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Často při úpravě letiště, hypodromu, hříště a j. se má vyrovnati terén do roviny. V tom případě ml1že býti
nejvýhodnější ta rovina, jejíž body, korespondující daným bodťtm terénu, jsou od nich vzdáleny tak, že součet
čtvercI} těchto vzdáleností je minimem. Toto teoretické řešení je nutné zvláště při veliké ploše, kde stoupnutím
nebo klesnutím roviny jenom o několik centimetrťt vznikají veliké vý!topy nebo násypy. Autor podává theorii
takového řešení.

Má-li vyrovnávací rovina hověti n bodum daným
horizontálními souřadnicemi a výškami, pak tyto body

n (n-l) (n-2)
určují 3 ! rovin. Ze všech rovin zvolime
jednu přibližnou rovinu, která se odhadem bliží rovině
nejvýhodnější. To se stane tehdy, když zvolené tři body,
jež rovinu určují, .jsou daleko od sebe, nejlépe když jsou
na okraji objektu a mají prúměrnou výšku vzatou
,z blízkých bodu.

Pro řešení úlohy si zvolíme následující označení:
h měřená, h' přibližná, H vyrovnaná výška bodu,
m je sklon prUsečnice vyrovnané roviny s průmět-

nou (ZX) vzhledem k ose x,
n je sklon prusečnice vyrovnané roviny s prumět-

nou (ZY) vzhledem kose y,
m', n' přibližné hodnoty jejich.
Rovnice uvažované roviny je pak, označíme-li souřad-

nici zi výškou Hi
Hi=Ho+mxi+nYi (1)

Úkolem je najíti vyrovnanou rovinu, je-li dána prostoro-
vými souřadnicemi n bodů Pl, P2 ..• Pno

Zvolíme přibližnou rovinu o'l,i'tII' která obsahuje body
Ph Pi, Pm' Přímky Pl Pm a Pi Pm protnou souřadné ro-
viny (X Z) a (Y Z) v bodech A, B, C, D. Stopy A B a CD
roviny o' se protnou v bodě O o výšce ho', jak plyne
z rovnice (1). Sklony těchto stop m' a n' a výška h'
bodu O určují přibližnou rovinu o'. Sklony m' a n' určí-
me takto:
Jest

hA = hl + Jm1· SlA
hB = hi + Jmi' SiB
he = hl + J1m • SlC
hV=hm+Jim,SmD

a sklony
, hB-hA

JAB=m =---
SAR

, hv-he
JeD=n =----

SeD
Výška bodu O je pak

ho' = hA + m' . SAn= he + n' . Sen

Sklony m', 11,' a ho' určuji rovinu o'. Svislice vedené všemi
body protnou o' v bodech P, které mají výšky h'.

hľ = ho' + m' . Xl + n' . Yl
h; = h<:,'+ m' . X2 + n' . Y2 (5)
h'" = ho' + m'. xn + n'. Y'll

Rovnice (5) určuje přibližné výšky bodů terénu.
vyrovnané, jež vyhovují vyrovnané rovině, jsou:
Hl = Ho + m Xl + n y,l = (h<:,'+ LI h) +

+ (m' + II m) Xl + (n' + LI nJ.Y1
H2 = Ho + m X2 + n Y2= (ho' + LI h) +

+ (m' + LI m) X2 + (n' + LI n) Y2

Hl1 = Ho + m X'II + n Y'll = (h<:,' + ,j h) +
+ (m' + LI m) x" + (n' + LI 11,) YII

nebo
Hl = (h<:,'+ m: Xl + n' Yl) + LI h + LI m X,t + LI nYl
H2 = (ho' + m' X2 + n' Y2) + LI h + ,j m X2 + Lln Y2
Hn = (ho' + m: XII + n'·yl1) + LI h + LI mXn + LlnYn

A ježto jest Hi = hi + Vi, jest s ohledem na rovnici (5)
soustava rovnic odchylkovÝch:

Vl = (hľ - hl) + LI h + LI m X,t + LI n Yt
Vll = (hll' - h.) + LI h + LI m X'2 + LI n Y2
vn = (hn' - hn) + LI h + LI m Xn + LI n Yn

Zavedeme-li h' - h = l, a za Xl, X2 ••• dáme at, ~ ... ,
za Y., Y2... pak bt, b""., dostaneme rovnice odchylek
ve tvaru +clLlh+lt vl=atLlm+b1L1n

V'2= a2 LI m + b2 LI II, + Ci. LI'h + l2
vn = a" LI m + bn LI II, + c'll LI h + ln

kdež koeficienty c se rovnají jednotce. Z těchto rovnic
dostáváme známým zpúsobem normálni rovnice.

ra a] LI m + [a b] LI n + [a c] LI h + [a l] = O
[a b] LI m + [b b] LI n + [b c] LI h + Lb l] = O
[a c] LI m + [b c] LI n + [c c] LI h + [c II= O

Řešenim těchto rovnic dostáváme neznámé veličiny LIm,
LI n a LI h, z kterých vypočteme vyrovnané m = m' + LIm,
n = n' + LI n a H = h<:,'+ LI h.
Z nich pak obdržime:

Hl = Ho + m Xl + nYl
H 2 = Ho + m X'2 + n Y.
Hn =Ho + m x" + n Y"

Na kontrolu se musí odchylky počitané z rovnice (9)
ro';:nati rozdílu vyrovnané výšky a měřené v =H - h.
Tyto odchylky určují podle znaménka násyp (+) nebo
výkop (-).
Při řešení této úlohy mohou se klásti některé podmín-

ky, na příklad: .
1. Má se zachovati výška některého bodu (šachta, ka-

nál a j.), kde se mají odvésti povrchové vody.
V tom případě vÝška daného bodu se zachová. Trans-

formujeme soustavu tak, že ten bod volíme za počátek.
V rovnici (6) se LIh bude rovnati nule. Neznámé budou
jen LIm a LIn, pro které dostáváme dvě normální rovnice.
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2. Má se zachovati sklon v určitém směru.
Transformujeme soustavy tak, že jedna osa splývá

s tím směrem. V rovnici (6) příslušná odchylka LIn nebo
LIm bude rovna O. Zde stejně budou jen dvě normální
rovnice.
3. Mají se zachovat dva pevné body (kanál, stružka

aj.).
Otočíme a posuneme soustavu tak, že počátek padne

do jednoho bodu, a jedna osa má procházeti druhým
bodem. V rovníci (6) budou LIh a LIm nebo LIn nulové.

