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Přibližné vzorce pro některé geodetické úlohy

Numerické Ťe8ení dilerenciálních rovnic, aplikace těchto metod v geodézii. Vzorce a číselné příklady na výpočet
délky oblouku mericliánu, úlohu inverzní, I. hlavní geocletickou úlohu, redukci geocletické čáry clo-mericliánu a ao
rovnoběžky, reilukci ďélky trigonometrické strany clo zobrazovací roviny.

1. Úvod
Některé geodetické úlohy IJ.aelipsoidu vedou k řešmú

diferenciáhúch rovnic. V geodézii je obvyklý způsob
hledanou funkci rozvinout do řady, Taylorovy, trigo-
nometrické ltpod., jejichž koeficienty'pro danýelipsoid
jsou sestavovány v prostoru státního území do tabulek.
Dnes, v době, kdy rt.zno'rodost požadavků na geode-
tické výpočtyrostea vyžaduje se jejich pohotové řešení; .
nelÚ vždy příležitost k jejich včasnému zaopatřelÚ.
Bez takovýchto tabulek bývá vyčíslení řady kompliko-
vané a těžkopádné. Potom je;Vmnohých případechvý-
hodnější použít namísto komplikovaného vyčísloválÚ
koeficient~ řady metody jiné, která úlohu řeší s přede-
psanou přesností, přitom jé však jednodušší. Jedna
z nich se vyskytuje v nap.ce o numerickém řešení dife-
. renciálních rovnic.

2. Odvození vzorcfi
A. Případ jedné ililerenciálni rovnice.
Uvažujme případ diferelj.ciállÚrovnice:

y' - I(x, y) (1)

Hledanou funkci y ;- F(x) předpokládáme rozvinutou
do řady:
y = Yo + F'(xo) . h + !.F"(xO) • h2 + i .F"'(xO)' ha+ ... (2)

Označme: Jy = y - yo (3)

Dá se dokázat, že výraz:

k2 = I(xo+ !h, Yo + lkl) . h
\

kl ./(xo, Yo) . h

souWasí s Jy včetně členů 2. řádu. Vzorec (4) se proto
nazývá vzorcem 2. řádu. Jsou odvozeny i vzorce vyš-
ších řádů. Pro třetí řád vzorec Rungeův, 4. řád vzorec
Kuttův, 5. řád v~orec Nyestromův, 6. řád Huťův
vzorec. [Viz [4], str. 350 a další, kde jsou odkazy i na
další literaturu. Vzorec 6. řádu, pokud je autorovi
známo, uvedl doc. Hu:ťa pouze ve svých přednáškách
o numerických metodách na PFtJK v Bratislavě. Pro
rovnici (1) mají prvé-tři vzorce následující tvary: .
Vzorec 2. řádu:

\·1-----~--- ----~------,---------.._-
kl = I(xo, Yo) . h
k2 = I(xo + !h, Yo + t kl) •h
Jy . k2 +členy 3. řádu

Vzorec 3. řádu Runge-ův:
- kl - I(xo, Yo) . h

k2 = I(xo + t h, Yo+ tlel) .11,
k2" I(xo +' h, Yo+ k2) : h(6)
ka = f(xo + h, yo k' 2) . h
Jy =i {k~·+4. k2 + ka) +členy 4. řádu

kl = I(xo, Yo) h
k2 = I(xo + t h, Yo + t kl) . h
ka = I(xo + !h, Yo + t k2) . h (7)
k4 = I(xo + h,yo + ka) . h
L1y = i (kl + 2 . k2 + 2 . ka+ k4) + členy 5. řádu

Tyto vzorce jsou zvláště výhodné, je-li I(x, y) tabul-
kována, resp. lehce vyČíslitelná. Vzorec (6) proti (7) je
méně výhodný, protože při stejné počtářské práci je
výsledek méně přesný. Velmi výhodné jsou vzorCe (5)
a (7), které se dobře pamatují pro svou jednoduchou
a symetrickou stavbu.
K vzorcům (7) se dospělo následujícím postupem .

[Pro (5) je postup analogický.] Z (1) a (2) zřejmě platí:

F'=I
F" = Ire + I" ·1 (8)
atd .

f

Zde čárkováním funkce F označujeme totállÚ derivaci
podle x, indexy x, yu funkce I označují par!liáJní deri-
vacepodle'příslušných proměnných. Při dalším odvo-
zoválÚ použijeme výhodného)ymbolu D, který zave'
deme pomocí následujícíJlO označení:

DI = I~ + /11·1
D(2)1 = lrere + 2 ./re1l ./+ 1,,11./2
D(a)! =, lrexx + 3 . lrex1l. I + :3 . 1"'1/1/. 12+ lm' r (9)
DI1I = lx" + I"" . 1

D(2)/1I c= lrere1l + 2 . Ix1l'l . I + I""" . 12

atd .
Používání symbolu D se UjaslÚ pří porovnálÚ výra.zu
(9) s výrazem

(x + y)" = (~) ,x" + (~) .Xj'd . Y + ...
pro n=1, 2, .... Zde exponent n odpovídá uzávorko-
vanému číslu n při D (D(")), a x, y indexům při funkci
za symbolem D,které značí parciální derivace (/re, I"""
apod.). '
Dá,le platí:

(D 1)' = D(2'1 +/11' DI
(D(2)/)' = DrJ)1 + 2 . D 1'11. DI (10)
atd .

Čárkováním v (10) naznačujeme totálníderivacl{podle
x. (Nemýlit si s uzávorkovaným číslem při symbolu Dl)
Pomocí (9) přepíšeme. (2) do tvaru

L1y = I ,h + t DI. h2 -;- * (D(2)1 + I" . D f) . ha +
+ ,/".(D(a)1 + I" . D(2)1 + 3. DI". D 1+ I~ .D f) .

.h4+ ..0 (11)

1960/101



KubáČek.' t'řibli~rfé, vzorée pro některé ,gfodetirJ1M áZohy
'I, '

Geodetický ,'obzor
sv.6/48 (1960) Č. 6

I
~/' ~~-- ---------,-,-,

lel= I k II :- g . li,
'I \ le2= l(aJ+ lk, y +,1 lel' z + lll) . h l2 -é- g(-:r+ lh, y + tkl' z*t 11) . h :
I ks--:- I(x + t h, 11+ 1 k2, z + 1l2) . k ls -- y(x + 1 h, iJ + t k2, i +t l2) . h I (16)

1__ -,-_:_4 ~'__{_~~_1+,_+_,k_2__~":~_2+_k~3'2_~_.t_s_~_)_·k_~)__ ~ ~_4_' :i~ti \++ k;, .zlt:S~4_;_h ,_"__~__ J
'-

,Jestliže nyní rozvineme výfa,z

I(xo +1 k, Yo + t kl)
, /

a další ze (7) do ř~dy a. za. kl dosa.dímevýra,z

kl = I(xo, Yo) . 1}, ,
za k2 a ~3 výrazy, které nám vyjdou z rozvinutí, máme: I

ki I; k I

~2=== 1/· k + tD I'. 'k2'+ 1])(2)/. kS+ 4~])(S)/" k4 +...
ks '- I· k + tD,I· k~+1(D(2)1+ 2 . Iv.]) f) .kS +
+ h (D(Sl/+ 3 . Iv . D(2)1 -f6 . DIv . DI) . k4 •••

k, = I . h+ D f. h2+ 1 (D(2)1+ Iv . DI) . h3 ++ /4 (4 .D(3)1+ 3 . Iv . D(2)1+ 6. I~ . DI + 12.
. ff) Iv' D f) . k4 + ...

Dosazeníní (12) do výrazu:

k- t(kl+ 2 .k2 + 2,. ks+ k4)
vidíme, že platí: '

LJy= k + členy 5. řádu

B. Případ systému d.vou dilerenciálníck rovnk

Ver~i podobné VZorce pla.tí í pro systém dvou dife.
rendálních rovnic:

y' = I(x"y, z) z' = g(x, y, z) (13)

Řešení (13) předpokládáme ve tvaru:
y = F(x) , z --:.G(x) (14)

Pří.rustky ~unkcf F a O vyjádříme řadami:~

.1y = F' . k + 1F" . k2+ iF'" . kS 1+ .. ,
Ltz . G' . k+ lO" .11,2+ '} O"'. kll + ... (15)

Jestliže vypočítáme hodnotu k-, resp lze vzorcu (16),
uvidíme, že Je (l) ,souhlasí sLJy (LJz) i v členech 4. řádu.
Vzorce 2. ,řádu mají tvar (17). ' I

I

Zde se nám používání. symbolu D vyjasni porovnáním
výrazu (18) s polynomickým výrazem:

nI n!(x+ y+ z)'" = - xol + - X"'-l . Y + .
n! (n-I)!I!

, n!!" n! 2+ (n ~ I)! l! X"'- .z + (n _ 2)fITTI xn- .y.z+ ...
, \ '

pro n 1,2, .... Podrobněji viz při zavedeni symbolu
Dv (9) v oddílu A. Případ jedné diferenciální rovrtioe.

,Uveďme ještě vzorce pro (D(i)/)', kde čárkováním
ozna.čujeme totální derivaci uzávorkovaného výrazu
podle.x, pro i' - 1, 2, ... " které si múžeme snadno
odvodit:

I

(DI)' = D(2)1+ /./1. DI + I•. Dg
(Dg)' - D(2)g + gv . DI + g•. Dg I

(D(2)/)' = D<S)I+ 2 . DI . DIv + 2 . Dg . DI.
(D(2)g)' == D(3)'g+ 2 .DI . Dgv + 2 . Dg . Dg.
atd. (19)

Nyní upravme 'řady (15):
Plat{:
F'-t, o' = g,

FII = I., + 1'/1. I + I•. g =DI
011
= g.,+ .yv . f + g•. g = Dg

F'II = (DI)' , .. ; atd. (20)'

Použitím (18), (19} a (20) v (15) ~áme:

LJy , I.k+ !DI.h2 +! (])(2)/+ l'lroD1+ t•.Dg) ,hS+
, + 2~ (l?~3)f+ 3.Dt·Dlv + a.Dg.DI. + Iv·D('t)1 +
+ 1.·D(2)g + DI.(j{ + I•. gv) + Dg. (fv". +
+ 1.·g.)]·h4 + ...

Llz -' g.k + !Dg.k2+ i (D(2)g+ g'/l.DI+ g•. Dg).h3+
\

I + 214[D(S)g+ 3.DI.Dg'/l +3.Dg.Dg. +gv.D(2)1 +
+ g•. D(2)g + DI. (gv'/./1+ g•. gv) + Dg. (Yv·l. +
+gm . h4 + ... (2~)

~==I.h. .'
M2 = 'j(x + 111" y +!Tél, z ~tll) .h
Lty = k2 + členy 3. řádu

'I= y.h
l2- g(x + !h, y +J kl' z + 1lI) . h \
Llz = .12+ členy 3. řadu

.Načrtneme strhčně dukaz vzorcu (16). Při odvozování .. Rozveďme v (16) výrazy pro kl (lI) až k4 (l4)' Použit~m
použijeme:symbol Ds velmi pod~bným význa-niem, jak' (18) dostaneme:
bylo uv:edeno v (9). Nechť pro D pI~tí: .' ,

ki = I·k
DI ) ••+ll1·I+I •. g 'I =g.h . .'.
])g . - gz,+g!1.I+g •. g k2=f.h+!Df.h2+ ~D(2)I.k'3+ "l.,;,D<S)/.h4+ ...
D(2)1,- lu+ 2 .10J1I. f + 2 . 1!1'. I . g + 2 . I.,•. g +

-h IfIfI: 12+1 ••. g2 .. l2 '. g.k + !])g.h2 -f lD(2)g.kS + ·b;DIS)g.h4+ , ..
D(a)g'_,g~ + 2 .g~v' 1+ 2. gv•. I. g'+2. gre.' g + .kiJ= f,k + 1DI·h2 + i (D(a)1+ 2·/v·DI +

. +tJfI1I'/?' + g••• ga ,+ 2.1 •. Dg) ..hs+ls (D<SI/+6.DI .Dly+6.Dg.DI.+
atd-o • . . . . . . . . U8) + 3./~ ..D(2)/+ 3.1.-.D(2)g).h4+ ...
\ ' \
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ls = g. h + 1Dg. k2+ kW(2lg+ 2. g'U.DI +
+ 2 .g•. Dg) .hS+ls(D(Slg+ 6 .Dt ~D/l'U+6.Dg .Dg.+
+ 3.iJ'II.D(2)t+ 3.g •. D(2)g).M+ ...

k4,= t.k+ D;'h2+ t(D(2)t+ t'U.Dt+ t.·Dg).hs+
+ l4 [4.D(S)! + 12.Dtu.Dt + 12.'Dt •. Dg +
+ 3.t'U.D(2lt -+- 3·t.·D(2)g + 6.Dt·(f~ + t.·g'U) +
+ 6.Dg.(f •. g. + t'U./.}]·k4,... +

14,=g. h + Dg .h'!+ t (D(2)g+ g'U.Dt + g~ . Dg). hS -+-
+ ,l4 [4.D<Sly +: 12.Dt.Dg'U + 12.l)g •. Dg+,
+ 3.y'U.D(2)t+3 .g•. D(2lg+ 6.Dt ·'(g'U·t'U+ g•. g'U)+
+ 6.Dg.(U'U.t. + g~)J.h4,+ ... (22)

Z (22) a (2P si lehce ověříme platnost vztahu:

Lly = k + čle~y 5. řádu
I4z '='.1 + členy 5. řádu

3. Přfklady
Použití (7) a (16) ilustrujeme na příkladech.

A. Rektitikace meridiánu
Úloha zní: pro daný rozdíl zeměpisných šířek

rp2-(p!

máme určit délku úseku meridiánu

B2-BI

na daném elipsoidu. Diferenciální rovnice obdobná
k(l) zní:

dB '
, ~- - M (rp) (23)
drp,- , ,

kde M,ke meridiánový poloměr křivosti~ J;lodle (7)
máme: - ,

1: číselný/příklad.
rpl= 45° 30'; rp2 = 48° 30: (elipsoid Kr8?ovského)

Podle (24) máme: B2 --.: B1:- 333518,189 m
Výsledek je přesn'ý: n11,milimetry, (Viz [3])..
B. Obrápená úlo~a ~;,rektitikace meridiánu"
Máme dánu zeměpisnou šířku rpl a délklJ, nwridiáno-

v~ho oblouku Bá ~ BI.Úlohou je vytJočítat zeměpis,
nou šířku rp2' Diferenciální rovnice zní:

Podle (7) máme:
"

LI rpl" = \MPTipj5 . (B2 - BI)

. ."
LI (P2"=='-~-~'T- .(E2...:....-BI)·

(
drpl) , ,\ ,M rp +c-~~

, " 1, 2 i !

. , 1/

LIrps" = , ( P' LI ' '),,',(B2 ~ BI)
Mm+~' ,

't'1, 2'

A 'P4,"= _'. f~__~__:(B2 -BIl,M (%+ Llrps), i

\

Llrp" =! (.L/rpl"+ 2 .Llp2" +2·.Llrpll"+Llrp4,")
2. číselný příklad,
rpl= 48° 00'00", B2 - B1 = 1000 000,000 m (Kra-

sovského elipsoid) Z (26) vychází rps= 56°59'11,4023",
PřesnlÍ>h,odnota je 56°59'll,402 5". (Podl~ [6]),

C. První f!,lavní geodetická úloha
Bod Pl je dán, zeměpisnými sOllřadnicel\li rpl a AI'

, dána je délka geodetické čáry' 8a její azimut al v bodě
Pl. Máme vypočítat zeměpisné souřadnice rp2' ~ kon-'
cového bodu P2 a azimut ~ geodetické čáry v konco-
vém bodě. '

Diferenciální rovnice analogiqké k (3) :l;ní:
drp cosa da tg(p . siná
ds == M (rp); d8 = ,N (rp)

(24)
I

dA sina da tgrp. siM
d8 = N (rp). cosrp ;, d8 = N (rp)

Použitím, (1,6) máme:

" p" , . " p" . tgrpl . '
Llrpl :=]I (rplf·cOsal.8, Lla 1= N (rpl) .'smal·8

Llrp2" = M (rp:~' t;,L/rpl)'CdS(~ + LI;l ).8;

, A "_, p" . tg (rpl + !.Llrp~). . '(, "+' Llal)
dCljj - N( +1 A)" .smal·-2-·S, rpl 2·d'Pl

LI<ps"= -Jr-( -+Pll,l.A-) .?os(al + .1;).8;
. rp12 drp2. .' , .

I

Aas,t/= pil. tg (rpl+ t~.1rp2) . ( + Llaz)
d N (rpl + !.LI1p2) .sm dl 2.8

pil
Llrp'4,' = M (lpI+ .1lps) . cos (al + .1(1s).s;

Aa.'" = pil. tg (rpl -+-L1rps) . ( + A. )

d ~ N( +' A ) .sm al ,dUs·8rpl' drpS
rp2= rpl -+-!. (Llrpl+ 2 .Llrp2 + 2 .Llq;s+ .1rp4,);

a2 = al ± 180° + t (Llal + 2 .LI~ + 2 .Llas + Lla4,)
I (28)

Pro výpočet A A platí
'. " -

A 1 11'_ P .'.
dAl - lf(rpl)'cos rpl .sm al·8,

II • ( + Llal)p.sma1 -2- .. '
Lf~n = -"..-- . . -~--.8;

N (rpi + !·.1rpl)·COS (rpl+ t·Llrpl>

, pil . sin (al + _&; ) .
LIAS" -, , , . ..-----~._,-- 8'

-:- N,rpľ+ 1·L1rp2)·cos(rpl + t·L:1rpa)· ,
\

LlA4,":-' pil . sin (al + Llas).",. 8 (29)
N(rpl + Llrps)·COS(rpl+Llrps) .

A2 = AI+ ~.(LIlI + 2 ..1~ + 2 ..1As + LI~4,)

3. číselný příkl1:l.d:

rpl . 48° 25'12, 8918"
AI=40° 25'09, 8719"

al == 116° 57'54, 365"
8 = .40 38~,436 (elipsoid

Besselův)
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Podle (28) a (29) Jn~m~:
.1cpt" == - 592, 990 3"
iJCP2" == - 596, 696'7"
iJCP3" = - 596, 680 1"
iJcp,," = - 600, 364 O"
iJCPt . ~ 596, 684 6"

CP2 . 48° 15'16, 207 2"

CP2= 60° 56'25, 901 .. "
At = 13° 38'01, 032 .. "
as;= 236°35'20, 384 .. "

Nesouhlas pfitak velké vz.dálenosti je pochopitelně
zna.čný (zanedbány jsou'Členy 5. řádu), avšak pro ně-
které účely tato přesnost postačí, např. účely geogra-
fické, navigační apod.

