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úvod.
Terén v prostoru Čech a Moravy je velmi rozma-

nitý. Rovinná je poměrně jen velmi malá část úze-
mí; většinou jsou zde plochy mnohostranně zvlněné
a kopcovité, takže se při tom uplatňují skoro vše-
chny terénní tvary a formy. Dnešní mapy a plány -
i když obsahují vedle přesné situace též vyškové
koty a vrstevnice - nemohou poskytnouti navrho-
vatelům větších projektů, při nichž se jedná o sou-
časné začlenění do přírody, takový přehled, jaký po-
dává pohled na území z větších výšek. Celkového
zvládnutí terénu u větších krajinných úseků možno
docíliti nejlépe při pohledech z balonů, vysokých
věží, případně z letadel. Čím se při tom nalézáme
výše, tím větší obvod můžeme současně shlédnouti.
Při kolmém pohledu ztrácíme však opět pojem rela-
tivních výšek a dále nemůžeme se pro stálé střídání
pohledů vzniklých pohybem letadla věnovati detail-
nímu studiu určitého úseku.

V technické praxi - jak při navrhování důleži-
tých tras komunikačních (silnic, dálnic, železnic a
průplavů), tak i při krajových řešeních a při na-
vrhování zastavovacích plánů - nutno vždy uvažo-
vati terén do všech důsledků, aby nové trasy a pří-
padné zastavování se začlenily do přírody co nej-
lépe. Při tom je nemožné současně projektovati a
podrobně studovati různé územní úseky. Možné
je to jen na plastických mapách a plánech v přimě-
řených měřítkách. Jedině tímto prostorovým znázor-
něním území možno docíliti suverenního zvládnutí
celých krajů se všemi podrobnostmi terénu, toků řek,
vedení komunikací i dnešního zastavení, což z oby-
čejných map a plánů je nemožné.

Je d i n ě p I a s ti c k á map a a p lán v p ř i-
měř e n é m s i t u a ční m a výš k o v é m měř í t-
k u m o h o u s I o u žit i z a n e j lep šíp o m ů c-
ky pro všecko prostorové plánování.
Proto se současně s pojmem tohoto plánování uká-
zala i nezbytnost a potřeba zhotoviti tyto mapy a
plány jako podklady pro zodpovědnou činnost
inženýrského projektování. Na různých krajinských
výstavách, pořádaných u nás v posledních letech a
ve sbírkách některých museí vyskytly se občas pla-
stické mapy menších nebo větších území. I k úče-
lům školským se tyto mapy začaly modelovati vět-
šinou z různých mas s pestrým kolorováním. Až na
malé výjimky však (Grguričova mapa Čech a Mo-
ravy) chybí těmto mapám prvý předpoklad pro upo-
třebení v inženýrské praksi - t. j. přesnost a spo-
lehlivost. Za technický podklad a řádnou pomůcku
projekční může sloužiti jen taková plastická mapa,
jež jest zejména výškově vyhovující, čehož možno
docíliti jedině přesným dodržením vrstevnic a výš-

kových kot. Obyčejně je to dostatečný počet teren-
ních stupňů podle jednotlivých vrstevek, jež bud' zů-
stanou zachovány, anebo se vyplní vhodnou masou
modelářsky zpracovanou podle detailních údajů na
mapě.

Měřítka situační a výšková.
Pro krajinná řešení jsou nejvhodnější plastické

mapy v měřítku 1 : 200000, 1 : 75000, 1 : 25000 a
pak 1 : 10 000, pokud ovšem tomuto měřítku jsou
podklady k disposici. Při detailních návrzích a re-
gulacích měst osvědčují se reliefní plány v měřítku
1 : 5000 až 1 : 1000, resp. 1 : 500; konečně při zná-
zorňování terenních průkopů, řešení přednádražních
prostorů, uličních křižovatek ve městě, křižování sil-
nic a železnic a pod. jsou to modely podrobné, v mě-
řítku 1 : 500 až 1 : 50.

Při volbě výškového měřítka třeba
p o s tup o vat i v ž d y vel m i o pat r n ě, p o n ě-
vadž jeho vhodnost ukáže obyčejně
tep rve h o t o vám a p a, pří p. r e I i é f. U p I a-
s ti c k Ý c h map jet ř e b a výš k Y v ž d y p ř e-
dimensovati, aby se docílilo nezbytné
p I a s t i č n o s t i úze m í. Převýšení bývá oproti si-
tuaci dvou až pětinásobné. Praporčík Grgurič použil
11 přehledné plastické mapy Čech a Moravy pro si-
tuaci 1: 300 000, pro výšky 1: 60 000 - t. j. pře-
výšení pětinásobného, což podalo pro toto situační
měřítko a předmětný rozsah území velmi dobrou
plastičnost. Všeobecně platí: čím vět š í j e s t s i-
t u a ční měř í t k o, tím m e n šít ř e b a v 0-

I i tip řev Ý š e n í, n e m á - I i P I a s ti č n o s t
map y t r pět i. U specielní mapy 1: 75 000 je
nejvhodnější převýšení tří až čtyřnásobné; u topo-
grafické mapy 1 : 25 000 dvou až čtyřnásobné, nej-
lépe trojnásobné, u měřítka 1 : 10000 pak převý-

Obr. 1.
Modelářská dílna regulač. oddělení města Brna.
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.schema řezu plastickou mapou.

šení dvojnásobné. Při zhotovování těchto map z dře-
věných překližek, což jest nejstálejší a nejpřesnější,
jest ovšem volba výškového převýšení omezena znač·
ně ještě tlouštkou překližek, jež máme k disposici.
Autor tohoto článku uvádí zde svoje zkušenosti

pracně nabyté různými pokusy a skutečně prove-
denými plastickými mapami i plány ve větších roz-
měrech. V primitivní dílně regulačního oddělení měs-
ta Brna byla provedena plastická mapa střední Mo-
ravy s rozsahu 24 sekcí topografické mapy z překli-
žek 1 a 2 mm silných (vrstevky 10 a 20 m). Tím se
docílilo skoro trojnásobného převýšení, uvažuje-li se
při tom i síla papíru map 0,1 mm. Plastičnost této
mapy je velmi dobrá. V terénu okolo Prostějova a
Olomouce, kde jsou reambulované topografické mapy
s vrstevkami po 5 m v plochém území, ostatně pak
s vrstevkami po 10 m, bylo voleno převýšení čtyř-
násobné při použití překližek 0,8 mm a 1,6 mm. Jed-
ná-li se o území s terénem značně kopcovitým (Čes-
komoravská vysočina s hlubokým údolím řeky Svrat-
ky), možno vhodně použíti i u topografických map
převýšení dvojnásobného, jež je nejvhodnější i pro
plastické mapy v měř. 1 : 10000. Taková byla vy-
hotovena pro okolí města Brna při přesném dodrže-
ní vrstev po 5 m, jejichž stupně byly papírovou ma-
sou vymodelovány. Docílená plastičnost je rovněž
dobrá. Městské regulační oddělení v Brně provedlo
též plastické plány 28 sekcí katastrálních s pře-
výšením dvojnásobným, jež složeny dohromady dá-
vají přehledný plán města s nejbližšími předměstími
rozměrů asi 260 X360 cm. I v tomto případě je pla-
stičnost celého plánu pro dané· území, se střídáním
roviny a větších svahů, dokonalá.
Při terenních reliéfech v měřítku 1 : 2500, 1 : 2000,

1 : 1000, jakož i 1 : 500 se již výšky převyšovati ne-
mají. V žádném případě se nemá převyšovati při
plastických plánech 1 : 1000 a 1 : 500, ovšem za před-
pokladu ponechání stupňů jednotlivých vrstevnic.
Když by se tyto stupně plasticky vyplnily, vznikl by
v četných případech model příliš plochý a nevýraz-
ný. Výškové převýšení na plánech v těchto měřít-
kách by znemožnilo, případně podstatně ztížilo Dlas-

tické znázorňování budoucího zastavění, kterémužto
účelu tyto plány mají v prvé řadě sloužiti. Ze se ko-
nečně nemají převyšovati modely v detailních měřít-
kách 1 : 500 až 1 : 50 je samozřejmé.

