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Příspěvek k zlepšení technologie vyhotovování fotoplánů

Překreslování po vrstvách. Výpočetní vzorce. Chyby vzniklé použitím lednoducňého vzorce. Nomogram a diagram
k výpočtu posunů vlícovacích bodů. Kontrola správnosti překreslení. Optickomechanické překreslení na pět bodu.
Průsvžtková kDntrola. Vhodnost a možnost vyhotovení totoplánu. Gyrostabžlžzátor. Stěrbinový přek.reslovač.

Vzhledem k tomu, že univerzální fotogramme-
trická metoda se u nás masově rozvinula teprve
v posledních letech, stále ještě nemáme dostatek
pracovníků, kteří by dokonale ovládli techniku prá-
ce na vyhodnocovacích strojích. Jednak z tohoto dů-
vodu a pak hlavně z důvodu, že nemáme vždy do-
statečně kvalitní letecké snímky, je ještě stáje
oprávněná polní topografická revize fotogramme-
trickéhO vyhudnocení. Teprve v roce 1960 bylo mož-
no polní r:evizi poněkúd omezit.
Protože proces plného zaškolení pracovníků a vy-

řešení problému kvality leteckých snímků potrvá
ještě asi jeden až tři roky, bude, až do omezení polní
.topografické revize na nejnezbytnější míru, kombi-
novaná fotogrammetrická metoda v rovinném území
hospodárnější než lIíetoda univerzální. Proto je třeba
rozvíjet i kombinovanou metodu, zejména zdokona-
lovat techniku vyhotovování fotoplánů.
Během posledních tří let se ustálil v GrÚ v Pra-

ze a odtud se rozšířil i do jiných ústavů způsob vy-
hotovování fotoplánů po vrstvách pomocí masek
(šablon). O tomto způsobu je stručná zmínka v kni.-
ze leřábek-Ledvinka: "Čtení leteckých a pozemních
snímků" a podrobně byl pospán v technické i:q.for-
ma ci inž. Maršíka hPřekreslování leteckých snímků
po vrstvách při vyhotovování fotoplánů" na Dnech
nové' techniky, pořádaných GTÚ, VÚGTK, KRÚ a
OÚGK Praha v prosinci 1959 v Praze. Proto zde již
nebudu tento způsob popisovat a uvedu jen některá
nová zlepšení a problémy.

2. Výpočetní vzorce a výpočty při překreslování
po vrstvách.

K výpočtu posunů, Llr vlícovacích bodů vliyem
převýšení se používá jednoduéhý vzorec

Ar == r'. Ah
I·mi"

kde 1" je vzdálenost vlícovacího bodu od hlavního
bodu na! snímku v milimetrech, Ah je převýšení vlí-
covacího bodu nad zvolenou promítací rovinou
v metrech, f jé konstanta letécké fotoJmmory v mi-
limetrech a mi" je měřítkové číslo vyhotovovaného
fotoplánu. Z obrázku 1je vidět, že tento vzorec platí
,jen pro snímky se svislou osou zábě.ru a pro snímký
s osou záběru odkloněnou ,ód svislice o úhel 11 by-
chomměli použít pro výpočet přesného vzorce

Ar= Ah. r I • _1_ , (2)
- h-Ah mi"; .

kde h je výška letu a l' vodorovná vzaálenost Vlíco~ď
'. vacího bodu od nadiru.
, Použitím jednoduchého vzorce (1) se tak do-

/

pouštíme chyby ve velikosti posunu Ar, která, jak se
dá z obrázku 1odvodit, nabývá maximální hodnoty

()tlI' = _}h . (_~'+ I . tgy
mi" t -- 1" • tgv
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Posun Ar však na vUcovacím podkladu revyná-
šíme vzhledem k nadiru, jak bychom správně měli,
neboť určení nadiru není jednoduché, nýbrž vzhle-
dem k hlavnímu bodu. Tím se dopouštíme chyby ve
'směru posunu Ar, kterou' označíme GAl'. Tyto dvě
chyby (Mr a Gi1I')1 se skládají, nenabývají však ma-
xima nebo minima- současně, nýbrž v poloze, ve kte-
ré jedna dosahuje maximální hodnoty, dosahuje dru-
há hodnoty nulové a naopak. Přehled o celkové chy~

bě posunu !i.r vlícovacího bodu ve vlícovacím pod-
kladu dává obr. 2, kde celková chyba je označena &.

Pro běžné úlohy bychom mohli přesný vzorec (2)
nahradit vzorceI)1
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L1r= L1h. r'
mf'f

kde 1" je vzdálenost vlícovacího bodu od .snímkó-
vého nadiru,. aniŽ bychom se dopustili poznatelné
chyby. Jak již bylo řečeno, výpočty v praxi prová-
díme podle vzorce (1), ač přesnější je vzorec (3)
a vynášíme posuny vzhledem k hlavnímu. bodu místo
vzhledem k nadiru (viZ obr. 2). Dělením rovnice,

- -
(ll rovnicí (3) dostaneme, že .11' : /.11' = 1" : 1". Pro-
tože se' dá d,bkázat, že s dostp.tečnou přibližností 12 Irem
platí též HP :.N~ ~ 1" : j,1, je zřejmé, že PNPH je rov- "
noběžno s HN. Z obr. 2 odvodíme vzorec pro určení I(l

chyby e:

m.· L1r ml'
e=f·tg1l.--· -,-' -.-
, . mf', r m.