Diferenoiální rovnioe mají tvar:

dcp . 1 . da tg cp . dB- = ---.cosa; - = -- .sma; ~- = oosads M (cp) cI.! N(cp) ds

Podle (28) vypočítáme iJCPi,iJUi(i = 1, 2 3,4), potom
bUde redukovaná délka:

B2-B1 =: 'f(lOS~ + 2:cos(a1 + iJ;l) +
. (iJ~) )+ 2.!COS<Xl + -2-. +cos (a1+ iJa3)

"

Z číselného příkladu č. 3 podle (30) máme:

B2-B1 = 18428,333 m

přesná hodnota:

Bz - B1 i 18 428, 333 m.

E. Redukce délky geodetické čáry do rovnoběžky:

Pr~ redukoi do rovnoběžky koncového bodu Pa
(CP2' 1.2) platí diferenciální rovnice:

dcp 1 da . 'tgcp .
ds = M(cp)·cosa; . ds = N (cp) .sma;

,
dr sina
-d = N2·coSCP2· N ( )8 cp • coscp

,~ N,.~o'~,.(N (;:~:::.,,~,+
_. ( iJa1 )srn a1+ -2-

+ 2. N '. iJ iJ +(CPi+ t CPl)' cos (CPl+! CPl)

+ 2.' sin (~1+ ~2 +
N (CPl+ !.Llcp2) .cos (CPl+ !iJcp2)

+ ',sin (a1+ iJaa) . 1 (31)
N ('CPl4" Llcp3) . cos (<Pl+ LlCPa)

kde LlCPi, Lla;. (i = 1, 2, 3, 4) vyčíslíme podle (28).
. ~
Z čísélného příkladu č.. 3 podle (31) máme:

r = 35 998, 603 m

r = 35 998, 604 m.

, F. Redukce délkyďtrigonometrické strany do zobrazova-
cítoviny:
Nechť 8 je délka trigonometrické strany na refe-

renční ploše, s' je délka trigonometrické strany v zobra-
zovacírovině, m je modul délkového zkreslení. Dife .
.renciální rovnice zní: I

dB'
ds .= m (8)

Podle (7) máme:

s' = ; .(m (O) + ~.'1n(;) + m (s)) (32)

V (32) není uvážená redukce trigonometrické strany
ze zobrazení do přímé spojnice, která je však v praxi
téměř vždy zanedbatelná. Vzorec (32) je v podstatě
,Simpsonuvvzorec, jak jej známe při numerické inte·
graci a používal s~ v katastrální službě. Číselný příklad
je proto zbytečný.

4. PQužitf A-damso'Vymetody. Příklady
Z uvedených případu je jasně vidět výhody a ne-

výhody.uváděných vzorců. Hlavní nevýhodou je sku·
tečnost, že při zvyšování přesnosti. komplikovanost
vzorců značně vzrustá a vyčíslování funkcí I (x, y)
a g (x, y) ,u (1) a (13) v případě poněkud složitěj~ího
zadání přestává být jednoduché. Tuto nevýhodu zmír·
níme použitím tzv. Adamsovy metody. Základní my·
šlenka je tato: Pro argument rostoucí krokem h,
máme vypočítaných několik po sobě jdoucích pří.
rustku iJy funkce F (x) řešení 'diferenciální rovnice
(1) např. podle vzorce Kuttova. Argumenty Xi, funkční
hodnoty Yi vypočítanépomocí přírustku iJYi a. funkci
I (Xi, Y(Xi)) sestavíme do následující tabulky, kdé též
vyčíslíme diference funkce I (Xii Y(Xi)):
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Kubáček: Přiblt~n.tí·vzorce pro ni!ktertí geodetzcktí Jllo'hy

10
I

Xo Yo .do
x~ Ih 1, A~ 11:'.d, A:x. Y- I_ .d_ A~ A~
x. Y, I. .d, A~
x. 11. I.

/
.

atd.
'" "1·

I

Podle Newtonovy extrapolačni formule platí:

I (x. + nok, Y (Xi +n.k» = I (X., y(x.» +

( n) . ('Ti, + 1) , (n + 2) ,+ 1 o L1'-1 +. 2 .L1l-2 +. 3 ;L1P-s +. :
dále platí:

X'+1 n
Y - Yi = S I (x, Y (x») dx = k. Hl. + noL1i_1+ t. (n2+

Xi O"
+ n) . L1f-2 + ~.(n3 + 3.n2 + 2.n).L1l:-s+ ~\.(n'+

+ 6.n3+ ll''I1r2t 6.n).L1t-4 + o o.J dn

Y-Yi, .k.[n.I.+l.n2.L1H+to(~ + ~2).,1ť_2+

+ ~(:, +n3 + n2).L1f_s + ...] (3~)

Jestliže chceme vypočítat L1y. = Y'+1 - Y. z (33),
máme: \

L1Yi= k o [Ii + iL1'-1+ /2 L1l-2 +Mt-3 + "HL1t-4 + .
-t; ... J (.34)

Podle (34) je m,ožno prodlužovat řešeni krok za kro-
kem. Je výhodnější ovšem volit krok k pokud možno
tak, aby v .(34) nevystupovaly dife~ence příliš vyso-
kého řádu. J')ále je třeba si uvědomit, že opakovanými
výpočty a vlivem zaokroUhlo:váIÚsIŮžujeme postupně
výpočtovou ostrost. --' ,

'Ůíselný příklad:
Řešíme prvni hlavní geodetickou úlohu:
CPI = 48° 25:12,891 8" a1= 116° 57/54,365"
AI =40° 25/09,8719" $1- 40389,44 (elipsoid

\ Besselův)

Vypočítáme L1cp,L1a pro 8 -' 10000, 000 m = k (krok),
postupně až PO'8 = 30.000,000 m, pomocí (34) řešení
prodloužíme na 8 =40 000, 000 m a pomocí (33) pro
n - 0,038944 dostáyáme výsledné hodnoty. (Viz též
30 číselný příklad.) Vypočítané hodnoty jsou se~ta-
yené do následujících tabúlek:.. '.

(Tabulky byly sestavené pomocí vzorců druhého řádu.)
Výsledné hodnoty dostáváme použitím (33):

10.[nol& + lon20L1s +

(
n
3

n2) ]+ to T,+T oj; ~ _ 5, .788 411 I

cP - 48° 15/16, 206 311

(správná hodnota podle [5J .
str.290 .cp' - 48° 15/ 16, 207 111

• . a, = 117° 1W25, 80911
IOon.!" + i.n20L1a + 12,51711

\ a = 1n° 19/ 38, 326"

(správná hodnota podle [5J
str. 290 ď .a "= 117° 19/ 38, 32511

\

I I " '1 I
Slon 'I' - 1.zi('1')ďCOSQl.llon~1 tJ tJ'

I \o 48°25' 12, 8918" ~ 14, 68182
- 45.41

10 48°22' 45,846 3" -14,72723 + 14
- 45 27

20 48°20' 18, 347 4" ~ 14,77250 + 13
..- 45;14

. 30 48° 17' 50, 3964" -14,81764

I
+14

- 4500
40 48° 15' 21, 994 '7" -14,86264

Slon
I

, A' I·!?" . BIM .1 km = Hl tJ
. lY ('1'). cos'1'

,
O 400 25' 09, 8n 9" + 43, 354 87

- 69 37
10 40° 32' 23, 073 8" + 43, 285 50

, - 69 36
20 40° 39' 35, 582 O" + 43,21614

- 69 37
30 40° 46' 47, 396 6" ! 43,146 n

- 69 36
40 40° 53' 58, 517 5" + 43,077 4i

Slon I QI I!?" . tg'1' . sln~ 1 k I tJ
, N ('1') . ".' =·0

O 1166 57' 54, 365" I + 32, 430 8
-723

10 117° 03' 18, 312" ~; 32, ·3.58 5
~ 72 [)

20 117° 08' 41, 535" + 32, 286 O
-722

30 117° 14' 04,,034" + 32, 213 8
-725

40 117° 19' 25, 809" + 32, 141 3

A." = 40° 53'58, 517 5"
+ 16,7755"

~ 40° 54, 15, 293 O"

(správn~ hodnota podle [5J
str. 290 A. = 40° 54' 15, 292 811).

5. Závěr
Mnohý zeměměřič ve výrobní pra;q bude snad od-

strašován od používáni těchto vzorců jejich, pro geo"
deta poněkud zdlouhavým, odvozením. Pro použití je
však-podstatné jen několik málo jednoduchých vzorců
- v rámečku. ,/
Vzorce samotné samozřejmě nechtějí a n.e;mohou

nahrazovat užívané a podrobně rozpracované metody
pro řešeni uvedených úloh v rozsáhlých pláp,ovaných
úkolech, při kterých jsou vždy .k dispozici' různé
flpeciáhú tabulky. Jsou určeny pr-o př~pady, které ~e
vyskytují náhle a které je nutno řešit okamžítě, často
bez přístupu k příslušné literatuře, případně kspeciál-
ním pomocným tabulkám. V takovýchto případech
jistě svůj 'cíl sphú. . ~
LektQ'f'oval: kand. techn. věd inž. Miloš Gimbálník, VÚGTK

Praha
Použitá. literatura:

[1] Oimbálnik: Losung der geodatischen Hauptauf-
, gaben flir groBe Entfernungen. (Studia geophyeica
et geodaetica r. 1957 - řešený přiklad.)

, [2] Hausbrandt: Tablice do rachunk6wtrigonome-
trycznych na elipsoidzie Bessel'a, Warszawa 1948.

[3] Hazlloy·Tarczy.Hornoch: XXII. tabulka zdila:
. A Gauss-Kriiger koordinátá száfiŮtása.
[4] Huťal: Numerické riešenie diferenciálnych rovnic
. ,a sústavy diferenciálnych rovnic prvého rádu. (Ka-

pitolaz .,díla Hronec: Di,terenciálne rovnice.)
[5J Ryšavý: Vyšši geodesie. .
[6) Tabulky.P?-'0výpočet Gauss-Kriigerových souřadnic.

(NliŠeVOJsko- Praha 1953.)
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Odhady přesnosti a intervalů- v geodézii
Prof. inž. Dr Se Josef Bohm, FIS ČVUT, Praha

Vědecké řízení práce vyžaduje, aby inženýr-geodet
prováděl rozbory výsledků geodetických měření, usu·
zoval z nich na prameny a střední velikost chyb růz·
ného druhu a snažil se pak zlepšením metody měřeni
jejich vliv co nejvíce eliminovat. Poučky kl~sické teorie
chyb postačí v případech velkých souborů chyb (vel •.
kých sítí) nebo velkého počtu opakovaných pozorování
téževeličiny, nikoliv však v případech malého souboru
chybnebo oďchylek stejného druhu - jaké se obvykle
vyskytují v geodézii. Můžeme zde však využít také
pokroků' matematické statistiky, vhodně upravených
pro soubory měřických chyb, které proti jiným statis-
tickým jevům mají své specifické vlastnosti.

I. Základní pojmy. Rozptyl v-ýsledků měření téže
velič~ny li je způsoben skutečnými chybami Si' Každá
skutečná chyba vzniká jako algebraický součet velkého
počtu nepatrných elementárních chyb; Si = [ť5],. Její
náhodná hodnota vznikla náhodnou kombinací náhod-
ných hodnot í,znamének jednotlivých elementárních
chyb. Ctverec základní střední chyby metoďy měření m

- ,[SS] - [vv]m2 = E (S~) = lim-- =EE (ť52)anebo m2= lim-,
t n-oo n n-oo n

(1)

je střední čtverec všech možných hodnot chyb, jaké
mohou vzniknout všemi mbžnými kOl1lbinacemi
součtu všech možných hodnot elementárních chyb.
Teoreticky/bycliom určHi absolutně přesnou hodnotu
~,až z neohraničení :velkého souboru n zjištěných sku-
tečných chyb nebo n' nadbytečných pozorování téže
veličiny. Prakticky pro spolehlivý dostatečně přesný

. odhadm stačí dostatečně veliké číslo 11, nebo n'. Podle
vět o středních hodnotách je čtyerec základní střední
chyby součtem středních čtverců jednotlivých elemen-
tárních chyb (např.při pointaci, při čtení, v děleném
kruhu, z krouceni stativu atd. při každém jednotlivém
měření, určitého úhlu).

Při kombinaci dostatečného počtu dostátečně ma·
lých elementárních chyb budou všechny možné hod-
noty skutečných chyb S mít - podle Ljapunova teoré~
'mu - p#bližn,ě normální rozdělení pravďěpodobností,
vyjMřeúé rovnicemi

t' t

t=" e , q; (t)"":'" VI e-2, F (t)= ~q; (t) dt (2)
m 2n.

o
Jeho grafické vyj Mření dává známou Gaussovukřivku.
Hódnoty q;(t), F(t) jsou tabelovány ("tabulky uormál·
ního rozdělení" - viz např. [1], str. 216 a 217).
Poznámka. V rovnicích(l)a (2) jsou předpokládány-

nahodilé elel,Ilentárni chyby s nulovými středními hod-
notami E (ďi) = O. Obsahují-li systematickou složkuE

." (151) '= ci. oude systematická složka O skutečné chyby 8

součtem O = ZCi a v' uvedených rovnicích pro rozdělení
chyba pro parametr, rozděleni m musíme chyby 8 na-
hradit jen jejich nahodilými složkami L1 =8 ~ O.

Po předchozích definicích platí pravidlo:
nezávisle na proveďených nebo chystaných pozorová-

ních existuje néznámá skutečná hoďnota X měřené veli·
činy a ~znáput základní střední chyba metody měření m,

daná předem volbou přístroje, zkušeností pozorovatele,
postupem a střeďními poďmínkami měření. Obě hodnoty
X, m charakterisují hyPotetický - v teorii nekonečně
veliký - soubor všech možných hodnot pozorování li
vzniklých při všech možných variacích elementárních
chyb. (Vpraxi vlivem omezené citlivosti měření anebo
zaokrouhlováním výsledků :vzniká diskrétní řada ome·
zeného počtu možných ho~ot pozorování li nebo chyb
si)'
Skutečná hoQ.nota X a základní střední chyba m tedy

objektivně existují a jsou konstantami pro každou pro-
vedenou nebo plánovanou řadu pozorování. Proti tomu
řada n opakovaných pozorování lI' .... ln nebo soubor
n zjištěných chyb Sl' ••..• Sn je náhodný výběr hodnot
náhodně se vyskytnuvších ze, všech možných hodnot
základního souboru. Aritmetický průměr x a empirická
.(výběrová) střeďní chyba

- [s] _ JQ . _ V1SS] b V [vv] (3)ml---, x- , m- ane o ,n n .n n

jsou náhodné proměnné veličiny a pouze odhady sku-
tečných hodnot X, m.Při nepřítomnosti systematických
chyb platí teoreticky limity _

lim x = X, lim m = m (4)
nY 00 n·_·····). Qó

Ve skutečnosti pro omezen,ou citlivost měření platí rov-
nice (4) jen přibližně. V praxi postačí omezený počet-n
chyb nebo opakovaných pozorování ke spolehlivému
odhadu hodnot X, m(na určitý počet desetinných míst
apod.). Závěry platí i pro výsledky vyrovnání pozoro-
vání zprostředkujících neboz~yislých .
Ctverec střední chyby m2 nebo m2 se označuje též

názvem ďisperse.

II. Kritérium přesnosti metody (testování em-
pirické střední chypy).
Proveďme měření v sérii souborů po n pozorováních

téže veličiny touž metodou. Každý soubor provedených
měření bude náhodný výběr. Při konstantní základní
střední chybě m metody dostaneme v každém výběru
vlivem náhodného seskupení n chyb pokaždé jinou ná·
hodnou (empirickou) hodnotu střední chyby m [podle
rovnic (3)]. Růzb.é možné hodnoty m (při konstantní
hodnotě m) mají různou pravděpodobnost výskytu. Za
předpokladu normálního rozdělení pravděpodobností
skutečných chyb S je rozdělení pravděpodobností mož-
ných hodnot empirické střední chyby m dáno rovnicí
(viz [1] str. 122)

, m;
Ti,= -=-,

m
n'2

q;n(T)dT- n'-2 ' ,

2-2- .r(~)
n'

n'-l -TTl.
. T . e dT

a vyjádřeno grafem (obr. 1). Hodnoty mi = Tf. m jsou
zde vyjádřeny v násobcích základní střední chyby. Za.
vedení sta~dardní proměnné T je výhodné, protože není
závislán~ jednotkách měřeni (cm, vteřiny aj. podobně
jako u t= e :ml. Označení n znamená počet pozoro·
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vání nebo chyb, označenín' počet nadbytečných pozo-
rování nebo chyb (v případě souboru skutečných chyb
n' =n). ' I

3,'

3,0

'Pn(TJ
2,'

2,0

1,' T

ci 0.2, 0,4 '1,0 2,0

Obr. 1.:Rozdělení pravděpodobností proměnné T = m : m",.

