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í<. patnáctému výročf Moloděnského teorie tvaru Země

V roce 1945 byla v SSSR uveřejněna Moloděn-
ského práce "Základní otázky geodetické gravi-
metllie" (Trudy CNIIGAiK č. 42), která patří mezi
nejvýznačnější světová díla v oboru teorie tvaru
Země. Je dalším pokrokem v teorii, která od skvě-
lé Stokesovy práce z r. 1849 ("On tpe variation of
gravity at t1\e sUlrface of the Earth"), v níž byl
odvozen známý vzorec pro (absolutní) výšku geo-
idu nad nOl'Illálním sféroidem, nedomala vl,astně
podstatných změn a rozvinutí.
V roce 1948 a v dalších letech Moloděnskij svou

teorii dále rozpracoval, V. F. Jerěmějev a M. I.
Jurkina ji prakticky aplikovali a přezkoušeli na
modelech.
V SSSR je dnes Moloděnského teorie dobře zná-

ma, vešla již i do geodetické praxe, je běžně
přednášena na sovětských vysokých geodetických
školách. Ovšem ·geodeti v. jiných státech jsou s Mo-
loděnského teorií dosud obeznámeni zpravidla
málo, anebo dokoncej vůbec ne, ii když od uveřej-
nšní první, základní práce, uplynulo! již 15 let.
Snad bude prospěšné základní myšlenky a prin-

cipy Moloděnského' osvětlovat a zpřístupňovat
i u nás, i když předpdkládáme, že mnozí naši geo-
deti sovětskou odbornou literaturu pečlivě sledují.
Pokusíme se začít v tomto směru tímto článkem"
o nějž redakce GaKO požádala u příležitosti tra-
dičního Měsíce československo-sovětského přátel-
ství. Zdůrazňujeme', že jde pouze o informativnf
sdělení.
Geodetické prvky, které geodeti určují přfmým

měřením v bodech fyzického povrchu Země, se
vztahují k jednotlivým místním souřadnicovým
soustavám, jejichž hlavní směry jsou směry tíž-
nic, jdoucích stanovisky. Tyto prvky se dnes spo-
lečně zpracovávají na určité ploše referenčního
elipsoidu, určitým způsobem v zemském tělese
umístěného. Odtud vyvstává nutnost redukovat mě-
řené prvky na referenční elipsoid. Výpočet re-
dukcí předpoklá<,lá znalost (s určitou přesností)
skuteČného tvaru fyzického povrchu Země, jak vy-
plývá· z prostého geometrického názoru. Pro přes-
Oné provedení redukcí je zapotřebí znát především
tyto dva prvky: vzdálenost stanoviska od refe-
renčnf plochy. a směr normály k ní.
Geodeti potřebují tedy pro zpracování Výsledků

svých měření znát tvar fyzického zemského po-
vrchu. K určení veličin, tento tvar charakterizují-
cích, máme k dispozici ty geodeti,cké a fyzikální
veličiny,'rkteré lze přímo na zemském povrchu mě-
řit. Vystupovaly-li by v odvození charakteristik
tvaru Země veličiny neměřené a nám přesně ne-
známé - např. údaje o hustotě prvků zemské kůry
- pak hy prakticky přesného řešení přirozeně ni-
kdy nemohlo být (v obecném případě) dosaženo.
Klasická teorie tvaru Země, jejíž základ byl dán

Stokesem, řešila problém již od první etapy řešení
podstatně zjednodušený: reá~ná Země býla zideali-
zována tak, že se za; její povrch! považovala určitft

hladinová plocha (Listingův geoid), vně které tedy
neexistovaly žádné vnější hmoty, tj. všechny hmo-
ty Země byly umístěny uvnitř. Aby se však mohlo
přejít od reálných podmínek k takto zidealizova-
ným, bylo by nutné předem vyřešit tzv. redukční
nebo regularizační problém (V podstatě uvážení
vlivu vnějších hmot).
Ovšem pl'oblém regularizace Země' přesně řešit

nemůžeme. Byl by přesně řešitelný za pře6pokladu,
že bychom s dostatečnou přesností znali hustotu,
všech vnějších (nad Listingovým geoidem se na-
cházejících) hmotných prvků. Tomuto"požadavku
'Zdaleka není a nemůže prakticky být vyhověno", a
proto Výsledky, získané aplikací klasické teorie,
nutně obsahují ne'přesnostia exaktního řešení do-
saženo být nemůže. ,
Principiální obtíže, s nimiž je klasické řešení

spojeno, přiměly Moloděnského, aby problém nově
zformoval a tradiční postup zcela opustil. Vyvinul
novou teorii, v níž předmětem 'studia je tvar sku-
tečné, reálné Země, nikoliv tedy tlladičnfho Listin-
gova geoidu, o němž soudí, že jeho znalost nevy-
žaduje žádná teoretická ani praktická úloha. Při-
tom v cel&m řešení Moloděnského se důsledně
předpokládá znalost pouze těch veličin, které prak-
ticky mfižeme měřit (na zemském povrchu).
Uvedeme zde ve zjednodušené formě a zcela

krátce )}pstup Moloděnského řešení.
Uvažujme pozorovací bod M povrchu reálné

Země Z (obr. 1), vzdáleny od určitého přijatého

M

normálnfho sféroidu 1) N na veličinu H. Délku H

budeme měřit po normální silokřivce MMo. V bodu
M existuje určitá hodnota skutečného tíhového po-
t€\llciálu W(M),který rozvíjí skutečná Země. Hod-
notu normálního potenciálu, který rozvíjí přijatý
normální sféI'Oid (tedy určitý námlza~edený
"model" Země), označme zde U(M). Poruchový
potenciál T(M) v tomto bodu je tedy roven

1J Zopakujme, že hmota a úhlová rychlost rotace nor·
málního sféroidu jsou stejné jako u reálné Země a
jeho sti'ed je ztotožněn s těžiltěmhmot Země.
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Potenciál W(M) se liší od potenciálu Wo na vý-
chozí hladinoyě ploše, procházejícl nulou vodočtu
O, přijatého v nivelaci, na veličinu .

•.. LI W (M) .:- - J UdiI,. (4)
(DM)

Rovnici (1) mil.žeme s uvážením' (4) a (.2) přepsat
takto

T(M) = - S gdil, - U(M) + Wa· (5)
(DM)

~
Uvažujme dále na normální silokllivce MMo určitý
bod M', dost'atečně bHzký M tak, abychom se moh-
li omEl'Zitna 1. člen v rozvoji Taylorovy řady

U(M) = U(M') + ( ~~JM' ~. (6)

Zde' ~.označuje vzdálenost ÚM'a

('OU)-.. . = - y (M'),oH M'

jak vyplývá z definice normálního tlhovéhQ zryqh-
lenfr. >, \

Po dosazení (6) a (7) do (5) obdržíme

T {M) = - Sgdil, - U(M') + JI (M') ~+ Wo. '(8)
. (DM)

Známe-li polohu M', pak pro určení polohy M na
povrchu Země, což je naším úkolem, zeela postačí
odvodit ,. Vyjádřeme tuto veličinu z (B)

S gdil,
~ T (M) (DM) . U (M') Wo
= y (M') +.y (M') + y (M') - Y (M') •

Označme dále Uo hodnotu normálního potenciálu
nél normálním sféroidu a analogicky k (2)

U (M') - Ua = LI U (M'). (10)
/

S uvážením (10) přepíšeme (9) takto

. . S gdh
. T (.!t) . (DM). d U(M) Wo Uo
~= y (M') + y (M') + y (M') - Y (M') + y (M') •

(II)
;Za před.pokladú, že tedy známe polohu M'na

uvažované silokřivce, redukuje se úloha na urče-
ní ~ podle (11). Připomeňme ještě, že v daném pří-
padě zde bod M' hraje úlohu jen pomocnou a mmne
na Jeho polohu'jediný požadavek ~ aby byla
splněna rovnice (6). MQlocÍěnskil znamenitě zvolil

takovou polohu M', při níž je splněna pOdmínka

LIW (M) = LIU (M') , (12)
tj. kdy rozdíl S1kutečného potenéiálu (od hodnoty
Wo) pro 'bod na povrchu Země M je' přesně roven
rozdílu normálního potenciálu (od hodnoty Uo)
pro bod M'. Pak též platí podle (4).

LI U (M') = - S g diI,
(DM)

(11) se podstatně zjednoduší, nebot

Jgdh
(DM) +LI U(M') = O
y(M') y(M')

a bude mít tento tvar

y = T (~)...:... W0- Ua
..• y (M') Y (M')

Podmínkou (12) se tedy řešení problému pod-
statně zjrdnodušilo. Zůstává ovšem vyřešit polohu
M' vzhledem k normálnímu sféroidu, tak, aby (12)
bylo vyhověno. Jinými slovy: určit přfslušnou vzdá-
lenost Rq bodu M' od normálního sféroidu, měře-~ .
nou po silokřivce MoM.
Vyjdeme z definičních. rovnic (12) a (13),

v nichž analogicky ke (4) je

LlU(M'r= - S ydHq,

(M,M')

pn čemž Mo o.značuje pril.sečík normální silokřiv-
ky s normálním sféroidem, r - normální tíži v pril.-~
běžném bodu silokřivky MoM' a dRq její délkový
element. Na základě (16) a (13) platí

- S ydHq r- -; S gdh. - (17)
(M,M') (DM)

Abychom mohli přímo vyjádřit hledanou výšku H q

bodu M' nad normálním sféroidem, řešme integrál
na levé straně r 17) podle věty o střední hodnotě

-'-J Y dli/q = -y",Hq,

(M.M')

kde střední hodnota r", le s uvážením prakticky li-
neárního pril.běl1u r v intervalu M"";M' rovna pril.mě-
ru z krajních hodnot r (Mo) a r (M'), tI.

Ym'= ~ [y (Mo) + Y (M')]. (19)

Ze (17) a (18) plyne pro hledanou veličinu Hq:

S udh
Hq = (DM) (20)

y",
Přezkoumejme, zda výraz na pravé straně (20) je
skutečně určitelný z našich měření. V čitateli je
rozdíl skutečného tíhového potenciálu (4), tedy
veličina známá z nivelačních a tíhových měřenI.
Ve jmenovateli je hodnota normální tíže ve střed-

ním bOdU~l{)křivky MoM', tj. ve vzdálenosti ~ Hq
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od přijatého normálního eféroidu. Tuto hodnotu lze
velice snadno určit ze vzorce pro normální tíži,
vztahujícího se na přijatý normální sféroid, a
z normálního vertikálního tíhového grad.ientu

ay . '
aHa = - 0,309 mglfm. (21)

V naší geodetické praxi je ZJaveden normální sfé·
roid Helmertův, pro nějž platí fYm je vyjádřeno
v miligalech. Ha V metrech}

Ym = 978030 (1 + 0,005302 sin2 rp -
- 0,000 007 sin22rp) - 0,154 Ha' (22)

Veličina Y'm je tedy funkcí zeměpisné šířky rp 'bodu
.M f přesně vzato Mo, rozdíl však je v daném přípa-
dě zanedbatelnýja: přibližné hodnoty Ha' Vzdálenost
Ha je sice právě'. předmětem našeho určení,zde
však j~e, podtrhujeme, o hodnotu přibližnou, a ře-
šení tedy nezpůsobuje žádné obtíže.
Vidíme tedy, že veličinu Ha, definovanou (20),

můžeme přesně určit z našich geodetických mě-
ření na zemském povrchu, jiných údajii zapotřebí
vůbec není. Pvoto se úloha skutečně v daném pří-
padě redukuje na určení ~, definované (15).
Řekli jsme již, že M' má úlohu pomocnou v da-

ném řešení. Rovněž veličina Ha, určl1jící jeho ipo-
lohu vzhledem k normálnímu sféroidu, je pomoc-
ná. Moloděnskij ji také piivodně označil "pomocná
Výška". Později však byl zaveden název "normální
Výška", u něhož ziistaneme.
Teorie normálních výšek Je u nás dnes dosta-

tečně známa, je již apliková'na v' geodetické praxi
a zcle se jí zabývat nebudeme. Připomeneme však
. při této příležitosti, že výškovou soustavu nelze po-
jímat izolovaně od teorie tvaru Země. Stále si mu-
síme uvědomovat, že předmětem určení v základ-
ní geodézii je délka silokřivky M-;;M. kterou by-
. chom mohli nazvat i "výška stanoviska nad nor-
málním sféroidem". Ta je v Moloděnského teorii
tedy vyjádřena takto

M7M = Ha + ~, (23)

při čemž obě veličiny na pravé straně (23) jsou
zde přesně definovány a určitelny z našich ge'O-
detických měření. Geodeti však často navrhují
soustavy - přesněji řečeno jen zpi'J.soby výpočtu
výšek, nikoliv soustavy v přesném smyslu' - při
,nichž (23) splněno není. Podle nich se .vypočte
určitá výška H, jaká však je odpovídající funkce ~,
není uvedeno, a ve většině. případii přesné řeše,ní

. -'ani odvodit nelze. Pak veličina MoM zi'J.stává ne-
známá a takové "systémy" nejsou pro řešení zá-
kladních geodetických úloh použitelné; zcela po-
strádaH definici plochy, k níž se vztahují (geo-
metrické místo nulových výšek).
VI'aťme se k Moloděnského teorii. Vyjasnili jsme'

si určení polohy M' (přičemž v uvedeném případě
je M' vždy dostatečně blízko k M, t,akže rovnice
(6) platí) a zbývá nyní řešit ~. Tuto veličinu Mo-
loděnskij nazval piivodně "an'Omální Výška", poz-
ději "výška kvazigeoidu". Druhý název byl zave-
den proto, že jí je definována plocha, nazvaná kva-
'zigeoidem, a sice takto: jako geométrické místo

bodů M'o (obr. 2), ležícíc~ na normálních silokřiv-
kách ve vzdálenostech ~ od normálního sféroidu.
Kvazigeoid (Q) je dosti blízký ke geoidu (maxi-
mální odlehlost nepřesahuje pravděpodobně 2,5 m),
v oblastech oceánů se obě plochy} ztotožňují.

Pro výšku kvazig,eoidu platí tedy vzorec (14],
v němž dále budeme předpokládat rovnost
Wo = UO,2) tj. rovnost normálního potenciálu na
normálním sféroidu a skutečného potenciálu na
výchozí hladinové ploše, procházející nulou přija-
tého vodočtu. Pak

T(M)
~= y(M')

a úloha se redukuje na určení poruchového poten-
ciálu T(M), neboť r(M') je funkcí zeměpisné šířky
a normální výšky a platí pro ni u nás analogiCkY
k (22)

Y (M') = 978030 (1 + 0,005 302 sin2 cp-
- 0,000007sin2 2 cp)- 0,309 Ha. (25)

Zdůrazněme, že ve (24) jde o poruchový poten-
ciál v bodu M, tj. na povrchu reálné Země. Tento
poruchový potenciál je vyjádřen rovnicí (1). Z ní
po derivaci ve směru silokřivky v bodu M obdržíme

(~;-L=( ~~L~(~~-L· (26)

S uvážením základní vlastnosti potenciálové funk-
ce - že její derivace ve směru normály k pří-
slušné ekyipotenciální ploše je rovna pŮ~ObícI síle
(v našem případě jsou to skutečná g a normální r
tíže) - platí dále nazá'kladě( 26) se z~nedbáním
směrové netotožnosti skutečné a normální silo-
křiV1l<y

( :; lM=- g (M) + y (M). (27)

Poněvadž se normální tíže r vně sféroidu mění
prakticky lineárně ve svislém směru, plátr s do-
statečnou přesností

y (M) = y(M') + ( :1lM:~'

Z) Problém určení rozdílu (Wo-Uo) byl vyi'ešen rovněž
Moloděnským v jeho nejnovějších pracích; pro krát-
kost se zde jím nezabýváme. \
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Dosadíme-li (28) dol 27), obdržíme tzv. základní
rovnici geodetické gvavimetrie

( 0'1' ) (oy ) ,oH ~- oHM'~= -[g(M) - y(M)). (29)

Výraz na pravé straně (29) je tzv. smíšená trhavá
anomálie, tj. rozdíl pozorované hodnoty skutečné
tíže v bodu zemského povrchu M a normální tíže
v odpovídajícím bodu Mf. Druhý výraz na levé
straně (29) ještě upravíme dos~zením (24) a první
položením

( :; )M =( :~ )M,'
což, s potřebnou přesnOStí zde platí, tj.