Materiál.
Ke zhotovení plastických map i reliéfů se POUZl-

valo dosud nejčastěji lepenky a pak různých hmot,
v nichž převládaly sádra a klih. Lepenkové model~
jsou sice levné a lehké, avšak málo trvanlivé. Při
použití a přenášení se rychle poškozují; jejich správ-
ka je pak obtížná, při větším poškození přímo ne-
možná. V menších měřítkách a v komplikovaném te-
rénu se u plastických map lepenka vůbec neosvěd-
čila. Pro větší měřítka od poměru 1: 1000 počínaje,
je hutná a dobře zpracovatelná lepenka velmi vhod-
ná, zvláště jedná-li se o reliefní plány a modely men-
ších rozměrů, jež nebudou dlouho používány.
Méně vhodné k tomuto účelu jsou různé hmoty,

jako: hlína, plastelina, sádra s klihem a přidáním růz-
ných vláken anebo chlupů a p. Modelářské hlíny se
dá použíti jen pro hrubší krátkodobé studijni !lá-

vrhy, za předpokladu udržování modelu v dostatečné
vlhkosti. Jinak hlína vysychá a praská. Plastelina
je značně drahá a možno ji opět použíti jen k mode-
lování menších architektonických detailu k účelům
studijním. Sádra nebo plavená křída s přidáním
klihu a jiných přísad jest vždy příliš křehká. Lze ji
použít jen k vyplňování jednotlivých stupňů vrstev-
nicových v modelování plastických map a to v ní
musí býti dostatek dobrého, nejlépe bílého klihu. Ke
zhotovování odlitků plastických map i reliéfních plá-
nů je nejvhodnější pap í r o v á k a š e, jež je lehká
a pružná. Tato, smíšená s dostatečným množstvím
klihu, se poměrně dobře osvědčuje při modelování
map v měř. 1: 10000 a měřítkách menších, jedná-li
se při tom o důsledně modelovaný terén na podkladě
předem v překližkách vyřezaných vrstevnicových
stupňů. Je-li odlitek plastické mapy nebo model vy-
roben jen z papíroviny, musí býti velmi dobře při-
pevněn k dřevěnému rámu, aby při různých teplo-
tách nepraskal, jako se stalo roku 1942 za abnor-
málně suchého počasí. Na dokonalé připojení plas-
tických map k dřevěným rámům je třeba vždycky
pamatovati, aby se předešlo odlepování mapy, příp.
jejímu poškozování při různých teplotách a vlhkos-
tech.
Pro p la s t i c k é map y sen e j I é p e o s v ě d-

čily dře věn é pře k I i ž k y, jež se vyrábějí v sí-
le 0,5 mm, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 atd až 10 mm
a v tabulích velikosti 1,2X 1,2 m, nebo 1,2 X 2,2 m
z různého dřeva. Slabší překližky až do síly 1,2 mm
jsou lepeny gumou ze tří vrstev, silnější buď ze tří
nebo z pěti vrstev. Tím je zabráněno jejich borcení
při různých teplotách a vlhkostech. Nejlépe se pro
vyhotovení plastických map osvědčily překližky
olšové, dobré jsou i z finské břízy. Překližky bukové
jsou tvrdší na zpracování a jejich řez není již tak
hladký jako u olše. K modelování stavebních objektu
a různých řezeb používá se vhodně dřeva lípového.
Použité překližky musí míti vždy přesně stejnou

tlouštku. Při tom hraje již rozdíl 0,05 mm značnou
roli, zvláště na styku jednotlivých sekcí plastické
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mapy.I menší rozdíly v síle papíru, na němž se tisk·
nou mapy k modelování použité, mohou se nevhodně
uplatniti. Poněvadž pak plastické mapy mají vy-
držeti řadu let a nemají na slunci žloutnout, je k je-
jich polepování nejvhodnější nežloutnoucí kreslicí
papír z celulosy. Tento specielní přírodní papír ne-
bývá však vždy stejně silný; proto před provedením
otisků map, jichž bude použito při modelování, třeba
prozkoušeti přesně i sílu papíru, což se nejsnadněji
stane jeho složením na desetinásobek, který se pod
tlakem přesně změří. Podobně je tomu i při zkou-
šení síly překližek. Použije-li se dále pod plastickou
mapu dřevěného rámu, dobře vysušeného s podklad-
ní deskou 6--10 mm silnou, docílí se skoro úplné
nezničitelnosti mapy, ovšem za předpokladu, že tato
nemá uvnitř žádných větších dutin a že je polepena
nejlepším kreslicím papírem z čisté celulosy.

Omezím se pouze na popis výroby plastických
map ze dřeva, jež považuji za nejlepší a nejstálejší.
Po určení převýšení mapy, přezkoušení síly i jakosti
p:ekližek a obstarání otisků map na dobrý papír
možno začíti s modelováním na předem vyhotove-
ném, dobře vyschlém rámu, opatřeném základní pod-
kladní překližkou. Tím se zaručí přesná velikost a
stálost celé mapy.

Mapa se začíná modelovati od nejnižšího místa,
případně od plochy nejnižší vrstevky, na níž se pak
vyřezávají a postupně za sebou přibíjejí a polepují
další stupně z překližek. Jednotlivé vrstvy je nejlépe
přibíjeti, pouze při nejslabších překližkách 0,5 až

0,8 mm možno kombinovati přibíjení též se součas-
ným klížením, aby se předešlo vlnění desek. Při pou-
hém klížení by plastická mapa nebyla stálá a časem
by se rozlepovala. Jednotlivé vrstvy se přibíjejí krát-
kými hřebíčky bez hlav tak, aby se nerušilo nalepo-
vání papírových proužků mapy. Tyto proužky se vy-
řezávají, případně vystřihují ze 2 stejných otisků
mapy vždy přes jednu vrstevnici a nalepují pak na
přibité stupně. Samozřejmě musí oba otisky použité
mapy býti na papíře téže jakosti i síly. Dostačí proťo
k vyhotovení plastické mapy 2 exempláře otisků.
Papír se lepí bílým klihem, jehož zbytky se ze zhru-
ba hotové nekolorované mapy snadno smyjí vlažnou
vodou.

Překližky se bud' řežou noi::em ve tvaru knejpu
anebo lupenkovou pilkou; pouze silnější překližky
možno řezati i jemnou pilou R elektrickým pohonem.
Vhodné je to však jen při větších měřítkách
(1 : 1000 a 1 : 500) a větších plochách. K docílení
zcela hladkého řezu je třeba tento před přibíjením
jednotlivých vrstev ještě jemně obrousiti skelným
papírem. Vhodnou organisací práce možno v sesta-
vování jednotlivých listů plastické mapy docíliti
značné rychlosti. Vymodelovaná a od klihu očištěná
mapa se barví pokud se týče lesů, luk, vody, silnic
a zastavění. Přechody mezi plochami s vrstevkami
po 5 až 10 m, nebo 10 až 20 m dlužno vytvořiti vždy-
cky tak, aby tím při celkovém pohledu nebyla poru-
šena plastičnost dotyčné části mapy.

Při důsledném vymodelování terénu třeba jednot-
livé stupně mapy vyplniti vhodnou hmotou ještě
před nalepením situace. Tato se pak nelepí v prouž-
cích podle jednotlivých vrstevnic, nýbrž v nepravi-

Obr. 3.
Model prodloužené tř. H. Wessela přes Františkov do tř. Nádražní s okolním zastavěním.

Měřítko 1 : 500.
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Obr. 4.
Plastický plán okolí Obřan u Brna.

Situace 1: 2880, výšky 1: 1440. (Projektov. regulace znázorněna papírovými proužky.)

delných dílech vystřihnutých podle cest, tvaru teré-
nu a roztaživosti papíru. Specielní papír z čisté celu-
losy bez dřeva lze totiž v páře značně roztáhnouti
- o 10 až 15%, takže i při středních svazích terénu
se tím dobře vystačí. Jen při větších sklonech terénu
a v roklích se musí papír nastavovati a situace na
něm pak ručně doplňovati. Ruční kreslení celé situ-
ace na plastické mapy, jak se často provádí, jest
značně pracné a při tom ještě nepřesné.
Pro technické účely se osvědčují nejlépe plastické

mapy stupňovitě vybavené podle vrstevnic. Jsou
vždy přesnější a při plochém území i plastičtější,
ovšem jen tehdy, mají-li dostatečný počet vrstevek,
jež vyjadřují všecky detaily terénu. Řídké vrstevky
ve větších intervalech působí vždy na plastické mapě
příliš tvrdě a nevyjadřují dostatečně členitost území.
Jednotlivé sekce topografické mapy formátu 52X76
cm dávají pevnou kostru pro sestavení větších ploch
této plastické mapy. Aby při větších výškových roz-
dílech nevznikaly při tom okrajové sekce příliš vy-

soké a tím i těžké, je třeba pamatovati při navrho-
vání základní rámové kostry na její stupňovitou
konstrukci, při současném přesném styku všech
sekcí.

Upotřebení plastických map a modelů.

Pohled na plastické mapy s dobře vyjádřeným te-
rénem usměrňuje fantasii a představivost projek-
tantů, ba často jim i inspiruje zcela nové myšlenky.
Pohled ten podává přehled o panoramatických po-
hledech, tocich vody, komplexech lesů a luk, jakož
i o oslunění jednotlivých úseků terénu celého kraje.
V detailních reliéfních plánech vynikne též každá
nevhodně navržená komunikační linka i nevyhovu-
jící způsob zastavění s ohledem na začlenění do šir-
šího okolí mnohem markantněji, nežli v obyčejných
vrstevnicových plánech.
Mají-li se přesně dodržovati nové směrnice o účel-

ném včlenění všech technických projektů a novosta-

Obr. 5.
Relief návrhu na rozšíření hřbitova v Židenicích. Měřítko 1: 1000.
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Obr. 6. Plastický plán středního Brna.
Měřítko 1: 1000, vrstevnice ft 1 m.

Oba komunikační okruhu i návrh rekonstrukce hlavního nádraží znázorněnu ba1'evn1Ím celuloidem.

veb od okolního starého zastavění, jakož i větších
kolonií staveb obytných i komplexů průmyslových
do přírody, mělo by se ve všech důležitějších přípa-
dech požadovati plastické znázornění těchto .projektů
i parcelací se zastavěním. Při tom většinou postačí
měřítko 1 : 500, v němž se vyhotovují všecky parce-
lační plány. Pro zeměměřičského inženýra nebude
při tom těžké zhotoviti si patřičný dřevěný model,
nebo reliéf na podkladě zaměřených dat a navržené-
ho řešení. Nové uspořádání terénu tam, kde se na-

vrhují jeho větší změny, možno též v reliéfních plá-
nech a modelech upraviti tak, že se vyznačí starý
i nový stav takovým způsobem, aby se v terénním
reliéfu daly oba tyto stavy vyměňovati. Tím se
v komplikovaných případech představivosti značně
ulehčí a docílí se nejlepšího řešení při současném
přehledu o jeho uskutečnitelnosti a hospodárnosti.

