ZEMĚMĚŘICSKÝ OB·ZOR
vyoAvA

SPOLEK. ČESKÝCH IN2ENÝRO

Dříve, než přikročím k vlastní stati o významu
měl'ellí intensity tíže, chtěl bych stručně zopakovat
význam užitých výrazů. Co je to gravitace? Je to
síla, jíž přitahuje jedna hmota hmotu jinou. Jestliže
se jedná o hmotu rotující, mluvíme o tíži, která je
výslednicí dvou sil: přitažlivé (gravitační) a odstředivé. Tak je tomu také u naší Země, která na každou
hmotu v dostatečné blízkosti s ní rotující, působí
silou - na jeden gram - nazvanou intensitou tíže.
Vyjadřujeme ji v dynách (gram cm sec-2). Tíže je
veličina mající směr a velikost a je tedy vektorem.
Směr v každém místě je dán tížnicí. Je to tečna
k silokřivce pole tíže zemské. Geoid, jako jedna
z hladinových ploch, je plocha, která v každém svém
místě stojí kolmo k silokřivkám pole tíže zemské;
je tedy těmito silokřivkami určen tvar geoidu. Známe-li směr tíŽe a její velikost, známe také tvar hladinové plochy a její umístění vzhledem k nějaké
ploše referenční (na př. rotačnímu ellipsoidu). Způsob, jakým provádíme měření intensity a směru
tíže, bude popsán později v jinéstati.
Důl~tost
~fení
intensity tíže, jako jednoho
z nejdůležitějších prvků vědeckého badání týkajícího se naší Země, byla záhy poznána. Možnost měření
t ížc kyvadlem byla objevena koncem 1'1. století Richerem a již Bruns') stanovil nutnost znalosti intensity tíže jako jednoho z pěti prvků nutných k urče'ní
tVQl'UZemě bez hypotes.2)
Dnes víme, že určení by stejně nebylo bezvýhradně nehypotetické, protože některé z potřebných prvků již v sobě určité hypotesy zahrnují (na př. redukce naměřených hodnot intensity tíže).
Upotřebení výsledků graYimetrických prací můžeme shrnouti do tří skupin:
1. předpověď intensity tíže g pro libovolné místo
na povrchu země,
2. studium týkající se kůry zemské,
3. studium tvaru Země.
Rozvedeme každou skupinu jednotlivě.
Pře d p o v ě ď i n ten s i t y tíž e. Při mnoha
geodetických, geofysikálních i fysikálních pracích je
nutna s větší nebo menší přesností znalost g. Tak na
př. při geometrické nivelaci je nutna pro výpočet
ortometrických korekcí znalost g pro každé stanovisko nivelačního stroje, nebo s menší přesností
alespoň pro oba koncové body nivelačního tahu.
Protože tyto hodnoty ještě d ';.esnemáme, musíme se
zatím spokojiti s normální hodnotou YO'
'} E run s: Die Figur der Erde, Berlin 1878.
astronomického měření, triangulace, geometrické
nivelace, trigonometrické nivelace a měření intensity
tíže.
2)

Z toho důvodu není přesný výpočet ortometrických výšek zatím možný.
Stejně je tomu u výšek dynamických, které dostáváme z normálních výšek připojením dynamické
opravy, k jejímuž výpočtu je nutna také znalost g.
Také ve fysice je řada zákonů, které obsahují člen
s g a pro které, mají-li býti všeobecně platné pro
každé místo, musíme g pro tato místa znáti.
Ze g hraje velkou úlohu v balistice, není třeba ani
podotýkati. Tvar balistické křivky ve vzduchoprázdnu závisí na počáteční rychlosti, úhlu elevačním a
intensitě tíže. Při výpočtech balistických, zejména
pro těžké dělostřelectvo, je znalost g nutna a přece,
ani při úplné přípravě3) není g bráno v úvahu, protože není známo.4)
Případů, kde je znalost g nutna, je tedy řada. Jde
nyní o to, jakým způsobem bychom si hodnoty g
mohli pro libovolné místo opatřiti. Cesty jsou dvě:
buď přímým měřením, nebo odvozením.
Prvý způsob znamenal až do nl'Jávna práci velmi
namahavou, spojenou s různými obtížemi. Dnes bylo
již sestrojeno několik přístrojů, které umožňují poměrně rychlé a přesné měření relativní intensity
tíže. Třebaže může býti g získáno touto cestou dosti
rychle, znamená to přece jen, jedni-ti ~e o velké
množství bodů, značnou námahu a představuje to,
časově i nákladem značné hodnoty. Potřebná g můžeme získati snazší cestou. Budeme-li míti dostatečně hustou síť stanic, na př. ve vzdálenostech 2
až 3 km, to je o hustotě menší než detailní trigonometrické sítě, bude tím dostatečně umožněna interpolace pro místa ležící mimo stanice. Abychom při
tom nemuseli přihlížeti k nadmořské výšce, zredukujeme naměřené hodnoty g na př. podle vzorce pro
redukci ve volném vzduchu. Mezi místa stanic a
z hodnot takto pro ně redukovaných g, interpolujeme geometrická místa bodů o stejném redukovaném g a při určitě zvoleném!::" g, čímž obdržíme
soustavu r e d u k o van Ý c h i s o d y n a m. Z hodnoty získané geometrickou interpolací pro kterékoli
místo, přejdeme zpětnou redukcí ve volném vzduchu
podle nadmořské výšky místa k "o d voz e n é n er e d u k o van é hod not ě" g. Takto odvozená
hodnota nebude se zpravidla valně lišiti od skutečné.
Abychom si usnadnili stejnou cestou nalezení normálních hodnot pro kterékoli místo, sestrojíme
mapu nor m á ln í c h i s o d y n a m. Tyto budou
3) T. j. příprava, při níž, za účelem zvýšení přesnosti
střelby. se uvažují všechny prvky, mající vliv na střelbu.
4) Zvyšování intensity tíže způsobuje snižování dráhy
střely a urychlení dopadu. Tím nám zkracuje dostřel.
Změna v intensitě tíže je zhruba přímo úměrná změně
ve vzdálenosti. P.řibližně připadá na změnu 0,1 galu
zmena 1%0 ve vzdalenosti.
v
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sr.1ývati, pokud prlJrmáme, že y zaVlSI pouze na
zeměpisné šířce, s geografickými rovnoběžkami.
S 1. u d i u m kůr y zem s k é. Tato část studia
má nejen význam teoretický, ale i 'velký význam
praktický. Nerovnoměrné rozložení hmoty, resp. její
hustoty v kůře zemské, vyvolává a n o m a I i e
tíž e, t. j. rozdíly mezi vhodně redukovanými hodnotami skutečnými a hodnotami normálními. Z anomalií můžeme potom usuzovati na stavbu kůry zemské. Z redukovaných hodnot g můžeme činiti bezprostředně uzávěry o horních vrstvách kůry a spolu
s jinými zkušenostmi a poznatky z oboru geologie,
seismiky a jiných věd, můžeme činiti uzávěry
i o vrstvách hlubších.
Informace, které takto získáváme, jsou jednak
rázu věd e c k é h o (jedním z výsledků vědeckého
badání na tomto podkladě je na př. isostatická teorie) a jednak rázu p r a k t i c k ~ h o.
Zejména praktické zkušenosti jsou pro oblast
námi obývanou velkého významu. Dosti hustá gravitační síť dovoluje nám objeviti poruchová místa (kde
se anomalie liší značně od hodnot v okolí), která
mohou být pomocí torsních vah, event. ještě pomocí
seismických, elektrických a magnetických měření
důkladně prostudována, což má velký význam pro
praktické hornictví. Můžeme nalézti a ohraničiti
oblasti, ve kterých je pravděpodobný výskyt určitých surovin; je to zejména nafta, uhlí, sůl a pod.
V některých evropských státech a zejména pak
v Americe, je prospektorství na tomto podkladě velmi rozvinuto a výsledky tímto způsobem dosažené
jsou překvapující.
Pro malý, uzavřený územní celek, jako jsou naše
země, má tedy měření intensity tíže dalekosáhlý význam, neboť umožňuje poznání všech možností po
této stránce a je proto přímou povinností státních
celků, aby intensitu tíže zjišťovaly.
S t u d i u m t v a r u Zem ě. I po této stránce
je význam měření intensity tíže veliký. Jak bylo
řečeno, již Bruns je pokládal za jednu z pěti pomůcek nutných k určení tvaru Země bez hypotes.
Tvarem země rozumíme při tom geoid nebo některou jeho aproximativní náhradu, na př. sferoid,
elipsoid rotační, elipsoid trojosý, které se dají z výsledků intensity tíže jednodušeji odvoditi. Jejich odvození pak je žádoucí proto, že jsou geometricko
analyticky vyjadřitelné. Tvar geoidu určuje se pak
svými odchylkami (undulacemi) vzhledem k těmto
aproximativním tvarům.
Je třeba však ihned podotknouti, že je k tomu
zapotřebí rovnoměrně rozložené síté stanic po celé
zeměkouli, třebaže nemusí být tak hustá, jako v případech předešlých.
Uvedením těchto případů nejsou ještě všechna
upotřebení znalosti intensity tíže vyčerpána. Existuje jistě ještě I'ada otázek, k jejichž řešení může její
znalost přispěti. Jsou to na př. redukce různých měření geometrických za účelem jejich srovnání a jejich
dalšího použití (na př. vliv anomalií tíže na odchylky tížnic a pod.).
V tomto úvodu byly ujasněny některé základní
pojmy z oboru graviinetrie a byla odůvodněna jejich
důležitost, za tím účelem, aby další pojednání o tíži

(o vývoji a způsobu měření intensity tíže na území
bývalé ČSR, o redukcích výsledných hodnot g
a pod.), která budou v Z. O. postupně uveřeňována,
byla snadněji přístupna i méně informovanému čtenáři.
Praktický případ použití znalosti intensity tíže
se naskytl u nás na př. v r. 1938, kdy byla počítána
základna měřená v r. 1936 býv. Voj. zeměpisným
ústavem na Slovensku u Feledinců.5)
Vzhledem k tomu, že etalonování měřítek bylo
provedeno v Praze a měření u Feledinců, bylo nutno
zavést opravu Kg ze změny síly napínací, způsobené
změnou intensity tíže g. Při měření i etalonováflí
jsou totiž měřítka (dráty) napínána stejným závažím (10 kg), které však, jedná-li se o různá místa,
nemá stejnou váhu.6) Protože však napnutí drátu
a tudíž i jeho délka je mimo jiné (na př. tření na
kladce) hlavně odvislá od v á h y závaží, je nutno
při změně místa (tedy i g), zavést opravu z rozdílu g.
Oprava ze změny síly napínací se udává vzorcem7)
Kg
I-l= -

1

= li D (/32 -

= 0,00003
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/31)

T, kde

(q je průřez
.

drátu,

E moduí

pružnosti), D je délka základny, T je napětí drátu
/32 - /31 = 0,005 288 (sin2 CP2 - sin2 CPi) 8), CP2' q 1 ...
zeměpis. šířky míst měření a etalonáže.
Nás zajímá právě tento člen tJ2 - tJ1'
Nedalo by se mu nic vytýkat, kdyby normální vypočtené hodnoty JI se shodovaly se skutečnými hodnotami g. Ve skutečnosti tomu tak není a poměr