( o'lJ) _ (oY) T (M) ,
oH M' . oH M,y(M')= -[g(M)-y(M)], (30)

čili

(E__~~) = _ (g_y). (31)
oH y oH M' ,

Úloha nyní vyúsťuje v řQšení známé třetí krajo-
'vé úlohy Greenovy a formuluje se takto: Najít
funkci poruchového potenciálu T, která na pomoc-
né 'ploše S vyhovuje podmínce (30), vně je harmo-
nickou funkcí s~)Uřadnic a v nekonečnu regulární.
Pomocná plocha S je v daném případě geometric-
kýmil1ístem bodů Mf; její body obdržíme, nanese-
me-li na uvažované silokřivky od jejich průsečíků
_s normálním. sféro~dem směrem k zemskému po-
vrchu norníální výšky Ha. Tato ~mocná,'plocha S
nahrazuje skutečnou Zemi s vysokým stupněm při-
blížení; všechny matematické operace se v Molo-
děnského teorii provádějí na ní.
R'ovnici (31) lze řešit různými způsoby. Molo'

děnskij vyjádřil nejdříve poruchový potenciál přes
tzv. potenciál jednoduché ekvivalentní Vl'stvy o ne-
známé hustotě, apliikoval na něj známý vzorec
Poissonův a Plemelje, čímž po dosazení do zálkladní
rovnice dospěl k integrální rovnici Fredholmova
typu 2. .qruhu s ne;:;ymetrickým jádrem. Řešením
této rovnice obdržel hustotu ekvivalentní vrstvy,
z ní 'paR zpětně poruchový potenciál a odtud na-
konec hledanou výšku kvazigeoidu ~. Postup ma-
tematiclkého řešení zde neuvádíme, neboť by' vy-
žá\ial řadu dodatečných výkladů, což by přesáhlo
rámec tohoto informativního sdělení.
:potud stručný "průřez" Moloděnského teorií -

který může sloužit jen k informaci "v prvním při- !

blížení". Hlouběji se s tOuto znamenitou teorií mo-
hou zájemci seznámit na základě literatury,která
je k dispozici v knihovně VÚGTK v Praze.
Celkově lze říci, že velikou předností Moloděn-

ského teorie je skutečnost, že vůbec nikde nepřed-
pokládá znalost veličin, které nemůžeme bezpro-
středně měřit. Důsledně používá jen přímo naměře-
ných hodnot v bodech zemského povrchu; redukč-
ní problém měřených geodetických prvků na geoid,
který exaktně nelze řešit, zde zcela odpadl. Ne-
vyžáduje vůbec znalost charakteristik hmotných
prVků uvnitř zemské, kůry - např. jejich hustotu,
kt(:Jrá se právě předpokládá v teorii klasické.
V tom je podstatný význam Moloděnského teorie.
Přesnost řešení je omezována pouze přesností pří-
J.I:iJ měřených veličin; vůbec nikde nevystupujíhy-

potézy o složení vrchních vrstev zemské kůry ani
jiné hypotézy a ani výsledky řešení tudíž hypote-
tické prvky neobsahují. Přesnost řešení prostě není
dotčena žádnými hypotézami.
Zdá se, že tyto přednosti Moloděnského teorie

nebyly dodnes ještě geodety za hranicemi SSSR
plně doceněny. Hodně úsilí se tam ještě vynaklá-
dá na tříbeníklasické teorie, mnoho prací je stá-
le ještě věnováno snaze zpřesnit klasické řešení
zavedením pokud možno hodně pravděpodobných
hypotéz. Ovšem a priori lze říci, že exaktní řešení
klasická teorie poskytnout nemůže (jak vyplýva.
z prací Moloděnského) a bádání v tomto směru
sotva může přivést k podstatným zpřesněním. So-
většU geodeti opustili tuto cestu již dávno.
Dosti překvapuje, že mnozí význační geodeti za

hranicemi SSSR stále ještě věnují mnoho svých
prací _staré klasické teorii. Některým snad práce
sovětských geodetů nejsou ani známy - i když
to udivuje, neboť mnohé byly publikovány i v ne-
ruském jazyce. }ak málo je o pracích Moloděn-
ského a jiných sovětských geodetů známo, je pa-
trno i z referátů a diskuse na XII. Valném shro-
máždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzi-
kální, konaném letos v Helsin1kách.
Dále je třeba uvést, že některé práce některých

,nesovětských geodetů obsahují sice myšlenky a
případně i výsledky, jejichž autorem je Molóděn-
skij, avšak bez citací Moloděnského prací. Dnes,
kdy se často konají mezinárodní geodetické konfe-
rence, sjezdf a symposia, je uskutečňována roz-
sáhlá výměna geodetické literatury, je taková sku-
tečnost sotva nějak omluvitelná. Na tyto skuteč-
-nosti již upozornili zcela konkrétně sovětští geo-
deti Jeremějev, Jurkina a Makarov. Jimi také bylo
upozorněno na ř,adu nepřesností a dokonce pod-
statných chyb v pracích několika geodetů, zabý-
vajících se otázkami teorie tvaru Země (přibližně
v období posledních pěti let). Bylo by prospěšné,
aby jejich kritická pojednání byla pokud možno
brzy a v plné šíří publikována v zahraničních od-
bo~ných časopisech.
Připomeneme v tétg souvislosti, že Moloděnskij

přednášel o své teorii dokonce za hranicemi, např.
v září 1956 n,a 2. sjezdu Mezmárodní gravimetrické
komise v Paříži.
V SSSR byla Moloděnského teorie v období pat-

nácti let, uplynulých od jejího vzniku, dále rozvi-
nuta v gravimetrickém oddělení Ústředního vědec-
ko-výzkumného ústavu geodézie, fotogrammetrie a
kartografie v Moskvě (hlavně Moloděnským, Jere-
mějevem a Jurkinou). A jak bylo řečeno již v úvo-
du, jsou její praktické aplikace dnes již součástí
geodetické praxe SSSR. I u nás byl již v tomto
směru učiněn první krok ~ a to zavedením sou-
stavy normálních výšek v nivelaci. Bylo by však
prospěšné, abychom se v naší geodetické službě
více a hlouběji zabývali pracemi znamenité sovět-
ské škol y geodetické gravimetrie,' neboť se pod-
statně dotý1kají geodetické praxe. Zvláště by tak
měli činit pracovníci v oboru gravimetrie, nivela-
ce a geodézie-astronomfe. Bylo by si přát, aby
tot'o sdělení, mající jinak jen charakter připome-
nutí výročí vzniku nových idejí v základní geodé-
zii, sloužilo k tomu jako první impuls.
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Geodézie a kartografie na sovět,ských vysokých školách

Čs. geodetická veřejnost se vždy živě zajímala o výchovu geodetických kádrů v zemi, kde rozlehlost
i mnohotvárnost území a budování komunismu ukládá geodetům a kartografům, zvýšené a především mno-
hostranné úkoly. V tomto časopisu v r. 1953 nás informoval s. inž. Burša CSc o historii a současné or,-
ganizaci nejvýznačnějšího geodetžcké/lo institutu v SSSR - moskevského institutu MIIGAiK (Moskovsklj
institut ,inženěrov geodezii, aerofoto$jomki i kartografii). V roeníku 1957 následovala od téhož autora
informace o způsobu výuky na MIIGAiK, o péči, jaká se věnuje studentům, o organizaci a bohaté náplni
přednášek, cvičení, praxe v terénu a výrobní praxe. Konkrétní údaje $. inž. Burši se zde omezily na spe-
cializaci astronomie-geodézie, popsaná forma výuky je však obecná.

Koncem r. 1959 podnikl autor třítýdenní přednášk ovou cestu do Moskvy. Pokusil se získat širší infor-
maceo studiu geodézie a kartografie i na jiných in stitutech a zachytU také právě provedenou revoluční
přestavbu studia k většímu sepětí s .výrobní praxí. 1eho informace - které nebudou opakovat stále platné
podrobnosti v Buršových článcích - mohou zajímat nejen učitele, ale i širokou veřejnost. V přestavbě
studia a 'jeho náplni, v tématech diplomových a dise rtačních praCí nebo výzkumných úkolů na školách se
věrně obrážejí sO/ičasné úkoly a stav celé sovětské geodézie a kartografie. .

I. Studium geodézie ft kartograUe na technických
institutech

lnženýři-geodeti a inženýři-kartografové jsou
v SSSR vychováVáni na třech vysokých školách:
MIIGAiK (Moskva) NIIGAiK (Novosibirsk) a na
geodetické fakultě polytechniky ve Lvov~. Analogie
v ČSSR je ve studentech specializaceA,·eodézie li

specializace kartografie, nikoliv specializace HTÚP.
Pro tento obor jsou v SSSR zřízeny samostatn~
instituty, jak bude uvedeno později. •
Ke studiu v MIIGAiK se hlás{ více než' trojnásob-

ný počet uchqzeč6, než JSO\! předepsané kvoty.
Umožňuje to dobrý výběr schopných studentů a
snižuje tak jejich "úmrtnost" během studia (asi 5 %
proti 20% v' ČSSR). Výuku provádí 190 učitelů,
z tohoto poměrně značný počet profesorů (22) a do-
centů (67).
I po přestavbě studia zůstal stejný počet 4 fakult

v MIIGAiK:
1. F. geodézie (specializace astronomie-geodé-

zře, sp. inženýrské geodézie, odlišené od počátku
studia).
2. F. fotogrammetrie.
3. F. kartografie (od 7. semestru větev "Koncepce

map" a větev "Vydávání map"].
4. F. opticko-mechanická (od 9. semestru větev

"Konstrukée geodetických přístrojů" a větev "Kon-
s-trukce fotogrammet'rických přístrojů").
Poslední fakulta má hodně prvků strojního inže-

nýrství.' , I

Rektorem institutu je nyní prof. Zakatov, prorek-
tory prof. Durněv a prof. lzotov. Zmíněné 4 fakul-
ty vedou: -doc. Bagratuni, doc. Suchov, prof. Vol-
kov, dot. Romanov.
Velký počet studentů vede k tomu, že studenti

každé fakulty nebo specializace tvoří samostatný
celek. Proto již od počátku studia má každá fa-
kulta (specializace) odlišný učební plán i učební
osnovu a to i v teoretických základních předmě-
tech (matematika/fyzika aj.).
Kateder je 23, každá s 5-20 učiteli. Největší ka-

tedraje geodézie (20 učitelů), vede ji. prof. Čeho-
tarev. Katedru fotogrammetrie vede prof. Droby-
šev, matem. kartografie prof. Solovj~v, vyšší geodé-

zie prof. Zakatov, inž. geodézie doc. Muravjov,
astronomie doc. Kuzněcov, užité optiky prof. Fefi-
lov, atd. O studenty je velmi dobře postaráno.
V institutu je velký sál pro oddech a kultur-
ní Život (s jevištěm), kuřárna, tělocvična, ? šat-
ny, 2 bufety, mensa a rozsáhlá studovna s krúhov-
nou (se 300 000 svazky), při čemž jsou studentům
k služběadministrativhí síly knihovny od rána do
noci.
Z vybavení k~teder je třeba vyzdvihnout doko-

nalou metronomickou laboratoř, kde se' etalonují
též, všechny invarové dráty, které používá sovětská
geodetická služba k současnému měření základen.
V laboratoři je také interferenční komparátor. Vy-
sokou úroveň má zařízení katedry inženýrské g80-
dézie ke studiu deformace staveb a k jejich přes-
nému vytyčování pro speciální potřebu až na
0,1 mm. Bohatě jsou vybaveny katedry fotogram-
metrie, velmi bohaté sbírky modelů a snímků te-
rénních tvarů má katedra geomorfologie.
Pře s t a v b a s t u dia. Dosavadní 10letky bu-

dou postupně nahrazeny 11letkami. Předpokládá se
výrobní (geodetická) praxe před vstupem na vyso-
kou školu, přijímají se však i abiturienti s vynika-
jícím prospěchem bez předchozí praxe (aby,pří-
padně nebyli vstupem do praxe ztraceni pro vyso-
kou školu).
Studium trvá 11 semestrů včetně obhájení diplo-

mové práce. Nyní se věnuje značnější doba praxím
učebním (26 týdnů) i Výrobním (52 týdnů). Prvních
7 semestrů je student nepřetržitě na škole a' výrob-
ní praxe počíná až v' 8. semestru. Tam také student·
získá podklady pro svou diplomní práci.
Stručně lze náplň studiat:harakterizovat takto:

důkladná je teoretická příprava a důkladná je i vý-
chova ve speciálních předmětech. Ukazují to počty
hodin v matematice (360-530) a fyzice (400-440).
Ve specializaci astron.-geodetické je vyzdviželfa
vyšší geodézie' (440), astronomie (290) a gravi-
metrie (190). Ve spec. iil.ženýrské geodézie: vyšší

'geodézie (390), inženýrská geodézie (260), inž.
stavby (180). U spec. fotógrammetrické má foto-
grammetrie s fotografií 810 hodin ale i chemie
100 h. Ve specializaci kartografické je vyzdvižena
chemie (120), geomorfologie a geologie (150), ze-
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měpis (280), fotogrammetrie (210), sestavování a
reda-kce map (490~220), produkce map (150 až
420), kartografické kreslení a úprava map (300).
Uvedená čísla jsou přibližná.
V diplomních projektech řeší studenti nejen kon-

krétní úkoly zadané praxí, (projekty nebo vyrov-
nání sítí, zaměřovací nebo vytyčovací práce,· kon-
cepce určitých map) ale i úkoly výzkumného rázu
(zkoušky 'přístrojů nebo metod, rozbory přesnosti
naměřeného materiálu, využití sputniků v geodézii
apod.).
Jaké problémy jsou náplní výzkumu a: disertač-

ních prací? V první kategorii se řeší aktuální pro-
blémy celostátního významu: budování a vyrovnání
celostátní trigonometrické sítě (vyplňováním astro-
nomicko-geodetické základní sítě) a s tím spojené
měření úhlů vysoké přesnosti, otázka vah v nive'-
lačních saích, metody pro' sledování pohybu zem-
ské kůry (velmi vážný úkol pro dlouhodobé pláno-
vání výstavby země - např. jde o osud přístavů).
Nezapomíná se ani na studium tvaru Země, využi-
tí maticového, vektorového a tensorového počtu ve
vyrovnání sítí a užití korelačního počtu při rozbo-
rech naměřeného materiálu. Pro budoucí potřebu
se řeší vyrovnání sítí s měřenými úhly i délkami.
Velmi intenzivně se studují elektrooptické dálko-
měry a automatické výškoměry. Nová technika
v sovětské fotogrammetrii se uplatňujel v konstruk-
cích nových přístroj u (prof. Drobyšev), které by
zaujaly méně místa co do plochy a zautomatizovaly
kresbu vrstevnic. V inženýrské geodézii se zkouší
hydrostatická nivelace a konstruují přístroje a sle-
dují metody, kl vytyčování staveb s vysokou přesnos-
tí, Ikměření deformace staveb a k provažování stabi-
lizovaného bodu do podzemí. V matematické karto-
grafti se studují transformační metody a jejich
mechánizace, ve tvorbě map redakce map v poli,
zobrazení reliéfu a zkoušky jeho přesnosti. Dalším
problémem v SSSR je mapování ve velkých měřít-
kách, speciální je problém klasifikace letec1kých
snímkd 'V nepřístupných krajinách, stabilizace bodů
v tundře.
V druhé kategorii institutních úkolů převládaj'í

zkóušky přístrojů, ekonomické rozbory metod, roz-
bory naměřeného materiálu, vyjadřovací prostřed-
ky v kartografii, volby zobrazení, nivelace přes vel-
ké vodní plochy, triangulace měst, stereoskopické
určení výšky mralkll a1Jod.

Studium zemljeustrojstva je organizováno na ze-
mědělských institutech resp. u ministerstva země-
dělství. Má však silně geodetický charakter a jeho
náplň se dobře shoduje se specializací HTÚP na ze-
. měměřiclk~m studiu v CSSR. NejvyššÍIn reprezen-
tantem stu!;lia zemljeustrojstva je samostatný Mos-
kovskij institut inženěrov zemljeustrojstva (MHZ)
v Moskvě. Dělí se na dvě fakulty (a současně ,spe-
cializace) :
fakulta inženýrské geodézie (zaměřeno na po-

třeby zemědělskéhostavítelství)
fakulta zemljeustrojstva.

Rektorem institutu je doc. Kostarjov, děkany fakult
prof. Maslov a prof. Jurovskij. Studium je značně

rozšířeno po celém SSSR. Na 8 zemědělských insti-
tutech jsou fakulty zemljeustrojstva, bez speciali-
zování studia. V Oms:ku je fakulta se specializacemi
jako v Moskvě.
Fakulta· inženýrské geodézie má naprosto geo-

detický charakter s katedrami geodézie, vyšší geo-
dézie, fotogrammetrie, topografického kreslení (ná-
sledují ještě katedra matematiky, fyziky, tělový-
chovy a jazyků).
Druhá falkulta má více zemědělský charakter

s katedrami: půdoznalství, meliorací, ekonomiky a
organizace zemědělských závodil, zemljeustrojstva,
plánování selských sídlišť, zemědělství, společen-
ských věd.
Studenti první fakulty mají důkladné studium

vyšší geodézie. Geodetická 'příprava projektů HTÚP
v Sovětském svazu se provádí totiž na rozsáhlých
územích. i mnoha set km2,zpravidla bez trigono-
me~rické sítě. Absolventi studia musí zde budovat
samostatné sítě s měřením základen, provádět
astronomickou orientaCi, využívat přesné polygono-
metrie apod.
Absolventi fakulty zemljeustrojstva se často stá

vají řediteli velkých Ikolchozů nebo sovchozů
Studium trvá 11 semestrů a obsahuje 24 (20) tý-

dnů školní praxe a 64 (68) týdnů výrobní praxe.
(První číslo platí pro specializaci inž. geodézie,
druhé pro'\weciali:r;aci zemI.). Jej ich umístění je vel-
mi účelné.\hKaždý učební rolk obsahuje jen jeden
semestr souvislé výuky na škole (listopad-únor)
a zby.lé lllěsíce JSou věnovány zkouškám (březen),
praxím a prázdninám.
Teoretická prtYprava je hluboká, jak ukazují poč-

ty hodin v matematice (400), fyzice (300) a geolo-
gii (200). Silná jezákla-dní geodetická průprava
v předmětech: geodézie (3.70-270), topogr. kres-
~ení (170), vyrovnávací počet (110).
Ve specializ,aci iriž. geodézie je zdůrazněna vyšší

geodézie (510 proti 170 ve spec. zemI.), polní
astronomie (130-0), fotogrammetrie (600-180),
sestavování zemědělských map (150-120).
Spec. zemljeustrojstva zdůrazňuje geologii a pe-

clologii (spec. inž. geod. 170 - spec.' zemI. 270),
meliorace. (110-260), zemědělství (200-400).
HTÚP (280-810), zemědělské a kolchozní právo
(Or-80).
Náplní diplomních a výZikumných prací u specia-

lizace inženýrské geodézie jsou návrhy geodetic-
kých sítí, vytyčování projektů. Nechybějí ani témata
z oboru vyšší geodézie (měření vysoké 'přesnosti),
využití fotogrammetrie, zvýšení produktivity geo·
detických pracÍ.
Ve specializaci zemljeustrojstva se zadávají

územní plány pro) okresy (řádu 1000 km2) s nutným
vyhotovením četných tematických map, plánování
koldhozních . center, zakládání nových kolchozů
v celinách. Kolchozy v SSSR mají průměrně výmě-
ru 50 km2 a diplomant se tak setká s rllznými pří-
rodními a tlkonomickými podmín1kami.

