
.Za další rozvoj socialistické výroby map
Směrnice X. sjezdu Komunistické strany 'Ceskoslovenska

ur.čují d.alší vývoj politického, hospodářského a kulturního
života zabezpečujícího maximální uspokojování materiálních
i kulturních potřeb společnosti. Na všech hospodářských orgá-
nech v našem státě je veliká odpovědnost za to, aby byl v naší
zemi vybudován socialismus a výroba všech spotřebních
materiálních statků přivedena k takové úrovni, která by
uspokojovala neustále rostoucí potřeby a rz.ároky nejširších
mas pracujícího lidu. K splnění úkolu vybudovat, v naší zemi
socialismus je také třeba spolupráce těchto mas pracujícího
lidu na všech úsecích politického, hospodářského a kulturního
života. Zásadní směrnice k splnění úkolů našeho národního
hospodářství, dané Komunistickou stranou Ceskoslovf;llska a
vládou republiky Ceskoslovenské, je třeba propracovávat do
všech důsledků na všechna pracoviště a zde pak je třeba
nepřetržitého a neustálého zájmu všech pracujících o rovno-
měrné plnění a překračování dílčích úkolů jednotlivých
pracovišť.

V tomto procesu nestojí stranou ani soustředěná socialistická
výroba map v Ceskoslovensku. Soustředěním kartografie a
vytvořením Státního kartografického vydavatelství v Ostřední
správě geodesie a kartografie počátkem roku 1955 byly vy-
tvořeny další předpoklady k stabilisaci a konsolidaci poměrů
v československé kartografii a vytvořeny pevné základy
jejího dalšího rozvojé.

Pracovníci oboru geodesie a kartografie si musl plně uvědo-
mit sounáležitost k jednomu komplexnímu útvaru, kterému je
v tomto státě svěřen úkol dodávat pro potřeby národního
hospodářství, kultury a osvěty mapy v takovém množství
a takové obsahové náplně a kvality, které jsou.v souladu
s požadavky základního ekonomického zákona socialismu.

Zvyšovat produktivitu práce je hlavní a nejdůležitější
podmínkou k dosažení cílů vytyčených Komunistickou stranou
Československa. Není správné dosahovat zvyšování produkti-
vity práce dobrovolným prodlužováním pracovní doby nebo
zvyšováním námahy pracovníků. Vyšší produktivity práce
je třeba dosahovat na pracovištích důkladným rozborem
pracovních postupů, přemýšlením o. racionalisaci a mechani•.
saci prací, specialisací pracovníků, zlepšovatelským hnutím,
technicko-organisačními opatřeními a zaváděním nové tech-
niky.

Pracovníci v celostátních a oblastních ústavech geodesie
a kartografie i v okresních měřických střediscích a ostatní
pracovníci tohoto oboru v jiných resortech státní správy
zvýší úsilí za zlepšení organisace práce, zaměří se na' tech-
nicko-organisační opatření, zamyslí se nad dosavadními pra-
covními postupy s hlediska ekonomie práce a dojdou zajisté
k závěru, jaké ještě bohaté reservy jsou ukryty na všech našich
pracovištích, které nám pomohou dále zvednout produktivitu
naší práce. Je třeba, aby zkušenosti předních pracovníků a
novátorů byly sdělovány prostřednictvím tisku i na jiná
pracoviště, aby výsledků jejich úsilí mohlo být mnohonásobně
využito k prospěchu nás všech. Rozšiřováním přijatých
zlepšovacích návrhů, přesvědčováním a stálým školením
kádrů v nových pokrokových pracovních postupech a metho-
dách zaručujících vyšši produktivitu práce je třeba zajišťovat
předpoklady k splnění hlavního úkolu, před kterým v současné
době stojíme. Tímto hlavním úkolem je vybudování topo-

grafické mapy. v měřítku 1:10 000, po případě v hospodářsky
velmi významných oblastech v měřítku 1:5 000. Tím ovšem
není řečeno, že by se ostatní práce potřebné k hospodářskému
rozvoji země neměly konat. Obor geodesie a kartografie je
potřebný téměř všem resortům státní správy a jeho výsledků
je mnohostranně využíváno.

Nejvýznamnějším úkolem, který se v současné době rýsuje
v plné síle, je co nejrychleji za daných možností a v daných
podmínkách materiálního a personálního vybavení našich
pracovišť vybudovat na celém státním území topografickou
mapu v měřítku 1:10 000 v šestistupňových pásech Gaussova
zobrazení. Je to úkol zajisté velký, uvážíme-li všechny okol-
nosti, za nichž nastupujeme k boji za splnění daných úkolů.
Při tom je třeba si uvědomit, že se dosud velmi málo udělalo
v tom, aby do mapovacích prací byla zavedena masově pokro-
ková methoda, jako je letecká Jotogrametrie. Spoluprací
Ceskoslovensko-sovětského institutu, sekce geodesie a skupin
ROH pražských ústavů geodesie a kartografie a Ostřední
spr/Í.vy geodesie a kartografie, jakož i vojenské správy bylo
v několika přednáškách a diskusních večerech hovořeno
o způsobech letecké Jotogrametrie, hovořilo se o zkušenostech
Sovětského svazu i o vlastních zkušenostech a zdá se, že
zůstává stále jen u těchto hovorů. Je třeba, aby od slov se
přešlo k praktickému používání této methody v širším měřítku

. a aby takbyly zajištěny předpoklady včasného splnění našeho
základního úkolu, kterým je vybudovat na území našeho
státu v nejkratším možném čase mapy v měřítku 1:10 000,
které by uspokojily neustále rostoucí požadavky na tyto
mapy z řad projektových ústavů i jiných složek našeho
hospodářství.

Předně je třeba, aby pro splnění těchto úkolů bylo sto-
procentně využito stávajících prostředků, jako jsou letecké
Jotografické komory a vyhodnocovací stroje. Zdá se, že tomu
tak dosud není. O tom by konečně se měli vyjádřit naši odbor-
níci z Jotogrametrie. Víme dále, že dosavadní materiální pro-
středky k masovému zavádění této nejpokrokovější methody
mapovací jsou nedostatečné ve srovnání s poměry ku př.
v SSSR, v Polsku nebo v ostatních zemích lidové demo-
kracie i jinde. Zkušenosti, které získáváme za návštěv našich
delegací v cizině, se velmi těžko dostávají mezi nejširší
kolektiv odborných pracovníků, přesto však je nám aspoň
povšechně známo, jak se kde touto mapovací methodou pra-
cuje. Naše orgány pro plánování investic a materiálně
technického zásobování v Ostřední správě geodesie a kar-
tografie i v celostátních a oblastních ústavech se musí sou-
stavně starat o přísun nejnověj#ch výkonných strojů, pří-
strojů a pomůcek právě pro Jotogrametrické methodyma-
povad. Zajisté by neškodilo, kdyby se naše čtenářská ve-
řejnost od těchto složek dověděla, jak zajišťují předpoklady
k nástupu za splnění našeho největšího úkolu a rozvoje
socialistické výroby map" jaké mají potíže a jak se hodlají
s nimi vypořádat, kde potřebují pomoci a t. p.

Moderní .technika, kterou musíme sledovat, nemáme-li
zaostávat, přináší s sebou nové pracovní postupy, při nichž
je třeba nových technologických postupů, technicko-organisač-
ních opatření, tnechanisace a pod., a mnoho nových problémů,
které je třeba řešit ..

Je třeba se vypořádat i s otázkou pracovních sil a jejich
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školením. Pracovních sil je nedostatek a to nás nutí k tomu,
aby každý sám u sebe se staral o vyšší kvalifikaci a zvy-

. šování své odborné úrovně. Velmi by prospělo všem našim
pracovníkům, kdyby učební referát Ústřední správy geodesz'e
a kartografie využíval odborného časopisu k výchově nových
a k přeškolování dosavadních pracovníků v progresivních
mapovacích methodách letecké fotogrametrie.

V neposlední řadě je třeba zlepšit plánování a řízení geo-
detických a kartografických prací v souladu spotřebami národ-
ního hospodářství a obrany země. I tato otázka 'zůstává
zatím jen otázkou úzkého okruhu pracovníků v plánovacích
útvarech. Ostatní pracovníci jsou celkem jen málo přibíráni
k rozhodování při sestavování plánů, neznají souvislosti
prováděných přípravných prací s plánovanou výstavbou,
a to je zajisté nesprávné.

10 těchto věcech by bylo třeba hovořit a velmi konkretně, aby
co největší okruh odborníků, kteří mají hodně zkušeností a
vědomostí, mohl přispět svým příspěvkem k lepšímu, rychlej-
šímu a hospodárnějšímu splnění plánovaných úkolů.

Plánovatelé musí promlouvat ke kolektivu pracovníků,
který má jimi sestavené plány plnit. Musí přesvědčivě hovořit

a nadchnout pracovníky k přemýšlení, jak nejlépe úkoly
dané plánem splnit .

Zatím se nám v našem oboru nepodařilo přimět plánovatele,
aby mimo všeobecných plánovacích pokynů promluvili o kon-
kretních úkolech tiskem k širokému kolektivu čtenářů našeho
časopisu. Bez tohoto masového zainteresování kolektivu ne-
může se zlepšit ani samotné plánování ani řízení prací v oboru
geodesie a kartografie. Je třeba vzájemné pomoci řídicích
orgánů s prováděcími složkami zejména v našem oboru.
Této vzájemné pomoci je pak třeba využívat k všestrannému
pokroku ve vědě i technice, abychom šli rychleji vpřed za
cílem vytyčeným Komunistickou stranou Československa vy-
budovat socialismus v naší zemi.

Směrnice X. sjezdu Komunistické strany Československa
jsou nám ukazatelem cesty, která se musí stát cestou bojového
nástupu všech pracovníků našeho oboru za splnění všech,
plánovaných úkolů. Jejich splněním přiblížíme naší vlast
velikému vzoru - Sovětskému svazu a spolu s dělnickou
třídou, rolníky a ostatní pracující inteligencí socialismus
v naší zemi vybudujeme.

Výpočet vetknutých polygonových pořadů
Prof. Ing. Dr Josef Vykutil, VTA

Výpočet vetknutých polygonových pořadů užitím transformace souřadnic. Zjednodušení výpočtu při známé přibližné orientaci
první strany pořadu. Určení přibližné orientace.

Situačním podkladem podrobných měření je státní trigo-
nometrická síť. Polohu všech předmětů v, přírodě lze
jednoznačně geometricky určit délkovým a úhlovým měře-
ním vzhledem k daným (stabilisovaným) trigonometric-
kým bodům. Pozdější změna rozměru a orientace trigono-
metrické sítě, referenčního elipsoidu nebo zobrazení nemá
vliv na poměry v terénu a projeví se jen jako jiné počtář-
ské zpracování naměřených hodm~t. Při tom zpravidla
není nutno počítat znovu celá řešení, ale stačí transformo-
vat výsledky nebo k daným hodnotám připojit příslušné
korekce. Z tohoto poznatku vyplývá důležitý požadavek:
připojování všech -situačních měření na státní
trigonometrickou síť. Vytváří se tak jednotný celek,
vhodný pro. další počtářská nebo gr~fická zpracování,
poskytující nejlepší možnosti společného využití pro celo-
státní účely.
Počtářská řešení při určování souřadnic bodů jsou ve

své podstatě zalo~enana řešení základní geodetické úlohy:
určit rovinné souřadnice hledaného bodu, je-li dán směrník
a strana Z bodu daného na bod hledaný. Pro zjištění směr-
níků stran polygonovýchpořadů je nutno měřit (s výjimkou
vetknutého pořadu) úhel od některého daného směru.
To vyžaduje signalisaci trigonometrických bodů.
Signalisace, zejména v zalesněném a nepřehledném teré-

nu vysokými měřickými signály nebo věžemi, je velmi
nákladná. Po 8-10 letech dřevo signálů ztrouchniví a
signály se odstraňují. Někdy musí být signály z různých
důvodů odstraněny hned po vykonaném triangulačním
měření. Abychom nemuseli při dalších měřeních, zejména
polygonových, znovu stavět signály pro orientaci měření,
volíme trigonometrické body tak, aby z daného bodu bylo
vidět na jiný blízký trigonometrický nebo pevný bod
trvale signalisovaný nebo snadno signalisovatelný. V zales-
něném a nepřehledném terénu se zřizuje ve vzdálenosti
50-300 m od trigonometrického bodu t. zv. dvojenec,
který se určí rayonem současně při triangulačním měření.

Tak vlastně v přírodě trvale vyznačujeme první stranu
.polygonovéhopořadu, vycházející z daného trigonometric-
kého bodu. .
Dvojence se v naší trigonometrické síti zřizují teprve od

roku 1941. Při dřívějších triangulacích se nepřihlíželo
k snadné orientacf pozdějších měření. Máme proto v naší
síti značný počet bodů, na kterých není možná geodetická
orientace bez stavby signálů. Mimo to je orientační směr,
který byl v době triangulace volný, často později zakryt
porostem nebo jinými předměty. V těchto případech se
vyhneme stavbě signálů buď orientací astronomickou
(měřením na Slunce), nebo zaměřením a výpočtem polygo-
nových pořadů bez orientace (vetknutých). Dále používáme
často vetknutých pořadů v měření podzemním.
Při obvyklém způsobu výpočtu se vetknutý polygonový

pořad propočte nejprve v pomocné souřadnicové soustavě
s počátkem v prvním (daném) bodě a první polygonovou
stranou jako osou XJ

• Další výpočet záleží v natočení
pořadu o úhel, který svírají osy hlavní a pomocné souřad-
nicové soustavy a ve změně délky pořadu tak, aby celý
pořad bezvadně zapadl mezi dané body. Pořad tedy po-
čítáme dvakrát, včetně dvojího hledání funkcí v tabulkách
(viz [1], str. 384 nebo [2], str. 200).
Vypočteme-li souřadnicové rozdíly vetknutého poly-

gonového pořadu v pomocné souřadnicové soustavě,
známe souřadnice počátečního a koncového bodu pořadu
v obou soustavách. Můžeme tedy transformovat souřad-
nicové rozdíly z pomocné soustavy L1x' a L1y' na L1x a L1y
v hlavní souřadnicové soustavě, ve které jsou počítány
souřadnice trigonometrických a polygonových .bodů.
Obecně je tato úloha dávno řešena a také v naší literatuře
uveřejněna ([2], str. 172, [3], str. 2). V praxi se však
dosud málo užívá transformace souřadnic k výpočtu
vetknutých polygonových pořadů, přes to, že výpočet je
kratší a pohodlnější. V dalším proto uvedeme podstatu
ř:šení s příkladem výpočtu vetknutého pořadu li- odvodíme
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vzorce pro zvláštní případ, kdy známe přibližný směrník
první strany polygonového pořadu.

I. Výpočet vetknutého polygonového pořadu
užitím transformace souřadnic

V polygonovém pořadu na obr. 1 jsou dány svými sou-
řadnícemi v soustavě X, Y body A (y A' xA), a B (YB' xB).
Měřené délky stran označme si ' s~ , ... , Sn, měřené vrcho-
lové úhly OJ1, OJ2' ••• , OJn,

...~
6

První stranu polygonového pořadu zvolme za osu sou-
řadnic X' pomocné soustavy a počátek v bodě A. Vy-
počtěme směrníky ex; jednotlivých polygonových stran
vzhledem k ose X' a souřadnicové rozdíly Llyi , Llxi
v této pomocné soustavě podle známých vzorců:

Llyi = s[ sin exi ; Llxi = si cos exi

Souřadníce počátečního a koncového bodu pořadu v po-
mocné soustavě budou:

yÁ = 0;
YÉ == [Lly'];

xÁ = 0
xÉ = [LIx']

Jde-li o souřadnicové rozdíly, mají transformační rov-
ni'i,e tvar ([2], str. 172 nebo [3], str. 2):

Llxj = Llxi . q cos e - Llyi • q sin e
LlYi = Llxi • q sin e + LIyí q cos e

Označíme-li

LlXi = aLlxi - bLlyi

LI Yi = bLlxi + aLlyi

V rovnicích (3) zatím neznáme transformační koeficienty
a, b. Vypočtěme směrník spojnice AB a její délku v obou
soustavách .

tg'" - YB - YA .
VAB - ,

XB - XA
YB - YASAB= ---
sin aAB

XB - XA
cos aAB

., _ [Lly'] .
tg a AB - [LIx'] ,

Odtud

, [Lly'] . [Llx']
s AB = -si-n-a-'- = -co-s-a-'-

AB AB

SABq=-,-
S AB

V tabulkách najdeme funkce sin e a cos e a vypočteme
koeficienty a = q cos e a b = q sin e. .