Z rovnice (5) i obr. 1 je patrné, že pro každou velikost
n náhodného výběru platí jiná křivka rozdělení. Čím je
výběr větší, tím více jsou možné hodnoty empirické
střední chyby koncetrovány kolem základní střední
chyby;n a hodnoty poměru l' kolem jedné. Čím větší je

• výběr, tím menší pravděpodobnost zbývá pro odlehlé
hodnoty T, např. l' < 0,5 11.1'> 1,5 apod. Při n' ~ 00

platím ~ m konst., empirická střední chyba ztrácí
rozdělení pravděpodobností a přechází v základní
střední chybu. Pro teorij chyb je důležitá pravděpo-
dobnost p, že náhodná hodnota poměru 't' překročí kri-
tickou hranici 1'2> ~ 1 '

p = P (1' > t't'2» = J <P1l('t') dl' (6)
TJ>

TatO pravděpodobnost je na obr. 1vyznačena vyšrafo-
'vanou plochou: V následující ,tabulce jsou sestaveny
kritické hodnoty 1'2> pro různě volené pravděpodobnosti
p a různě veliké výběry n' nadbytečných pozorování
nebo chyb.
Podrobnější tabulka: [1], str. 222.
Ppmocí rovnice (5) a tab. 1 můžeme rozhodnout

Tab. L

Kritické hodnoty Tb

p I 0,50 I 0,20 j 0,10 I 0,05 "

I 0,01n'

1 0,67 1,28 1,64 1,96 2,58
2 83 , 27 52 73 2,15
3 89 24 44 61 1,944 92 22 39 54 1,82
5 93 21 36, 49 74
6 ' 94 19 33 45. 678 96 17 29 39 5810 97 16 26 35 52

15 0,98 1,g, 1,22 1,29" 1,43
20 98 19 25 37'3O 99 10 16 21 8050 99 08 12 16 23100 1,00 06 09 12 17

300 00 03 05 07 1010ŮO 1,00 1,02 1,03 1,04 1,05
00 1 1 1 1 1

,

otázku, zda větší rozdíl m --m, resp. větší hodnota po· "
měru 1',== m :m vyplynulaz náhodného seskupení
chyb anebo se má považovat za důsledek menší zá-
kladní přesnostililěření (důsledek nedoddení ,stano-

vené přesnosti metody málo pečlivYm měřením nebo
provedeným za mimořádně špatných podmínek). Do-
stáváme takto souhrnné kritérium pro přesnost celého
souboru měřem. Překročí-li zjištěný poměr l' kritickou
hranici 1'2>' což je mo~né jen s malou zvolenou pravdě-
podobností p (např. 5 % nebo 1%), jsme prakticky
přesvědčeni, že se tak stalo nedodržením stanovené
a dosažitelné přesnosti měření. Podle statistické termi·
nologie nepatři soubor provedených n měření do zá·
kladního souboru N (X, m), ale do jiného základního
souboruN (X,m' > mj.
Hodnota m ," 't'l>' moje vtom případě nejvyšší do-

pustnou hodnotou empirické střer1,níchyby při dodržení
předepsané přesnosti měření~ ,
PHkiad. Při nivelaci vysoké přesnOsti (s přístrojem

opatřeným planparalelní deskou a s latěmi s invarovým
pásmem) činí střední kilometrová chyba m = 0,4 mm/
/km (vypočtená z mnoha tisíc rozdílů mezi dvojí nive-
lací v celostátní síti). V úseku s n = 20 oddíly dostali
jsme empirickou střední chybu m = 0,6 mm/km. Poměr
T = m :m = 1,5 překračuje kritickou hranici T2> = 1,25
(p = 5 %) a pr~edéná nivelace přesvědčivě neodpo-
vídá úrovni nivelace vysoké přesnosti, i kdyby j ed-
notlivé rozdíly mezi dvojí nivelací ve všech
oddílech byly v dopustných mezích. Při zjiště-
ném poměru T = 1,2 bychom nemohli toto přesvědčivě
tvrdit. Zvo~ená malá praVděpodobnost p zde znamená
risiko (relativní počet) nesprávIiých úsudků .
Asymetrická rozdělení pravděpodobností náhodných

empirických hodnot [ee], [vv]; m2, m, charakterisujícfch
rozptyl výsledků měření, odvodil již Helmert (1876).
Geodeti však nevyužili jeho objevů a nesestavili ta-
bulky hodnot kritických mezi pro zvolené pravděpo.
dobnosti:Když statistik Pearson (1900) znovu obje-
vuje rozděleDi hodnot x2= [ee],dovedla toho sta1is.
tika plně využít pro svou teorii i praxi. Klasická teorie
chyb" se spokojila pouze s odvozením střední chyby
v (empirické) střed.rii chybě

V - m
p. = E (m - m)2 = V ' . (7), , 2n'

která také názorně ukazuje na zmenšující se dispersi
možných empirických hodnot m srostouc! velikostí vý-
běru n. K testování empirické střední chyby však veli-
činy p. nebylo použito. ,
. Autor vyjádřil kritické hranice násobky střední

chyby ve střední chybě t.p., použil normálního'rozdě.
lení pro proměnnou t a našel velmi dobrý souhlas (v se·
tináéh) s hodnotami v tab. 1pro horní hranici 't'v > 1,
jakmile velikost výběru nf > 2 . ([1], str. 128). Platí
proto velmi dobře rovnice (viz obr. 2):

p = P {m;> m +tp.} =' J~ (t) dt - 0,5:- F (t) (8)
t

Hodnotu F (t) vyjlileme z tabulky normálního rozdě-
lení: Rovnice je analogická rovnici (6) a stejně účinně
slouží k testování empirické střední chyby. Pomoci ní
můžeme bez použití tabulek stanovit jednotně kritic·
kou hranici pro největší dopustnou hodno~u empirické
střední chyby, např.

mdOP. < m+ 2 P. (p = 2,3 %)
nebo mdop.< m + 2,5 P. ('IJ= 0,6 %) (9)

. Příklad. Podle předešlého příkladu nalezený rozdíl
m - m = 0,2 mm, p. = m :V40 = 0,06 mm, m - m >
>2 p.rovněž ukazuje na nedosažení úrovně nivelace
vysoké přesnosti.
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Poznámka. S rostoucí velikost,i výběru (souboru pro- ,
vedených pozorováIlí nebo zjištěných chyb) se hranice
pro dopustnou hodnotu empirické střední chyby auto-
matickysnižuje. Nesprávná je zde volba násobku zá-
kladní střední chyby (např. mdop < 2 m ? apod.), jak se
někdy v praxi mylně používá.
Všechny závěry plati i pro empirickou středIÚ chybu,

vypočtenou z oprav při vYrovnáních.

III. Porovnání dvou empirických dispersí
Matematická statistika poskytuje zde Fisherovo

rozdělení pravděpodobností poměru dvou empirických
dispersí (čtverců empirických středníph chyb)

•
Ll~ ml '''') dF
J!'- m" f/!"'," "'.' (1) ,"7'

•
Fen1' + n2'») ",,' ..,,'-2 n,'+n,'

r(~);(č}Jf:::,)-2-F--2-(1 + :~:Ff-2-
RozděleIÚ platí pro dva náhodné výběry z téhož, zá-
kladlliho souboru, tj. pro empirické středIÚ chyby ze
dvou souborůpozorováIÚ nebo chyb, pocházejících
z měřeIÚ se stejnouzákladIÚ středIÚ chybou ml = m2=
= m. Příslušné grafické vyjádřeIÚ je podobno obr. 1,
kde poměr T lze přibližně nahradit poměremF. Roz-
, děleIÚ fP (F) = t (n'l: n'2' F) je nyru funkcí tří proměn-
ných,přičemž n' l' n' 2 jsou nadbytečné počty pozoro-
vání v prvIÚm a druhém výběru. Nyníke každé kom·
binaci hodnot n' l' n' 2 přísluší samostatná křivka roz-
děleni. '
Koncentrace náhodných hodnot F, vzniklých při ná-

hodném seskupeIÚ chyb v obou výběrech, je tím větší
okolo hodnotyF = f, čím budou větší výběry. Pro
analysu geodetických měření zvolím~ ",vždy označeIÚ,
aby 'ml > m2' Důležitá bude nyru pravděpodobnost p,
že náhodná hodnota F pře)uočí kritickou hranici Fp,

p = P (F> Fp) = J cp""'.,,,.' (F) d F (11)
Fp

Kritické ho4noty Fp jsou sestaveny ve statistických
tabulkách (např. [2] str. 138-149). Pro každou prav-
děpodobnost p platí. samostatná plošná tabulka s argu-
menty n' 1 a, n' 2' Při n'2--+ 00, ;m2 --+ m se při stejné
pravděpodobnosti p ztotožňují hodnoty Fp s hodno-
tami tf)2. Zde uvádíme tabulku pro zjednodušený pří-
pad, kdy oba výběry jsou stejně veliké (n'1 ' n'2) (tab.
2) a dále malou přehlednou tab~lku pro p = 0,05 a n' 1* n'2 (tab. 3). .
Překročí-li zHštěná hodnota porp.ěru F = m~ :m~

kritickou hranici Fp - což' je možné jen s malou zvo,
lenou pravděpodobností (risikem) p - zamítneme hy-
,potézu o,společném základním soti-boru (o společné zá-
kladní středIÚ chybě ml = m2= m) a budeme prak-
ticky přesvědčeni, že prvIÚ floubor byl měřen s n;tenší

, základ~ přesností hež soubor druhý (mľ> m2). Hod-
notu F ~ 1 již nebudeme považovatza možný důsledek
náhodného seskupeIÚ chyb v obou výběrech.
Příklad (zkouška přístrojů). Týž úhel jsme měřili

12kráttheodolitelll typu Aa 12krát theodolitem typu,B.
Z oprav k aritmetickým průměrům jsme vypočetli dis-
perse m1 = [vvl': 1l=4,OO,m~ = [vv]. : 11 = 2,56. Jsou
oba theodolity různě přesné anebo poměr F =m~:
:,m~ = 1,6 je pouze náhodný'? Hodnota ~ zde nepřekra.
ěuje kritickou hranici Ff! (p _15 %, n~'- n.'- 11) -,

= 2,8. Rozdíl obou dispersí je málo významný ke tvrze-
ní o různé základní přesnosti obou typů.
Podobně můžeme použít rozděleIÚ 'poměru F k po-

souzeni, zda enstuje různá základní přesnost u dvou
pozorovatelů (měřením týmž přístrojem), u dvou trigo-
nometrických sítí (s nI a n2 uzávěry trojúhelníků nebo
s n'l a n'2 rovnic závislosti při vyrovnání sítě), dvou
nivelačIÚch pořadů, appd. (Jím větší budou uvažované
soubory, tím důvěryhodnějši budou závěry.

IV. Interva.lové odhady

Mají-li skutečné chyby Si normálIÚ rozdělení S para-
ml3trem m, mají je i možné skutečné chyby 8x, , arit-
metických průměrů z n opakovaných pozorováni Xi ~

= [ZJ, : n s parametrem mx = m :Vn. Proměnná ť =
== 8x : mg:bude mít rovněž normá~ rozděleIÚ, protože
ve všech výběrech stejné velikosti n bud~mg: kon-
stantIÚ. Podle tabulek funkce normálního rozděleni F
(t) můžeme určit tzv. intervaZsplehlivosti při ,zvolené
vysoké pravděpodobnosti (praktické jistotě) P:

P {- L mx < 811l = (X - x) r< t . mx} =
= P{x - t--:tn",< X < X + t . m",}= 2 F (t) (12)

Např. s vysokou pravděpodobností P = 95 % leží ne-
známá skutečná hodnota X měfflné veličiny v mezích
x±2 mx, přiP = 99 % (p = 1 %) v mezích x ± 2,5
mlll, atd. Malá pravděpodobnost p = 1""P = 1-2 F(t)
je zde. risikem enstence hodnotý X mimo, příslušné
meze.
Rovnice (12) platí i pro výsledky vyrovnáni pozoro-

váIÚ zprostředkujídch, kde mx = mo' VQ11' m'V:= mo'
I • VQ22' l\,td. Dále platí rovnice (12) i další za předpo-
kladu nepřitomnostisystematic'ké chyby.
lntervalo.vé bdhal,ly jsou důležité pro posouzení přes-

nosti výsledků vyrovnání. Někdy jsou přímo výsledkem
měření. Např. při zjišťováni pohybu přehradní zdi nebo

!
..
Kritické hodnoty Fp při n' ~ n,' ~ no'

p
I 0,25 I 0;10 I 0,05 I 0,01n'

I

1 5,8 39,9 161 4052
2 3,0 9,0 19,0 99,0
3 2,4 5,4 9,3 29,5
4 2,1 4,1 6,4 16,0
5 1,9 3,5 5,1 11,0
6 1,8 3,1 4,3 8,5

I 7 1,7 2,8 3,8 7,0
8 1,6 2,6 3,4 .6,0
9 1,6 2,4 3,2, 5,4
10 1,6 2,3 3,0 4,9
12 1,5 2,2 2,7 4,2
15 1,4 2,0 2,4 3,5
20 1,4 1,8 2,1 2,9
30 1,3 1,6 ' 1,8 2,4
40 1,2 1,& 1,7 2,1
60 , 1,2 1,4 1,5 1,8
120 1,1 1,3 1,4 1,5
<7J 1,0 1,0 1,0 1,0 .

I

Kritické hodnoty F 1)pro p = 0105

n,' I 1 I 2 I 5
1
20 I 120 I <

nt'

J

1 161 200 230 ,,1248 253 1254
2 18,5 19,0 '19,3 19,4 19,5 19,5
3 10,1 9,6 9,0 I 8,7 8,5: 8,5
5 6,6 5,8 5,0 4,6 4,4 4,4
10 5,0 4,1 3,3 2,8 2,6 2,5
20 4,4 3,5 2,7 2,1 1,9 1,8
40 4,1 3,2 2,5 1,8 1,6 1,5
120 3,9 3,1 2,3 1,7 1,4 1,3

<7J 3,8 3,0 2,2 1,6 .1,2 1
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jiné stavby se periodicky opakuje geodetické zam~řování
polohy zapuštěných značek. Opakpvané měřeni dá vždy
jinou polohu značlf:ynež měření předešlé. J~ pak nutné
zkoumat, zda. vypočtená. nová poloha je opravdu dů-
sledkem pohybu st!,!,vbyanebo vlivem nevyhnutelných
náhodných chyb obou ll1ěření při nezměněné polo- ,
ze stavby. Spolehlivdu odpověd dá výpočet intervalu
spolehlivosti podle rovnice (12). Jestliže vypočtená
změna v poloze stavby x překrc;ičímeze ± m"" lze již
předpokládat pohyb stavby. Překročí-li meze' ± 2 m""
můžeme to již tvrdit s praktickou jistotou (risiko omylu
je jen v 5 % případů). Nepřekročí-li vypočtená hodnota
x ani meze ± m"" neuva.žujeme po;hybstavby (přijmemé
"nulovou hypotézy" X = O).

Intervalové odhady již znala klasická teorie chyb.
Nezdurazňovala však nutnost odhadu základIÚ střední
chybym nebo mo, m!JJ\ atd. (které jsou parametrem nor-
málníhorozdělení) z dostat~čně velikého souboru opa-
kovaných pozorování (praktickým předpokladem je
zde 110' > 30). Praxe často mylně používala v rovnici

(12) místo 'T1f., ~mpirické hodnoty m., - V [vv] ,
\ ,110.110

nebo mi>: = 'mo . VQ11' atd., kde mo.= V [:~] , vy-
počtené jen z malého počtu 110 oprav. Statistik Gosset
(píšíCípod pseudonymem Stud,ent) vyvodil, že stan-
dardní proměnná t = o~:m., nemá normální rozděléní
ale má symetrické tzv; Studentovo rozdělení pravdě-
podobností

1 r en' t 1»)( ti )_11/:1
Ip,.' (t) =V:rt .110" T (~ ) 1+n: '

t
F ,.,(t) == J Ip,.' (t), dt (13)

o J

Náhodná hodnota t zde vzniká střetimtím náhodné
hodn~ty o., (s normálním .~ozdělením) a náhodné hod-
noty m., (s asymetrickým rozdělením, závislým též na
počtu nadbytečných pozorování 110'). Rozdělení pravdě-
podobností pro možné hodnoty náhodné proměnné t
dává určitou křivku vždy pro výběr určité velikosti r(
Pro výběr ,jiné velikosti platí jiná frekvenční křivka.
Pro 110' __ oopfechází Studentovo rozdělení v normální
rozdělení vyjádřené Gaussovou křivkou (obr. 2),

'Obr. 2.: Studentovo' rozdělení pra,vděpodobnosti proměnné
t=E.,:m.,.

Čím je merÍšípočet 110' nadbytečných pozorování, tím
větší interval± t přísluší zvolené. konstantní pravdě-
podobnosti P =2F,.,(t). Analogicky k rovnici (12) platÍ; .
P{x-t.m.,<X<x+t.m.,} '2F,.,(t) P(14)
Názorně'je to vyjádřEino na obr. 2 a také zřejmé z při.
Iwjené tab. 4.

.
Příklad. Aritmetický průměr x jsme obdrželi ze 6opa-

kovaných měření veliěiny X. Známe-li spolehlivě (odji-
nud) základní střední chybu mmetody měření, pak
m., = m : y6' = konat. a s pravděpodobností P = 99 %
(v 99 % případů) leží neznámá hodnota X v mezích
x ± 2,6 m~.V případě použití empirické střední chyby
m., = Yrvvj~ která může nabývat různých náhod-
ných hodnot (teoreticky od O do 00), bude v 99 %
případů (při 110' = 5) hodnota X ležet v mezích x ±
± 4,Om.,.

Rovnice (14) platí roVÍJ.ěžpro výsledky vyrovnání
pozorováni zprostředkujících, kde odhady středních
chyh m.,= moVQl1' m~ mo . VQ22' atd.
Otázkou je nyní, zda můžeme tabulek Studentova

rozdělení použít v jednotlivých případech pro ur-
čení intervalu spolehlivosti a k závěrům, jaké jsme
podle rovnice (12) např. činili o možném pohybu stavby. '
Uveďme další příklad dvou opakovaných měření (110=
= 2,110' = 1), který je velmi častý v geodézii:
Určitá vzdálenost byla dvakrát měřena pásmem

s výsledky (v metrech):

Zl = 100,64; Z2 =100,60; m", = 0,02 m; 1101 = '1; t (P =
= 99 %) = 63,66; t. m.,= 1,27 m.
Můžeme tvrdit, že vi' % případů padne skutečná hod-
nota/X mimo mezex±1,27 m (v5 % případů mImo
meze x ± 0,25 mp Takové tvrzení od,poruje zkuše-
nostem i skutečnosti. Při vyloučení hrubých chyb ne-
překročíchyba 10.,1 v žádném případě hodnotu 5 cm.
lntervalový odhad s mechanickou aplikací Studentova
rozd~leníha jednotlivý případ vede zde k nesmyslným
závěrům.
Rovnice (13) a '(14) jsou přitom matematicky bez-

vadné a hodnoty v tab. 4 správné. Jsou to však střední
hodnoty z případů uvažoyaných všech možných
hodnot nejen skl1tečných chybo""ale i všech možných
hodnot empirické střední chyby, které mají tím
větší dispersi, čím je meúší soubor opakovaných pozo-
rování. Zahrnuty jsou zde i náhodné případy m., ...:...-O,
t __ 00. Studeitt~vo rozdělení dokumentuje velkou
dispersi proměnné t = o., :m", v malých výběrech.
V každémjednotlivém případě jsme však při apli-
ka9i rovnice (14) odvislí od náhodné hodnoty m a v pří-
padech m., > mOl mohou snadno automatickyvyply-
nout nesmyslné závěry
Použití empirické stř~dní chyby, vypočtené z ma-

lého souboru pozorování., není vhodné' pro interva.lové
odhady uplatň.ované v jednotlivých případech. Správ.
něji je získat spolehlivější hodnotu základní střední

Hodnoty top

P
I 0,50 I 0,70 I 0,90 I 0,95 I 0,99n'

I 1 1,00 1,96 6,31 12,71 63,66
2 0,82

\
38 2,92 4,30 9,92

3 76 25 35 . 3,18 5,84
4 74, 19 13 2,78 4,60
5 ·73 16 02 57 .4,03
6 72 13 1,94 45 3,71
7 71 12 90 36 50
8 71 11 86 31 36
9 70 10 83 26 25

10 0,70 1,09 1,81 2,23 3,17
12 70 08 78 1'8 06
15 69 07 75 13 2,.95
20 69 06 72 09 84
30 68 06 70 04 76
40 68 05 68 02 70
60 68 05 67 2,00 66
12'0 68 04 66 1,98 62

'" 0,67 1,04 1,64 1,96 2,58
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chyby -m také z dřívějších měření pokusných měření
nebo ji odvodit na. základě zákona hromadění stí-ed·
ních chyb~ Např. při dodržení určitÝch zásad,můžeme
dosti spolehlivě odhadnout střední chybu jednoho kladu
dvscetimetrového pásma na mu . 6 mm; pak pro mě·
řenou' stometrovou vzdáleno~t platí m,== mu Vs= 13
mm, m", - m,: V2 --=-- 9 mm. K intervaJovému odhadu
pak použijeme normálního rozdělení a s pravděpo.
dobností P =,99 % (s praktickou jistotou) bude ne·
známá délka ležet v mezích x ± 23 mm.