III. Studium kartografie na Lomqnosovově
universitě v Moskvě

Kartografická specializace je jednou ze 7 specia-
lizací geografic1ké fa1kulty na Lomonosovově u.niver-
sítě v Moskvě. Absolventi mají označení geograf-
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kartograf. Přijímá se 20 studentů do 1. ročníku, stu-
dium trvá 11 semestrů. Učební plán obsahuje silnou
základnu zeměpisnou a v geologii, ale i hodně dis-
ciplín, v oboru geodézie a kartografie, s těmito počty
hodin: matematika (188), geodézie (170 + 4' týdny
praxe), fotogrammetrie (230 + 2t.), topografické
mapování (30 + 5 týdnů), kartografie (150), se-
stavování a redakce map (440), matem. Ikartogra-
fie (60), produkce map (80), hospodářsktt Ikartogra-
fie (260,), provozní praxe: geodézie a fotogrammet-
rie (17 t.),kartografický závod nebo zeměpisná
expedice (30 t.).
Na rozdíl od inženýrů-kartografů z MIIGAiK mají

geografové-1kartografové větší zeměpisnou zálklad-
nu a jsou lépe zpusobilí koncipovat tematické mapy
i doprovázét zeměpisné e:lípedice. Inženýři zase, lé-
pe ovládají techniku vyhotovení a technologii výro-
by map. Oba směry se vhodně doplňují.
Speciální výuku obstarává katedra geodézie a

kartografie, kterou vede pro~. Sališčev, absolvent
MIIGAiK. Je výborně vybavena' geodetickými, foto-
grammetricikými' a k9Itograficlkými přístroji, má
rozsáhlou sbírku map a k dispoziCi skvělé zeměpis-
né a přírodovědecké sbírky university. Má labora-
toř IkartoreprodU!kce i laboratoř fotogrammetrie,
která je bohatěji vybavena než na MIIGAiK.
Ke katedře je přidružen zvláštní "Výzkumný ústav

fotogrammetrických metod". Provádí glaciologická
měření ke studiu pohybu ledovců, sestavil atlas po-
hoří Ťan-Šan 1:2000 a nyní 'pracuje na atlase Kav-

kazu 1:10000. Zkoumá aplikaci fotogrammetrie pro
geology a vědecké eXlpedice všeho druhu do (končin
bez podrobných map. Studuje zjednodušující kon-
struÍ\ce fotogrammetrických přístrojů pro tyto úče-
ly s tendencí oprostit geologa a geografa od pol-
ních měřických prací.
Dále je u katedry samostatné "Oddělení pro se-

stavování atlasů", Ikteré pracuje na Ikonkrétních
úkolech zadaných státní správou. T. č. sestavuje at-
las Irkutské oblasti.
Cílevědomým a plánovaným rozvojem dosáhla

sovětská geodézie a kartografie prvenství ve světě.
Lví podíl na tom má vyni1kající úroveň 'Příslušných
vysokých škol. Veliké úkoly - zm~pování 22 mil.
km2 území nejrůznějšího druhu - od subtropických
krajin 'po ledové pláně ,Dálného severu - příprava
velkých staveb komunismu, socializace a te,chniza-
ce vesnice - daly vy'růst i lidem. Využívá se racio-
nalizace a mechanizace, aby se z.vládly veliké úko-
ly, ale neopouští se přísně vědecké základy. Po ro-
ce 1945 vyrostla armáda skvěle vyškolených odbor-
ných kádrů. Sovětský svaz se osamostatnil v Ikon-
strulkci geodetických a fotogrammetrických přístro-
jů pro běžnou a hospodárnou práci i pro měření
nejvyšší přesnosti, předstihl již ostatní země v elek·
tro-optických dálkoměrech i v matematických ře-
šeních geodetických problémů. Lze doporučit, aby
naši geodeti v hojném počtu navštívili Sovětský
svaz a načerpali tam cenné poznaVky a zkušenosti.
Lektoroval: C Se inž. Milan Burša, VÚGTK, Praha.

Tieňóvaný terén a jeho reprodukcia v SSSR
lnž. Tdn Pravda, KRÚ v Bratislave

[to č. Modra-Harmónia)

Sp6soby reprodukcie originál ov tieňovaného terénu: re produkcia s použitím autotypných rastrov, reprodukcla
s, použitím kontaktných rastrov a reprodukcia metódou "duplex". Plošná odmývka terénu. Farebná odmývka teré-
nu. Závery zo SODietských skúseností pre čs. kartografickú polygrafiu.

V SSSR používa sa pri vyhotovovaní originálov. tieňo-
vaného terénu odmývka, ktorá tu má svoju tradíciu. Od-
mývka sa začala používat' ešte v cárskom Rusku koncom
XVIII. a začiatkomXIX. storočia. K tomuto obdObi\.! sa,
vztahuje po!verstné mapovanie ,(1800] časti Sankt-Peters-
burgskej gubernie, pri ktorom sa terén znázorňoval od-
mývkou spolu so šrafQvaním [1]. Avšá.l{najvačšiěho roz-
voja dosiahla odrnývka v XX. storočl - ,v sovietskom
zriadení, kedy sa znač ne zdokonalila jej technika vyho-
tovenía i sp6soby reprodukčného spracovania. V súčas-
nej dobe kvalita odmývky je dosť vysoká a jestvuje celý
rad máR, na ktorých je terén zobrazený s jej po;mocou
velmi názorne, plasticky. Ku príklactu možno spomenúť
v tejto súvislosti mapu "Pamír a Ťan-Šaň" v mierke
1: 1 500000 z roku 1952 [3] a celý rad novších máp
vydaných v SSSR v poslednom čase.
Pri zrovnaní s inými spósobmi tieňovania terénu od-

mývka má niekolko výhod. Jej prevedé'nie nežiada ná-
ročných pomocok a materiálov, potrebuje iba štetce, roz-
riedený tuš a' vodu, nevyžaduje, príliš vela času a kvali-
ta' polotónových originálov tieňovaného terénu, vyhoto-
vených s jej pomoc ou reálnejšie zodpovedá' skutočnosti
tým, že odmývka dáv,a mo.žnbsť vytvoriť plyilUlý a nepre-
tržitý polotón (tieň, polotieň), v mnohých prípadoch ne~
ustupujúci ani fotografii plastického modelu.
Vyhotovenie originálu tieňovanéllO te,énu odmývkou

sa skladá prakticky z niekolkých etáp. Jeho vykréslova-
nie pr~vádza sa spravidla podla vrstevníc (no može sa
i bez nich] a to tak, že v prvej etape naložia' sa slabé
Uene, čím sa dodá obrazu slapé priestorové zvýraznenie
a v darších etapách sa tento základný obraz zosilňuje
a zvýrazňuje do stupňa, ktorý si vyžaduje konečná pLas-
t,icita terénu. Originály odmývky taktiež sa vyhotovujú

o niečo kontrastnejšie' vzhladom na určité straty, ktoré
sú nevyhnutné pri reprodukčnom spracovaní.

Spíisoby reprodukcie originálov tieňovaného terénu
a] R e pro d u k c i a s p o u žit í m a u t oty p n Ý c h

r a's t r o v
]ednýrn z najužívanejších sposobov reprodukčného

spracovania originálov odfnývky terénu v SSSR bol až
doteraz sposob používajúci pri vyhotovení rastrového ne-
gatívu autotypný raster (autotY'Pný raster - vyrytý, ale-
bo vyleptaný raster na skle, používajúci sa priamo vo
fotoaparáte]
Technologický postup daného sposobu je nasledujúci:

1. Vyhotovenie originálu odmývky.
2. Výpočet, alebo stanovenie pod fa tabuliek fotografic-

kých parametrov a nastavenie ich na reprodukčnom
,fotoaparáte. ,

3. Vyhotovenie rastrového negatívu s použitím dvoch-.
troch expozícií pri takom istom počte clon.

4. Vyhotovenie tlačovej dosky 11egatívnym kopírovanlm.
5. Tlač.
Tento sposob sa na niektorých sovletskych reprodukč-

ných ústavoch (napr. v "raškente] používá i teraz -
hlavne z toho dovodu, že nie je ešte dostatok polot6no-
vých konta~tných rastrov pott'ebn.ej kvality a taktlež
prato, že dáva možnosť vyhotovenia rastrových negatí-
voy vyhovujúcich pra dafŠie repl'odukčné spracovanie,
i pre získanie odtlačkov postačujúcej ,kvality. ,
b ]R e pro d u k c i a s použitím k o n t a. k t n Ý c h

rastrov
VzhIadom na to, že v SSSR v poslednom čase si začali

sami vyrábaf. fotomechanickov cestoil kontaktné polotó-
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nové rastry li zavádzať 1ch do výroby, boli roz~racova~é
lliektoré varianty technologických postupov s 1ch vyuzl-
tím. Napríklad:
1. Vyhotovenle originálu odmývky. .
2. Vyhotovenie polotónového negatívu (na fototechmc-

kom filme).
3. Vyhotovenie rastrového pozitívu (taktiež na fototech-

nickom filme) - kopírovaním negatívu cez kontakt-
ný raster.

4. Vyhotovenie (kopírovaním) rastro.vého nega.tívu.
5. Vyhotovenie tlačovej dosky negat1vnym kop1rovaním.
6. Tlač.
Tento variant m1lže byť pazmenený i pre použitie po-

zitIvneho kopírovania, a to počínajúc bodom 4, kedy
z čitaterného rastrovéhopozitIvu (3) vyhotoví sa. neč!-
tatelný rastrový pozitív na viniprozovej priezračnej fólii
a z tohoto taktiežpozitívnym kopirovacim procesom vy-
hotoví sa tlačová doska. , '~
V SSSR pre pGzitívny kop,írovací proces používa sa

scitlivená smolli siblrskeho červeného smreku - doteraz
výlučne; v pl!lslednej dobe začína sa zavádzať PVA (poly-
vinylalkohol). Pre negatIvny kopírovací proces v v ~SSR
majú vyvinutú kontrastnú citlivú vrstvu, zalozenu na
scitlivenej (sensibilizovanejJ želatine s dvojchromanom
amónnym, aby' sa zvýšila kontrastnosť kopií a t~ktiež,
aby sa zmenšila spotreba striebra pri fotografických

, procesoch. \ .
Pri fotografovanl originálu odmývky terénu spolu s 01'1-

ginálom ,fotografuje sa i 9-stupňová stupnica polotónov
od 0,1 do 1,5, ktorá sprevádza kt'esbu a umož.ňuje Jej
gradačnú kontrolu v prfebehu reprodukcie. až pOvtlaco-
vú dosku, ba v' osobitných prípadoch až na nátlacok.

cJ Reprodukcia metódau"dup,lex"
Tleňovaný terén na sovietskych maPách sa velmi často

(a v poslednom čase prevážne) reprodukuje práve týmto
sp1lsobom. Jeho zásada je všeobecne známa i u nás
v ČSSR a spočívá v tom, že pre znázornenie tieňované-
ho terénu vyhotovujtí sa dva obrazy: jeden "mlikší", me-
nej kontrastný a druhý "tvrdší", kontrastný ("zosilený").
Oba sa potom pti tlač i nakladajtí jeden na druhý; tým to
sa vlastne riešinedostatok reprodukcie a tlače - a to:
strata v gradáciách polotónov zapričinená jednak foto-
grafickým rozkladom polotónového obrazu na rastrový a
jedna4i: samollpodstatou ofsetovej tlače. Tieňovaný terén,
aby bol max;imálne výrazúý, potrebuje v tlači vličší rtános
farby v tieňoch, čo sa dá rieši~ zatial jedine naložením
dvoch obraz ov. Je' nesporné, že metóda "duplex" dáva
'možnost rozšlrít stupnicH polotónov - a tým zvyšit i
detailnost terénu a jeho názornost.
Cesty k získaniu týchto dvoch obrazov sú v SSSR dve:

, 1., Z jedného originálu vyhotovia sa r1lznyml expozíciami
i pri r1lznych clonách dva osobitné negatívy: "ml:l.k-
ší" a ,tvrdší", pri čom platí zásada, aby na "mlikkom"
negatíve boU najlepšie prepracované slabé polo~óny
a na "tvrdom" le n tmavé polotóny.

2. Druhá cesta vychádza z dvoch r1lznym sp1lsobomvyho-
tovených originálov: jeden originál obsahuje jemne
vypracovaný a vytieňovaný terén a druhý - ten istý
terén, no vypracovaný kontrastne, t. j. len v miestach
najvličších tieňov. Originály sa reprodukujú obyčaj-
ným spOsobom, samostatne a pri tlači sa nakladajú
na seba.
Obidva spOsoby dávajú kladné výsledky, avšak za zau-

jímavý treba pokladať druhý sp1lsob, ktorým možno do-
,cieliť pri nadobudnuU potrebných skúsenost! velmi plas-
tický terén. DokOnca vGNIIGAiK-u (Ostrednom výskum-
nom ústave geodézie, fotogrametrie a kartografie) pre-
vádzali sa P. K. Koldajevom výskumné práce s použťtím
troch originálov, vytieňovaných padla r1lzných tieňova-
cích priIicípoV, no po vzájomrlom nafožéní smerujúcich
k jedn~mu cielu: k zvýšeniu plasticity tieňovaného teré-
nu. Treba však povedat, že hati boli docielené dobré vý-
sledky, predsa konečný efekt nebol tímerný v srovnaní
s terénom, pre ktorý sa pouŽili len dva originály.
Avšak v SSSR nie je vyriešený hlavný názor: či použí-

vať jeden, alebo dva originály pre reprodukciu tieňova.
ného terénu. Oproti druhému spO'lobu sú námietky, \ že
druhý originál zdražuje" proces. No podia mienky P. K.
Koldaje'va vyhotovenie' druhého originálu sa vždy vyplá-
ca, pretože' zjédnodušuje fotografický proces a nakoniec,
vyhotovenie druhého originálu nie je natofko nákladné,

aby sa celkom zavrhovalo,' zato kvalita výsledného ter,é-
nu je vysoká, najm!l. ak ~a vezmú do úvahy farebné mož-
nosti prevedenia.
Taktiež treba pripomenúť, že v SSSR sa vyporiadali

s názorom: jedno- či dvojfarebný tieňovaný terén a všet-
ky snahy,sa klonia na stranu dvojfarebného tieňovaného
terénu.
V SSSR zatial nepoužívajú pre tieňovaný terén plastic-

ký model, hlavne preto, že náklady na jeho získanie sú
eš!e značne vysoké v porovnaní s ručným sp1lsobom vy-
hotovenia originálov odmývky terénu. No výskumné prá-
ce na skvalitňovaní, zdokonal.ovaní a hladaní vhodných
spOsobov vyhotovenia i využiti a plastických modelov po-
kračujú, hlavne vo vojenských kartografických inštit~-
ciach (VTS). Známy je sovietsky ,sp1lsob vyhotovema
prvótného plastického modelu využitím ihlového bloku,
v ktorom pantografický nákonečník vytláča ihly podla
terénných stupňov, prenášaných z mapovej (výškopisnej)
predlohy a po ich zhladení a upravení získava sa nega-
tívna matrica, z ktorej sa odlieva pozitívny gypsový mo-
del; tento Sa ďalej ručne obrába. Vličšinou tieto modely
sú určované pre výrobu plastických máp [4]. Pri poku-
soch' s fotografova ním reliefneho modelu v CNllGAiK-u
neboli docielené uspokOjivé výsledky, preto až doteraz
v rezorte GUGK (Hlavnej správy geodézie a kartografie
SSSR) sa tento sp1lsob nepoužíva.
Ťažisko vyhotovovania tieňovaného terénu zatial teda

. spočíva v ručnom spOsobe, no možno p~edpokla~~ť, že zdo-
konalovanie techniky odrazí sa i v kartografu a ručné
sp1lsoby nahradia sa mechanickými !1 fotomechanickými
spOsobmi. ,
Okrem bežnej odmývky v SSSR robili sa pokusy s vy-

užitím tušovky terénu na zrnených priezračných fóliách
tyPU ultrafanu (šedého, krehkého). Princíp, ~p~čiva
v tom, že na tenkej (cca 0,2-0,3 mm) zrneneJ folu! vy-
hotoví sa tieňovaný terén tušovaním (mlikkou tuhou)

, a kopíruje sa buď priamo, pozitívnym k?p.írovaním c~
vrstvu na tlačovú dosku (pri tom sa ongmál vyhotovl
'so zreterom na gradačné straty,. ktoré sú, pri tom ne-
vyhnutrié) - alebo takýmže kopírovaním sa terén pre-
vráti na nečitatelný a reprodukuje sa na tláčovú dosku.
Osobitné požiadavky pri tomto sp1lsobe kladú sa pred
vyhotovením originálu na kvalitu a rozmary zrna fólii.
AR je zrno malé (matná fólia), pre umožnenie reproduk-
cie použije sa jemný polotónový raster. Konečné uzáve-
ry z týchto pokusov neboli ešte privedené, samotné po-
kusy nemali potrebný rozsah, no dávajú náznak, icb
praktického využitia.
Pr,e naše pomery tento sposob by bol zvlášt zaujímavý

preto že u nás sa tieňovaný terén doposial zásadne vy-
hotov'oval tušovaním (těrkou), teda U nás sú skúsenosti
s ním no zatial iba v prevedení na papieri. Pri vhodnom
aplik~vaní týchto skúsenost! na zrnený astralón, alebo
iné vhodné priezračné fólie, mohli by sa docieliť kladné
výsledky. Znamenalo by to vela výhod v našich podmien-
kach: originály tieňovaného terénu neholi by viazané na
rozmery fotoaparátov, pretože by sa vylúčil fotografic-
ký proces. Nahradenie fotografického procesu kopírova-
cím, procesom znamenalo by i zlacnenie reprodukčného
spracovania originál ov tieňovaného terénu.

Plošná odmývk~ terénu
V SSSR okrem obyčajnej odmývky (kde sa tieňujú ibs

vyvýšeniny, kopce, horstvá - bez tieňovania dolín a ni·
žin) používa sa' často i plošná odmývka, t. j. tieňovanie
celej pevniny, včítane i rovín, dolín a nížin. Tento sp1l-
sob sa 'použfva na mapách samostatne pre znázornenie
terénu - bez vrstevníc, alebo hypsametrie, teda kde je
nevyhnutnosť znázornit celý zemský povrch. Treba po-
dotkmH, že takto znázornený terén je velmi blízky k fo-
tografii plastického modelu. V SSSR sa používa pre zná-
zornenie terénu na mapách malých mierok, ako sú mapy
sveta, mapy svetadielov, alete vličších územných celkov
(napr. územie SSSR i dr.).
V poslednom čase v Sovietskom sv!lze reprodukcia a

využitie oÍ'iginálov plošnej odmý-Jky terénu sú r1lznorodé,
viacstranné, a to,: \

1. Vyhotovuje sa iba jednofarebný terén na mape.
2. Vyhotovuje sa dvojfarebný terén s použitím sp1lsobu

"duplex",pri čom sa vyhotovuje druhý, kontrastnejší
("zosílený") terén fotograficl{y a ručne sa retušuje,
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alebo zvlášť S8 vytlotovl druhý. originál pre najvyššie
horstvá. I

3. Plošná odmývka sa litograficky rozčleňuje na jednot-
livé farby na politicko-adrrlinistratívnych mapách
(podla územných htanlc J, tlačl sa farbami, určenými
pre dané územné jednotky a jednotný terén sa ešte
raz dotláča v' tmavšej farbe, samozrejme s pootoče-
ným rastrom, aby nevzniklo moire (pokusné práce
NRKČ v Moskve).

·4. Plošná odmývka sa litograficky del1 na jednotlivé výš-
kové stupne padla vrstevnlc (ako hypsometria). Sám
rastrový terén sa používa pri tom ako raster pre 'ko-
pírdvaniedd vykrytých vrstiev [terénnych stupňovJ .
.Škála farieb sa voU pri tom trochu odlišná, ako pri
hypsometrH: jednotlivé farby viac navlizujú na seba
čo do odtieňa a nakoniec sa tmavou fá.rbou (blízkou
k achromatickej] tlač 1 terén ešte raz, čím .sa mu pri-
dá konečné zvýraznenie (pokusné práce NRKC,
MIIGAIK v MoskyeJ.