Příklad:

I y I x I h

1 0.00 -105.23 505,23
2 - 42,34 + 31,15 506,17
3 0,00 +157,33 508,72
4 + 28,87 + 42,86 507,24
5 +142,38 + 74,93 508,23
6 +217,22 +141,08 509,22
7 +341,67 0,00 508,20
8 +182,17 - 92,13 506,93
9 +123,24 -133,82 505,94
10 +157,30 - 22,18 507,18

, (ha - h1) • 100m=-- ---
S13

(508,72- 505,23) .10_U
262,56

= 1,32922%

ha = ht + m: S10 = 505,23 + 1.32922. 105,23 = 506,629

(/h - ho) 100 (508,20- 506,629) 100
n' = S01 = 341,67 = O,45951o/c

506,629
506,629
506,629
506,629
506,629
506,629
506,629
506,629
506,629
506,629

~I_h_n I~I n'y I h' I h I
-0,000 505,230 1505,230 - -0-,0-0
-0,195 506'8481506'170 +6,7~
0,000 508,720 508,720 0,00

+0,133 507,332 507,240 +0,92
+0,654 508,279 508,230 +0,49
+0,998 509,502 509,220 +2,82
+ 1,570 508,200 508,200 0,00
+ 0,837 506,241 506,930 -6,89
+0,566 505,416 505,940 -5,24
+0,723 507,057 507,180 -1,23

-1,399
+Q,414
+2,091
+0,570
+0,996
+1,875
0,000

-1,225
-1,779
-0,295

I a I b I 1 I aa I ab I al I bb I bl I Pozn.
- I

1 -1,052 , 0,000 0,000 1,107 0,000 0,000 0,000 0,000 Cae] = [a]2 + 0,311

I
- 0,423 + 6,78 0,097 -0,132 + 2,112 0,179 - 2,871

3 + 1,573 0,000 0,00 2,475 0,000 0,000 0,000 0,000 [be] = rb]4 + 0,429 + 0,289 + 0,92 0,184 + 0,124 + 0,394 0,083 + 0,266
5 + 0,749 + 1,424 + 0,49 0,561 + 1,067 + 0,367 2,027 + 0,698 [el] = [l]6 + 1,411 + 2,172 + 2,82 1,990 + 3,065 + 3,978 4,719 + 6,126
7 0,000 + 3,417 I 0,00 0,000 0,000 0,000 11,674 0,000
8 -0,921 + 1,822 -6,89 0,849 -1,678 + 6,348 3,318 -12,521 [cc] = 10
9 ~1,338 + 1,232 - 5,24 1,791 -1,649 + 7,012 1,519 - 6,458
10 -0,222 + 1,573 -1,23 0,049 -0,349 + 0,273 2,474 - 1,935

I
+ 0,940

I
+ 11,506

I
-1,34

I
9,103

I
+ 0,448

I
+ 14,350

I
25,993 : -16,695

ICae] [bc] Cel] [aa] [ab] Cal] [bb] I rbl]I

[a a] LIm + [a b] ,1 n + [a c] LIh + [a l]= O
[a b] LIm + [b b] ,1 n + [b e] LIh + [b 1]= O
fa e] LIm + [b c] LIn + [c c] ,1 h + [e l] = O

I + 9,103 ,1 m + 0,448 A n + 0,940 LIh + 14,350= O

+ 0,448 ,1 m I + 25,993 LIn + 11,506 L1h + 16,695= O

+ 0,940 LIm ~1,506 L1n I + 10,000 LIh - 2,340 = O

I + 25,971 LIn + 11.459LIh - 17,407= O

I 11,459--±-9,903 LIh - 3,821 = O - 25.971= - 0,4412

0,448
- 9,103 = - 0,0496

0,940
- 9,103 = 0,1032

m = m' + LIm= 1,3292- 0,1544 = 1,1748

n = n' + LIn = 0,4595 + 0,1021 = 0,5616
Ho = ho' + LIh = 506,6290- 0,0796= 506,5494
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N I Ho
--

I 506.5494
2 506.5494
3 506.5494
4 506.5494
5 506.5494
6 506.5494
7 506.5494
8 506.5494
9 506.5494
10 506.5494

_I_H _I h I ~
--505,2300--'--+0.0835-

506,1700 +0,5070
508,7200 -0,3226
507,2400 +0.0245
508,2300 -0,0011
509,2200 +0,2069
508,2000 +0,2682
506,9300 -0,4395
505,9400 -0,2704
507,1800 -0,0080

-1,2359
+0,3654
+1,8480
+0,5040
+0,8799
+1,6576
0,0000

-1,0820
-1,5719
-0,2608

0,0000
-0,2378
0,0000

+0,1621
+0,7996
+1,2199
+1,9188
+1,0231
+0,6921
+0,8334

505,3135
506,6770
508,3974
507,2155
508,2289
509,4269
508,4682
506,4905
505,6696
507,1720

N I aLlrn I bLln I Llh I I I 10. v I v

1 +1,6239 I 0,0000 -0,7962 0,0000 +0,8277 +0,0828
2 -0,4801 -0,4323 -0,7962 +6,7800 +5,0714 +0,5071
3 -2,4282 0,0000 -0,7962 0,0000 -3,2244 -0,3224
4 -0,6624 +0,2948 -0,7962

I
+0,9200 -1},2438 -o,02~4

5 -1,1563 +1,4538 -0,7962 +Q,4900 -0,0087 -0,0009
6 -2,1780 +2,2179 -0,7962 I +2,8200 +2,0637 +0,2064
7 0,0000 +3,4886 -0,7962

I
0,0000 +2,6924 I +0,2692

8 +1,4217 +1,8600 -0,7962 -6,8900 -4,4045

I

-0,4405
9 +2,0655 +1,2583 -0,7962 -5,2400

I
-2,7126 -0,2713

10 +0,3427 +1,6061 -0,7962 'i -1,2300 -0,0774 -0,0077 .
I

V rDčnílcu 1943 tohoto časopisu podal prof. Dr. Tichý návrh úsporného vzornílcu pro výpočet 8()Ufadnic
bodu, určovaného jednoduchým protínáním zpětným, užije-li se Cassiniho bodů. Domníval jsem se, že bude
možno vzorník ještě více zjednodušit, odvodíme-li nové vzorce z poznatku, že spojnice p. p. (viz obr. 2) je
kolmá na Cassiniho přímlcu A B. Čtenář nechť laskavě posoudí, do jaké míry se mi to podařilo. Úprava mého
vzornílcu nečiní ovšem nárok na úplnou dokonalost.

Pro stanovení souřadnic bodu na kolmici k dané
měřické přímce, známe-li délku kolmice k a staničení
paty kolmice 8, platí následující vztahy (viz obr. 1):

Při tom Ll YHA = YB - Y"h .1 X"A = Xii - ::'JA.

Zde je třeba jen pamatovat, že kolmice vlevo od
směru měření je třeba brát se záporným znaménkem.