Při povolování všech staveb veřejných budov, ze-
jména škol na vesnicích, mělo by se při stavební ko-
misi požadovati také jejich plastické znázornění se

Obr. 7.
Relief st1'edu města Brna, 1: 1000.

1943/37



Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 4/31 (1943) číslo 3

současným začleněním do okolí. Rovněž tak by tomu
mělo býti při větších činžovních budovách v expono-
vaných polohách, kde se jedná o nutnost řádného
připojení do okolního starého zastavění, anebo za-
členění do krajinného pohledu. Tímto způsobem by
se předešlo většině hrubých chyb proti prostorovému
uspořádání, jež se v četných případech dosud staly.
Náklad, jehož by si při tom vyžádalo vyhotovení pře-
hledných modelů, je ve srovnání s celkovým nákla-
dem na stavby, jež modely představují, jakož i s ve-
řejnými výhodami ze zhotovení modelů vzešlými,
sm-:šnč nízký.

Pro zhotovení každé plastické mapy, reliefního
plánu i modelu je v prvé řadě zapotřebí přesných
měřických údajů, jež dodati může nejlépe zeměměřič-

ský inženýr, do jehož kompetence spadá vyhotovení
všech map i plánů. Do budoucnosti se v tomto oboru
rýsuje proto nové důležité pole působnosti, zvláště
pro mladší podnikavé kolegy-zeměměřičské inženýry.
Specialisec a spolupráce s kolegy architekty může se
při tom vyplatiti i finančně.

Všecky v tomto článku reprodukované plastické
plány i novely byly zhotoveny v modelářské dílně
regulačního oddělení města Brna.

(Poznámka redakce: Z technických důvodů přine-
.seme ukázky dalších plastických map a plánů na 1,
stranách lesklého papíru v příštím čísle.)

Obr. I, 2 a 5 Ing. Peňáz. Obr. 3, 4, 6 a 7 Lichtbildstelle. -
SrA, Praha.

V článku »Studie o refrakci« v Č. 8 loňského roč-
níku Z. O. byla z obecného Fermatova principu uži-
tím několika předpokladů pro hodnotu výškové re-
frakce odvozena rovnice:

D.1O-12 ýl+ (i-Yo)2sin2a yLI ~ = (! • --. - - ----.. . --- ----. -- -- •
2"'0 cos a '1'o-y

(1)
Závislost výškové refrakce na indexu lomu vzdu-

chu y jest podle rov. (1) vyjádřena hyperbolou, v níž
byl theoreticky položen počátek posunutých os do
hodnoty Yo, vypočtené pro barometrický tlak p=
= 760 mm a absolutní teplotu T= 2730 C, tedy na
hladinu mořskou. Pro rychlou divergenci funkce

X_ pro hodnoty I' blížící se hodnotě Yo bylo by
y,,-y
možno hořejší vztah, jak již bylo podotknuto ve
zmíněném článku, použíti jen asi do hodnot pro

2,55 . 10-4, tedy pro území od středních výšek
nadmořských výše, při čemž hranice upotřebitelno-
sti by se v zimních měsících dále snižovala. Rovnice
dala poměrně dobré výsledky na všech 4 trigono-
metrických bodech, na nichž bylo užito Bauernfein-
dových pozorování, naproti tomu by však této rov-
nice nemohlo býti použito na př. v území kolem
Prahy, poněvadž by dávala výsledky, které by byly
daleko za skutečností.

Položíme-li si za úlohu najíti vztah, který by do-
vedl pokud možno jednoduchým způsobem dostateč-
ně přibližně vyjádřiti výškovou refrakci z atmosfé-
rických prvků tak, aby se dal zachytiti theoretickou
cestou jednak vliv polohy místa pozorování, jednak
také její časové kolísání i v menších nadmořských
výškách, bylo by nutno - vzhledem k tomu, že vztah
refraltčního koeficientu k indexu lomu vzduchu není
znám - zaváděti řadu různých předpokladů a potom
prakticky zkoušeti, do jaké míry se hodnoty vypo-
čtené blíží skutečnosti, a to podobně, jak tomu. bylo
ve zmíněném článku. Upustíme-li od takového po-
drobného theoretického vyšetřování, můžeme k na-

značenému účelu použíti hořejší rovnice. Nahradíme-

li v rovnici (1) hyperbolu-J-, která v upotře-
yo-y

bitelném oboru jest dosti plochá, zcela jednoduchou
přímkou y - I'P, dále zkrátíme-li výraz pod odmoc-
nítkem, vyjadřující závislost na výškovém úhlu s při-
hlédnutím k tomu, že hodnota y" proti 1 jest velmi
malá, dostaneme

y-'-!. -+- (1- I'o)~in_~ . 1 -+- tg a
cos a

se znaménkem »+« pro záměru stoupající a se zna-
ménkem »-« pro záměru klesající. Ostatní stálé
členy shrneme do konstanty,"" jež charakterisuje
přímku směrově a představuje vlastně gradient re-
frakčního koeficientu ve směru přímky pozorovací;
dostaneme tak rovnici

LI ~= (!. ,",.D. (1 -+- tg a) . (I' - yp), (2)

jež má podle předpokladů vyjádřiti výškovou refrak-
ci ve vteřinách. V rovnici zůstávají neurčeny kon-
stanty '"', y", které by bylo nutno stanovit z pokus-
ných pozorování. Můžeme k tomu použíti zmíněných
již pozorování B a u e r n f e i n d o v Ý c h.

Pro tento účel budeme pokládati konstanty za
proměnné a určíme je s požadavkem, aby součet
čtverců rozdílů mezi refrakčními opravami sku-
tečně pozorovanými a vypočtenými byl minimální
(podle methody nejmenších čtverců). Utvoříme
z jednotlivých pozorování rovnice oprav

vn = an d '"'+ bn d y" -lil
v níž koeficienty an, bm ln vzhledem k tomu, že vztah
proměnných k funkci LI ~ není lineární, budou míti
hodnoty:

a (LI ~n)s
an = - a '"'- = '}.D . (1 -+- tg a). (tJ n - )I "s)

a (LI ~n)s
bn = - - = - (J • ,",8 . D . (1± tg a)a Yn
ln = (LI ~lI)s-ll ~n'
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I Skutečně
POZOTO
vané

I-
~

z:

w A Dobra 101,1u:~= Kapellenberg 112,9~ A
~ A Hohensteig 69,0

A Kampenwand 36,6

Při tom označení Cd $0)8 znamená, že do výrazu
jsou dosazeny přibližné hodnoty konstant YTJs' =
= 1,24.10-4, "s'= 0,09211 (pro D v km), jež byly
určeny jako aritmetický pruměr těchže hodnot, vy-
počtených z prúměrných hodnot LI $, y na 4 trigono-
metrických bodech Bauernfeindových; k vyrovnání
bylo užito opětovně 99 pozorování na trigonometric-
kém bodě Dobra, 107 na KapeZlenberg, 82 na Hohen-
steig a 67 na Kampenwand. Vyrovnáním byly získá-
ny hodnoty konstant

"4= 0,09679, Y04 = 1,19317 .10-4.

HA ~ A

A

Obr. 1.
Vypočtený průměrný roční průběh refr. koef. v Praze

a na Sněžce.

Vypočteme-li z pruměrných hodnot skutečně pozo-
rovaných refrakčních oprav refrakční koeficient k

pod 2 .D . z v, 'h b kl v. t .le vzorce k = - - UZlvane o o vy e pn n-
oD

gonometrickém měření výšek, dostaneme tyto hod-
noty:

A Dobra 0,131, A KapeZZenberg 0,146,
A Hohensteig 0,208, A Kampenwand 0,114.

Těmto číslům odpovídá prúměr 0,15. Jest to zejmé-
na tJ. Hohensteig, který dává hodnotu refrakčního
koeficientu velmi značně rozdílnou od obvykle udá-
vané hodnoty 0,13 a to tím spíše nápadnou, že po-
zorování v pruběhu několika dní dává nejmenší hod-
notu 0,195 a největší 0,256, což obojí jsou hodnoty
velmi velké a neobvyklé. Protože tyto hodnoty byly
vzaty do výpočtu konstant '" YTJ' jest zřejmé, že
ovlivní velikost těchto konstant velmi silně. Jestliže
bod Hohensteig vypustíme při výpočtu konstant" a

YTJ a užijeme-li pozorování jen na zbývajících 3 bo-
dech, na nichž pruměr zpětně vypočteného refr. koe-
ficientu jest 0,1303, dostaneme hodnoty

"3= 0,08748, YTJ3 = 1,27684 .1()--4.
Vezmeme-li prúměr z obojích takto vypočtených

hodnot - "3 a "4' YTJ3 a YTJ4 - dostaneme
"8= 0,09213, YTJS= 1,23500.10-4,

jež se jen málo liší od hodnot, jichž jsme použili
jako průměrných pro vyrovnání. Použitím těchtv
hodnot dostaneme pruměrné refrakční opravy na
jednotlivých trigonometrických bodech, jež jsou se-
staveny pro srovnání s refrakčními opravami sku-
tečnými a vypočtenými podle rovnice hyperbolické
v tabulce: .