Použití Studentova ro~dělení k intervalovýmodha.
dům je třeba omezit jen na; případy, kdy nám chybí
jakékoliv předběžné informace o přesnosti metody mě-
ření, např. při počátečních zkouškách přístrojů nebo
metod. Chceme-li zde dospět k závažným závěrům, je
pak třeba provésti tolik n'nadbytečných pozorování,

aby interval spolehlivosti podle Studentova rozdělení
na;byl dostatečně malé šířky. Při ni< 4 nelze získat
žádný důvěryhodný odhad přesnosti m ani interval
spolehlivosti.
Toto pojednání obsahuje vzorce a VYPlSY z tabu-

lek, obsažené obvykle v učebnicích matematické
statistiky. Účelem byla jejich interpretáce, úprava
a kritické zhodnocení ,co do možného využití v geo-
detické praxi. '

Poukazy n'a literaturu:
[1] B6hm, .t.:Vyrovnávací počet, čás,t I, Praha 1958.
[2] Janko, J.: Statistické tabulky, Praha 1958.

Pozn. : V obou citovaných publikacích je připojen
seznam přlslušné literatury.

Lektoroval: kand. tech. věd inž. Miloš Oimbálnik, VÚaT K,
Praha.

Poznámky k ocenění přesností, geodetických
. a, jejich výsledků

U mnohých geodetických měl'ení le sprtívné ocenljni fejich přesnosti a přesností jejich výsledků velmi důležitou
hodnotou, někdy i přfmo výsledkem. Např .. při mljření deformaci přehrad určí mez přesnosti výsledku měření sou-
časnlj i kritérium stálOsti nebo pohybu pevných i kontrolních bodů. Přesnost pozorování/se zpravidla oceňuje střední
chybou. Určení středních i max. dopustných chyb se v~ak 1L geodetických prací neřídí výlučně matematickými hle·
disky, a je proto značně obtižné.· V následujícím čltínku Isou posouzena některá užívaná kritéria.

,
Přesnost měření. a konečného výsled1ku, určené"

ho opakovanýmměřenlm, je obvykle charakteriso-
vána vzorci'

/Y1VVf .' V [v v]
m = + n. -1'. ;m~ ,=, + ( 1)- w -. n n -',

V-~]-± (p]n (n-l)
m= + y[PVV

1
] ; m~=- n- w ,

kde n je počet pozorovánf, v opravy k průměru,
p váhy Ipozorovánf, m střednf (kvadratická) chy-
ba jednoho pozorování, mm střední (kvadratická)
chyba výsledku (průměru).

Tyto vzorce. se používají pro geodetické práce
běžně, bez ohledu na počet pozorovánl a jiné okol-
nosti. Protože jsou spelehlivépouze pro v,elký po-
čet pozorování a pro měřenf zatížená pouze na-
hodilými chybami, budO:u čfselné (empirické) hod-
noty středních chyb, vypočtené' z cnnezeného poč-
tu pozorovánl, náhodné a rozdUné v rfizných sku-
pinách pozorovánl i přikonstatní. přesnosti měře-
nl· ve .všech řadách. K oceněn{ disperse empirické
stř. chyby odvodil Beselvzorec

m m",m :....+ . resp mm - -=====-
m - - V 2 (n - 1) , . '" - V 2 (n - 1) ,

kterým je určena střédní chyba v čfselné hodnotě
empirické střední chyby, zkráceně "střední chy-
ba střední chyby". To znamená, že při malém
počtu pozorování jsou vypočtené stř. chyby jEm
přibližným odhadem přesnosti, protože jejich veli-
kost byla určena se značnou nejis~otou ..

Pro praxi je, třeba stanovit meze dopustných
chyb, které určujeme jako t násobek střednf chy-
by. Úkol se nám tedy rozděluje na dvě části: sta-
novit správně střední chybu a určit velikost jejího
násobku jako maximálnl dopustnou odchylku.
Při výpočtu střední chyby je třeba uvážit, z ja-

kých hodnot ji počítáme. Z výsledků měření se
snažfme vyloučit .. chyby hrubé a pokud možno
i chyby systematÍcké. Systematické chyby stálé,
proměnlivé (po celých slkupinách pozorovánf) i ne-
pravidelného průběhu mají společný charakteris-
tic1kýznall;: znehodnocují měření V 'určitém smě-
ru, ale velikost empirické' střední. chyby zpravidla
neovlivňuji. Kdybychom mohli všechny systema-
tické chyby z měření. vyloučit, charakterisovala by
střední chyba vypočtená z dostatečnéM počtu po-
zorování, jednoznačně jeho přesnost. Ve skuteč-
nosti musfme počítat s t1m, že část systematic-
kých chyb nebude často v opravách nebo rozdílech
měření zachycena a vYPQčtená střední chyba ~e
mfiže značně lišit od skutečné chyby měřentPří- .
klady mfižemenajU u všech druhů měřických
prací. '

Při n'těřenldélek v pOlygonovém pořadu jsoU
návodem A stanoveny pNpustné rozdíly mezi mě-
řením tam a zpět. Systematické chyby různého ,
druhu, vzniklé nesprávnou délkou pásma, jeho
průhybem, sklonem apod. se neprojeví nebo ne-
musí projevit v' rozdílu dvou měření a přece mo-
hou být větší než souhrn chyb nahodilých. Udává
nám tedy rozdíL měření jen jeho v nit ř n í pře s-
n o s t. Óbjektivnfm měřítlkem přesnosti je potom
porovnání měřené a skutečné délky. pořadu připo-
jeného na' pevné body. .
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Podobně je tomu u úhlového měřeni. Ja1ko pří-
kl'adu mužeme užít měření paralaktického úhlu na
přehradě u Slap [1, tab. 11].
Ze stanovisek bodu 12 a 14 byly měřeny během

15 měsícu' 8krát dva paralaktické úhly při ruzném
počtu opakování. Pokládám,e-li vážené pruměry
(vzhledem k počtu opakování) ze všech pozoro-
vání za blízké skutečným' hodnotám obou úhlu, vi-
díme, že střední chyby mm prfiměru ruzných sku-
pin pozorování, vypočtené podle uvedených vzór-
cu, často, hlavně yíivem proměnné refra~ce, hrubě
nesouhlasí se "skutečnými" chybami em, tj, rozdHy
mezi pruměry jednotlivých skupin pozorování a
váženým pruměrem ze všech pozorování. Skutečná
,chyba pře1kračuje až čtyřnásobně chybu. střední,
bez ohledu na značný počet opakování (např. 25).
Ani pocasí není vždy směrodatné pro posouzení
jakosti měřeni. Dne 16. 6. 1954 při oblač1Jé oblo-
zea 10 opakováních byla

mm {střední} = + 0,25" a skutetná e:oe + 0,78"
dne 27. 10. při sluneč'né obloze a jen 5 opaková-
ních byla '

mm" = ± 0,19", při em = ~ 0,22"
Průměrné střední chyhy jednoho po~orování z, růz-
ných dnů observace byly u obou paralaktických
úhlů přibližně stejné velikosti m = ± 0,71" a
+ 0,75" a I blízké hodnotám uváděným v jiných
měřeních strojem Wild T3. ' -
Jak může ovlivnit výsledky měření proměnná

část refrakce,_ ukazuje také obr. 1, !který znázor-
ňuje zdánlivý pohyb kontrolního bodu na mostov-
ce přehrady' u .Slap během letního slunečního dna.
Pohyb byl určován pomocí měřítka s pohyblivým
terčem vzhledem k, záměrné přímce dané dvěma,
pevnými stanovisky (pilíři). Pruměrná přesnost sta.'
novenípohybu bodu (vypočtenéhovždy jako pru-
měr z 6 pozorování) byla určena hodnotou
mm= + 0,21 mm a, maximální chyba mm,max = + 0,44
mm. K zvýšení jistoty výsledku bylo každé mě-

ření opakováno druhým pozorovatelem. RozdH
obou čar je součtem rozdílu nahodilých a osobních
chyb obou pozorovatelu. Obrázek ,ukazuje, že vliv
náhlých změn horizontální refr~kce v okolí sta-
noviska a nad mostovkou' převažuje značně možný
pohyb bodu vlivem oteplování betonu přehrady a
že vypočtené střední chyby vubec nesouvisí se
s'kutečnýml chybami.
U nivelace vysoké přesnosti máme podobné zku-

šenosti tam, kde z krátkého pořadu počítáme kilo-
metrové střední chyby (např. při měření deforma-
cr)~ Krát1ký úsek, měřený tam a zpět během jed-
'noho dne, dává obvykle střední chybu ukazující
na velmi vysokou přesnost. Podobně vychází vy-
soká přesnost na tomto úseku z měření provede-
ného jiný den, ale výsledky z ruzných dnů se od
sebe značně liší, často daleko mimo meze střed-
nJch chyb. Střední kilometrová chyba je dána vzor-
cem

m. = ± V 4 ~R [~]

kde p je rozdn měřeného převýšení tam a zpět,
R dél!ka oddHu v km, n počet oddílu.
Oddílem rozumíme vzdálenost dvou sousedních

značek. Pro krátký úsek např. 400 m dlouhý, do-
staneme značný rozdíl ve střední chybě podle to-
ho, na kolik oddílů bude úsek rozdělen. OpakUJe-
me-li měřellí několikrát, vidíme, že pro stejné úse-
ky a měření provedené za stejných okolností do-
stáváme střední chyby značně rozdílné, ačkoli mě-
ření je stejné přesnosti.
Také Ulbrich [2] dochází k názoru, že střední

chyby vypočftané z opakovaný'ch pozorování dá-
vají jen "vnitřní chyby" ,a že při nlvelaci může
např. chyba vypočtená z'rozdHu "tam a zpět" vést
k nepravděpodObné vysoké přesnosti.
Ani ve výpočtech ne\lí střední chyba vždy správ-

ným U!kazatelem přesnosti. Při měření deformací
na přehradě v Žermanicích byl z téhož naměře-
ného materiálu počítán metodou nejmenších čtver-

•"IfENIIADA li SI.AP
rDANLlvÝ POH,YB BODU 113 NA I1()$TOVCC

POZOROV{4T~L A
.1.' B
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ců z různých komhinací pohyb pozorovacího bodu
10.

Středni Posun v mm
chyba

Způsob určeni vyrovna-

I
ného y ± mll x ± m",směru m,CC

1 protinání zpět z bodů. I I
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ± 1,0 0,0 ±0,1 + 1,5 ± 0,2_.- --~ ----_.

2 protináni vpřed z bodů
6, 7, 8,9 ± 3,6 -0,1 ± 0,3 + 0,8 ± 0,5_. ---

3 protín:\ní vpřed z bodů.
6,7, 9 ± 1,9 -0,9 ± 0,3 + 0,5 ± 0,2

4 protínáni komhinované'
7. vně.iších 6,' 7, 9 "
vnitřních 1, 2, 5, 6, 7, 9 ± 1,5 -0,8 ± 0,2: + 0,5, ± 0,2

Z tabulky je' patrno, že např. 1. a 4, případ se
od sebe liší asi o 1 mm v obou souřadnic1ch, ačko-
liv střední chyby nepřekročují v obou případech
0,2 mm.. /
Z uvedených případů vIdíme, že hodnoty střed-

nich chyb geodetických měření, vypočtené z ma-
lého počtu pozorování, zejména }sou-li provedena
V krátlkém časovém úseku, jsou více méně náhod-
né a že správné hod,noty je V takových případech
třeba získat jinou cestou.
J. Bohm [3 J doporučuje při existenci malého ,da-

nól10 souboru měření užít střední chyby vypočtené
z jiných větších hromadných měření, provedených
stejnou metodou a přístrojem téhož druhu. To je
jistě správná cesta, za předpokladu, že i podmín-
ky obou měření jsou' podolJaé. V jiném pNpadě bu-
de dostatečně spolehlivým měřHkempřesnosti
průměrná. střední chyba vypočtená ze středn1ch
chyb různých pozorování tého~ měřeni.
Uvažme případ trianguhloní mikrosHě při měře-

ní deformací přehrad. K zjištění stálosti bodů sně
jsou určena kritéria, jejichž základním členem je'
střední chyba úhlového měření. Střední chybu
určujeme z prfimt\ru tří skupin~ Obvyildá trigono-
m,etrická mikrosH o 9 bodech má' na kaž'dém sta-
novisku průměrně 6-7 záměr. Sm~ry jsou zatíže-
ny refrakcí, :která podléhá změnám krátkodobým
I dlouhodobým. Krátkodobá refrakce se může pro-
jevit jako chyba nahodilá, dlouhodobá jako chyba
systematická. Chyba ze sklonu alhidády se opra-
vuje ze čtení alhidádové líbely. Chyby čtení libe-
ly mohou mít ráz chyb nahodilých, ale při stejném
osvětlení libely i ráz chyb systematických. Podob-
ně je tomu i s cílénim, strhováním stroje apod.
Vodorovné úhly na jednom stanovisku zaměříme
ve třech s!kupinách za dobu i kratší 1 hodiny. Bě-
hem této doby zůstane značná část měřických
chyb, plynouc1ch např. z osvětlení kruhů i terčů,
refrakce, centrace stroj~ apod.',' z větší části' ne-
změněna., '
VypočHáváme-li z tohoto měření střední chybu

prl1měTu určitého nebo i libovólného směru osno-
vy, bude,to jen střední chyba vnUřnz, které nemů-
žeme použHk posouzení skutečné přesnosti při
por:ovnávání s výslediky měření v, další etapě. Také
počet pozorování k výpočtu střední chyby je mal'9.
Opakujeme-li měření na ,tomto stanovisku ještě,

2 nebo 3krát za různých okolností, pak empirická
střední chyba vypočtená z rozdílů od celkového
průměru bude skute~né střed'.lí chybě metody mě-
ření do'sti bHzlká'. Nejlepší ocenění celkové přes-

nosti dostaneme jako vážený průměr ze všech em-
pirických středních chyb na všech stanoviskách.
Průměrná 'střední chyba bude v tomto případě vy-

, počtena přibližně z 500-600 pozorování provede-
ných za různých okol,aostí na ri'lzných bodech.
I když v některých případech mohou vznilknout
značnější odchylky, bude průměrná střední chyba
charakterisovat skutečnou přesnost i jednotlivých
měření lépe, než jednotlivé střední chyby.
Dovolenou maXimální odchylku Výsledku měření

určujeme jako t násobek střední chyby. V sovět-
ské literatuře se často uvádí trojnásobek střední
chyby, v čs. praxi se zpravidla za\,ádí t= 2,5. Před-
pokladem pro zavedení násoblku empirické sřední
chyby je spolehlivost jejího určení z dosta.tečného
počtu skutečných chyb nebo opakovaných pozoro-
váni. Užijeme-li k výpočtu střední chyby malého
počtu n opa1kovaných pozorování, navrhuje Čebo-
tarev [4 J použít tím většího oásobku t, čím menší
byl počet n(nazákladě Studentova rozdělení pro-
měnné t = L1 .•mj.
Na problematičnost Studentova rozdělení v jed-

notlivýchpřípadech ukazuje Bohm [7], který se
také ve svýcJ:1 publikacích [3], [6 J, vyčerpávají-
cím zI?ůsobem obírá problémem nejvyšší dopustné
chyby v kolektivu pozorování po stráncf3 teoretic-
ké i praktické. Mimo jiné uvádí i !kritéria pro ma-
ximální dopustnou opravu k aritmetickéItm průmě-
rU, odvozená matematickými statistiky. Hodnotným
přfspěVlkeln k řešení těchto problémů je také prá-
ce I. Pakostové [8].
Otázka velikosti t byla diskutována v mnohých

pojednáních. Všeobecně se pokládá t = 3 za přHiš
širokou mez a příslušná pravděpodobnost P za
zbytečně veli!kou. Byly vytčeny a navrhují se pro
běžnou geodetickou praxi hodnoty pro t = 2,5 až
2,8 i nižší. V číánku [5] dochází např. autor na
základě dvou příkladii ťíhlového a délkového měře-
'tlí k názoru, že maximální chyba jen zřídka kdy
překročí dvojnásobnou střední chybu a měla by te-
dy dopustná ocichylika být přibližně' rovna 2 m.
Při měření deformací na přehradě u Slap byla

skutečná maximální odchylka u trojúhelníku
chyb1 j 2,8, u úhlového měř,ení 2-3 násobkem pro-
rněnI?-é střední chyby. Rovněž na přehradě v Žer-
rnanic1ch bXla max. odchylka u trojúhel~líki'l chyb
až trojnásobkem průměrné hodnoty střední chy-
by. Podobné výsledl,y dostáváme i z jiných měře-
ní (viz také [1 J j. Svědčí to o tom, že v těchto troj-
uhelníc1ch se již projevily systematické chyby,
utajené ve výsledcích z jednotlivých stanovisek,
kde neovlivnily dispersi' opakovaného měření a
tím ani číselnou hodnotu m střed~lí chyby jednoho
pozorování.
Jaké jsou tedy správné hranice dopustných

chyb? Na to není jednoznačná odpověď. Záležt to
na způsobu ocenění přesnostI, Působí-li systema-
tické chyby, je třeba při stanovení dopustných od-
chylek jejich vliv uvážit. Známe-li skutečnou střed-
ní chybu výsledku, můžeme· ponechat hodnotu t
vypočtenou pro určitou pravděpodobnost P napi'.
z rozdělení Pearson-Chandrova [6J. Zjistíme-li jen
vnitřní střední ch,ybu, pak musÍIp.e PQdle okolnosti
buď t zvětšit nebo při ponechání hodnoty t zvětšit

1) Trojúhelník získanf pr~tínáním vpř~dze tř~ stano-
visek.
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m O vliv systematických chyb. Podobně postupuje-
me i u intervalovýcÍ1 odhadů. Při měření deformad
určíme .např. meze v~ kterých s praktickou jisto-
tou leží skutečná hodnota pohybu bloku přm,.rady.
Vypočteme-li na základě měření velikost pohybu
X se střední chybou m, pak skutečný pohyb blo-
ku bude ležet s praktiokou. jistotou ".v mezích
X ± t ..m, zvolíme-li t dostatečně velké (např.
t = 3). Vzhlédem k půsObení systematických chyp
bude t Nždy větší, než udávají tabulky normálního
tozdělení.
Závěrem je možno shrnput: PřeváŽlD.é1část geode-

tických měření je zatížena systematickými chyba-
mi různého druhu, které Jen zřídka kdy se podaří
z výsledků plně vyloučit. Proto le nutno dívat se
na normální rozdělení chyb jako na vodítko a vo-
lit t na základě zkušeností, rozboru podmíne1k mě-
ření a růzQého poku$lého materiálu. Při tom ne-
smíme zapomínat, že v praxi je vždy nutno uvést
dO rovnováhy hledfsko přesnos\ti s hlediskem ekq-
nomickým.
Lektoroval: prof. Inf. dr. TosEJfBlJhm, FIS CVUT» P;'aze
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Státní evidence a registrace půdy v SSSR

Organizace stdtnt evtdence a registrace pli.dy. Pl'edpisy a obsah eVidence a registrace pli.dl/. M~l'lck~ metody
vyhotovovdnt map, pro kolchozy, sovchozy, města a tet/ch udržovdnt.