Y2 = YA + s. o + k. a
X2=xA+s.a-k.o

kde koeficienty ordinat o a abscis a znamenají:

/J XHA • LI YBA
a = cos 0AB = -- o = SIn /JAB = ---

BAl! BAB

(2)

Z rovnic (1) lze naopak vypočíst při známých sou-
řadnicích bodu na kolmici neznámou délku kolriIice a
staničení její paty řešením rovnic (1) podle k a s.

8 = a. Ll X2A + o. Ll Y2A

k=-o. Ll X2A +a. Ll Y2A

Mimochodem řečeno mohou být vzorce (3) v praxi
užitečné, stal-li sena př. P2 přechodným bodem ploš-
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ných přírústkú a nemohl být z nějakého dúvodu za-
měřen na měřickou přímku B C skupinového mnoho-
úhelníka A BC ... A.

Rovnic (1) a (3) lze s výhodou užít k početnímu
řešení Snel1iovy úlohy. Je totiž (viz obr. 2) hledaný
bod p.) ležící na Cassiniho přímce A B) patou kolmice
spuštěné na ni s bodu Po. Pojmeme-li takto úlohu,
zjednodušíme tím běžný postup, při němž se souřad-
nice bodu p.počítají jako prusečík dvou na sebe kol-
mých přímek A Ba P2 p•.

Vyčíslení souřadnic bodú AJ B je velmi jednoduché:
YA = Y1 + L1 X21 • cotg a
XA = Xl - !f Y21 • cotg a
YB = Ya + L1 X32 • cotg {3
XB = Xs - L1 YS2 • cotg (3

Jest pak, považujeme-li p. za bod měřické přimky
ABy. = YA + 8.'1.' o

X. = XA + 8.'1 •• a
neob počítáno z bodu B

Y. = YB +8B•• o
x. = XB + 8B •• a

Podle (3) je však:
8.'1. = a. L1 X2A +o. L1 Y2A

8B• = a . LI X2B + o . L1 Y2B

(5a), resp. (5b) do (4a),Po dosazení
dostaneme:

Y. = YA +a. o L1 X2A + 02 • L1 Y2A
:1). = X A + 0,2 • L1 X2A + a o . LI Y2cf

nebo vzhledem k bodu B
Y. = YB + a o . LI X2B + 02 • LI Y2B

x. = xH + 0,2. L1 [XJ;2B +a o. LI Y2B

(5a)
(5b)

resp. (4b)

Dosadíme-li v (6a) a (6b) za a a o z rovnice (2),
dostaneme po nepatrné úpravě:

LI XHA • LI X2A + L1 YBA • L1 Y2A A

Y -Y4+-----------·LIYB~
• - • L1 XBA2 + L1 YBA2 •

(7a)
L1 XBA • L1 ~A + L1 YBA • L1 Y:2A L1

X. = XA + + . XBJL1 XBA2 L1 YHA2 •
1

nebo z bodu B:

LI XBA • L1 ~B + L1 YBA • L1 Y-2JJ d
Y. = YB + 42 + A 2 • YBA

LJ XBA LJ YBA

LI XBA • LI Xt2B + L1 YBA • L1 YzH L1
X.=XB+ A + A • XBA

LJ XBA:2 LJ YBA2

Nazveme-li
L1 XBA • L1 X?A + LI YBA • L1 Y:2A------------ = ZA

LI XBA2 + L1 YBA2

L1 XBA • L1 X?B + ;1 YBA • L1 Y2B = ZB

L1 XBA2 + L1 YBA2

budou výsledné vzorce:

Y. = YA + ZA' L1 Y:BA
X. =XA +ZA' LI XBA

Y. = YH + ZB' L1 YBA
x. = XH + ZB' L1 XBA

Výhodou tohoto postupu je, že se lehce pamatuje.
Na polohu bodu P2 ke Cassiniho přímce (vlevo,

vpravo, tedy zápornou, kladnou) ·není třeba hrát
zřetel.

Číselný příklad z přílohy 73/2 k Návodu A jsem
podle vyvinutých vzorcú sestavil do vzorníku.

I a '760 I 33' I 45/1 I
I cotg a I 0,238 925 I

IAY21\-1 1329,96 IAx21I-1 1671,26\

PI 1
619 YI I 477 889,78 Xl ·1 1327171,09

P2 I!73 Y2 I 476559,82 x~ I 1325499,88

P3 \682 Ys I 474256,27 Xs I 1 325 406,86 I
I LtYs21-1 2303,55

I cotg 111
I 11 I 810

IAxS21-1
0,147370 I

I 37' I 00/1 I
93,021

Určovaný bod: O 17

Vypočetl: N. N.

Dne: .

I YA 477 490,47 I XA I 1327 4Šs,85 I YB 474242,561 XB I 1325746,331

IAYzA -I 930,65 IAX2A I I 1988,97 IAY2B + I 2317,26 IAX2B 1-/ 246,451

!AYBA! - I 3247,91 ILlXBA I I 1742,52 I
I LlX'BA+Lly'BA I 13585 297,861
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0,477612 I
X4 =XA + ZA LlXBA

0,522388/

X4 - XB + ZB LlXBA

475939,23 I X4 I
Y = 475939,23

1326656,60 I Y4 I 475939,23 I X4 I
X = 1 326 656,60

V čís. 1/1946 Z. O. byl podán předběžný referát o díle dvou ruských geodetťt-profesorťt F. N. Krasovského a V. V.
Danilova »Ruk(fvodstvo po vyššej geodesii«, jehož část I., sv. 1. vyšla v r. 1938, svazek 2. v r. 1939 a část II. v r. 1942.
Rozsáhlé dilo (1390 stran) je dokladem vysoké úrovně sovětské geodesie. Proto po zevrubném prostudování uveřej-
1íujeme recensi podrobnějši, 'v niž upozorňujeme na některé pokroky a zvláštnosti v sovětských pracovních metho-
dách a organisaci. Uveřejněním recense vzdáváme i úctu památce spoluautora prof. F. N. Krasovského, který dne
1. října t. r. zemřel.

Část I., svazek 1.
V úvodě jsou vysvětleny úkoly vyšší geodesie, stručná

historie stupňových měření a vysvětlen pojem geoidu
jako výslednice síly tíže.