I' z rovnice \ Z rovnice \'Vypo~teně
; hyperboly ptimky B~uern-
, femdem
, ,

106,7 1117,1
109,8 117,9
50,2 55,g
37,8 56,0

, 105,2

111,9
55,0
32,0

Rovnice (2) by tudíž dávala hodnoty celkem uspo-
kojivé; větší rozdíl na tJ. Hohensteig vyplývá z ab-
normálních refrakčních poměru na tomto bodě.
Aby bylo možno alespoň částečně zjistit, jak se

mění refrakční koeficient, vypočtený podle rovnice
přímkové, v různých ročních dobách a na místech
dosti od sebe výškově odlehlých, bylo použito k vý-
počtu pruměru z 50letých měsíčních pruměru pozo-
rované teploty a barometrického tlaku pro P r a h u
(nadm. výška 260 m) a pro Sn ě ž k u (nadm. výška
1606 m), při čemž střední barometrický tlak byl
určen z rovnice pro barometrické měření' výšek hod-
notou 737,0 mm pro P r a h u a 621,3 mm pro
Sněžku.
Srovnáme-li obvyklý vzorec pro výpočet refrakční

opravy výšky z = P;: s rovnicí (2), dostaneme

pro záměru ve vodorovné rovině vztah určující re-
frakční koeficient tohoto tvaru

k = 2R" (Y ---: YTJ) (3)
Hodnoty vypočtené pro jednotlivé měsíce obou

míst byly vyneseny do diagramu v obrazci 1. Pro
názornost byly doplněny také čarou pruběhu teploty
na obou stanicích. Protože o barometrickém tlaku
jako prúměru pozorování v dlouhých obdobích nelze
říci, že by jeho průběh byl funkcí roční doby a jest
jej tedy nutno vzíti konstantní hodnotou po celý rok,
je vlastně pruběh refrakčního koeficientu v diagra-
mu vyjádřen jako funkce pouhé teploty, jíž jest ne-
přímo úměrný. Jeho pruběh je znázorněn v obou
případech sinusoidou s minimem pro obě staníce
v červenci, s maximem pro P r a h u v lednu, pro
Sn ě ž k u v únoru, při čemž křivka pruběhu pro
S něž k u jest plošší než pro P r a h u. Pokud se
týče jeho číselné hodnoty, je vidět, že se vzrůstající
výškou se refrakční koeficient - zejména vlivem
úbytku barometrického tlaku ,- zmenšuje. Takový
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asi průběh odpovídá dosavadním poznatkům o roč-
ním průběhu refrakčního koeficientu i o jeho úbyt-
ku s nadmořskou výškou. Zdá se však, že rovnice
(3) s použitím konstant "." )lIJS (křivky A) dává pro
P r a h u hodnoty větší, nežli by se dalo ve skuteč-
nosti očekávati, třebaže i v maximálních hodnotách
zůstává v mezích hodnot, které bývají uváděny pro
refrakční koeficient; na př. prof. Ing. Dr. J. R y š a-
v Ý uvádí ve své »Praktické geometrii« hodnoty
0,008 až 0,18; tím však jsou spíše míněny meze
pravděpodobných hodnot, kterých někdy refrakční
koeficient může dosáhnouti. Roční průměr vypočte-
ný s použitím konstant "s, )lIJS pro P r a h u z 50leté-
ho ročního průměru teploty dává hodnotu 0,167,
tedy proti obvyklé hodnotě 0,13 dosti vysoký; po-
dobně vypočtený roční průměr pro Sn ě ž k u dává
hodnotu 0,126, a průměr obou jest 0,146. Jestliže
\7šak počítáme průměrnou hodnotu refrakčního koe-

I

I
I
I
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i
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I
I
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Obr. 2.
Vypočtený průběh refr. koefic. v Praze mezi 16.-20. lednem a 21.-25. červencem 1924.

ficientu z letních měsíců, z května až září, v nichž
obvykle se observuje a v nichž také většinou byl re-
frakční koeficient určován v různých pokusných mě-
řeních, dostaneme hodnotu 0,139, jež se hodnotě 0,13
již dosti blíží. Jestliže vypočteme tytéž hodnoty re-
frakčního koeficientu s použitím konstant "3' )l1J~

(křivka B), dostaneme průměrné hodnoty: 0,155 pro
Prah u, 0,116 pro Sn ě ž k u. Průměr obou 0,1354
se tedy od Gaussovy hodnoty jen málo liší. Vypo-
čítáme-li také průměry z měsíců května až září,
dostaneme hodnoty: 0,147 pro P r a h u, 0,095 pro
S něž k u a průměr obou 0,123. Na hladině mořské.
pro barometrický tlak 760 mm, teplotu 0° C by re-
frakční koeficient měl při použití konstant xs, )lIJS

hodnotu 0,185 a s konstantami "3' )l1J3 hodnotu 0,172.
Liší se tedy refrakční koeficient počítaný z konstant
"3' )l1J3 proti hodnotám odvozeným z konstant "." )lIJS

asi o 7%. Jest nutno uvážiti, že k výpočtu konstant
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X, "ITl' Z nichž byl refrakční koeficient počítán, bylo
užito pozorování, která sama v průměru c;iávají hod-
noty refr. koeficientu větší, nežli jsou obvyklé, jed-
nak také i to, že výpočet konstant byl proveden
z výsledků pozorování jen na 4 bodech a že k přes-
nějšímu stanovení konstant bylo by třeba provésti
výpočet z pozorování na větším počtu bodů. K vý-
počtu a srovnání bylo užito zmíněných Bauernfein-
dových pozorování proto, že to jsou klasická a jediná
dostupná pozorování.
K posouzení denního průběhu refrakčního koefi-

cientu podle rovnice (3) bylo užito záznamů baro-
grafu a thermografu na meteorologické observatoři
v Praze (v nadm. výšce 260 m), a to mezi 16.-20.
lednem a 21.-25. červencem 1924, tedy po 5 dní
v zimě a 5 dní v létě. Záznam barografu a thermo-
grafu, jakož i čára refrakčního koeficientu, vypočte-
ná z rovnice (3) jest vynesena do diagramu v obraz-
ci 2. Sledujeme-li průběh čáry refrakčního koeficien-
tu, vidíme, že dosahuje maxim v hodinách ranních,
a to v létě časnějších, v zimě později, minim po po-
lednách, kolem 3.-4. hodiny, v zimě dříve, v létě
později. V některých dnech, zejména v létě, jest
možno pozorovati i tvoření druhotných maxim a mi-
nim kolem poledne, jak se o nich zmiňuje G li l-
Ia n d; 1) takový průběh by dosavadním poznatkům
o denním průběhu refrakčního koeficientu dosti od-
povídal, málo jest však vyjádřeno zvětšení koefici-
entu při západu slunce. Na čáře jest dobře viděti,
jak se koeficient mění vlivem rychlé změny teploty
a změny barometrického tlaku. Obecně reaguje re-
frakční koeficient mnohem živěji na změnu teploty,
nežli na změnu barometrického tlaku, a jest možno
pozorovati, že zvýšení tlaku odpovídá zvětšení koe-
ficientů, a naopak při zvýšení teploty refrakční· koe-
ficient klesá, takže největších hodnot nabývá za sou-
časného stoupnutí tlaku a poklesu teploty.
Průběh čáry refrakčního koeficientu vypočteného

podle rovnice (3) jest jistě zajímavý, avšak i přes
to, že dává dobré výsledky ve srovnání s hodnotami
pozorovanými i vypočtenými B a u e r n f e i n dem.
nelze z toho činiti uzávěry obecnějšího rázu, bez anli-
kací na jiná pokusná měření nebo bez provedení
pokusných pozorování.
Odvozeni odchyluje se od obvyklého způsobu určo-

vání refrakčního koefícíentu z atmosférických prvků,
které bývá většinou založeno na jeho výpočtu z di-
ferencí barometrického tlaku a teploty na obou ko-
nečných bodech pozorovací přímky, nebo na před-
pokladu zákona o úbytku barometrického tlaku a
teploty s výškou na pozorovacím místě. Každé ře-
šenímůže se skutečným hodnotám refrakčních oprav
vícenebo méně přiblížiti. V prvém případě bylo by
prakticky značně obtížné zjišťovati současně atmo-
sférické prvky na obou bodech přímky, nehledě
k tomu, že světelný paprsek procházeje mezi dvěma
body nrostředimi o rÍ1znÝchoptických hustotR.ch, bude
vytvářeti zpravidla křivku dosti vlnitou, podle toho,

1) A. G 'iiII. a n d: Uber den theoret. Refraktionskoefi-
zient aus meteor. Elementen. (Zeitschrift fiir Vermes-
sun!1swesen, r. 1914.)
H.J. C h r i s t i a n s on: Einige Bemerkungeniiber die

terrestrische Refraktion. (Zeitschrift /Ur Vermessungs-
wesen, r. 1903.)