I
Na podzim roku 1959 zúčastnil! se tři pracovnIci re-

sortu OSGK ,pracovn! cesty do Sovětského svazu,kde.
v rámci vědeckoteChnické spolupráce studovali otázky
státnl evidence a registrace pil.dy. '
NašIm úkolem je seznámit čtenáře, i když stručně,

'se zIskanými poznatky.

1. Organizace státnf evidence a registrace půdy
Na celém územi Sovětského svazu řIdi státnI eviden-ci a registraci pil.dy (SERP) ministerstvo zemědělstvI

SSSR svým útvarem "StIHnI inspekCe užIváni pil.dy a,
úprav pil.dy".
SERP podléhá veškerá pil.da užívaná kolchozy, sov-

chozy" jinými družstvy, veřejnými orgány, ústavy,orga-
nizacemi, jednotlivými občany; městy, státnIm pozem-
kovým fondem (Goszemfond) a státnIm lesnIm fondem
(Goslesfond) .
, Na území svazových republik řId! SERP přIslušná mi-
nisterstva zilmědělstvI svými "Správami úprav IlIidy a
osevních postupfi".
Oblastní (krajské) sp~ávy zemědělstvI řId! SERP lila

t1zem! oblasti (kraje) svými "OddělenImi úprav pil.dy a
osevnIch postupfi". Tato ,oddělenI majI '10-:-14 zaměst-
nancil.. HI-dvnímu inženýru oddělení je dále podřízena
provozní skupinll., která má 50-120 Inženýrsko-tech-
nlckých pracovnIkli.
Ve všech uvedených orgánech jsou významnou slož-

kou inženýři-země~ěřiči, kteřikontrolují vedení eviden-
ce a registrace veškerého' ,pil.dního fondu, v okresnIch
,8 městSkých výkonných výborech, kolchozech a u všech
ostatnIch uživatehi pMy.
V okresnIch' národních výborech odpovídá za evidenci

a registraci užívánI pfidy starší zemleustrojitěl, který
je přímo podřIzen náčelniku okresní inspekce země-
dělství. .
Všichni uživatelé ·Pil.dy, včetně nezemědělských orga-

nizacI (např.pril.myslové, podniky ,doly, školy aj.) jsou
povinni předkládat každý rok, nejpozději 1. listopadu,
okresnímu výkonnému výboru lOVY) zprávy o užIvané
pfidě včetriězměn, ke ,kterým došlo v pril.b,ěhu roku.

2: Předpisy a obsah evidence a registrace půdy

Zákonná' ustanovení .upravující evidenci a registraci
plidy jsou převážně uvedena ,ve "Sborníkuzákonil. pro
zemědělstvI" z r. 1955.
JednIm z nejdúležitějšIch prováděcích předpisli vy-

daných MZ 'SSSR v r. 1956 je "SbornIk instrukcI 'lýka-
jIcí se evidence pil.dy, registrace užívání pil.dy a finan-
covánI hospodářskotechnické úpravy pMy a jiných pra-
cI, vydání aktil. o právu nauž!vánI p)idy, pokyny o služ-
,bě zemleustrojitělil. aj .••.

UsnesenIm rady ministril. SSSR z 31. 12. 1954 ,,0 jednot-
né státní evidenci pil.dního fondu SSSR" byla zavedena
"Státnf kniha registrace užívánf pfidy" (SKRUP). Tatb.
kniha je vedena starším zemleustrojitělem u OVV.
SKRUP se členI na tři části, a to:
I. část - pÍida zemědělského určení a státnIho 8

lesního ptidního fondu,
II. část -.:.. pil.da speciálnIho [nezemědělského) určeni,
III.' část - pil.da užívaná kolohoznImi dělníky, úřednI-

ky a jinými občany.
Kll.žd,á část knihy tvořI samostatný svazek a členi se

na Oddíly.
V' I. části jsou uvedeny:

v 1. odd. celkové hdaje územ! okresil. podle závDdil. (sek-
torfi) a kultur, '

v ~.' odd. pil.da kolchozil. (podle kolchozil. abecedně),
v 3. odd. plida sovchozil. (podle sovchozil. abecedně),
v 4'. odd. pil.da pomOCných hospodářstvi, úř~dfi, podnikli
a organizacI - mají-li pil.du pro zemědělskou výrobu,

v5. odd. pil.da státnIho fondu a velké vodnI piochy (je~
zera, nádrže), .

v6. odd. pil.da státního lesního fondu.
V, II. část! jsou uvedeny:'

v 7. odd. pMa užívaná pril.myslovýml podniky,
v a.odd. půda užIvaná dopravou (železnice, silnice aj.),
v 9. odd. píida jiných nezemědělských uživatelli (kluby,
školy, nemocnice, parky, hřbitovy aj.),

v 10. odd. pil.d8 měst a ,vesnic městského typu.
III. část se dále nečlenL
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Ve SKRUP je zapisována půda jednotlivých uživatelů
podle celkových výměr jednotlivých kultur (nikoliv te-
dy podle parcel), s vyznačením datumu zápisu a na 'zá-
kladě jakého rozhodnutí (výměru - listiny) byl učiněn.
IKromě uvedený-ch údajů je zde zapisována ještě řada
hospodářsky významných ukazatelů. 'Např.!. část (2.~6.
oddíl) knihy má 80 sloupců a jsou zde zaznamenány
údaje o erosí, vhodnosti meliorace, zavlažovaných lou·
kách, bahnitých loukách a .pastvinách,' půdě pod vodou,
křovinách aj.
Uživatelům půdy jsou okresními výkonnými výbory

vydávány státní akty. Kolchozům byly vydány v r. 1935
až 1937 "Státní akty o věčném· ulívání plidy", kdežto
sovchozům, rybářským kolchozům, výrobním družstvům,
městům, vesnicím městského typu, státním družstvům a
veřejným úřadům, organizacím a podnikům je vydáván
"Státní akt na právo ulíváni pudy".
Státní akt je tištěn ml. kvalitním papírů. s vodotiskem

státního znaku a ,je vložen do tvrdých modrých desek
s vyraženým státním znakem. V aktu je uvedena cel-
ková výměra veškeré půdy daná do užívání a přehled-
flÝ schematický plán vnějších hran,ic užívané půdy. Po-
slední strana aktu je určena pro zápisy o změnách
v užívání (výměry) půdy.
'U kolchozů jsou vedeny t'Zv. "Kolchoznf šňlirové

knihy". Knihy mají formát 210X300mm, vazba tvrdé
modré desky s vytlačeným státn!m znakem a listy jsou
spojeny šňůrou, jejíž konce se opati'ujípečeU OVV.
Kolchoz vede dvě šňi'lrové knihy.
V první knize je v prvni části zapsána celková vý-

měra půdy (podle Státního aktu), v druhé části, celko-
vé výměry půdy podle kultur a v třetí části jsou .roze-
"psány výměry záhumenků užívané kolchozníky.

V druhé knize, pouze v UeU části, je zapsána pl1da
uŽívaná nekolchozníky, 'např. dělníky, učiteli, důchod-
ci aj,
Zápisy změn v. kolchozní knize provádí tičetní kolcho-

zu, a to vždy pouze podle příslušného dokumentu (vý-
měr OVV, usn,esení védení kolchozu aj.).

3. Mlll'lcké metody vyhotovování map pro kolchozy,
sovchozy, města a jejich udrlováld

Mapy jsou vyhotovovány převážně leteckou fotogram-
metrt\:, odděleně pro každou organizaci a zpravidla
v místní soustavě bez připojení na státní trigonometric-
kou síť. .
Mapy kolchozl1 [sovchozů) jsou vyhotovovány pře-,

vážně v měř. 1 : 10 000, výjimečně ,1 : 5000 .(pro specl~lní
kultury) a 1: 25 000 pro stepní kolchozy [sovchozy).
Výměry jednotlivých pozemků [parcel) jsou vyznačeny
přímo na mapách. Tato měřítka jsou zcela dostačující,
uvážíme-li, že kolchozy, a sovchozy hospodaří na pl1dě
ČJ několika tisících hektarů a při velikosti "pozemkl1
[honů) několika set hektaJ;ů.
Místní trať kolchozu je zobrazena na schematické

mapě v měř. 1 :.2000, zpravidla vyhotovené zvětšením
fotoplánú měř. 1; 5000. Místní trať kolchozu je jedno-
značně oddělena - dřevěnými koly - od polní tratě.
Vnější obvod kolchozu je v přírodě ohraničen dřevě-

nými koly délky asi 150 cm, f1l 15-18 cm s vypáleným
státním znakem. '
Mapování leteckou fotogrammetrlí pro tičely zeměděl-

ské provádějí chozrasčotní podniky "Všesvazového úřadu
pro zemědělské mapování". Mapování pozemními me-
todami [zpravidla tizemí menš~ho rozsahu) provádějí pro-
vozní skupiny oddělení úprava osevních postupl1 oblast-
ních [krajských) správ zemědělství.
Za udržování map v kolchozech je přímo odpovědný

staršl zeml~strojitěl při OVV. Změny jednoduché a ma-
lého rozsahu (např. u záhumenků) zaměřují kolchozní
mě.řiči [jsou to pracovníci kolchozu, vyškdlení pro tuto
prácistaršlm zem~eustrojitělem). Některé práce menšlho
rozsahu, pokud časově stačí, provádí starší zemleustro-
jitěl OVV [je na okrese sám), Měřické práce v,ětšího
rozsahu pro kolchozy a veškeré, práce pro sovchozy pro-
vádí provozní skupiny oblastních správ zemědělství.
Zaměřování změn pro jiné organizace [např. doíy, prů'

myslovépodniky aj.) provádějí tyto organizace vlastními
silami; nebo je objednávají u projektových složek.
Mapování měst provádí ,,(Jřad pro letecké mapování

měst" (chozrasčotní organizace Gosplánu svaz. republik).

Mapy měst' se vyhotovují převážně v měř. ,I : 2000 a
zpravidla ve vlastní (smluvené) místní soustavě navázané
ml jednotnou státní trigonometrickou síť. Tisk polohopisu
I vrstevnic je proveden černě, u kultur se použfvá ploš-
ných značek, vyznačují se stromy v ulicích aj., takže
mapa nepůsobí přehledně. Udržování těchto map tzv. "De-
žurnyj plán goroda" provádí "Byro technické inventarl-
zace měst". .

4. Závěr

Hlavním tičelem evidence a registrace plldy v SSSR je
'- zjišťování půdního fondu v globálních [celkových) vý-

měrách podle druhl1 pozemků [kultur] jednotliVých
uživatell1 [sektorů] a správného využívání půdního
fondu, "
přesné registrování ft střežení správného užívání plldy
v rozsahu uvedeném ve státnlch aktech o věčném
užívání půdy nebo o právu užívání půdy.
V elaborátech evidence a registrace 'půdy, včetně kol-

chozních šňiirovýchknlh, jsou vedeny pouze celkové vý-
měry druhů pozemkl1 podle jednotlivých skupin užIvatelů
[sektorů]. Výměry Jednotlivých pozemků jsou uvedeny
pouze na mapách. Jen ve městecll, kromě vedení celko-
vých výměr druhů pozemků, jsou též vedeny ve zvláštních
seznamech výměry jednotliVých pozemků - parcel. '
Evidence, a registrace půdy v SSSR je budována na

zcela jiných základech než je' tomu V ČSR. Půda v SSSR
je výhradním vlastnictvím státu - není majetkem a nemá
peněžitou hodnotu - a je dávána do bezplatného UŽívání.
Uživatelé půdy jsou povinni vést vlastní evidenci [mapo-
vou a písemnou) a změny ohlašovat příslušnému orgánu,
který tyto změny promítá do státní evidence a registrace
plldy.
Srovnáme-li vedení evidence půdy u nás a v Sovětském

svazu, nutně docházíme k závěru, že vedení evidence
půdy v ČSR u dvou orgánl1, tj. u národních výborl1 a
okresních měřických ~tředlsek v téměř stejném složení
operátl1, se jeví, zejména v budoucnu, nehospodárným.
Bude proto naší snahou využít v největší míře získaných
zku!ienost! z evidence a registrace půdy v SSSR ve vhod-
né aplikaci 'na naše podmínky.
V závěru o'ceňujeme nevšední přátelskou ochotu při

poskytováni Informaci a dokumentace, zejména soudruhů
v KYJev~a Stallnu.

526.99: 624= 82 Brajt, P. I.
Medveckij, Je. N.

Izmerenie osadok i deformacij sooruženij.(Měření
sedání a deformací staveb geodetickými metodami.)
Geodezizdat, Moskva 1959, J98 s.
Výstávba velkých obytných domů, průmyslových,

hydrotechnických a inženýrských staveb na podloží pod.
léhajícím deformacím vyžaduje, kromě zjišťování fysi-
kálně mechanických vlastností podloží, také systema·
tické sl~d6vání sedání a deformací staveb,pomocí pří-
'strojů ..

Systematické slédování deformací skýtá projektan-
tovi cenné ověření předpokladů statických výpočtů
a dává potřebné hodnoty př~ zajišťování bezpečnosti sta-
veb, neboť deformace, pokud nebyly spráNně uváženy
v projektu nebo včas zjištěny při přestoupení' některých
hraničních hodnot, mohou narušit normálhí exploitaci
nebo způsobit i katastrofu celé stavby. Na podkladě
včas zjištěných hodnot deformací můžeme učinit po-
třebné zákroky a tím předejít škodám.
To je základní myšlenka velmi pěkné publikt;tce prof.

Brajta a inž. Medveckého, ve které jsou popsány, zdů-
vodněny a oceněny metody měření deformací staveb uží·
vané v SSSR. ěkoda, že práce pojednává vlastně jen
o deforn;lacích ve směru svislém; o deformacích ve směru
horizontálním jedná jen v souvislosti s deformacemi
vertikálními.
Protože tato kniha je v určitém směru pionýrská

aobsah~je řadu cenných zkušeností, probereme ji po-
drobněji zejména tam, kde nemáme našich vlastních
zkušeností nebo kde se naše zkušenost Hiší od sovětských.
Látka je rozdělena do osmi hlav.
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I. h'lava pojednává obecně o sedání a deformacích sta-
veb, o jejich příčinách a o klasifikaci metod měření.
Pohyb stavby a její deformace jsou způsobeny vlast-
nostmi podloží (stlačitelnost, nestejné geol. složení,
kolísání hladiny spodní vody), náporem yětru, vli-
vem teploty a mrazu; vibrací (chod strojů) aj. Pro-
jevují se sedáním staveb, jejich náklonem, průhy-
bem, kroucením, trhlinami aj. V souvislosti se Se-
dáním jsou uvedeny 3 stupně stlačitelnosti podloží:
1. málostlačitelné - koeficient stlačitelnosti menší
než 0,005 ems/kg, střední sednutí staveb nepře-
kročí 5 cm,

2. středně stlačitelné - koeficient stlačitelnosti
0,005-0,05 ems/kg, stř. sednutí 5-15 cm,

3. velmi stlačitelné - k. s. vyšší než 0,05 ems/kg,
stř. sedání vyšší než 15 cm.

Celková hodAota sedání se skládá ze sedání způsobe-
ného narušením struktury vrchní vrstvy podloží, vlivu
zatížení podloží stavbou v počáteční fázi a biJhem delší
doby a sedání vzniklého změnou složení podloží.
Jako příklad je uvedeno skutečné sedání některých

staveb:
základ, piliře mostu přes řeku Kazanku poklesl
o 2,05 mi

uzávěry kanálu ••Rein-Chern" o 1,46 m atd.
Na písčitých půdách a velkozrnitých podložích je

rychlost sedání zpočátku velká, ale sedání rychle zaniká,
zatímico na půdách malozrnitých (hlíny) je tomu opačně.
V době dokončení stavby bývá její sednutí na půdách
hlinitých menší než na půdách písečných. Ná hlinitých
půdách trvá sedání i staletí. Např. chrám sv. Marka'
v Benátkách, vystavený v VII. století, ještě sedá. Věž
v Pise se naklonila již o 320 cm a náklon se zvětšuje
o 2 mm ročně. ,
Měření sedání dává materiál k posouzeni' stálosti

stavby a dovolí včas projektovat opatření k odstranění
deformací nebo včas provést opravné práce. Předpoklá-
dané deformace se velmi často značně liší od skutečných.
Metody měření dělíme na fysikálně mechanioké pozo-

rování a měření metodami geodetickými a jinými. Ke
geodetickým metodám patří geometrická nivelace, hy-
drostatická nivelace, mikrotriangulace, měření 04 přímky'
a fotogrammetrické a stereofotogrammetrické metody.
V SSSR se provádí měření deformací již od r. 1928,

v Evropě a v Americe asi od'r. 1918.
V hlavě II. jsou popsány různé druhy výškových

znaků a jejich rozmístění. Po~ornost je třeba ,věnovat
zejména umístění a osazení nehybných výškových zna-
ček (reperů). Jak zkušenosti ukazují, mohou být i staré
stavby jen zdánlivě nehybné. Např. v Oděse změnilo za
dbbu od r. 1916 do r. 1926 5 nivelačních značek svoji
výšku o 11,2 až 70,2 mm.
Dále jsou popsány různé typy hloubkových reperů

a jejich stabilisace a různé druhy nivelačních značek.
Je třeba\založit takový počet reperů, aby byla možná

vzájemná kontrola jejich stálosti a aby chyba v měření
nepřekročila ± 1 mm. Kontrolních značek se volí tolik,
aby bylo možno určit hodnoty sedání náklonu a průhybů
pozorovaného objektu. Průměrně volíme značky 1O~12.
m od sebe.
Hlava III. a IV. obsahuje měření sedání geome-

trickou nivelací. Rozlišuje se měření nivelací III. ř.
a I. řádu.
Nivelace III. řádu je možno užít všude tam, kde

rychlof'lt sedání stavby převyšuje 5.1D]n za měsíc. Do-
pustná chyba uzavřeného polygonu je dána výrazem
!h = ± 2Vn mm, kde n je počet stanovisek pořadu. Po-
řady se vyrovnávají přibližovací metodou nebo metodou
ekvivalentní záměny prqf. Popova .. Jako příklad je
uvedeno měření sedání mostu, s rozmístněním značek
i způsobem nivelace. U nových staveb se měří 2-3
etapy, u starých 1 etapa ročně.
Velká pozorno~t a hodně místa (str, 72-116) je vě-

nováno měření sedání velmi přesnou nivelací (nivelace
I. ř.). Tohoto způsobu se užívá zejména u staveb velkého
rozsahu, vysoké důležitosti nebo kde je třeba v krátkém
čase (1-3 měsíce) určit rychlost i přírůstek sedání. Délka
záměr do 25 m, průměrně 10-15 m. Jetřeblt mvelovat
v uzavřených pořadech, při dvou horizontech přjstroje.