Souřadnice
\ Vrcholový Souřadnicový rozdíl

.
-

úhel Směrník Strana sin ce' Y I x
Bod ce' s'

o

W cos ce'metrů

I
Vyrovnané souřad. rozdíly

I "
, Lly' Llx' Io I

, o I ' I " Lly Llx

535 792916,05 1033534,69
-- -- - - -- -

00 00 111,97 0,000000 0,000 - 111,970 - 53,161 - 98,5341 188 51 18 180 - 1,000000 - 792862,889 1033436,156
-- -- - - -- -

51 114,00 - 0,153934 - 17,548 - 112,641 - 68,922 - 90,7932 175 09 14 188 18 - 0,988081 792793,967 1033345,363
-- -- - - -- -

134 ·184 00 32 108,02 - 0,069911 7,552 - 107,756 - 57,806 - 91,2403 53 29 - 0,997553
-

792736,161 1033254,123
-- -- - - -- -

212 54 01 98,80 + 0,657372 + 64,948 74,452 + 21,806 - 96,3544 41 38 138 - 0,753566
-

792757,967 1033 157,769
-- -- - - -- .-

126,98 + 0,146174 + 18,561 - 125,616 - 43,306 - 119,3555 182 30 18 171 35 39 - 0,989258 792714,661 1033038,414
-- -- - - -- -

145 05 215,49 + 0,102808 + 22,154 - 214,348 - 82,272 - 199,145174 57 - 0,994700 792632,39 1032839,27

[Lly'] = [Llx'] = YB - YA =

= + 80;563 := - 746,783 = 283,66

(XB - XA) [Llx'] + (YB - YA) [Lly'] = 0,880001
[Llx']2 + [Lly']2

(YB -, YA) [Llx'] - (XB - XA) [Lly'] = 0474778
[Llx']2 + [Lly']2 '

XB - XA =
= - 695,42

Llx = a Llx' - bLly'
Lly = b Llx' + aLly'

1955/103



Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 6

Transformační koeficienty můžeme také počítat přímo
ze souřadnicových roidílů. Podle rovnice (3) je:

xB - xA = (x~ - x~)· a - (YÉ - yÁ) b

YB - YA = (xÉ - xÁ)' b + (YB - yÁ) a
Přihlédnemé-li ke vztahům (1), dostaneme:

XB - XA = [Llx'] a - [Lly'] b

YB - YA= [LIx'] b + [Lly'] a

(xB - xA) [LIx'] + (YB - YA) [Lly']a=--------------[LlX']2 + [Lly']2

b = (YB - YA) [Llx'] - (xB - XA) [Lly']
[LlX']2 + [Lly']2

Jakmile jsme vypočetli transformační koeficienty a, b,
trasnformujeme souřadnicové rozdíly LIxi, a Lly: na Llxi
a LlYi podle rovnic (3).
Má-li býti zachována centimetrová přesnost, potřebu-

jeme koeficienty na pět desetinných míst.
Užitím transformace souřadnic pro výpočet vetknutého

polygonového pořadu ušetříme druhé hledání funkcí
v tabulkách a v celku i několik počtářských úkonů a vy-
plňování několika rubrik ve formulaři (definitivní směrníky,
zápis stran a trigonometrických funkcí pro konečný vý-
počet). Je tedy tato methoda hospodárnější, při čemž dává
stejně přesné výsledky.
Příklad: Prof. Štván uvádí ve svém "Geodetickém

počtářství 1.", Brno 1949 výpočet vetknutého polygono-
vého pořadu obvyklým způsobem (s dvojím hledáním
trigonometrických funkcí). Yypočtěme tento pořad trans-
formací souřadnic a počítejme - stejně jako prof. ŠtVán -
na 6 desetinných míst a souřadnicové rozdíly na mili~
metry. Výsledky jsou naprosto shodné. Viz tab. 1.

II. Výpočet vetknutého polygonového pořadu, je-li
znám přibližný směrník první, polygonovéstrany.
Předpokládejme, že jsme nějakým způsobem ~rčili

přibližnou hodnotu směrníku první strany polygonového
pořádu O(~ a z měřených vrcholových úhlů w vypočetli
přibližné směrníky ostatních stran 0(;, O(~... ex:,. Ne~
známá chyba prvního přibližného směrníku nechť je f:.

+X +X'
~
i
i

ei

Protože při vyrovnání vetknutých pořadů se měřené úhly
neopravují (zachovává se tvar pořadu), budou směrníky
jednotlivých stran v základní souřadnicové soustavě
viz obr. 2:

O(l=O(~+e
0(2 = 0(; + e

Měřené délky stran označme jako dříve s~ , s;, ... s~ ,
jejich opravy, nutné k tomu, aby pořad bezvadně zapadl
mezi dané body A, B, nechť jsou dSl' ds2, ••• , dsn• Vy-
rovnané strany jsou tedy obecně

si = s: + dSi (2)
Zvolme nyní pro odvození vzorců postup analogický

obvyklému způsobu výpočtu polygonových pořadů a
teprve výsledné vzorce porovnáme se vzorci odvozenými
transformací souřadnic.
Vyrovnané rozdíly souřadnic y musí splňoyat podmínku:

Sl . sin 0(1 + S2sin 0(2 + '" + Snsin O(n= YB - YA (3)
Dosadíme-li do této rovnice vztahy (1) a (2), bude:

(s~ + dsl) . sin(O(~+s) + (s; + ds2) • sin (O(~+ s) + ... +
+ (s~ + dsn) sin (O(~+ s) = YB - YA (4)

Rozviňme funkci ltin (O(~+ s) v řadu podle Taylora
a uvažujme jen prvé dva členy:

si,n(O«(+ s).= sin 0(: + 8 cos O(i + ... , ,
i = 1, 2, ... n.

Dosaďme do rovnice (4):

(s~ + dsl) (sin O(~+ '8 cos O(~) +

+ (s~ + ds2) (s~n.x~ + 8 cos O(~) + ... +

+ (s~ + dsn) (sin ~ + s cos ex:, ) = YB - YA
a upravme:

(s~ + dsl) . sin O(~+ (s~ + ds2) • sin O(~+ ... +
+ (s~ + dsn) • sin.x~ +

+ 8 (S~ cos.x~ + S~ cos 0(; + '" + S~ cos ~ ) + (5)
+ 8 (ds1 COS.x~+ ds2 cos .x; + ... + dsn cos .x~) =,

=YB - YA
,Nejen úhel s, ale také opravy dsi jsou malé a cos O(i < 1.

Bude tedy hodnota posledního členu na levé straně rovnice
(5) velmi malá. Na příklad pro ds = 10 cm a 8 = 50',
bude maximálně

;: . ds . cos .x' = 6~~6 . 10 = 0,08 cm

a proto můžeme položit

8 (dSl cos O(~+ dS2cos 0(; + ... + dSn cos O(~) . 0
Opravené délky stran se počítají tak, že naměřené hodnoty

násobíme součinitelem q ~ s1Ji- , kde sAB je vzdálenost
SAB

bodů AB z daných souřadnic, SÁB hodnota z výpočtu
v pomocné soustavě:

Si = s; + dsi = q . s:
Dosadíme-li do rovnice (5), bude:

q (s~ . sin O(~+ s~ sin IX; + + s~ sin ex:, ) +
+ S(5~ cos IX~ + s~ cos a~ + + s~ cos ~ ) = (6)

= YB - YA
Označíme-li přibližné souřadnícové rozdíly

si sin IXi = Lly: ; s; cos a; = Llxi a YB - YA = LlYBA
dostaneme rovnici (6) ve tvaru:

q (Lly~ + Lly; + ... + LI'y~) +
+ s (Llx~ + Llx; + '" + Llx~ ) = LlYBA

Odtud
LlYBA - q . [Lly']

[LIx']
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Úhel e: vyjde v rovnici (8a) v míře obloukové.
Pro vyrovnané souřadnicové rozdíly vyplývají z rovnice

(7) vzorce:
L1Yl = q . L1y~ + e . L1x~
L1Y2 = q . L1y~ + e . L1x~

L1Yn = q . L1y~ + e . L1x~

Píšeme-li při odvozování vzorců rovnici (3) pro rozdíly
souřadnic x, dostaneme stejným způsobem pro úhel e:
kontrolní rovnici

q [L1x'] - L1xBA
[L1y']

a pro vyrovnané souřadnicové rozdíly vzorce:

L1x1 = qL1x~ - dy~
L1x2 = ql1x; - dy~

L1xn = qL1x~ - dy~

Vzorce (9a) a(9b) dostaneme ze vL;orců (3) uvedených
v první části článku, položíme-li vzhledem k malé hodnotě e. \

cos e .' 1; q sin e . e

Místo přímého výpočtu vyrovnaných souřadnicových
rozdílů můžeme počítat jen malé opravy ůYi a ihi přibliž-
ných hodnot:

L1Yi = I1Yi + bYi = qL1Yi + eL1xi
L1x; = L1xf + bx; = ql1xi - dyf

by; = (q - 1) L1Yi + dxi
bXi = (q - 1) L1xi - eL1Yi

Při výpočtu můžeme postupovat také tak, že zatím ne-
budeme přihlížet k délkové změně pořadu. Vzorce potom
přejdou ve tvar:

, by; = + dxi
bXi = - eL1yf

Zbylé odchylky v souřadnicích rozdělíme úměrně délkám
stran. '
Nyní jde o to, určit dovolenou mez orientační chyby,

t. j. úhlu e:.
Při rozvinutí funkce sin (IXi + e) v řadu jsme zanedbali

členy druhého a vyššího řádu. Na zbytek řady má největší
• t

1· . db' "1 sm IX; 2 P 1 •. dmínkv IV prvm zane any c en ~2- .e. o ozme po u,

že chyba v jednom souřadnicovém rozdílu nesmí pře-
kročit ± 1 cm. Jsou-li strany polygonových pořadů dlouhé
maximálně 300 m, musí

2 • ,
e . sm IXj • 300 < 001

2 = ,

Sinus dosahuje nejvýše hodnoty rovné jedničce a tédy pro
úhel e: vycháZí:

e ;::;;0,00816 (v míře obloukov~) .

Tomu odpovídá v míře stupňové přibližně
e' < 50'
e' < 28'

'..., Vyrovnané souřad. rozdíly

Přibližné .~; Souřadnicové rozdíly
Lly I Llx~ sin IX

, Vzorce a pomocnésměrníky ",tl
;U .•.. ., , výpočtyIX'

)4.) Cd cos IX Souřadnice~ l~ Lly' = I Llx' =o = s' . sincc' = s' . cosrt,' IP=l Y x
o , ff m cm m mm m mm

535 792916 05 1033534 69 q = S~B = 0,999 907-- - - - - - -- SAB
- 0,469472 - 53 16 - 98 54

1 208 00 00 Ul 97 - 0,882948 - 52 567 - 98 864 792862 89 1033436 15 LlYBA - q . [Lly']
10=

-- - - - -- -- -- - [Llx']
- 0,599792 - 68 92 - 90 79 = + 0,00606

2 216 51 18 114 00 - 0,800156 - 68 376 - 91 218 792793 97 1033345 36
-- -- - - - -- - -- 10=

q . [Llx'] - LlXBA

- 0,530051 - 57 81 - 91 24 [Lly']
3 212 00 32 108 02 - 0,847966 -, 57 256 - 91 597 792736 16 1033254 12 = 0,00611

.

-- - - - - - --
+ 0,226646 + 21 81 - 96 36 Lly = q . Lly' + to· Llx'

4 166 54 01 98 80 - 0,973977 + 22 393 - 96 229 792757 97 1 033 157 76 Llx = q . Llx' - 10 • Lly'
-- - - - - - --

+1 nebo:
. - 0,335356 - 43 30 - 119 36
5 199 35 39 126 98 - 0,942092 - 42 584 -119 627 792714 67 1033038' 41 dy = (q - 1) Lly' +. + 10Llx'-- - - - -- -~--

-I +1 dx = (q - 1) Llx' -
- 0,376210 - 82 27 - 199 15 - 10 ·Lly'

145 202 05 57 215 49 - 0,926534 - 81 069 -; 199 659 792632, 39 1032839 27
-- -- - .- -- - --

[Lly']~ [Llx'] =c YB - YA ~ XB - XA =

-279 459 -697 194 =-283 66 = - 695 42
-- -' -- - - - ----- -- -- --

S'AB = 751,117 m SAB = 751,047 m
f I I I I I I I

Poznámka: Součet vyrovnaných rozdílu souřadnic y souhlasí s danou hodnotou na 1 cm, u souřadnic x na 2 cm. Tyto malé odchylky
pusobí zanedbání členu vyššího řádu při rozvoji funkcí sin (IX~ + 10) resp. cos (IX~ + 10) v řadu a zaokrouhlování. Rozdělíme tyto odchylky
největším souřaqnicovým rozdílÍlm. Čím menší bude úhel 10 (v příkladě je 10 .' 21'!), tím menší bude nesouhlas.
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Směrník první polygonové strany stačí tedy určit s přes-
ností asi 0,5g• Při delších stranách musí být přesnost
zvýšena (pro s =600 m vyjde c ~ 37'), při kratších
stranách (do 100 m) může úhel e;dosáhnout hodnoty 19.
Proti obvyklému způsobu výpočtu vetknutých polygono-

vých pořadů ušetříme opět výpočet směrníků v základní
souřadnícové soustavě a jedno hledání funkcí v tabulkách.
Ostatní početní úkony jsou přibližně rovnocenné. Měřické
práce se zvýší o určení přibližného směrníku jedné poly-
gonové strany.
Příklad: Počítejme tentýž příklad jako na str. 103.

Předpokládejme, že přibližný směrník první strany pořadu
byl určen hodnotou OI:~ = 208° 00'00". Viz tab. II.

m. Určení přibližného směrníku první
polygonové strany

Určení přibližného směrníku musí být jednoduché a
rychlé, neboť jinak bychom sice ušetřili několik počtář-
ských úkonů při výpočtu pořadů, ale práci v terénu pro-
dlužovali.
a) Určeni přibližného směrníku busolou
Theodolity pro polygonové měření bývají opatřeny trubi-

covým busolním usměrňovačem. Jesdiže změříme na
některém z vrcholů polygonového pořadu magnetický
azimut jedné polygonové strany, můžeme· vypočítat její
směrník algebraickým připočtením magnetické deklinace
a meridiánové konvergence na uvažovaném bodě. Z měře-
ných vrcholových úhlů určíme přibližné směrníky všech
stran pořadu. Magnetickou deklinaci pro daný bod a
dobu měření najdeme v mapě isogon (Bouška- Vykutil:
"Mapa isogon ČSR pro epochu 1949,5 ", Praha 1950).
Meridiánová konvergence v Křovákově zobrazení je

vypočtena na trigonometrických bodech a také pro rohy
listů včetně listů katastrální mapy. Hodnotu pro uvarovaný'
bod najdeme jednoduchou interpolací. V Gauss-Kriige-
rově zobrazení. počítáme konvergenci na bodě P podle
vzorce

c .-:- ,dA . sin cp
Chyba ze zanedbání členů vyššího řádu v tomto vzorci
nepřekročí hodnotu 5" na okrajích 6° pásu (včetně pře-
krytu). Při tom ,dA = A - Ao, kde Ao je zeměpisná délka
osového poledm'ku, cp a A jsou zeměpisné souřadníce bodu
P, přibližně odměřené z mapy na př. 1: 75000.
b) Zaměřením na jednoduše signalisovaný bod
Přibližnou orientaci pořadu stačí znát s chybou c ~ 50'.

Této chybě odpovídá lineární excentricita signálu
e < s . tg B < 0,OQ7854 s

Na příklad pro s = 2000 m je dopustné e = 15,71 m.
Můžeme tedy v tomto případě zjistit přibližný směrník
záměrou z počátečního bodu polygonového pořadu na
jiný daný bod, jehož signál je umístěn v kruhu o poloměru
asi 16 m nad tímto bodem. Lze tedy bod signalisovat na
příklad balonkem, upoutaným nad stabilisací.
c) Z mapy
Je-li polygonový pořad zakreslen situačně do mapy nebo

náčrtu velkého měřítka, můžeme zpravidla přibližný směr-
ník odměřit s dostatečnou přesností úhloměrem.
d) Astronomické určení
Při astronomickém měření určujeme azímut strany,

který převádíme na směrník v dané souřadnicové sou-
stavě. Způsobů měření azímutu je celá řada, vyžadují však
zvláštních zařízení a pomůcek. Pro náš účel je vhodná jen
nejjednodušší a rychlá methoda s použitím běžných po-
můcek (přesně jdoucí kapesní nebo náramkové hodinky,
clona a Hvězdářská ročenka). Dále je žádoucí, aby měření
mohlo být vykonáno současně s měřením polygonovým,
t. j. ve dne. Dostatečně přesného výsledku dosáhneme
zaměřením na střed Slunce v pravé mís~ní poledne.
Ve "Hvězdářské ročence" je v efemeridách Slunce uve-

deno pra.vé poledne pro Ao = 15°. Připočteme-li k tomuto
času opravu ze zeměpisné délky místa měření, dostaneme
pravé místní poledne ve středoevropském čase SEČ.