Farebnli odmývka terénu
Už niekolko rokov v SSSR sa pracuje nad využitím

farebných originálov odmývky terénu. Takéto originály
sú v skutočnosti umeleckými malbami, či už olejovými,
akvarelovými, alebo pastelovými [pastelové sa zatial ne-
ponžlvajúJ. Zákony vyhotovenla 'takí'chto originálov
, reálne eX,istujú. Ich vyhotovenie prevádza sa spravidla
po dvoch .etapách: '
1. vyhotovenie farebného stupňovitého terénu na kreslia-

com papteri podla vfstevnfc v niektorej z hypsometric-
kých stupnIc;

2. tieňovanie takéhoto terénu farebnými tieňml [fialo-
va stými, modravými, šedasb-zelellkavými, žItastými,
oranžovastými, prfpadne hnedo-červenymi J.
Originál sa mllže vyhotovit I pri!lma farebným tieňo-

vanfm, no takáto práca je zložltejšia a vyžaduje sikva-
lifikovanejšlcll pracdvnlkov s umeleckým vkusom. Absol-
venti MIfGAiK (Vysokej školy geodeUckej, fotogra-
metrickej a kartograficke! v MoskveJvychádzafú pri-
pravenf člastočne i v tomto smere [kartografická fakul-
taJ, no, prirodzene, že i tu vela závisl od indivíduálnych
schopností.' Vefkú pozornost prl rozpracovávanl te6rie,
zdokonafovanl praxe vyhotovenia farebných orlginálov
odmývky terénu, ako i výukyštudentov a pracovnlkov
v, tomto obore venuje docent P. A. Skvorcov. Jeho práce
sti skutočne šedévrami kartograf,ického umenla. Pod jeho
metodickým vedením i s, ,feho priamou tičastou bolo
v SSSR, vyhotovené značné množstvo farebných originá-
lov odmývky terénu i máJ}-unikátov, ktoré pre svaju
náročnost dokonca i v dnešnej dobe. nie je možné bez
velkých nákladov, alebo hoe s akým-takým prlblíženlm
zreprodukovať. Medzl takéto práce treba zaradiťi uni-
klHne mapy "Eur6pska čast SSSR" I ,.ÁzHská častSSSR"
(vyhotovená v tomto roku), majúca každá okolo 20 m2

-:- a celý rad dalších.
Značná pozornost v SSSR v ·poslednom období ventije

sa i reprodnkcii farebnýchkartografickÝch orlginálov
[tieňovaného terénu J. V tomto smere treba kladne hod-
nutit kandidátsku dlsertáclu N.' D.- Kadvkovovej [21.
Reprodukcla farebn\ich orlglnálbv tleňovanétio terénu

zakladá sa na polygrafickej farebnej reprodukci!, avšak
pre určitú odlišnost a osobitnosť origlnálov tieňovaného
terénu na rozdiel od bežných malieb, reprodukci a ta-
kýchto orlginálov vyžadovala by sl velký objem ručnej
retuši farebných výtažkov, preto pri stanovení techno-
16gU reprodukcie ide sa cestou využltia maskov.anla, a
to jednak gradačného. jednak I farbokorlgujúceho. Podla
Puskova V. V. [51 maskovanie I ked neodstraňuje ručnú
retušúplne, znižuje ju na 20-30 %. '
Všeobecný technologický postup reprodukclefarebných

kartografických orlginálov tieňovaného terénu jé násle-
dovný: '
1. Vyhotoven'le farebných škáJ. Je to reprodukčná záležl-

tosť. Vyberajú sa škály rastr ov, určl,lje sa ich farebný
Interval, akoi Interval jednotlivých farleb.

2. Výber triády ofsetových farleb, najviac vyhovujúcej
danému originálu I vybranej škále.

3. Vyhotovenie.negathiov - farebnýqh výtažkov. SpraVidla
vyhotovujú sa štyri: cez purpurový filter - výtažok
pre modrú f!!.rbu; cez zelený filter- výtažok pre čer-
venú farbu; cez fialový mter - výtažok pre žItú farbu
acez blely fllter - výtažok pre štvrtú farbu [či už

šedl1, alebo hociakú tmavšiu chrornatickú farbu, kto-
rá dodá hotovému obrazu koneč~ý odtieň a zvýraz-
nenie). "

4. Vyhotovenie negatívnycb gradačných masiek.
5. Vyhotovenle diapozitívnych farbokorigujúcich masiek.
6. Vyh.otovenie rastrových diapozitívov - farebných vý-

tažkov.
7. Gradačná a farbokorlgujúca korektúra - koplrovanle

s použitím oboch druhov masiek, resp. ručná retuš na
vyhotovaných k6plách.

8. Vyhotovenie rastrových tlačových dosák [pozltfvnym
\ kopírovaním}. . \
9. Tlač farebného tieňovaného terénu [štvorfarebnáJ.'

Záver
Sovietská kartografIa v oblasti tieňovaného terénu vy-

_vljala sa celkom samo sta tne. Jej ,vývoj brzdil nedostatok
vlastných rastroV. V poslednej dobe, hoci sa ešte použ!-
vajů autotypné reprodukčné rastry, ťažisko rastrovej re-
produkcie prechádza na poiot6nové kontaktné rastry,
ktoré si začali vyrábat v SSSR sami.
Zo sovietských skúseností i pre nás mllžu vyplývat

určité závery:
1. Nehfadlac na rýchly. rozvoj výroby plastických máp

je treba venovat značnú pozornost i ručnému sp6so-
bu vyhotovovania originál ov tieňovaného terénu hlav-
ne preto, že eš,te Si nemažeme dovolit používat pre
každú mapu Iba kvali tieňovanému terénu plastický
model. .

2. 'Porovnaním noriem na vyhotovovanle originálov tieňo-
vaného terénu u nás a v SSSR možno prísť k uzáverom,
že v SSSR všeobecne vyhotovujú tleto originály pri-
bližne dvakrát rýchlejšie. Istp. tu hraje značnú úlohu
·bohatstvo skúseností, ktoré majú s týmto spllsobom
v SSSR, ako I dostatpK kvalifikovaných pracovnlkov.
Jednak ale využitie a spracovanie tieňovap.ého terénu
v SSSR zasluhuje si z našej strany' vačšej pozornosti.

3. Bolo by žiadúce, aby naše mapy boliestetickejšie a
názornefšie, hlavne mapy pre verejnosť. Kvalitný ft

dobre zvýraznený terén robí mapu kraj1iou a prítažli~
vejšou - bez znatelnej škody pra ostatnú jej náplň.
Preto by bolo žiadúce, aby sa naše mapy vydávali nie-
len s jednofarebným tieňovaným terénom [čo sa javí
všeobecne ako nedostatok), ale aspoň s dvojfarebným
tleňovaným terénom.

4. TIeňovaný terén možno použit pre znázornenle terénu
samostatn,e na mnohých mapách, dokonca, ak je pre-
vedený farebne, možno nIm zamenit i doposlaf hodne
u nás zaužívanú hvpsometrlu, napr. na mapách fyzic-
kých I Iných. Využltle tieňovaného terénu pre takéto
mapy nielen že. neskazí a nenaruší vyjadrenie fyzic-
kých pomerov, ba naopak, prl vhodnom a cielavedo-
mom volení spracovania !nOže takétp mapy uroblt vý-
stlžnejšíml, názorriejšíml a estetickejšími bez zvýše-
nia počtu farieb.

5. Aby sa využili naše skúsenosti s vyhotovovanlm origl-
nálov t1eňovaného terénu těrkou. hodno by bolo zaují~
mat ,.sa viace! a vyhotovenle a reprodukclu origlnálov
tleňovaného terénu na. prlezračných zrnených f611ách,
čím by sa zjednodušil a zlar.nil tento proces,

6. Berúc do úvahy značnú úroveň farebnej reprodukcle
I u nás. v CSSR, bol o by namleste zaujímat sa aj o vy-
hotovenle a reprodukciu farlJ!.Jných orlginálov t1eňova-
ného terénu. Ich vyhotovením a s[JraCováním stali by
sa I naše mapy do určitej íniery umeieck\imi dlelami.
Povzniesli by našu kartografiu z výrobného odvetvia
[ako sa to bohužial u nás často chápe) na vyššiu,
čiastočne umeleckti úroveň.

J

Lektoroval: mž. Osvald Plachg, VOGTK, Praha.

Literatúra:

[11 D Ž u s, S.!.: "Nekotoryje voprosy kartografičeskogo izobraže-
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Geodezizdat, 1956.
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Velký světelný dálkoměr CNIIGAiK

Blokové schéma a princip činnosti velkého sv~telného dálkoměru. Výpočet měřené délky. V[}sledky zkuš~bních
měření a. možnosti použitt v praxi.

1. Blokové schéma a princip činnosti velkého· svě-
telného dálkoměru

V Ústředním vědecko-výzkumném ústavě geodé-
. zie, fotogrammetrie a kartografie (CNIIGAiK)

v Moskvě byl koncem roku 1958 sestrojen světel-
ný dálkoměr, který umožňuje přímé měření délek
do 25 km s přesností vyšší než 1:300000. Blokové
schéma tohoto přístroje je na obrázku 1.

Obr. 1: Blokové schéma velkého světelného dálko-
měru GNIIGAžK.

Do směšovače (současně zesilovače) 1.e vedeno
z oscilátoru, řízeného křemenným krystalem, na-
pětí o vysokém kmitočtu t = 2,5 MHz a z generá-
toru napětí o nízkém kmitočtu 1', který lze plynule
měnit od 101 do 108 kHz. Ze směšovače jde proud
o kmitočtu Cf + t'] .nebo Cf - t'}i po čtyřnásobném
znásobení a zesílení na Kerrův článek a na kato-
du fotonásobiče. '

Napětí o kmitočtu I' a napě,tí z pomocného gene-
rátoru o kmitočtu 100 kHz jdou do směšovače, který
oddělí kmitočet. L1I' = 1'-100 kHz; tento kmito-
Get L1I' se měří v časovém rozmezí 2 vteřin zvlášt-
ním počítacím zařízením, při čemž časový rozdíl
2 vteřin je určován křemennými hodinami.

Modulační kmitočet lze potom počítat ze vzorce

Ft = 4 [2500 + (100 + LI!')] kHz

Fs = 4 [2500 - (100 + Llf')] kHz.

Světlo žárovky se v Kerrově článku moduluje
kmitočtem Ft nebo F2, projde čočko-zrcadlovým
vysílacím systémem a jde na odrazné zařízení na
druhém konci měřené délky. Po odrazu dopadne
na přijímací čočko-zrcadlový systém a na katodu
fotonásobiče, kde se srovnává napětí přijatého
signálu se základním Inapětím ze směšovače. In-
tenzita proudU!, který vychází z fotonásobiče, závi-
sí na rozdílu fází základního a přijatého proudu.

Pro zvýšení přesnosti se používá tzv. dvojfázová
metoda, Ikterá umožňuje přesně fixovat rozdíl fází
900 a 2700.

'Proud jde z fotonásobiče přes zesilovač a detek-
tor na mikroampérmetr; při nulové poloze ručič-
ky indikátoru je rozdíl fází modulovaného světla,
které dvakrát proběhlo měřenou vzdálenost, a
proudu, který je veden ze směšovače na katodu
fotonásobiče, roven 900 nebo 2700.

Vnějším vzhledem přístroj připomíná Bergstran-
dův geodimetr NASM-2A - viz obr. 2.

Váhu a rozměry přístroje udává následující ta-
bul;ka:

I Rozměry cm Váha kg

Vlastní přístroj
1
70 x 35 x 4Ó 43

Zařízení pro měření
kmitočtu. 48 x 25 x 11 8

Napájecí blok. 38 x 25 x 30 17
Podst;iwec 15

Celkem I 83

Po zapnutí proudu se stabilizační krystal ohřeje
na potřebnou teplotu asi za 1 hodinu. Potom se

. zapne první fázová poloha a otáčením knoflíku
generátoru se plynule mění kmitočet tak dlouho,
až se ručička indikátoru ustaví na nule. V tomto
okamžiku se změří rozdíl kmitočtůL1f'. Totéž se
opakuje ve druhé, třetí a čtvrté fázové poloze a
vypočte se průměr ze čtyř čtení. Nato se otáčením
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knofHku opět mění kmitočet, až se najde druhá
nulová poloha; v této poloze je počet cykh'l o jed-
ničku jiný než dříve. Celý postup se opakuje.
Jedna série měření se tedy skládá ze dvou po

sobě následujících nulových indikací při prvním
a druhém kmitočtovém rozdílu a trvá' 15-20 minut.

3. Výpočet měřeně vzd6lenosti i

Měřená vzdálenost Dse počItá ze vzorce

D = (N +~)4~ + k,
kde N je-počet celých cykh'l;

F použitý kmitočet;
c rychlost šíření světla ve vakuu;
k konstanta dálkoměru, která může být různá
pro jednolivé rozdíly. kmitočtů.

Počet celých cyklů N se 'počítá ze vzorce (vý-
sledek se zaokrouhlí na celé číslo ) ;

Fl I
N=;.n Fi-F~ -2'

kde Ft a F l' jsou kmitočty dvou nulových indikací
v prvním rozdílu kmitočtů;

n se počítá ze vzorce

Fl-F.
n"", F

l
_ F~

(a zaokrouhlí na celé číslo);. při čemž
- F2 je kmitočet při nulové indikaci
v druhém Dozdílu kmitočtů.

Vypočteno:u vzdáll'Jnost D je třeba opravit o ko-
rekce z teploty, ťlaku 'a vlhkosti vzduchu (tzv. fy-
zikální redukce), o centrační opravy a převést na
geodetickou výpočetní plochu (tzv. matematická
redukce),

strany byly určeny konstanty přístroje' pro oba
rozdíly kmitočtfi.

D2 je strana triangulace 1. řádu, D3 strana II.
'řádu. a D, III. řádu.

Pro výpočet délek byla uvažována rychlost svět-
la hodnótou c = 299792,5 km/sec (hodnota dopo-
ručená Mezinárodní unií geotletickou a geofyzikál-
ní na Valném shromáždění v Torontu v roce 1957).
Výsledky měření jsou sestaveny v tabulkách

1 a 2. .
I

Hodnoty v tabulce 1 ukazují, ŽEl střední chyba
měření v jedné sérii (p ř e s n o s t dál k o m ě r u)
prakticky nezávisí na velikosti měřené délky.
V tabulce 2 jsou porovnány délky z triangulace

s výsledky, které byly získány mě'řením velkým
světelným dálkoměrem CNIlGAiK.
Relativní chyby délek z. triangulace, počítané ze.

středních chyb, jsou mnohem větší, než by byly
relativní chyby, vypočtené ze středních chyb mě-
ření světelným dálkoměrem. Přesnost délek, mě-.
řených velkým světelným dálkoměrem CNIIGAžK,
je tedy zřejmlj vyšší než 1:300 000. ~ozdny obojích
délek L1 D mají všechny stejné znaménko a jsou
poměrně velké; je to způsobeno systematicky men-
šími délkami z triangulace. Délky z měření dálko-

4. Výsledky zkuš~hních měření

velký světelný dálkoměr CNIIGAiK byl zkoušén
v březnu 1959 nejprve na délce 10,3 km u Moskvy;
tato délka nebyla před tím měřena, a proto mohla
být zjištěna jen vnitřní přesnost přístroje. StředÍ1í
chyba měření v jedné sérii, vypočtená zopakova·
ných měření v 19 sériích, byla ± 14 mm.
Další zkoušky proběhly od 22. května do 25. Obr. 3: Tržg. síť pro zkušební mljřen1.

června 1959 u městarKirzač ,ve Vladimirské oblasti.
Byly měřeny 4. strany dané trigonometrické sítě Tabulka 1
.podle obrázku 3.

Dálkoměr byl postaven na 30 m vysoké věži na
bodě Pl; na ostatních bodech byla odrazná za-
řízení.
Délka Dl = 16995,473 m je výchozí stranou

'triangulace 1. řádu; byla předtím měřena invaro-
vými dráty a sloužila jako etalon. Z měření této

Měřená délka Maxlmálni rozdll Středni chyba měřeni
v sérilch v jedné sérii

•Ds';" 22,~ km 86 mm ± 25 mm
D.,;" 13,5 km 78 mm ± 21 mm
D.,;" 6,4 km 42 mm ±21mm

.

. Trlangulace Světelný dálkoměr
Měřená LlD= D-D, D-D.
délka Délka D, IStředni ChYbal.R I ti i h b 'Délka D IStředni chyba mm D

m mm ea·vncya m mm

D, 22303,75 ± 60 1 : 370000 22303,802 ± 7 + 52 1 :430000
D. 13510,48 ± 40 1 : 340 000 13 510,521 ± 6 + 41 1 : 330000
D. 6374,08 ± 70 1 : 90000 6374,137 ± 12 + 57 1 : 110000

.
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měrem jsou vlastně nepřímo určeny z (délky Dl,
která byla etalonem. Naproti tomu v triangulacl
byly délky D3 a D4 Ulrčeny z délky D2; chyba této
délky (52 mm) se zfie přenáší., \ , I

Pro měření světelným dálkoměrem byla vytvo-
řena zvláštní skupina ve složení: 1 vedoucí sku-
piJ;ly (inženýr-geodet), který měN a řídí všechny
práce; 1 pomocriík měřiče (technik-geodet) jako
lapisovatel a počtář; 1 radiotechnik, který pečuje
o elektronické a elektrotechnické části přístroje
"1 měří kmitočet; 1 technlk-geodet, který instaluje
Jdrazná, zařízení a }lrčuje centrační prvky; něko-

Uk pomocníků (figurantů) a samozřejmě dopravnl
prostředky s řidiči.
Závěr: Zkušebním měřením v poli byla proká-

zána vysoká přesnost velkého světelného ,dálko-
měru CNIIGAiK; přístroj může být s úspěchem po-
užit pro určení výchozích stran triangulace 1. řádu

. i pro měření stran polygonových pořadů, které
mají nahradit triangulaci 1. řádu.
Lektoroval:C Sc inž. Bořivoj Delong, VOGTK, Praha

Literatura

Kolektiv 5 autorů: Bolšoj světodalnoměr CNIIGAIK. Geo-
dezija i kartografija 1959, Č. 10.

Vyhlášení doplňku plánu 'tematických úkolů ÚSGK
a soutěže na jejich vyřešení

, Postupné zkvalitňování vyhlašování. tematických Úkolů a soutěží. na jejich řešeni.. Vyhlášení. tematických
úkoZUtJ. 8---;11, které doplňují do~avadní plán tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru
geodézie a kartograjie, vyhlášený USGK v zqřl 1959 a uveřejněný v Geodetickém a kartografickém obzoru
tJ. 10/1959; str. 181-184. Soutěžní podmí.nky.