L JI
"

= /32 -

/31 je jen hrubou a často i chybnou
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,

v
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g

Případ dá se nejlépe objasnit na praktickém pnkladě. Bohužel nelze užíti čísel pro uvedenou základnu proto, že nemáme skutečných hodnot intensity
tíže ani pro Prahu, ani pro Feledince.
Pro objasnění musíme se proto spokojiti s příkladem jiným. Uvažujme, že etalonáž měřítek byla provedena v Brně a měření u Jihlavy. Při výpočtu použiji hodnot g měřených Sterneckem z býv. rakouského zeměpis. ústavu. Hodnoty jsou uvedeny v Mitteilungen d. M. G. I. Nejsou sice přesné, ale pro náš
výpočet stačí.
g
Nadmořská
JI
(normální) (Sterneck) výška V
980,946
235 m
981,007
49° 12'
Brno
980,924
514 m
981,025
49° 24'
Jihlava
5) Ing. B. P o I á k: Zpráva o měření základny u Feledinců (Masaryk. akademie práce, r. 1939, Č. 76).
G) Váha P =mg (hmota X zrychlení).
Zrychlení se
mění od místa k místu jako intensita tíže.
7) Dr. R y š a v ý: Měření délek invarovými měHtky
netuhými.
8) Dr. R y š a v Ý uvádí ve svém spise z r. 1918 ještě
původní hodnotu podle Helmertova
vzorce {J."':'" {J1
= 0,0051 (sin· 'P2 - sin 2 'P1), hodnota 0,005288 je vzata
z mezinárodního
vzorce pro normální intensitu
tíže
)' =)'0
(1
0,0052884 sin· cp - 0,0000059 sin· 2 cr), pí'ijatého od r. 1930.

=

+
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Pak platí:
L:. Y

-

Yo

= --0,018 = + 0,0000184
978,049
. 0,022

-L:.99 = - 978,049
-- = -

čítány pro jeden klad drátu (24.000 mm) a T =
10 kg.
V 1i V I./K91 pro rozdíl fP2 - ({J, = 10 v naší země· '
pisné šířce dá nám tato tabulka:

I.

(),0000225

II.

+

hou)

+

z normálních hodnot .
Ky=
0,039 mm,
ze skutečných hodnot
Kg = - 0,049 mm.
Vidíme tedy, že se obě hodnoty diametrálně líŠí.
Z toho je zřejmé, že dosud zaváděné korekce vypočtené z normálních hodnot, jsou nesprávné.
Dá se namítati, že oprava je malá, ale nesmíme
zapomenouti, že tento případ byl vybrán namátkou
a stanice jsou blízké. V jiném případě může být korekce mnohem větší. 9) .
V každém případě, nemáme-li hodnoty g) je nutno,
použijeme-li normálních hodnot, vzíti alespoň v úvalm výškový rozdíl stanic.IO) 2e tento rozdíl má podstatný vliv na opravu K, je patrno z této úvahy:
Máme stanice 1 a 2 o zeměpisné šířce fPI a fP2'
Rozdíl 1'2 - YI pro fP2 - fPI == 1° (v našich zeměpis.
šířkách) činí přibližně asi 90 miligalů. To odpovídá
přibližně výškovému rozdílu v2 - VI = 300 mP)
Z toho je patrno, že výškový rozdíl (při nedostatku skutečných hodnot g) nutno vzít stejně v úvahu
jako. rozdíl fP' Důležitý je i rozdíl místních anomalií,
ale ten můžeme získat jen přímým měřením.
Při této příležitosti můžeme uvážit cel k o vou
hod not uch Yb Y způsobené změnou délky mčEUra. Nazveme ji Kg:L;.
Abychom získali přehled, jakých hodnot může
tato oprava nabýt, znázorníme si vliv jejích jednotlivých částí. Pak celková hodnota chyby

+

+

Kgx; =K9I +K92
K9:3
Kg. +K95
při čem':
Kg, je vliv z rozdílů zeměpisných šířek fPI a fP2'
Označímejej I.
Kg, je vliv z rozdílů výšek nadmoř. v2 a VI' Označímejej II.
Kgo je vliv z rozdílů místních anomalií tíže (gO),
a (g)2' Označíme jej III.
Kg. je vliv z rozdílů hmot závaží m, a m2• Označíme jej IV.
Kg, je vliv z rozdílů tření na kladce tI a t2. Označíme jej V.
Pro číselné vyjádření těchto vlivů uvažujme místo
A (stanice cejchování), pro které platí hodnoty fP"
vIJ (go)jJ
m, a tI a místo B (místo měření) o hodnotách fP" v2' (gO)2' m2 a t2• Všechny chyby budou po-

51°

y=981,1673

50°

y= 981,0787

49°

y= 980,9894

Můžeme tedy pro
0
fP2 ({J, = 1 bráti
12 -

L:. y

'=

y'

rozdíl v mgal

I

y

cp

Dosadíme-li do vzorce pro opravu ze změny síly
napínací hodnotu z výrazu 1., dostaneme pro jeden
klad drátu (D = 24,000 m) a l' = 10 kg
Ky = 0,00003. 24.000 . 0,000018 . 10 =
0,0001296
pro výraz II.
Kg = 0,00003 . 24.000 . - 0,0000225 . 10 =
= - 0,0001620.
Pro základnu o délce D --. 300 kladů = 7,2 km,
byla by výsledná oprava (znaménko zjištěno úva-

}
}

88,6
89,3

11 = 89 mgal

0,08~ = 0,000 091
978,049

L:.

Dosazeno do vzorce Kg = ,u D - 1 T dá
Y
K9I ,= 0,000 03.24.000.0,000091.10
= 0,000 655 mm

I.
Vli v II. K92 pro ({J,-qJt=O
a v2-v,=100
m
12 i 11 udávají normální hodnoty intensity tíže
v nadmořské výšce = O. Proto musíme tyto hodnoty redukovat t. j. převést do skutečných nadmořských výšek míst A a B. Protože redukční koeicient
je u obou míst stejný, stačí, provedeme-li redukci
pro rozdíl v2 - v1•
Redukci můžeme provést vzorcem pro volný
vzduch Yx =)'0 - 3086.10-7• VIII'
6 Y = Y2 - 1'1 = 3086.107• (v2 - v1)
6Y
0,031
-=----=
0,0000317 (pro v2 - v1 = 100 m).
Yo
978,048
Dosadíme-li tuto hodnotu do obvyklého vzorce,
dostaneme pro v2 - v1 = 100 m
K92 = 0,00003.24.000.0,0000317.10
=
= 0)000 288
II.
V 1i v. III. Uvažujeme-li opět redukci ve volném
vzduchu, můžeme připustit, že i v nepříznivém případě nepí'ekro~í součet místních anomalií tíže hodnotu 150 mgalů. Dosadíme-li tuto hodnotu (gO)2-- (gO)1 =0,150

°

(gO)2- (g00=~150
= 000 153
go
978,049'
do užívaného vzorce, dostaneme
pro ({J2 - 1p, = a v2 -- v1 = vliv z rozdílu místních anomalií
K93 = 0,000 03.24.000.0,000153.10
=
= 0)001104
III.
V 1i v IV. Použije-li se při cejchování jiného závažÍ než při měření, je nutno zjistit, jakým způsobem se uplatní rozdíl jejich hmot.
Vyjdeme ze vzorce L =Lo (1
fA,T)12)
6 L = L - Lo = fA,T. Lo = 0,0072 m
(pro fA, = 0,000 03, T = 10 kg) L = 24 m),
7,2 mm
pak pro L:. T = 0,001 kg bude 6 L = 10.000 =

°

°

+

= 0)000 72

=g+

mm = Kg.
. IV.
Protože se při měření závaží střídají bez určitého
pořadí, je nutné, aby jejich váha byla určena co nejpřesněji a aby chyba ve váze nepřesahovala mez
0,2 gr.

11) Pro CP2> CP1 je i Ti! > T1 a , .. naměřená délka je
menší,Kg je kladné a opačně.

12) Dr. R y š a v ý: Měření délek invarovými měHtky
netuhými, Praha 1918/9.

9)
=

+

Pro základnu u Feledinců vyšla oprava K"

-·0,31 mm.
lU)

Použijeme-liredukce pro volný vzduch go

3086 h_ . 10-7•

=

1940/35

V I i v V. Zjistiti vliv změny tření na kladce (rozdíl při cejchování a při měření) je velmi obtížné,
Dosud nemáme žádné zařízení k jeho určenÍ. Při
měření v terénu musel být k závaží přiložen ještě
přívažek 30-50 gr, aby se přemohlo tření a drát
se pohnu!. Tento přívažek má určitě vliv na délku
drátu, ale je třeba zjistit rovnici, podle které se
tento vliv projevuje, Snad by se to dalo zjistit empiricky tím, že by se ke drátu zařadil citlivý dynamometr a přidáváním závaží na závěsu, by se určil
empirický vzorec, který by se pak p~i výpočtu základny vzal v úvahu,
Tato část chyby může jistě dostoupit značných
hodnot, a proto je nutné ji zjistit,
Pro přehled uvádím vliv jednotlivých chyb tabelárně:13)

pro

lp2 --

lpl

= 1°

pro v2 -v1 = 100 m
pro (go) 2 - (go) 1 =
=150 mgal
pro m2
pro t2

-

ml

--

= 0,001

kg

tl = 0,001-kg

Uvažujeme-li na př, případ,,~;
lp2 lpl = 4",
vl = 300 m, (gO)2 (Uo)l-,.o:.150 mgal,
m2 - mj = 0,001 kg a pro základnu dlou1lQ~J,2 km
(tři sta kladů), dostaneme:
.
Kg:E
300 (0,000655,4
0,000 288.3
0,001104
0,000720) = 1,539 mm,
Určíme-li Ky pro tuto základnu z dosud po-,
užívaného vzorce, dostaneme Ky= 0,786, Může tedy \.
celková chyba v určení této opravy (nepřihlížíme-li
13) Váha závaží pro aparaturu zeměpisného ústavu
určena naším cejchovním úřadem v mezích 10,000 k neznámé K95) dostoupiti hodnoty
Kg:2-Ky=O,753
mm,
± 0,001 kg',
v2

+

=

ď;;"".,

+

+

+

.