Příklad: Určeme pravé místní poledne pro bod o země-
pisné délce A = 16°35'30" (= 1h06m22~) a den 10. září
1953.
Z "Hvězdářské ročenky" je pravé poledne pro

Ao= 15°(= 1hOOmOOs) llh57m02s

oprava Ao - A ••.•••. . • . • • . . • • • • • . . . • • • . • - 6m22s

Pravé místní poledne v SEČ 11h5om4OS

Ve vypočtený časový okamžik zaměříme na střed Slunce.
Čtení vodorovného kruhu theodolitu odpovídá směru
k jihu. Rozdil tohoto čtení a čtení při záměře na další bod
dává azimut, počítaný od jihu. Z něj odvodime snadno
!iměrník odečtením 180° a algebraickým připočtením meri-
diánové konvergence. Směrník můžeme opět určit pro
libovolnou stranu pořadu (jako při měření busolním).
Určení přibližných směrníku s poměrně malou požado-

vanou přesností je tedy jednoduché a rychlé.

Literatura:
[1] Ryšavý J.: Geodesie, Praha 1952
[2] Fiala F.: GeodesieII., Praha 1952
[3] Bohm J.: Transformace souřadnic v geodesii, Praha 1948

Upozorněni na neJnovějši odborné geodetické a karto-
grafické publikace

Upozorňujeme čtenáře, že v nakladatelství Československé
akademie věd vyšla základní celostátní vysokoškolská učebnice
oboru geodesie a kartografiie - Fialova "Matematická karto-
grafie" ve velmi pěkné úpravě za cenu vázaného výtisku 68,- Kčs.
Státní nakladatelství technické literatury připravuje k vydání

další základní dílo našeho oboru - Ryšavého "Geodesie I" a
"Geodesie II".
Vedle těchto základních děl vyjde ve Státním nakladatelství

technické literatury: Geodetický a kartografický sborník 1955, Ta-
bulky pro převod souřadnic v Gaussově zobrazení elipsoidu Krasov-
ského, Kartografické tabulky pro nové mapy v měřítkách 1:100000,
1:50000, 1:25000 a 1:10000 a Smluvené značky pro mapy
v měřítkách 1:10 000 a 1:5000.
Odborná literatura je účinným pomocníkem všech pracovní-

ků oboru při zvyšování jejich odborné zdatnosti a při plnění
úkolů oboru pro výstavbu socialismu. Nemůže však být vy-
dflvána v neomezeném nákladu a bývá zpravidla velmi záhy
rozebrána. Proto zájemce z řad odborných pracovníků ústavů
Ústřední správy geodesie a kartografie, orgánů pověřených pro-

váděním zeměměřických úkonů a pracovníky odborných střed-
ních i vysokých škol žádáme, aby se včas o tyto odborné pub-
likace přihlásili v prodejně 2084 n. p. Kniha, Dejvická 23,
Praha XIX, po případě v kterékoli prodejně n. p. Kniha.

Štorkán, publikační referent ÚSGK.

Sepal'átni výtisky
Státní nakladatelství technické literatury upozorňuje autory

technických časopisů, žádajících separátní otisky svých článků,
že bylo rozhodnuto, aby separátní výtisky byly vydávány pouze
od 500 ks výše, a to jako tituly.
Potřebují-li autoři články uveřejněné v technických časopisech

v malém množství, na př. pro dokumentaci, nebo jako doklady
své publikační činnosti, mají možnost si opatřit příslušný počet
celých čísel jednotlivých časopisů; tento způsob uspokojování
jejich potřeb je s hlediska Státního nakladatelství technické litera-
tury hospodárnější. •
Pokud naši autoři mají požadavky na vydání svých pojednání

separátními otisky, žádáme, aby je včas ohlásili redakci, nejlépe
zvláštní žádankou, kterou by bylo možno postoupit příslušnému
referentu Státního nakladatelství technické literatury. Štorkán.
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Signalisace bodů vysokoletnými _raketamia svislým
světelným kuželem

Ing. Vladimir Krupka a Ing. František Matějiček 526.913.13

Trasováni dlouhých přimek v nepřehledném terénu. Signalisace bodů raketami. Technický popis rakety a návod k použiti.
Organisace měřické skupiny při signalisaci. Signalisace bodů svislým světelným kuželem reflektoru.. .

Trasování dlouhých přímek
Při vytyčování dálkových elektrických vedení, visutých

lanových drah a průmyslových vodovodů je nutno vytyčo-
vat přímky dlouhé často i několik kilometrů, než směr trasy
se opět pootočí v lomovém bodě. Takové trasovací práce
bývají zvláště velmi obtížné v horském terénu, zarostlém
lesními porosty a vzorstlými polními kulturami, kde,vzdá-
lené lomové body jsou zakryty.
Oba koncové body, které jsou v přírodě nebo na mapě

přesně určeny, jsou spojeny buď přímkou, nebo dlouhými,
lomenými úseky. Mezilehlými lomovými body trasy lze
již v určitých mezích· pohybovat.
Druhý případ je nejčastější. Zeměměřič přejímá od

projektanta disposice často jen v generelu. Trasa bývá
vyznačena jen na mapě malého měřítka, na př. na topogra-
fickénebo speciální mapě, z které zeměměřič vytyčí v pří-
rodě jednotlivé lomové body.
Poté provede podrobné situační a výškové zaměření,

které je podkladem k podrobnému projektu. Trasa se
ponejvíce lomí jen proto, aby se technícké zařízení vyhnulo
velkým terénním a územním překážkám, jako jsou horské
hřbety, přírodní reservace, rybníky, průmyslové závody,
osady a pod. Držebnostní hranice mají jen podružný vliv
na směr trasy. Je tedy ve vytyčení lomových bodů trasy
značná vůle.
Postup trasovací práce se řídí terénními podmínkami.

Při velmi obtížných poměrech, ve zcela nepřehledném
území je nutno vytyčit přímý úsek buď po provedené poly-
gonisaci, nebo po založení bodu určených protínáním
vpřed nebo zpět. Jsou-li v okolí koncových bodů přímého
úseku trigonometrické body, nebo i pevné body vyznačené
v katastrální mapě, lze jich použít k výpočtu směrníku
(jižníku) přímého úseku trasy.
Jsou to však složité a zdlouhavé práce, které jsou ještě

ztěžovány klestěním lesních porostů pro záměrné přímky.
Odstraňování překážek zdražuje značně měřické práce,
neboť vzniklé průseky mimo trasu vlastního technického
díla zůstanou nevyužity.

Signalisace raketami
Zpráva VIII. sjezdu Mezinárodní geodetické asociace

vOslo (uveřejněná též v Z. O. 11/38)o geodetickém spojení
Dánska a Norska trigonometrickým měřením na světelné
signály shozené z letadel, dala popud pro aplikacimethody
k jednodušším účelům, k vytyčování pozemních bodů
raketami.
.V mnohých měřických pracích; zvláště při vytyčování
dlouhých tr~s, lze směr určit krátkodobým signalisováním
vzdálených a. zakrytých lomových bodů vysokoletnými
raketami, nebo vystřelením signálního náboje z pistole.
Jasný, světelný výbuch, trvající několik vteřin, zachytí
měřič na výchozím bodě dalekohledem theodolitu, čímž
získá směr trasy.

Popis rakety
Firma Synthesie, nár. podnik, závodPřemýšlení u Prahy,

vyrábí několik druhů ralet i nábojů, které jsou volně
prodejné.

Vysokoletná raketa (obr. la) má obal ze silné lepenky
v podobě dvou válečků. Ve spodním užším válečku (3)
je pohonná nálož. Na dně válečku je svinutá zápalná šňůra
(stopinka) (5), která se před použitím vysune z válečku po
protržení slabého papíru. V hořejčím válečku (1) je směs
pro bengálský oheň. S raketou je dvěma drátěnými objím-
kami spojena asi 1 m dlouhá dřevěná tyčka (6).

Vystřele!Jí rakety
U lomového bodu, který máme signalisovat, zarazíme

do země svisle odpalovací tyč (na př. výtyčku --:-obr. lc).
Ta je pro odpalování raket opatřena při horním konci
vyčnívajícímbřebem nebo skobkou (2), pod níž ve vzdále-
nosti asi llO cm, t. j. ve 2/3 délky raketové tyčky je zapuštěn
šroub s očkem (kroužkem) (7): Průměr kroužku volíme
tak, aby jím tyčka rakety volně klouzala při odpálení,
a aby nedošlo k zadržení rakety.
Raketu, jejíž tyčku jsme protáhli očkem (7), zavěsíme

na skobku (2). Podle olovnice přiložené k dřevěné tyčce
(obr. lc) se raketa posunováním na skobceuvede do svislého
směru.
Zažehnutím zápalné šňůry zápalkou nebo hořicí ciga-

retou se raketa uvede v činnost.

Výkon rakety
Asi za 10 --o- 30 vteřin prohoří šňůra až k pohonné náloži

v užším válečku, kterou zapálí a tím uvede raketu do po-

1955/107



Geodetický obzor
sv. 1/.43 (1955) Č. 6

hybu. Za 3 vteřiny dosáhne raketa výše kolem 120 m.
V tomto okamžiku, po vyhoření pohonné nálože, zažehne se
osvětlovací směs v hořejším válečku, která způsobí typický
raketový světelný záblesk, trvající 2 --;..-3 vteřiny. Prázdný
obal i s tyčkou spadne na zem. Záblesky mohou býti
v různých barvách. Každá raketa má vyznačenu barvu
záblesku barevnou páskou, nalepenou na pouzdře. Nejlépe
se osvědčují bílé rakety.
Světelným efektem je bod signalisován. Poněvadž nelze

v krátké době jeho trvání napoprvé zaměřit theodolitem
na signál, odpálí se v určitých intervalech další rakety.
Opakování raketové signalisace je nutné pro zpřesnění

vytyčovaného směru. Záblesk rakety je téměř vždy mimo
svislici signalisovaného bodu.
Pro zjištění průměrné excentricity a výšky záblesku

byla provedena zkouška na přehledném terénu s 20 rake-
tami. Signalisovaný bod O (obr. 2) byl zaměřen ze dvou
, stanovisek A, B zvolených tak, aby záměrné přímky byly
k sobě kotmé. Vytvořil se tím pravoúhlý systém osy X, Y
s počátkem v signalisovaném bodě O.
Záblesk rakety byl pozorován současně dvěma měřiči

na obou stanoviskách a byly změřeny úhlové odchylky Otn
a f3n záblesku Zn' Pro trigonometrický výpočet výšek
záblesků byly změřeny i výškové úhly.

-x!
I__.z,-- "- - II

-- ~I I
-- -XI " ,-----éř~l-y -Y2 4YI/ +Y

AOft'-·":'-'-~..•~; ..•7· ._._. \ e ,/ O r-'
... '- \;:;"............\,' I......\l +X ,

..•....~ 2 :
Z2 \ ,

\ I

\ '\ • I

\ +X I :
\ • I

", H,,__~ I

\lJ2~1
\ I'\ I
\ .,
\ I'\ ,
\§
B

Excentricity en záblesků jsou v poměru k vzdálenostem
stanovisek od signalisovaného bodu velmi malé. Proto jsou
malé i úhly Otn a f3n"
Pro zjednodušení výpočtu excentricity mohou se v sou-

řadnicovém systému pravoúhlé souřadnice záblesků Xn
a Yn nahradit úseky xn ,ayn, omezené centrálními průměty
bodů Zn na' souřadnicóvých osách. Úseky xn aYn se vy-
počtou z přímo měřených vzdáleností AO a BO z rovnic:

Xn = AO tg Otn

Yn = BO tg'f3n

Excentricita e se vypočte z rovnice

en= Vx~+y~

Z výsledků zkQušky byly vypočteny tyto chyby raketo-
vého signalisování:

V [x2]
mx = ± 7 = ± 11,6 m

lf[Y2] ,
my = ± V7 = ± 16,6 m

l~me = ± Vn = ± 27,Om

Jak patrno, hodí se signál pro vytyčovací práce uvedené
na počátku článku.
Ze zkoušky i z praxe raketového signalisování se zjistilo,

že nevhodný tvar rakety způsobuje značné směrové od-
chylky. Zvláště vrchní rovné víko obalu klade velký odpor.
Menší druh rakety (obr. lb) s doletem asi80 m má nahoře
kuželovou čepičku, která již částečně vystihuje proudnicový
tvar výhodnější pro přímý let.
Velmi podstatný vliv na svislý směr letu má dřevěná

tyčka, která je spojena i za letu s raketou a spadne i s prázd-
ným obalem 'na zem. Tvoří jakési směrové kormidlo rakety.
Je-li tyčka po délce prohnutá, nebude ani směr letu přímý.
Vliv nesvislosti rakety před výstřelem není vzhledem

k ostatním nepříznivým vlivům tak podstatný, jako by se
předpokládalo. Postačí proto urovnání rakety před výstře-
lem popsaným způsobem.
Excentricita záblesku je též zaviněna silou větru. I při

klidném počasí bývá ve vyšších polohách mírné proudění
větru. (Při pokusné signalisaci vál nepřetržitě mírný severo-
západní vítr, který stáčel dráhu rakety.) Vliv větru je dobře
patrný z místa signalisace na směru dýmu hořící směsi .
Též směr dopadu prázdného obalu rakety částečně pro-
zrazuje účinek větru. Technik s pomocníkem pečlivě sledují
při signalisaci všechny úkazy při odpálení rakety a ihned
si poznamenají výsledky. Záznam o průběhu jednotlivých
výstřelů a jiných okolnostech majících vliv na signalisaci
dobře prospěje pozorovateli při výpočtech a též k rozhod-
nutí o vytyčovaném směru.
Kromě excentricity signálů je vytyčený směr pochyben

o úhlovou odchylku, způsobenou nepřesným zaměřením
na krátkodobý pohyblivý signál v podobě nepravidelné
světelné plochy.

Signalisace raketovou pistolí

Obdobný způsob signalisace je vystřelení osvět1ovací
rakety z pistole. Pistole prodávají na povolení Zbrojovky.
Osvět1ovací náboje vyrábí firmy Synthesia.
Náboje pro ráži 26,5 mm o váze 30--;..-40g se vystřelí

až do výše 150 m. Ve výši 80 m, kterou střela dosáhne za
3 vteřiny, počne hořet osvět1ovací směs. Hořící náboj ještě
stoupá až do výše 150 lIl, kde kulminuje a v parabole klesá.
Při zpátečnim letu kolem výšky 80 m ustává hoření a
prázdný náboj dopadne na zem.
Tyto náboje mají delší světelný efekt. Doba hoření je

7 --;..-8vteřin. Barvy signálů jsou různé. Vyrábí se náboje
pro bílé, žluté, červené a zelené svět1o. Při mlhavém ovzduší
a kři kratších vzdálenostech je dobře viditelná červená
barva.
Náboj se vystřelí pistolí drženou pouze v ruce. Je proto

odchylka signálu značná, ačkoliv dráha střely je přímější
než při raketě. Pro upotřebení raketových pistolí k signa-
lisaci bodů bylo by nutno upravit způsob vystřelení.
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Signalisační plán
Pro zaměřeD,f krátkodobých raketových signálů je nutno

p~edem připravit časový rozvrh a smluvené Zásady v po-
stupu práce.
1. Určí se přesně doba počátku signalisace a počet

výstřelů. Mezi následujícími výstřely se s ohledem na
nutnou dobu přípravy rakety k odpáleni určí časové inter-
valy (na př. 10 min.).

2. Při nepříznivé povětrnosti, nebo při jiných nepřízni-
vých okolnostech, znemožňujících vypálení rakety, posune
se počátek signalisace na předem smluvenou pozdější dobu
(na př. o "Y2 hod.). '

3. Při náhlém zhoršeni počasí během signalisace (déšť,
mlha, vitr) nebo při poruše rakety (selháni výstřelu, malá
výška letu, nebo značná směrová úchylka), vypáli se další
raketa až po uplynutí ná8ledujícího intervalu. Je proto
nutno, aby signalisačni skupina měla o několik raket více
než je smluvený počet výstřelů.
4. K časové souhře je velmi důležité porovnáni hodinek

signalisační a pozorovací skupiny.