Lépe je nivelovat jednou latí. Při dvou latích je postup
.měřenípři prvním horizontu z, p, p, z, při druhém p, z,
z, p. Při dalších pořadech (více než 3 stanoviska!) ni-
veluje se tam a zpět. Dopustný rozdíl je ± 0,3Vn mm.
Z přístrojů sovětské výroby se užívá nivel. přístrojů

NA-I, NPG-Nr 1, Zeiss A, NPGB-Nr 2 a NB. Nejpřes-
nějším z nich je NB se zvětšením 46-49násobným
a citlivostí libely 8-10"/2 mm. Ze zahraničních pří-
strojů pak Zeiss Ni 004 a Zeiss-Opton Ni 2. Latě jsou
délky 0,3,0,5, 1,0, 1,7,2,0 a 3,0 m s invarovým páskem
a čárkovým dělením. Stupnice jsou proti sobě posunuty
o 2,5 mm. Chyba v dělení nepřekročí u jednotlivých
dílků ± 0,02 mm, u celkové délky latě ± 0,15 mm.
Podle sovětských zkušeností zachovávají latě nezmě-
něnou svoji délku po řadu let. Z příslušenství je zajímavý
plechový štít, který chrání dalekohled před náhodným
nárazem a před sluncem, zařízení k osvětlení lati a pod-
ložky pod nohy stojanu (zapadávání).
Dále následuje rozvaha o potřebné přesnosti měření,

hlavních chybách velmi přesné nivelace, dosahované
přesnosti, organisaci práce a periodách měření. Podle
autorů dovolují sOl1časné přístroje určit sedání staveb
s přesností do desetin ba i setin milimetru. To je přesnost
vyhovující cílům výzkumným; pro praktické cíle měření
sedání stačí přesnost ± 1 mm. .
Teoretická chyba měření pře~ýšení na jednom stano-

visku je při použití jednoho horizontu ± 0,04 mm, při
dvou horizontech ± 0,03 mm.
Prakticky vlivem vnějších okolností bude přesnost mno-
hem nižší. Podle zkušeností CNIIGAiK je nutno počítat
s chybou± 0,13 mm.
Uvažujeme-li mezní chybu jako dvpjnásobek střední
chyby bude M = ± 2m Vn = 0,26Vn:mm při průměrné
délce záměr 25'm, bude M
pro pořad dlouhý 0,5 km . . . . . . . ± 0,8 mm,

1,0 km . . . . . . . ± 1,2 mm.
Tak můžeme vypočítat, kolik smí mít pořad stano-

visek, aby chyba nepřekročila ± 1 mm.

Etapy měření se volí podle;

1. etap stavby (kladení· základů, jednotlivých etáží,
bloků nebo stěn atd.), do dokončení stavby se měří
v intervalech 1-3 měsíce, po dokončení 2-3krát
za rok; později 1-2krát za rok; při objevení trhlin
se měří vždy za 2-4 týdny;

2. vlastností podloží (písky, jíly, skála ap.);
3. vnějších okolností (např. plnění nádrže přehrady,

oslabení základů podzemními pracemi aj.).
V periodě stabilisace sedání stačí měřit jednou za
2-3 roky.
V § 22 je popsán způsob zpracování měřického ele-
borátu.
Dopustná chyba uzávěru je dána m~zí

u I. ř. . ± 0,3Vn
u II. ř. . ± 1,0Vn

kde n je počet stanovisek.
'Pořady se přesně vyrovnají jen jedenkrát. Prvé mě-

ření a prvé vyrovnání je nutno provést přesně. V dalších
etapách stačí užít u vyrovnání přibližných metod. Přes-
nost měření se oceňuje před vyrovnáním

a) z uzávěrů pořadů:

kde znal!í:

hl '" uzávěr pořadu v mm,
n '" počet stanovisek,
N ... počet pořadů; .
[L] .. délka pořadu v km;

± V [n]
[L]
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a po vyrovnání:

kilometrová chyba /lJun ±V [pó
8
]

N-r
N počet pořadů
r počet uzlových bodů
p váha pořadu
Ó ••• oprava pořadu I

Stř. nahodilá chyba na I km nemá překročit ± I mm.
K vyrovnání se užívá také způsobu Lltzzariniho, založe·
ného na podmínce [vv] + [v/v'] ~ min.
Po každé etapě se sestavf technická zpráva a dAle se

sestavují přehledné zprávy za každý rok a konečně za
celou dobu do stabilisace stavby. Ve zprávách jsou tl;lo-
bulky a grafy deformací v závislosti na čase, přibýva-
jícím tlaku stp.vby', isočáry sedání apod. Počítá se abso-
lutní sedání a náklon základu, relativní náklon, rela-
tivní průhyb, zkřivení konstrukcí způsobené nerovno-
měrným sedámm zl\kladů aj.
K této kapitole je nutno přičlenit někoHk poznámek.

Pozoruhodná je přesnost dělení sovětských invaro-
vých latLMěříme-li přistrojem Wild N2 (bubínek v roz-
sahu ,ľ cm) na Zeissovu lať (1/8 centimetrové dělem) mů-
žeme pointovat dvakrát. Při tomto dvojím pointování
se při našich pracích často ukázal rozdíl 0,1 mm který
ani několikerým opakováním se neodstranil. To' ne-
ukazúje na vysokou' přesnost dělení. I Ani stálost délky
laťového metru si nemůžeme poohválit; naopak, změny
pozorované u různýchZeissových lati jsou dosti značné.
/Pokud jde o uvedený způsob observace, jeho možno do·
poručit tam, kde máme zajištěnou neměnnou polohu
stativu, což u nás většinou nElní. Naše přesnost určení
převýšem z jednoho stanoviska souhlasí dosti dobře se
zkušen6stmi CNIIGAiK. ' ,
Pro určení dopustných 9dchylek užívá se' v SSSR

vzoroů, kde dopustná odchylka určitého pořadu je zá-
vislá na počtu jíJho stanovisek, "(Jvážíme-li přesnost nive-
lace dosahované u nás při měření déformací (a v SSSR
bude pravděpodobně stejná), která je přibližně dána vý-
razem 0,4 VLkm, zdá se" že sovětské vzorce dopouští
příliš široké meze. Podle autorů je průměr. délka záměr
:10 ..;- 15 Jh. Pro pořad dlouhý 1 km bylo by tedy M";,, ±
± 1,5 ..;- 1,8 ~m (pro dvojnásobe~ stř., chyby). Uka,zuje
se, že pro ,tento účel nevyhovuje dobře ani vzorec náš,
ani 'Sovětský a že bude třeba hledat, nový (např. polský).
Hlav,a V. je věnována metodě hydrostatické nivelace,

která je' založena na zákoně spojených nádob. Tato me-
toda má proti jiným metodám výhodu nepřetržitého
měření nerovnoměrných relativních i absolutníohsedání / '
i v místech nedostupných pro nivelaci. Zvlášť výhodná
je ve spojení s automatisací záznamů.
Po krátkém historickém ,vývoji následuje popis pře-

nosného hydrostatického přístroje Tercagiho a jemu po-
dóbn,ého přístroje sovětské výroby 7;n. "Uniproměd".
V podstatě jsou to dvl:í skleněné nádobky spojené gu-
movou ha\licí.a naplněné destilovanou vodou. Úroveň
vody v nádobkách se určuje pomocí odečítacího zařízem
skládajícího se z mikrometr. šroubu zakončeného ostřím
a stupnioe smilin;l.etr9vým dělením. Teoretická přesnost
přístroje je značně vysoká (stř. chybačtem mk = ±
± 0,02 ";-'0,04 mni) . .,V'praxi se ukázalo, že vlivem růz-
ných vnějších pramenů chyb (změny výšky kapaliny
v měřických trubicích vlivem sedám; teplotné vlivy,
chyby čtení s\tupnic aj.) je možno celkovou chybu měřem
sedání ohodnotit na ± 0,5 nim. Celkem lze označit hy-
drostatickou nivelaci jako perspektivní měřickou me-
todu. "\ '
Vsoučasné dopě se V SSSR i v cizině měří sedání, de-

formace a horizont. pohyby staveb hlavně metodou geo-
metrické nivelaoe, triangulace a měřením k přímce. Ne-
výhodou těchto metod je, že, každá z nich určuje jen
jeden druh deformace a. dále, že,tyto metody jsou zI,lačně

pracné. Fotogrammetrická metoda - jíž je věnována
hlava VI. - umožúuje určit současně jedním přístro-
jem deformace řady bodů ve ,dvou směrech:horizon-
tálmm 'a vertikálním;stereofotogrammetrická metoda
dovolí zji~tit pohyb ve třech směrech: ,X, Y, Z. Měření
metodou' fotogrammetrickou se děje pomdcí periodic-
kých smmků speciálních značek upevhěných na objektu
a pořízených fototheodolitem. Snímky se vyhodnotí na
stereokomparátoru a jednoduchým vyčíslením se určí
pohyby značek s dostatečnou přesností.
K měření je možno v SSSR použít fototheodolitu a ste-

reokomparátoru "Geodezija" (které jsou v práci po-
psány a vyobrazeny), fototheodolitů C-3b, TAN a j.
Vzdálenost stanoviska theodolitu od kontrolních zna-

ček je, vázána žádanou přesností' měření deformací
I ..;-2 mm a danou rozlišovací schopností emulse 0,01
mm. Podle toho je třeba stanovit takovou minimální
vzdálenost, ze' které můžeme ještě qOiltat dostatečně
ostrý obraz pozorovaných značek.
Tuto vzdálenost určíme ze vzorce:

fk'
Y - ;::-n

k~ , \
Y ... vzdálenpst theodo~it - kontrol. značky,
fk ••• ohnisková vzdálenost fot9theodolitu li
A .. ' ostrost zobrazení.

Pro theodolit C-3 b, !k = 200 mm, n = 25; při A =
= 0,01 mm bude

Y = 0~gI0~~5 = 160 m.

Při rozlišovací schopnosti ,emulse 0,01 a !k = 200 mm
bude možno ze vzdálenosti 160 m měřit pohyby větší než

, L1z , ' L1x 160 000
L1Z = Y 7k nebo L1X = X 7k = 100. 200 = 8 mm "

Vidíme, že přesnost při fotografování z této vzdálenosti
nevyhovuje. Vzdálenost můžeme zkrátit za cenu zmen-
šení ostrosti obrazu. Pro y, = 16 m bude L1Z = 0,8 mm.
Zkušenosti ukázaly, že takto zmenšená ostrost obrazu
nezmenšila jE;lštěpřesnost vyhodnocem za stereokom-
parátoru. '
Kontrolní značky mají tvar bílého čtverce s černým

křížem velikosti '20 mm. Vzdálenost Y ~,16 m je nutno
měřit s přesností do ± 80 mm.
Při teoretickém oceúování přesnosti měření deformací

touto metodou vychází autoři ze vzorců

mAz mAx
mAZ = ± L1Z-:IZ a mAX =± L1X--:1X'

z nichž po dosazení
L1Z = L1X = 30 mm, mAz= mLlx= ± 0,005 mm,

L1z = L1x= 0,3mťn

dostávají pro dané veličiny teo~etickou přesnost

mAZ = mAX = ± 0,5 mm,

Při provedení pokusu s fototheodolitem C-3b bylo
měřeno ze vzdálenosti 10 a 16,m na značky, jímž bylo
možno pohybovat a\jejichž pohyb bylo možno přesně
měřit. Bylo dosaženo těchto výsledků: ,
pro l:í == 10 m mAX= ± 0,8 mm, mAZ= ± 0,9 mm,
pro Y ~ 16 m mAX= ± 1,1 mm, mAZ= ± 0,9 mm.
Autoři· pokládají' tuto progresivní metodu za metodu
s širokouperspektivou, ale pro určité potíže ji doporučují
hlavně jen při' odkrytýc~ inženýrských stavbách (pilíře
mostu, jeř~bové dráhy apod.).
,U nás nemáme dosud zkušenosti s touto 'metodou

a z publikace je možno soudit, že ani v SSSR nebyl
v tomto směru překročen rámec pokusů. Z toho, co bylo
řečeno můžeme odvodit: '
1. Protože není možno s dostatečnou přesÍlOstí, ale-
spon v současné době, použít tétomeťody pro foto-
grafování z větš.( vzdálenosti, nebude ji možno zpra-
vidla vyUŽít uvetších staveb vůbec (přehrady, výš-
kové stavby atd.). ,

2. Metoda,vyžaduje nehybné st\tnovisko (pilíř) ll: jsme
tedy v podopné situaci jako při ,mikrQtriangulaci,

\
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kde nehybnost stanoviska v bllzkosti požadovaného
objektu musíme nákladně zajišťovat.

3. Je otázkou, zda u otevřených inženýrských staveb,
kde se často jedná jen o zjištění sedání několika
bodů konstrukce, nebude použití druhých geode.
tických metod (nivelace) přesnější, rychlejší a lev-
nější.

V hlavě VII. jsou popsány metody měření náklonů
staveb. Jednoduchým způsobem může být náklon ur·
čován těžkou oloÝIlicí nebo lépe dobře rektifikovaným
theodolitem ze dvou na sebe kolmých směrů. Změnu
náklonu můžeme určit také protináním vpřed měřením
změn horizontálních úhlů od pevných směrů (podobně
jako určujeme horizontální pohyby kontrolních bodů
přehrady protináním vpřed). Měření se vyhodnotí gra·
ficky. Přesnost se zvýší protínáním ze tří stanovisek
(chybový obrazec).
Dále, jsou uvedeny způsoby měření náklonů staveb

stupňovitého tvaru. Postup je přibližně stejný, jaký je
užíván' u nás.
Do této kapitoly je zahrnuto také určení změny ná·

klonu pomocí klinometrů a mikroklinometrů. Přenosné
švýcarské klínometry jsou u nás známé. Nový je so·
větský staniční klinometr konstrukce Vidujeva a Grži-
bovského, který se skládá ze tří přesných libel, rozlo·
žených po 45° od sebe na tuhé kovové desce a příslušných
odečítacích zařízení. •
Hlava VIII. pojednává o metodách měření trhlin.

Nerovnoměrné sedání stavby a její deformace jsou často
doprovázeny trhlinami v jejích nosných konstrukcich.
Podle J. M. Litvinova okolo ~5 % staveb má trhliny,
které je třeba vyšetřit. Systematické sledování trhlin dá
materiál, z něhož můžeme předběžně usuzovat na průběh
deformací i bez měření sedání stavby. Prodlužování a roz·
šiřování trhlin měříme jednoduchými způsoby a k úda-
júm vždy připisujeme datum. Velmi často se k měření
užívá různých druhů pásků, upevňovaných kolmo
k trhlině. Přesnost měření 0,2 -:--0,3 mm.
K měření prostorových změn se v SSSR užívá zařízení

F. A. Beljakova, skládající se ze dvou sádrových desti·
ček, opatřených hroty a upevněných na objektu po obou
stranách' spáry. Měřením změn vZdáleností mezi přísluš.
nými hroty dostaneme vzájemný pohyb obou destiček.
VŮSR užíváme t. r. dilatometi:ických skob naší 'kon-
strukce (Cach, Ůermák).
Kniha je zakon&ena- pOPIsem-měření sedání a defor-

mací základů výškové budovy u Ůervených vrat
v Moskvě. Centrální budova o 27 patrech je (včetně
věže) vysoká 138,5 m. Základy jsou měkké, silně stlači·
telné (písek), silně nasycené vodou. "
S měřením sedání bylo započato v květnu 1949.K pro·

vedéní podzemních prací ve vodou nasyceném podloží
bylo užito umělého zmrazení. Narušení struktury způ'
sobilo na jedné straně zdvih o maximu + 62 mm,na
druhé straně pokles až 0-36 mm. S tím bylo nutno po·
čítat při dalším postupu práce. V září 1950 bylo započato
s odmrazením základů. Jeho nerovnoměrnost měla za
následek intensivní rychlost sedánf základu centrální
budovy (až 0,76 mm za 24 hodin). Celkové sedání cen·
trální části činilo 92 až 177 mm.
Dále je uvedena řada grafů a tabulek, které velmi

názorně osvětlují pohyby základu a dávají tak cenný
materiál praxi. '
Uspořádání celé práce je přehledné, výklad názorný

a srozumitelný. Kniha obsahuje hodně obrázků a ná·
kresů, které text vhodně doplňuji. POpiili ~~skjsou velmi
pěkné.

52:03=2. Rudeaux, L.
de Va'ucouleurs, G.

Larousse Encyclppedia of Astronomy. Vydalo naklada·
telství Batchword Press Ltd., Londfn 1959. Stran 506,
obr. 806.
Anglický překlad francouzské populární astronomie

je pro nás zajímavý ze dvou důvodů: překlad byl re-
vidován profesorem astronomie Manchesterské univer-
sity Zdeňkflm Kopalem a kniha byla vytištěna v Česko-
slovensku, odkud též prof. Kopal pochází. Kniha má
vkusnou úpravu a výborný tisk textu i ilustrací.

Je to pilehted současných vědomostí o naší zemi
(včetně základů geofyziky, meteorolOgie atd.], sluneční
soustavě i vzdálenějších tělesech J;lebeských, psaný vel-
mi populárně, bez· používání matematiky. Větší část
knihy je věnována' popisné astronomii a nezabývá se
mnoho spekulativními úvahami o stavbě vesmíru, jeho
vzniku apod. Na konci je připojena stať o metodách
astrofyslkálního výzkumu a spektrálnf analyse. O vý-
znamu umělých družic pro astronomii je v knize pouze
21 řádek. Rovněž o praktickém významu astronomie
Jlení v ní téměř nic. Nedostatkem je též, ž~ některé
otázky, úzce spolu souvisíCí (např. různé pohyby Země,
které by mohly zajímat geodety], jsou rozděleny do ně-
kolika kapitol. Kniha je doplněna obsáhlým, ale dosti
nepřehledným rejstříkem.
Nespornbu předností jsou však obrázky, které svou

názorností velmi usnadní začátečníkovi pochopení zá.
kladnícJ: pojmů, především ze sférické astronomie [sou-
řadnice, zdánlivé a skutečné pohyby těles nebeských
atd.). Studium této části knihy může být prospěšně všem,
kteří se zajímají o použití! astronomie v geodézii, k prv-
nímu seznámení se s pohyby těles, jichž se přitom uží-
vá. Rovněž množství výborných fotOgrafií přesvědčivě
dokumentuje mohutný rozvoj dnešní astronomie. Tato
srozumitelně psaná a krásně vydaná kniha jistě přivede
do řad anglických astronom(l-amatérů další zájemce.