Po dosazení vzorce (1) a po úpravě dostáváme
vzorec:

L1h
e= -- .tgv (4) . •

mf' '

Tento vzorec a další podroJ:Úlější a přesnější úva-
hy o těchto otázkách jsou uvedeny v článku inž.
Krátkého: "K otázce přesnosti překreslování po
vrstvách'~ v GaKO čís. 9/1957, prakticky však může- ,
me považovat chybu posunu .11' za rovnoběžnou se
SpOjnicí hlavního bodu a nadiru ve snímku, v terénu
i ve vlícovacím podkladu a její velikost vypočteme
ze vzorce (4). V tab. 1 jsou sestaveny chyby e v mi-
limetrech podle velikosti 11 a .1h pro měřítko foto-

1

Llhmvg
I20 I 40 I 60 I 80 100

1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
2 0,1 0,1 0,2. 0,3 0,3
3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
4 0,1 0,3

,
0,4 0,5 0,6

5 0,2 0,3 0,.5 0,6 0,8

plánu 1: 10 000. Prptože odklon osy záběru 11 ne-
bývá zpravidla větší než 39 a fotoplállY jen zřídka
vyhotoVujeme v území s převýšením .1h větším než
6Óaž 65 m, můžeme předpokládat; že chyba v posu-

ď nech .11' vlícovacích bodů nebude větší než 0,3 mm,
což považuj~me za dopustné a můžeme tedypouží-
vat vzorce (1) a hlavního snímkového bodu pro
určení posunů vlícovacích bodů vlivem přev\ýšení.

3. Konstrukce' a použití nomogramu a diagramu.
. I

výpočty podle vzorce (1) se provádějí na loga-
ritmickém pravítku. Jednoduchost. vzorce a snaha
vyloučit možné početní chyby vedly ft tomu, zkon-
struovat 'nomogram nebo diagram k výpočtu posunů
vlícovac\ch bodů vlivem převýšení. Protože v sou-
časné době vyhotovujeme fotoplány převážně v mě-
řítku 1 : 10 ODD,a to ze snímků pořízených komorou
~ konstantou 210 mm, bylo při konstrukci nomogra-
mu možno naqradit ve vzorci (1) fa m konstantními
'hodnotami a tím ještě usnadnit řešení. Výsledkem je
velmi jednoduchý SpOjnicový nom'Dgram (viz obr. 3).
Jeho použití vysvětlím na příkladě: na snímku

jsme odměřili vzdálenost vlícovacího bodu od hlav-
ního bodu 1" = 78 mm; převýšení vlícovacího bodu
nad zvolenou promítací rovinou je .1h = 23 m;
přímka spojující tyto hodnoty na stupnicích nomo-
gramu 1" a .1h nám ukáže na stupnici .11' hodnotu
posunu vlícovacího bodu vlivem převýšení; .11' =
=: 0,9 mm. Je samozřejmé, že podobné nomogramy
můžeme vytvořit pro libovolné hodnoty f a m.

Konstanty nomogram,
f -210
m -10 ooe

~r mmj
, '\li

Obr. 3. Nomogram pro určování posu,nu vlícovacích bodů

Popsaný nomogram sice odstraňuje výpočty a mož-
né početní chyby, ale nezbavuje nás nutnosti měřit
radiální vzdálenost 1" na snímku ani nevylučuje
chyby ve smyslu vyneseného posunu. Celou úlohu
výpočtu a vynesení radiá,l.ních posunů je možno
řešit diagramem (viz ob-r. 4). Stejně jako při kon-
strukci nomogramu i zde bylo dosaženo zjednodu-
šení vzorce (1) tím, že za. fa m byly dosazeny kon-
stantní hodnoty f = 210 mm a m = 10 000. Použití
diagramu: Diagram zhotovený na filmu nebo jiném
pruhledném materiálu položíme nejdříve na letecký
snímek tak, aby vrchol diagramu O se kryl s hlav-.
ním snímkovým bodem a osa diagramu procházela
příslušným vlícovacím bodem. Označíme si na ose
diagramu vzdálenost vlícovacího bodu od hlavního
bodu 1" (vpichem, perem tečkou apod.) nebo si veli-
kost 1" zapamatujeme. Potom položíme diagram na
vlícovací podklad tak, aby značka na 'ose diagramu
se kryla s vlícovacím b0dem a diagram pootočíme'
tak, aby spojnice vlícoVllcího a hlavního bodu byla\ . . ,
rovnoběžná s osnovOu milimetrových čar. Potom
můžeme propíchnout z diagramu do podkladu posu-
nutý vlícovací bod s ohledem na, znaménkopřevý-
šení. Přitom je třeba zejména dbát, aby nový vpich
nevybočoval ze směru spojniGe vlícovací bod -
hlavní bod.
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,
Obr. 4. Diagram pro
určování posunů vlí-

covacích bodů. .