Ábaky pro určeni relatlvni vlhkosti vzduchu.
Při vykonávání časové služby v II. geodetickém
ústavě brněnské techniky a při měření zemské tíže,
které koná tento ústav již třetí rok ve spolupráci
se zeměpisným ústavem min, vnitra v Praze, je třeba
určovati často relativní vlhkost vzduchu ve sklepě,
kde jsou umístěny astronomické hodiny, resp, kyvadlový stroj, Relativní vlhkost R určuje se Assmannovým aspiračním psychrometrem, po př, vlasovými vlhkoměry, jež se však musí čas od času
kontrolovati zase srovnáním s aspiračním psychrometrem, Relativní vlhkost R počítá se ze čtení 't
suchého a čtení ť vlhkého teploměru a z (redukovaného) tlaku vzduchu b takto: nejprve se vypočte
podle· Spr U n g o v y formule (Das Wetter, roč,
1888):
1
b
e= E'-- (t-ť) , (1)
2
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Teplota

oe

'O

'1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
,16
17
18
19
20

7'51
8'05
8'61
9'21
9'84
10'52
11'23
11'99
12'79
13'64
14'53
15'48
16'48
17'54

7'57
8'10
8'67
9'27
9'91
10'59
11'31
12'07
12'87
13'72
14'62
15'58
16'58
17'65

'2
7'62
8'16
8'73
9'33
9'98
10'66
11'38
12'14
12'96
13'81
14'72
15'68
16'69
17'76

'3
7'67
8'21
8'79
9'40
10'04
10'73
-11'45
12'22
13'04
13'90
14'81
15'78
16'79
17'87

napětí e vodní páry při měření psychrometrem, Pří
tom E' je napětí n a s y cen é vodní páry při teplotě
t' vlhkého teploměru, b tlak vzduchu v mm Hg, Relativní vlhkost R vypočte se pak podle vzorce:

kde E je napětí n a s y cen é vodní páry při teplotě t suchého teploměrupsyehrometru.
Napětí E,
resp. E' urěí se na př, z tabulky, která je uvedena
v díle »Aspirations-Psychrometer-Tafeln, herausgegeben \TomKoniglich Preussischen meteorologiachen
Institut«, 2, vyd" Braunschweig 1914,*) na str, 1-4
pro teploty od - 350 e do
100Q e, Uvádím zde tu
část tabulek, která padá v úvahu pro naše úkoly:

+

'4

'5

7'72
8'27
8'85
9'.46
10'11
10'80
11'53
12'30
13'12
13'99
14'91
15'87
16'90
17'98

7'78
8,32
8'91
9'52
10'18
10'87
11'61
12'38
13'21
14'08
15'00
15'97
17'00
18'09

*) Citovány v dalším jako A, P, T,
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'6
7'83
8'38
8'97
9'59
10'24
10'94
11'68
12'46
13'29
14'17
15'10
16'08
17'11
18'20

'7
7'88
8'44
9'03
9'65
10'31
11'01
11'76
12'55
13'38
14'26
15'19
16'18
17'22
18'31

'8
7'94
8'49
9'09
9'71
10'38
11'09
11'83
12'63
13'46
14'35
15'29
16'28
17'32
18'42

'9
7'99
8'á5
9'15
9'78
10'45
11'16
11'91
12'71
13'55
14'44
15'38
16'38
17'43
18'54

Aby se usnadnil výpočet hodnot e a R, jsou v uvedeném díle na str. ~100 ~,odrobně tabulovány hodnoty e (na desetiny mm Hg) a R (na celá procenta)
jako funkce dvou argumentů t a ť, postupujících po
0'10 C. Při tom se předpokládá, že b = 755 mm Hg.
Tento předpoklad většinou stačí. Při určování e a R
nutno obecně prováděti dvojí interpolaci. Jde-li
o větší pfesnost, musí se respektovati tlak vzduchu
b. K hodnotě e, určené podle tabulek na základě
zjednodušeného Sprungova vzorce (b = 755 mm

mezi 70% až 95%. Z toho už plynou meze pro rozdíl
(t-ť).
Pomocí A. P. T. byla sestavena tabulka:
Pro R=70%

Hg) :

,1,

e=E-

2

(t-t),

nutno pak připojiti opravu
1
I
755- b
11 e =2" . (t-t ), 755 .
Tato oprava
jako funkce
žaduje tedy
k hodnotě R

je v A. P. T. tabulována na str. 102
argumentů b a (t-ť). Její určení vyobecně zase dvojí interpolace. Rovněž
nutno pak připojiti opravu

L1e
L1R=100'E'
která je tabulována v A. P. T. na str. 103-105
s argumenty t a L1 e.
Kromě toho uvádějí tabulky na str. 106 hodnoty
druhého členu Sprungovy furmule:
A

=! (t-t')~

(3)

2
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Také tato tabulka má dva argumenty, b a (t-t/),
Určíme z ní dvojí interpolací hodnotu A, odečtením
od E' dostaneme pak e. Abychom určili R, musíme
e násobiti činitelem 100/E, jenž je pro teplotu t
jako argument tabulován na str. 107 A. P. T.
Vidíme celkem, že určení e, beroucí ohled na tlak
vzduchu b, vyžaduje na př, tohoto postupu:
1. Určení E' (tabulka na str, 1-4,
terpolace) .

jednoduchá in-

2. Určení členu A (tabulka na str. 106, dvojí interpolace) .
3. Utvoření rozdílu E'- A = e.
Chceme-li určiti i R, musíme
4, určiti hodnotu 100/E (tabulka na str. 107,.
jednoduchá interpolace)
5
•..
100
R
a .. vypoclsb soucm e , E = .
v'

Postup je tedy dosti zdlouhavý a zejména nepříjemné jsou dvojité interpolace. Proto sestrojil autor
článku dva a b a k y, které ve spojení s otištěnou tabulkou usnadňují výpočet e i R. První abak je pro
rovnici (3), druhý pro rovnici (2). Výpočet e a R
se provádí - zejména máme-li vypočísti řadu hodnot e a R - pohodlně ve formuláři (je v něm současně uveden číselný příklad) :
1.

2,

3,

4.

5,

6.

7,

8,

9,

t
ť
b
t-t'
E'
E
A
e
R
18·73 15·91 736·28 2,82 13,56 16'21 1,38 12·18 75,1
Pokud jde o meze jednotlivých proměnných, bylo
předpokládáno, že teplota t je v mezích od + 10° C
do
200 C a že relatívní vlhkost R se p~hybuje

+

Pro R=95%

t-ť

t

ť

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7'4
8'3
9'2
10'1
11'0
11'9
12'8
13'7
14'6
15'5
16'4

2'6
2'7
2'8
2'9
3'0
3'1
3'2
3'3
3'4
3'5
3'6

0'4
0'45
0'5
0'5
0'5
0'5
0'5
0'5
0'5
0'6
0'6

9'6
10'6
11'55
12'5
13'5
14'5
15'5
16'5
17'5
18'4
19'4

Z tabulky vidíme, že se (t-ť)

,,'

t-ť

ť

pohybuje v mezích

+ 0'4 C až + 3'6' C, Tyto meze byly zaokrouhleny
na + 0'4 C až + 4'0 C, - Z tabulky pro napětí
nasycené vodní páry plyne, že mezím + 10 až
0

0

0

-+- 20° C pro t odpovídají meze 9'21 až 17'54 mm Hg
pro E. Byly zaokrouhlelny na meze 9 až 18 mm Hg.
Mezím 7'4 až 19'4° C pro ť odpovídají meze 7'72 až
16'90 mm Hg pro E', Pro tlak vzduchu byly voleny
meze 660 až 760 mm Hg. Z rovnice (3) pak dostaneme meze pro A : 0'175 až 2'033 mm Hg. Byly zaokrouhleny na 0'16 až 2'10 mm Hg. Konečně potřebujeme ještě meze pro e. Abychom dostali nejmenší
h'Jdnotu e = E' (ť) - A (t-ť, b), musíme položiti b = 760 mm Hg. Jde tedy o minimum výrazu
'1'
,
E' (tI ) - -760 (t-t I ). DosazuJeme1 sem za t po1510
stupně různé hodnoty od nejmenší možné 7'4" C a
za (t-ť) vždy největší možnou příslušnou hodnotu,
najdeme, že výraz má minimum 6'41 mm Hg pro
ť = 7'411 C. Podobně se vyšetří, že maximum e nastane pro b = 660 mm Hg a pro ť = 19'4° C a bude
rovno 16'64 mm Hg. Tyto meze byly zaokrouhleny
na 6 až 17 mm Hg.
S e str

o jen

í a b a k ů.

I. Abak pro hodnotu A

1

b

= -2 (t-t') 755'

Logaritmováním

rovnice dostáváme rovnici tvaru
A sestrojiti spojnicový abak se třemi rovnoběžnými přímými

f, (x)

+ ' (y)
2

=

13 (z). Můžeme tedy pro

stupnicemí 11 log (t-t'), 12 log b, ~~12
log A, kde
11 • I 12
I" 12 jsou vhodně volené moduly. Byly voleny tak,
aby délka stupnic (t-ť) a b byla přibližně 200 mm.
Tak se dostane 1, =--= 200 mm, hodnota 12 byla pak
zaokrouhlena na 12 = 3300 mm. Tím se prodlouží
stupnice pro b na 202'19 mm, Modul stupnice A je
pak už zcela určen a je roven 188'57143 mm.

Intervaly proměnných volíme pro stupnici (t-ť)
0'02 od 0'4 do 1'0, pak 0'05 od 1'0 do 3'0 a kon8řně
0'1 od 3'0 do 4'0. Nejmenší dílek 1'46 mm bude
u (t-ť) = 3'0. Pro celou stupnici b volíme interval
1 mm Hg, nejmenší dílek 1'88 mm bude na konci
stupnice. Na stupnici A volíme od 0'16 do 1'00 interval 0'02, od 1'00 do 2'10 interval 0'05, Délka stup-
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nice bude 210'84 mm, nejmenší dílek 1'65 mm je

11 • 12
-log R. Moduly 11 a 12 byly zase určeny tak,
11
12
aby stupnice byly přibližně 200 mm dlouhé. Hodnoty
takto určené byly zaokrouhleny na 11 = 442 mm.
12 = 664 mm, Délka stupnic e a E bude pak 199'92
a 199'88 mm, K jejich výpočtu stačí zase logaritmy
pětimístné, Nejmenší dílek stupnice e 1'13 mm je
u e = 17, nejmenší dílek stupnice E 1'61 mm je
u E = 18. Modul stupnice proR je pak již určen a je
roven 265'35985 mm, Stačí bráti 19 = 265'360 mm a
počítati stupnici R logaritmy pětimístnýini. Stupnice
R byla sestrojena od 60% do 100%, její délka je
58'87 mm, nejmenší dílek 1'16 mm je u R = 100%\'
Pro celou stupnici e i E byl v~len jediný interval
0'1 mm Hg, pro celou stupnici R interval 1 %' Vzdálenost stupnic e a E byla zase volena 200 mm, stupnice R je od stupnice e vzdálena 79'93 mm,

+

u A=l'OO,

Vzdálenost stupnic (t-ť) a b byla volena 200 mm
(tak, aby index neprotínal stupnici A pod menším
úhlem než 45°), Stupnice A dělí vzdálenost stupnic
(t-ť) a b v poměru 200 : 3300, t, j, její vzdálenost
od stupnice (t-ť) je 11'43 mm. Při výpočtu stupnic
(t--ť) a A stačí bráti logaritmy pětimístné, při
počítání stupnice b byly brány logaritmy sedmimístné.
II, Abak pro R = 100.

e

E'