\
G. Karský

526:330.6 Víte k, J.
Organizace a ekonomika. Učební text pro IV. ročník

průmyslových škol zeměměřických napsal inž. Jaroslav
Vít e k, pracovník ÚSGK a vydal ústav odborného škol-
ství ve SNTL v r. 1960.. . '
Publikace o 162 straná,ch je rozdělena do 10 kapitol:
I. Organizace a řízení v oboru geodézie a kartografie.
II. Ekonomika práce.
III. Plánování - všeobecné pojmy.
IV. Výrobní plán na ústavech geodézie a kartografie.
V. Materiálně technické zásobování.
VI. Základní a oběžné prostředky.
VII, Vlastní náklady výrobní činnosti v geodezil a kar-

tografii. .
VIII. Financování a chozrasčot.
IX. Národohospodářská evidence.
X.Pracovní právo.

Tato J.miha je prvním souborným zpracoVáním eko-
nomiky a organizace v oboru geodézie a kartografle se
stručným výkladem základních pojml1. Ukaz\1je studen-
tům vzájemné vazby Částí a ukazatelů techríicko-hospo-
dářského plánu i činnosti oboru.
Četné příklady, tabulky, schemata, osnovy a grafy

usnadňují pochopení slovního výkladu. Autor rozebírá a
zdůvodňuje, že odvětví geodézie a klartografle patří do
sféry materiální výroby a nikoliv do správní nebo jiné ne-'
Výrobní činnosti, neboť v něm' vznikají užitné hodnoty a
vytváří se část úhrnného společertského produktu. Tato
problematika. byla též posuzována s obdobnými závěry
v jedné, z diplomových prací Vysoké školy ekonomické_
Některé v knize uvedené zákony a vládní nařízení se

v souvislosti s dovršováním socialistické výstavby v naší
vlasti již změnily např.: Zákon o placenij dovolené IIp zo-
tavenou (nyní Č. 81/59 Sb.], zákon o nemocenském po-
jištění zaměstnanců (nyní č. 16/59 Sb.], zákon o sociál"
ním zabezpečení (nyní č. 17/59 Sb.) apod., které sl čte-
nář sám doplní. Změnila se též platová a prémiová sou-
stava platná-od počátku roku 1960.
Jednou z velmi důležitých otázek je tvorba cen. Autor

uvádí (str. 110), že výrobní předpoklady na ústavech
jsoU tak vyrovnané, že lze zavést jednotné ceny. Tyto
předpoklady však nejsou ještě plně vytvořeny, neboť
ústavy jsou vybavovány novými produktivnějšími stroji
postupně, nemají stejné složení kvalifikovaných kádrů,
jen některé ústavy mají vlastní provozní budovu, kde
lze pracovní činnost mnohem lépe organizovat apod.
Výsledky realizace a náklady výroby jsou odchylné
proti stejným cenám za tutéž práci.
V knize je zhuštěně podáno mnoho pnlblémů. Ně-

které by potřebovaly podrobnější výklad - např. otáz-
ky statických a dynamických normativl1 nebo pevných
a pohyblivých nákladových položek při překročení plánu
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výkonů. Na str. 109 je podán stručn'ý výklad snižování
cestovních nákladů, které činí 12 % vlastních nákladů.
Z možností úspor uvádí autor jen překračování výkono-
vých norem při práci v terénu nebo zapojování dělníků
z místa proVáděné práce. Velmi podstatnou úsporu však
přinášejí takové technologické postupy, které snižují
množství živé práce v terénu, jako např. fotogram-
metrické metody. Snižování jinak nutných ztrátových
časů při práci v terěnu umožňují též .pohotové a v pro-
vozu levné dopravní prosti'edky. apod.
Publikace je velmi významná a vhodná i pro pracov-

níky řídících a výrobních složek ú.stavů geodézie a kar-
tografie. lT/ž. Boh. Vol t í k

S18.3
• Investigation of the Accuracy of Readings On Align-
ment Nomograms by N. D. Haasbrock, Lecturer at the
Technological University of DeUt, Holland, 19S9, Publica-
tion of the Geodetic Ltlstitute Delft, Hol.land. (Vyšetřo-
vání přesnosti čtení na spojnjcových nomogramech, N. o:
Haasbrock, docent vysoké školy technické ,Vi Delftu, Ho-
lantll/ko, 19S9), str. 172, obrázků v textu 26, tabulek
v textu .98, nomogramů v dodatku 42; publikace Geode-
tického ústavu v Delftu.
Autor provádí" statistický průzkum přesnosti Čtení na

spoj'nicových nomogramech. V dosavadní literatuře no-
mografické jsou zpravidla odvozovány vzorce o míře
přesnosti čtení na spojnicovém nomogramu z geometric-
kých vztahů mezi elementy nomogramu (':aapříklad z po-
lohy a tvaru nositelky stupnice a indexu - indexem ro-
zumíme na spojnicovém nomogramu. přímku spo"jující
body o daných kótách na dvou stupnicích a 'protínající
třetí stupnici v bodě, jehož kóta je řešením]. Není téměř
vůbec publikován statistický materiál, který by podepřel
opráv'"1ěnost geometricky oqvozených vzorců. Například
sovětští nomografikové Pěntkovskij a Něvsklj uvádějí ve
svých učebnicích, že horní hranice geom.chyby "1 při
čtení na stupnici, proťaté indexem pod úhlem a je

8
. 81 = 81nOl: ' (1)

I ,\ '

kde" já horní hranice geom.chyby při čtení' na stupnici
proťaté indexem kolmo. N.D. Haasbrock na základě r:oz~
sáhlého statistickéhoprtlzkumu dovozujé, že lépe by
skutečnost vystihl vzorec. i

. 8
~1 = Vsill~ ' (2)

I

žetétly homí hranice. "1 geom. chyby bude menší než
předvídal vzorec (l), odvozený form,álně z geom: vztahů)
úkaz vysvěHUj~ tím, že průrri'ěrný pracovník bude tím
pozorněji čísti na 'nomogramu, čím menší bude -uhel rt
indexu s nositelkou stupnice.
V práci 1'e řada dalších ..závěrů o tGrr,t,jak chyba čtení

závisí na velkosti dílku stupnice, v němž. interpolujeme,
na typu stupnice' (rovnoměrná, logaritmická apod.) atd ..
K statistickému prŮZkumu byly sestrojeny 42 spojni-

cové nomogramy pro vztallY, jež nepyly předem zveřej-
něny a 46 zkušebních pracovníků [vybraných ze střed-
ních technickÝ'ch kádtfl z různých holandských geode-
tických nebo technických ústavů) provtdlopro' !l'uzné
'Z~datté údaje celkem 54300 čtení na techo nomogra-
mech. Z ppdrobného statistického rozl:lOru, který je
v hlaVních rysech v práci uveden,byly pák činěny zá-
věry. z nichž jeděn uveden v rovniCi (2). SOUhrnný sta-
tistický'materiál je uložen v knihovně Geodetického.ústa-
vu v Delftu. .
Zkušební vztahy. II .nomogramy je zobrazující jsou

I v práci zveřejně:ay. Podrobně Je popsána a kriticky zhod"
nocénametoda jejich vyr9sování. a reprodukce.
význam' Haasbrockovy práce menÍ jeQ.omv tom, že pro-

vádí snad vůbec první větší statistický průzkum přes-
nosti čteni na sj:\ojnicových nomogramech. Spočívá hlavně
v možnosti aplikovat pbdobný pří~óý vědecký postup při
rozborech přesnosti ctení na různých optických měřicíéh
'přístrojích, stupnicích, .latích apod.' jak v geodézli, tak
i jinýl;h. technických vědách a tak prověřit, případně
zpřesnit vzorce odvozené zpravidla formální matematic-
kou cestoU.

Rozmanitosti
Vyhodnocení celostátního socialistického
soutěŽení 'o putovní Rudý prapor ÚSKG

a ÚV OSMH v ústavech geodél/:ie a kartografie
, za I. čtvrtletí 1960 .

526.331.876(437)
Od začátku roku se rozvrjelo socialistické soutěžení

především uzavíráním socialistických závazků na počest
lS. výročí OSVObození naší .vlasti Rudou armádou 11 ke
II. celostátní spart!lkiádě.
Závazky byly uzavírány nejen na splnění a překročení

čtvrtletního plánu a na splnění jmenovitých' úkolů, ale
též na přijímání nových, pokrokových a hospodárnějších
technologických postupů a pracovních metod. Ani .v akci
na zvelebení a zkrášlení měst a vešnic nez,il'stali pracující
ústavů geodézie a kartografie pozadu. Dále byly závazky
zaměřeny na pomoc zemědělství v rámci všenárodního
úkolu zvýšení úrodnosti půdy, tj. na technickou pomoc
při budování melioraci a .závlah.
Do socialistického soutěžení bylo v 1. čtvrtletí zapo·

jeno 96 % výrobních inženýrskotechnickýc;h pracovník I]
ústaVlt geodézie a kartografie.
, V sout/:ížním hnutí brigád socialistické práce byl uč.iněn
v ústavech další pokrok. Počet kolektivů, pfihlášenýchdo
tohoto hnutí, stoupl v 1. čtvrtletí o 17, takže koncem
1. čtvrtletí bylo v resortu ÚSGK 100 kolektiv!1 soutěžících
o tento titul, z toho 24 na Slovensků. Je v nich zapojeno
celkem 1062 pracovníků, z nich připadá na Slovensko 29'2.
Z přihlášených kolektivů byl do konce I. čtvrtletí udělen
titul brigáda socialistické práce třem kolektivům. K prv-
ním dvěma kolektivům, tj. kartografickému oddílu Oú::;K
v Bratislavě a OMS v Českém Krumlově, kterým byl již
dříve udělen titul brigáda socialistické práce, ,přibyl nyní
ještě kolektiv dvousnímkové totogrammetrie v Geode-
tickéní ústavu v Bratislavě.
M,ocným podnětem pro rozvoj socialistického soutěženi

v ,resortu ÚSGK je usnesení ústřední rady odborů. ze dne,
S. dubna 1960 o dalším rozvoji soutěžní('h kolektivů o t1~
tul brigáda SOCialistické práce a na něj navazující usne-
sení ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanC!l
místního hospodářství ze dne 22. dubna 1960. Lze' očeká-
vat, že po projednání obou těchto:usnesení v odborových
orgánech ústavů a na pracovištích bude do~ženo 'dalšího
kvalitativního skoku ve vývoji socialistického soutěžení
v ústavech geodézie a kartografie. . .
Všechny soutěžní podmínky splnilo šest ústavfl: Geode-

tický a topografjckýústav v Praze, KartografiCký a re-
produkční ústav v Praze, Geodetický ústav,! Bratislavě
a Oblastni ústavy geodézie a kartografie v Ceských, Bu-
dějovicích, Opavě a Pr8Šově. _'.
Po projednání v kólegiu .předsedy Ustřední správy

geodézie a' kartografie a -v předsedhictvu ústředního vý-
boru Odborového svazu zaměstnancfl místního llospodář-
ství bylo rozhodnuto udělit putovní Rudý prapor úSGK'
a úV OSMH Geodetickému ústavu v Bratislavě.
V tomto ústavu' byla nejlépe rozvinuta základní pod-

nJinka celostátní soutěže, vnitroústavní soutěž, jejíž orga-
nizacea kontrola se stala výhradní záležitostí odborové
organizace. Do soutěže bylo zapojeno 100 % výrobních
pracovníků, kteří soutěží za dosažení vzorné' kvality, sní-
,žení vlastních .nákladu, za zkrácení termínu a za zvyšo-
vání kvalifika'ce .kolektivů á jednotlivců, Kolektivy se
zavázaly mimo plán fotogrammetricky vyhodnotit, a
zobrazit skutečný stav těžby Slovenských magnezitových
závodi'! na třech lokalitách a vyhotovit pozemkové mápy .
dvou obcí fotogrammetrickou metodou. .
ústav velmi dobře rozvinul soutěž o ziskání titulu

"Brigáda socialistické práce". Z pěti kolektivů, soutěží-
cích o tento titul, byl již kolektivu dvousnímkové foto-
grammetrie za vynikající Výsledky, kterých tento kolek-
tiv dosáhl, titul udělen. Zvlášť je nutno ocenit zavádění
samokontroly fotogrammetríckých prací, které ved~ ·ke
zvýšení kvality totogram~netrického vyhodnocov~ní, tím
ke snížení rozsahu toporevise. Důsledkem toho Je zlev-
nění a zkrácerH cyklu vyhotovování topografických map.
Vysoce se hodnotí. úsilí pracovníků tohoto kolektiv~
o rozšiřování zkušeností, získaných v rámci družby s br!,
gádou komunistické. práce - z moskevského Aerogeode-
tickéno podniku .. Tato drUžba má' 'pří~ivý vliv na poli-
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tický. růst a socialistický způsob života nejen soutěžíCíh?,metrii; v každém případě je třeba. volit takovou' hustotU..'
kolektivu, ale i dalších pracovníků ústavu. bodů státní geodetické sítě, aby' jeden bod připadal nej-
Vedení ústavu a odborové organizace věnují pozornost výše' na plochu 50 km2 (minimum hustoty); v těžko pří-

kolektivům soutěžícím o titul brigáda socialistické práce:~ stupných územích (neschlldné bažiny, horské, masivy
i'celkovému rozvoji vnitr0\1stavního soutěžení, které prác s věčným sněhem) připustit v síti trojúhelníky o dlou·
vě cílevědomím působením brigád socialistické 'práce na hých, stranách. , ,
ostatní kolektivy znamenalo v hodnoceném období značný 4. Vypracování konkrétních plánů výstavby státní gefJ~
kvalitativní vzriist. Zejména pp kulturní.a politické strán- detické sítě 'jako podkladu pro topografic,k8 mapová"lí
ce se staly kolektivy brigád socialistické práce hybnou ve velj{ých měřítkách považovat za jeden ze základních
silou v ústavu. Celá! tato cílevědomá práce vedení ústavu, úkolů vědeckých a provozních kolektivll: přitom přihlížet
odborové oq;:anizace a brigád socialistické práce se zře- k fyzicko-zeměpisným podmínkám území, perspektivám
telně projevuje nejen v hospodářskýCh výsledcích, ale jejich hospodářského rozvoje, obec!\!} vědeckým i tech-
i ve výsledr;ícp masově politické práce. nick'o-ekonomickým, cílům; snažit se o nejmenší počet
Putovní Rudý prapor Ústřední správy geqdézie a karto~ stupM zhuštění sítě. '

grafie ,a ústředního výboru Odborového svazu zaměst- 5. Konference doporučuje prozkoumat otázku organi-
nanců místního hospodářství . odevzdali na slavnostní sace systematického a opakovaného měření na bodech
schůZi, ROH,vítěznému ústavu předseda Ústřední správy státní geodetické sítě s cílem sledování pohybů zemské
g\lodézie a kartpgrafie s.inž, Jaroslav Průša 'a předseda kůry.
ústředního výboru Odborového svazll zaměstnanců míst- 6. Světelné a rádíové dálkoměry JSou pokrokové pro-

I ního hospodářství s. Vác!p.v Beran. středky nové techniky; konf~rence doporučuje pcžádat
Tirák příslušné ihstituce o organisaci výroby takových pří-

strojů.
7. Je nutno dále rozvíjet nové prostředky pro geode-

tická měření i pro matematické zpracování měřických
výsledků; sClUčasně zdokonalQvat 'existující geodetické
stroje a pomůcky.
8. Hledat ,aové metody vyrovnání velkých geodetických

~~ ,

9. V otázce přípravy geodetických kádrů kohference
plně schvaluje a' podporuje opatření z poslední dOby
(zvýšení přípravy studentů v matematice a fysice a roz-
šíření provozníll:hpraxí). Je třeba dobudovat geodetické
fakulty. Hlavní správa geodézie a kartografie a jf pod-
řízené ústavy a podniky mají učinit taková opatření,
která' by umožnila osvědčeným pracovníkům z praxe pří-
pravu a studium na vysokých školách .
10. Aby se zvýšila vědecká a tecooická úroveň pracov-

níků z praxe, organisovat na zeměměřických vysokých
šl,olách kursy d současných výsledcích vědy a techniky.
11. Konference považuje za nutné, aby na Sibiři byly

vytvořeny vhodné podmínky pro vědecko-výzkumné prá-
Ce v oboru geodézie a topografie; doporučuje prozkou-
mat o.tázku zřízení pobočky moskevského Ústředního
vědecko-výzkumného ústavu geod.ézie,fotogrammetrie a
kartografie ,v Novosibirsku a vybudování geodetické la-
boratoře při Novosibi,ské pobočce Akademie věd SSSR.