K a pít o I a I., O triangulaci povšechně (20 stran)
obsahuje výklad o triangulaci a postupném budování
trigonometrických sítí v SSSR, kde jednoduché řetězce
I. řádu tvoří velké uzavřené polygony; ty se zhušťují
vložením řetězců II. řádu a na konec následuje plošná
vyplňující sít. Požadavek přesnosti v měření směrů a
úhhi je přizpůsoben obtížným triangulačním poměrům
v SSSR, kde rozhlehlé zalesněné roviny nebo vlhké
tundry, písčité pouště a poměrně velké teplotní rozdíly
mezi dnem a noci působi mocné refrakčni zjevy. Dovole-
né střední chyby v měřeném úhlu jsou proto až ± 0,5"
v řetězcích I. řádu (kde s = 25-40 km) a předepsány jsou
dvě geodetické základny delší než 6 km a změřené s přes-
ností aspoň 1/600000. Pro astronomická měření je přede-
psáno:

mlp= ± 0,2", mA = ± 0,4", mA = ± 0,7".
V řetězcích II. řádu může střední chyba v měřeném
úhlu stoupnoutí až na ± I", ve vyplňující síti na ± 2".

K a pit o I a II., Pťtsobení chyb v triangulaci (40stran).
Autor se nespokojuje se známým přibližným americkým
způsobem určení tuhosti řetězce

mr2 = m2 j; D- C 2,' (oA2 + 0A OB + <JB2),
1 D

ale podle studií Čebotarěva a Izotova (částečně publiko-
váno i v ročence Baltické komise 1937)nalézá značnou
nepřesnost tohoto vzorce v některých případech. Odvo-
zeny jsou proto nové přesné vzorce pro určení podélné
chyby i příčného vybočení řetězce. Kromě vzorců obsa-
hujících členy řad Fibonaccího Ni"_l =3Ni - N ;-1' vzni-
kajících postupnou redukcí normálních rovnic, jsou uve-
deny i ciferné vzorce s využitím rychlé konvergence
poměru Nd Ni-i-1 k určité limitě.

K a pit o I a III., Základni směrnice pro budování
trigonometrických sítí (18 stran). Zde autor shrnuje
vzorce z předešlé kapitoly, počítá podle nich číselné
střední deformace řetězců a z toho odvozuje směrnice
pro tvar trojúhelníků, přesnost měření úhlů či směrů,
hustotu geodetických základen (co 200 km) a Laplaceo-
vých azimutů (co 70-100 km).

K a pit o I a IV., Geodetická rekognoskace a trigono-
metrické signály (56 stran), obsahuje návody a postup
pro rekognoskaci budoucí sítě, konané v SSSR často
bez jakýchkoliv spolehlivějších map, pro umístění zákla-
den a rozvinutí základnových sití. Při popisu signalisač-
ních staveb se uvádějí í zahraniční typy (německé, ame·
rické), typy dřevěné i ocelové. Z uváděných předpisů je

zřejmo, že při stavbách vyšších než 16m vestavují Ruso-
vé z úsporných důvodů observační sloup do nejvyšších
pater signálu. To ovšem není konstrukce dostatečně tuhá
pro observaci I. řádu a vynucuje si neustálé kóiltrolová-
ní observace zajišťovacím dalekohledem, připevněným
k theodolitu. U stabilisací trig. bodů jsou také uvedeny
způsoby, které je nutno používati v půdě zamrzávající
do velké hloubky.

K a pit o I a V., Základnové sítě (18 stran), přináši
rúzné typy základnových síti i výklad o optimálním
zvětšujícím poměru a ekonomickém rozdělení vah v mě-
řené sítí. Theorie zde vylučuje měření přebyteěných ve-
ličin, z praktíckých důvodů se však doporučuje měřiti
všechny úhly, což vede k vyrovnání sítě a zmírnění vlivu
systematických chyb.

K a pit o I a VI., Měření základen (100stran) je velmi
rozsáhlá, protože obsahuje podrobné výklady o invaru,
interferenci světla a metronomii vůbec, historický vývoj
základnových přístrojů i matematickou podstatu řetězov-
ky pro měření invarovými pásmy a dráty. Na rozdíl od
Gígase uvádí se polovíční hodnota korekce z nesynIetrle
řetězovky při různých nadmořských výškách obou
jejích konců. Theoretícké odvození této korekce je uve-
deno na konci 2. svazku na str. 398-401.

Z dalšího bude čtenáře zajímati, že v SSSR mají dva
prototypy metru č. 11 a č. 28 a třetí »polusažeň« 1090 mm
dlouhý s ryskami pro yard, metr a aršín. Tyto prototypy
nebyly již 40 let porovnávány v Paříži, ale v r. 1930 byl
nalezen mezi nimi velmi dobrý souhlas. Laboratorní zá-
kladna 24 ni dlouhá je jedna v Leningradě (u vojenské
topografické služby), druhá v Moskvě (MIIGAiK). Porov-
nání s prototypem zprostředkuji tři třímetrové tyče,
z toho dvě invarové a jedna platinová. V Moskvě sestro-
jil CNIIGAiK také aparaturu pro etalonáž drátů užitím
interference světla, kde se jako základu používá čárkovÝ
třímetr. Zvláštní úprava umožňuje jasné obrazy i po 20
odrazech světla. Srovnávací geodetická základna není
dosud nikde v SSSR vybudována, ač se uznávají její vý-
hody, na př. elimínace systematických chyb základno-
vé aparatury (zejména tření kladek). K určení koeficien-
tů roztažnosti invarových drátů se používá Jurkevíčovy
methodY elektrického nahřátí drátl'J.,což zvláště zvyšuje
spolehlivost určení kvadrantického koeficientu.

Měřená základna se rozdělí na tři díly a měření se
koná po úsecích asi 1 km, dvěma dráty najednou s apa-
raturou fy Carpentier. Do pole se bere celkem 6 invaro-
vých drátů Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, z níchž se v každém díle
uplatní jen čtyři podle schematu: v díle prvním 1, 2 tam
a 3, 4 zpět, v díle druhém 1, 2 tam a 5, 6 zpět, v díle třetím
3, 4 tam a 5, 6 zpět. čtyři měření stačí ke zmenšení naho-
dilých chyb, které rostou jen s odmocninou délky zá-

1948/149



Zeměměřický Obzor SIA
ročník 9/36 (1948) číslo 11

kladny. Stejnoměrné vystřídání šestí drátů ve změření
celé délky základny L zmenší vlív střední chyby syste-
matické ± c v použíté délce drátu, odhadnuté na

±c
± 0,44 . 10- na V6 . L,

jako bychom celou základnu měřili všemí šesti dráty.
Úspora v měření zvyšuje jen jínak malý vlív chyb na-
hodilých, jak se lze počtem přesvědčiti.