Při kratších vzdálenostech často se zjednoduší signalisace.
Na př. při trasováni průmyslového, vodovodu přes zales-
něný pahorek stál stranou lesa pomocnik, kťerý opticky
předával znamení mezi měřičem a pyrotechnikem. Způsob
dorozumívání při raketové signalisaci by zjednodušil krátko-
vInný vysilač. '

Práce signalisační skupiny
Raketové signalisace se zúčastni technik s pomocnikem.

Pro transport raket je zvlášť vhodné plechové pouzdro
na plány, které nejlépe chrání rakety proti dešti a větru.
Není-li dostatečně dlouhé pouzdro, je možno pro snazší
transport odpojit rakety od tyček uvolněním drátěných
objímek. Na signalisovaném bodě se obě části opět kleštěmi
spojí. Doporučuje se vzít si s sebou potvrzeni závodu, že
signalisacé raketami slouží k měřickým účelům.

K úspěšné práci je nutné, aby se obě skupiny předem
seznámily s technikou raketové .signalisace. F1gurant,
který má funkci pyrotechnika, zapracuje se do ošetřování
a odpalováni raket, seznámí se s bezpečnostním opatřením
pro případ, že by vadná hořící raketa předčasně dopadla
na suchou trávu a pod. a zapálila ji.

Na signalisovaném bodě, .po přípravě odpalovací tyče
(trasírky), pozorují se místní meteorologické podmínky
(mlha, směr a síla větru a pod.). Jsqu-li příznivé, počn()u
se odpalovat rakety podle časového plánu.

Technik postaví se před zažehnutím co nejdále od
rakety v přibližném vytyčovacím směru a pozoruje přes
nit zdvižené olovnice nebo přes pomocnou výtyčku úchylku
záblesku od svislice .. K hrubému vytyčeni směru použije
kompasu. Pomocnik, který zápalkou nebo hořící cigaretou
uvedl raketu do funkce odběhne rychle stranou do vytyčo-
vaného směru a rovněž pozoruje průběh výstřelu. -

Po dopadu prázdného obalu na zem sděli si oba pracov-
níci svá pozorováni o úchylkách a výšce záblesku, jakož
i jiné důležité poznatky. Na správném postřehu signalisační
skupiny při pozorováni úchylky signálu ze směru trasy
závisí i zdar konečného výsledku měření. Zatím co pomoc-
ník připraví další raketu k odpálení, sepíše technik o kaž-'
dém výstřelu stručný a výstižný zápis. .

Po skončené práci předá se zpráva o průběhu signalisace
vedoucímu měřické skupiny - trasérovi.

Pozorování signálu n,a stanovisku

Připrava theodolitu

Na stanovisku se předem urovná stroj a usměrni se
na vzdálený pevný bod (věž, měřická pyramida, sloup,
mezník nebo vzdálený pomocný kolik). II>

Zťm~měřič zaostří si dalekohled a zaměří jím do přibliž-
ného směru na signál.

Pozorování signálu

Všichni členové .měřické skupiny čekají podle časového
plánu v přibližném směru na signál. Po záblesku jej vztáh-
nou k nějakému vzdálenému nebo blizkému výraznému
bodu v okoli. Je-li obzor nevýrazný (lesy), osvědčuje se
pobliž stroje rozestavět v stejných odstupech výtyčky
kolmo k pozorovanému směru. Záblesk rakety promítne se
okem mezi výtyčky a odhadne se poměr vzdáleností k sou-
sednim výtyčkám. Do tohoto směru zaměří se daleko-
hledem a další záblesky již měřič sleduje theodolitem.
Po každém signálu přečtou se oba úhly. Vertikální úhel

má pouze význam pro snazší zacílení na další raketové
signály.
Po skončené signalisaci vyčká trasér zprávu signalisač-

niho technika. Prostým výpočtem průměru směrníků
všech zaměřených signálů mohla by vzniknout zbytečně
velká úhlová odchylka. Proto se podle zprávy o signálech
vypustí z výpočtu směrníky těch signálů, u nichž byly
signalisačním technikem pozorovány velké směrové úchyl-
ky. Ze zbývajících vhodných signálů vypočte se (třeba
i s ohledem na váhu pozorováni) průměrný směrník trasy.

Míjí-li trasa překážku příliš blizko nebo lze-li lomovým
bodem pohybovat pouze v jednom kolmém směru k trase
(na př. lomový stožár je projektován u řeky, při okraji
skály a pod.), mohl by vypočtený směr být nepoužitelný.

Směrník trasy se pak pootočí o malou úhlovou hodnotu
do příznivějšího směru.
Po výpočtech a uvážení všech okolností trasér rozhodne

o vytyčovanémsměru trasy.

Upotřebitelnost raketové signalisace
Dříve než se zeměměřič rozhodne k raketové signalisaci,

musí zjistit z mapy nebo přímo v terénu, zda bude záblesk
v dosažitelných výškách viditelný ze stanoviska stroje.

Důležitý je rozsah volnosti v určení směru, nebo v určeni
koncového (lomového) bodu trasy. Nemůže-li se signálu
použít vzhledem k požadované přesnosti přímo k vytyčeni
směru (na př. při spojeni daných boqů přímkou), je možno
vytyčeni provést kombinací raketové signalisace a přesné
měřické methody. Na př. vytyčí se podle signálu dlouhá
pomocná přímka nebo polygon a krátkými kolmicemi se
vytyčí správná trasa. V lesích, kde je nutno klestit stromy,
vyvarujeme se kombinací obou method zbytečných škod,
poněvadž měřické přímky se přimykají dosti těsně k trase
(zvláště v úseku bližším k výchozímu bodu). Nutné prů-
klesty pro měřické přímky pak nevybočí z rozsahu sku-
tečně nutného průklestu pro vlastni stavbu trasovaného
zařízeni.

Náklad na signalisaci je malý. Vysokoletná raketa je za
9,40 Kčs. Náboj do raketové pistole pouze za 3,40 Kčs.
Pro signalisaci jednoho bodu spotřebuje se podle viditel-
nosti a požadované přesnosti 5-;.-10 raket. Výloha je tedy
v poměru k úspoře času a v mnóhých případech i k úspoře
vykáceného dřeva velmi malá.
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Signalisace bodů svislým světelným kuželem
ref1ekt~ru

V noci je možno signalisovat bod pro speciální technické
účely světlem' elektrického reflektoru svítícího svisle
vzhů~u. Světelný kužel, který je velmi zřetelný, možno
velm~řesně urovnat jemnými pohyby reflektoru do svislé-
ho směru pozorováním světla přes nit zavěšené olovnice.
Při aplikaci tohoto způsobu signalisace pro přesné vytyčo-
vací a mapovací práce bylo by nutno urovnat světelný
kužel dvěma theodolity postavenými poblíž signálu ve
vzájemně kolmém směru. Pro přesnou signalisaci mohlo by
se použít reflektorů určených k nočnímu signalisování
trigonometrických bodů (viz nrof. Ryšavý: Vyšší geo-
desie).
Autory článku bylo v naléhavém případě nouzově po-

užito dlouhé bateriové svítilny k určení směru trasy kratší
silnice akátovým hustým lesem. Výsledek byl velmi dobrý
rycWe byl splněn měřický úkoL

Výhodou signalisace svislým světelným kuželem je velká
přesnost při značné výšce a nepatrné provozní náklady ..
Doba osvětlení je libovólně dlouhá, takže pozorovatel má
možnost přesně zaměřit nitkovým křížem dalekoWedu na
podélnou osu světelného pásu.
Obtíží je však čekání do úplného setmění, kdy teprve

je světelný kužel nejzřetelnější. V jasných nocích při
měsíčním světle nebo při třpytu hvězd je signál nezřetelný
nebo zcela neviditelný. Noční měření při umělém světle
je namáhavé. Pro měřickou skupinu obtěžkanou přístroji
je zvláště namáhavý návrat z pole v pozdních nočních
hodinách.
Při zná'mých skrovných dopravních možnostech našich

zeměměřičů nebude proto tato dostatečně přesná signa-
lisace bodů z uvedených důvodů oblíbena.

Použitá literatura:
Prof. Ryšavý: Vyšší geodesie.
Hokrův TechlÚcký slovník naučný.

Zvláštní případ vytyčení přímky přes překážku
Ing. Dr BedřichPolák 526.967.1

Vytyčovací práce. Prodlouženi měřické přimky přes překážku. Vytyčeni přimky mezi dvěma body oddělenými překážkou.
Praktické řešeni. -

Při vytyčování stavebních prací dochází někdy k úkolu
prodloužit přímku za vysokou překážku, nebo vytyčit
přímku mezi dvěma body, není-li s jednoho na druhý
vidět.
V tomto článku chci uvést jeden úkol z nedávné praxe,

který představuje kombinaci obou uvedenýcl]. případů.
Ve vzdálenosti 280 m byly podle obr. 1 dány dva body

A, B, definované význačně signalisovanými středy dvou
nízkých budov. Asi 2,3 km od nich stál třetí objekt, jehož
střed C byl udánlivě na přímce dané prvními dvěma body.
V ~akto dané přímce bylo třeba nalézt střed D pro čtvrtý
objekt, vzdálený asi 400 m od třetího bodu směrem k oběma -
prvním. Zmíněný čtvrtý bod měl zároveň ležet na hraniční
přímce dvou pozemků, takže v podstatě šlo o nalezení
průsečíku dvou přímek.
Případ byl však komplikován tím, že mezidvojicí prvních

bodů a bodem třetím ležela rozlehlá vesnice s vysokými
stromy.
Vzhledem k okolnímu rovinnému terénu to byla překážka,

která způsobovala, že body A, B ne~ylo vidět ani z celého
prostoru za bodem C, ani z prostoru mezi ním a vesnicí.
Normální vytyčení čtvrtého bodu D nebylo proto možné
a nezbývalo, než přikročit k pomocnému zaměření.
Úlohu bylo možno zásadně -řešit dvěma způsoby. Buď

hledaný bod D najít na prodloužené přímce AB, anebo jej
vytyčit na spojnici BC s přijetím předpokladu, že bod C
skutečně leží na této přímce.
V učebnici Nižší geodesie prof. Ing. Dr- J. Ryšavého*)

jsou oba případy řešeny pomocí polygonu. Přijetí tohoto
způsobu ovšem znamenalo měřit v každém případě poly-
gonový pořad nejméně 2,5 km dlouhý; při měřt';ní délek
stran pásmem a v krátkých listopadových dnech to zname-
nalo aspoň třídenní práci, a to ještě bez přiWédnutí
k nějakému kontrolnímu měření.
Protože se stavbou konstrukce na bodě D mělo být brzy

započato a protože za účelem její předepsané přesné orien-
tace_do světových stran bylo nutno na jejím středv.pro-

*) Druhé vydání, Praha 1949,. str. 296-297.

vést ještě příslušná měření geodetická i astronomická, by
hledán pro vytyčení rychlejší způsob.
Možných řešení bylo několik (na konci tohoto článku

budou všechny 'probrány), ale po patřičném průzkumu
byl zvolen způsob, který sliboval minimum· měřických
i výpočetních prací. Postupováno bylo při něm takto:
Ve vzdálenosti 130 m od bodu B směrem k vesnici se

podařilo najít bod E v zákrytu zmíněných již význačných
svislých konstrukcí na bodech A, B.
Nad takto vyhledaným stanovištěm byl postaven stojan,

na jehož talíři byla střídavým posunováním a zaměřováním
theodolitem nalezena přesná poloha bodu E v prodloužené
přímce AB. Proložením dalekohledu pečlivě horizontova-
ného theodolitu byl pak směr EBA přenesen na druhou
stranu. Promítl se při tom na jeden z dominujících stromů
vesl1;Íce,který byl viditelný i z prostoru hledaného bodu D.
Na tento strom byl pak ve směru prolož~ného daleko-

hledu svisle upevněn tyčový signáL Protože tento nový
bod F byl od bodu E vzdálen necelých 300 m, bylo do-
rozumívání při zařizování signálu do vytyčovaného směru
poměrně snadné, takže od postavení theodolitu nad bodem
E až do definitivního přibití tyče neuplynuly víc než 4
hodiny.
Potom byla zahájena práce s vyhledáním bodu D.

Nejdříve přikročeno ke stanovení jeho přibližné polohy
pomocí osy objektu C, ležící ve vytyč-Qvaném směru AB.
Uvedeným objektem byl domek obdélníkového půdorysu
s rozměry přibližně 2 X 3 m, vysoký 2,5 m, krytý sou-
měrnou sedlovou střechou, jejíž hřeben ležel v přímce
AB. Do vrcholů obou jeho štítů byly svisle přibity rovné
plotové tyčky a postupným zařizováním dalších tyček do
jejich zákrytu byla osa domku prodlužována tak. dlouho,
až protnula uvedenou již pozemkovou hranici, na které měl
ležet bod D. Nad takto vzniklý průsečík byl postaven theo-
dolit a po několikrát opakovaném jeho zařizování mezi body
F a C prokládáním dalekohledu konečně získán bod D.
Tato druhá fáze vytyčení byla vykonána během necelého
odpoledne, takže ještě před setměním bylo možno při-
kročit k zahájení kontrolního určení polohy bodu D.
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Kontrola byla nutná z toho důvodu, že poloha středu
objektu C na přímce AR nebyla nijak zaručena. Nebyl
také čas na zjištění a vypátrání měřiče, který jej vytyčoval.
Kontrolu si dále vynucovala i nákladnost .
konstrukce a důležitost její funkce.
K nezávislékontrole správnéhoumístě-

ní bodu D v přímce AR bylo použito
trigonometrického určení bodu A, R, C,
D s pomocí několika okolních signáliso-
vaných trigonometrických bodů. Body4,
R byly určeny protínáním VJ?ředvždy
ze dvou trojúhelniků, bod D protínáním
zpět a bod C kombinací obou protínání
jak ukazuje obr. 1. Bod C by) při tom
signalisován svislou tyčkou přibitou ve
vrcholu štítu;příslušného domku. Pro jeho
určení protínáním zpět .byla osnova 5
směrů zaměřena mimostředně a stano-
veny příslušné polárné prvky.

1
I J. I

" " .I1CRITKO

Z rovinných pravoúhlých souřadnic všech určovaných
bodů, získaných v souřadnicové soustavě daných trigono-
metrických bodů, byly pak vypočteny jižníky směrů AR,
AC a AD. Porovnáním všech tří jižniků, které se v mezích
přijatelných odchylek navzájem rovnaly, vyplynulo, že
body C, D skutečně leží v přímce AR.
Celá práce s vytyčením bodu D, i s průzkumem a kon-

trolním trigonometrickým měřením netrvala déle než dva
a půl dne, takže úkol byl splněn dříve, než při použití
polygonové methody. Souřadnic bodu D bylo přitom
dále využito k výpočtu jižníků a z nich geodetických azi-
mutů směrů na několik trig. bodů, pro zmíněné již vytyčení
hlavních světových stran.
Při pozdějším promýšlení celého případu dospěl autor

k názoru, že i měření polygonu by v dané situaci vedlo
k ryc;hlémuvytyčení bodu D,nebo spíše k hrubší kontrole
jeho polohy a to opět s využitím bodu C.
V příslušném polygonu by totiž stačilo měřit jen

úhly. Protože by se při volbě polygonu nemusel vyhledávat
terén vhodný pro měření délek stran, zmenšil by se při
delšíchstranách i počet vrcholů a tím samozřejměpotřebný
čas k jeho změření.

Podle obr. 2 by se vyšlo na př. z bodu E a poslední
polygonová strana by se při tom výhodně zvolila v přímce
dané pozemkové hranice.
Po změření úhlů W1 až Wn by bylo možno neznámý úhel

cp' vypočíst z uzavřeného n-úhe1niku z rovníce
cp' = (n - 2) 180° - ~w

Další postup by záležel v tom, že na přibližném bodě D'

2. Km

I

by se theodolitem vytyčil úhel rp = rp' + 180°. Na takto
získaný směr by se s bodu C spustila ~olmice hranolem
a odměřila její délka CC'. Poloha bodu D by pak. byla
dána vzdáleností D' D, vypočtenou jednoduše z pravo-
úhlého trojúhe1niku D" D' D vzorcem

D' D = ~D" , kde DD" = CC' .
sm rp'

Pro úplnost si uvedeme ještě dvě další možná řešení na-
šeho případu, tentokrát pomocí trigonometrických bodů.
Když jsme si trigonometricky ověřili, jak bylo již dříve

A' 8 E~._.~.~.~._._._._._._._._._._._._._._.
, y

ó,~, D' f>"
'~'o!J_ -- ... -
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uvedeno, že body A, B, e leží na jedné přímce, mohli by-
chom bod D určit souřadnicově jako průsečík dvou přímek.
Rovnice první přímky by při tom byla dána souřadnicemi
jednou na př. bodů A, B, po druhé, pro kontrolu, bodů
A, e.
Při volbě druhé přímky by mohly nastat dva případy,

které označme jako a) a b).