K dosažení co nejvyšší produktivity práce a nej-
větší hospodárnosti ve výrobě užitím nové techniky,
zejména pomocí vynálezců a zlepšovatelů, je nutné
vynálezecké a zlepšovatelské hnutí usměrňovat na
řešení naléhavých ú(koHl.naší výroby. Jednou z me-
tod usměrňování je vyl;llašování tematických úkolů.
Ústřední správa geodézie a kartografle (ÚSGK)
počala s prvním sestavováním plánu tematic1kých'
úlkolů již v r. 1955, a brzy po vyhlášení plánu vy-
psala i první soutěž na řešení ně'kterých jeho úko-
lů. Tato soutěž byla anonymní a týkala se jen ně-
kolika problémů obsažených v plánu tematických
ú(kolů. Jednotlivé úkoly byly velmi stručně formu
lovány a pro ty úkoly, které byly vyhlášeny v sou-
těži, byly stanoveny jednotné lhůty a vypsány jed-
notné odměny bez přihlédnutí k obtížnosti 'B" nároč-
nosti problémil.. Vzhledem k anonymitě soutěže bylo
praktic1ky vyloučeno, aby zlepšovatel získal jaké-
koliv informace o vyhlášených ú(kolech.
Na zálkladě získaných zkušeností s vyhlašova-

nými tematickými úkoly a soutěžemi zkvalitňovala
OSGK postupně vlastní f.ormulace jednotlivých
úkolů a zejména soutěžní podmínky. 'Ta(k dospěla
v roce 1959 k vyhlášení plánu tematických Úlkolil.
pro zlepšovatele a vynálezce a k soutěžním pod-
mínkám, na nichž, srovnánín;í s plánem a soutěží
z roku 1955, je nejlépe vidět po(krok, jehOž bylo do-
saženo.
V plánu ú(kolil. z, roku 1959 jsou všechny vyhlá-

šené úkoly zařazeny do soutěže a lhil.ty· pro vyře-
šení i .odměny jsou v něm stanoveny různě, s ohle-
dem na obtížnost každého údwlu. Neanonymní sou-
těž umožňuje zlepšovatelům ,a vynálezcům získávat
inforIl'l.ace o řešených problémech a jed~otli\7ých
úkolech u stanoveného informátora, kterým je vždy
nělkterýz ťístavil...
Všechna' tato opatření provedená ke zkvalitnění

vyhlášeného plánu tematiokých úkolů se ukázaľa
jako plně opodstatněná, a proto OSGK se rozhodla
neměnit v podstatě soutěžní podinínky.
Z rozboru dosavadního pril.běhu řešeni plánu te·

matických úlkolil. vyhlášeného v roce 1959 vyply-
nula tato opatření "

1. Vzhledem ,k obtížnosti tematických úkolů sta-
novit lhůty pro vyřešení podstatně delší než v před-
chozích letech,
2. přejít od pravidelného vyhlašování nových

plánU' tematický~h úkolů k sousta(,nému doplňo-
vání podle potřeby,
3. 'číslovat jednotlivé. úkoly pril.běžně, aby nedo·

cházel6 k překrytu v označení nových ú1kolů s tě·
mi, u nichž ještě probíhají lhůty k vyřešení z pře-
dešlého vyhlášení,
4. poskytovat zlepšovatelům skutečně všestranně

Informace a důkladná .poučení o dnešním, stavu
techniky v daném oboru a to prostřednictvím TEl
(technicko-ekonomicikých informací). Proto letos
poprvé je připojen ke Ikaždému tematickému úkolu
stručný soupis některých pramenil.. , Další prameny
posrkytne zlepšovatelům na vyžádání oborové stře-
disko technlcko-ekonomických infot'mací v knihovně
VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartograficiký), Kostelní 42, Praha 7 - Holešo"
vlce;

Doplněk plánu te!matických'
úkolů

TematiCIké úkoly č. 1-'-7 jsou úkoly vyhlášeně
ÚSGK v roce 1959 a uveřejněné v Geodetickém
a Ikartografickém obzoru č. 10/1959, str. 181-184.
Z tohoto plánU úkolil. vyš(krtávají se jako vyře-

šené úkoly Č. 2, 6 a 7. '

Tematický úkol ě. 8 '

Výškopisné Iltěřeni na podkladě fotoplánu bez
použiti měřického stolu

Dnešní. stav a jeho nedostatky: ,
Při mapování na podkladě fotoplánu se pro-

vádí výškopisné měření metodou stolové tachy-
metrle~ I když v současné době je pro tentó účel
měřický stil.l nejvhodnějším přístrojem, je měření
stolem poměrně namáhavé a zejména závislé na
povětrnostních podmínkách. Proto s ním není
možné počítat do budoucna, zvláště pro mapování
ve velikých měřítkách.
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Požadavek zlepšení:
a) Navrhnout takpvou ;metodu, která by odstra-

nila namáhavost měřického stolu a jeho závislost
na povětrnostních podmínkách, ale zachovala jeho
přednosti, tj. možnost vyhodnocení výŠlkopisu pří-
mo v terénu,
b) byla ekonomIčtější než dosavadní metoda,
c) byla použitelná zejména pro mapování ve vel~

kých měřítkách,
d) zachovala přesnost předepsanou pro tato ma-

pování. (
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám

je stanovena jedna odměna ve výši, 5000 Kčs. Za
předložené vzory, modely nebo prototypy, pokud
by tvořily součást navrhované metody a odpoví-
daly podmínkám tematického úkolu, se ,poskytují
kromě toho náhrady.
Lhiita pro vyřešení je stanovena do 30. 9. 1961.
Podrobnější informace a pomoc" řešitelům po-

skytne Ústav geodézie a Ikartografie v Pardubicích,
Stalingradské nám. 12, který je pověřen provede-
ním prfizkumu prospěšnosti. Kromě toho zajišťují
poskytování informací všechny ostatní ústavy g90-
dézie a kartografie.' /

Technicko-ekonomické informace
1. Nastavlenije po topog,rafičeskim s'jemkam v masšta-
bach 1:10000 i 1:25000. Čast' 1.: Polevy je raboty.
(Instrukce pro topografické mapování v měřítku
1:10000 a 1:25000. Část 1.: Polní práce.) Moskva
1959 (VÚGTK 16514).

2. Erard R.: Procédé de relevé topographique. (Postup
topografického mapování.) Švýcarský pa,tent č. 337.666,
vyd. 30. V. 1959. Pat. tř. 42 c 9/02.

3. Popav A. N.:. Ispol'zovanije pri kombinirov:annoj
aeros'jemke izobraženíja rel'jefa na imejuščichsja
planach. (Použití zobrazení terénu na plánech v le-
tecké fotogrammetrii kombinovanou metodou.) Geo-
dezija a kartografija, č. 2/1959, str. 60-61 (VÚGTK
15937).

4. Velínský: Připomínky ikekombinované metodě. Ma-
pér, č. 3/1959, str. 2-4 (VÚGTK19124).

5. Ullrich K.: Die Beziehungen zwischen Aufnahmever-
fahren und Messungsmethode in der Topographie.
(Vztahy mezi mapováním a metodou měření v top 0-
grafii.) Veqnessungstechnik, č. 4/1959, str. '90-92
(VÚGTK 11200). ,

6. Budilav P. V.: Lucdírile de teren pentru intocmireoa
hartii la scara 1:25000. (Polní práce. při zhotovování
mapy měřítka 1:25000. (Buletin Topografia, č. 2/1958,
str. 14-28 (VÚGTK 17480)

"7.Instruktion fUr die topographische Aufnahme, in den
MaBstll.ben 1:5000 und 1:10000. (Instrukce pro topo-
grafické mapování v měřítkách 1:5000 a 1:10000.)
Berlín 1958 (VÚGTK 18646). ,

8. Rapasov P. N.: Sostavlenije kart metodom ,kombi-
- nirovannoj nazemnoj i vozdušnoj stereofotogram-
met~ičeskoj s'jemki. (Zhotovení map kombinovanou
metodou pozemní a letecké stereofotogramme,trie.)
Moskva 1958 (VÚ~TK 18334).

9. Instrukce pro mapování 'v měřítkách 1:10000 a 1:5000.
Díl I. Všeobecná část a tacheometrické měření (to-
pografÚ:ká instrukce). Praha 1957 (VÚGTK 17 452J_

ID. Červinka B.: Použití Kernova eklimetru v,topogra-
flckém ma.pování. Vojenský topografický obzor, č.3
a.ž 4/1957, sťr. 334-349.

11. Kubát L.: Vy'hotovovííní sovětských topografických
m~p 'II měřítku 1:10 000 metodou kombinovanou a,je- .
jich redakce. Geodetický a kartografický obzor.
č. 12/1955, 'str. 221-222 (VÚGTK 9800).

12. RukovOdstvo po tojJografičeskim rabotam. Vyp. 3:
/ Sostavlenije topografičeskich kart stereofotogram-
metričeskim metodom fs'jemka rel'jefa i konturov)
(RT-3). (Instrukce pro topografické práce. Sv. 3:
zhotovení topografických map stereofotogrammetric-

, kým způsobem (výškapisné a polohopisné měření)
(RT_3). Moskva 1955 (VÚGTK 19701).

13. Blahák V.: Akustické a radiové zaměřování v geo-
- desii akartografii. Praha 1955 (VÚGTK 14 157).

14. Návod A, jak vykonávat katastrální měřické práce
pro obnovení pozemkového katastru novým katastrál-
ním řízením. 'České znění. Bratislava 1953 (VOGTK
12022).

Tematický úkor ě. 9

Určení plot;h na mapách velkých měřítek

Dnešní stav a jeho nedostatky:
V současné době předpokládá návrh "Směrnic

pro mapování ve velkých měřítikách", že vý~očet
výměr parcel se koná po skupinách dosud obvyk-
lými metodami.
a) z přímo měřených měr,
b) kombinovaně z jedné míry odsunuté z mapy

a jedné přímo měřené,
c) graficky odsunutím potřebných měr z mapy,
d) nitkovým planimetrem,
e) přesným polárním planimetrem.
Kromě toho se uvažuje též o výpočtu výměr par-

cel přímo ze souřadnic děrnoštítkovými a pndob-
nými stroji.
Požadavek zlepš.ení
Stanovit libovolný mechanický, graf1Ciký, číselný

nebo jiný postup, který by umožňúval určit výmocy
parcel s předepsanou přesností a
a) byl ekonomicky výhodný,
b) vyžadoval investiční náklady. Ikterě jsou

úměrné rozsahu prací,
c) neporušoval mapu a její kresbu (např. rozpí-

cháním, rozstříháním atd.),
d) nevyžadoval devisových nákladů.
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám

doložené provedeným ekonomickým rozborem a,
pokud by užívalo přístrojového vybavení nové kon-
strukce, doložené prototypem, je stanovena Jedna
odměna ve výši 8000 Kčs. LMta pro vyřešéní je

. stanovena do 30. 9. 1961.
Podrobnější informace a pomoc řešitelfim po-

skytne Ústav. geodézie a Ikartografie v Brně, Bě-
,hounská 26, který je pověřen provedením prfizkumu
prospěšnosti. ;Kromě tdho zajišťují poskytování in-
formací všechny ostatní ústavy geodézie a Ikarto-
grafie.

Technicko-ekonomickě informace
1. Směrnice pro mapování ve velkých měř1tkách. (Ná-
vrh.) Praha 1959 (VOGTK 19112).

2. Návod A, jak vykonávat katastrální měřické práce prr
obnovení pozemkového katastru novým katastrálním
řízElním. České znění. Bratislava 1953 (VÚGTK 12 022J.

P.oznámka:
Vzhledem ik formulaci úkolu, která připouští různé

cesty řešení, je soupis technicko-ekonomických infor-
mací velmi rozsáhlý. Proto jsou uvedeny jen vydanť
předpisy. Řešitele tohoto tématického úkolu odkazujeme
naoboravé středisko technicko-ekonomických informa-
cí v knihovně VOGTK, kde se může seznámit ja'k s po-
drobným přehledem pramenů, ,tak i s vlastními prameny.

T~matický úkol č. 10
~artografické pismo pro fotosázeci přistroj

Dnešní stav a jeho nedostatky:
Při kartogra,fic1kém zpracování map se užívá ty-

pografického písma, nebo v některých případech
abeced získaných z j~ných státfi. Písmo typografic-
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ké, které je t. č. k disposlci v ústavech geodézie'
a kartografie, mnohdy nesplňuje plně estetické po-
žadavky kladené na úpravu map a jeho řez a roz-
měry neodpovídají kartografické kresbě obsahu.
Abecedy pro fotosazbu pro1kazují kromě toho i zá-
sadní nedostatiky ve vzájemném přiřazování liter.
Požadavek zlepšení:
Navrhnout nové kartografické písmo,

a) které by vyhovovalo dobře fotosazbě na přístro-
jích typu FN-2,

b) jehož řez by odpovídal tvarováním chq:rakteru
mapového obrazu,

c) z něho~ by bylo možno pořídit jak písmo slabé
a půl~učné, tak i stojaté a slkloiJ.ěné (kursivu) a

d) které by mohlo být použito ve velikosti obrazu
od 1,2 m~ do 12 mm při pouhém fotOmechanic-
- kém zmenšení a

ej byly u něho odstraněny nedostatky ve vzájemném
přiřazování liter. '
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám

a doložené návrhem abecedy ()-velikosti 25 mm
svylkoRstruovanými řezacími znaČ'kami liter a ukáz-
kami slov "Michelangelo" a "Hamburg" v kompres-
ním tvaru ve>velikostech t:Jonpareille, p'etit, Gar-
mond, Tercia a 3ciceropro versálky i pro. minus-
kule písma slabého 'je stanovena jedna odměna ve
výši 6000 Kčs.
Lbůta pro vyřešení je stanovena do 31. 12. 1961.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům po-

skytne KartografiCiký a reprodukční ústav v Praze,
ul. F. Plamínkové 1, Praha 7-Holešovice, který je
pověřen provedením průzkumu prospěšnosti. Kro-
mě toho zajišťuje poskytování informací na Slo-
vensku Kartografický a reprodukční ústav v Modre-
Harmónii.

Technicko-ekDnomické informace
1. Graf W.: Lichtsetzgeriite und\ -verfahren fur die
Zwecke der Kartographie. [Fotosázecí přístroje a po-
stupy pro. kartografické účely.) Berlin 1960 [VÚGTK
19953).

2. Krakau W.: HersteUung von Lichtsatzma.trizen fiir
kartographische Schriften, zum Lichtsatzgeriit LSGK 1.
[Zhotovování. matric pro fotosazbukar.tografického
písma fotosázecím stroje~ LSGK 1.) Berlin 1960
[VÚGTK 19994).

3. 9 filmových fólií písma a čísel používaných v Geode-
- ttckém a kartqgrafickém ústavu v Gotě. Gota 1960

[VÚGTK 19470).
4. Billig G.: Die Veriinderung des Kartenbildes durch

neue moderne Schrif,ten. [Změna vzhledu mapy no-
vým, moderním písmem.) Verrnessungstechni'k, č. 7/
/1959, str. 18&--188 (VÚGTK 11200). '

5. Muzika F.: Krásnépísmo've vývoji latinky. 2 díly.
Praha 1958 (VÚGTK 18322}.

6. Menhart O.: Tvorba typografického písm,a. Praha 1957
(VÚGTK 18696).

7. AI'bom kartografičeskich šriftov. (Vzory kartografic·
kého písma.) Trudy CNIIGAiK, sv. 109/1956, str. 1-192
(VÚGTK 15 802).

8. Instrukce' Ik práci s fotosázecím zařízením. Překlad
z rus. originálu "Ins,trukcija po. rabote na fotonabor-
noj ústanovke'~ Moskva 1953 (VÚGTK 18238)~,

Tematický úkoli!. 11
•Technologie montáže fotoplánů

Dnešnf stav a jeho neďostatky:
Mechanic1ké, u nás používané,· způsoby montáže

fotoplánů v podstatě vyhovují. Potíže působí však
užívání srážlivých fotografických papírů'. Proto se
vliv srážlivosti fotografických papíriiomezuje, uži-

tím korektostatu, který jé všaJk třeba dovážet, nebó
jinými způsoby, uváděnými směrnicemi ÚSGK jako
"podlozením fotografického papíru" nebo "udrže-
ním vlhkosti".
Požadavek zZ(!,pšení:
Navrhnout takový způsob montáže fotoplánu,

který by:
a) eliminoval příznivé vlivy srážlivých fotografic-

kých papírů,
b l nevyžadoval devisové náklady,
c) zachoval stejnou přesnpst jaiko při užití Ikorek-

tostatu.
Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám' a

do ložené podrobnou technologií je stanovena jedna
odměna ve výši 5000 Kčs.
Lhůta pro vyřešení je stanovenu do 31. 10. 1961.
Podrobnější informace' a pomoc řešitelům po-

skytne Ústav geodézie a Ikartografie v Čes1k:ých
Budějovicích, který je pověřen provedením pruzku-
. mu prospěšnosti. Kromě toho zajišťují poskytování
informací všechny ostatní ústavy geodézie a karto-
grafie, 'Geodetický a topografický ústav v Praze
a Geodetický ústav v Bratislavě,

I Technicko-ekonomické informace.
. 1. Gruhn W.: Neue Wege in Ider Bildplanherstellung.

(Nový zptisob zhotovení fotoplánO.) Geodiitische und
kartographische Praxis, č. 4/1960, str. 4-6 (VÚGTK
19824).

2. Instrukce pro vyhotovení fotoplánů ke zpracování to-
pografické 'Qlapy v měřítku 1 :10 000. Praha 1960.

3. KlobOl.).čekJ.: Využití fotoplánů pro hospoc;lářskotech-
lliciké úpravy pozemkti. Geodetický a Ikartografický
obzor, Č. 9/1960, str. 170-173 (VÚGTK 9800).

4. Valovič J.: 1. Zhustenie geodetického podkladu metó-
dami radiálnej triangulácie. 2. Využití nezaisteného fo-
topapieru pre montáž fotoplánov. Výzkumná zpráva
GÚ Bratislava Č. 2. Bratislava 1960 (VÚGTK 20036).

5. Gruhn W.: Herstellung von Bildpliinen. (Zhotovení
fotoplánti.) Vermessungstechnik, Č. 12/1959, str. 357
až 360 (VÚGTK 11200).

6. Maršík Z.: Překreslování leteckých snímků po.vrstváah
při zhotovování fotoplánti. Praha 1959 (VÚGTK19 614).

7. Instrukce pro mapování v měř. 1:10000 a 1:5000. Díl
2.: Měřické a vyhodnocovací fotogram~etrické práce.
Praha 1959.

8. Nastavlenije po kameralnym fotogrammetričeskim ra·
botam v masštabe 1:10000. (Směrnice pro kancelář-
ské fotogrammetrické práce v měřítku 1~10000. MosKva
1957.

9. Venglinskij R. Je.: Opyt Ukrainskbgo aerogeodezičes-
'kogopredprijatija GUGK rPo izgotovleniju fotoplanov
na učastki so značitel'nymi raznostjami vysot. (Zkuše·
nosti Ukrajinského aerogeodetického podniku GUGK
se zhotovováním fotoplá1lU území se značnými výš
kovými rozdíly.) Geodezija ikartografija, Č. 3/1956
str. 17-20 (VÚGTK 15937).