Vykuti/

Vědecká konference o budování
geodetických sítí v SSSR

52!) :061.3 (47)

V.časopise Geodezija i kartografija., číslo 12/1959 jsou
uveřejněna sdělení o vědecké kóaferenci, která se ko-
nala ve dnech 26. až 30. října 1959 v Institutu geodézie,
fotogrammetrie a kartografie v Novosibirsku. Tématem
jednání konference byly otázky budování geodetických
sítí v SSSR, .
Konference se zúčastnili zástupci všech zainteresova-

ných složek: Hlavní správy geodezie a kartografie v Mo-
skvě, vysokých škol :civil·nkh i Vojenské akademie,
.Ústředního výzkumného ústavu geodézie, fotogrammetrie
a kartografie, Sibiřského oddělení Akademie věd SSSR
a dalších institucí.
Na konferenci byla přednesena řada referátů, z nichž

nejdiileŽitější bylyS. G. S u d a k o v a "Další rozvoj vý-
stayby státní geodetické sítě SSSR~', A. L Dur n ě v a
,,,Sch~ma. a poS.tupb~dování státní sítě SSSR,. nové uá-
vrhy a '1<: L. Pro V o l' o v ,a "Srovnávací zhodnoce.;J.í
pi'QSnosti úhlové, délkové a délkově úhlové sítě". Na zá-
věr konference. bylo .přijato usnesení, které naznačuje,
jaký bude další výVOj geodetických prací v SSSR. Tato
otázka jistě zajímá naše geodety.
V první čií.sti usnesení se konstatuje, že za 40 let so- I

větského .zřízení. bylo vykonáno mnoho geodetických
prací co. do rozsahu i jakosti. BylQzaměřeno 500 řetězců
astronomicko-geodetické, sítě; polygony této :sítě pokrý-
vají více hež dvě. tře"tinyp'~ochy SSSR a tvoří základ pto
jednotný systém souřadniG' na celém území SSSR. Tato
síť nemá obdoby v celém světě. V posledttích 10 letech
sovětští geodeti vybudovali velmi rozsáhlé plošné trigo- ...
nometrické sítě zvýšené přesnosti.
Úkoly,. které ukládá XXI. sjezd KSSS vŠemu sovětské-

mu lidu k vybudování komunismu vyžadují od geodetů
a kartografů splnění velmi rozsáhlých prllcí, z,ejména
ve východních obla;;tech SSSR; pro další národohbspo-
dál'skou výstavbu a abranu země je třeba důkladný
topografický průzkum. SOli-časnýrozvoj vědy a techniky,
v první řadě elektroniky, radiotechniky a automatizace
vyžaduje, aby byly do praxe zavedeny nové metody mě-
řel1í [rádiové a světelné dálkoměry pno měření délek,
zpřesnění měřeni úhlovýCh) i nové 'metody matematic-
kéhozpracování výsledkůr;něře<1í [použití elektronko-
vých počítacích strojů).
Konference se, usnesla na. těclltodopnručeních:
1. R~ení ottizek spoj.ených s výstavbou státní geode-

,tické sítě má 17ozhodující význam pro brganisaci geode-
tických pľ!~cí, nutných k zabezpečení výrobních, obran-
ných a vědeckýCh úkolů_ '. . -
2. P'ryořadým úkolem je dobudo\(at v sedmiletcepoly-

gony astroaomickoCgeodetické sítE\ na celém území SSSR
s plným využitím současných prostřet;lků pro přesná dél-
klilvá měření.
3. NejdfJ.ležitějším dalším úkolem je vybudování velmi

přesných plošných sítí uvnitř polygomJ. a·,t~onomiCko-
geodetické sítě. K tomu' je' třéba m,ěři!t v těchto sítích
s .nejvY~í přesností,. jakou dovolují sO~lčasné pros~edky;
je ti'eba využívat á- rozvíjet velmJ přesnou pol!ýgono-

Úspěšný fotogrammetrický seminář
v Bratislavě ,

526.918:374.5 (437)
Ve dlÍech 18. a 19. února t. r. uspořádala odborná

skupina inženýrské geodézie při Krajské seltci pro sta~
vebnictvíČsVTS v Bratislavě ve spolupráci s Vědeckou
laboratoří Iotogrammatrie SVŠT forogrammetrický se-
minář, kťerý úspěšně navázal naloňskou JI. geodetickou
konferenci v Tatranské Lomníci. Seminář se· ~měřil na
aktuálrlí problematiku fotogrammetrického mapování.
Vhodná volba referátů, dobrá organizační příprava se-
mináře a ~vláště' hojná účast bdborttéveřejnosti na
semináři přispěla k jeho nesporně úspěšnému průběhu.
Úroveň semináře i· plodná a široká diskuse ukázaly,
jak Tychleproniká fotogrammetrie do nejrůznějších
zeměměřickýCh odvětví a jak roste kádr technicky vy-
spělých fotogrammetrů.
Prvý den semináře byl věnován zkušenostem z topo - ,

gl1afického mapování v měřítlnl 1: 10 000 a problematice
fotogrammetrického mapování ve velkých měi'ítkách.
V obsáhlém referátě inž. Hagary z GÚ Bratislava,

kterým byl semin~ř zahájen, byly probrány zkušenosti
ústavu s technologickými postupy při topografickém
mapování v mě-řítku 1: 10000, zhodnoceny zkušenosti
2l SSSR i NDR, ul;(ázány výsledky nově zavád~ných pra-
cdvních postupu a doplněhY' í rozborem podílu labo-,
ratorních fotogrammetrických prací na tvorbě mapy.
Živá dískuse, v které byly vyzvednuty. problémy aero-
triangulace la metodiky práce s .přétvořenými paprsko-
vý:mi trsy, ukázala význam takové výměny praktických
zkušeností.
Následující referát inž; ,Gregora ze.$VŠT v Bratislavě

pyl v,ěnován problematice snímkových triangulací a spec
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ciálně metodice a technologii T-trlangulace. Ukázky
z provedených pracÍ ft zhodnocení metody přispělo
k ucelenému obrazu o této novější metodě.
Velký zájem vzbudil referát inž. Pichlíka z VOGTK

v Praze, který seznámil účastníky semináře s obsáhlým
materiálem, získaným při zkušebních pracích v pros-
toru Telč. V referátu byly hodnoceny výsledky dosažené
ze snímků různých měřítek, pořízených různými komo-
rami a vyhodnocených na různých strojích. I když
v sledovaném materiálu nebyly zahrnuty výsledky vy-
hodnocení snímků pořízených v poslední době komorou
RC-?, dovolil rozsáhlý materiál utvořit. si dobrý obraz
o dnešnlch praktických možnostech fotogrammetric-
kého mapování ve velkých měřltkách. Aktuálnost tématu
potvrdila i diskuse, v které byly rozsah a závěry z roz-
borů zkušebních materiálů živě komentovány.
Také poslednl dva referáty prvého dne byly zamě-

řeny k fotogrammetrickému mapováni ve velkých mě-
řltkách. lnž. Adler ze SVŠT V. Bratislavě v prvém z nich
přednesl výsledky rozsáhlého výzkumu věnovaného
signalizaci, tvaru, barvě a \'elikosti signálů. V živé dis-
kusi, která k referátu následovala, a která se soustře-
dila jednak na některé problémy leteckého fotografo-
Vání, jednak na probJémy signalizace, vzbudil pozornost
příspěvek lnž. Picky z OÚGK v Brně, čerpaný ;; roz-
sáhlých praktických zkušeností ze signalizace.
Inž. Krátký z VA AZ v Brně v posledním referátě

prvého dne provedl velmi zajlmavý teoretický rozbor
nejzávažnějších zdrojů systematických chyb při vyhod-
nocování na fotogrammerrických universálních strojích
a ukázal ještě přípustné meze jejich tolerování. Referát
se zaměřil '~a analýzu vlivu chyb vzájemné orientace,
zkreslení Objektivu, srážky fotografického materiálu
a vnitřní orientace jako nejnebezpečnějších zdrojů
systematických chyb., Význam provedených rozborťi
plně potvrdila diskuse i závěrečný příspěvek prof. Klo-
bouČka k prvému dni semináře, v kterém vyzvedl zá-
važnost v prvém dni projednávaných problémťi a zdů-
raznil některé významné otázky.
Druhý den semináře byl zaměřen na aplikaci foto

grammetrických metod v různých oblastech techniky

V prvém referátu inž. Kunického z ministerstva dopravy,
který přednesl inž. Vyhnánek, byli účastníci seznámeni
s dosud vykonanými fotogrammetrickými pracemi při
pořizování jednotných železničních plánů v měřítku
1 : 1000. Technologie prací, která brala v úvahu spe-
cifický charakter úkolu (úzké pruhy území), byla vy-
pracována ve spolupráci s Vojenským topografickým
ústavem. V referátu uvedená některá zlepšení, ZJave-
dená pro zhospodárnění geodetické přípravy, vzbudila
živý Zájem.
Následující referát prof. Gála, věnovaný možnostem

fotogrammetrie při projektováni dopravnlch staveb, byl
z!aměřen na dnes velmi aktuální otázky využití foto-
grammetrie zvláště v silničním stavitelství. Obsáhlý
rozbor dnes existujících možností i zhodnoceni zahra-
ničnlch Výsledků ukáz:aly perspektivy a možnosti foto-
grammetrie V' tomto oboru u nás, zvláště se zaměřenlm
na úkoly třetího pětiletého plánu. Ohlas referátu po-
tvrdil, že aplikace fotogrammtltrie v dopravním stavi
telství je právě dnes vysoce aktuální.
Také následující referát inž. Petráše ze SVST, věno

vaný zaměřování báňských lokalit fotogrammetrickýmí
metodami se dotýkal dnes aktuální technické proble-
matiky. Podaný rozbor technických a ekonomických
výhod fotogrammetrie v tomto odvětví byl potvrzen
v diskusi pracovníky tohoto oboru, kde technologie
inž. Petrášem probíraná bude brzy realizována.
V posledním referátu semináře hovořil prof. Višňov-

ský o použití fotogrammetrie v lesnictví, kde dlouhá
tradice i rozsah prací umožnily již získat značné zku-
šenosti. Posluchači byli seznámeni se specifickými pra-
covními postupy, které lesnické požadavky vyžadují,
s využitím rozsáhlého strojového parku i s některými
zajímavými problémy lesnické fotogrammetrie.
V závěru semináře byla schválena zpráva návrhové

komise, která měla projednat náplň dalšího odborného
setkání. Bylo navrženo uspořádat v roce 1961 konfe-
renci o aktuální fotogrammetrické tematice v Brně,
jejíž odborná náplň má být věnována problematice fo-
t'ogrammetrickélIo mapování ve velkých měřítkách,
výměně zkušeností i zhodn:Jcenl některých Výsledků
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vfzkumu, zabývajít:fho se- přesností fotograrnmetriě ~a
tomto poli. '
Velký přínos semináře, jeho úspěch a význam byl

ještě vyzvednut v závěru, provedeném doc. inž. Suchán-
kem ze SVST. ./
Bylo by žádoucí, kdyby referáty semináře, doplněné

záznamy diskuse, mohly být vydány ve formě sborníku,
který by představoval cenný materiál jak pro účastníky
semináře, tak i pro ty, kteří se ho zúčastnit nemohli.

lnž. R. Kudělásek,
VA AZ, Brno

Služby a práce ú~třední listinné a mapove
dokumentace resortu Ústřední.správy geodézie

a kartografie poskytované veřejnosti
526.89:930.25 {437]

V rámci Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického v Praze je zřízeno speciální od-
dělení listinné a mapové dokumentace, pověřené funkcí
ústřední listinné a mapové dokumentace resortu Ústřední
sp~'ávy geodézie a ImrtografJe.
V tomto oddělení jsou soustřeďována, bezpečně a odbor--

ně uschována dřívější, dnes již historická, celostátní díla
veřejného i jiného vyměřování a mapování z území ČSR,
zejména dílo triangulační, nivelační, vceňovací, mapové,
dále otisky map všeho druhu a určení a výsledky pozem·
kové statistiky včetně výkazů úhrnných katastrálních
hodnot.
Fond katastrálních map, počínaje originálními mapami

stabilního katastru poskytuje politikům, hospodářským,
technickÝ111, kulturním a vědeckým odborníkům, bohatý
a -velmi cenný. dokumentační materiál, který je prakticky
jediným souborným a přesným dokladeni o vzhledu na-
šich krajů od první poloviny minulého století (od r. IlU7]
a o zJ:uěnách v hospodářském rozvoji naší vlasti v jed'
notlivých historických údobích. Pro svou přesnost a
úplnost je tento unikátní fond předmětem obdivu cizinců,
zejména ze zemí, kde dosud nedošlo k vytvoření tako-
vého celkového obrazu krajiny, nebo není jednotný, po
případě nebyl zachován. Toto dokumentární dílo zaehy-
cuje řadu historických, technických a hospodářských
skutečnosti a podrobností s nikde nevídanou přesností a
úplnosti; je předmětem studia nejrůznějších odbórníků
pověřených řešením současných konkrétních celostátních
i místních úkolu socialistické výstavby na podkladě stu-
dia historického vývoje. ' . ,
NeméI1ě bohatým dokumentačním materiálem pro stu-

dium dějin společenských poměrJ1 a společenského vývoje
ve .městech i na vesnících je písemný operát sta,bilního
katastru, zejména jeho vceňovací část. Stabilnl katastr
je dokumentem. základní důležitosti nejen pro studium
historických poměrů pozemkové držby, užívání a obdě-
lávání pozemků, jejich výnosu, porostů apod., ale i pokud
jd,e o průmysl, spráVu, kulturní poměry a nejrůznější
vztahy.~Politikům, badatelům, vědcům, historikům i jiným
odborníkům poskytuje tento materiál velké možnosti nej-
různějších historicky ověřených skutečností pro hodnoce-
ní, rozbory li. 'z nich odvozených závěrů' a perspektiv.

F1md čs. celostátních hospodářských, odvozených a to-
pografických map, jakol i geografických map všeho druhu
a urČení (zejména pro školy a veřejnost, např; map svě-
t!!, světadíJů; zemí a' států, nástěnných i příručních map,
politických, hospodářských, historických, turistických, vo-
dáckých, horolezeckých aj. map, plánů. měst, atlasů a
globů, niaphvězdné oblohy, map Měsíce apod.) obsahuje
díla domácí i zahraniční kartografické produkce. Mapový
fond, který je pravidelně doplňován, je_ velmi žádaným
studijními badatelským podkladovým materiálem.. .

eelostátnl fond čs. map pro hospodářskou výstavbu,

umožňuje zejména státním projektovým ústavům s celo-
státní působností se sídlem v Praze, pověřeným projek-
továním výstavby prů1Jiyslovýéh i jiných objekta na celém
státním území, opatřit si potřebné, spolehlivé a přesné
mapové podklady pro výstavby toho kterého prilmyslo-
vého objektu.
Oddělení listinné a mapové dokumentace.VúGTK v Pra-

ze vykonává celou řadu dalších prací, jako soustřeďo-
vání historicky cenných geodetických strojů. přístrojů
a pomůcek, měřických znaků a značek, obrazů, grafikonů,
fotografií,. filmů, místopisných pohledů, odborných geode-
ti~kých a kartografických tiskopisů, exponátů z výstav
aj. Vede dále ústřední kartotéku územních správních jed-
notek s přehlednou mapou správního rozdělení ČSR v 'mě-
řítku 1: 100 000, statistický lexjkon obcí - pokud jde
o změny !Iranic a názvů územních správních jednotek,
písemné a grafické záznamy o přírodních památkách a
reservacích, vede v patrnosti míry a váhy a spolupracuje
při uspořádání výstav, kongresů a soutěží se zeměměřic-
kou tematikou.
Zájemcům [úřadům, soudům, organizacím neboďjiným

stranám) vypracovává, sestavuje a vydává údaje z dří-
vějších celostátních elaborátů, zejména pozemkově statis-
tických, pořizuje výpisy, opisy a snímky z dokumentač-
ního materiálu, vyřizuje podání a dotazy, pokud jde
o údaje z elaborátů oddělením uschovávaných:
Namátkou možno uvést některé druhy činnosti, kterým

mohou mapové fondy tohoto oddělení být nesmírně pro-
spěšné při studiu historického vývoje a odhadu perspek-
Hll dalšího rozvoje a výstavby:

1. stavebnictví a architektura: při projektování výstavby
sídlišť, průmyslových závodů, silnic a železnic, vodovo-
dů, plynovodů, úprav toků apod.;

2. památková péče a ochrana přírody: při udržování a ob-
nově stavebních památek, historických center měst a
obcí,zřizování přírodníc~ památek arese~vací apod.;

3. historická geografie: při studiu vodních toků před úpra-
vou, krajiny před průmyslovou výstavbou, před výstav-
bou moderních komunikací, při studiu lesních po-
kryvů, por~stů, rybníků apod.;

'f. zemědělský výzkum: při studiu rozsahu obdě.lávání a
bonitace půdy podlé jednotlivých druhů kultur, výnosů
jednotlivých kultur aj.;

5. vodní hospodářství a klimatický \'ýzkum: při studiu
rozmístBní vodních ploch a lesních komplexů, k před-
běžnému studi~ závlah a odvodnění pozemků apod.;

6. etnografie: při studiu tvaru městských i vesnických
sídel, póměrů a rozšíření dřevěných a zděných staveb
obytných i· ho~podáf.ských budov aj.

Listinné a mapové fondy oddělení poslouží dále ke stu-
diu i celé řadě dalších odborníků, kulturních a vědeckých
pracovníků, l{feří pro své prá.ce potřebují úplné', přesné
a podrobné údaje, které může dát pouze historicky věro-
hodný materiál soupisu a popisu veškerých pozemků
z .riizných. období.
Odborným orgánům, vědeckým institucím a orgiuíiza-

dm, v jejiCh~ oboru pusobnosti lze uvedených údajů a
informací využívat ke zvyšování účinnosti jimi provádě-
ných odborných, výzkumných a "průzku~ých :prací se
doporučuje; aby věnovaly pozornost těmto unikátním
. fondům a sbírkám; a pokud možno umožňovaly svým pra-
covníkůIíl návštěvu oddělení listilmé a mapové .doku men-
tace VUGTK v Praze. Pracovnfci oddělení poskytnou ná-
vštěvní~ň.m odborný výklad a další informace a zodpo-
v-ědí případně dotazy. Pro sjednání termínu návštěva ji-
ných záležitostí pište na adresu: VýzkumnýúlItav geqde-
tický, topografický a kartografický v Praze, oddělení lis-
Hnné amappvé dokumentace, nražického nám. 7, Praha 1
- Malá S~rana. V telefonickém styku volejte č. 661-51
nebo 664-51 (ministerstvo financO, linka vedoucího od-
dělení s. inž. Hrdého 645. . O. H.
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Kniha obsahuje přehled o použití geodesie v Inženýrském stavitelství, pozemním stavitelství.
architektuře, energetice a průmyslu. Obsahuje dále návod k pořizování plánů průmyslových zá-
vodů, provázený mnoha obrázky a příklady.

Z OBSAHU • vývoj a úloha inženýrské geodesie
• Geodetické základy úvodních a prová-

děcích projektů
• Geodesie v pozemním stavitelství a v urba-

nismu
• Geodesie v dopravním stavitelství
• Geodesie ve vodním hospodářství
• Geodesie v průmyslu
• Geodesie dálkového rozvodu energie,

městských podzemních rozvodů a teleko·
munikačních staveb

• Geodetická měření posuvů a deformací
Publikace je určena posluchačům a absolventům zeměměřických škol, vysokých i průmYlllových,

- 'ům a technikům v projektových ústavech a v průmyslových provozech'

Akademik J. Ryšavý: GEODESIE . I. díl

Čtvrté, doplněné a přepracované vydání celostátní vysokoškolské učebnice
zeměměřictví, vycházející ve dvou svazcích. První díl obsahuje pOdr03tlÝ
popis zeměměřických přístrojů a metod, týkajících se hlavně polohopisnéhu
měřéní. Obsahem druhého dílu pak jsou převážně výškopisná měření. Kniha
je soutasně i osvědčenou příručkou praktických zeměměřičů.

Akademik J. Ryšavý: GEODESIE II.

Druhý svazek přepracovaného vydání "Praktická geometrie" pojednává
o výškových měřeních, tacheometrli, sestrojování plánů, měření ploch, dě-
lení pozemků a úpravě pozemkových hranic a o vyrovnávacím počtu.
Celostátní vysokoškolská učebnice, příručka pro praktické zeměměřiče.

Knihy obdržíte ve STŘEDISKU TECHNICKI§LITERATURYv Praze II,Spálená 51

nebo v prodejnách technické literatury n. p. KNIHA