P
oD'

A 8 ®: D~ C"'-,-,--0-'--""--------'---'-'----'-- "f'-' ._.-' . ,-,-,-0...- O"
.' 'c,'I, ~

" 'b~\,(\'f:-
" ~$ to"

• C)'"

" ~,

V případě a) by druhou přímku podle obr. 3. představo-
vala daná hranice pozemků, definovaná souřadnicemi bodu
P na ní zvoleného a jejím jižníkem. Příslušný jižník bychom
získali orientací osnovy směrů na okolní trig. body (měřené
pro určení souřadnic bodu P zpětným protínáním), do
které bychom pojali i směr dané hranice. Pro zmíněnou

J orientaci by přitom stačilo vypočíst jižníky dvou směrů
(druhý pro kontrolu). Po vypdčtení souřadnic bodu D

bychom jeho polohu vytyčili pomocí vzdálenosti na př.
PD a kontrolovali třeba úhlem fP, vypočteným ze souřadnic
bodů e, lJ, P.
Případ b) by nastal, kdyby se nepodařilo najít bod pro

zaměření směrů (potřebných k určení jeho souřadnic zpět-
ným protínáním) na dané hranici, ale někde mimo ní,
na př. v bodě Df

• Pro výpočet souřadnic průsečíku DOl
bychom si pak zvolili spojnici bodu Df s některým trigono-
metrickým bodem (na obrázku 3 s bodem T), která by
přímku AC protínala pod příznivým úhlem. Hledaný bod
D bychom konečně nalezli jako průsečík záměry DOle
s.danou pozemkovou hranicí. Za kontrolu správného vy-
tyčení by nám opět mohl sloužit na př. úhel fP.
Tím jsme snad vyčerpali všechna možná řešení uvede-

ného případu a tento článek splní svoje poslání, když při
d1lším vyskYtnutí se podobného úkolu v praxi pomůže
k rychlému a hospodárnému jeho provedení.

Poznámka redakce:
Tento článék byl odměněn III. cenou v soutěži pořádané

r. 1952 Geoplanem v Praze.
Článek zajímavě pojednává o několika řešeních jedné

úlohy stavebně-měřické pra;ce. Současn§ nám ukazuje jaké
pohotovosti je třeba v tomto pracovním oboru. Nutno zdů-
raznit, že zejména dokonalé znalosti trigonometrických
method nacházejí zde plného uplatnění.

Nahradenie triangulacie j. rádu paralaktickou polygonometriou
bez použitia invarového drotu

L. Leško 526.911: 526.913.1

Podstata metódy, jej úprava pre dané pomery. Volba vhodného paralaktického článku s pomocnou základnou určenou bez
použitia invarového drótu alebo základňovej late. Pracovný postup pri polných prácach. Spracovanie nameraných výsledkoV
a porovnanie dosiahnutých výsledkov s inými. Výhody a nevýhody navrhovaného sp8sobu.

Problém zhustenia trigonometrickej siete ~žších radov
stal sa ožehavým pre rastúci dópyt po ŠMH. Dobré
výsledky pokusu Ing. Dr Ladislava J. Lukeša dokázali,
že je možné v mnohých oblastiach Československej re-
publiky použiť Danilovovej paralaktickej polygonometrie
namiesto nákladnej triangulácie. Prekážkou prevádzania
tejto metódy vo vačšom merítku sú dve okoTnosti, a to
nedostatok invarových drótov a vefmi presných uhlomer-
ných strojov.
Mnohé hodnotné stroje, ako Wild T2, Zeiss II, Kern

DKM2 a iné nie sú dosiaTpre paralaktickú polygonometriu
využité,pretože chýbajú k ním príslušenstvá. Či je to
trojpodstavcová súprava, alebo terče nie sú tak upravené,
aby sa pre tento účel dali upotrebiť. Na proveTmikvalitné
Wildovezákladňovélate, ktoré po určitých úpravách můžu
nahradiť invarový drót, neboli upotrebiteTné,lebo pri záme-
rách dlhších 100m zacielenie bolo nesnadné a výsledkypre
veTmi presné porady sú bezcenné. S touto otázkou sa
zaoberal Ing. Dr Václav Krumphanzl a navrhol použitie
terča asi 65 cm dlhého opatreného sústavou svislých
pruhov o různych šírkach umožňujúcich cielenie na vzdia-
lenosťod 100-3000 metrov. Terč je závesnývo stojane, na
ktorý je pripevnená Wildova základňová lať. Tejto myšlien-
ky sa použilo s nasledujúcou obmenou. Terč bol nahradený
dvoma z tvrdého dreva vysústruhovanýma válečkami, na-
tretými bielou· ,barvou, prvý o priemeru 36 mm, dÍžke
15 cm a druhý o priemeru 18mm, dlhého 10 cm. Válečky
boly spojené motúzom dlhým 5 cm a zavesené do spojnej

šrauby stojanu. Spodný váleček bol pripevnený.motúzom
ku klincu, nad ktorým bola dostredená Wildova základ-
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•Leško: Nahradenie triangulácie 5. rádu paralakt. polygonometriou

ňová lať. Obr. č. 1. Válečky boli tienené meračskýmdážď-
níkom. S takto upravenými laťami sa zmeral paralaktický
uhol pre vzdialenosť975 m so strojom Wild T2. Obr. č. 2.
Uhol bol pozorovaný vo štyroch skupinách s chybou
OCOOO2,takže podfa rovnice:

L1D= D2 . L1ť5"
b '

kde b = 45 m
D = 975 m, absolútna chyba by činila 0,063 m.

L115" = OK0002
Táto vzdialenosť bola ešte raz zmeraná podfa metódy

v ďalšom uvedenej a rozdiely z oboch pozorovaní činili
0,006 m.
Náhrada invarových drótov pre uvedený účel by bola

vyriešená za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný
počet Wildových základnových latí. Na Slovensku je
týchto latí nedostatok, preto bolo uvažované o ďalších
možnostiach, a to o použití obyčajného ocefového p~sma.
Dlhšia základňa pre polygonometriu nedá sa priamo

zmerať s pásmom s takou presnosťou, ktorá by vyhovovala
ciefu vytýčenému v záhlaví .tohto článku. K prevedeniu
úkolu byl vyskúšaný tento sposob prác:
Základňa sa vytýčila uhlomerným strojom kolmo k poly-

gonovej strane AB (viď obr. 4) a zaistila sa kolíkami
v,bodoch: D (uprostred základne) a E, Fna konci, zkto-
rých vzdialenosť sa odmerala 50 mettovým pásmom.
Z bodu D vytyčila sa kolmica o dlžke cca 10m a v jej konco-
vom bode G sa zaistila kolíkom. Nad bodami E, F boli
postavené válečky k tomu účelu zvlášť upravené. Poblíž
bodov E, F postavil sa stojan, na ktorý stolárským sverá-
kom pripevnila sa asi 1 metrová laťka opatrená po ~ cm
zárezmi, do ktorého sa zavesil motúz s uvedenými váleč-
kami. Zo spodného válca visela olovnica, pomocou ktorej
válečky boly centricky postavené nad koncové body zá-
kladne a pripevnené ku klincu. Obr. č. 3. (popísaný dosť
primitívny sposob sa dá nahradiť vefmi jednoduchým
návrhom, ktorý u miestných zdrojov nebol preveditefný
pre nedostatok fahkého kovu). Theodolit sa postavil na
bod G, zmeraly sa uhly IX a tJ, z ktorých sa vypočítali
uhly 151, 152, Výška stroja naniesla sa na výtyčku, tá sa po-
stavila na·bod D a zmerali sa zenitové vzdialenosti. Obr.
č. 5. Do koHkovDaG zapichli sa špendlíky, medzi kto:-
rými sa zmerala cejchovaným pásmom šikmá vzdialenosť.
Pásmo sa napínalo vzpružinovým silomerom, metry,
decimetry a centimetry sa odčítali na pásme, milimetry a
desatiny na priloženom hranolku. Tento úkon sa trikrát
opakoval,pričom vždy zvolil sa iný počiatok. Po~s merania
vzdialenosti pásmom sa ~erala teplota.

K voli preskúšaniu· upotrebitefnosti návrhu, bol vy-
tyčený a zameraný polygonový porad, medzi trig. bodmi
1. a II. Obr. č. 6. Dlžky hlavných základien sa volili podfa
vzorca odvodeného Ing. J. Kardom z = V2s (s = dIžka
polygonovej strany).

Pofné práce. Rekognoskácia sa previedla podfa topo-
grafickejmapy. Uhly sa merali strojom Wild T2. Pozoro-
vatef sa postavil na bod 1., a smerová orientácia sa previedla

F
Obr. 4.

vo 4 skupinách. Po zameraní paralaktického uhlu v štyroch
skupinách, oddie1 sa presťahoval k základne, kde se
merali uhly IX, tJ, zenitové vzdialenosti a pomocná základňa

pásmom. Potom paralaktická skupina postúpila na ďalší
polygonový bod. Zmeral sa paralaktický uhol, základňová
skupina preniesla pomocky na ďalšiu základnu, medzitým
paralaktická skupina zamerala vrcholový uhol vo štyroch
skupinách. Paralaktické uhly 153, 154 obr. Č. 4, boli pozoro-
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vané vo štyroch skupinách so strednou chybou mu =
= ± Og,0002,uhly oe, fJ so strednou chybou mu ± ~,0004.
Výškové uhly pre krátkosť času neboli merané.
Práce kancelárske. Opravy zo sklonu pomocnej zákl.

boli získané dvojakým sposobom. Raz z výrazu:
h2 h4

Os = - 2. 10 - 8 . 103

a podruhýkrát redukciou cosinom. Pretože prevýšenia ani
v jednom prípade nepresahovali 0,17m, holo by postačujú-
ce redukovať cosinom.
Opravy z teploty sa previedli zo vzťahu:

0t = (t - 18°)0,0000117 . 10
Oprava z priehybu pásma sa počítala zo vzorca:

21- h2
3 .
1

Výpočty dÍžokpolygónových strán boli prevedené pod1'a
vzorcov z článku Ing. Dr. J. L. Lukeša.
Polygonové strany boli redukované na elipsoid pod1'a

vzorca:
h

Oe=sT

Oprava zo skreslenie neprichádzala v úvahu, lebo mera-
nie shodou okorností sa prevádzalo na území, kde skreslenie
sa rovná n\Ůe.
Odchylka uzáveru vrcholových uhlov Cf (J) = ~,0023 sa

rozdelila úmerne na všetky vrcholové uhly. Súradnicové
odchýlky sa rozdellli úmerne d1žkámpolygonových strán,
pretože v tomto prípade polygónovýporad može sa označiť
za priamý. Výsledky merania ukazuje nasledujúca ta-
burka:

Hodnota 19 = 16,6 cm oproti výsledku získaného Ing.
Dr. L. J. Lukešom Is = 13,3 cm, kde použil invarových
drótov a stroj Wild T3, nie je tak nepriaznivá, keďuvážíme,
že čas k prevedeniu návrhu bolpredom obmedzený (boli
k dispozícii 2 pracovné dni na porné práce vČÍtanerekognos-
kácie), že polygonový porad bol vytýčený vo vefmi ne-
priaznivom teréne a že nebola dodržiavaná zásada nestrie-
dat krátku polygonovú stramf s dlhou a opačne. Škoda,
že nebolo možné zamerať niekoTkoporadov k získaniu
kritéria presnosti navrhovanej metody a z viacerých pora-
dov vypočítať strednú chybu pripadajúcu na jeden kilo-
meter polygonovej strany.
Nevýhody navrhovanej metody: Meranie uhlov

oe, fJ u pomoc. zák1. pofné práce predIžujú, v dosledku
čoho i kancelárske práce si vyžadujú viac času. Zmeranie
dÍžky pomocnej zák1adnevyžaduje vefmi veTkápozornosť,
lebo niekoTkocentimetrováchyba može znehodnotiť me-
ranie tak, že sa nedá vobec upotrebiť.
Výhody: I vo vefmi členitom teréne, kde sa striedajú

veTké spády, rekognoskácia prebieha rychle, lebo vofbe
základne nie je nutné venovaťmnoho času, pretože signálky
na koncových hodoch zák1adnenie sú upevnené na spoloč-
nej spojnici tak, ako kuličky na invarovom drótu. Z tejto
okofnosti vyplýVa,že faktorom, s ktorými je nutné počítať
'pri použití invarového drótu (viacnásobnémeranie teploty,

pozorovanie kuličiek pred i po meraní, sila a smer vetru),
nie je nutné venovaťžiadnu pozornosť. Najvačším kladom
navrhovanej metody je to, že dá sa previesť bez zvláštnych
príprav a pomocok s niekol'kokorunovýmnákladom.
Nakoniec doporučujeme iDŽiniersk9-technickýmpracov-

níkom p(jsobiacim na velkých stavbách socializmu, pri
kontrolných meraniach štvorcových sietí; alebo zmeraní
dlhých os s malými povolenými odchylkami použiť tejto
metody. Prirodzene, keď sú k dispozícii Wildové zák1ad-
nové late - doplnené s navrhovanými válečkami - čas
potrebný k úkonu sa podstatne zmenší.

Pramene:
Ing. Dr. Ladislav J. Lukeš: Zkouška a úprava Danilovovy para-

laktické polygonometrie pro použití v terénních poměrech v ČSR.
Ing. Dr. Václav Krumphanzl: Základy vytyčovacích prací.
Ing. Dr. Josef Ryšavý: Nižší a vyššígeodesie
Ing. Jan Karda: Paralaktická polygonometrie v praxi.
Ing. Anton Trpka: Užití Danilovovy paralaktické polygono-

metrie pro podrobnou polygonisaci.
Prof. Peters: Siedmimiestne prirodzené čísla goniometrických

funkcií.

Poznámka k článku L. Leško: Nahradenie
triangulácie 5.. rádu paralaktickou polygono-

metriou bez použitia invarového drotu
Ing. Anion Suchánek, ved. asp. 526.911: 526.913.1
Wildova základňová lať sa dá vermi dobre použiť pri

presných prácach len pre kratšie dfžky. Pri určovaní
vačších dÍžok dosahuje absolútna chyba v určovanej dfžke
velkých hodnot. Táto skutočnosť však nepramení z ne-
vhodného tvaru terčov a nesnadného zacielenia na ne.
Toto by konštruktér mohol odstrániť pomerne rahko; na-
hradil by rovnostranné trojuholníky, predstavujúce terče
late, inými, výhodnejšími. Ťažkosti použitia late pre urče-
nie vačších dfžok spočívajú však v tom, že chyba v určova-
nej dfžke pri nepremennej základní rastie so štvorcom
vzdialenosti pod1'avzorca

S2 m"/
m =---

g i.r/"
(viď Akademik J. Ryšavý: Geodesie). Napr. pri i = 2m
(dfžka late) pre s = 100 m, mb = ± O,OOOlg je mg =
= ± 0,008 m, ale pre s = 500 m pri rovnakej chybe
v meranom paralaktickom uhle b je mg = ± 0,20 m a
pre s = 700 mje dokonca mg = ± 0,38 m. A dosiahnuť
nielen vnútornú (číselnú), ale aj skutočnú (geometrickú
presnosť± le" vmeraných paralaktických uhloch je problé-
mom, ktorýk1adie svoje požiadavky na mnoho iných a
často prvoradejších okolností ako sú terče late, aj keď
ich význam nepodceňujeme (samotný stroj, jeho konštruk-
tívne nedokonalosti, povetrnostné podmienky a pozoro-
vacie podmienky vobec, vplyv samotného pozorovatera,
vhodný sposob prevedenia meračského úkonu a pod.).
Zníženie velikosti stre4nej chyby v určovanej dfžke sa

dá dosiahnúť overa schodnejšou cestou - predIžením zá-
k1adne. Preto niektorí konštruktéri (Zeiss - 3 m rozklá-
dacia lať, Poliaci) používajú latí dlhších ako 2 m. Ešte
výhodnejšie je prímerane vytyčiťa zameraťvhodnú pomoc-
nú zák1adňu a pomocou nej urči,ť dížku s. Tento vcelku
známy sposob použil aj autor L. Leško. Ovšem absolútna
chyba pre ním uvádzaný príklad by činila ± 0,063 m len
vtedy, ak určíme pomocnú zák1adňuz = 45 m bezchybne
a prevedieme bezchybné signalizovaniejej skutočne konco-
vých bodov, nutné pre meranie paralaktického uhlu,
prípadne uhlov. A toto je problém, ktoJ:ýpri navrhovanej
metode treba riešiť. Zvolený sposob označenia koncových .
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bodov pomocou valčekov róznej hrúbky nie je zlý. Je len
treba zvlášť opatrne zabezpečiť, aby stredy valčekov boli
na jednej zvislici a na zvislici vóbec. Výhodnejšie by boli
pruhy róznej šírky nanesené na jednej rovinnej doske,
otočnej okolo osi prúžkov, alebo ešte lepšie rovinné sú-
stredné kruhy (švajciarskeskúsenosti so signalizácioubodov
pre presné meranie deformácií; Peschel: Untersuchungen
der mittelbaren Streckenmessung... Dresden 1936).
Chyba zo zacielenia na tieto sústredné krúžky je vefmi·
malá. Pri použití valčekov je treba tieto zatienovať, aby
sme vylúčili vplyv jednostranného osvetlenia, čo však
nakoniec vedie k zníženiu stupňa osvetlenia terČll,a to už
samo o sebe móže mať nepriaznivý vplyv na cielenie
samotné a móže spósobiť zvačšenie chyby zo zacielenia.
Uvedenému postupu merania dÍžky pomocnej zák!adne