Logaritmováním
dostaneme zase rOVnICI, pro
kterou lze sestrojiti spojnicový abak se třemi rovnoběžnýmipřímými stupnicemi 11 log e - 12 log E a

l-[ -A
40

L

20

"
3'0

'5

-A- -i- (!-tl.,h
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R.-loo-t

Rozbor

přesnostL

+

U spojnicového abaku pro rovnici 11(x)
12(Y) =
= f3(z) jsou - nehledíme-li k chybám z nestejnoměrného sražení papíru, na němž je abak vynesen,
a k chybám při vynášení abaku - dva druhy chyb :
chyby nahodilé (index n) a chyby systematické
(index s). Uděláme-li při nastavování na stupnici x
chybu (nahodilou) Axn, na stupnici y chybu AYn
a při čtení na stupnici z nahodilou chybu AZn je
- jak se dá snadno dokázati - vliv těchto chyb na
výslednouhodnotu z dán - až na veličiny druhého
řádu - výrazem
!'l(X)
chn= f'3(Z)

+ f'3(Z)

(X2-X1)2

AYn

+ AZn-

.1 ~"lmaxJ +
+

(Z2

Zl)2

r I" 1max I

Při tom je ~ I" 2max

l 13(z)

l f"
I

~

!+

I f'lmin I

.1 f" 3max I.

maximum druhé derivace funk-

3max J

~ v intervalu
J

nimum první derivace
Systematické chyby vznikají, interpolujeme-li lineárně (okem) na stupnici funkce, která není sama
lineární. Interpolujeme-li na stupnicích x, Y, z mezi
čárkami Xv x2; Yv Y2; Zl' Z2' je vliv chyb systema-

.\ 1:'2max

8

I f'3min I

8

r 11(x)
ce ~ f (y)

(Y2-Y~

I f'3min I

8

2

f'2(Y)

AXn

tických na výslednou hodnotu z, jak se dá ukázati,
nejvýš roven (až na členy druhého řádu)

r Xl'

X2

~ Y1, Y2

l Zl,Z2

I
~

a

J

{i.}i

mln

je mi-

.min

la (z) v intervalu {z , z + ,12 },.
Zv Z2

z značí přesnou hodnotu výsledku, z

+ Az

hodnotu,
kterou dostaneme, dopustíme-li se při nastavování
na stupnicích X a Y chyb systematických Axs a Ays.·
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Vyšetřme podle těchto obecných vzorců přesnost
našich abaků!
1
b
1'. Abak pro A
(t-ť) ~.
2
755
Zde je

2. 1'00 s. t-ť s. 3'00. Stejně jako v případě 1.
zjistíme, že Ichnl s. 0'0077 a I ch,1 < 0'0029, tedy
celkem vliv všech chyb menší než 0'0106.
3. Pro 3'00 -< t-ť < 4'00 konečně najdeme, že
IchTlI ~ 0'0103 a !chsl < 0'0007. Celková chyba menší
než 0'0110.
Celkem můžeme říci, že určíme z prvního aba~u A
s chybou L1A menší co do absolutní hodnoty než
0'0110. Tato má za následek v R chybu IR =

=-

II (x) =

log

(t-ť) ,

= logb) 13(z) = logA.

12(y)

Vliv chyb nahodilých je tedy
c

h

n

A
= t-t"

L1

(

,

t--t )n

+ Al)' L1bn

+

L1An•

=

Předpokládáme, že nahodilá chyba při nastavování resp. čtení na stupnici je co do absolutní hodnoty menší než desetina příslušného stupnicového
intervalu. Stupnice (t-ť) rozpadá se na tři úseky,
v nichž je stupnicový interval vždy stálý:

+ 5~U-= 0.0031.

15~00

Pro vliv chyb systematických

bude platit

M
1
1
I ch,. s8':i500'~I

---0:42
0,.5033

M
1

660'

+ 8'~11-+
0,5033

M

+

1
1
8' 2500'

0,16'

M-

a J'e

!L1RI
< 100.0'0110
, -9
-= 0'122,

e
= 100 --.
E

Zde je pro celou stupnici e i E interval stejný 0'1,
pro celou stupnici R interval 1%' Stejně jako sub I'
se zjistí, že Ichnl_~ 0'3222, vliv chyb systematických
!chsl ~ 0'0085, t. j, absolutní hodnota celkové chyby
je menší než 0'3307.
Shrneme-li výsledky pro oba abaky, můžeme říci,
že relativní vlhkost R je určena s chybou co do absolutní hodnoty jistě menší než 0'122 + 0'331 = 0'453,
t. j. R je určeno jistě na 1 % správně. Ve skutečnosti
je přesnost větší, neboť při jejím odhadu byly všude
předpokládány nejnepříznivější možné podmínky.
Ke konci děkuji p. Ing. C. K. Štrosovi za pečlivé
vynesení abaků.

1. Pro 0'4 < t-ť _< 1'00 je interval 0'02 a
S
0'5033. Dále A/t-ť
== b/1510 5. 0'5033,
A/b = t-ť /1510<
1/1510, tedy

<. !!::~~3 +

L1A/E

II'. Abak pro R

A

I chTl !

-100.

P o zná m k a. Po připravení článku k tisku byl jsem
upozorněn p. Dr. R. Zawadilem ze Státního ústavu me-teorologíckého v Praze na práci H. Knoblocha: Ein
Psychrometer-Nomogram fiir den Donnersberg (Erzgebirgs-Zeitung 1929, Donnersberg-Sonderheft, str. :39 až
41), kde se autor zabývá podobnýmúkolem pro případ
b
688 mm Hg (střední tlak vzduchu pro Milešovku).

= 0.0011,

0'5033

kde M je modul pro převod logaritmů přirozených na
logaritmy dekadické. Celkový vliv chyb nahodilých
i systematických bude menší než 0'0042.

=

[Z II, g-eodetickéhoústavu České techniky v Emě.]

.Příspěvek
ke zkoušení způsobilosti stereofotogrametrfckého

Zkoušení stereoskopické
schopnosti
OCI. Přes to,
že stereoskopické vidění je známo již velmi dlouho,35)
bylo ho pro účely měřické použito teprve při konstrukci stereoskopického
dálkoměru
(stereotelemetru).36) Po vyrobení těchto prvých stereoskopických přístrojů bylo přikročeno k praktickým zkouškám. Seznalo se, že mnoho lidí k měření se stereoskopickými dálkoměry se nehodí a naopak, že
jsou někteří jednotlivci, kteří mají mimořádnou
schopnost.

35) Před 100 lety učinil zvlášť cenný objev angl. fysik
Ch, W h e a t s t o ne: vynalezl zrcadlový stereoskop
(1833). Stereoskop čočkovýbyl vynalezen později (1858).
-- Na anaglyfech mají zásluhu fysikové H. W. D o v e
a W. RolI m a n n; vynález uveřejnil ve francouzské
Akademii a uvedl v praksi J. Ch. ď A 1 m e i d a (1858).
-- Tisk anag-Iyfickýchobrázků si dal patentovati (1891)
a první anag-Iyfickéobrázky s barevnými filtry uvedl
do obchodu v Paříži (1894) L. D u c o s duH a u r o n.
36) Stereoskopický dálkoměr konstruoval vědecký spolupracovník fy C. Zeiss Dr. C. P u 1f r i c h (1899) podle
myšlenky inž. H. d e G r o u s i 11 i e r s e.

.něření.

Údaje dosavadních výsledků zkoušek stereoskopického vidění mezi sebou se značně liší. Hlavní příčinou toho je - kromě rozdílné schopnosti jednotlivých měřičů - různost použitých přístrojů, rozdílné podmínky při provádění zkoušek a účel, proč
byly prováděny, zda z hlediska fysiologického, lékařského či měřického. Také je dosti pravděpodobné, že stereoskopická schopnost očí obyvatelů různých krajin bude se lišiti.
Vlastní stereoskopická schopnost, posuzovati co
je blíže a co dále, je jiná, než schopnost, s jakou
dovede pozorovatel přivésti pohyblivou optickou
značku do koincidence se zaměřovaným bodem.
Většina normálně vidících lidí se vyznačuje při pohledu pouhýma očima ve volné přírodě stereoskopickou schopností asi 10" a při pozorování na stereoskopickém přístroji asi 15". Přirozeně, že přesnost u všech měřičů bude nižší při práci za zhoršeného osvětlení, _při měření na cíl málo výrazný,
když se chvěje vzduch a když měřič jest unaven.
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Při zkouškách měření stereoskopickými dálkoměry ve FranciP7) bylo zjištěno, že průměrný pozorovatel dovede "nasaditi" pohyblivou značku na zaměřovaný bod s přesností 15-20"
a pozorovatel
již poněkud cvičený s přesností asi 10". Dobrý telemetrista provede tento úkon s přesností 6-8" a
zvlášt dobří měřiči dosáhli za příznivých podmínek
přesnosti 4-5". Udává se - podle neúplných statistik - že k měření stereoskopickými dálkoměry
se hodí jen 18-30% měřičů.3S)
Pro zjišťování stereoskopické schopnosti očí sestavil Dr. C. P u I f r i c h zkušební tabulku ;39) její
úprava je patrna na zmenšeném obrázku (obr. 6).
Později byla konstruována nová zkušební tabulka40) (obr. 7, 8). Podobné tabulky byly sestrojeny
i v jiných zemích, na př. ve Francii (obr. 10) a
v Maďarsku.41) Byly také sestaveny zkušební stereoskopické tabulky pro účely lékařské,42) roentgenologii, které vĚak s předešlými nemají ničeho společného.
Aby pozorování se provádělo za podmínek pokud
možno stejných a zvláště aby bylo odstraněno Spolupůsobení nepřímého stereoskopického vidění, bylo
používáno geometrických čárových obrazců; u novějších tabulek je použito černých siluet. Tabulky
se zhotovují tím způsobem, že originál se př'esně
narýsuje ve zvětšeném měřítku, fotograficky zmenší
a přenese na skleněnou desku.
Nová zkušební tabulka Zeissova obsahuje 10 jednotlivých obrázků označených čísly (1) až (10).
Při stereoskopickém pozorování se objeví obrázky
v různých vzdálenostech. Pozorovatel má dojem, že
se dívá černě orámovaným oknem, na němž je nápis
"Neue Prufungstafel
fůr stereoskopisches
Sehenu
a "za oknem", v různých vzdálenostech v prostoru,
se vznášejí proti jasné obloze siluety desíti různých
obrázků.