Použití diagramu se jeví výhodnější a rycl:J.lejší
než použití nomogramu nebo dosavadního 1'očetniho
způs()bu. Grafické určení posunu diagramem' by
však vyžadovalo obzvláštní pečlivosti k dosažení 1'0-
třebnépřesnosti. Protože na správnosti a přesnosti
posunů. vlícovacích bodú záyisí celá další kValita,
přesnost a hospodárnost vyhotovení fotoplánu, do-
poručuji k zavedení následující postup: Provést vý-
počet posunů. podle nomogramu a' po'suny přesně
vynést (jako dosud) vynášecími tuojúhelníky., Dia-
gram použít ke kontrole správnosti smyslu i veli-
kosti vynesených posunů.. .

I

4. Kontrola správnosti překreslení.

Projektivní vztah mezi rovinou snímku a rovinou
terénu (ve zmenšení potom překreslovací rovinou)
je určen čtyřmi páry odpovídajících si prvků.. Tedy
za předpokladu, že mů.žeme terén považovat za ..ro-
vinu nebo že jsme si určením posunú bodlI vlivem
převýšení terén na rovinu převedli, stačí k správ-
nému překreslení snímku znalost rovinných souřad-
nic a výšek čtyř bodů., dobře identifikovateln,tch
ve snímku. Kontrolou správnosti překreslení snímku
je pátý bod. NejvhodnějšÍlh takovým bodem je bod
uprostřed snímku, protože u něho se projevuje vliv
převýšení minimálně. Hospodárně používáme ke
kontrole překreslení hlavního snímkovéhO bodu,
protože jej potřebujeme ještě k výpočtu a kvyne-
sení posunů. L1r vlícovacích bodů. 'vlivem převýšení.
Polohu hlavního bodu ze snímku do vlícovacího pod-
kladu přenášíme zpravidla pomocí grafického 1'1'0- \
tínání zpět. Je však nutno prozkoumat, s jakou přes-
ností určíme tímto zpftsobem polohu hlavního bodu
a tedy do jaké míry je spolehlivou kC'ntrolou.

Obr. 5 nám ukazuje nejčastější případ rozložení
vlícovaéích bodů na ·snímku. Chyby směrů -!plaž tp4
měřených z hlavního bodu od hlavní hOrizontály
ke směrů.m na vlícovací body Pl až P4, zaviněné
jednak odklonem osy záběru od svislice v a jednak
převýšením vlícovacích bodů L1h nad promítpcí ro-
vinou, udávají vzorce (viz, Gál: Fotogrametr'ia,
str. 373):

7 8 9

I I II

I

I
I
I
II
I:
II

I I

I

I III

Llr=~~
f. m

Konstanty diagramu:
t = 210 ·mm

m = 10000

d -' 2 v "2rpy - sm -2-. srn rp" e '
\ Ah' ,

drp.Jh = -'. tgv . co srp . e ;
8,

Přehled o velikosti chyb dtpy a d71.Jh V centigra-
dech dávají tab. 2 a 3. Při výpočtu tab. 3 bylo použito
L1h = 65 m, což je, jak již bylo řečeno, přibližně nej-

v:,: I , qJg
, ,

I O i 33 I 50 I 67 1 100I

I

I
I1 I

O 2 2 I 2 2
2 O 5 6 5 O
3 I O 12

I

14 12 O
, 4

I
O 22 25 22 O

5 O 34 39. 34 O
I'
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CPg
yg

I I I IO 33 50 67 100
I I O1 5 4 4 2

2 10 9 7 5 O
3 - 15 13 11 8 O
4 20 17 J4 10 O
5 25 22 18 12 O

vět~I převýšenI terénu, ve kterém sefotoplány vy-
hotovujI a 8 = 1300 m, což je vzdálenost (v terénu)
vlícovacích bodů v rozích snímku od středu při for-
mátu snímku 18X18 cm a měřítku snímků 1 : 13 000,
které je nejčastějším měřítkem pro fotoplány v mě-
řítku 1 : 10 000. Chyby d'P~ a d'PLlh se slučují a spo-
lečná chyba d'9' je největší, jak je vidět z tabulek 2
a 3, při 'I' = 50g. Z obr. 5 je vidět, a i v praxi tomu
tak přibližně je, že směry z hlavního bodu na sou-
sední vlícovací body svírají pravý úhel. Tedy je
'P2='P1+R, 'P3='P1+2R a <p4=pl+3R. Potom zřejmě platí
při '1'1 = 509•

(dtp~)2 = - (dtp~)l' (dtp~)a = + (dtp~)l'
(dtp~)4 = - (dtp~h,

(dtpLlh)2= - (dtpLlh)l' (dtpLlh)3= - (dtpLlh)l'
(dtpLlh)" = + (dtpLlh)l' (7)

Podle vzorců (7) a tab. 2 a 3 sestavíme tab. 4,pro
celkovou chybu d<p v centigradech jednotlivých
směrů a střední chybu jednoho směru m'P při <p1=50g•
Jak již bylo řečero, přenášíme hlavní bod ze. snímku
do vlícovacího podkladu grafickým pl'otínáním zpět-

'Tab. 4.

