tak řídkou šrafl.!ru
pisu jsou souhrnně uvedeny dopustné odchylky.
na hektarové skupince zahrad členitého obrysu, - a ta
není příliš vzácnou výjimkou!
Letecké snímkování je plánováno s ohledem na zvoI když množství značek v nynějším vydání vzrostlo,
le.nou fotogrammetrickou
metodu. Ve volném nezarostje třeňa' na druhé straně zaznamenat snahu o zjednolém území' se sklonitostí větší než 5g, přicháZí vždy
dušení některých kresebných prvků. Každý pracovník
v úvahu pouŽití univerzální fotogrammetrícké
metody.
jistě uvítá vyznačování dřevěných plotů a jiných tzv.~ Měřítko snímku se volí s ohledem na reliéf krajiny.
lehkých ohrad prostou plnou čarou normální tloušťky,
V mírnějšíCh sklonech se používá měřítka· snímků až
která dříve byla P91užíváuí!,jen pro obrys bloků a neměla
1:18500 .[dvě řady snímků na list mapy 1:10 ODD} a ve
vyhraněného informativního významu. Bylo upuštěno od
sklonitějším terénu. měř. 1:16000 [dvě a půl řády].
popisu nosnosti u mostů dálníc a silníc prvhí třídy, což
Snímky se pořizují zásadně š'irokoúhlými komorami .formátu 18X18 cm. Fotoplány pro kombinovanou metodu
skutečně není nutné. Mořské kanály se zakreslll1ií čárkovan.ými obrysy (místo dřívější pracnou značkou. Značka
se vyhotovují ze snímků překreslených
maximálně na
priimyslového podniku bez továrního komínu se nevkrestři vrstvy .. Z této podmínky [při zachování dopustných
luje do půdorysu příslušné budovy, neboť zobrazení je
odchylek pro překreslení snímků) vyplývá užití bud
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normií,lní neboširokoúhlé
komory. MěřItko snímků, za
předpokladl,l formátu ~nírriků 18X18 cm, je buď 1:18500
(dvě řady) nebo 1:25úOO (jedna řada snímků). Pouze
při použiti starších leteckých komor formátu 30 X 30 cm
se používá měřítka snímků 1:15000 (jedna a půl řady).
V NDR se někdy používá ~tereofotogrammetrické
'metody jen k vyhodnocení polohopisu, a to zejména v hustě
zastavěných mIstních tratích a v Ílzemich, kde nejsou
výhodné obě předchozí metody (lesy v rovinách apod.).
Výsledky fotoleteckých
prací jsou přejímány
podle
stanovených technických
podmínek v zásadě stejných
jako u nás. Ústav převezme sn~mky p~ ověřovacích měřenicl1 jejich fotografické a fbtogramíhetrické
kvality,
která je uvedena v průvodních listech dodaných ústavu provaditelem snímkování spolu s fotografickými materíály. Na volbu fotogrammetrické
metody a definitiv~
ní zpracováni
projektu fotogrammetrického
mapování
má rozhodující vliv kvalita leteckých snimkiL Nekvalitní snímky se nepřevezmou, neboť jéjich další zpracovánI vždy vede ke zvýšéní nákladů na mapování.
Zvolená mapovaci metoda pak určuje výběr vlícovacíCh bodů, který je prováděn se zřetelem na minimální
rozsah polnlch měřických pracl a maximální uplatnění
fbtogrammetrických
zhušťovacích
metod. Pro metodu
grafické radiální triangulace,
která je v NDR velmi
uplatňována
díky výhodným geografickým podm!nkám
(rovinná území), se v průměru určUji 3-4 vllcovací
body (pro mapový list 1: 10000) pouze roviíínými souřadnicemi, přičemž jejich výška se odvodí z mapy měř.
1: 25000.
VHcovací body se určují v zásadě stejnými geodetickými metodami jako u nás. Pří trigonometrickém určení
bodů' nesmí být maximální polohová odchylka od aritmetického průměru z několika určení větší než ±0,5 m.
Pří polygonometrické
metodě nesmí překročit diference
z dvojího určení hodnotu:
'
d = 0,004. Vs + 0,0003. s + 0,02,
kde s je délka polygonové strany v metrech.
Ve výškovém pořadu při určování výšék vllco\(acích
bodů nesmí překročit uzávěr hodnotu:

Vm' +

+

+

+ '" ... +

fh =±
!J1'
Ps'
kde m = ±0,2. fi jsou výškové chyby výchozích bo.dů
(pro nívelačn.í body fo" = O a pro trigonometricky
určené body ft = ±0,15 m) a L je. délka pořadu
v km, která nesmí překročit hOdnotu,7 km.'
Při 5m íntervalu se dopustná -odchylka zvětší o hodnotu 0,2 m.
Pří trigonometríckém
určovánI ,výšek vlícovacIch modů
se žádná určená výška nesmI lišit od aritmetického
prilměru zIskaného z vIce údajil o hodnotu určenou ze
vzorce:

+

fll = ± 0,06 Y 81'
8.'
8."
8JJ,",
kde s jsou délky stran jednotlivých záměr (nesmějI
překročit hodnotu 3 km).
" Srovnáme-U ,uvedené dopustné
odchylky s našimi,
stanovenými topografickou
instrukcí, shledáme,. že se
o mnoho ,neliší.
V jedné z posledních kapitol je popsána přIprav~
snímkil pro dalšI fotogrammetrické
zhuštění bodového
podkladu a vyhodnocení. Poměrně dilkladné zpracování
této kapitoly svědčI o závažnosti, jakou má tato etapa
technologie v celém· procesu fotogrammetrického
mapovánI. [Pozn. Pisatel této -recenze měl možnost ověřit

sl. tuto

skutečnost

u příležitosti

studijního

pobytu

v GD

v )." 1959}.
Pro nás je velmi zajímavá poslednI kapitola I. dnu
Instrukce, ve které jsou popsány fotografické
práce
předcházející dalším postupilm. Jde zejména o vyhotovení fotografických
materiálů, jako např. kontaktních
kopilpro
vUcování,' stranově převrácených kopii snímkil .pro vyhodnocovacI práce' s přímým rytím polohopisu í výškopisu, kopií snímkil pro topografické doplňovací práce a diapozitivů
na skle pro vyhodnocovací
práce. Provaditel snímkování v NDR dodává totiž ústavu
pouze filmové, fotograficky
~racované,
nerozřezané
pásy. Jistě bychom si přáli, aby bylo možno stejný postup uplatnit i u nás pro další zrychl?ní mapovacích
pracI. V této kapitole je rovněž popsán zpilsob vyhotovení negativil fotoplánů a vyhDdnocených listů a rovněž
i pořízení jejich kopií, které jsou používány při dalších
doměřovacích pracích.

I

Instruktion
fiir fotogrammetrische
Arbeiten, Teil II,
HersteHung von Luftbildpliinen, 2. vydání z r. 1961 se
liší od 1. vydán! pouze v maličkostech.
Vzhledem
k tomu, že naše odborná veřejnost má: možnost se seznámit s překladem této instrukce, které se používá
v ústavech ÚS~G jako doporučené pomucky pro,vyhotovení fotoplánů, nebudeme se jí podrobněji zabývat.
[V knihovně VÚGTK je inventarizována
pod Č. 21180)
Je stejně jako ostatní díly zpracována rovněž autor'
ským kolektivem vedoucích pracovníků fotogrammetrického oddělení GD. Obsahuje 102. strany a 7 jednobarevných příloh. Podrobně popisuje práce spojené s radiální triangulací, překreslen'm
snímků, .jejich montážI
ve foJoplány, popisem a kontrolou jejich přesnosti. Od
prvniho vydáni se liší zejména tím, že jsou z ní vypuštěny kapitoly, které jsou již obsaženy v I. dílu. Navíc
je. zde uveden za iímayý způsob montáže fotoplánů ze
snímků, na kterých se při překreslovánI
naexponuje
érvercová sít. Tento způsob
bude Výhodné uplatnit
i u nás.
Instruktion fiir fotogrammetri!,che
Arbeiten, Teil III,
Stereoskopische Auswertung vou Luftbildern fiir die Herstel1ung topografíscher Karten 1:5 000 a 1:10 000, vydaná
v r. 1960 (formát A 5, 114 stran a 6 přiloh) obsahuje
popis vyhodnocovacícll způsobů, užívaných přístrojil a
dopustné odchylky při jednotlivých fázich vyhodnocení.
V úvodu jsou popsány jednotlivé pomocné podklady
pro vyhodnocení, uvedena použitá symbolika a technic'
ké výrazy. Přestože jsou v. této části dosti široce vysvětlovány základy fotogrammetrie,
jež jsou obvykle
součástí běžných fotogra,mmetrických
učebnic, neni to
na škodu věci, zejména se zřetelem na pracovníky,
kteří neabsolvovali odborné zeměměřické vzdělání.
V jedné z kapitol jsou poměrně široce popsány pomocné fotogrammetrické
přístroje, jako kapesní stereoskop, zrcadlový stereoskop, a stereopantometr.
Nejobsáhl!=lji jsou zpracovány kapitoly '-pojednávající
o užití multiplexu
a s'teteoplanigrafu.
Oba přístroje
JSou užívány jak k vyhodnocovacím
pracím, tak i
k aerottiangulaci.
Na multiplexu se však vyhodnocuje
pouze polohopis, a to pro mapu měř. 1:10000, nikoliv
však' měř. 1:5 000, stejně jako při aerotriangulaci
se na
něm určuje pouze poloha nových bódů. Použiti muItiplexu je vymezeno pouze na případy rovinatých území
s chudým polohopisem, kde by bylo nutno fotoplán
vyhotovovat
překreslením
snímků více
než na tři
vrstvy.
Technologie
univerzální
metody a aerotriangulace
(AT) na stereoplanigrafu
je téměř stejná jako u nás.
Při aerotriangulaci
je však určována pouze poloha nových bodů.
Srovnáme-li dopustné odchylky v poloze nových bodli
urEených AT na stereoplanigrafu
s našimi, zjistImlJ
pouze nepatrný
rozdíl. Podle naší fotogrammetrické
instrukce nesmí být odchylka v poloze nově určeného
bodu od skutečné polohy, stanovené měřením od nejbližšího bodu bodového 'pole, větší než ± 0,2 mm
(v přehledném terénu). V německé instrukci se stanoví,
že odchylka v poloze identických bodů, určených nezávisle ze dvou sousedních řad, nesmí být větsí než
0,6 mm.
Kritéria pro přesnost vyhodnocení vrstevnic jSOÚ při
srovnání s našimi přísnější v menš'ch,sklonech
(maximální odchylka ve sklonu do 0,5 o je ± 1,0 mj, kdežto
ve větš,ch sklonech mnohem tolerantnějši.
Pro nás je zde zajímavou metoda vyhodnocení, při
které se zobrazuje polohopis i výškopis přímým rytím
na skleněnou 'desku ojJatřenou rycí vrstvou. Vyhodno'
cení je stranově obrácené, což pak umožňuje pouhým
kontaktním kopírovánim získat sepia kopii pro polní
měřické práce. Polohopis i výškopis se vyhodnocují
rytím zvlášť, takže vý.sledkem jsou dvě negativní desky.·
Přílohy všech tří dílů Instrúkce pro fotogrammetrické
práce obsahují ukázky zápisníků, výpočtů a vzory náčrtů a přehledů. Vhodně doplňují obsah instrukce, která v mnohých částech, jak již bylo řečeno, nahrazuje
běžnou fotogrammetrickou
učebnici, přičemž popisná
část je doprovázena mnoha obrázky a náčrty.
Sklo
Závěrem'" žádáme čtenáře,
aby si laskavě opravili v předešlé
recenzi německých
topografických
předpisll.
uveřejněné
v loňském
5. čísle, na str. 95, v druhém sloupci, ve čtvrtém řádku zdola, slovo
"nivelační"
na "stolovou"
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DŘíVĚJší PRODUKCE SNTL
VÁM DOPORUČUJEME