Kdo se umí "dívati stereoskopicky",4,3) nepotřeboval by ani k pozorování tabulky stereoskop, ale
ke zkouškám se ho zpravidla použije. Je to Zeissův
stereo skop ohniskové dálky 150 mm, zvětšující
4krát (obr. 8). Zkušební tabulka se v něm upevní,
pozorovatel si připraví stereoskop pro odlehlost
svých očí a přiblížením nebo oddálením tabulky od
okulárů docílí správného zaostření obrazu. Tyto
přípravy jest provésti velmi pečlivě.
Zkoušení stereoskopického vidění záleží v určování správného vzájemného pořadí čtyř různých měřických značek, tvaru klínku, křížku, čárky a balonku, které jsou při každé z desíti siluet. Vždy
některá ze značek, nebo i dvě, jsou přesně nad siluetou, kdežto ostatní jsou bud' o málo vpředu nebo
za obrázkem.
Hloubkový rozdíl mezi jednotlivými měřickými
značkami je nejmenší u obrázku označeného ('),
kde lineární paralaxy jsou toliko 0,01 mm, což při
použití stereoskopu o f
150 mm činí v úhlové
míře

=

.!: . o" = 0,01 . 206265 = 14".

f ~
150
U každého dalšího obrázku jsou paralaxy vždy
o 0,01 mm větší, také u obrázku (Hl) činí 0,1 mm;
tomu odpovídá paralaktický úhel ~ž více než 2'.
Zkoušení je nejlépe započíti s obrázkem ('0),
u něhož parala.xy jsou největší a určení vzájemné
polohy značek nejsnazší. Zkouška se provádí tím
způsobem, že pozorovatel čte na př.: "Obrázek (10):
nejdále je křížek a balonek, oba ve stejné vzdálenosti, klínek je přesně nad obrázkem a čárka před
obrázkem". Zkoušející kontroluje správnost údajů
podle tištěného klíče40) a poznamená číslo toho
obrázku, u něhož ještě zcela bezpečně pozorovatel
určil správné pořadí měřických značek. Ti kdož chybují již na začátku zkoušky, v obrázcích (Hl), (9) a
(S),
stereoskopicky dobře nevidí a pro měření na

37) O II i v i e 1': La topographie sans topographes.
Paris 1929, str. 154.
38) Ma z u i r: Traité de Télémétrie. Paris 1931, str.
270.

39)P U I f I' i c h: Uber eine Prlifungstafel flir stereoskopischesSehen. Zeitschrift fur Instrumentenkunde,
Berlin,Berlin 1901, str. 249-60.
40)P u I f I' i c h: Neue Prlifungstafel fur stereoskopischesSehen. MeB 204. Zeiss, Jena 1908.
41) Maďarská zkušební tabulka je popsána v knize
S. K Ul' t z: Fotogrammétria 1., Budapest 1927, str. 73
až 79.

42) L u ft: Pruftafeln fur die Rontgenstereoskopie.
Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen, sv.
1)6. Leipzig 1937, str. 452-65.

43) Většina normálně vidících lidí se tomu naučí.
Obrázky se pozorují ze vzdálenosti normálního vídění
(asi 25 cm) současně oběma očima: levé oko pozoruje
levý obraz a pravé oko pravý. Je třeba se dívati jakoby
do nekonečna, aby osy oční byly spolu téměř rovnoběžné
a současně se snažit oči zaostřit (akomodovat) na vzdálenost obrazů. Oddělení konvergence od akcmodace dělává obtíže, ale cvíkem se to docílí. - Pokusme se pozorovati stereoskopické obr. 6 a 10 v textu! Pravděpodobně
se nám to zdaří, přesto, že povrch papíru a nepřesná
reprodukce působí poněkud rušivě.
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stereoskopických přístrojích
se nehodí. Naproti
tomu pozorovatelé, kteří stanovili bezpečně správné pořadí značek také u obrázku (2) a (1), mají
výbornou stereoskopickou schopnost. Celá zkouška
trvá jen několik minut. - Zkušebních tabulek lze
použíti nejen pro stanovení stereoskopické schopnosti očí, ale také ke cvičení a zdokonalování se
v této schopnosti; bylo by správné, kdyby s cvičením stereoskopické schopnosti se začalo již v mladém věku.
S použitím tří zkušebních tabulek Zeissových vyzkoušel pisatel v létech 1933-36 velký počet posluchačů zeměměřičského inženýrství zapsaných do
fotogrametrie. Výsledek zkoušek lze stručně zhodnotit v poznatku: asi 10% měřičů nevidí dobře stereoskopicky, dalších 70% má střední stereoskopickou schopnost a jen zbývajících 20% má stereoskopickou schopnost výbornou. - Při zkouškách pozorovatelé, kteří nosili brýle, měli je na očích. Aby
si navykli na správné stereoskopické pozorování,
které začátečníkům zpravidla dělá jisté obtíže, prohlíželi si před zkoušením, po dobu asi půl hodiny,
různé stereoskopické snímky ve čtyřech stereoskopech.
Třeba poznamenati, že výsledky zkoušek se týkají osob, které na stereoskopických
přístrojích
předtím nepracovali. Také okolnost, že nelze dosíci
stejných podmínek při zkouškách různých pozorovatelů je příčinou, že údaje nejsou zCf'la spolehlivé.
Pozorovatelé krátkozrací a s větším rozstupem očí
jsou při zkoušení stereoskopické schopnosti v jisté
výhodě, poněvadž prostorové obrazy se jim vytvoří
blíže. Z naznačených důvodů hrubé rozdělen! výsledků zkoušek postačí. Zaváděti různé váhy pozorování ~ pro obrázek (1'0) váhu 1 a pro obrázek
(1) váhu 10 - jak to prováděl prof. S a m e 1,3) nejistotu v získaných výsledcích neodstraňuje a zkoušky zbytečně komplikuje. Zavádění různých vah pozorování je v tomto případě pochybné, neboť už
v samotné tabulce mohou býti nepatrné deformace
a při obrázcích je používáno čtyř různých druhů
měřických značek a na tvaru značky také velmi záleží.44 )
Ke. hrubé zkoušce způsobilosti pro stereoskopické
měření lze použíti Zeissova stereomikrometru45)
(obr. 9). Zkouška záleží v tom, že pozorovatel se.
snaží po ,několikrát - otáčeje paralaktickým šroubem vždy ve stejném smyslu - "nasaditi" pohyblivou značku v prostoru na určitý bod a z řady po;
zorování se vypočte průměrná chyba jednoho měření.
Při zkouškách se stereorp.ikrometrem (obr. 9),
prováděných na posluchačích, bylo použito Zeissova
stereosKopu (obr. 8) a na místo stereogramu nové
Zeissovy zkušební tabulky; koincidence prostorové
značky se prováděla vždy na měřickou značku tvaMa u r e r: Uber das stereoskopische Tiefenunterscheidung-svermog-en.
Zeitschrift fiir Instrumentenkunde,
1929,str. 444-57. - S c h w i d e f s k y: Einruhrung in
die Luft- und Erdbildmessung-,str. 89.
45) P U If r i c h: »Stereomikrometer.« Internat. Archiv f. Photog-rammetrie, sv. II, 1911, str. 150-8. Stereomikrometer zur Demonstration des stereoskopischen MeBverfahrens nach dem Prinzip der wandernden
Marke. MeB 526.Zeiss, J ena.
44)

ru čárky při obrázku (1). Bylo celkem vyzkoušeno
230 posluchačů a z nich 106, t. j. 46%, docHovalo
již při prvním měření přesnosti větší než 0,02 mm,
což odpovídá úhlovým hodnotám paralax menších
než 28". Opakováním měření a cvikem přesnost se
ještě zvyšovala.
Statistickým výsledkům zkoušek stereoskopického
vidění a měření, prováděných s posluchači, nelze přikládati velkou váhu a proto podrobné výsledky
zkoušek neuvádíme. Přes to však tyto zkoušky ukazují jasně něco nového:' počet těch, kteří mají
dobrou schopnost pro stereoskopické měření, je poměrně značný a možno' říci, že pro stereoskopick~
měření se hodí nejméně "každý druhý".
Příklad, s jakou asi přesností lze stereomikrometrem provésti nastavení pohyblivé značky v prostoru na ostře znatelný bod, ukazuje tabulka 3.

Odečteníparalaxy
ao v mm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[.. ]

I

6,485
485
480
480
490
495
490
480
480
480
490
485
490
490
480
490
490
495
495
490

,

2
2
7
7

7
7
7
-3
2
-3
-3
7
-3
-3
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-8
-3
48 -48
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49
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,

-

4
4
49
9
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9
49
49
49
9
4
9
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9
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64
9
570

V

570
= -+- 5511.
19
-,
r

Této poměrně vysoké přesnosti - ma = -+- 0,0055
mm - stěží může dosáhnouti pozorovatel necvičený; z 230 posluchačů, které pisatel vyzkoušel, toliko
dva docHovali přibližně této přesnosti. - Ve snaze
docíliti lepších výsledků při měření stereomikrometrem brání okolnost, že pohyblivá značka není
"optická" ale "mechanická" (kovové hroty) a obě
značky nejsou přesně stejného tvaru a velikosti, což
působí při stereoskopickéw. pozorování neostrost
okrajů. Dalším zdrojem chyb je klouzání kovových
značek po skle, jímž je stereogram opatřen.
Poněkud spolehlivějších výsledků pro srovnání
schopnosti různých měřičů lze docíliti použitím stereoskopu SOM doplněného stereomikrometrem.46)
Místo hmotných, kovových značek jsou zde přesné
balonkové značky na skle. Bubínek paralaxového
46) Notice sur le Stéréoscope de démonstration et
d'entrainement. Service géographique de l'Armée.
Paris 1926.
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šroubu je rozdělen na 100 dílků, takže odliadem lze
ještě čísti tisíciny milimetru. Okuláry stereoskopu
mají ohniskovou dálku 120 mm. Kromě několika
zkušebních stereogramů náleží ke stereoskopu také
zkušební tabulka JJTest ďacuité stéréoscopique".
Je
upravena podobně jako nová zkušební tabulka Zeissova, má však místo desíti obrázků jen osm (obr.
10).
Nejsnáze lze určiti vzájemnou polohu značek
u obrázku (1), kde paralaxy dosahují v úhlové míře
200", nejtíže u obrázku (8), kde paralaxy činí toliko
20". Správné pořadí jednotlivých měřických značek
vzhledem k obrázkům a úhlové hodnoty paralax jsou
sestaveny v tabulce 4.

, I

Obrazek pro

Paralaxa

f = 120 mm:

I
I
I

Správné pořadí
značek:
čárka (nejdále)
balonek
(nad obrázkem)
křížek a klínek (před)
klínek
čárka
balonek a křížek
balonek a čárka
křížek
klínek

(4)

80"

křížek a čárka
klínek
balonek,

(5)

60"

křížek a klínek
čárka
balonek

(tJ)

45"

klínek
křížek
čárka a balonek

(7)

30"

křížek a klínek
balonek
čárka

(8)

20"

křížek a čárka
klínek
balonek

Obr. 9.
Stereomikrometr.
Stereomikrometr
se používá ve spojení se stereoskopem
(obr. 8), na který rámečkem R se upevní do roviny stereogramu. V praktické fotogrametrii stereomikrometr v této úpravě se nepoužívá, ale lze jím velmi
dobře předváděti princip stereoskopického měření pohyblivou značkou: Knoflíkem K posouváme v X-ovém
směru pravítko Px a v Y-ovémsměru tyčinku Ti až její
hrot se dostane v levém obraze na bod, jehož snímkové
souřadnice jest určiti; upnutím šroubu (ve spodu rámečku) poloha pravítka Px se zajistí. Otáčením mikrometrového šroubu se posouvá vpravo samostatně pravítko Pa s tyčinkou 1'2, jejíž hrot lze zařídit na identický
bod v pravém obraze. Při binokulárním pozorování se
objeví oba hroty tyčinek jako jediná značka prostorová,
kterou lze velmi jemně - otáčením mikrometrového
(paralaxového) šroubu - "nasaditi" na zaměřovaný bod
prostorového obrazu. Na stupnicích lze odečísti snímkové souřadnice Xl a Yl jakož i paralaxu a v milimetrech
a zlomky mm na bubínku B.