K a pit o I a VII., Úhloměrné přístroje (85 stran s 59
obrázky), přináší napřed podrobný popis konstrukce a
rektifikace jednotlivých částí theodolítu (libely, mikro-
skopy, dalekohledy, osy atd.), pak uvádí theodolíty pro
triangulací I. řádu z celého světa, od starších typů až
po nejnovější (Chasselon, ASkania, Wild) konstruované
do roku 1938. Mezi nimi i přístroj sovětské konstrukce,
přizpůsobený pro obtížné expedice. Uvedeny jsou výsled-
ky pečlívých zkoušek typu Wild T 3, jehož se v SSSR
hojně používá. Prof. Danilov zjistil u typu s kuželovou
osou alhidády jisté strhování stroje vlívem těžkého
chodu alhidády, které systematicky zmenšuje naměřený
úhel průměrně o - 0,4". Tato okolnost je ovšem známa
i jinde, a sám konstruktér Wild na ni rovněž upozornil
a k její elíminaci jednak zavedl u novějších typů osu
válcovou, u nejnovější i kulíčkové ložisko, jednak přede-
psal měření úhlů ve dvojskupině (tam a zpět), během níž
nutno otáčeti alhidádou stále týmž směrem.

K a pit o I a VIII., O chybách strojových (48 stran).
Zde jsou probrány obvyklé strojové kostruktivní nec

dokonal&ti theodolítů (excentricita alhidáty, chyba kolí-
mační atd.), jejich zjíšťování a elíminace methodou či
počtem. Pro zkoušky dělení límbu je podrobně uveden
způsob Brunsův a Heuvelínkův.

Část I., svazek 2.

K a pit o I a IX., Měření horizontálních úhlii (50 str.).
Napřed se pojednává o nejvhodnější době měření a uvá-
dějí se výsledky četných pokusů, které stanovily střední
hodnotu denní refrakce na ± 0,46" a noční ± 0,63", u azi-
mutů rovněž ± 0,63". U refrakce noční nalezeno často
opačné znaménko než u denní, což vede k rovnoměrnému
rozdělení observace na den a noc. Pak se popísují signa-
lísační přístroje a uvádějí pravidla pro přesné· měřeni
horizontálních úhlů. Zejména se zdůrazňuje nutnost mě-
řiti ve dvojskupinách s otáčením alhidády jen v jednom
směru. Z měřických method je probrán způsob repetiční,
v řadách a skupinách, ve všech kombinacích úhlů a fran-
couzská methoda směrníková, všechny s důkladným roz-
borem a určením chyb různého pramene.

Ka pit o I a X., Centrování naměřených úhM, popi-
suje specielní zařízení pro přesnou centra ci i některé
složitější případy určování centračních prvků cile nebo
stanoviska.

K a pit o I a XI., Předběžný výklad o G a u s s - K r u-
g e r o v ě z obr a z e n í (14 stran), uvádí zatím jen nej-
nutnější údaje a vzorce tohoto zobrazení, oficielně zave-
deného v SSSR od roku 1930.

K a pit o I a XII., Obecné zásady pro vyrovnání trig.
sítí: vyrovnání staniční (60 stran). Předchází výklad
o vyrovnání a odvození váhy funkce vyrovnaných velí-
čin. Pak je důkladně probráno vyrovnání staniční včetně
neúplných skupin a vyrovnání v řetězcích I. řádu, kde se
měří i vyrovnávají směry a v řetězcích II. řádu, kde se
sice měři směry (resp. určí ze staničního vyrovnání), ale
vyrovnávají se úhly. To velmi zjednodušuje výpočty,
k jednoduchým rovnicím trojúhelníkovým se snadno při-
pojují ostatní rovnice, aniž se výsledky citelně líší od
theoreticky správného vyrovnání směrového.

K a pit o I a XIII. Vyrovnání tríangulace způsobem
pozorování závislých (96 stran), je velmi obširná a na-
vazuje na předešlou kapitolu. Napřed jsou probrány
všechny typy podmínkových rovnic od trojúhelnikových
až po polygonové, sestavení a řešení normálních rovnic
korelát. Zde je uvedena Gaussova elíminace, Doolíttleovo
schema, dvojskupinové vyrovnání Kriigerovo a jeho mo-
difikace Urmaevem s aplíkací na vložení řetězce mezi

dva pevné body; pro tentýž případ je uvedeno i řešení
Pranis-Praněvičovo. Dále následuje způsob Boltzův z r.
1923, jeho rozbor pomocí řetězových zlomků a řad Fibo-
nacciho, úprava Boltzova způsobu prof. Izotovem, zpusob
Anéruv, Besseluv pro neúplné skupiny. Všechny methody
jsou doplněny početními příklady a v celé kapitole je
dobře patrný vlív mladé ruské generace, která přináši
nové samostatně propracované methody.

K a pit o I a XIV., Vyrovnání trig. sítí způsobem po-
zorování zprostředkujících, (49 stran), obsahuje obvyklý
postup při zhušťování sitě protínáním a souřadnicovým
vyrovnáním. V posledním § 111 podává se pěkný a krátký
přehled problému vyrovnání trigonometrických sítí,
návod k volbě vhodné methody a výhody způsobu řešení
Pranis- Praněvičova.

K a pit o I a XV., Přesná polygonometrie, (33 stran).
Autor (Danilov) zde probirá ony zpusoby přesné poly-
gonometrie, jež mají nahraditi triangulaci: americký
zpusob travers, při němž se délky měří invarovými pás-
my a ruský zpusob (Danilovův) paralaktické polygono-
metrie, kde se vzdálenosti určují nepřímo měřením para-
laktických úhlů na základničku 24 m dlouhou, danou
nebo změřenou invarovým drátem. Kromě technického
provedení obou prací rozebírá i prameny chyb, zvláště
systematických, a přesnost výsledků, která při pečlívé
práci múže pro určované vzdálenosti dosáhnouti l/100 000.

K a pit o I a XVI., N i vel a cep ř e s n á a v y s o k é
pře s n o s t i (60 stran). Obsahuje obecné stati o přesné
nivelaci a zpracování výsledků. Důkladně je probráno
púsobení refrakce, z rozboru chyb uvedeny vzorce Lalle-
mandovy a Runeovy (Vignalova theorie z r. 1936 není zde
uvedena). Není zde podán nákres nivelační sítě I. řádu
v SSSR, který by jistě čtenáře zajímal.

K a pit o I a XVII., Trígonometrická nivelace (10str.).
Je to trigonometrické určování výšek s rozborem přes-
nosti, zejména s ohledem na proměnlívost refrakce.

Na konci druhého svazku je připojeno theoretické
odvození korekce z nesymetrie řetězovky při nestejné
nadmořské výšee obou koncových bodú.

Část. II.

Jestliže část I. byla věnována budování geodetických
základů, zabývá se část II. určením velíkosti a tvaru
Země a řešením geodetických úloh na rotačním elípsoídu.
Dobře je známa táž publikace z r. 1932, v novém vydáni
jsou podstatně rozšiřeny poslední tři kapitoly, pojedná-
vající o stupňových měřeních, zpracování gravímetric-
kého materiálu, určení geoidu a vyrovnání astronomo-
geodetíckých sítí. I to je dúsledkem rozsáhlých gravi-
metrických a stupňových měření, prováděných intensiv-
ně v SSSR od roku 1932.