Soutěžní Plldmínky
A. PrQ zlepšovatele
1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených tematických

úkolti mtiže každý, pokud dodrží zákonné předpisy a
podmínky vyhlášených úkolů. Soutěže se nemohou
zúčastnit členové soutěžní poroty a pracovníci ústavů,
kteří byli ústavem pověřeni hodnocením návrhů v rám-
ci prtizkumu prospěšnosti.

2. Návrhy se podávají Ústřední správě geodézie a karto-
grafie v Praze. Textová část se podává ve dvojím vy-
hotovení, přílohy jako funkční vzory a modely, pří-
padně obtížné výkresy mohou být připojeny Jen v je-
, ,diném provederÍí.

3.' Každý návrh přihlášený do soutěže musí být označen
"Řešení tematického úkolu Č •••• ÚSGK" a musí obsa-
hovat jméno a adresu zlepšovatele, adresu zaměstna-
vatele, číslo a směrovací znak jeho konta u SBČ.

1960/214



GeodetIckf obzor
sv. 6/48 (1960) č.11

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí bft srozumitelné,
technicky jasné a úplné. Pokud se řešení opírá o lite-
raturu, musí bft tato' pře:;;ně uvedena.

5. Konečná llíůta pro podání řešení je uvedena u každé-
ho úkolu. ~a včas došlé se považují ty návrhy, které
v stanpveném termínu budou doručeny podatelně
ÚSGK v: Praze 1 - Nové Město, tř. Politickfch vězňů
číslo 12.

B. Pro 'Osti'ední správu geodéziea kartografie

1. Každé řešení bude zkoumáno po jeho přihlášení ústa-
vem pověřenfm průzkumem prospěšnosti a řešitelé
budou případně vyzváni k dophíění nebo dořešení
neúplně zpracovanfch č!ístí návrhu.

2. Ze dvou stejnfch řešení bude dána přednost tomu,
které došlo ÚSGK dříve.

3. Práva vyplfvající pro navrhovatele ze zákonných
předpisů o vynálezech, objevech a zlepšovacích ná-
vrzích zůstávají navrhovatelům zachována, zejména
pokud jde o návrh na další odměnu v případě reali- '
zacé návrhu nebo zlepšovacího návrhu a nárok na
ostatní výhody, právo na přihlášení vynálezu atd.

4. Konečná zhodnocení návrhů provede soutěžní, porota
jmenovaná ÚSGK. Ústřední správa schvaluje na návrh
soutěžní poroty odměny a jejich výplatu s konečnou
platností.

5. Vypsaná zvláštní odměna bude přiznána za úplné vy·
řeše9-í úkolu, odpovídající jak soutěžním podmínkám,

tak požadavkům uvedeným v jednotlivých tématic-
kých úkolech. V případě dílčího. řešení může být od-
měna snížena nebo rozdělena mezi několik dílčích
řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících všem po·
žadavkům,. bude odměna přiznána nejvhodnějšímu,
z nich. Bude-li však optimálního /ešení dosaženo
kombinací několika řešení, z nichž každé bude třeba
samo o sobě úplné, bude odměna rozdělena na všechna
tato řešení: Poměr rozdělení stanoví soutěžní porota.

6. Za předložené vzorky, funkční modely nebo prototy-
py .odpovídající podmínkám stanoveným pro jednot-
livé úkoly, budou poskytovány přiměřené náhrady, a
to podle rozhodnutí ÚSGK. Tyto náhrady se nevčítají
do zvláštních odměn.

7. Zvláštní odměny a náhrady vyplatí ÚSGK do 14 dnů
po jejich schválení a výsledek sO'lltěže uveřejní v od-
borném časopise GaKO.

Potřebné souhrnné informace o všech úkolech posky"
tuje řešitelům Ústřední správa geodéZ1e a kartografie,
technické oddělení s. inž. Pšeriička a s. Inž. Váchal,
Praha 7 - Holešovlce, Kostelní 42. Podrobné Informace
o jednotlivých úkolech podává vždy ústav; pověřený pro-
vedením pruzkumu prospěšnosti. Který ústav je pověřen
tímto průzkumem, je uvedeno u každého úkolu. Všechny
ostatní ústavy, na něž se řešitelé obrátí o informace,
zprostředkují jejich poskytnutí, pokud je nemohou sami
podat. I Vá

Geodetické stroje" přístroje a pomůcky
Nivelační přístroj "Koni '007" s kompenzátor~m
[nf. Ulbricht Schmidt, VRB Carl Zeiss - lena 526.951.4

Ve všech oblastech techniky nabývá automatizace stále
.většího významu. Částečnou nebo úplnou automatizací
docilujeme nejen vyšší hospodárnosti, ale i přésnosti.
Zúčastněnfm pracovníkiim je ulehčena práce a snížen
výskyt nahodilých chyb, zpiisobených únavou člověka.
To, co bylo řečeno všeobecně, platí samozřejmě I v geo-

dézii. Každá úspora práce měřiče stupňuje jistotu vý-
sledku jeho měření. Zvýšení hospodárnosti můžeme do-
sáhnout zlepšením měřlckého postupu á pOužitím doko-
nalejšího přístroje. První úkol je převážně .záležltostí
géodeta, zatímco vyvíjení hospodárných přístrojů spadá
do úkolii jejich výrobce. V další části této stati bude po-
dána, zpráva o nejnovějším přístroji vyvinutém v tomto
oboru firmou VEB Carl Zeiss Jena, totiž nivelačním pří-
stroji "Koni 007" s kompensátorem.·
Přf měření vfšek nivelací je' všeóbecně nutné, aby

z.áměrná přímka nivelačního přístroje ležela v rovině
vodorovné. Převedení záměrné přímky do vodorovné
roviny provádíme U· klasickfch typů nivelačních pří-
strojii ručně, podle, libely, zatím co u moderních' pří-
strojii se tak děje v om9zeném rozsahu samočinně, po-
mocí kompensátoru. . '.

Nakloníme-li optickou osu dalekohledu nivelačního pří-
stroje o úhel a vzhledem ·k horizontální rovině, protne
zárriěrnf paprsek pravítko P v bodě R' (obr. 1). Tato
úchylka se projeví v rovině nitkového kříže posunem
a = I. a. Vložíme-li ta objektiv optický prvek, který po-
sune záměrnou přímku, v závislosti na úhlu a,O stejnou
hodnotu opačným směrem (obr. 2.), protne záměrně
přímka pravítko P v bodě H, ležícím ve vodorovné rovině.

záměrná
H

Jako optickf prvek je
k těmto účeliim vhodná
kombinace zrcadel, odrá-
Žejících paprsek o 1800.
V daněm případě' jsou
zrcadla nahrazena hra-
nolem (obr. 3). 'Posunutí
hranolu ve směru jeho
přepony o hodnotu á/2
zpiisobí posun vystupují-
cího paprsku o hodnotu
a. Připevníme-li potom
hranol na kyvadélko
o délce 1/2, posune se při
naklonění přístroje o hod-
notu 1 . a/2 = a/2, čímž
dosáhneme předpoJl'1áda-
ného l1činku.
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U nivelačnfho přfstroje "Koni 007" je použito právě
popsaného systému. Optické uspořádání ukazuje obrá-
zek 4. Za uzavíracím skUčkem (1) je pětiboký hranol

4

7 8

~.,:~~@-~

[2], který slouží současně jako mikrometr. Pod objek-
tivem (3) se zaostřovací čočkou (4) je kyvadlovitě za-
věšený hranol (5) kompensátoru. Následuje pravoúhlý
hranol [6], destička s nitkovým křížem (7) a okulár (8).
Vvtvořený obraz je vzpřímený, oboustranně správný.
Svislý tvar nivelačního přístroje, podmíněný optickou

konstrukcí a délkou kyvadélka, má tu výhodu, že zá-
měrná přímka probíhá ve větší výšce nad terénem, než
u přístrojů ležatýc;h. Tím. je poněkud snížen vliv refrakce
vrstev blízko povrchu země.

18--

17-----

Nivelačnf přístroj "Koni 007" sestává (viz obr. 5) ze
svislého, otáčivého tělesa dalekohledu (11) a třínohé
podložky (12) pro připevnění na stativ. Na tělese daleko-

hledu je vstupní otvor (13), zaostřovací kotouč (14),
šroub jemné ustanovky (15), svorková páka hrubého
vodorovného pohybu [16], bubínek mikrometru (17) se
stupnicí, kotouč svorky (18) k zajištění mikrometru ve
střední poloze, okulár mikroskopu pro vodorovný kruh
(19) a okulár dalekohledu (20). Krabicová libela k hru-
bému urovnání přístroje s dioptrem pro zamíření na lat
je umístěna vlevo okuláru (20) a není tedy na obr. 5
patrná.
Nitkový kříž je rozšířen o dálkoměrné rysky. Všechny

vnější plochy optických zařízení jsou opatřeny antireHex-
ními vrstvami. Výkyvy kyvadélka, které pracuje v roz-
sahu ± 10', jsou brzděny vzduchovým tlumičem. Pevně
vsazený lnikrometr [pětiboký hranol) má rozsah 5 mm
a může být upevněn ve střední poloze svorkou. Vodo-
rovný kruh je skleněný s dělením na 400g nebo 3600•
Popsaného přístroje můžeme použít při vhodné volbě

latě pro práce od střední až po vysoké přesnosti. Na
základě dosavadních pokusných výsledků je přesnost
přístroje charakterisována střední chybou ± 2 až 3 mm
na 1 km pořadu tam a zpět. S použitím mikrometru a
přesných invarových latí lze dosáhnout střední kilome-
trové chyby ± 0,5 až 0,8 mm.

Údaje:

Dalekohled zvětšení
průměr objektivu
zorné pole

násobná konstanta
součtová konstanta

31,5X
40 mm

1,30

100
O

Vodorovný kruh dělení
odečtení odhadem

Krabicová libela citlivost

10' resp. 10c
l' resp. 1c

8'/2 mm

Z německého originálu přeložil inž. Pavel Vyskoť:U,
VOGTK, Praha.

Tachymetrický theodoUt Zeiss-Theo 020
526.913 : 526.921

lnž. W. Freund, VEB Carl Zeiss - fena

Tachymetrický theodolit Zeiss Theo 020 představuje
zdokonalovaný, všeobecně známý, Zeiss-Theo 030. Zave-
dením samoči;mého urovnání indexu výškového kruhu
u tohoto nového typu přístroje se podařilo podstatně
zjednodušit měření výškových úhlů. Při měření dosud
poUŽív~[o;lýmipřístroji bylo třeba urovnáním indexO\"é
libely vyloučit vliv nesvislosti alhidádové osy (způsobené
nedokonalou rektifikací, nebo urovnáním alhidádové lí·
bely) D.a určované výškové úhly. V případě, že indexová
líbela nebyla 'správně rektifikována, bylo třeba výsledné
výškové úhly opravovat o indexovou chybu, nebo ji vy·
lučovat měřením v obou polohách. Tento postup vyža-
doval zvýšené pozornosti a prodlužoval práci v poli.
Bylo-li opomenuto. urovnání indexové libely, vznikaly
hrubé chyby mnohdy neznámé velikosti. Jmenované ne·
dostatky jsou u přístroje Zeiss Theo 020 odstraněny ná·
sledujíchn uspořádáním:
Objektiv odečítacího mikroskopu výškového kruhu je

upevněn na zavěšeném kyvadélku, tlumeném vzduchem.
Toto kyvadélko vykoná při naklonění alhidádové osy od
svislice v rozmezí == 8c vždy takový výkyv, že poloha
správné hodnoty čtení svislého kruhu je zobrazena na
destičce s ryskami stupD.ico.vého mikroskopu. Tento po·
hyb kyvadélka je v rozmezí teplot -300 až +400 C prak-
ticky prost systematických chyb. Střední chyba v určení
výškového úhlu činí ± 1,5", a to v celém okruhu působ·
nosti kyvadélka. Při použití Theodolitu Zeiss 020 tedy po-
stačí horlzontovat přístroj podle krabicové libely, splňující
požadavek urovnání s přesností ± 8c,a měřené výškové
úhly jsou pak správné, bez dalšího přičinění, nebo zá-
sahu měřiče. Horizon~ace podle alhidádové libely je
nutná pouze pro měření vodorovných úhlů.
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U Theo 020 bylo zachováno osvědčené a časově úspor-
né čtení obou kruhů podle stupnicového mikrometru,
stejně jako u Theo 030. Theo 020 je tedy prvním theo-
dolitem se stupnicovým mikroskopem, kte,Ý je vybaven
zařízením k samočinnému urovnání indexu výškového
kruhu.

Tachymetrický theodolit Zeiss-Theo 020

Zařízení pro samočinné urovnání kldexu výškového kru-
hu je sice nejdůležitějším, ale ne posledním zlepšením
tohoto nového typu theodolitu ve srovnání s Theo 030.
Theodolit 020 byl například vybaven oboustranně pro-
kladným dalekohledem. Tím je pak mimo jiné umožněno
lepší využití okulárových hranolÍl, kdy měření lze pro-
vádět i v zenitu. Při použití násadců s dalkoměrnými
klíny nemusíme tato zařízení, nebo jejich protizávaží, sní-
mat s dalekohledu při jeho prokládání. Společné regulo-
vatelné osvětlovací zařízení nitkového kříže a obou kru-
hů usaadňuje měření v temnotě. Tato zlepšení zvyšují
použitelnost nového přístroje k astronomickým účelům a
k obtížným měřením v inženýrském stavitelství. Optické
centra ční zařízení přizpůsobuje ještě více přístroj stří-

. davým účelům použití a požadavkům měřičů. Pro měření
pod zemí je Theo 020 na přání dodáván s osvětlovacím
zařízením chráaěným proti třaskavým plynům, při čemž
je proud přiváděn z akumulátoru kabelem s uhlíkovou
isolací. Potřebujeme-li při určité práci měřit pouze vodo-
rovné úhly, lze odečítací stupnici mikroskopu pro svislé
úhly odklopit. Řada doplňkových zařízení byla rozšířena
o hranol pro měření v polední ku.

Z německého originálu přeložil inž. Pavel Vy~,kočil,
VUGTK, Praha

P o zná m k a I e k t o r a: Zařízení pro samočinné
urovaání indexu výškového kruhu není ve skutečnosti
pravým kyvadélkem, neboť závěs tvoří pružný kovový
pásek, zabraňující záměrně kyvadélku, aby zaujalo přes-
ně svislou polohu. Odkloní-li se alhidádová osa od svis-
lice o úhel ex, svírá pak osa kyv1adélka, vlivem pružnosti
pásku, se svislicí úhel (3. Přitom platí ex > (3. Na kyva-
délku je mimo objektiv mikroskopu připevněna též des-
tička nesoucí jeho vyčítací stupnici, která je při odklonu
kyvadélka o úhel (3 promítnuta přes jmenovaný objektiv
proti správnému místu čteaí výškového kruhu. Protože
se pružnost kovového pásku, udržujícího kyvadélko se
stupnicí v žádané poloze, mění s teplotou, bylo třeba
stanovit experimentálně její vliv na určení výškového
úhlu. Této okolnosti se také týká poznámka autora
článku, udávající rozmezí teplot, ve kterém se nemusíme
vlivu této chyby obávat. Z uvedených čísel je zřejmé, že
theodolitu je možao použít i v dosti extrémních podmín-
kách. Zbývá ještě otázka, zda během delšího užívání pří-
stroje neporoste chyba v určení výškového úhlu, způso-
bená únavou pružného kovového pásku. V tomto ohledu
však můžeme předpokládat, že chyba způsobená únavou

materiálu nepřekročí hodnotu 1c, která je vnitřní vy·
čítací přesností theodolitu 020. Bližší podrobnosti o za-
řízení nového theodolitu firmy Zeiss v Jeně jsou' uvedeny
v článku "Der Tachymeter-Theodolit 020" od téhož auto-
ra, uveřejněném v časopise Vermessungstechnik Č. 2,
ročník 1960. lnž. P. Vyskočil, VUGTK, Praha

Výzbroj důlního inženýra se zarIzením
pro rychlou horizontaci

Hans-loachim Stachel

K měření pod povrchem země užíváme zhruba stej-.
ných přístrojů jako při měření na povrchu, tj. theodo-
litu, nivelačního přístroje a měřického pásma. Vzhledem
k odlišnému charakteru práce důlního inženýra je však
llutné užít i jiných speciálních zařízeaí, která lépe vy-
hovují zhoršeným podmínkám jeho pracoviště. Měřením
pak získáváme údaje potřebné k trojrozměrnému zobra-
zení dfllního prostoru.

S ohledem na těžní zařízení, které zaujímá mnohdy
celou šířku počvy, nemohou být měřické přístroje sta-
věny na stativ. Místo nich proto užíváme konsolové
šrouby, přizpůsobené k zašroubování do důlní výdřevy.
Na volném konci nesou pak theodolit, připevněný jak-
koliv k čepu se záměrným hrotem, na který kromě toho
mflžeme zavěsit i pásmo. Celá výzbroj se potom skládá
ze tří k..onsolových šroubÍl, z nichž jeden nese theodolit
a zbývající dva záměrné hroty. K měření je nutné, aby
záměrné hroty byly ve svislé poloze. K tomu účelu je čep
spojen s vlastním šroubem kloubovým zařízením, umož-
ňujícím urovaání čepu do svislé polohy podle libely
citlivosti asi 8'/2 mm, kterou na něj nasadíme. Během
měření úhlu v polygonovém pořadu musíme. theodolit po-
stupně nasazovat na každý čep. K urychlení celého mě-
řického postupu bylo sestrojeno zařízení pro rychlou
horizontaci, nahrazující dosud užívané podložky. Celé
zařízení (viz. obL) je skrytů ve válcovém pouzdře (1),

opatřeném stavěcími šrouby. Do horního otvoru pouzdra
zasadíme čep theodolitu a upevníme šroubem (4). Dol-
ním otvorem pouzdra (1) nasadíme celé zařízení i s the-
odolitem na čep konsolového šroubu a upevníme šrou-
bem (3) s hvězdicovou hlavicí. Horní a dolní otvor
pouzdra (1) jsou kloubovitě spojeny, a to tak, že osa
čepu theodolitu a osa čepu konsolového šroubu se protí-
nají na vrcholu záměrného hrotu (který je nyní uvnitř
pouzdra [1]]. Tím je zajištěna stálost vzdálenosti mezi
točnou osou dalekohledu a vrcholem záměrného hrot!.
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K vlastní hbrizontaci pak užijeme oba stavěcí šrouby (2),
působící v kolmém směru. Protože je čep již předem při-
veden přibližně do svislé polohy, postupuje jemná hori-
zontace velmi rychle, což při větším množství přes tav
vede ke značné úspoře času.
Až ,dosud bylo používáno k postavení theodolitu na

čepy konsolovtch šroubů zvláštních talířů, ,na které pak
byla teprve připevněna vlastní, obvyklá podložka theodo-
litu. Právě popsané zlepšení vyšlo z popudu prof. dr. K.
Neuberta, z katedry báňského inženýrství hornické aka-
demie ve Freibergu~ Nové zařízení pro rychlou horizon-
ta ci umožňuje lepší využití theodolitů v důlních štolách.
Lze se tedy domnívat, že bude kladně přijato všemi důl-
ními inženýry.
Z německého originálu přelo~il in~. Pavel Vyskočil,

VUGTK, Praha.