(podfa obr. 4) vytýkam toto: Pripusťme, že dÍžka GD je
zmeraná bezchybne, alebo aspoň tak presne, že chybu
v jej určení móžeme zanedbať. Je správne merať uhly (X

a P (podfa obr. 4) preto, že nie je treba postaviť stroj nad
bodmi E, F a tým zostávajú valčeky nepohnuté a nie je
treba sa prí1išúzkostlivo starať o ich dostredenie. O to však
musíme venovať vačšiu pozornosť presnému dostredeniu
stroja nad bodom G, odkiaf meráme uhly (X a p. Dostre-
denie treba previesť optickým dostreďovačom. Doporučo-
valo by sa aj napriek optickému dostredeniu - práve pre
vylúčenie prípadných chýb - po prevedení polovičného
počtu pozorovaní otočiť stroj. a optický dostreďovač
o 200g, znovu dostrediť a previesť druhú polovinu pozoro-
vaní. Bolo by však správne, pretože meráme uhly (X a p,
počítať dÍžky ED, DF pomocou týchto meraných uhlov
a nie z vypočítaných ~lov .01 a 02' ako to robí autor článku.
Ak počítame totiž dlžky ED a DFz uhlov 01 a 02,treba
uvážiť,že stredná chyba týchto uhlov je m2

6 = m2(X + m2R,
kdežto pri použití uhlov (X a p počítame len z chybou
ml príp. mp . Pravý uhol R tiež nevytýčime presne, ba
chyba v jeho vytýčení býva často vačšia ako ± 0,OOO2K

alebo ± 0,OOO4g• Pri uvádzanom spósobe by sa táto
okolnosť nemala nikdy zanedbávať.
Uvádzaný rozdiel 0,006 m medzi hodnotami dvakr~t .

určenej dÍžky s rozdielne vytýčenou základňou svedčí
o tom, že výsledky merania sú dostatočne presné a tejto

metody je možné použiť pre presné určovanie dÍžok.
Predsa však treba povedať, že absolútna velikosť (0,006)
rozdielu je viac menej dielom náhody. Očakávaná stredná
chyba v dÍžke pri stredných chybách v paralaktických
uhloch v článku uvádzaných je vačšia. Bolo by žiadúce,
aby uhly (X a p, ktoré sú v tomto prípade dialkomernými
(paralaktickými) uhlami - aj keď pomerne vefkými -
boly merané s rovnakou presnosťou ako uhly 03 a 04'
V článku nie uvedené, ako bol pri meraní týchto uhlov
signalizovaný bod D, ktorý je pre presné určenie uhlov
(X a p rovnako dóležitý, ako body E a F, signalizované
pomocnými valčekami.
Vofba dížky pomocnej základne sa prevádza tak, aby

bola najvýhodnejšia, t. j. aby stredná chyba v určení dÍžky
bola minimálna. Dížka pomocnej základne volená podfa
vzťahu z = V2s splňuje túto podmienku len vtedy, ak
pomocná zák1adňaje vytýčená na konci určovanej strany s
a jej dÍžka je určená pomocou 2 m zák!adňove; late. Ináč
tento· vzťah podmienku minima nesplňuje. Teda dÍžka
z = V2s nie je najpriaznivejšou dÍžkou pomocnej základne
ani pre tento prípad, ani pre prípady uvedené na obr. 6
vóbec. V uvádzanom prípade je najvhodp.ejšia dÍžka po-
mocnej zák1adne.EF závislá nielen na dlžke s, ale aj na
dÍžkeDG a tým aj na uhloch (X a p. Najpriaznivejšiu
dÍžku pomocnej zák!adne by bolo treba vždy vypočítať
z podmienky minima. Toto by bolů treba previesť pre
každú polygónovú stranu zvlášť už pri rekognoskácii a
vytyčovaní polygónového poradu. Dížku polygónovej stra-
ny by stačilo odhadnúť na 10m (pre výpočet najvhodnejšej
dížky zák1adnepostačuje). V záujme veci samotnej treba
zdórazniť, že toto je len teoretická úvaha. V praktickom
použití sa dajú dosiahnuť vefmi dobré výsledky aj vtedy,

k "k! dY' 'bl'Y 1 Y 1 dl'Ykya poinocna za a na Je pn lzne15 az 20 z strany.

Záverom svojej poznámky qy som chcel tiež zdórazniť,
že metóda paralaktickej polygónometrie je hospodárna a
dostatočne presná a možno juaj u nás s úspechom po-
užívať. Článok s. l.ešku prináša jedno z riešení, ako si
vypomócť' pri nedostatku zák!adných pomócok ako sú
invarové dróty a late. V tomíe jeho kladný prínos.

Nový směr vývojezeměměřické služby Československých
státních drah
Ing. František Hromádka 526.99: 625.1

Úkoly železničních zeměměřičů. Přesnost měření. Nejvyšší přípustné odchylky při dvojím měření délek pro rekonstrukci
železničních' oblouků, Používané methody a měřické postupy drážních měření.

Úvod. šířilo. Drážní zeměměřič provádí měřické práce nejen pro
účely evidence a registrace pozemků, nýbrž i pro účely

Ve svém článku navazuji na pojednání Ing. Dr. Krump- provozní (na příklad výškové a směrové vyrovnání kolejí
hanzla: "Nové směry vývoje zeměměřické praxe" a chci při rekonstrukci železničních oblouků atd.), tedy práce,
zde ukázati, jakým způsobem.' řeší drážní zeměměřiči které dříve prováděli jen stavební inženýři. To však vy-
otázky uvedené v tomto pojednání. žaduje důkladného vzdělání zeměměřičů též v základech
Stále stoupající výstavba těžkého průmyslu má značný stavebních oborů. '

vliv na rozvoj železnic. Stavějí se nové trati, které odpoví- Drážní zeměměřiči pak vyhotovují své plány tak, že'
dají nejnovějším technickým požadavkům, V důsledku toho mají funkci evidenční i provozní. V nejnovější době
kladou se na odborné znalosti drážního zeměměřiče též hledají drážní zeměměřiči způsob, jak nejvhodněji spojiti
mnohem vyšší požadavky. Dříve .měl drážní zeměměřič měření pro Í1čelyevidence a registrace pozemků s měře-
za úkol vésti jen v evidenci drážní pozemkový majetek a ním pro účely provoz!lÍ, aby bylo zaměřeno nejen vše co
v souvislosti s tím prováděl měřické práce pro pozemkový má hodnotu pro drážní podnik, nýbrž vše co usnadňuje
katastr. Nyní Se však pole jeho působnosti značně roz- přehled v drážních zařízeních.
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Přesnost měření.
Železniční zeměměřič má za úkol, jak jsem, již uvedl,

prováděti měřické práce nejen pro účely evidence a re-
gistrace pozemků, ale i pro účely provozní, na př. rekon-
strukci železničních oblouků na provozovaných tratích.
Zde je měření a vytyčování ztíženo různými podmínkami,
danými stavbou železničního spodku a pod. Nepoužíváme
zde proto zpravidla při délkovém měření měřických hře-
bů, jako je tomu při mapovacích pracích ve velkých mě-
řítkách, nýbrž - pokud klademe pásmo přes pražce -
zatlučeme do pražce ve směru měření, hřebíček, napne-
me pásmo a odečteme vzdálenost s odhadem na mili-
metry. Jednotlivé odměřené délky pak sčítáme a dosta-
neme tak výslednou délku polygonové strany. Vyboču-
je-li měřená přímka ze železniční pláně, promítneme za-
čátek a konec pásma olovnicí na břidlicovou tabulku, kde
vyznačíme promítnutý bod baJ;'evnoukřídou. Tabulka je
připevněna na dřevěné destičce opatřené na rozích hřeby,
aby lépe seděla v terénu. Tímto způsobem dosáhneme
větší přesnosti, které je zapotřebí při měřických pracích
pro provozní účely.
Železniční zeměměřiči již dlouho pociťují, že meze

přesnosti při délkovémměření podle tabulky III., Návodu
A, které byly stanoveny za účelem vyhotovení mapového
díla, jsou při drážních měřických pracích pro účely pro-
vozní nepostačující. Odvodil jsem proto empirický vzorec
nejvyšších přípustných odchylek Lls při dvojím měření
délek stran osového polygonu, sloužícího k výpočtu a
vytyčení nového stavu rekonstruovaného železničního
oblouku. Postupoval jsem takto:
Provedl jsem velkou řadu měření délek výše uvedeným

zpřesněným způsobem, který nejlépe vyhovuje železniční
měřické praxi. Z těchto měření byly vypočteny střední
chyby m, a odvozena maximální dovolená odchylka při
dvojím měření délek LI.max pro jednotlivé délky podle
vzorce:

LI,max = 2 . 8 m, V2- -=- 4 m, .
Po grafickém vynesení těchto maximálních dovolených
odchylek do osové 'soustavy, kde souřadnice X představo-
valy jednotlivé délky polygonových stran a souřadnice Y
odpovídající maximální dovolené odchylky Llsffi3X,dostali
jsme řadu bodů, které přibližně odpovídaly parabole.
Poté jsem odvodil rovnici' paraboly, která se co nejlépe
.přimykala této řadě maximálních dovolených odchylek.
Vzorec této paraboly je zároveň vzorcem pro nejvyšší
přípustné odchylky Lls při dvojím měření délek stran
osového polygonu, sloužícího k rekonstrukci železničního
oblouku.

Lls=,0,004 + 0,000 27s - 0,000 000 4s2 •

Jelikož tento vzorec má platnost pouze pro délky v mezích
1-400 m, protože při větších délkách vyrovnávací para-
bola klesá, vyjádřil jsem závislost nejvyšších přípustných
odchylek Lls :o,adélkách měřených polygonových stran
také pnbližným vztahem:

Lls= 0,0026V~
Hodnoty vypočtené z tohoto vzorce se příliš neliší od
hodnot původního vzorce. Výhodnost vzorce však spočívá

v jeho jednoduchosti a dále v tom, že má platnost pro libo-
volné délky. Číselné výsledky těchto vzorců jsou uvedeny
·v připojené tabulce. .

Vzorec;' a) L1s = 0,004 + 0,00027s - 0,0000004 S2

b) Lls = 0,0026 VS
10_

-
Délka lo'~I I Délka Istrany Lls str~ny LI s strany Lls str~ny L1s

s s \ I

m I mm I m Imm I m, I mm I m I mm

~I-~ i~-I-~- ~J~ I~I~
1 4 3 100 27 26 20J 42 37 300 49 45
10 7 8 110 29 27 210 43 38 310 49 46
20 9 12 120 31 28 220 44 39 320 49 47
30 12 14 130 32 30 230 45 39 330 49 47
40 14 16 140 34 31 240 46 40 340 49 48
50 16 18 150 36 32 250 46 41 350 49 49
60 19 20 160 37 33 260 47 42 360 49 49
70 21 22 170 38 34 270 48 43 370 49 50
80 23 23 180 40 35 280 48 44 380 49 51
90 25 25 190 41 36 290 49 44 390 49

1

51
,

Závěr.
Železniční zeměměřiči musí při vyhotovování dráž~ích

plánů dbáti na to, aby měřické práce byly nejen přesné,
nýbrž i hospodárné. Provedl jsem proto řadu měření, kde
jsem tytéž podrobné body měřil jednak dvojobrazovýtn
dálkoměremWildovým,jednakmethodou pravoúhlých sou-
řadnic. Oběmethody jsempodrobil zkoumání jak po stránce
přesnosti, tak i hospodárnosti. Došel jsem k poznatku,
že měření dvojobrazovým dálkoměrem Wildovým je nejen
přesnější, ale i rychlejší než podrobné měření k měřickýtn
přímkám. Protože pro některá drážní služební odvětví je
zapotře!bíkótovati určité předměty měření, budeme kombi-
novati způsob pravoúhlých souřadnic s polárním měřením.
Důležité předměty měření, které je nutno kótovati, za-
měříme pravoúhle, ostatní méně důležité předměty měření
jako drážní příkopy, svahy tělesa dráhy, souběžné cesty,
vodoteče atd. polárně. Kombinací obou I1lethoddosáhneme

- dobrých -výsledků jak po stránce hospodárnosti (asi 30 %
časové úspory), tak i přesnosti. Polární methodou je též
možno vystihnouti terén podrobněji, protože polní náčrtky
nejsou tak přeplněny kótami.
Při této příležitosti bych se chtěl ještě zmíniti o tom, že

geodetickou astronomii lze s úspěchem aplikovati na drážní
měření. Tak na příklad osový polygon, který slouží k vý-
počtu a vytyčení nového stavu při rekonstrukci železničního
oblouku, orientujeme pomocí Slunce. Astronomické azi-
,muty nám pak poslouží ke kontrole úhlového závěru a
k vyrovnání levostranných úhlů osového polygonu. Tento
astronomický způsob znamená zhospodárnění a zpřesnění
práce. Při drážním měření použijeme též s výhodou na
příklad přesné polygonometrie a paralaktické polygono-
metrie.
Tím vším, co jsem zde uvedl, není ovšem vývoj drážní

měřické služby ještě ustálen. Železniční zeměměřiči hledají
stále nové cesty, aby vyhověli novým požadavkům, které
klade současná doba na techniku.

PracovnikůD1 orgánů pověiených prováděniD1
zeD1ěD1ěi'ickýchúkonů v ČSR

Výstavba socialismu v Československu přináší stále nové a nové
úkoly technicko-inženýrskýin pracovníkům oboru geodesie a
kanografie i projektantum, s nimiž odborníci geodeti, topogra-
fové a kanografové projektových ústavu i ostatních orgánu a
institucí velmi úzce spolupracují. Úkoly a problémy, jakož i jejich

řešení bývají velmi zajímavé a velmi často přinášejí nová zlepše-
ní praci a pracovních postupu, přistrojů' a pomůcek. Takové
otázky a jejich řešení jsou doprovodným zjevem vývoje geode-
tické a kartografické služby v ruzných resortech státní správy
a jsou vítanou thematikou našeho časopisu, jehož úkolem je
dokumentovat veliké úsilí všech pracovníků pověřených význam-
nými úkoly výstavby a pomáhat řešit takové otázky tam, kde
Sev budoucnosti vyskytnou. Čekáme od Vás příspěvky. Redakce.
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Úkoly užité geodesie V zeměměřické praxi
I •

Vytyčovací hranol jako dálkoměrná pomůcka
535.315: 526.923

Používání konstantních latí, drátů· nebo pomocných
základen uprostřed polygonových stran při paralaktické
polygonometrii vyžaduje alespoň přibližné" rozdělení poly-
gonové strany na dvě stejné části se současným opět alespoň
přibližným zařazením mezi oba koncové body polygonové
strany.

Tuto úlohu řešili dosud technici různým způsobem.
Zařazení buď dvojitým úhloměrným hranolem ze středu
nebo pohledem (prostým okem nebo dalekohledem) s jed-
noho konce polygonové strany. Rozdělení buď odhadem,
krokováním nebo zbližným měřením, případně s pomocí
situace mapy, kde byly polygonové body zakresleny.

Doporučuji pro tento účel použíti zvlášť upraveného
dvojitého vytyčovacího hranolu. Hranoly se místo nad
sebou umístí v pouzdře vedle sebe tak, aby se dotýkaly.

K sestrojení pomůcky se dá použíti hranol Bauern-
feindův (obr. 1) pro jednoduchou montáž. Části hranolu
pro měření bezvýznamné mohou býti případně obroušeny

(obr. 2). Zvláště dobře by se hodil hranol Hensoldtův
(obr. 3), který nemá postříbřené plochy, protože jím pro-
chází světelný paprsek několikerou totální reflexí, nebo
nejmodernější hranol Wollastonův (obr.' 4), mající stejné
vlastnosti .. Oba tyto hranoly dávají jasnější obrazy než

hranoly postříbřené a neztrácí na jakosti dlouholetým
používáním.