.yg dq:>~
I

dcp~ dcp~ dcp~ mcpc
I

1 + 6 -6 -2 + 2 4
2 +13 -13 -1 + 1 9
3 +25 -25 + 3 -3 18
4 +39 -39 +11

I
-11 29

5 +57 -57 I +31 -31 40
I

ným, tj. pomocí průsvitky, ~a kterou jsme přenesli
nejprve směry z hlavního bodu na vlícovací body ze
snímku (z negativú) a po co nejlepším ztotožnění
paprsků na průsvitce s odpovJdajícími body na pod-
kladu vpíchneme hlavní bod do vlícovacího pod-
kladu. Polohu takto určeného hlavního bodu mů-
žeme považovat za vyrovnanou a pro představu
o správnosti této polohy užijeme tedy vzorce pro

/ střední chybu v poloze bodu určeného vyrovnáním
z protínánI (viz Fiala: Geodesie II, Praha 1952,
str. 243):

2.8. m",M.-----~-
I2c• V n

Pro qélku strany 8 bereme, stejně jako při vý-
počtu tab. 3, hodnotu 8=1300 m a počet směrů n=4.
Hodnoty střední chyby Ms v poloze hlavního bodu
v metrech sestavíme do tab. 5:

3 i 4
3,7 I 5,9

I 5

I 8,2

Chyba v určení přeneseného ,hlavního bodu bude
však vlivem grafické nejistoty ještě poněkud větší.
Odklon osy záběru od svislice v zpraVidla nebývá vět-
ší než 39. Potom tedy by měl pro překreslení snímku
souhlasit promítnutý hlavní bod s hlavním bodem
na podkladu ve fotoplánu v měřítku 1 : 10 000 s přes-
ností alespoň 0,4 mm, není-li nějaká chyba buď
v poloze vlícovacích bodů, nebo v jejich identifi-
kaci nebo v určení posunů z převýšení.
Pro praxi nejčastější případ !J.h = 40 m, v,= 2g vy-

počítáme podle vzorců (5), (6), (7) a (8) střední
chybu v poloze hlavního bodu M;=1,4 m, což je
v měřítku 1 : 10 000 na hranicích dosažitelné přes-
nosti a tedy hlavní bod lze považovat prakticky za
bezchybný. V takovém případě můžeme dále popsa-
ným postupem překreslit snímek na pět bodů a tak
získat záruka spl,'ávnosti celého pracovního postupu
předcházejícího před překreslením.

Překreslení na pět bodů:
a.) Ztotožníme promítnutý hlavní bod s hlavním

bodem v překreslovacím podkladu a změnou měřít-
ka ztotožníme jeden vlícovacíbod, a to takový, aby
ostatní tři promítnuté vlícovací body byly uvnitř
překreslovacího obrazce. Snímek pootočíme tak,
aby ztotožněriá úsečka směřovala od nás. Tuto úseč-
ku považujeme v dalším postupu za základní a po
každém pohybu překreslovače znovu ji změnou mě-
řítka ztotožňujeme.
b) Sklonem stolu (z jedné poloviny a z druhé

poloviny změnou měřítka) přivedeme v souhlas
i přední úsečku.
c) Posuneme snímek (vzad - vpřed) tak, aby obě

boční promítnuté úsečky se lišily od správné délky
o stejnou hodnotu opačného smyslu. Nyní však nám
přestane souhlasit přední úsečka.
d) Pootočením přivedeme opět k souladu přední

'i zadní úsečku.
e) Posunem do strany uvedeme v souhlas všechny

vlícovací body. Popsaný postup platí pro překreslo-
vače s promítacím stolem, sklopným kolem jedné
Osy (např. SEG I, E2).
Je-li snímek dobře překreslen na všech pět bodů,

je záruka, že jsoU dobře nejen vlícovací body, al~
i všechny zobrazené situační předměty. V praxi GTU
v Praze se však překresluje vždy na čtyři body,
kterýžto postup je poněkud rychlejší, a teprve je-li
shledán nesouhlas promítnutého hlavního bodu
s hlavním bodem na vlícovacím podkladu větší než
0,4 mm, je překreslovacího postupu na pět bodů
použito k hledání chyby.
Máme-li k dispozici snímky s 60 % překrytem

a dostatečným počtem vlícovacích b.odů na kaž-
dém snímku (šest), můžeme provést kontrolu správ-
nosti překreslení i montáže fotoplánu následujícím
způsobem: Ze všech snímků, a sice z negativů, se
přepíchnou na nesrážlivý materiál (astralon nebo
ultrafán) vlícovací body, hlavní bod a podrobné si-
tuační body, které předem vybereme pro ,konečnou
kontrolu správnosti montáže fotoplánu a vyrýsuje-
me paprskové svazky s vrcholem v hlavním bodě.
Konečnou revizi hotového .fotoplánu provedeme po-
tom kontrolou libovolných situačních bodů pomocí
poprskových svazků na průsvitkách s přesností asi
0,3 mm. Protože však zpravidla vyhotovujeme foto-
plán hospodárně ze snímků s 20 % podélným pře~
krytem (ob snímek) a vzhledem k tomu již zaměřu-,
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jeme jen potřebné vlícovací body, není tato na-
posled popsaná revize správnosti fotoplánu ve vět-
šině případů proveditelná.