K a pit o I a I. Zemský elipsoíd (30 stran) vysvětluje
napřed pojem referenčního elípsoidu a jeho orientace.
Jako příklad se uvádí Besselův elípsoid orientovaný ve
hvězdárně Pulkovo, který jde téměř 400 m pod geoidem
na Dálném Východě, což působí deformace délek až
o 1120000. Následují soustavy souřadnic na elípsoidu
(prostorové, úhlové i povrchové), poloměry křivosti, plo-
chy elipsoidických lichoběžnikú a zakřivení rovnoběžek.

K a pit o I a II., Studium křivek na elipsoidu (44 str.).
Zde jsou řešeny normální řezy a geodetická křivka na
zakřivené ploše rotačního elipsoidu s diferenciálními
vzorci a řadami pro polární souřadnice s, A, pro polo-
měr geodetické kružnice a pod. Vše s vysokou přesností,
takže nejsou opominut,r ani případy, kdy azimut geode-
tické křivky se blíží 90° a kdy neplatí obvyklá pravidla
o jeji poloze mezi dvěma normálními řezy.

K a pit o I a III., Řešení elípsoídických trojúhelníků
(26 stran) obsahuje obvyklé výpočty úhlového excessu
i pro velíké trojúhelníky, jejich řešení způsobem Le-
gendrovÝm i Soldnerovým, vztahy mezi polárními sou-
řadnicemí S12, A12, A2, a pravoúhlými x, y a redukci
naměřených azimutu z nadmořské vý'šky cíle.

K a pit o 1a IV., Výpočet geodetických šířek, délek
a azimutů. Přímá a zpětná geodtická úloha, (57 stran).
Název ukazuje, že jde o základní úlohy geodetické určiti
vztah I)lezi polárnímí souřadnicemí S12, A12, A2, a země-
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I ! i
I

Autor Rok a ex I Použitý materiál

Délambre ! 1810 i 6376985

I
1/308,64

I
Francouzské stupňové měření.

Bessel 1841 ! 377397 1,/299,15 Dosavadni stupňová měřeni. .
Hayford '!

,1910
I

378388 1/297,00 I USA.
Heiskanen 1929 378400 ! 1,/298,2 i Hayford + Evropa + tihová měření.
Krasovskij 1936 378210 1,/298,6 I

Heiskanen + triangulace SSSR až po Novosibirsk.
i, .. . .

pisnými 'P, 1. Uvedena jsou jednoduchá řešeni pro kratši
strany do 25 km, pak pro strany I. řádu (Schreiberovo,
Legend rovo, Gaussovo) i pro geodetické křivky velmi
dlouhé (vzorce Kriigerovy a Besselovy), vše s početnimi
přiklady.
K a pit o 1a V., Sférické a elipsoidické pravoúhlé sou-

řadnice (podle Soldnera), (21 stran) .. Jsou to pravoúhlé
souřadnice x, y, jež by měly nésti název Cassiniho.
Uvádi se jejich použiti pro souřadnicové výpočty na
kouli i na elipsoidu. Tvoří také přechod pro souřadnice
Gaussovy, o kterých jedná kapitola přiští.
K a pit o I a VI., Pra1Joúhlé rovinné souřadnice Gauss-

Kriigerovy, (68 stran). Toto zobrazeni, mezinárodně zná-
mé a uživané, je zavedeno pro mapováni od r. 1930také
v SSSR. Proto je zde důkladně podána theorie zobrazeni,
převody souřadnic, určeni meridiánové konvergence a
deformaci délek, korekce naměřených směrů, řešeni geo-
detických úloh užitim tohoto zobrazeni a jehl) technické
uspořádání pro mapování. Na konci nás zaujme četná
tabulková výzbroj, kterou si Rusové pořidili, zejména
oríginálni methody a tabulky pro převody souřadnic
z pásů třístupňových do šestistupňových či naopak
a z jednoho pásu do sousedního.
K a pit o 1a VII., Konformni zobrazení elipsoidu na

kouli, (21 stran), uvádi Gaussovo konformní zobrazení
elipsoidu na kouli a jeho využiti pro řešeni geodetických
úloh na elipsoidu.
K a pit o I a VIII., Diferenciální vzorce (16 stran).

V podstatě jde o malé změny zeměpisných souřadnic kon-
cových bodů a azimuty geodetické křivky, když tuto po-
suneme, pootočíme nebo nepatrně změnime její délku či
konstanty elipsoidu. Tuto úlohu řešil již Helmert a Kra-
sovskij vzorce rozšiřuje pro přesnost 0,0001"a s až 250km.
K a pit o 1a IX., Tížnicové odchylky a určení vzdále-

nostigeoidu od referenečního elipsoidu, (71stran). V úvo-
<!ě odhaduje Krasovskij středni vzdálenost geoidu od
elipsoidu na ± 50m a maximálni na ± 150m. Následuje
obvyklé určeni vlivu tižnÍcových odchylek na astrono-
mické šířky, délky, azimuty a na horizontálni úhly, od-
vozuje se Laplaceova rovnice a redukce změřených zá-
kladen s geoidu na referenční elipsoid.
Pro určení geoidu se uvádí astronomická nivelace, ale

i způsob Moloděnského, známý také z ročenky Baltické
komise z r. 1937,kdy lze siť astronomické nivelace zhuš-
ťovati pomoci měřeni gravimetrických. Dále ukázán vliv
tižnicových odchylek na trigonometrické určování výšek.
Důkladně je probírána orientace referenčniho elipsoidu
a jeho vztah k elipsoidu jínému, který se připadně lépe
přimyká ke geoidu a je důležitý pro vyrovnáni astrono-
micko-geodetické sitě. V § 88 odvozuje k tomu Krasov-
skij diferenciální vztahy a řady až pro vzdálenosti
6000 km, zatim co dosavadní Helmertovy vzorce stačily
pro 600-;- 800km. V dalším paragrafu jsou znovu shrnuty
všechny problémy, jež přinášeji tižnicové odchylky, a ka-
pitola je zakončena určováním topografických odchylek
tižnicových podle method cizích i způsobem Vitkovského.
Mezi přiklady značných mistních odchylek je uvedeno
11" na vzdálenost 14 km (u Moskvy).
K a pit o 1a X., Stupňová měření, (108stran), je nej-

obšírnějši kapitola. Uvádi se vyrovnání stupňových mě-
řeni, určeni elipsoidu z plošné triangulace, isostasie a
isostatické redukce tížnicových odchylek, zpracováni
gravimetrického materiálu. Uvedená historie stupňových
měření počiná Eratosthenem a konči nejnovějšimi pra-
cemi XX. století.
Uveďme vývoj elipsoidů odvozených Délambrem, Bes-

sele~ a v posledních letech:

Odkazujeme zde na obrázek ruských stupňových měře
ní v Ryšavého})Vyšší geodesii«, strana 318.
Rozměr a sploštěni se zřejmě ustalují a snad měření

v Indii a oblouk Kairo-Kapské město již nepřívodí Zna-
telnějších změn. Výpočty elipsoidu z r. 1940řídil prof.
!zotov, který pokračoval v pracích Krasovského. Napřed
určil eJipsoid trojosý, který se mnohem lépe přimykal
k zemskému geoidu než rotační. Rozdíl obou poloos rov-
níkové elipsy činil 213m (i = 1,/30000), maximální polo-
osa byla v meridiánu 1= 15°. Po tomto určení byl pak
nahrazen elipsoidem rotačním, jehož rovníkový kruh pro-
tíná původni elipsu v meridiánech 60Q a 150°. Je nyní
oficielně zaváděn v SSSR a vypočteny potřebné tabulky.
Nutno konstatovati, že je to elipsoid určený z dosud
nejbohatšiho materiálu; vždyť SSSR sám dnes provedl
60% stupňových měření a 80% gravimetrických měření
z celého světa.
K a pit o I a XI., Způsoby zpracování velkých astro-

noma-geodetických sítí (76 stran). Autor uvádí napřed
klasický způsob Helmertův, kde řetězce se nahradí dlou-
hými geodetickými křivkami, které vytvoří uzavřené
polygony s rovnicemi polygonovými a Laplaceovými.
.Je podán obširný návod, jak postupovati v jednotlivých
etapách. V dalšim však Krasovskij podrobuje tuto
methodu kritice. Místo úmorného hledáni nejvýhodněj-
šího elipsoidu současně s vyrovnáním astronomo-geode-
tické sitě, navrhuje zvoliti předem určitý referenční
elipsoid, naň »zobraziti« geoid pomocí normál, t. j. také
redukovati na geoidu naměřené úhly a hlavně délky zá-
kladen na tento referenční elipsoid (jako redukujeme na-
měřené elementy při zobrazení kartografickém do rovi-
ny) a vyrovnání sítě provésti na tomto neměnitelném
referenčním elipsoidu. Tento postup nejen velmi ulehčí
výpočty, ale je i theoreticky správnější: opravy namě-
řených veličin přestanou býti funkcemi změn poloosy
a sploštění, na kterých chyby v měření vůbec nezávisí
a dále je nemyslitelné najíti »nejlepší« elipsoid pro velmi
rozlehlé území, aniž by nedošlo k nutným redukcim na-
měřených elementů s geoidu na elipsoid.
Také pro budováni sítí jsou navrhovány změny jako

na př. předběžné vyrovnání řetězců jen s podmínkami
figur a základen a zato velmi přesné měření tak zvaných
»základních azimutů« co 4-5 řetězců (1000-1250 km),
které by byly pevné a jediné by dávaly azimutální rov-
Ilice pro zlepšení mezilehlých měřených azimutů a pod.
V další části kapitoly je uveden odlišný způsob prof.

Urmaeva pro vyrovnáni astronomo·geodetických síti,
uveřejněný podrobně v »Trudy CNIIGAiK« 1937.Řetězce
se rovněž nahradí geodetickými křivkami tvořicími
uzavřené polygony, ale jejich vyrovnáni se provede
opravami přibližně určených zeměpisných souřadnic
uzlových bodů způsobem pozorování zprostředkujicích
při dbání Laplaceových rovnic. Tím se vlastně rovněž
opravuji délky ? azimuty geodetických křivek. Důležité
je zavedení jednotkových vah rovných posunu ± 1m a
± 1", což na středni vzdálenost 200km uzlových bodů dobře
vzájemně souhlasí. K zakončení kapitoly je podán návod
pro definitivni vyrovnání řetězců podle vyrovnané sítě.
Na konci publikace je připojen ještě dodatek ke II.

kapitole s analytickým odvozením některých diferen-
ciálních vztahů pro geodetickou křivku.
Celé dílo je obdivuhodné bohatostí materiálu a jeho

pečlivÝm zpracováním. Je to kompendium nejen nejno-
vějšich poznatků geodesie celého světa, ale i dokumentem
vyspělosti sovětských geodetů, kteři již delší dobu razi si
vlastní cesty a svými rozsáhlými pracemi v SSSR přispí-
vají vydatně ke geodetickému a geofysikálnímu průzku-
mu naší planety.

KrasovsklJ + retezec Novoslblrsk-TlChy ocean + I
gravimetrická měření.
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Pátý fotogrametrický kurs v Curychu. V 6. čísle Ze-
měměříckého Obzoru jsme stručně informovali o prv.li,
theoretické části prvního poválečného, pořadím pátého
fotogrametrického kursu, pořádaného fotogrametrickým
ústavem federální polytechniky v Curychu. Nynější re-
dukovaný rozsah časopisu dovoluje tdHko nejnutnější
informace o průběhu druhé, praktické části kursu. Ob-
sahem této části byla jednak praktícká cvičení početní,
dále pak cvičení s fotogrametrickými přistroj i v labora-
tořích ú'stavu. Tento je vybaven výrobky domáci továrny
Wild a to zejména: autografy A2 a A5, restitučním pří-
strojem A6, překreslovačem E2 a soupravami pro po-
zemní fotogrametrii. Účastníci kursu byli rozděleni do
skupin po dvou a seznamovali se prakticky se všemi
úkoly fotogrametrie: připravovali na mapě polní měření,
plnili kasety v polní temné komoře, fotografovali v te-
rénu, vyvolávali exponované snímky a vyhodnocovali je,
zejména pak pracovali na ústavních přístrojích.

Největší pozornosti se těšil a li t o g I' a f A5, který je
vIcholným dílem jemné meehaniky v oblasti fotogra-
metrie. Lze na něm vyhodnocovati mjcn letecké, ale
í pozemní snímky, jelikož nastavením prvku vnitřní
orientace je ihned získána relativní orientace snímkové
dvojice. Předností autografu je, že pro snímání lze po-
užíti komor s fokálnimi vzdálenostmi objektivu v roz-
mezí 9S-215 mm. Optický '!SystémWildllv umožňuje na
rozdíl od systému Porro-Koppe frontální pozorování ne-
gativu, takže vylučuje škodlivé paralaxy a skreslení na
okrajích negativu. V případě, že při snímání bylo po-
užito objektivu, který nebyl dostatečně korigován na
skreslení, lze jeho vadu odstraniti skleněnou kompeo-
sační destičkou, vloženou pod negativ.