Takto upraveným dvojitým hranolem můžeme se zařa-
zovati do přímky stejně, jako kdyby hranoly byly umístěny
nad sebou. Obrazy obou výtyček na koncích polygonové
strany ztotožníme na styčných hranách obou hranolů.
Můžeme tedy takto upraveným hránolem vytyčovati úhel
přímý i úhly pravé.

Dvojitý vytyčovací hranol v tétQ úpravě nám však může
sloužiti i jako přibližný dálkoměr. Oba koncové body
polygonové strany máme označeny výtyčkami. Při delších
stranách volíme výtyčky silnější s většími různobarevnými
pruhy (červená a bílá se střídá po 0,5 m). Zařadíme-li
se na přímce spojující obě výtyčky, vidíme v pravém hrnnolu
obraz pravé výtyčky, v levém hranolu obraz levé výtyčky.
Posunutím hranolu vpřed nebo vzad na příčce k polygonové
straně přivedeme oba obrazy k dotyku na styčné hraně
hranolů. Obraz jedné výtyčky se nám bude jevit menší,

. druhý větší (obr. 5). To znamená, že nejsme uprostřed

polygonové strany. Abychom toho dosáhli, musíme na
přímce postoupiti směrem k výtyčce, která se nám v hra-
nolu jeví menším obrazem. Přivedeme-li konce barevných
polí do koincidence, jsme uprostřed polygonové strany
(obr. 6). Pro přibližné rozdělení strany, tak jak stačí pro
účely umístění pomocné základny pti paralaktické poly-
gonometrii, můžeme užíti jen přibližného měřítka, na př.
výšky dvou osob (figurantů). Poměr délek Clboučástí strany
se má pak k sobě jako poměr výšek obou osob.

Hranolu takto upraveného můžeme použíti k vytyčování
kolmic. Zařazení není docela přesné, poněvadž nemůžeme
dobře přivésti ke koincidenci osy výtyček na obou koncích
pol,ygonové strany. Rovněž musíme pamatovat při vytyčo-
vání na tu okolnost, že obrazy výtyček nám zmizí, vy-
chýlíme-li se hranolem z přímky směrem k pozorovateli.

Ing. Ant. Prokeš
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Literární hlídka
526,918 Gál, P.

Fotogrametria. 428 str., 348 obr. a 30 tab. v textu, 16 x 23
cm. 1954, Bratislava, Štátne nakladatefstvo technickej literatúry.
Cena váz. Kčs 46, - .

Odborná literatura z oboru fotogrametrie byla v nedávné době
obohacena knihou prof. Dr P. Gála. Podkladem pro její sestavení
byla autorova skripta, vydaná v r. 1950. Obsah byl rozšířen,
prohlouben a doplněn novějšími poznatky. Výsledkem je zdařilá
kniha, tištěná na kvalitním papíru, dobrým a čitelným typem
písma, typograficky pěkně vypravená, v pevné celoplátěné vazbě.
Je psána jasným a srozumitelným slohem. Obsahem probírané
látky souhlasí s učebnimi osnovami předmětu fotogrametrie,
jak byl přednášen studentům zeměměřického inženýrství na
našich vysokých školách. Kniha má tři hlavní části: I. Základy
fotogrametrie, II. Pozemní fotogrametrie a III. Letecká fotogra-
metrie.

První část knihy, Základy fotogrametrie (123 stran), pojednává
o úloze a o rozdělení fotogrametrie, uvádí základní fotogra-
metrické pojmy a vztahy, probírá stereoskopické vidění a měření,
základy fotografie a důležité fotografické části měřických komor,
hlavně objektivy a uzávěrky.

Druhá část knihy, Pozemní fotogrametrie (str. 135-194),
obsahuje popisy hlavních,. typů fototheodolitů, jejich zkoušky
a rektifikaci a stručně se zmiňuje o fotogrametrii průsekové,
která se používá už jen zcela výjimečně (na př. v architektuře).
Obšírněji pojednává o theorii a praxi pozemní stereofotogramet-
rie, která se uplatňuje zejména při mapování těžko přístupných
skalnatých území, při fotogrametrickém měření pro inženýrské
projekty, zejména údolní přehrady, a pro mapování lomů
a zaměřování uhelných a rudných výsypek. Tato část knihy
končí kratší statí o speciálním použití pozemní fotogrametrie
při zaměřování blízko položených předmětů (na př. v krimi-
nalistice, v technickém pokusnictví, v mikrofotogrametrii aj.).

Třetí část, Leteckáfotogrametrie, je obsáhlejší a zabírá více než
polovinu knihy (str. 197-411). Nejdříve jsou popsány jednotlivé
druhy· a vlastností leteckých měřických snímků a naznačen
způsob leteckého fotografování pro methodu jednosnímkovou
(překreslovací) a pro methodu stereofotogrametrickou. Dále je
podán přehled nejpoužívanějších leteckých měřických komor
filmových a deskových, normálních i širokoúhlých, popsána jejich
zvláštní zařízení a pomocné přístroje pro přibližné určení prvků
vnějši orientace (statoskopy, horizontální komory aj.).

Zvláštní pozornost autor věnoval technice leteckého fotografo-
vání, náletovému plánu, avigaci snímkového letu a meteorologic-
kým podmínkám pro úspěšný snímkový let; zmiňuje se také o vše-
obecných požadavcích kladených na fotogrametrické letadlo a
jeho posádku. Na dalších stránkách popisuje některé způsoby
signalisování bodů před leteckým fotografováním, čtení leteckých
snímků a jednoduché grafické a opticko-grafické methody vy-
hodnocení snímků, které lze pro některé účely dobře použít,
neboť jsou velmi rychlé, levné a nepotřebují drahých fotogra-
metrických strojů (příklad: doplňování starších map s použitím
obkreslovače leteckých snímků).

Přes 26 stran je věnováno leteckým fotoplánům a jejich zhoto-
vení. Autor uvádl podmínky pro optické překreslovánl, popisuje
nejpoužlvanější typy překreslovačů a jejich důležitá optická a
mechanická zařízení, hlavně inversory, vysvětluje postup práce
na ·překreslovači a montáž fotoplánu a zmiňuje se o přesnosti
a použití' fotoplánů v technické praxi.

Vlce místa je také věnováno universálním methodám letecké
fotogrametrie v pojednání o dvojité projekci a o vzájemné (rela-
tivní) a absolutní orientaci snímkových dvojic. Theorie chyb je
probrána poněkud stručněji. Jsou popsány a vyobrazeny některé
typy universálních fotogrametrických strojů a stať je zakončena
popisem fotogrametrické kresby polohopisu a vrstevnic s úvahami
o přesnosti a hospodárnosti letecké fotogrametrie.

Ve zvláštní kapitole jsou uvedeny zjednodušené methody letecké
stereofotogrametrie, při nichž se používá zrcadlového stereo-
skopu doplněného stereometrem. Jetu také zmínka o fotogra-
metrické methodě diferencovaných pracovních postupů, s úspě-
chem používané při topografickém mapování v SSSR (v knize
jsou dva obrázky přesného stereometru prof. Drobyševa; vy-
obrazeni a popis topografického stereometru není ještě uveden.)

Dalších 24 stran je věnováno snímkovým triangulacím, které
u nás dosud nenacházely použití, ale budou mlt praktický význam
při novém státním mapování v měřítku 1: 10000. Určováni
polohy vlfcovacích bodů lze těmito methodami provádět mnohem
rychleji a hospodárněji, než dosud používanými methodami

geodetickými. Ve stati o snímkových triangulacích jsou popsány
tři hlavní druhy: radiální triangulace z hlavního bodu, nadirová
a fokální. Dále je naznačen postup při grafické radiálnl triangulaci
a popsána práce při mechanickém způsobu vyrovnání radiální
triangulace t. zv. methodou štěrbinovou. Pro určení polohy
vlícovacích bodů při mapováni v měřítkách 1: 25 000 a 1: 10000
má význam hlavně prostorová triangulace, prováděná s použitím
stereoplanigrafu nebo autografu, případně na multiplexu anebo
na stereometru, jako se provádí v SSSR. Také těmto otázkám
je v knize věnováno 12 stran.

V závěru třeti části knihy autor naznačuje široké pole možnosti
a využiti letecké fotogrametrie nejen pro topografické mapováni
v různých měřítkách, ale i pro mapování lesnické, geologické a j.
Knihu ukončuje 10stránkový věcný a jmenný rejstřík a podrobný
obsah. Zvláštní seznam použité literatury není v knize uveden,
neboť odborná literatura je citována vždy na přlslušných místech
textu, pod čarou.

V knize není hrubších závad až na některá nedopatření při
korekturách anebo v tiskárně, která, přestože neměla ještě velkou
zkušenost v matematické sazbě, vytiskla knihu zdařile. Některé
chyby jsou v desetinných čárkách a v indexech, někde scházejí
závorky (na př. str. 276, 304, 354). Pod některými obrázky má
text vadné označení (na př. u obr. 158,288,338) a označení bodů
na obrázcích nesouhlasí s označením v textu (na př. str. 37).
Tyto závady čtenář snadno objeví a sám si opraví i když nemá
v knize seznam oprava tiskových chyb. V příštím vydání knihy
bude účelné rozlišit (na př. různým typem písma) fotografii pro
účely měřické od fotografické praxe pro běžné účely technické.
Ve stati o vzájemné orientaci snímků (str. 332) bude vhodné
rozlišovat poněkud rozdílný postup při použití autografu a stereo-
planigrafu a uvést ještě jednoduchý početní symetrický způsob
vzájemné orientace, doporučovaný na př. u stereoplanigrafu.
Pro úplnost bylo by možno uvést stručné popisy obou dalších
vyhodnocovacích strojů u nás používaných (stereotopograf a
fotostereograf). Konstrukce projektivní sltě na obr. 219 je po-
chybená. Tabulku 28 s údaji o středních polohových a výškových
chybách třeba v příštím vydání nahradit tabulkou s novějšími
údaji.

Přes prve naznačené a některé jiné drobné závady lze knihu
prof. Gála hodnotit kladně. Je to naše největší kniha v tomto

. oboru. Byla napsána nejen pro inženýry a techniky, ale také jako
učební pomůcka pro posluchače vysokých škol. V obou daných
směrech kniha svůj účel splňuje a bylo proto navrženo, aby byla
pojata do seznamu učebních pomůcek z oboru fótogrametrie
pro zeměměřické a lesnické studium na našich vysokých školách.
Lze ji také doporučit studujícím středních zeměměřických prů-
myslových škol.

Třeba ocenit, že autor věnoval odborné terminologii a tvoření
nových odborných názvů velkou péči. Použitá slovenská odborná
terminologie se téměř neliší od již zavedeného českého fotogra-
metrického názvosloví; také slovo "fotogrametria", podobně
jako fotogrametrie v odborné češtině, je psáno s jedním "m".
Kniha je plně srozumitelná i tomu, kdo se vyjadřuje v českém
jazyce.

Doporučujeme knihu slovy, kterými autor ukončil předmluvu
na str. li: "Vývoj fotogrametrie a jej použitia v praxi nie je ešte
nijako ukončený. Predložená kniha má preto tiež za úlohu získať
pre fotogrametriu čím viičšie porozumenie a rozšírenie, aby táto
pracovná metóda so všetkými znakmi pokrokovosti - lebo
šetrí čas a námahu človeka - mohla prispieť k zvýšeniu blaha
pracujúcich tak, ako je to v Sovietskom sviize."

625.722 (083.4) Klimeš, F.
Loskot, F.

Vytyčovací tabulky. Vydání první, 596 stran, 58 obrázků,
1953, Státní nakladatelství technické literatury a České matice
technické, Praha, Technický průvodce svazek 29, cena váz. 51,-
Kčs.

Když jsem před půl rokem psal pro "Zeměměřictví" recensi
k Praktickým vytyčovacím tabulkám Anikinovým, nemohl jsem
nevzpomenout padesátého jubilea nejlepších vytyčovacích tabulek
na světě, které vytvořil nezapomenutelný prof. Ing. Kristián
Petrlík. Jeho tabulky, vypočítané pro poloměr oblouků r = 1
na šest míst pro každou minutu šedesátinného stupně, umožňo-
valy vytyčování oblouků s milimetrovou přesností. Jak prozíravě
si počínal již tehdy prof. Petrlík, toho důkazem je ta okolnost,
že hodnoty jím vypočtené stačí pro všechny vytyčovací práce
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při stavbách železničních, silničních i vodních cest i v dnešní
době zvýšených požadavků na přesnost i s ohledem na výkonnost
moderních měřických přístrojů. Proto také Petrlíkovy tabulky
poskytly hlavní a obsáhlý početní materiál pro nové tabulky,
který stačilo pouze upraviti tak, aby vyhovovaly novodobým
zásadám trasovacím a normalisované symbolice.
Pietní věnování tabulek nehynoucí památce In~. Kristiána

Petrlíka bude naší mladé generaci techniků nadlouho připomí-
nat zářný příklad průkopnické práce českého technika z přelomu
devatenáctého'a dvacátého století, vzorného vychovatele technícké
mládeže a obětavého pomocníka studentů i praktických ínženýrů.
Očekáváme, že technická veřejnost přijme nové tabulky s uspo-
kojením a že jejich vydání bůde považováno za nejlepší způsob
uctění památky Petrlíkovy.
Je s podivem, že po rozebrání původních Petrlíkových tabulek

sneslo nové vydání vytyčovacích tabulek tak dlouhého odkladu
a že Česká matice technická je dávno neobnovila. Ale dnešní
doba budování velkých staveb socialismu, rozsáhlých staveb
komunikačních a nadcházející doba silniční dvacetiletky si je
vynutila a nová organisace vydavatelství technické literatury
realísaci umožnila. Vytyčovací tabulky Ing. Chlumeckého, Ani-
kinovy a Zakružovací oblouky Němečkovy byly slabou náhradou
zrovna tak jako četné tabulky cizí, které se pro nedostatek vlast-
ních objevovaly v rukou našeho inženýra.*)
Mnohé tabulky nestačily samy o.sobě a k určení vytyčovacích

prvků oblouku a k jeho vytyčení bylo třeba kombinace různých
tabulek.
Původní tabulky Petrlíkovy byly upraveny pro úhly středové

místo tečnových a doplněny mnoha novými tabulkami potřeb-
nými v silniční a železniční vytyčovací praxi. Jsou to zvláště ta-
bulky usnadňující výpočet a vytyčování železničních a silničních
přechodnic konstruovaných podle nejmodernějších zásad dyna-
miky jízdy,-
Tabulkám předchází podrobná instruktáž o používání oblouků

v komunikačním stavitelství, definování oblouků, význam pře-
chodnic, určení středového úhlu, výpočtu vytyčovacích prvků
hlavních i podrobných bodů oblouku a vytyčení oblouku různými
methodami. Ve zvláštních kapitolách je pojednáno o výpočtu
a vytyčování železničních přechodnic, vytyčování železničních
kruhových oblouků s přechodnicemi, výpočtu a vytyčování silnič-
ních oblouků.
Převážnou část knihy (360 stran) zaujímá hlavní tabulka I

pro výpočet délky tečny, vzdálenosti vrcholu oblouku od průseč-
níků tečen, souřadnic vrcholu oblouku, délky pomocné tečny a
délky kruhového oblouku s poloměrem 1 pr-o středové úhly
od 0° do 180° po 1'. Nerozpakoval bych se použít místo jedničky
poloměru 1000, čímž by se tabulka velmi zjednodušila, stala by
se přehlednější; protože by odpadla spousta zbytečných číslic
(v sazbě by se ušetřilo asi 50 000 nul, za desetinnou čárkou by
byla 3 desetinná místa, odpadla by mezera rozdělující šest desetin-
ných míst) a pro počtáře by se zlepšila manipulace s tabulkovými
hodnotami, zvláště tím, že by tato úprava snad umožnila vepsání
tabulkových rozdílů, které při šestimístných hodnotách jsou již
dosti značné.
Rovněž tabulka II. sloužící vytyčování podrobných bodů

kruhového oblouku pravoúhlými souřadnicemi od tečny je ana-
logická II. části tabulek Petrlíkových. Jsou v ní uvedeny pořad-
nice k úsečkám stejné délky pro poloměry volené s ohledem na
praktickou potřebu při novodobém projektování komunikací:
do 50 po 5, do 300 po 10 a 25, do 500 po 25, do 1000 po 50,
do 3000 po 100, do 5000 po 500 a do 10000 po 1000. Tabulka
je upravena neúsporně. Jednotlivé strany nejsou využity. Rozsah
hodnot pořa,dnic jakož i rozsah a krok argumentu je volen ná-
hodně qez j~koliv předem stanovené zásady (porovnejte polo-
měry 75 a.80, 3000 a 3500!).
Tabulka III. iná sloužiti vytyčování podrobných bodů kruho-

vého oblouku souřadnicemi od tečny při rovnosti délek oblouku.
V Petrlíkových tabulkách byla uvedena pod čís. VIII. Jinak o ní
platí vše jakou tabulky II.
Při tabulce IV. k vytyčování kruhového oblouku polárními

souřadnicemi přidrželi se autoři vzoru tab. IX. Petrlíkovy, ač
jest otázkou, nakolik může daná úprava vyhovět požadavkům
dnešní praxe. Polární methoda vytyčování kruhových oblouků

*) Kromě tabulek uvedených autory v použité literatuře jsou to:
1. Kronke - Seifert, Taschenbuch zum Abstecken von Kurven,
Leipzig - Berlín 1911.