5. Závěr.

Instrukce pro mapování v .měřítku 1: 10 000 a
1 : 5000 díl II (fotogrammetrická instrukce), § 53
odst. (4) připouští chybu ve vlícovacích bodech
0,4 mm. Protože musíme v ojedinělých případech
počítat i s větším sklonem v než 3", není vhodné
zhotovovat fotoplány v území s převýšením větším
než 60 m v rozsahu jednoho snímku, jak je zřejmé
z tab. 1. V praxi však se setkáváme i s takovými pří-
pady, kdy již chyba /;=0,2 mm nám způsobuje potí-
že, neboť rozsah pohybových možností překreslo-
vače nestačí k překreslení snímku s vlícovacími bo-
dy zatíženými takovými chybami. Z tab. 1tedy mů-'
žeme vyčíst, že s dobrým Výsledkem můžeme pře-
kreslovatsnímky s převýšením terénu l1e větším
než 40 m, pókud ovšem sklon není větší než 3g• JeLli
převýšení nebo sklon větší, je překreslení snímku
vždy více či méně přibližné. Je tedy patrno, že kom-
binovaná metoda, zejména vyhotovování fotoplánů,
je již v měřítku 1 : 10 000 spojena s mnohými ne-
snázemi. Tyto nesnáze budou ještě větší ve větších
mapových měřítkách.
Podle vzorce (4) si vypočteme hodnoty chyby e-

v milimetrech pro měřítko fotoplánul : 2000 a se-'
stavíme do tab. 6. Pro toto měřítko bude nutno pro-
vádět nálet snímků z menší výšky, kde' jsou vykyvy

I, Llhm
v~ --~_---_._--

I 12 I 16 I 20 I 24 I 28 I 322 I 4 I 6 I 8I

1 0,0 0,0 I 0,0 I 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2· 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
3 0,0 0,1 I 0,1 I 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8
4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6' 0,8 0,9 1,0
5 0,1 0,2 ,0,2 0,3 l 0,5 . 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3

"

letadla již větší a nepravidelnější a bude tedy od-
klon osy záběry od svislice v spíše větší než 39, Pro-
tože v měřítku 1 : 2000 budeme požadovat přesnost
alespoň 0,2 mm, mohli by/chom, jak je vidět z tab. 6,
překreslovat snímky s převýšením terénu pouze asi
6 m. Protože však zejména v území s velmi četnými
poloMvě členitými předmětý bude výhodné získat
všechny podrobnosti, což bude jistě nejhospodárnější
tak, že vyhotovíme fotoplán, bude tedy nutno hledat
jiné cesty, než je dosavadní způsob vyhotovování
fotoplá~ů.

V Sovětském ~vazu používají dnes již téměř ve
všech případech při fotoleteckých pracích pro fote-
grammetrické účely g y l' o s tab i I i z á t 01' u. Toto
zařízení založené na principu rychle rotujícího
, setrvačníku udržuje' 'leteckou fotokomoru v dosti
stabilpí poloze, takže odklon osy záběru od svislice
11 téměř nikdy nepřekročí 19, Podobná zařízení jsou
dnes používána již i. v jiných zemích. Z tap. 6 pak
vyčteme, že snímky poHzené za pomoci tohoto zaří-
zení můžeme překreslovat až do převýšer.í terénu
asi 30 m. Pochopitelně musíme i takové snímky,
překr~slovat po vrstvách. To je pfi větším počtu
vrstev práce obtížná a nezaručuje dostatečnou přes-
nost. Práce se poněkud ZhDspodární a zpřesní uži-
tím snímků pořízených dlouhofokální komorou.

Získat za přesný polohopisný podklad fotoplán, a
to i v tom případě, že výškopis bude vyhotovován
fotogrammetricky, je v mnohých případech velmi
cenné. Proto byl již např. v Sovětském svazu, ve
Švýcarsku nebo ve Francii zkonstruován přístroj,-
umožňující přek.reslovat snímky zobrazující terén
s libovolným převýšením. Tento přístroj, nazvaný
v Sovětském svazu štěrbinový'překreslovač, je
v SSSR již vyráběn ve zkušební sérii. Stručně zde
vysvětlím. jeho princip.
Š t ě l' b i n o v Ý pře k l' e s lov a č se skládá ze

dvou hlavních částí: 1. vlastního překreslovače.
který se sestává z pohyblivého projektoru o f =
= 210 mm, zaOstřovacího zařízení (podobného jako
li stereoplanigrafu Zeiss) a pevného 'promítacího
stolu, a 2. univerzálního vyhodnocovače, jejž tvoří
v podstatě tři projektory přístroje typu nmltiplex.
Na vyhodnocovacím přístroji, kde jsou vloženy
zmenšené diapozitivy, se provede relativní i abso-
lutní orientace postupně všech tří snímků, z nichž
k pře_kreslení je určen prostřední. Potom orien-
tační prvky odečtené na stupnicích sředního projek-
toru nastavíme na projektoru překreslovače, kde je
vložen,originální negativ středního sníml;m. Tím je
celý přístroj připraven k vlastnímu překreslování.
Osvit snímku se však neděje naráz, nýbrž postupně
pomocí štěrbiny (viz obr. 6), Promíiací plocha s citli-