jakým směrem se bude lámat; pro refrakci samot-
nou bude rozhodnou zejména poslední fáze křivky
před průchodem paprsku dalekohledem, poněvadž
tečna refrakční křivky určí zde velikost refrakce. To
by nasvědčovalo tomu, že druhý způsob by byl pro
výpočet refrakce vhodnější, a že by dával také lepší
hodnoty. Avšak úloha zjistit nebo jen odhadnout
zákon průběhu atmosférických prvků v okolí bodu.
bude úlohou neobyčejně obtížnou, a to proto, že po-
měry tlakové i tePelné na jednotlivých bodech v růz-
ných nadmořských výškách, v rozdílných výškách
nad zemí a v různou dobu denní i roční budou velmi
rozdílné. Výsledky pozorování rozdělení teploty a
průběhu jejího kolísání ve vrstvách poblíž země na
několika stanicích uvádí P. Rud. G e i g e r v pojed-
nání »Das Klima der bodennahen Luftschichten«, na
př. v tabulkách:

Střední měsíční teploty (OC)
-

Pozorované Měsíc
výšky květen I červen I červenec-I srpen

2,2 m (stín) I 16,1" 20,3° 21,5° 17,5°I

8 mm I 20,4° 25,4° 26,2° 20,2°
0,00 I 22,8° 28,8° 29,2° 21,3°

Střední tepelná maxima ve vrstvách (·C)

Pozoro- Měsíc Střed.
vané

květen I I červenec I
úbytek

výšky červen srpen teploty

150 'cm 1S,1· 19,3· 22,8° 23,4·
0,29

100 cm 18,0· 19,7° 22,9· 23,8·
50 cm 18,5· 20,1· 23,3°

I

24,8'
0,5°

5 cm 22,7· 23,4" I 27,,,/° 28,9°
3,8'

•
Uvádí, že byly pozorovány tepelné rozdíly až 1,5°C

během 5 vteřin. Zajímavá je také tabulka rozdělení
teploty v lese; za jasného dne ve 13 hodin byly
pozorovány středhí teploty stupňů C:

Měsíc I Lesní I V koruně I Vpf:I:í I po~:~ud
I půda I stromu I koruny I korunou-
[

I

Ikvěten 16,6· 1 16,4° 19,7° 16,8°
I

červen I 19,7° 18,9° 23.2° 20,5°
I

I Ičervenec I 19,2° 20,1° 22,1° 21,6°
I

Isrpen i 18,1" I 18,3° 21,0° 20,4°

I
Izáří 15,0° 16,1°
I

18,7' 17,9'
! I

Z tabulek je vidět, jak rozdílné tepelné, a většinou
i refrakční poměry, se mohou vyskytnouti v blíz-
kém okolí pozorovacího místa i v průběhu visury,
někdy též při malých výškových rozdílech. G e i g e r
také dovozuje, že ve vrstvách vyšších jest úbytek
teploty na 100 m výšky průměrně 0,5° C, naproti
tomu však ve vrstvách blízkých zemi by tento úby-
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tek byl i několik set stupňů C,· kdyby se přepočetl
na 100 m výšky, a uvádí dále, že· v našich krajích
rozdíl teploty mezi povrchem země a výškou 2,2 m
nad povrchem dosahuje 4 až 8° C, pro některé půdy
a místa i více. To jsou ovšem hodnoty, se kterými
většina theorií, založených na úbytku atmosférických
prvků s výškou nepočítala, protože nebylo ani dosta-
tečných zkoušek. Proto předpokládaná zákonitost
úbytku atmosférických prvků s výškou může při po-
měrné složitosti řešení, dávati Výsledky s větší či
menší přibližností.
Totéž platí ovšem i pro rovnici (2), která však

jest zcela jednoduchá. Předpokladem určení refrakč-
ního koeficientu podle ní jest v podstatě představa
homogenního refrakčního pole v průběhu pozorovací
přímky, které má nahraditi různorodá refrakční pás-
ma, vyskytnuvší se v průběhu záměry. Pro zajíma-
vost lze ještě uvésti, že by tímto způsobem bylo mož-

no provésti starý návrh Ha r tI ŮV,2) který dopo-
ručoval, aby se pro rů~ná území a doby vykreslily
čáry stejného refrakčního koeficientu, podobně jako
se kreslí isothermy a isobary, případně, že by se
měly vydávati synoptické mapky refrakčních koefi-
cientů. Předpokladem pro to by byla opět představa
refrakčního koeficientu jako produktu homogenního
pole v rozsáhlých pásmech stejné teploty a stejného
barometrického tlaku.
Velkou závadou pro porovnávání výsledků jest ze-

jména nedostatek meteorologických pozorování pro-
vedených současně na témže místě s měřeními geo-
detickými, a pak i to, že v některých pozorováních
už provedených jsou zjišťovány jen některé hodnoty.

Obr. 1, 2 SIA. Praha. - Ing. Jan Klima.

2[) H. H a r tI: ůber mittlere Refraktionskoefficient.
(Mitteilungen d. k. u. k. Militiirgeographischen lnstituts,
Wien 1884.)

Jednoduchá teorie
Wlldova dálko měrného dalekohledu Illtkového.

III. Poloha analaktického bodu při záměrách na
konečné vzdálenosti ve WiIdově analaktickém

dalekohledu dálkoměrném.

Seznali jsme disposici tohoto dalekohledu pro zá-
měru na nekonečno. Je nyní otázka, jak se disposice
mění pro záměry na vzdálenosti k on e č n é.
Především je třeba zdůrazniti, že obrazy lati nelze

jinak zaostřovati, nežli p o s u n o v á ním z a -
o s t ř o v a c í č o č k y. Tím se mění velikost odleh-
losti e., obou čoček na ei' Jelikož na ei je závislá
ohnisková dálka ekvívalentní čočky, a na této podle
vzorce (15) ovšem zase í odlehlost ei, je zřejmé, že
se musí měniti i ohnisková dálka /1,2 na /1,2'

., i

Ale ei závisejí také na v zdá len o s tec h lati
od dalekohledu. Ve vzorci (15) se však tato vzdále-
nost nevyskytuje. Z té příčiny je nutno odvoditi ještě
další vzorec pro ei, v němž by přicházely také vzdá-
lenosti latí.

Předpokládejme na obr. 5, že by byl zaměřen na
lati ve vzdálenosti a1 od o b j e k t i V u2.) úsek B. Bo•

Tento úsek by zobrazil objektiv v poloze R' Rc.' (po-
užit byl paprsek hlavní BOI a ohniskový B F1).

Platila by tedy tato hlavní dioptrická rovnice

~+ 1 1_
al bl - /1 '

a1· /1b =---.
1 a1 - /1

Obraz B' Ba' se však neuskuteční, poněvadž za-
ostřovací čočka lomí předešlé paprsky dříve, a to tak,
že vznikne obraz B" bodu B, takže skutečný obraz
úseku laťového je B" B/' .
Tento obraz však m ů ž e d áJ t i t a k é z a-

o s t ř o v a c í č o č k a O2 z obrazu B' B/, myslí-
me-li si ji jako lupu. Předmětová vzdálenost je tu
_.. ~ __- a2=- (b1 - ei) =e; - bl'

2) Proti analaktickému bodu A zanedbatelný rozdíl.
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b2=1-e;.

Tudíž hlavní dioptrická rovnice zní:
1 1 1

-ej~bl+ l=-e; = f~

(Ohniskovou vzdálenost béřeme absolutně, neboť se
dbá znaménka vždy až při dosazování výsledného
vzorce.)

Z této rovnice plyne

(Z-ej) ./2 + (ej-b1) ./2= (ej-b,)(l-ei) (c)

.Po vynásobení, sloučení a úpravě vychází

ej2 - (b, + l) ej + [/2 (Z- b1) + b1Z]= O.

Položme
b1 + l=p,

'2 (1- b1) + b1Z=q;

rovnice (b) přechází na tvar

ei2 - P e + q = O.

,w------~
/I-v----

Obr. 6.

ej = ~l t Z±V(bl-tir=-~/~(Z- b,) ~-blZ].

(f)
První člen je vždy kladný, druhý může býti buď

kladný, nebo záporný. Aby však nevyšlo ej > Z, což
by bylo nepřípustno,3) nutno podržeti z obou znamé-
nek před odmocninou jen znaménko záporné. Po
úpravě vychází konečně

ej =~[(b, +l)-ý'l(l....:..4j2-=2b~) +b;fb, +4 '2)]
(21)

Pro přehled ve vyčíslování je výhodno položiti

Z-4/2-2bl=m,
b1 +4/2=n,

ej= ~ [(b1 + Z) - ý'Z.m + b,. n]. (21a)

e", by se vypočetlo podle tohoto vzorce, když by se
položilo

b1=/1,
neboť pro lať v nekonečnu dává objektiv její obraz
v zadním ohnisku. Pro konečnou vzdálenost na př.
a1 = 100 m, by se vypočetlo e,OO pro předešlý W i I-
d ů v dalekohled takto:
Především

a,./1 100000 X 136 13600000b = --------= ----,--- ..=----- = 136 1852 mm
1 a1- f, 100000 -136 99864 '

2 b, = 272,3704 mm.