2. Kestin - Hedrich. Zahlentafeln fUr das Abstecken von Bogen,
Leipzig - Berlin 1942.

3. Findeis, Absteckungstafe1n, Wien 1946.
4. Bosshardt, Tafeln zum Abstecken von Kreisbogert nach Polar-
koordinaten, Stuttgart 1940.
Neuvádime tabulky setinné míry úhlové.

zvláště za použití přesných optických dálkoměrů samoredukují-
cích je stále na postupu. O její rozšíření se sestavením speciálních
tabulek postaral sám vynálezce přesného autoredukčního tacheo- .
metru R. Bosshardt. Bylo by dobře rozšířiti tyto tabulky a nově
upraviti. Při tabulkách II. až IV. mohlo býti účelně využito
hodnot násobků příp. podílů poloměrů deseti, čimž by tabulky
získaly úsporou místa a podrobnosti hodnot.
Tabulka V., převzatá z Petrlíka, mohla býti výhodně reduko-

vána pro hodnoty třebas 10 až 100. Vše ostatní je pouhé přepiso-
vání s posunutím desetinné čárky. Snad i jedna z hodnot (středový
úhel nebo obvodový úhel ~)mohla býti vypuštěna pro jednoduchý

vztah (j = ~ . Zůstává záhadou, proč tato tabulka je pro délku

kruhového oblouku 0,001 m (1 mm) a poloměry v metrech,
když celé tabulky jsou pro jakékoliv jednotky délky a Petrlíkův
vZQr(tab. X.) rovněž docela správně toto označení postrádá.
Tabulky VI. a VII. (převod úhlové míry) jsou převzaty z Ry-

šavého Geodesie, a to VII. i s příkladem. Tabulka VI. nemá
příkladu, ač zůstalo při ní půl stránky prázdné. Prof. Ryšavý
pod svou tabulkou upozornil, že pro nedostatek místa uvádí pří-
klad o dvě stránky dál.
V tabulce VIII. jsou uvedeny rozdíly mezi délkou oblouku

a délkou tětivy potřebné při vytyčování kruhového oblouku
polární methodou. Bosshardt tyto hodnoty výhodně umístil
přímo v tabulce sloužící vlastnímu vytyčování kruhového oblouku
polárními souřadnicemi, takže zbavil technika zbytečného kombi-
nování dVDUtabulek. Ovšem Bosshardtovy tabulky slouží skutečné
polán;ú methodě, kde každý podrobný bod oblouku jest definován
polárními souřadnicemi, t. j. směrem a délkou pólových paprsků.
Methoda popsaná v tabulkách na str. 17 až 21 s číselnými údaji
v tab. IV. je methodou obvodového (nebo středového úhlu)
při rovné délce oblouku nebo tětivy. Od t. zv. vytyčování metho-
dou po obvodě se liší jenom. tim, že z jednoho bodu oblouku
můžeme směrově url:iti více než jeden další podrobný bod oblouku.
V tabulce IX. jsou uvedeny hodnoty normálního, v tabulce X.

sníženéhoj převýšení v kruhových obloucích pro různé poloměry
oblouků a odstupňované rychlosti podle pravidel platných u česko-
slovenských železnic.
V tabulce XI. jsou podivným způsobem uvedeny dvanácti-

místné hodnoty délek oblouků pro poloměr 1. Místo mezer
mezi jednotlivými skupinami tří čísel jsou vysazeny svislé linky
jakoby se jednalo o samostatné hodnoty ve zvláštních sloupcích.
Tabulka XII. obsahuje krajní hodnoty středového úhlu c

mezi oběma přechodnicemi pro různé poloměry r a rychlosti V,

kdy délka železničního oblouku je právě d = ~ (m), v tabulce

XIII. jsou tyto hodnoty pro délku 30 m a rychlost do 100 km/ho
Zbývající drobné tabulky jsou již vesměs pro výpočet a vytyčo-

vání silničních oblouků vytvořených kruhovým obloukem, kru-
hovým obloukem s klotoidickou přechodnicí, kruhovým oblou-
kem s kruhovou přechodnicí nebo průběžným obloukem kloto-
idickým. V tabulce XIV. jsou uvedeny minimální poloměry
silničního oblouku s ohledem na součinitele příčného smy-
kového tření kola na povrchu vozovky a různé hodnoty příč-
ného sklonu, v tabulce XV. jsou hodnoty parametru klotoidy
pro jednotlivé rychlosti a různé příčné rázy. Tabulka XVI.
obsahuje hodnoty 8vytyčovacích prvků podle tabulek H. Criswela,
hodnoty úhlů sevřených tětivou s osou X, hodnoty úhlů sev-
řených tečnou a tětivou a hodnoty příslušného příčného sklonu
pro průměrný stálý rá?=a různé rychlosti od 25 do 140 km/hod.
Rozsah tabulky je postačující, autoři odkazují na podrobné hod-
noty prvků průběžného oblouku klotoidického v tabulkách
Ing.VI. Veselého.
Ke konci jsou uvedeny hodnoty úseček kruhové přechodnice

podle Oerleye, rozšíření silniční vozovky v oblouku a v přechod-
nicí, v dodatku pak druhé a třetí mocniny i odmocniny čísel od
1 do 200, trigonometrické funkce význačných úhlů, základní
vzorce rovinné trigonometrie a několik důležitých hodnot. Upo-
zornění na nebezpečí při trasování v blízkosti elektrických vedení
vysokých napětí je zcela na místě.
V seznamu tiskových chyb neuvedená chyba byla náhodou

nalezena na str. 155, kde v záhlaví tabulky má býti místo sec ~

správně sec ~ . Poslední hodnota v tabulkách na str. 593 (4,8)

má být označena správně mm místo chybného cm. Doporučo-
valo by se, aby SNTL zásad,ně označovalo všechny svoje pub-
likace znakem desetinného třídění, aby byla zaručena jednotnost
v zařazování v technických knihovnách. Výtisk DT, zkráceného
vydání pro zeměměřiče po vzoru elektrotechniků, by byl ideální
pomůckou pro studium i vedení knihoven a technickou doku-
mentaci.
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Slabou stránkou tabulek je typografická úprava. Tabulky si
zasloužily tabulkový typ číslic. Při tak rozsáhlém díle o tolika
čiselných hodnotách různého významu řazených do sloupců,
řádků a odstavců nelze vystačiti s jedinou jednoduchou linkou.
V tomto směru zůstaly tabulky daleko za svým padesát roků
starým vzorem. Tak na př. VIII. tabulka na str. 543 je změtí
číslic bez řádků a sloupců nahromaděných na půl stránce,
zatím co druhá půlka je prázdná a pěkná úprava by byla snadno
proveditelná.
I přes vytčené nedostatky musíme oČekávati, že tabulky splní

své poslání a že na připomínky bude brán zřetel při vydání
příštím a bude na ně pamatováno zejména při očekávaném
vydání tabulek v setinné míře úhlové.

Ing. Ant. Prokeš

Připomínky autorů ke kritice "Vytyčovacích tabulek"
od Ing. Prokeše.

Vytyčovací tabulky nebyly pouze upraveny. Byly detailně
překontrolovány a porovnány s tabUlkami goniometrických funkcí
vícemístných, aby poslední místo bylo Zaručeno. Řada tabulek
je nově přepočítá~a a řada je úplně nových.
Návrh Ing. P. o posunuti desetinné tečky není správný. Ta-

bulky, jak byly sestaveny, by ztratily charakter goniometrických
,tabulek, potřebných jak v poli i v kanceláři. Dále by vedlo na-
vrhované uspořádání k chybám; tabulek totiž používají i středně
technické kádry. Kromě toho je výpočet s takto upravenými ta-

"' bulkami přehledný a snadný. Než se zvolilo toto uspořádání,
bylo o něm dlouho diskutováno s odborníky:; praxe.
Volba poloměrů rovněž nebyla náhodná. Odpovídá praxi,

předpisovým i jiným technickým pomůckám. Ve volbě je systém.
, Recensentem navrhovaná methoda je pro běžné polní měření
při komunikačních stavbách nevhodná. Kromě toho je tab. IV.
určena též pro jiné methody a způsoby vytyčování. Recensentem
navrhované měření polárními souřadnicemi a navrhované tabulky
se hodí pro úplně jiné účely.
Dále Bosshardtovy tabulky nelze dost dobře p~rovnávat aní

s tabulkami IV. ani s tab. VIII. Methoda práce u polárního způ-
sobu vytyčování oblouků tak, jak je u nás v trasovací praxi za-
vedena, nemá s polární methodou podle Bosshardta mnoho spoléč-
ného - proto ani tabulky ne. Rovněž tabulky Němečkovy nelze
s Vytyčovacími tabulkami srovnávat, týkají se jiných věcí.
SNTL věnovalo úpravě dila co největší péči. Tabulky prošly

čtyřmi korekturami a nedostatky, které se vyskytují, nutno přičíst
obtížnosti sazby.

Připomínky redakce theoretické literatury SNTL k recensi
Vytyčovacích tabulek od Ing. Prokeše.

U tab. I. by se volbou r = 1000 porušil charakter tabulek

goníometrických funkcí, kterých je zapotřebí i k jiným úlohám,
než u vytyčení oblouků.

U tab. V. byl vztah D = ; volen pro zachování souvislosti

s výkladem o polární methodě podle obr. 5-7 a příslušným pří-
kladem 5. Jednotky mm a m byly přidány proto, aby se tabulka
stala srozumitelnou i pro střední kádry.
O:;:;načenípublikací SNTL desetinným tříděním bylo na' pře-

chodnou dobu loňského roku zrušeno, takže se stalo, že několik
publikací vyšlo bez desetinného třídění. Nyní se již opět vedle
thematického třídění v tiráži užívá i desetinného třídění.
Pokud jde o některé nedostatky' typografického rázu, byly

zaviněny převážně tiskárnou.
Nakladatelství je přitom vděčno za řadu recensentových upo-

zornění a bude k nim brát zřetel při dalších vydáních tabulek.

518.5 Semendjajev, K. A.
Logaritmické pravítko. Vydání první, vyšlo v březnu 1954,

48 stran, 34 obrázků, vydalo Státní nakladatelství technícké
literatury, n. p. v řadě matematické literatury. Z ruského originálu
přeložil Ing. Josef Vladyka. Cena brož. Kčs 2,50.
Tato knížka má čtenáře naučit používat logaritmického pravítka.

Podtobně popisuje části, z kterých se logaritmické pravítko
skládá, a vysvětluje, jak je třeba s nimi manípulovat. Pravidla
pro jednoduché početní výkony jsou doplněna příklady a cviče-
ními, jejichž výsledky jsou uvedeny na konci knížky.
Je určena jako učební pomůcka pro nejširší okruh čtenářů

jak z řad pracujících, tak i z řad školní mládeže, neboť neklade
zvláštní nároky na matematické vzdělání.
Zeměměřičtí inženýři a technici,. geodeti a kartografové, setká-

vají se ve své každodenní praxi s nutností provádět nejrůznější
výpočty, k jejichž řešení s výhodou využijí logaritmického pra-
vítka. Logaritmické pravítko by mělo být nezbytnou výzbrojí
každého pracovníka oboru geodesie a kartografie, mělo by být
také od výkonných složek oboru požadováno a naší výrobou za-
jištěno zásobování našeho technického trhu kvalitním logaritmic-
kým pravítkem a podle potřeby i pravítky jinými, jako je na př.
tachymetrické pravítko k vyčíslení tachymetrických rovníc.
Logaritmické pravítko nám pomáhá při výpočtech, v nichž se

vyskytuje násobení, dělení, mocnění a odmocňování, ku př. při
stanovení srážky papíru, při rozvrhu odchylky mezi délkami měře-
nými a ódměřovanými na mapách, při rozvrhu odchylky při vý-
počtu ploch jednotlivých pracel a mnoho jiných výpočtů při
rozvrhu souřadnicových odchylek a pod.
Jeho praktické použiti v řadách našich výkonných zaměstnanců

je velmi žádoucí, a proto doporučujeme opatření této učební
pomůcky, která svou cenou je přístupná všem.

Rozmanitosti
V prvomájovom sprievode s Červenou štandardou
Zamestnanci Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Pre-

šove prežívali v sobotu 'dňa 30. apríla 1955 jeden z najradostnejších
dní od zjednotenía zememeračskej služby. Za pracovné výsledky
dosiahnuté v L štvrťroku 1955 získali (;ervenú štandardu Ústred-
nej správy geodézie a kartografie a Ústredného výboru svazu
zamestnancov miestného hospodárstva.
Od skorých ranných hodín bolo vidieť pred budovou KNV

na Námestí Slovenského národného povstania prichádzať zo
všetkých strán pracovníkov ústavu a okresných meračských
stredísk Prešovského a Košického kraja, aby sa zúčastnili tejto
radostnej slávnosti. O 9,00 hod. za sprievodu dýchovej hudby
odpochodova1o do 300 účastníkov od budovy KNV do hotelu
Dukla, kde bola zadržaná celozávodná schodzka.
Slá~ostnú celozávodnú schOdzku zahájil predseda ZR-ROH

pri OUGK v Prešove s. Molnár, ktorý medzi prítomnými
privítal predsedu Ústrednej správy geodézie a kartografie z Prahy
s. inž. Průšu, zástupcu Ústredneho výboru svazu zamestnancov
miestného hospodárstva z Prahy s. Velebila, zástupcu Povereníctva
miestného hospodárstva z Bratislavy s. Cibulku, predsedu Správy
geodézie a kartografie na Slovensku z Bratislavy s. inž. Bartoša,
zástupcu Krajského výboru KSS v Prešove s. Kubašovského,
zástupcu KV-SNF a Rady KNV v Prešove s. Marka, predsedu
KOR v Prešove s. Poláka, zástupcov patrortátnej obce Lemešany
predsedu MNV a poslanca NZ s. Franka'a člena MNV s. Tancára
ako aj iných predstavitelov verejného a kultúrneho ,života.

Ako prvý ujal sa slova predseda ÚSGK s. inž. Průša, ktorý
prítomným tlmočil srdečný pozdrav a blahopranie ÚSGK k do-
siahnutým úspechom. Vo svojom výstižnom prejave okrem iného
povedal, že OÚGK v Prešove splnenie plánu za I. štvrťrok 1955
na 123,4 % dosiahol velmi dobrou organizáciou práce, hodnot-
nými kolektívnymi a individuálnymi závazkami ako aj zavedením
dispečerských hovorov pri prácach na evidencii pody. Nie malú
úlohu na dosiahnutí tohto výsledku má aj masovo-politická práca
a správne organizovanie socialistickej súťaže.
Riaditel OÚGK v Prešove s. Zelinka vo svojom obsiahlom

referáte zhodnotil dosiahnuté pracovné výsledky za I. štvrťrok
1955 a na počesť slávnych dní 10. výročia oslobodenia našej
vlasti zpod jarma fašizmu vyhlásil tieto hodnotné závazky:
1. že produktivitu práce oproti plánu v ročnom priemere
zvyšime o 5 %, ,

2. že súhlasíme so zvýšením objemu štátneho plánu rozvoja
národného hospodárstva predpísaného na náš ústav o 5 %,
čo reprezentuje celoročnú prácu 19 pracovníkov a úsporu
len na mzdách sumu 272 660,- Kčs v roku 1955.

3. že splníme plán ústavu v objeme podfa štátneho plánu i vy-
braných menovitých úloh ku dňu 19. decembra 1955, t. j.
k narodeninám nášho milovaného prezidenta s. Antonína.
Zápotockého. '

Svoj referát ukončil slovami: "Vyzývame všetky ostatné ústavy
geodézie a kartografie, aby nás v tomto našom závazku nasledo-
vali".
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