~ '.bmm['~<~~'>
~ ' '
; i • ~i----.+i 2,5mm
L. .J

vým fotografickým papírem je zakryta a jen v místě,
kde se nalézá ply'nule se pohybující štěrbina, sé
provádí osvit. Přitom fotoelement \lmístěný v těs-
ném okolí štěrbiny automaticky reguluje sílu světel-
ného zdroje a tím jsou vyrovnávány nežádoucí kon-
trasty originálního negativu. Pohyb štěrbiny je spo-
,jen mechanickým převodem s pohybem měřické
značky vyhodnocovače. Aby byl pohyb značky a'tím
i štěrbiny pravidelný a stejnoměrný, je pohyb' ve
směru os X a Y při vlastním překreslování uskuteč-
ňován elektromotorkem. Tento pohybuje měřickou
značkou po snímku ve směru osy Y, přičemž vzdále-
nost mezi jednotlivýni.i sloupci (viz obr. 6) je v zá-
vislosti na šířce štěrbiny. Šířku štěrbiny (na obr. 6
je 2,5 mm) volíme větší či menší podle členitosti·
terénu - pro členitější terén j;těrbúm ~nenší, pro
rovinatý terén štěrbinu větší. Úkolem pracovníka na
tomto stroji po provedení orientace při vlastním
překreslování tedy je sledovat měřickou značku
na vyhodnocovači a ručním kolečkem ji stále ste-
reoskopicky udržovat v dotyku s terénem. Tento
pohyb měřické značky nahoru a dolů je opět/me-
chanicky převeden na překreslovač a mění vzdá-
lenost projektoru od promítacího stolu, Tím je auto-
maticky odstraňOván vliv převýšení terénu. Při pře-
,kreslování postupujeme tak, že nejprve' pozorujeme
stereoskopicky obraz vytvořený prvním a prostřed-
ním projektorem, přičemž překreslíme levou část
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stře'dního snímku, potům pozorujeme obraz vytvo-
řený středním a pravým projektorem a překreslíme
pravou část středního snímku. Konečným výsled-
kem práce na tomto stroji tedy je snímek zbavený
vlivu sklonu - 'v důsledku provedené orientace
snímků - a vlivu převýšení - v důsledku plynulé
změny vzdálenosti projektoru překreslovače od
promítaeÍ roviny.

Štěrbinový překreslovač znamen'á velký krok ku-
předu v možnostecp fotogrammetrickéllo zhotovo-
vání map a plánů a je nutno mu věnovat největší po-
zornost, sledovat jeho zdokónalování a uplatnění
v cizině a zavádět jej do výroby map i u nás.

Lektoroval C Se inž, Vladimír Krátký, VA AZ,
Brno.

Presnosť stereoplanigrafu VEB Carl Zeiss Jena

Fotogrametrický vyhodnocovací strojový park na naších ústavoch je' zastúpený va vačšine prípadov univerzálnyml
strojmi tylu stereoplanigraf. Preto sa javí vel'mi užžtočn ým predložit už dnes pomerne širokému okruhu vyhodno-
covatel'ov preklad to hlo aktuálneho článku, pojednávajú ceho o komplexnom rozbore vnútornej presnostl stereo-
planigratu a z toho vyplývajúcich záverov o vol'be najvhodnejšich optlmálnych strojových mierok.

Úvod
Vofotogrametrickej odbornej literatúre, v prednáš-

kach a diskúsiach sa vždy opať ozývajú hlasy' skúmať
presnosť základných fotogrametrických operácií. Sku-
točne sa v tomto odvetví vyskytujú v protiklade ku
klasickej geodézii značné'med~ery, ktoré treba doplniť.
Ked sme sa doteraz obzvlášť zaoberali tým, že sa

hladali v tomto pomerne mladom obore meračskej
techniky nové cesty, vypracovali sme pracovné metódy,
vyvíjali prístroje a pritom sa zisťovala len presnosť ko-
nečného výsledku, teraz pristupujeme viac a viac k to-
mu, vyporiadať sa S presnosťou čiastkových operácií,
nakofko iba týmto spasobom sa dosiahnu lepšie prístro-
je, optimálne pracovné metódy a vyššia konečná pres-
nosť. V porovnaní' ku klasickej geodézii je to daleko
ťažšíproblém, nakofko konečný výsledok fotogramet-
rického merllJlia je závislý od nepomerne viacerých fak-
toroÝ. Táto komplexnosť mohla byť preto podstatnou
príčinou, že sme v tomto smere doteraz mali pocit vefkej
neistoty.
V nasledujúcich statiach budú zverejmdné meračské

výsledky, ktoré dávajú objasnenie o vnútornej pres-
nosti polohového a výškov\ého mei-ania na stereoplani-
grafe VEB Carl Zeiss Jena, opticko-mechanickom vy-
hodnocovacom prístroji 1. rádu. Merania boli prevederié
na vefkoffi počte sériových prístrojov, sprostredkujú
teda dobrý prehfad a spofahlivý obraz presnosti výkonu
tohotb typu prístroj~.
V prvom rade nás zaujímajú 2 otázky:

L S akou vnútornou strojovou~presnosťou sa prevádza
meranie súradníc?
2.,V akej funkčnej závislosti je presnosť merania súrad-
níc k projekěnej vzdialenosti z?