Nové maďarské geodetické přístroje
526.91(439)

Geodetické přístroje firmy MOM v Budapešti, p6psané
v GaKO Č. 7 a 8, roč. 1958, v článku Dr. Inž. Haufa,
můžeme dále doplnit ,novějšími konstrukcemi. Jsou to
,theodolity Te-B1, Te-C1, diagramový dálkoměr Ta-Di a
nivelační přístroj Ni-B3, které se jak svou konstrukční
'dokonalostí, tak i vnějším uspořádáním mohou rovnat
výrobkům světoznámých firem. Nivelační přístroj Ni-B3
nad, to přichází jako další člen řady konstrukcí pří-
strojů se samočinnou horizontací záměrné přímky. Ze
směru vývojé lze usoudit, že v továrně MOM bude po-
stupně v.yvinut i theodolit se samočinným urovnáním
indexu výškiového kruhu.'
Vzhledem k tomu, že jmenované přístroje jsou popsány

v I měsíčníku "Jemná mechanika a optika" Č. 3, roč. 1960,
uvedeme pr01nfOl:'maCi čtenářů GaKO jenom základní
technické údaje.

Tento přístroj sloužík přesnému geodetickému měření,
k triangulaci druhého řádu, a k paralaktickému měření
délek.'
Dalekohled: zvětšení

násobná konstanta
nejmenší vzdálenost zaostření

Vodorovný kruh, skleněný, na postrk,
dělení
dělení mikrorrktru

Výškový 'kruh: skleněný
dělení \
, dělení mikrometru

Optická olovnice:
rozsah zaostřeni

30X
100
2m

20'
1"
20'
1"

I
Příslušenství:

Okulárové hranoly,
osvětlovací zaří:rení,
invaro;vé základ nové latě, 2 m,
Horrebowa libela

Theodolit Te-CI,

nižších řádů, paralaktic-
přesnému vytyčování.

30X
100
2m
1026'

Přístroj slouží k triangulaci
kému měření vzdáleností a ,k
Dalekohled: zvětšení

násobná konstanta
nejmenší vzdálenost zaostření
zOrn.é pole

Vodorovný kruh: skleněný, na postrk,
dělení
dělení mikrometru

Výškový kruh: skleněný
dělení
dělení mikrometru

Příslušenství: .
cílové značky,
osvětlovací zařízení,
základnová invarová lať 2m,
okulárové hranoly,
celokruhová Qusola,
busolní trubicový usměrňovač.

Zvláštnost konstrukce: U obou pohybů
jemná ustanovka vždy na společné

1/30
10"

1/59 ,
lOe'

1/30
10"

1/59
IDee

jsou hrubá a
ose.

20e
2ee

20e
2ee

Diagramový tachymetr Ta-Dl (obr. 3)
Přístroj slouží k tachymetrickému vyměřován!.

Dalekohled: zvětšení 24X
násobná konstanta vzdáleností 100;
násobná konstanta převýšení 20;
zorné pole 1026'

Vodorovný kruh: skleněný, na postrk,
dělení
dělení stupnicového mikroskopu

Výškový kruh: sk~eněný,
dělen!
dělení stupnicového mjkroskopu

Příslušenství:
cílové značky,
svislá lať 1,2m pro polygonování,
trubicový busoln! usměrňovač,
oelokruhová busola.

Přesnost:
vzdálenosti

, převýšení
0,1 -0,2 m
0,05-0,15 m
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Redukční křivky jsou naneseny na skleněné kruhové
desce, jejíž střed je totOŽIlf s točnou osou dalekohledu.
Podobně jako u Wildova diagramového tachymetru je
kruhový pohyb diagramu proti otáčení dalekohledu ko-
lem jeho točné osy znásoben převodovým zařízením.
Skleněnfkruh s diagramem je na opačné straně daleko-
hledu, ne~ kruh' výškových úhlů a odpovídající místo
jeho křiv:ek je optickým systémem převedeno do okuláru
dalekohledu.

Přístroj je pravděpodobně ve stadiu zkoušek, neboť
bližší údaje a jeho podoba nebyly dosud publikovány.
Podle neúplných zpráv má být vybaven vodorovným
kruhem, s možností čtení odhildem na 1'. Přesnost pří-
stroje má být charakterizována střední kilometrovou chy-
bou, ± 2 mm v pořadu tam a zpět. Vnitřní uspořádání
a podstatu kompensátoru nelze prozatím popsat, nebot
nebyla dosud publikována. Můžeme však předpokládat,
že u tohoto přístroje je pohyb kompensátoru nezávislý
na poqybu objektivu nebo nitkového kříže a že tedy je
záměrná přímka převedena do vodorovné roviny zdán-
livě. Převedení, právě tak jako u přístrojů Zeiss-Jena
"Koni 007", Zeiss Opton Ni-2 nebo Ertel INA, se projeví
zdánlivým posunem latě, resp. skutečným posunem jejího
obrazu v rovině nitkového kříže.

'z činnosti Československé vědeckotechnické společnosti

Celostátní seminář o výpočtech a vytyčování
oblouků

526.99:625.1 + 625.724
Československá vědeckotechnická společno5't, sekce

stavebnictví, odborná skupinf/' geodézie a kartografie
uspořádala ve dnech' 5.-7. září 1960 za účinné pomoci
katedry geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze a zá-
vodní fakultní pobočky VTS celostátní seminář o vý-
počtech a vytyčování oblouků. Seminář se konal za hojné
účasti zeměměřických odborníkl1 z různých úseků pro"
jektové a stavební činnosti, zejména na našich drahách
a silnicích.
Je možno říci, že náplň semináře byla velmi šťastně

volena a že jak výběrem přednášejících, tak i svou od-'
bornou tematikou a spojením teoretických poznatků se
zkušenostmi z praxe a bohatou výměnou zkušeností na
tomto pracovním poli zeměměřických inženýrů a tech-
niků splnil seminář své poslání.
Seminář! ,potvrdil, že bez teoretických znalostí nebylo

by lze proniknout do hloubky' technických problémů ře-
šených v praxi. Vystihnutí plynulých křivek nejlépe vy-
hovujících požadavkům zvýšené rychlosti, dopravy na
drahách i silnicích je možné jen po jejich matematickém
vyjádření. Tuto teorii křivek se ,podařilo velmi jasně
osvětlit na podkladě vektorového počtu s. C Sc doc. inž.
dr. Z. N á d e:n í k o v i v úvodní přednášce o teorii ro-
vinných křiVek s aplikacemi v geodézít. Kružnice, klotoi-
da a kubická parabola, tři z hlavních křivek, které s~
uplatňují při řešení oblouků a přechodnic, přestávají být
jen slovními. pojmy a je možno provádět jejichanalýZIl.
Přednesená, teorie křivek byla pro svou jas,nost a logič-
nost i skvělý způsob přednesu velmi oceněna všemi účast-
níky semináře.
Vlastní odborná problematika navrhování, vytyčování a

rekonstrukce oblouku byla na semináři osvětlena do
všech .podrobností. Částečnou představu o tom snad dá
!ilespoň výč.et přednesených přednášek z oboru želez-
ničního a silničního projektování, stavebních a rekon-
strukčních prací.
Na úvodní přednášku inž. R. C a j t h a m I a : :Měřické

práce prováděné v síti ČSD' za nepřerušeného provozu
s výsledkem vy!;ších jízdních rychlostí, navazovaly další
přednášky řešící problematiku železničních oblouků.

lnž. E. Š t e i f: Příklad řešení obloukové spojky v ne-
souběžných obloucích na zhlaví v železniční stanici.

Inž. F. Hro m'á d k a, CSc: Příspěvek k řešení železnič-
ní přechodnice. :

Inž. F. Hro m á d k a, C 'Sc: Přesnost a hospodárnost ob-
loukových souřadnic. .

Inž. F. Šila r: Určení poloměru železničního oblou~u
měřením vzepětí.

Inž. D. P e j ř i m o v s k ý: Vysledky měření a řešení
dvou protisměrných oblouku s bodem obratu, řešených
grafickopočetními metodami a metodou polygonovou.
Také problematice silničního projektování, výstavby

dálnic a silnic byla věnována náležitá pozornost v před-
náškách:
Inž. D. Nič: PodrObné vytyčení silniční a uliční osy
a její normály.

lnž. dr. N y k o dym: Výpočet a vytyčení silničního
tělesa v obloucích,

Inž. dr. A. Jel í n e k : Problematika geodetických prací
při výstavbě dálnic.
K celé této problematice bude se možno vrátit a po-

drobně se jí zabývat až po vydání sborníku o semináři,
ve kterém budou všechny přednášky i bohaté a zajímavé
diskusní příspěvky Dtištěny. Celkově je možno jen říci,
že problémy, s nimiž se při těchto pracích zeměměřič
setkává, nejsou jen problémy geodetické, nýbrž že k tomu
potřebuje široké znalosti odborné problematiky staveb-
ních prací, podmínek provozu a bezpečnosti i respekto-
vání hledisek estetických a ekonůmických. Je potěšitelné,
že lilnozí zeměměřičtí odborníci si již tuto komplexnost
řešení uvědomili a osvojili a že ve spolupráci se staveb-
nímiinženýry je důležitost jejich práce stále více oceňo-
vána. Bylo to také potvrzeno v diskusní9=h příspěvcích.
Jednání semináře přirozeně nezůstalo dmezeno jen na

úzce odbornou problematiku vytyčování, nýbrž dotklo se
i širších technických otázek souvisících s projektováním.
Jednou z nich je otázka geodetických podkladu a jejich
přesnosti. Touto otázkou se poměrně nejvíce ve své před-
nášce zabýval inž. M ach á č e k: Využití geodetických
podkladu pro výpočet, vytyčení a zaměření kolejových
tras, a inž. H e r.d a v příspěv.ku seznamujícím s pra-
ceTf/.i Ostavu geodézie a kartografU! v Praze na pražském
železničním, uzlu. Jde v podstatě o otázku přesnosti geo-
detickfch základů potřebných k zmíněným praclm a
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Geodetický obzor
sv. 6/48 (1960J č.11

o náplň mapových podkladů. Na otázku přesnosti nejsou
názory jednotné. Celkově převládá názor, že je škoda ne-
využit vysoké přesnosti naší trigonometrické sítě k vy-
budování podrobného bodového pole vyšší přesnosti, než
předpisuje rnstrukce A pro polygonové ,sítě. Bylo vysvět-
Leno,že tato vyšší přesnost je k projekčním a vytyčo-
vacím'pracím v dopravním stavitelství skutečně po-
třebná. Bylo _zároveň konstatováno, že pražská polygo-
nová síť svou přesností zmíněným účelům dosťačuje proto,
že skutečné odchylky jsou v ní mnohem nižší než dovo-
lené meze přesnosti.
Protože vyšší nároky na přesnost mají 1 značný ekono-

mický dosah, bude nutno velmi pečlivě tuto otá~ku zvá-
žit při novém technickohospodářském mapovánI. Pokud
jde o náplň existujících map, je naprosto jasné, že mapy
bez doplnění posledního stavu povrchové situace a bez
doplnění všech podzemních spojových a rozvodových za-
řízení nedostačují. Je to další potvrzení oprávněnél;1O po-
žadavku takovéto mapy vyhotovit. Seminář byl doplněn
též výstavkou měřických přístrojů nejnovějších typů a
výstavkou diplomových prací. Účastníci semináře tak měli
možnost, posoudit dnešní zaměření školy na úkoly inže-
nýrské geodézie a ocenit vysokou kvalitu vystavených
projektů. Stejně tak i výstavka pratl z oboru fotogram-
metrie potvrdila aplikaci této metody i na úkoly vý-
stavby a architektury.
Celkem je možno ~íci, že seminář o výpočtech a vy-

tyčování oblouků byl zdařilou akcí pořádanou v rámci
VTS. Je si jen třeba přát, aby sborník, který bude tuto
akci dokumentovat, byl vydán v nejbližší. době a dostal
se do ruky všem, kdo' cenné teoretické i praktické po-
znatky.v něm obsažené, pro svou práci potřebují. Mo.

Ze semináře VÚGTK v Praze
526.89 : 681.177

Dne 23. září 1960 se konal ve VÚGTKseminář na téma:
Automatizace zobrazováni polohopisu hospodářskotech-
nickych map.
Referát na toto téma přednesl s. 'inž.dr. O. Válka, Za-

býval se především základními předpoklady, které mají
splňovat práce, mají-li být automatizovány; tj. cykličnost
rozkazů, které jsou při práci vydávflny, možnost jejich'
uspořádání do určitého algoritmu nebo vydávání roz-
kazů na základě zpětné vazby. Poukázal na to, že kromě
prací výpočetních jsou to v geodézii především práce
-"zobrazovací, kter€ tyto předpoklady splňují a zabýval se
pak podrobnějI ideovým návrhem zobrazovacího auto-
matu, který byl ve VÚGTK zpracován a je nyní ppd-
kladem pro vyhotovení vývojového prototypu V, n. p.
Aritma.
Mechanická část koordinátografu má být podle návrhu

doplněna tzv.' analogočíslicovým převodníkem (čtecím a
pohybovým ústrojímJ, jehož jedno řešení je v návrhu ob-
saženo jako dotykové čtení. Pro "Zápis" čtených souřad-
nic má být použito děrovacího ústrojí mechanické části
počltačů Aritma, v němž by čtené souřadnice byly podle
potřeby děrovány v kódu Powers do štítků. Vstup da-
ných souřadnic pro vynášení bodů je uvažován rovněž ze
štítků v kódu Powers přes ohmatávací ústrojí (jehlové
hradlo J počltače. Řídící část má být řešena logickými
reléovými obvody. Přednášející v referátu nejdříve na-
značil základy formální logiky a na schematech reléo-
vých obýodů ukázal, jak se základní logické vztahy vy-
jadřují reléovými' obvody. Dále pak ukázal na způsob,
,jakým byly vyřešeny logické obvody v návrhu, a to
jednak pro převedení čtení z čtecího ústrojí do ústrojí
děrovacího (dekodér ze snímacího, kódu do, kódu Po-
wersJ a jednak pro srovnávání souřadnic ze-štítku, ulo-
žených do paměti srovnavače,- se souřadnicemi, které jsou
v kódu snímaCím posílány do srovnávacího ústrojí (z čte-
cího ústrojí koordinátografu J. Výsledek tohoto srovnání
totiž určuje směr pohybu příslušného vozíku koordináto-
grafu. ,

Dále se přednášející zmínil' o snahách po zautomatizo-
vání prací rýsovacích, které zatím jsou s odborníky kon-
sultovány. Tyto snahy mají vést k tomu, aby na základě
.informací o správném vynesen~ (zobrazení J bodu, dále \
pak informací dodaných programem vyděJ;ol''l.ným na

děrném štítku, který určuje, jaký úkon má koordináto-
graf provést, a informací dotykových čidel byly vydávány
rozkazy výkonným orgánům (elektromagnetůmJ k pří-
'slušné rýsovací činnosti.

Přednášející upozornil také na existující koordináto-
grafy zahraniční. V diskusi pak uvedl, že očekávaná
rychlost ve vynášení bodů je 10 až 15 vteřin na 1 bod
a přesnost do 0,1 mm. St.

Nová opatření v oboru měrové služby
389.1 :08 (437)

Z Úi\adu pro normalizaci se dovídáme, že dosavadní
služba pro míry a váliy, která je v pusObnlQsti tohoto
úřadu, Illlá být přebuoována tak, aby lépe než dosud
mohla plnit zvýšené úkoly čs. metrologi1e, jež pro ni
vyplývají z rostoucích potřeb národního hospodářství,
zejména prudce se rOZVíjejícího čs. průmyslu.
K tomu, aby čs. měrová služba dosáhla v nejkr,atší

době úrovně odpovídající potřebám našeho národního
hOSPOdářství, bude třeba, 'aby byl,a postupně, vytvořena
instituce, která by zajišťovala moderními nejpřesnějšími
a neměnnými spolehlivě :definovatelnými fyzikálními
jednotkami základní státní etalony všech měrných jed-
notek a současně zajišťo\óala vazbu na základní mezi-
národnI etalony i na oovozené měrné jednotky použí-
vané v krajích, okresech ft obcích, v podnicích a zá-
vodech,ústavech, úřadech, na školách a vubec v celéllll
rozsahu naší vědy, hospodářství, techniky ft kultury.
Organizace měrové služby má být uspořádána tak,

aby byla j€dnotnosttněr a měření v souladu s potřebami
mechanizace, automatizace a chemizace výroby, zavá-
dění nových výrobnIch oborů a. technologických postupů,
ja.klOži zvyšovánI požadavků na kvalitu výrobků. vývoj
nových metod měření bude koordinován, při ověřování
měřidel budou uplatňovány poznatky vědy a zaváděny
nejnovější metody a bude zabezpečován koordinovaný
výzkum, výVOj, zavádění výro!?y a výroba etalonů, měr,
měřid,el a měřicích přístrojů nejvyšší technické úrovně,
přičemž bude využíváno v maximální miře vědecko-
technické ft hospodářské spolupráce s SSSR a ostat-
ními zeměmi socialistického tábora. ČSSR se bude
aktivně zúčastňovat mezinárodní, metrologické spolu-
práce, na které máme zvláštní zájem z hlediska vývozu
měřidel a měřicích zařízení.
Přejeme čs. měrové službě při realizaci zásad jejího

dalšího rozvoje, který bude prospěšný i odvětví geo-
dézie a kartograf je, mnoho úspěchťt St.

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK
v Praze

ČSSR:
Súbor turi&tických máp
Vysoké Tatry. Mierka 1:75000. VydalI! SGK na Slovensku za spolu·

práce so Slovenským ústredným výborom č'STV. Spracoval a vytla·
čil KRŮ v Modre - Harmónii. 1. knižné vydanie - 1980. Náklad
45400 výtlačk0v. Tlač: ofset. Formát 12,5 X17,5 cm. Cena mapovej
časti s prilohoU Kčs 10,-. I .