Nyní výpočet podle vzorce (21):

I 155,94
-4/2 = 404,00

559,94
- 2 b1= - ·272,3704

m = +287,5696

b1 - 136,1852
4 f 2 = - 404,0000
n =-267,8148
b,.n= -36472,412

Z.m= +44843,603--_._-
1m+b, n= +8371,191

b,= 136,1852
1=155,9400

b1+Z= 292,1252

ý'l.m+b
1
n=- 91,4940

[]= 200,6312
e100=~[]= 100,316

5.) Zaostřovací čočka by musela přejíti za nitkový kříž! LIe100 .....:.... 0,32 mm
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Podobně byly vypočteny vzdálenosti ej ještě pro
aj = 50, 20, 10 a 5 m. Pak počítány podle optického
vzorce 2. ohniskové dálky ekvivalentní čočky. Zá-
roveň počítány rozdíly

L1ej=ej-e",

L1 1,,2= /1,2- /1,2
i CCi i

I i I Llei= i
! I

Ui e

I
ei tj" f.... I LI ty'

I =ei-e", I <Xl 1 I
m mm mm I mm I mm mm

I
mm

I

i I i 211,32
210,291

-

00 i 100,00
1

100 ! 100,32 + 0,32 1,03
50

I
100,63 + 0,63 209,29 - 2,03

20 101,62 + 1,62 206,18 - 5,14
10 i

I ~~~:;~ + 3,25 201,26 - 10,06
5 + 6,70 191,58 - 19,74

I

Z této tabulky následuje: Pro záměru na nekoneč-
no je e", nejmenší, pro konečné vzdálenosti se ei
zvětšuje, a to tím více, čím je m e n š í vzdálenost
lati. Naproti tomu se ohniskové dálky ekvivalent-
ních čoček, odpovídající vzdálenostem ei, stále
zmenšují.
Kdy ž set e d y Ia ť při b Ii ž u j e k ob j e k-

t i v u, n u t n o p o s o u vat i z a o s t ř o v a c í
č o č k o u s m ě r e m k nit k o v é m u k ř í ž i,
j a k o z a sen a o p a k, v z d a Iu j e - Ii s e Ia ť.
Jaký následek má zvětšení odlehlosti e", na ei?

V obr. 6 je znázorněn vliv pošinutí zaostřovací čočky
02 o L1e za předpokladu, že paralaktický úhel b se
nemění. Ohnisko F2 se pošine do Fo+. V důsledku
toho se lomí -paprsky 1- A' v bodech 2', 2' ostřeji,
nežli v předešlé_poloze čočky O2 a utínají_Ila svislém
vlákně úsek n, 81= p' m e n š í, nežli n 8= p. To
tedy znamená, že při konstantním dálkoměrném úhlu
se laťovÝ úsek zobrazuje m e n š í, než odpovídá roz-
chodu distančních vláken, a to tím menší, čím b Ií-
že je lať k objektivu. Protože však nemůžeme ode-
čítati správnou velikost obrazu laťového n18, a
čteme jen na viditelných vláknech n, 8, je obraz latě
stále vět š í, než má býti. Proto se vzdálenosti na-
měřují stále vět š í a vět š í.
Prodlouží-li se lomené části n, 2', 8. 2' dálkoměr-

ných paprsků zpět, protínají se v bodě A. na optic-
ké ose, nové to poloze analaktického bodu A. Úsek

AA,=Aa
značí zároveň chuby L1 do v měřené vzdálenosti d,.

Je nyní nutno stanoviti chybu L1 do, a to přede-
vším na základě chyby ,"1 p, následkem zmenšení
obrazu pošinutÍm zaostřovacÍ čočky.
Vzdálenosti pro analaktický dalekohled jsou dány

vzorci
do=K .L,

do,l =K.L1•

Tedy poměr jejich

do : do,l =L: L"

Ale úseky laťové jsou v přímém poměru ke svým
obrazům i k rozchodům distančních vláken, takže

L: LI =p: P,

do : (do - do,l) = p : (p -P1)'
Položí se

do - do,l = L1 d,
P-P1 =L1 p,

L1d = L1'[I. do (22)
p

Je nyní třeba vyjádřiti chybu L1p pošinutím L1e
zaostřovací čočky, obr. 7. Rozchod dálkoměrných
nitek nitkového kříže se skládá z konst. části TU
a z částí proměnlivých nr= 8 U= x. Stálý úsek
r u odpovídá stálému úhlu E. Především určíme veli-
kost proměnlivé části x. •
Z pravoúhelných trojúhelníků 2 u 2', 282' a za

předpokladu velmi malých úhlů (úhly se vezmou
přímo v míře obloukové), následuje

x=y'(}--i). (e)

Z pravoúhlých trojúhelníků A' F2 Q, 02 F2 Q
-- E 1')

F2 Q= (/2+ Y)2- =/2'2'

1') _ /2 + Y E

2 /2 2
Dosadí se do (e) a po úpravě

y. y' E
x= ~-.-. (23)

/2 2
Jestliže se zaostřovací čočka pošine o L1 e=O2°/,
zmenší se x o Ll-f- a vzdálenost y se zvětší o L1 e,

takže vzorec (23) nabývá tvaru

Lip (Y+L1e) (Y'-L1e) Ex -- --~- = - ~--~~-~-~----- . 2 .
2 /2

Po provedení a za výše dokázaného předpokladu,
že y = y', vychází:

1943/44



Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 4/31 (1943) číslo 3

Ltp Lte2 E
-2--1;'2:'

Lte2
L1P=~/~·E.

2

Ve skutečnosti je LI p záporné, neboť 1 se dosa-
• • 2

zuJe zaporné. Ale vlastní znaménko nemá žádného
zvláštního vyznamu, jak z dalšího praktického vy-
číslení ještě vyplyne.
Nyní se dosadí do vzorce (22), takže

Lte2
L1d=,-- .E.

2' P
úhel e se vyjádří z trojúhelníku 1 A' 1.

-

1-1
E=--~---.

a'

---- ao
1-1=100'

aos=----·
100. a'

Po dosazeni do (g)
J e2 ao

,i d-c--- d
LI . - -f~.- '1-0-0--" O·

". p . a
V tomto vzorci je činitel

k . ao
- 100. a' . 12 • p

L1 d = k . LI e2 • do.

Pro výše uvažovaný W i Id ů v dalekohled jé

65.17
k = 100 X 44,06)(-101 X 2,1132 = 693 X 10-

7
•

Nyní můžeme vypočísti chyby L1 d v jednotlivých
vzdálenostech, používajíce vypočtených L1 e; v tabul-
ce uvedené nahoře. Na př.:

do"oO = 100 00, L1 e,OO = 0,32mm
LI e2 = 0,1024= 1024 X 10-4

k . LI e2= 709632X 10-11

LI do"oO = 709632X 10-11 X 102 = 709632 X 10-0

LI do"oO = 0,0007m.
Pro stanovení chyb v dalších vzdálenostech možno

již použíti výhody. Podle rovnice (25a) je

LI do"oO = k ..1e",no' do.10n,

L1 do,; = k . L1 e2i • do,i'

L1 do,i : L1 do,loo = 1e2; • do,; : LI eZ,oo • do,loo'

Odtud

LI do i= LI do 100 • _~~2i •__ • dUJ
, 'L1 e 100' do,loo

pro vzdálenosti: 20 40 60
tyto laťové úseky: 0,20000 0,40067 0,60083
Vzdálenosti byly mereny vyzkoušeným pásmem.

Laťové úseky jsou aritmetické středy ze 6 čtení.

Na př. pro do,;= 5 00, je
6,70~ 5

L1 do,5 = 0,71 . 0,322 • ioo = 15,6mm.

Přehled chyb LI do; pro vytknuté vzdálenosti po-
dává konečně tato tabulka:

do,í I L1 e'i

I
L1 do,í

. m ! mm mm I ID

I
I

00 kf kf I kf

100 0,32 I 0,7
I

0,001
50 0,63 1,3 0,001
20 1,62 I 3,6

I

0,004!
10 3,25 i 7,2 I 0,007
5 6,70 , 15,6 I 0,016

Tytéž výsledky uvádí W i Id v (6).
Z tabulky je zřejmo: vliv pošinování zaostřovací

čočky je ve Wildově analaktickém dálkoměrném
dalekohledu tak nepatrný, že prakticky nepadá vůbec
v úvahu.
Pro krátké vzdálenosti vliv ten nelze prakticky

ani znamenati, a pro větší vzdálenosti, na př. od
50 m výše, nutno přičísti chyby ve vzdálenostech vý-
hradně jenom na vrub nahodilých chyb v odečítávání
laťových úseků.

cm

,

I

!

-+-'-1-
I

,
I TI

I i

I ,

i )

!
1
i
1
I..• ..•.., ~Q

/'
/3--

2- - ~-----l
1e--~~ 7-
10 7
9 /,
8 /
'l
6 r/ I-- --~

5 )
4 1/~
2
1

Pří k Ia d: Zkouška W i Id o v a universálního
stroje TI č. 1990 ze sbírek Geodetického ústavu vy-
soké školy zemědělské v Brně, dne 1. října 1942.
Postupováno obdobně, jako při určování konstant
nitkových tachymetrů. Byly naměřeny

80 100 120 140m
0,80133 1,00150 1,20183 1,40100m.

Lať pevně podpírána podpěrami v polohách svislých.
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Vzdálenosti:
skutečné:
opticky naměřené:
Rozdíly:

20
20,000
0,00

40
40,067
0,067

60
60,083
0,083

Rozdíly jsou tedy vesměs kladné, neboť na dálko-
měrných ryskách se čte, jak bylo uvedeno pro krát-
ké vzdálenosti, stále vice, než má býti správně. Roz-
díly odpovídají také dobře praktickým zkušenostem
s přesností nitkových tachymetrů.
V obr. 8 je znázorněno vyrovnání skutečných roz-

dílů, aby byly určeny pravděpodobné opravy optic-
kých vzdáleností. Pravděpodobné opravy jsou pak
sestaveny v tabulce na konci článku.
Když se odečtou v tabulce příslušné pravděpodobné

opravy od opticky naměřených vzdáleností, obdrží se
skutečné vzdálenosti s rozdíly 2 až 3 cm oproti vzdále-
nostem, naměřeným přímo pásmy.