kazovali mimořádnou stereoskopickou schopnost vybral pisatel 17 posluchačů zapsaných do fotogrametrie, kteří o stereoskopické měření projevovali
opravdový zájem a na I. české oční klinice v Praze
podrobil jejich oči důkladnému odbornému klinickému vyšetření.4<l) Byla u nich zjištěna ostrost zraková pro každé oko zvlášť, a to bez brýlí i s brýlemi.
Toto zjištění - JJVisus" - bylo provedeno s použitím Snellenových optotypů. Dále byla zjišťována
Jaegrovými tabulkami akomodační schopnost každého oka, pupilometrem změřena vzdálenost očí a vyšetřeny oční vady (dalekozrakost, krátkozrakost,
astigmatismus, tupozrakost, šilhání). Účelem odborného klinického vyšetření bylo předepsání vhodných
brýlí, které by umožňovaly normální vidění a odstraňovaly astigmatismus.
Vyzkoušených přípa-

Když byla vyšetřena s použitím zkušební tabulky
dobrá stereoskopická schopnost a na stereomikrometru zjištěna způsobilost pro stereoskopické měření, měřič se podrobí soustavnému výcviku, který
spočívá hlavně v opakování měření: kr>ždýden, nejméně po dobu dvou měsíců provádí čtyři měření,
každé o desíti pozorováníchY) Bylo zjištěno, že tímto způsobem stereoskopická schopnost některých
pozorovatelů se několikrát, až i šestkrát, zvýšila.
Spolupráce s očními lékaři. Při zkouškách stereoskopické schopnosti a při měření stereomikrometrem se vyskytlo několik jednotlivců, kteří
o svých očích tvrdili, že "vidí dobře", ale ukázalo
se, že stereoskopicky jsou téměř "slepí". K bližšímu
objasnění těchto pNpadů - a také i těch, kteří vy-

TEST O' AcuiTt sTtRE:OSCOPiQL(

~
48) Klinické vyšetřování prováděla pí MUDr. M. Rcimová-Frantová;
případy jsou zapsány v ambulanční knize I. české oční kliniky ve dnech 2. IV. až 18. V. 1935.
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dů bylo sice málo, než aby se z nich daly činit rozsáhlé závěry a výsledky vyjádřily v procentech,
možno však říci, že:
1. Pozorovatel s oběma očima zdravýma a ostrostí
zrakovou normální, přibližně stejnou pro .obě oči,
vidí stereoskopicky zpravidla dobře.
2. Pozorovatelé, kteří mají oči se značně rozdílnou
ostrostí zrakovou a kteří snad trpí ještě nějakou
jinou vadou, zvláště astigmatismem, vidí stereoskopicky hůře nebo i špatně.
8. Osoby tupozraké nebo šilhavé49) zpravidla stereoskopicky dobře nevidí, a když, tedy jen špatně.
4. Užitím vhodných brýlí,30) které oční vady
uměle odstraní nebo alespoň zmírní, stereoskopická
schopnost značně se zlepší.
5. Stereoskopická schopnost lidských očí a způsobilost pro stereoskopické měření sotva závisí na
stupni ostrosti zrakové nebo na rozstupu očním; nezáleží ani tak na ostrosti zrakové, jako spíše na
bystrosti pozorovatele a jeho zkušenostech získaných cvikem.
Autorova metoda pro zkoušení způsobilosti stereofotogrametrického
měření s použitím stel'eokomparátoru a Gautierových mřížek. Zkušební způsoby

dříve popsané mají některé společné vady a nevýhody:
1. Je poměrně těžko dosíci toho, aby zkoušky
různých osob se prováděly vždy za stejných podmínek;
2. dosažené výsledky jsou poměrně hrubé a při
opakování zkoušky se zpravidla značně liší;
3. zkoušky se provádějí na přístrojích, jichž
v praktické fotogrametrii se nepoužívá.
Spolehlivé zkoušení třeba prováděti přímo na některém v praksi používaném fotogrametrickém
stroji. Dobře se hodí pro tento účel stereokompaz:átor"") (obr. 11), který je nejpřesnějším fotogrkmetrickým strojem vůbec a je používán také pro
řadu jiných prací rázu vědeckého a praktického.
Aby zkoušky bylo lze prováděti všude a za týchž
podmínek, je třeba používati také stejných fotogramů; rozdílné zrno emulse fotografické, různé
tvary zobrazených předmětů a různá totální plastika vyvolaly by opět nestejné podmínky. Autor používal místo stereogramů dvojice Gautierových mřížek.52) Při binokulárním pozorování ve stereokomparátoru se jeví Gautierovy mřížky jako jediná
černá mříž proti jasné obloze (obr. 13).

Obr. 11.
Stereokomparátor
Pulfrich-Zeissův.

v

Stručn1Í popis stereokomparáto?"ll. Na těžkém litinovém
podstavci 1 se posouvá otáčením
kliky 2 směrem
x-ovým celá horní polovina stereokomparátoru
i s oběHla deskami 8 a stereomikroskopem 10. Stereomikroskop
lze posouvati samostatně otáčením kliky 4 vodorovným
směrem Y-ovým. Rovněž samostatně se posouvá otáčením paralaxového šroubu 5 deska' pravá, při čemž levá
zůstává v klidu. Výšková paralaxa se odstraní šroubem 7,
posunutím pravé desky ve směru Y-ovém. Stereokomparátor jest založen na podobném principu jako

stereomikrometr
(obr. 9); rozdíl je pouze
tom, že pn
měření stereomikrometrem
prostorový obraz je nehybný
a pohybuje se značka, kdežto při měření stereokomparátorem je tomu naopak. Snímkové souřadnice se
zjistí na stereokomparátoru
s velkou přesností: na X -ové
stupnici 1.9 s vernierem (<'J
0,02 mm) se přečte lupou
souřadnice Xl a na Y-ové stupnici 20 lupou 21 se stejnou
přesností souřadnice Ut. Lineární'paralaxa
a se zjistí na
stupnici 22 (celé milimetry) a na bubínku 5 lze přímo
čísti setiny mm a tisíciny ještě odhadovati.

49) Nepatrné
šilhání, které sotva lze zjistiti a které
jinak vůbec nevadí, může při stereoskopickém pozorování na převáděcích strojích působiti rušivě. U Zeissova
stereoplanigrafu
se používá skel mírně broušených do
klínků, které si pozorovatel před očima vhodně pootočí;
upraví se tím správná konvergence očních os a získá příjemné stereoskopické pozorování.
50) Viz též: Fischer:
Vergleichende Priifung des
Einflusses von Brillengliisern auf das stereoskopisches
Sehen. Graefes Archiv f. Ophtalmologie, 1924, s. 441.

;;1) Pul
f I' i c h: Úber neuere Anwendung der Stereoskopie und iiber einen hiefiir bestimmten Stereokomparator.
Zeitschrift
fur Instrumentenkunde,
1902. Do c k: Rechnerische und zeichnerische Auswertung ..•
Wien 1932, str. 23-46.
'.2) Gautierova mřížka je asi 3 až 4 mm silná přesně
planparalelní skleněná deska s přesnou čtvercovou mřížkou jíž tvoří jemné. sytě černé čáry ve vzdálenostech
přesně I) mm. Dvojice Gautierových mřížek bývá přiložena ke každému stereokomparátoru
(i ke stereoautografu

=
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Zkoušení záleží v podstatě

ve zjištění přesnosti

Kresby (2): Dr. J. Klobouček.

a) monokulárního

měření pravým okem,
b) monokulárního měření levým okem a
o) přesnosti měření binokulárního.

A

Zkouška a) a b) se provede tím způsobem, že pozorovatel měří na Gautierově mřížce n-krát, nejdříve
pravým a pak levým okem, délku AB = cl, jako rozdíl x-ových souřadnic bodů B a A (srovn. obr. 12,
13). Průměrná chyba jednou měřené délky d je
dána výrazem
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[vvJ
n-1

---

=
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(11)

Aby prl opakování měření x-ové čtení nezačínalo
vždy na stejném místě X-ové stupnice, po každém
změření délky d se posune vernier o malou, jinak
ale zcela libovolnou hodnotu. Při měření je zvláště
dbáti toho, aby klikou (šroubem) bylo dotáčeno vždy
ve stejném smyslu; dbá-li se toho, bude vliv šroubových chybO") velmi malý a prakticky bezvýznamný. Teplotu a její změny mezi měřením';4) není
třeba zjišťovat, poněvadž se tu vyšetřuje průměrná
chyba jednoho nastavení optické značky na určitý
bod a celé měřeni trvá jen krátkou dobu.
Jaké přesnosti lze dosíci, ukazuje číselný příklad
zkoušky monokulárního měření levým okem (tabulka 5).

VZdálenost/.
d
v--d - do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

58,44
58,72
58,84
58,55
58,28
58,07
57,79
57,53
57,23
56,93

83,43
83,72
83,83
83,55
83,28
83,28
82,78
82,53
82,23
81,93

24,99
25,00
24,99
25,00
25,00
25,00
24,99
25,00
25,00
25,00
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--[vv] -- = -+/ 2. (n-l)
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o
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7
7
-3
-3
-3
7
-3
-3
-3
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Zkouška o) se provede zjištěním průměrné chyby
ma jednoho měření paralaxy z n-pozorování:
a ke strojům převáděcím) a slouží nejen jako přesná
pomůckak rektifikaci těchto strojů, ale též k některým
přesným pracem srovnávacím (př.: měření smršťování
fotografických emulsí).
G:1) Her z: -Uber Beriicksichtigung der Schraubenfehler bei den Ausmessungen der Photogramme. Int.
Archiv f. Photogrammetrie, sv. I, 1909, str. 199.
o") K r a u s: Uber den' EinfluB von Temperaturdifferenzen am Stereokomparator auf die Genauigkeit des
stereoskopischen MeBverfahrens. -Int. Archiv f. Photogrammetrie, sv. IV, 1913/14, str. 26.
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Přesnost, s jakou cvičený pozorovatel dovede binokulárně měřit na Gautierových mřížkách, ukazuje
příklad v tabulce 6.
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=

Při nařizování optické balonkové značky do prostorové koincidence s mřížkou (obr. 13) jest opět dbáti
toho, aby paralaxovým šroubem bylo dotáčeno vždy
ve stejném smyslu. Údaj na bubínku paralaxového
šroubu se přečte odhadem až na 0,001 mm; k přesnějšímu odhadu desetin dilků bubínkové stupnice se
použije lupy.
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49
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9
9
9
49
9
9
9
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a průměrná chyba jednoho monokulárního nastavení
značky na bod a odečtení souřadnice bodu A nebo B:
mx

-d

[

n

Odečtení
paralaxového
šroubu ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12,711 mm
710
711
715
712
712
713
714
712
713
715
713
713
721
714
712
714
712
714
713

.]
ma

I

-+-

-V[VVln-l

-

1,7
2,7
1,7

-1,3
-0,3

2,89
7,29
2,89
5,29
0,49
0,49
0,09
1,69
0,49
0,09
5,29
0,09
0,09
2,89
1,69
0,49
1,69
0,49
1,69
0,09