SEXA-G/l0"
(Šestimístné
184 stran,

váz. 29,50 Kčs

Šestimístné
funkcí

funkcí s 3600 dělením kruhu)

tabulky goniometrickýcb

desetivteřinové

tabulky

(sinus, kosinus, tangens

ných vzdáleností

geodetických,

mědělským

inženýrům

ženýrských

staveb.

hodnot

tabulky

a tabulky různých opravných

výpočty. Tabulky jsouPOllIůckou
Pracovníkům

přirozených

a kotangens],

goniometrických

par.alakticky

součinitelů

měře-

pro geodetické

pro geodetické výpočty počítacím strojem.

topografických

v geodetických

a kartografických

složkách

projektových

ústavů a ze·
ústavů a in-

TECHNICKÉ POČETNí TABULKY
(Sestavil F. T. Glanc a kolektiv) .
268 stran,

váz. 27,50 Kčs

Tabulky obsahují součiny čísel 1 až 1000 X 1 až 100, které jsou spojeny na
;

společnýchdvojstránkách
číselné hodnoty n2,
jsou

v knize

1000,

tabulky

Vn:

tabulky

odmocnin desetinných

Všem

'Vn,-

2,

funkcí
1000:

čísel 1 až 1000, jež určují
n, 1tn2: 4, n2: 4, log n. Dále

prvočíselných

součinitelů

čísel 1 až· 100, tabulky

čísel

druhých

1 až

a třetích

zlomků 0,01 až 0,[19, 0,1 až 0,9 a tabulky důležitých

k technickým

technickým

7ffi :

prvočísel,

vyšších mocnin

čísel potřebných

technickými

s tabulkami
nO,

pracovníkům

výpočtům.
v průmyslových

výpočty a posluchačům

odborných

závodech, kteří se zabývají
škol doporučujeme

Oboje tabulky dostanete v prodejnách n. p. KNIHA
nebo přímo -ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51

Vydavá Ústřední
správa
geodezle
a kartografie
ve Státním na klad a telství
technické
literatury,
n. p., Spálená 51, Praha 1, tel. 2344 4l.
- Redakce: Ústřední
správa geodézie
a kartografíe,
Hybernská
2, f raha 1. Vedouci redakce
inž. Vladislav
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USGK, Hybernská
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až 9. - Inzertní
oddělení:
SNTL, Spálená
51, Praha 1,
tel. 234441. Tiskne MiR, novinařské
záyody, n. p., závod 1, Václavské
nám. 15, Praha 1. - Vychází dvanáctkrát
ročně; toto číslo vyšlo
14. 2. 1963. Cena jednotlivého
čísla 4,Kčs; celoroční
předplatné
48.- Kčs. - ROZŠIřuje Poštovní novinová služba, objednávky
a předplatné
příjímá
Poštovní
novinový
úřad • ústřední
administrace
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