IV. Výsledek předešlých úvah.
Je prokázáno, že

1. každý Wildův dalekohled jest analaktický,
jsou-li splněny podmínky podle vzorců (22a) a
(22b) ;
2. že dostačí uvažovati záměry pro distanční

vlákna jako přímky.
3. Podle předešlých vzorců je patrno, že pro roz-

hodující veličiny ly! a e", je nutná pouze ohnisková
dálka f1 objektivu. Proto lze objektiv typ i s o vat i,
stejně však i čočku zaostřovací. Ostatní dísposici
možno již zvoliti snadno podle účelu, k němuž bude
dalekohledu upotřebeno.

80
80,133
0,133

100
100,150
0,150

120
120,183
0,183

140 m
140,190m
0,190m.
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pak Ge ode z j a, Warszawa, 1938.

[13] Ha e r p f e r: Der anallaktische Punkt beim
Fernrohr mit innerer Einstellinse, A. V. N. 1936 a 1937,

[14] S c h u I z: Fernrohre mit Einstellinse, A. V. N.
1936,1937.

[15] L ti dem a n n: Zum Gebrauch des Fernrohres
mit Schaltlinse bei tachymetrischen Aufnahmen, A. V. N.,
Berlín-Bad Liebenwerda, 1935.

Obr. 1 až 8, SIA, Praha. - Ing. Dr. AI. Tichý.

Opticky I Pravdě- Opticky I Pravdě- Opticky I Pravdě-
měřená I podobná měřená podobná měřená podobná

vzdálenost i oprava vzdálenost
I

vzdálenost oprava Poznámka
I

oprava I

m I m m m m I m
I I I
i I I20 0,00 65 I 0,10 110

I

0,17
25 0,02 70 I 0,11 115 0,17 1. X. 1942.
30 0,03 75

I

I 0,12 120 I 0,18I I Lať s obvyklým
35

I
0,04 80

I
0,13 125

I

0,18 cm-ovým dělením.
40 0,05 85 0,13 130 0,19
45

I
0,06 90 ! 0,14 135 0,19 Pravděpodobné opravy

50 0,07 95 I 0,15 140 0,20 jsou zaokrouhlovány
55 0,08 100 I 0,15

I
na celé cm.

60 I 0,09 105 I 0,16I I I

Výklad k upotřebení a sestrojení tabulky
pro výpoečt desetlmistných logaritmů Ing. J08. Křováka.

V Zeměměřičském Obzoru, ročník 1940, byly uve-
řejněny na str. 75 Ing. Josefem K ř o v á k e m "Ta-
bulky pro výpočet desetimístných logaritmů čisel N
a naopak" bez bližšího výkladu. Na přání některých
čtenářů, jež by zajímal podrobnější popis, jak sestro-
jiti a upotřebiti takové tabulky, podáváme tímto
krátké vysvětlení.
Tabulky jsou založeny na principu metody F Io w e-

r o v y, jejíž vznik spadá do druhé polovice osm-
náctého století. Tato metoda, jež je popsána též

v pětimístných logaritmech Valouchových, rozkládá
číslo NJ jehož logaritmus máme najíti, na řadu čini-
telů k1• k2 • k3 • k4 ••• , z nichž prvni činitel k1 jest
obyčejně čislo buď jednomístné neb dvoumístné, dalši
činitelé k2, k3, k4 ••• maji pak tvar kj = 1 + ex .1O-i,.
při čemž a jest číslo celé, uzavřené v mezích
O< a < 10. Podává-li tabulka logaritmy čísel k1,
jakož i dalších činitelů 1 + a .10-i, lze najíti loga- .
ritmus čísla N z relace
log N= log k1 + log k2 + log k3 + log k4 + ...
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V tabulkách Křovákových je číslo hl dvojmístné,
dále činitelé ki = 1 + a • 10-i jsou vyčísleny pro
i= 2 až 11. Mantisy těchto čísel jsou udány v tabul-
kách na jedenáct míst. Princip sestrojení tabulek
a upotřebení jejich si vysvětlíme nejlépe na nějakém
příkladě.

Mějme najíti na př. logaritmus čísla N=
= 546 237 847 z tabulek. Uvažujme pouze mantisu
tohoto logaritmu, neboť charakteristika jeho je dána
počtem celých čísel, v našem případě je to 8. Číslo
N rozložíme v součin činitelů tak, že první činitel je
nejblíže nižší tabulkované dvojmístné číslo kl -

v našem případě 51-, ostatní činitelé pak musí míti
stále tvar ki = 1 + a . 10-i. Abychom získali tyto
činitele, jejichž mantisy jsou v tabulkách vypočteny,
musíme tedy postupně děliti uvažované číslo, jak
naznačeno v následujícím uspořádání; podíly jed-
notlivých dělení jsou zde napsány pod číslem N
a upotřebeny opět jako dělenci pro následující dělení.

546237847 : 51
1,071 0546 0196: 1,07
1,000 9856 0931: 1,000 9
1,000 0855 3233: 1.000 08
1,000 0055 3189: 1,000 005
1,000 0005 3189: 1,000 0005
1,000 0000 3189: 1,000 0000 3
1,000 0000 0189: 1,000 0000 01
1,000 0000 0089: 1,000 0000 008
1,00000000009: 1,00000000009

takže číslo N bude rozloženo v činitele (bez ohledu
na desetinnou čárku)

N = 51X 1,07 X 1,0009 X ... 1,000 0000 0009.

Mantisy těchto činitelů najdeme v tabulkách. Budou

707 5701 7610
2938377769

39068925
3474217
217147
21715

1303
43
35
4

log N= 8,737 3817 8768

Je-li opačně dán log N a máme najíti z tabulky
hledané číslo, provádíme vyznačený postup obráceně.
Najdeme nejblíže nižší mantisu z tabulek ve sloupci
kl, jí odpovídá první činitel kl, tuto mantisu odečte-
me od mantisy log N a k tomuto rozdílu hledáme
v tabulkách opět nejblíže nižší ma,ntisu činitele k2

a tak postupným odečítáním najdeme všechny činite-
le ki; součin jejich dává číslo N.

Z předeslaného početního postupu možno snadno
pochopiti, jak nutno tabulky uspořádati. :Řekli jsme,
že první činitel kl je číslo dvojmístné. Vzhledem
k dalším činitelům k2 až ku v tabulce vyčísleným
musíme jej voliti tak, aby podíl z čísla N a tohoto
činitele kl začínal jednotkou a další číslice různá
od nuly se objevila teprve na třetím nebo až na dal-
ším místě podílu (viz příklad). K tomu však není
potřebí tabulkovati logaritmy všech čísel dvojmíst-
ných, tedy od 11 až do 99, nýbrž můžeme některá
čísla vynechati, jak je to provedeno v tabulce
ve sloupci kl• Uvažujeme-li na př. číslo kl = 65,
lze snadno nahlédnouti, že použijeme-li je za dělitel
každého čísla začínajícího číslicemi 65 až 714, obdr-
žíme podíl, jehož první číslice je 1, druhá číslice O,
tedy podíl tvaru k2 případně vyššího k. Lze tudíž
vynechati tabelování čísel 66, 67, 68, 69 a 70 a vy-
čísliti teprve mantisu čísla 71. ?:cela jednoduše dosta-
neme k nižšímu číslu kl číslo nejblíže vyšší, přičte-
me-li k číslu kl jeho desetinu a první dvě číslice
součtu jsou již čísla nejblíže vyšší. Na př. 65 + 6,5=
= 71,5. V Křovákově tabulce by mohl také trochu
jiný sled čísel kl od 20 počínaje splniti svůj úkol,
totiž 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55,
60, 66, 72, 79, 86, 94.

K uspořádání činitelů k2 až ku netřeba zvláštního
výkladu. Mantisy všech čísel k jsou udány vždy nej-
méně o jedno místo přesněji, než je třeba pro výpočet
logaritmu čísla N. V tabulkách Křovákových jsou
udány, jak řečeno, na jedenáct desetinných míst,
takže máme-li najíti na př. desetimístný logaritmus
čísla devítimístného, obdržíme jej z tabulek cestou
naznačenou nejprve na jedenáct míst a to s chybou
menší než 11X 5 X 10-12 == 0,5 X 10-1.°. Zaokrouhlí-
me-li výsledek na deset míst, je chyba ze zaokrouhlení
také až 0,5 X 10-1.°, takže celková chyba by mohla
dostoupiti v nejkrajnějším případě jednu jednotku
posledního místa, nepředpokládáme-li chyby z roz-
kladu činitelů. Při hledání logaritmu z úplných de-
setimístných tabulek skládá se chyba v nalezeném
logaritmu jednak z chyby v posledním místě mantisy
tabulkovaného logaritmu, která může dostoupiti až
hodnoty 0,5 X 10-1.0a z chyby, jež vzniká interpolací
v logaritmech a která může býti skoro 1.10-1°. Tyto
obě chyby se mohou v nepříznivém případě prostě
sečítati.