11,3 -11,3

36,20

\

-2,3
0,7
0,7

I

-0,3
-1,3
0,7
-0,3
-2,3
-0,3
-0,3
1,7
-1,3
0,7
-1,3
0,7

I

a= 12,712 mm

=

vv

v=a-ao
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-.-

36,20
/0 -19

= -+- 1,4 .u

Naznačeným způsobem autor vyzkoušel:
I. všechny prakticky činné fotogrametry
ného ústavu, a dále pro srovnání,

zeměpis-

II. několik osob, které o stereofotogrametrické
měření se zajímaly, ale na stereoskopických strojích
dosud nepracovaly.

Výsledky provedených zkoušek jsou sestaveny
v tabulce 7; 111., a ma jsou udány v tisícinách mm.
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Monokulární měření okem
pravým
levým

4,5
4,6
6,5
6,3
4,5

3,4
4,1
6,5
6,3
3,6

5,1
4,8
5,6
6,7
6,2

5,7
4,9
4,8
4,6
5,4

Binokulární
měření

Z výsledků při zkouškách získaných (tab. 7) je
patrno, že schopnost monokulárního měření byla
u pozorovatelů cvičných i necvičných prakticky
téměř stejná, kdežto stereoskopická schopnost očí
pro měření binokulární u pozorovatelů cvičných byla
průměrně dva a půl krát vyšší.
Závěr. Dobrá stereoskopická schopnost očí je pro
fotogrametra požadavkem základním. Je možno ji
zhruba zjistit použitím zkušebních tabulek a stereomikrometru. Přesné zjištění lze provésti na stereokomparátoru; popsaná metoda autorova - zkoušení s použitím Gautierových mřížek - dobře vyhovuje a je snadno proveditelná.
Samotná dobrá stereoskopická schopnost a znalosti teoretické v tomto oboru však nestačí k úspěš-

nému provádění stereofotogrametrického měření; je
zapotřebí ještě školení topografického a dobré celkové tělesné zdatností, poněvadž práce na převáděcích
strojích je dosti namáhavá. 55) Menší rozdíly ve
stupni stereoskopické schopnosti různých fotogrametrů nemají v praktické fotogrametrii významu,
poněvadž zůstávají v mezích mechanické a optické
přesnosti fotogrametrických strojů a v mezích nepřesností plynoucích z nerovnoměrného smršťování
fotografických emulsí, zvláště filmů. Praktický výcvik fotogrametra na převáděcím stroji trvá průměrně 3 měsíce.
Podle poznatků získaných v Německu, ve Svýcarsku a ve Francii, pracují fotogrametři denně asi
7 hodin; osvědčilo se pracovati bez přestávek.
Ročně pracují na převáděcích strojích zpravidla jen
3 až 4 měsíce, načež bývají pro změnu přidělováni
k jiným pracem.
Seznam použitých strojů a porn>lcek. Ze sbírek Ústavu
g-eodesie:Stereokomparátor Pulfrich-Zeissův pro desky
rozměru 9X12 cm. 3 Zeíssovystereoskopy (f = 150 mm),
3 Zeissovy stereomikrometry, 3 nové zkušební tabulky
pro zjišťování stereoskopické schopnosti očí, Zeissův
stereoskop zrcadlový a malý stereoskop Z.-A. - Ve fotog-rametrickémoddělenízeměpisnéhoústavu: stereokomparátor pro desky rozměru 13X18 cm, stereoautograf
Zeiss-Orlův, Zeissův projekční multiplex s 5 projektory
a stereoplanig-raf C/5.
S,,) Bylo zjištěno, že některým osobám měření na stereofotogrametrických strojích může působit i nervové
choroby (s1·ovn.: IV. Congr,es International de Photog-rammétrie.Proces-verbaux des séances des Comissions.
Paris 1936, str. 355).
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Pozemkový kata str postrádá dosud pomůcky pro
snadné zjišťování údajů o veškeré držbě jednotlivého držitele, pokud je tato držba rozptýlena v několika katastrálních územích. Prakse ukazuje, že by
zavedení podobné pomůcky mělo pro účel pozemkového katastru svůj dobrý význam.
Vyskytují se totiž dotazy stran o celkové držbě
jednotlivého držitele rozptýlené v několika katastrálních územích, je třeba vydávati osvědčení
nebo potvrzení o posledním stavu takové držby a,
jestliže není k dotazu připojen soupis všech katastrálních územi, ve kterých držba leží, je dosud dosti
obtížné, ne-li dokonce nemožné, vyříditi dobře a
spolehlivě dotazy zmíněného druhu.
Též přípravné práce konané katastrálními měřickými úřady pro statistické Ěetření podle vyhlášky
pi'edsedy vlády ze 4. prosince 1939, Č. 301 ~b. z. a n.,
ukázaly, jak prospašné by bylo zavedení podobné
p o m ů c k y p o zem k o v é h o k a t a str u. Za
účelem statistických přípravných šeti'ení o pozemkové držbě vyplňovaly katastrální měřické úřady
štítky o pozemkové držbě. Do těchto štitků byly vpisovány hlavní údaje o držbě v každém katastrálním
území podle zápisů v pozemnostních arších. Vyplně-

né štítky byly pak tříděny a to podle bydliště držitelů. Štítky držitelů, majících pozemky v několika katastrálních územích, byly pak spojovány. Při tom
se vycházelo z předpokladu, že pozemky jednoho
držitele, pokud nejde o půdu velkostatkářskou nebo
lesní, tvoří jeden hospodářský celek, leží-li v okruhu
nejvýše 10 km od držitelova bydliště. Práce ukázaly,
že se vyskytuje dosti hospodářských celků,. t. j.
držby jednotlivého držitele, jejichž půda je rozptýlena v několika katastrálních územích, a rozbor výsledků těchto prací, který byl proveden, mluví pro
zavedení pomůcky pro zjišťování úhrnné držby jednotlivého držitele v pozemkovém katastru způsobem dosti přesvědčivým.
V měřickém okrese Klatovy bylo vyhotoveno a
roztříděno celkem 16.268 štítků. Z toho bylo 2665
štítků spojovaných, t. j. oněch, obsahujících údaje
o držbě rozptýlené v několika katastrálních územích.
Do cizích měřických okresů bylo odesláno 464 štítků
(2,8%), spojovaných štítků bylo 17%. Celý měřický okres Klatovy má 168 katastrálních území
ve 138 politických obcích. Jenom jediná obec se vyskytla, ve které mají držitelé všechnu svoji držbu
nerozptýlenu, ve 13 obcích se vyskytla držba rozptý-
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lená ve 2 kat. územích, v 72 obcích ve třech kat.
územích, v 36 obcích ve čtyřech kat. územích, ve 12
obcích v pěti kat. územích a ve čtyřech obcích
v šesti kat. územích. Polovina všech obcí v okrese
měla držbu rozptýlenu ve třech kat. územích. Velkostatkářská půda byla, jak zmíněno, tříděna zvlášť.
V okrese je sedm panství, největší má držbu rozptýlenu ve 42 kat. územích, nejmenší pouze v 10 územích. Selská půda je rozptýlena nejvýše v šesti katastrálních územích.
Rozbor výsledků přípravných statistických prací
ukazuje, že by bylo pro účely pozemkového katastru velkou výhodou, kdyby byla nějakým způsobem zajištěna evidence rozptýlené držby. Štítky
o pozemkové držbě, které zpracuje statistický úřad,
staly by se spolehlivým podkladem pro založení takové pomůcky. Jednak proto, že jejich údaje jsou
opatřeny v pozemkovém katastru, jednak proto, že
všecky štítky jsou podrobeny zkoumání obecních
úřadů, které při něm uplatní veškeré znalosti místních poměrů. Ostatně krátká doba, která od vyhotovení a rozeslání štítků obecním úřadům uplynula, velmi dobře ukazuje, jak velký jýznam bude
míti tato akce i pro správné vedení pozemkového
katastru.
Pomůckou pro získání přehledu nebo evidence
rozptýlené držby jednotlivého držitele mohla by býti
kartotéka nebo méně nákladná úprava tiskopisu pozemnostního archu.
Kartotéka by byla uspořádána v abecedním pořadí jmen držitelů celého měřického okresu. Každý
kartotékový list by obsahoval v záhlaví patřičné
písmeno abecedy, jméno a bydliště držitelovo. V řádcích by se vyplňovaly údaje pro název katastrálního území, čísla pozemnostních archů, případně
i počet spolu držitelů, pro celkovou výměru a výtěžek
pozemnostních archů a na každém kartotékovém
listu by se nakonec sečetla celková výměra rozptýlené držby jednotlivého držitele. Poznámkami nebo
zápisy na odlišně zbarvených řádcích vyznačovala
by se držba v cizích měřických okresech. Kartotékový list ukázal by ihned obraz o celkové držbě
i spoludržbě jednotlivého držitele. Souvislost mezi
kartotékou a písemným katastrálním operátem byla
by vyznačována písmenou K na všech dotčených
pozemnostních arších. Kartotéka
by se musela
ovšem stále doplňovati. Vedení kartotéky mohlo by

se snad uskutečniti v rámci ustanovení § 6 vI. nař.
č. 64/1930, o přehledech pozemnostních archů a
o úhrnných výkazech o rozptýlenosti půdy, jakož
i možným zanedbáním vedení rejstříků parcel, které
ostatně pozbyly nyní, když písemný operát je uložen
u katastrálních měřických úřadů, své důležitosti.
Podle odhadu bylo by nutno založiti v každém
měřickém okrese kartotéku asi pro 20 % všech pozemnostních archů. Založení kartoték by se ovšem
neobešlo bez značných finančních nákladů.
Jiným, nenákladným způsobem k získání přehledu
o rozptýlené držbě jednotlivého držitele by byla
prostá úprava tiskopisu pozemnostního archu. Pro·
tože k zaznamenání názvů katastrálních
území,
ve kterých držba leží, nebylo by u zemědělských sel.
ských usedlostí zapotřebí velkého místa, stačila by
malá změna titulní stránky pozemnostního archu,
aby byl získán přehled o veškeré držbě rozptýlené
v několika kat. územích. V dolní části titulní strán.
ky tiskopisu pozemnostního archu by se vytiskl, při.
lepil nebo ručně upravil štítek o úhrnné pozemkové
držbě. Štítek by obsahoval jenom tyto údaje: názvy
katastrálních území, čísla pozemnostních archů a
počet spoludržitelů. Vyplněním štítku získaly by se
ihned údaje potřebné pro opatření úhrnných dat
každé rozptýlené držbě. Odpadlo by vedení štítků,
poněvadž se jenom málokdy vyskytují případy, že
by se držitel zbavoval všech pozemků, tvořících hospodářský celek, v jiných kat. územích než je jeho
bydliště. Bylo by ovšem nutno vyhledati při každém
zjišťování dat všechny pozemnostní archy na štítku
uvedené a teprve z nich vypisovati potřebné údaje;
ale i touto úpravou bylo by dosaženo zamýšleného
účelu.
Zavedením navrhované pomůcky pro zjišťování
úhrnné rozptýlené držby jednotlivého držitele docílilo by se dokonalejšího splnění účelu pozemkové.
ho katastru, získal by se správný přehled o úhrnné
držbě i spoludržbě a podpořila by se vydatně správ.
nost všech údajů pozemkového katastru. Jak pozemkový katastr, tak i pozemková kniha postrádají
dosud podobné pomůcky. Zatím nemůže nikdo, kdo
používá veřejnosti obou zřízení, bezpečně zjistiti
celkovou držbu jednotlivého držitele, rozptýlenou
ve více katastrálních územích, a to je příčina všech
.těch nesrovnalostí a neúplností, které při převodech
celé držby se tak často vyskytují.

o

LITERAR:NÍ
Posudky.

Oflmimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí sin, cos, tg a tabulky geodetické pro úhlové
děleníšedesátinné. Sestavil Ing. Dr. techn. Václav Elznic.
Praha 1940, náklad Jednoty čes. matematiků a fysiků
v Praze II., Zitná 25. Rozměr knihy 19X27 cm, str. 64.
Autor v prvé části tabulek sestavil tři základní funkce
sin, cos,tg s minutovýmintervalem a propočítanými diferencemi tak, že lze hodnoty úhlů k daným funkcím jednoduchou interpolací stanoviti s přesností 0·01 vteřiny.
Pro kosiny úhlů od 00 do 1° předřadil správně desetimístné hodnoty s krokem.10". Vhodně umístěné hodnoty
směrových součiniteli! pro sestavení normálních rovnic
a hodnoty kontrolních členů ke zkoušení správnosti výpočtu souřadnicových rozdílů v polygonových pořadech

ukazují, že autor věnoval svoji práci v prvé řadě vý.
počtům triangulačním a polygonálním. V dobře sestaveném úvodě je popsáno užívání tabulek. Při kvadratické
interpolaci je tu obecně řečeno, že oprava z tabulky A·
má znamení opačné než příslušná druhá diference; aby
to platilo i pro kosiny, u nichž oprava z vlivu druhé
diference je kladná, měly býti druhé diference této
funkce uvedeny v tabulkách se znaménkem minus.
Druhá část tabulek obsahuje hodnoty Schreiberových
a Jordanových symbolů pro výpočty geodetických úloh
na zemském elipsoidu, hodnoty tíhového zrychlení, délky
rovnoběžkových a poledníkových oblouků na elipsoidu
Besselově i Mezinárodním elipsoidu referenčním a to
v potřebném rozsahu pro každou šířkovou minutu, tabulku hodnot orthometrických oprav přesných nivelací
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49" 23', tabulku oprav ze zakřivení zemského
a refrakce při trigonometrickém
měření výšek, tabulku
udávající velikost sférického excesu na desetinu vteřin,
tabulky výsledku kyvadlových měření, tabulky změn tíže
zemské s rostoucí výškou nad hladinou mořskou, tabulku
pro převod stupňů nebo minut na vteřiny a převod míry
úhlové v časovou a naopak, tabulku pro převod míry
šedesátinné na setinnou a naopak a hodnoty arků úhlů.
Z kartografických
tabulek jsou uvedeny převody souřadnic zeměpisných na sférické, kartografické
a konečně
na souměrnice rovinné obecného konformního zobrazení
kuželového, jakož i tabulka hodnot úhlového a délkového
zkreslení pro toto zobrazení.
Tabulky velmi pěkně typograficky vypravené umožňují účelným a vhodným uspořádáním plné využití počítacích strojů a stanou se jistě proto vítanou pomůckou
techniků, zejména zeměměřičských inženýrů. Proti cizozemským jsou velmi laciné; cena vázaného výtisku je
54 K. Můžeme je vřele doporučiti.
ing. F'r Vlk.
p I' o f. Dr. J. R y š a v ý: Geodesie vyšší. (Část druhá.
Dynamická geodesie.) 2. vyd., Praha 1939. - Brož. kniha
rozm, 21X30 cm, 141 str. s 52 obr. v textu a 1 tab, Knihu lze obdržeti v České matici technické, Praha II.,
Ve Smečkách 25 nebo u V. Videmana, Praha II., Kateřinská 40. - Studentská cena K 28,-.
J UDI'. Ph D r. I van Hon I, Zeměměřiči ve službách
české komory v době vlády Rudolfa II. a na začátku
vlády Matyášovy. Vydal odbor České společnosti zeměpisné v Brně. - Brno 1939, cena K 8.-, 22 stran.
Autor ve sbírce regest (knihy, do kterých se zapisovaly činnosti úřadů), jež pořídil z materiálu náležejícího
archivu ministerstva vnitra v Praze, načrtl obraz poznání minulosti zeměměřičské práce u nás a začátky naší
kartografie.
Regesta,
která
sestavil
chronologicky,
v mnohém ohledu seznamují čtenáře s pracemi Matouše
Ornyse z Lindperka »měřiče království Českého (zemský
měřič - mensor publicus) a císařova služebníka v umění

geometríckém« a jeho žáka a nástupce Šimona Podolského z Podolí.*)
Česká komora, úřad který spravoval příjmy panovníkovy a královská (císařská) panství v Cechách, zaměstnávala odborné měřiče k mapování královských .(císařských) panství, k zhotovení mapy pražských měst a
Plzně a též při hraničních a. odhadních jednáních. Z obsahu regest je viděti, že práce, kterou tito průkopníci
v oboru zeměměřičském vykonali pro císařský dvůr, byly
na svou dobu rozsahem i počtem 2;načné.
Data o způsobu a provedení map se snad nezachovala.
Dovídáme se jen o mírách pro vzdálenosti, jimiž byla
jedna »míle«, mající 60 »honů« a každý hon šest dvanáctin »provazce«, každý provazec pak 52 »pražských
loktů«. Měřily se tehdy »cirkumference« (obvody) panství a do mapy zakreslovaly se městečka, vsi, zámky,
tvrze, dvory, dědíny, lesy, rybníky, vody, potoky, a to
určením »distancias locorum«, t. j. jak daleko leží jedno
místo
druhého. Z pomocného personálu měřičova zde
poznáváme vedle měřičova pomocníka ieště jiné osoby,
počtem někdy dosti značné, které pomáhaly při měření.
Dále shledáváme zde pomocníky, kteří pracovali s měřičem při rýsování mapy. K těm natři I také malíi',
který k dílu měřičovu dodal přikrašlujícího lesku.
Z listů adresovaných Ornysem a Podolským císaři a
z listů císařových vysvitají mnohé podrobnosti tehdejšího
poměru zemských měřičů ke dvoru císařskému a jejich
pracovní úko!y měřičské, svěřované jim na přání císaře,
Doporučujě!ne inženýrům zeměměřičským, aby si zakoupili tuto sbírku historických dokumentů o činnosti
našich předchůdců, zejména o Ornysovi a Podolskéin.
Ing. R. Rýc.

ou

*) O Šimonu Podolském a Matouši Ornysovi viz pojednání profesora Ing. Dr. J os. Petříka v Zeměměřičském věstníku z roku 1932 a 1933. - »Knížku o měrách
zemských« od Šimona Podolského vydala roku 1933 Česká matice technická ve sbírce »Svět a práce«.
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V Americe postaví 27 m vysokou trian~ulační měřickou věž za 2 hodiny. Účastníkům sedmého shromáždění
mezinárodní unie pro geodesii a geofysiku ve Washingtoně bylo umožněno, aby ve volných chvílích vykonali
různé vědecké exkurse. Na jedné z těchto cest, kterou
popisuje profesor Dr. C. F. Baeschlin v prosincovém
čísle »Schweizerische Zeitschrift
fUr Vermessungswesen und Kulturtechnik«, byli účastníci zavezeni autem
k polní triangulačni skupině vzdálené od Washingtonu
asi 100 km. Tam jim byla předvedena stavba 27 m vysoké ocelové věže, která sestávala ze dvou na sobě neodvislých konstrukcí, z nichž jedna byla pro pozorovatele
a heliotrop, druhá pak pro střední sloup. Tuto věž postavilo osm dělníků za dvě hodiny.
Polní skupina byla pro práci v poli vybavena dobi'e
automobily a měla k disposici i kancelářský vůz s počítacími stroji a pomůckami, který sloužil také jako
vůz obývací.
Profesor Dr. Baeschlin k tomu uvádí, že takto moderně vybavená skupina pracuje v poli .nepřetržitě po cel~'
rok, neboť když je v zimě nepříznivé počasí v severních
krajích, odejde skupina do krajů jižních.
Ocelové triangulační měřické věže jsou vždy po upotřebení rozebrány a postaveny na jiných místech.
Syrovátka.
K příjezdu Jana Keplera do Prahy před 340 lety. Letos v lednu bylo tomu 340 let kdy na pražský Hrad přibyl 30letý Jan Kepler, profesor matematiky na gymnasiu ve Štyrském Hradci. Již tehdy proslulý jako vynikající matematik, stal se nástupcem těžce nemocného Tyeha
de Brahe. Po jeho smrti r. 1601 dostalo se Keplerovi od
císaře Rudolfa II. titulu dvorního astronoma a císařského
matematika.
Praha stala se snaživému. a velmi pilnému Keplerovi
místem jeho vrcholných objevů astronomických. Z troHlavní a odpovědný redaktor:

jice jeho slavných zákonů o nebeských pohybech, jimlz
na hlavu porazil staré antické dogma o kruhových pohybech hvězd, dva první byly vYpoČteny a uveřejněny
v Praze. Třetí svůj zákon objevil již v Linci, kam odjel po smrti svého příznivce císaře Rudolfa II. v roce
1612. V Praze také Kepler vydal t. zv. »Rudolfinské tabulky«. Dílo obsahuje na tehdejši dobu velmi dokonalé
tabulky pohybu Slunce, Měsíce a planet.
Jan Kepler (1571-1630),
původem z Wiirtemberska,
ze schudlé šlechtické rodiny, zemřel v Řezně ve věku
59 let.
[h. P.
Pozitky měřičských úředníků při služebních cestách
v obvodu obce Vídeň (Wien) v době před rokem 1918.
Obvod města Vídně (Wien) byl pro zjištění nároků na
cestovné měřičských úředníků rozdělen na dvojí prostor.
První, bližší byl ohraničen kružnicí o poloměru dvou kilometrů opsanou z bodu, který značil v mapě sídlo úřadu
(tehdy budova hlavního celního úřadu), druhý prostor
ležel za tímto kruhem. V prvním prostoru náleželo měřičskému úi'edníku při úřadování mimo jeho úřad restringované stravné v částce 93.5 krejcarů (na pi'. při
zakreslování do soudních map v úřadovnách soudu).
Tato částka se při měření zvyšovala tolikrát, koJ.ik figurantů úředník při měření zaměstnával. Jiné cestovní
požitky úředníkovi nenáležely.
V druhém prostoru, tedy vně zmíněného kruhu, náleželo měřičským úředníkům stravné jako při úřadování
mimo sídlo úřadu a k tomu patřily případně i ostatní
cestovní náležitosti s tím rozdílem, od účtování v jiných
obvodech, že úředník se mohl vraceti každodenně do
svého bydliště a účtovati za tuto cestu poměrům přiměc
řenou částku za povoz. Tato částka činila okolo roku
1910 asi 2 až 2.50 koruny za cestu ráno a za cestu večer,
Kterým ustanovením byla tato věc upravena nemohli
jsme zjistiti, je nám jenom známo, že tomu tak bylo.

R

Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů.
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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