VŮGTK čis. phr. 270/80.
,Turistická mapa s náplní předchozích map uvedeného měřítka

má navíc stínovaný terén v šedozelené barvě. Mapa je vložena do,
knižního formátu ve čtyřech na sebe navazujících částech. Ve
zvláštní přiloze je "Turistický a ku1túrno·vlastivedný spríevodca"
s několika fotoreprodukcemi z Tater.
Mapa i text jsou společně vloženy do vkusně upraveného obalu

z materiálu PVC.
Lučenec a okolie. Mierka 1:75000. Vydala SGK na Slovensku

v spolupráci .so Slovenským ústredným výborom ČSTV. Spracoval
a vytlačil KRU v Modre - Har\úónii. 1. vydanie - 1980., Náklad 5400
výtlačkov. Tlač: ofset. Rozměr kresby 74,5X59,5 cm. Cena Kčs 5,-.
VŮGTK čís." přir. 271/60.
Mapa okolí Lučence je vydána rovněž v provedení již dříve

popsaných map uvedeného měřítka. Při levém dolnim okraji je
v mapě' několik kreseb a popis historických objektů z okolí Lu-
čence. Na zadni straně mapy je vytištěn "Stručný turistický li
ku1túrno·vlastivedný obsah". .

Nástěnné mapy:
Ceskoslovettská republika - Hospodárska mapa. Mierka 1 :400 000.

Hovnoplošné kuželové ZDbrazenie. Vydala ŮSGK. Spracovala vytla-
čl1 KRŮ v Modre - Harmónii. 1. vydanie - 1960. Náklad 1500 súbo·
rov. Tlač: ofset. Rozměr kresby (celé) 196,5X101,5 cm na třech
listech rozměru papíru 77X130 cm. Cena v listoch Kčs 23,90.
VŮGTKčís. přír. 284/80. :
Nástěnná fIlapa pro školy má stejné prqvedení jako české vydáni

z roku 1958' [popis viz .Obzor sv. 2/45/1957/č. 8). V hlavní mapě
i v obou doplňkových mapách: "Prirodné podmienky" a •.Osídle-
níe"jsou liž zakresle,ny hranice nových krajfl.
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Severn( Amerika. Měi'ítkq, ~:6 000 000. Bonneovo zobrazení. Vydala
", 'ŮSGK. Zpracoval a vytiskl KRŮ v Praze. 3., vydání - 1960. Náklad

1500 souborl1. Provedení: ofset. Rozměr křesby [celé) 124X160 cm
na 4 listech rozměru pápíru 80 X9(1 cm. Cena v listech l<čs22.40.
VŮGTK čís. přír. 263/60.
Jižní Amerika. Měřítko 1:6 ~OO000, Bonneovo z?brazení. vydala

ŮSGK. Zpracoval a vytiskl KRU v pra~e. 3. vydám -:- 1960. Naklad
1500 souborl1. provedení: ofset. Rozmer kresby [cele] 125X161 cm
na 4 listech rozměru papíru 80X99 cm. Cena v listech Kčs 22,40.
VŮGTK čís. přír. 262/60. '" , ' -
Obě školní obecně zeměpísné nástěnně mapy jsou v témže pro-

vedení jako předchozí vydání [popís viz Obzor sv. 4/46/1958/č. 7].
Plány měst:
Orientační plán hlavního města Prahy. Nástěnný, bez udání mě-

řítka Vydala ŮSGK. Zpracoval a vytískl KRŮ v Praze. Vydání -
1960 Rozměr plánu vcelku 140X110 cm na dvou listech paplru roz-
měru 67X110 cm a 84X110 cm.
VÚGTK čís. přír. 247/60. • . • .••
Orientační plán určený pro vereJna prostranstvl ma výrazny ná-

pis a na okraj;ch infor',!1ační text o .pražskě doprav~ ve ,čtyřech
jazycích. Plochy porostu jsou zelene a bloky domu hnede vy-
barvené. Pražskě obvody jsou toliko pojmenovány. hranice nejsou
zakresleny. Pojmenování ulic a červeně vyznačené tratě doprav-
nich prostředkl1 jsou hlavní náplní plánu. _
Orientační plán města Brna. Měřítko 1:15000. Vydala USGK.

Zpracoval a mapovou část vytiskl KRŮ v Praze. Sazbu ~ tisk texto-
vé části provedl n. p. Mír. závod 1. Praha.' 3. yydaní -. 1?~0.
Náklad 50000 výtiskl1 [110001-160000). Provedem: mapo va cast
a obálka - ofset. textová část a rejstřík - knihtisk. ROzmě! kres·
by plánu 52X46 cm, složený do formátu 12.5 X20 cm. Cena Kcs 4.-.
VŮGTK čís. přír. 249/60. ,.
Proti předchozímu vydání jsou v plá~,! m.esta B!"na mImo do-

pravní okruh navíc fialově vybarveny tez vypadove sl.lmce. dále
jsou plošně vybarvena a orámována po dobu vzorkových veletrhll
dočasná parkoviště a smluvenými značkami vyznačeny autooprav-
ny a autoslužby. Nové menší ~pravy ~á též text I doplňkový plán
vnitřního města a síť dopravmch spOJU.

SSSR:
Polša I Cechoslovaklja. Ekonomičeskaja karta. [Polsko a Česko-

slovensko. Hospodářská mapa.) Měřítko 1:1 000 000. Normálnl kon-
formnl kuželové zobrazení. GUGK MVD SSSR Moskva 1958. Náklad
5000 výtiskl1. Rozměr kresby 83X82 cm. cena mapy 1 rubl 75 kop.
VÚGTK čls. přír. 173/60. ,. .'
Franclja. Ekonomičeskaja ucebna]a karta. [FranCIe. Školm hospo-

dářska mapa). Měřítko 1:1 250 000. Konformní kuželové zobrazení.
GUGK MVD SSSR Moskva 1959. Náklad 3000 výtlskl1. Rozměr kresby
80 X85.5 cm. Cena mapy 1 rubl 75 kop.
VŮGTK čís. přír. 174/60. , . .,
vengrija. Rumynija. Bolgarlja. Albanila. Jugoslavlja I GreClja. Eko-

nomičeskaja učebnaja karta. [Maďarsko. Rumunsko. Bulharsko. Albá-
nie. Jugoslávie a Recko. Školní hospodář. mapa.) Měřítko 1:1250 000.
Konformni kuželové zobrazení. GUGK MVD SSSR Moskva 1958.
Náklad 10 000 soúborl1. Rozměr kresby [c ••lé) 102X124.5 cm na dvou
listech rozměru papíru 118X81 cm. Cena souboru 3 ruble 35 kop.
VŮGTK čís. přír. 176/60.
Nástěnné hospodářské mapy pro střednl školy mají z dopravních

sPOjl1 zakresleny splavné toky. prllplavy. nejdl11ežitější železnice,
popřípadé námořní spoje. Hlavní náplní map jsou hospodářská
odvětví: zemědělství • prl1mysl zpracovávající suroviny a těžba
užitkových nerostl1.
Zemědělské pěstební oblasti jsou v mapě vymezeny plošným vy-

barveném s rozmístěnými smluvenými značkami pěstovaných druhl1
plodin. V průmyslových centrech a místech těžby užitkových ne·'
rostli jsou bUJI rl1zně veliké kruhy s klíny sytých barev vyzna:
čujicích poměr zastoupení rl1zných druhl1 prllmyslu. nebo smluvene
značky vyznačující druh těžby užitkových nerostl1. Názvy Sídlišt
jsou toliko tam kde jsou zastoupena hospodářská odvětví.
Karta Narodóv Indokltaja. (Mapa národl1 Indočíny.) Měřítko

1:5000000. GUGK MVD SSSR. Institut Etnografii imeni N. N. Miklu'
cho-Maklaja Akademii Nauk SSSR Moskva 1959. Náklad 3000 výtiskl1.
Rozměr kresby 43.5X62 cm. Text k mapě: S. I. Bruk. Cena mapy
2 ruble 20 kop .• textu 75 kop.
VÚGTK čís. přír. 162/60.
Na jednobarevněm plošném podkladu s hydrografickou sítí a

městy v šesti velikostech podle počtu obyvatel jsou v mapě
barevnýmí šrafy nebo plošným vybarvením vyznačeny skupiny
národů a jejich členění. Pod dolním okrajem mapy jsou vysvět-
livky. V příloze je komentář k mapě "Naselenie Indokitaja" [Oby·
vatelé Indočíny).
Karta Narodov Kltaja. MNR I KoreI. [Mapa národl1 Cíny. Mongol-

skě lidově republiky a Koreje.) Měřítko 1:5000000. GUGK MVD
SSSR. Institut Etnografii imeni N. N. Míklucho-Maklaja Akademii
Nauk SSSR Moskva 1959. Náklad 3000 výtlskl1. Rozměr kresby [celé)
110X83.5 cm. na dvou listech rozměru papíru 66X97 cm. Text
k mapě: S. I. Bruk. Cena mapy 4 ruble 90 kop .• textu 1 rubl.
VŮG,K čís. přír. 163/60.
Mapa v témže provedení jako mapa předchozí. vysvětlivkY k ma·

pě jsou uvedeny rusky a, čínsky. V příloze je komemář k mapě
••Naselenie Kitaja. MNR i Koreí" (Obyvatelé Cíny. MLR a KOreje).
Jugo-Vostočnaja Azija. Političeskaja karta. [Jíhovýchodní Azie.

Politická mapa.) Měřítko 1:5000000. Konformní kuželové zobrazení.
GUGK MVD SSSR Mosh va 1959. Náklad 5000 výtlskl1. Rozměr kreshy
[celé) 109X90,5 cm na dvou listech rozměru papíru 61Xl05 cm.
Cena mapy 2 ruble 25 kop.
VŮGTK čís. přír. 175/60.
Nástěnná mapa jihovýchodní Azie v politickěm koloritu obsahuje

Západni Indii. Indonězii a Filipíny.
Mapa s jemně stínovaným terěnem. hydrografickou. silniční a

železniční sítí má sídliště v šesti velikostech podle počtu obyvatel.
ZakreslenÝ jsou též námořní spoje, jejichž délky jsou uvedeny
v kilometrech.

Okolice Wroclawia. [Okolí Vratislavy.) Mapa turystyczna. Měřltko
1:175000. PPWK - Warszawa. Vydání - 1959. Rozměr kreshy
38X395 cm, složená do formátu 12X23 cm. Cena zl 10.-.
VŮGTK čís. přír.145i60.

Krakow., [Krakov.) Mapa turystyczna. Měřítko 1:200000. PPWK
Warszawa. Vyd~ní - 1959. Rozměr kresby 38.5X51 cm, slož~ná do
formátu 12,5X19.5 cm. Cena zl 10.-. -'
VŮGTK čís. přír. 146/60.

pulawy Kazimierz. Mapa turystyczna. Měřítko 1:100000. PPWK •
Warszawa. Vydání - 1959. Rozměr kresby 35X32,5 cm. složená da
formátu 10.5X19.5 cm. Cena zl 10.-.
VÚGTK čís. přír. 147/60.

Pojezierze Suwalskie. [Jezernatá krajina suwalki.) Mapa turys-
tyczna. Měřítko 1 :200000. PPWK • Warszawa. Vydání - 1959. Roz-
měr kresby 32.5X37.5 složena do formátu llX19 cm. Cena zl 10.-.
VÚGTK čís. přír. 148/60.
Uvedené turistickě mapy mají mezi vrstevnicemi vybarvené plo-

chy podle stanovených stupnic. Lesní porosty jsou zvlášť plošně
vyznačeny. Zakreslenou mají podrobnou hydrografickou síť s po-
jmenováním. železniční a silniční síť. Území města Vratislavy i Kra-
kova jsou ve schematických hranicích v odlišném plošném koloritu
od okolí. V mapě "pulawy Kazimierz" a "pojezierze Suwalskieu
mají, všechna sidliště schematické pl1dorysy. Větší města nebo vý
značná turistická střediska mají v mapách u označení připojenou
kreshu nejvýznamnější budovy nebo objektu v místě. Uvedeny jsuu
dále četně smluvené značky důležité pro turístiku. Na rubu map
je popis historicky významných míst s označením k vyhledání
v mapě. U mapy ••Krakow" je doplňkova mapa "Ojcowski Park
Narodowy" v měřítku 1:50000. U mapy "Pojezierze Suwalskíe" jsou
doplňkové mapy ••suwalki" a ••Augustów" s okolím, bez udaní
měřitka.
Czechoslowacja. [Československo.) Měřítko 1:1000000. PPWK-War-

szawa 1959. Rozměr kresby 75X40 cm. Cena zl 12.-.
VÚGTK čís. přír. 141/60.
Niemcy. [Německo - celé,) Měřítko 1:1000000. PPWK - Warszawa

1959. Rozměr kresby 64X85.5 cm. Cena zl 12.-.
VÚGTK čís. přír. 142/60.
Jugoslawla. [Jugoslávie.) Měřítko 1:1 500 000. PPWK· Warszawa

1959. Rozměr kresby 52X41 cm. Cena zl 12.-.
VŮGTK čís. přír. 143/60.

Mapy státl1 Ceskoslovenska. Německa [obou částí) a Jugoslávie.
ze ~érie "Mapa przegladowa Europy" [Přehledná mapa Evropy).
jsou ve stejném provedení. Jde o mapy obecně zeměpisné. které
mají plochy mezi vrstevnicemi vybarvené podle stanovených stup-
nic. Zakreslená je hydrografická. železniční a silniční síť. Sídliště
jsou vyznačena signaturami podle počtu obyvatel; šrafovaným
schematickým plldorysem jsou označena města nad 250 000 oby-
vatel.
Obsáhlý text na ·rubu každé mapy. d:Jprováz'JU přehlednými map.

kami. podává výstižně přehled politicl<ý"h. přírodních i hospodat-
ských poměrů př:slušného státu.
Mapa Województwa kieleckiego. [Mapa vojvodství Kielce.) Mě.

řítko 1:500000. PPWK· Warszawa 1959. Rozměr kresby 37.5 X39,5 tmo
Cena zl 10.-.
VÚGTK čis. přír. 144/60.

Mapa fyzicko-politická má vybarvené plochy vrstovnic 100. 150.
200, 300. 400. 500 a nad 500 m. Zakreslená je síť V"j:licl! tokll
s pojmenováním. zelezniční a silní ční síť. sídliště jsou v s~dmi
velikostech podle počtu obyvatel.
Po pravé straně mapy jsou uvedeny vysvdtlivi<y a plán města

Kielce. Na zadní straně mapy je 'lveden text p:Jdáv'ljícl přehled
politíckých. přírodních a hospodářský,'h pom~ríi vojvod3tví.
Mapa Samochodowa Polskl. [Automapa P'Jlsk·},) MHítko Ilcni

uvedeno. PPWK - Warszawa. Vydání - 1959. Náklad 30250 výti,kiJ.
Rozměr kresby 78 X72 cm. Cena zl 10•....:..
VÚGl K čís. pi'ír. 140/60.

Listová automapa Polska ma ve stá tních hranicír.h jednobarevné
plošně vybarvení. sídliště v šesti velikoste.,h rqdle počtu obyvatel.
llydrografickou a železniční síť. zakreslená převládající silniční
síť ohsahuje autostrády. hlavní silniční spoje. silnice a cesty. Cer-
venými číslicemi jsou značeny krátkě iiseky v kilometrech. i;('ťve·
nými číslicemi vzdalenosti mezi většimi me>TY.

Doplňkové mapy jsou: výřez okolí Katovic a zme,lšenina i'c'lska
s čárovým propojením lete~kých linek z Varšavy do vel~ý·;h lně't
polska s' uvedenim vzdálenosti v kilometrech.
Alias Samochodowy Polskl. [Automapa polska.) Měřítko 1:500000.

PPWK - Warszawa 1959. Druhé opravené vydání. Nllklad 70 000 vý-
tiskl1. Formát 13X23 cm. Cena zl 50.-.
VŮGfK čis. přír. 138i60.
Automapa Polska v druhém (knižním) vydání. má mimo menší

úpravy v úvodu i zlepšený dvoustránkový klad listl1 hlavní mapy.
s kolorítem území Polska ve státních hranicích. Náplň hlav-uf
mapy je nezměněna. toliko na volných stranách listu uvedený'
"Informalor samochodowy" má vice plánkl1 prl1]ezdii velkými
městy a rozšířený text.
Mapa je v praktických deskách z umělé hm.llV.
Alias 8wiata. PPWK - Warszawa. Druhé vydání - 1959. Náklad

65000 výtisků. Formát 12X17 cm. Cena zl 70.-.
VŮGTK čis. přir. 139/60.
Druhé vydání tohoto při ručního atlasu má převládající tf" lovou

část zpracovanou a rozšířenou podje nejnovějších mat.,riálll. Ma-
pová část nedoznala změn. Atlas opět uzavírá index zeměpisných
názvll.
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CENTI 6j10CC_
Šestimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí v setinném dělení kru·
hu po 10cc.
512 strun, váz. 65,50 Kčs.

Velikou předností těchto tabulek je neobvykle jemný krok po 10 decimlligradech,
který umožfiuje brát hodnoty goniometrických funkci z tabulek prakticky bez jakékoli
in terpolace.

Tato vlastnost tabulek urychlí a usnadní početní operace a sníží únavu počtáře, takže
možnost vzniku hrubých početních chyb je téměř vyloučena.
Tabulek CENT! lze použít v různých oborech technické praxe, kde se vyskytují ve vý-
počtech goniometrické funkce. JSou určeny zvláště pro geodetické výpočty v polygonové
siti a v trigonometrických sítích nižších řádů, kde postačí přesnost výpočtu na šest
desetinných míst. Mimoto se tabulky uplatní při projektování, trasování a vytyčování
dopravních pozemních staveb, dále v topografii, fotogrammetrii a kartografii.

[Šestimístné tabulky goniometrických funkcí s 3600 dělením kruhu I
184 str., váz. 29,50 Kčs.
Šestimístné desetivteřinové tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí (sinus,
kosinus, tangens a kotangens), tabulky paralakticky měřených vzdáleností a tabulky
různých opravných součinitelů pro geodetické výpočty. Tabulky jsou pomůckou pro
geodetické výpočty počítacím strojem.
Pracovníkům geodetických, topografických a kartografických ústavů a zemědělským
inženýrům v geodetických složkách projektových ústavů a Inženýrských staveb.

Souborné, didakticky jasné a srozumitelné zpracování geodézie v rozsahu potřebném
pro posluchače vysokých škol technických všech směriL Dílo je úzce spjato s velkými
úkoly hospodářského plánu, zejména s výstavbou energetických děl a vodních cest na-
šeho státu. Proti předcházejícímu vydání obsahuje navíc popis nových měřických pří-
strojů, vyrobených našimi národními p. dniky, nejnovějších zahraničnich přlstrojů a ze-
jména několika původních strojů sovětské výroby. V knize jsou i nové poznatky a vý-
sledky bádání sovětských geodetů o zemském elipsoidu a kartografii.

Dílo je určeno pro posluchače vysokých škol a všechny inženýrské kádry, pracující
v jakémkoliv oboru vyměřování.

Knihy jsou pro vás připraveny ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY,

Praha 1, Spálená 51 a v prodejnách technické literatury n. p. KNIHA