Restituční přístroj A6 splňuje požadavky od-
borných kruhů, aby byl konstruován přístroj, který při
poněkud zmenšené přesnosti by podstatně snížil výrobní
náklady a tím i prodejní cenu přístroje. Tato rovná se
asi lA, ceny autografu A5, t. j. v přítomné době asi
400.000Kčs. Princip restitučního přístroje A6 je založen
na přímé projekci papl'li>ku,které představují dvě ra-
mena, protínající se v kloubu, posuvném ve smyslu ver-
tikálním. Obě ramena jsou spojena s objektivy pOZO"o-
vací optiky, umístěnými proti negativům a kloub je
spojen s pantografem, který přenáší pohyb kloubu a
kresli situaci, příp. vrstevnice. Vytvoření optického mo-
delu je velmi snadné. O přesnosti přístroje bylo řeče'!lo,
že na příklad při výšce letu 4000m a při poměru základ-
ny 1: 3 muže býti dosažena střední chyba v situaci
± 0,2 mm, a ve výšce ± 1,0 m. Přístroj se může uplat-
niti značnou měrou v kombinaci s autografem A5. Při
použiti dvou autografu A5 lze za jeden den vyhodnotiti
20 km2 a při použití jednoho A5 a čtyř A6 pak lze vy·
hodnotiti 50 km2•

Účastníci kursu vyhodnocovali dále snímky pozemní
fotogrametrie na autografu A2 a seznámili se podrobně
s překreslovačem E2. Mezi tato laboratorní cvičení byly
vloženy přednášky o závažných problémech fotogra-
metrie. Tak prof. ZeUer pojednal podrobně o leteeké
triangulaci. Švýcaři se totiž soustavně věnují POkUSlllll
s leteckou triangulací a dospěli k pozoruhodným výsled-
sledkům. Jednotliví autoři získali tyto výsledky:

Ze 11e r: střední chyba v situaci ± 6,0 m, střecbi
chyba ve výšce ± 1,6 m.

P a s t o I' e 11i: střední chyba v situaci ± 4,7 m (pás
40 km), střední chyba ve výšce ± 3,5 m.

B I' a n den ber gel': 'střední ch:rba v situaci ± 13,1m
(pás 100km), střední chyba ve výšce ± 4,9 m.

Z výsledku uvedených prací vyplývá, že přesnost le-
tecké triangulace nutno dále zvýšiti, aby jí bylo lze po-

užiti pro mapování ve větších mě1'ítkách. Methoda je
výhodná zatím pouze pro koloniální vyměřování v ma-
lém měřítku.

Dr. Artur B I' a n d e'n ber gel' přednášel obšírně
o theorii chyb ve vnější orientaci kolmých snímků. Ing.
Arturo P a s t o l' e 11i hovořil velmi podrobně o použití
fotogrametrie pro práce katastrální a zdůraznil platné
služby tohoto sektoru geodesie v horských kantonech
Švýcarska. Mezi praktická cvičení v poli nutno zařaditi
především zjíšťování geologick)-ch vrstev a útvarů podle
leteckých ·snímků v prostoru Siintis a cvičení v KoU-
hrunnu, kde byly vyhledávány vhodné vlicovací body
v přírodě. V Heerbruggu byla navštívena továrna Wild.
Účastníkům zde bylo ukázáno broušení čoček a hranolů,
výroba jednotlivých součástek geodetických a fotogra-
metrických přístrojů a bylo navštíveno justážní a kon-
trolní oddělení. Návštěvníkům byly demonstrovány dále
všechny typy snímacích komor a geodetických stl'oju.

Další exkurse byla absolvována do Lugana k návštěvě
civilní zeměměřické kanceláře Ing. Pastorelliho. Firma
pracuje pouze ve fotogrametrii a vyhodnocuje scelovací
plány 1: 1000a 1: 5000v horském kantonu Tessin. Na
autografu A5 je zde pracováno denně ve třech směnách.

V úřadu Eidgenoesische Landestopographie v Bernu
byla navštívena fotogrametrická oddělení. Naskytl se tu
ucelený obraz o velkém použití pozemní a letecké foto-
grametrie tímto vrcholným mapovacím úřadem, jehož
oddělení fotografická, fotogrametrická a reprodukčni
jsou vybavena moderními aparaturami domácí výroby.
Návštěvníkům byl podán podrobný přehled o organisaci
měřické služby, o nynějších geodetických základech ma-
pování a o pracovních methodách.

Dále byly navštíveny tiskařské podniky OreB 1<'iis'sli
v Curychu a kartografický ústav curyšské techniky.
Účastníci z Československa navštívili samostatně dalši
dvě civilní zeměměřické kanceláře a to Leupin a
Schwank v Bernu a R. Bosshardt v St. Gallen. Obě tyto
kanceláře se podílejí na rozvoji fotogrametrie ve Švý-
cal'sku a mohou se pochlubiti četnými pracemi pro tech-
nické projekty všeho druhu nejen doma, ale i za hra-
nicemi.

Význam absolvovaného kursu spočívá zejména v tom,
že účastníci z Československa se prakticky seznámIli
s přístroji švýcarské výroby, s přístroji, které u nás ne-
jsou zatím v používání. Přesvědčili se dále () tom, že
Švýcaři nyní získali prvenství ve fotogrametrii a že json
odhodláni toto prvenství udržeti.

Poznámka k článku .Zjednodušený výpočet souřadnic
bodů, zaměřených kol'micí na zvolený směr při polárním
měření«. K návrhu Dr Ing. K. Zúbka v 9. čísle Z. O.
o zjednodušeném výpočtu souřadnic bodů, zaměřených
kolmicí na zvolený směr pří polárním měření pozname-
návám, že tento způsob výpočtu u Inšpektorátu katastrál-
neho vymeriavania v Trenčíně používáme už několik
roků. Výpočet samotný zjednodušujeme ještě tím, že
funkce směrníku kolmice nepřepisujeme, ale příslušnou
rubriku v tiskopise ponecháváme prázdnou, nebo při po-
čítání strojem se hodnota souřadnic počítaného bodu na
kolmici vytočí při výpočtu souřadnic paty kolmice vhod-
ným uspořádáním výpočtového postupu. Právě tak ne-
značíme šipky, které v článku jsou naznačené patrně
z důvodu instruktivních.

Jinak tento způsob výpočtu se velmi osvědčil zvláště
při výpočtu souřadnic bodů pro skupinový· výpočet. Při
tomto postupu výpočtu odpadá mnoho přepisování sou-
řadnic z tiskopisu do tiskopisu a tím i zbytečných přepi-
sovacích chyb. Konečně je tento výpočet výhodný i z dů-
vodů úspory času a tiskopisů. Dr Ing. Jar. Stěpán.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů.-Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.- Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redaktora Praha XVI., Nábřeží Legií 3.
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