Pokud se týče způsobu, jímž vypočítáme potřebné
mantisy v uvedených tabulkách, poukazuji na článek
Ing. Ant. Š tvá n a: "Vyvozujeme logaritmus čísla",
Zeměměř. Obzor 1940, str. 87 a další, v němž čtenář
nalezne potřebné, případně odkazy na různé způsoby
výpočtu. F. F.

LITERÁRNÍ NOVINKY

Posudky.
Přirozené hodnoty funkce cotangens ú h I ů v set i n-

n é m děl e n í od ()gr do lOOgr. Sestavil Ing. Josef
K ř ov á k, vydalo ministerstvo financí v Praze 1941,
tiskl Zeměpisný ústav ministerstva vnitra v Praze. Slu-

žební porp.ůcka Triangulační kanceláře ministerstva fi-
nancí v Praze. 400 stran.

Jako doplněk »Sestimístných tabulek přirozených hod-
not funkcí sinus a cosinus v setinném dělení< vydává
ministerstvo financí další služební pomůcku pro své pod-
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Tabulko~ý

I
od I do

I
Počet

I
Diference I Decímálnl rozděleni

I
Počet

interval gradd stran pro 1" -·~-o-d--r do d~set. míst

I" I, O 1 20
2" I 1 15 140 6,3- 2,9 1,0000 6,?460 4I
10" I 15 50 70 2,9- 0,3 6,3460 50,0000 5

I
50

I

93 86 0,3- 1,16 50,0000 93,6550 6
2" 93 99 60 1,6-15,8 93,6550 99,0000 7
I" i 99 100 20

I

řízené úřady a to tabulky přirozených hodnot kotangent posloužit každému odborníku, aby získal náležitou poho-
úhlů téhož dělení, sestavené min. radou Ing. J. Křová- tovost v počítání pro jakýkoliv obor.
kem. Zavedením dvojitých spřažených počítacích strojů se V úvodu probírá autor účel a všeobecný popis 4 typů
stala kotangenta jakousi moderní funkcí, která dříve sot- u nás nejrozšířenějších logaritmických pravítek (Castel-
va kde měla praktického upotřebení. S výjimkou polygo- Elektro, Elektro, Rietz, Darmstadt), popis jednotlivých
nálních výpočtů vytlačuje tato funkce trvale hodnoty stupnic, nařízení a čt'ení hodnot na nich, přesnost počí-
sinů a cosinů ze souřadnicových výpočťů v rovině; leč tání a podstatu a význam symbolických metod.
i tu nastane - zdá se - pravděpodobně brzy radikální Druhá část knihy je věnována výpočtu úloh z algebry,
obrat, jakmile nové poměry si vynutí nahražení triangu- z geometrie, z trigonometrie a výpočtům funkci hyper-
lací (i vyšších řádů) sítí bodů přesné polygonometrie, kde bolických a hyperbolometrických. Právě tato část má
paralakticky měřené strany dosahují délek kolem 2 km. zvláštní význam pro zeměměřičského inženýra, neboť mu
Význam kotangenty se tu projeví ještě výrazněji, neboť ukáže, které úlohy, jakým způsobem a s jakou přesností
»měřená« délka je v tomto případě funkcí krátké základ- může ve své denní praksi řešiti s pomocí pravítka.
ny (invarového drátu 24 až 72 m dlouhého) a kontangenty Třetí část je věnována úkolům z elektrotechniky a ko-
paralaktického úhlu. Konečně i z různých článků v našem nečně v »Dodatcích« podává autor návody na řešení ně-
časC':oise vidíme, že s touto gonimetrickou hodnotou se kterých speciálních a zajímavých úkolů početních.
setkáváme stáIe víc a více nejen ve vzorech výpočtů pro Kniha má celkem 530 početních případů, 44 tabulek,
spřažený počítací stroj, ale že výhody takového stroje lze 125 obrázků a 591 příkladů, takže souhrnem tvoří návod
přenésti po vhodné úpravě formuláře i na počítací stroj k téměř virtuosnímu ovládání »počtářského těsnopisu«,
jednoduchý. jak autor počítání na logaritmickém pravítku nazývá.
Proto vítanou pomůckou každého praktického počtáře Dobrá znalost těchto všeobecných základů umožní pak

jsou nové Křovákovy tabulky kotangent sestavené tak, že snadné vniknutí počtáře do theorie a prakse specíálních
jejich používání činí na interpolaci minimální nároky. počtářských pomůcek (na př. tachymetrického pravítka.
Tohoto usnadnění bylo dosaženo v celkovém uspořádání logaritmických počítacích kotoučů. válců aj.).
tabulek, opuštěním staré tradice tabelování hodnot podle Na závěr opakujeme to, co jsme řekli spočátku: země-
stálého argumentu a zvoIením takového kroku, při kterém měřické kanceláře - zejména též civilních geometrů -
již první tabulková diference je tak malá, že interpolaci najdou v dokonalém ovládání logaritmického pravítka
lze prováděti zpaměti, bez počítacího stroje. Uspořádání významnou pomůcku pro zrychlení a zhospodárnění své
tabulek je zřejmé z přehledu (viz tabulku!). práce. Je třeba se jen s pravítkem seznámit a k tomu jim
Tabulky jsou zmenšenou reprodukcí originálu psaného plně poslouží tato kniha Ing. Baranovského.

strojem a proti tabulkám dřívějším je tisk mnohem jas- ln.q. Ponr.
nější a přehlednější. Jelikož Pro f. D r. D o m e nic o A r II: e n t i e r i: Ottica

tg'P= coty (R-<p), Industriale. Vyšlo v Miláně, nákladem U. Hoepli. Cena
vázaného výtisku 48 Lir. Kniha kapesního formátu, 688

mohou býti tabulky používány jako tangentové; škoda stran, 83 obrázků a 17 tabulek. '
jen, že autor nepoužil dosti volného místa po pravé stra- Dílo předpokládá u čtenáře již základní znalosti geo-
ně tabulek k tomu, aby připojil sloupce ze zadu a zdola metrické optiky a chce mu ukázati způsob, jak dospěti
rostoucího argumentu pro tangentu, takže tvoření ro~- k nejlépe vykorigovaným optickým soustavám. Mimo tuto
dílů, résp. doplňků na pravý úhel by odpadlo vůbec.' geometricko-optickou část, je také pojednáno o fysikálně-
V každém případě jsou však Křovákovy tabulky očeká- optických problémech, pojících se ke vzniku obrazu. Kniha

vanou a vítanou služební pomůckou a lze jen litovati toho, je rozdělena na 5 dílů. Z těchto je nejdůležitější a nej-
že velmi cenná práce se stává vydáním úřadu vlastně obsáhlejší první díl: Analytický rozvrh čočkových sou-
soukromým tiskem, který by si právem zasloužil vše- stav. V něm ukazuje autor na 284 stranách jak se propo-
obecnějšího rozšířenÍ. Dr. Elznic. čítávají jednoduché i složitější optické soustavy, které
Ing. E. Bar a n o v s k ý: Počtářskýtěsnopis. Vydal současně splňují více podmínek. Použití uvedených vzorců

Elektrotechnický svaz českomoravský v Praze. Str. 384. je vyloženo na mnoha příkladech. Autor se snažil pokud
Cena K 90,-. možno nejvíce zjednodušiti výpočetní postupy a používá
V naší zeměměřické prak si nebývá užíváno v dostatečné čtyřmístných, při složitějších systémech šestimístných

míře logaritmického pravítka, ač jde o velmi praktickou logaritmů.
a všestrannou pomůcku. Jako příčina tohoto malého vy- Druhý díl - trigonometrické propočítávání dioptric-
užití bývá udáváno to, že přesnost, s níž lze na logarit- kých soústav - je při obsáhlosti prvního dílu věnován již
mickém pravítku pracovat, nepostačuje pro úlohy země- jen metodám, které mají potvrditi výsledek stanovený při-
měřické. To však je pravda jen částečně; i v geodetickém bližným výpočtem. Jsou zde uvedena odvození početních
počtářství různého druhu je mnoho početních úkonů. pro vzorců a zobrazovacích kriterií.
které přesnost logaritmického pravítka je zcela postaču- Ve třetím díle "je pojednáno o souvislosti mezi geo-
jícÍ. Pro jejich řešení je ovšem třeba se seznámit s mož- metricko-optickým průchodem paprsků a průběhem vln~
nostmi, které tato početní pomůcka dává, Je jich hojně a vých ploch v zobrazovacím prostoru.
podrobný přehled o nich podává právě vyšlá kniha Ing. Čtvrtý díl je věnován fysikálním stránkám průběhu
E. Baranovského. Je to obsáhlá práce, které se sotva .vy- zobrazení a zjevům pramenícím z vlnové podstaty světla.
rovná podobné dílo v cizí literatuře, tím méně pak v lite- Poslední, pátý díl obsahuje numerické a logaritmické
ratuře naší. kde máme jen mala a nedókonalá pojednání tabulky výpočetních funkcí pro indexy lomu mezi 1,330 až
o této věci. Kniha je jen v jedné své části psána se zvlášt- 2,000 a pro skla skotského katalogu, které byly použity
ním zřetelem k potřebám elektrotechnickým; jinak může k výpočtům uvedeným v knize. Dr. P.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil PQur. - Majetnfk a vydavatel Spolek českých ínženýrd. - Tiskem
knihtiskárn}' ~Typu!l« v Praze XVI. Telefon 410-62.

Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního redaktora Praha XIV., Krušinova 42.

1943/48