Obzvlášť v druhej otázke panovala doteraz vefká
nejasnosť. Zatiaf čo napr. R. Finsterwalderv svojich
prácach na Vogelsbergu objavil, že presnosť vyhodnoco-
vania u planigrafu rastie-lineárne [4], [5] so stúpajúcou
strojovou roierkou, naproti tomu Jelizarov tvrdí v so-
vietskom návode k stereoplanigrafu [10], že so zvii.čše-,
ním strojovej mierky, teda s vačšou projekčnou vzdiale-
nosťou sa nemaže dosiahnuť žiadne podstatné zvýšenie
presnosti. Všeobecne názory v odbornej literatúre
o tomto problémesú vefníi skúpe.
'Aby sme In0hli odpovtydať na hore nastolené otázky,

previedli sme v podnikli VEB' Car! Zeiss J ena behom
viacerých rokov mriežkové merania v raznych projekč-
ných vzdialenostiach a s rozličnými základnicovými
nasta veniami.,
Skúmali sa jednak projektory jydnotlive (meraním

25 bodov), taktiež sa previedlo meranie mriežkových
modelov (meraním 15 bodov) za rozličných podmienok.

Mriežkové IÍÍerania .
Jednotlivé skúšanie -J:lrojektorov dialo sa pomocou

mriežkového merania podfa postupu udaného Hallertom.

Kvali prehfadu vysvetlí sa tuná princíp iba v krátkosti.
Podrobnosti nájdeme v literatúre [6], [7], [9], [12].
Do vyhodnocovacej komory (projektoru) stereoplani-

grafu sa vloží mriežka a komora sa dá do normálnej
polohy tak, aby mriežková rovina (x a y vedenie) ležali
navzájom rovnobežne a normálne k vedeniu z (obr. 1).
Potom musí v ideálnom prípade projekčný stred O zo-
braziť mriežkovú rovinu do projekčnej roviny bezchyb-
ne a }jez projekčných skreslení a to v mierke danej po-
metom zle. Praktický ale spasobujú malé chyby vo vnÚ·
tornej a vonkaji3ej orientácii komory nepatrné skreslenia,
ktoré sa nemažu označit ako chyby prístroja. Tieto
neobjavujú s,a v praxi následkomempirického nastavo-
vania pri relatívnej a absolútnej orientácii, takže práv-
nene mažeme tieto chyby diminovať vyrovnávacím
postupom. ,

y

Obr. 1:1 Projekčné vztahy medzi obrazom a meračskou
rovinou.

Okrem toho sa vyskytujú pri meraní v projekčnej
rovine chyby ktoré vystupujú následkom nepravidelných
chýb skreslenia projekčného objektívu, chýb z kríženia
kardanových osí, chýb vretenov)'ch a chýb v,denia,
ktoré určujú skutočnú vnútornú presnosť stroja;j Tieto
chyby je potrebné zistiť. V normálnom postavení j,estvu-
jú medzi mriežkovou a: projekčnou rovinou nasledovné
matematické vzťahy:
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x'z
x (1)o

Y
= y'z . (2)o

Súradnice (x) a (y) merané v projekčnej rovine sú
oproti skutočným hodnotám zaťažené chybami dx
a dy:

dx = (x) -x (3)
dy = (y) - y. (4)

Ak tieto rozdiely sú výsledkom chýb1z orientácie
dxo, dyo, dzo, <lx,d<p,dw, potom sa dajú vyjadriť dx a dy
známým spósobom dfa nasledovných vzťahov: .

x' y'z
dx = - dxo + c-' dzo - -0- <lx+

( X'2.). x'y'z+ 1 + C2 zdtp +-c.dw

y' x'z
dy = - dyo + -c-- .dzo + -o-dl' +

x'y'z ( Y'2)+ ~- .d<p+ 1 + -(;2- zdw' (6)

Tieto rovnice obsahujú šesť orientačných neznámych
- tri posuny a. tri otáčania -, ktoré sa móžu určiť
pomocou 6 podobných rovníc. Ak sú poruke prebytočné
pozorovania, tak prechádzajú hore uvedené rovnice
5 a 6 v opravné rovnice. Opravy v sú identické s hfada·
nými zbytkovými chybami prístroja.

22 23 24 25

o

32 d 33 .:J4 35

b

C

42 43 44 45

52 53 {)4 65

Ak zavedieme namiesto chýb orientačných prvkov
ich opravné hodnoty, obdržíme nasledovné rovnice:

x' y'z
VJ) = dxo - c dzo + Ó dl' -

(
X'2 ) x'y'z

- 1 + ·(;2- zd<p - -c2- dw - dx

y' x'z x'y'z
Vy = dyo - c dzo- --č- dl' - - 02'- dr -

- (1 + ~~2)Z. dw - dy. (8)

Stredná chyba váhovej jednotky

m""y = ± V [vvf (9)
n-u

je hfadaná stredná náhodilá chyba súradníc v projekčnej
rovine. Vyskytuje sa práve tak, ako aj opravy ,dxo,
dyo, dzo' <lx,d<pa dw v rámci vyrovnania.Odpovedajúce
vzorce najdeme v literatúre [9] a [12].
\ V tejto strednej chybe m-sú obsiahnuté chybysyste.
matické, vlastné typu objektívu, ako aj nepravidelné
chybyskreslenia podmienené výrobou. Systematické,
chyby je možné eliminovať na základe známej krivky
skreslenia. Nakofko ale teoretické skreslenie Geodaru na

stereoplanigrafe nepresahuje maximálne 0,004 mm,
upúšťa sa od eliminácie. To isté platíaj pre chyby mriež·
ky, ktorej stredná chyba nie je vačšia než 0,001 mm
a ktorá bofa pokladaná za bezchybnú. Tak zostáva
popri čisto prístrojovej chybe ešte chyba z nastavenia,
ktorá je taktiež obsiahnutá v m; bola získaná z dvoji.
tých meraní a mMe byť v nutných prípadoch odpočíta.
ná. Vyšetrili sme ju ovšem bez toho, že by sme ju
odpočítali, nakofko táto vstupuje vždy do meračských
chýb.

25 vpv;ekénr:; rovme
o.Wlmm __ vo6ruzov(~irovine
4J

m ·to/ci/no mer chybo
)1- noS/ovolAXJO chyba

m~/y

I]7x,y ----

2rKJ 300 OOןס
Pro;eJ<éri7 v2dtalenosf Z

Obr. 3: Projekčná presnosť stereoplanigrafu - výsledky
mriežkového merania.

22 23

.12 .13

42 43

52 5J

Pri meraní sa použilo vždy 25 bodov premietnutej
mriežky (obr. 2), ktorej vzdialenosť jednotlivých mrie·
žok v originále činila a = 40 mm. Meralo sa v troch pro·
jekčných vzdialenostiach Zl = 20f,i mm, Z2 = 412 mm,
Za = 618 mm, konštanta komory bola vždy cca 206 mm.
Pre každý bod sú k dispozícii merania tam a zpať.
Najprv skúmame opravy dxo, dyo, dz", dl' a dr a dw.
Ich skutočná hodnota je nula. V rámci sériového pozo·
rovania možno ichpokladať za náhodilé chyby. Z 30
projektorových meraní zistili sme v troch projekčných
vzdialel}ostiach nasledujúce "stredné opravy":

z I dxo(mm) (mm)

~J ±0,04 ±o'~~I __~_~ ~ ~_~~_I_=~_
I

0,8 I

Zaujímavejšie sú ale aritmetické stredy stredných
zbytkových chýb mx• y' Tieto sú vynesené ako poradni.
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cové hodnoty do diagramu v závislosti od projekčnej
vzdialenosti (obr. 3). Strednú súradnicovú chybu m'X,y
vztiahnutú do obrazovej roviny obdržíme vynásobe-

c -
ním faktoru z

Aj tieto hodnoty boli vynesené do toho istého diagra-
mu. Pokúsili sme sanájsť funkciu chýb, ktorá by po

/ najlepšie zodpovedala polohe bodov a vychádzalne
pritom z nasledovnej úvahy. Merané súradnice obsahujú
predovšetkým vplyvy chýb konštantnejpovahy, ktoré
sú nezávislé od momentálnej projekčnej vzdialenosti z.
K tomu sa počítajú odhadové chyby na odčítacích bubien-
koch, chyby kríženia kardanov, chyby z centrácie me-
'račskej značky, zčásti ohyby vodiacich kofajníc.
Teoretická úvaha viedla v ďalšom k predpokladu chýb,
ktoré narastajú proporcionálne k projekčnej vzdialenosti
ako napr. nepravidelné o chyby skreslenia projekčného
objektívu.
S rastúcou pr0jekčnou vzdialenosťou sa zvysuJe

u stereoplanigrafu síce zvi1čšenie, ale obrysy stávajú
sa menej ostré, čiary sú širšie a ich ťažisko nie je často
jednoznačne definovatefné. Pri vi1čšej mierke modelu
voďjace kofajnice a vretená sa využívajú vo vi1čšom
rozl;lahu, čo vedie nutne k zvačšeným chybám. Pre
všetky prípady sa maže predpokladať, že so stúpajúcou
projekčnou vzdialenosťou rastú chyby v meračskej
rovine, pričom pokus musí dokázať, či ich krivka má
Iineárnu, kvadratickú, alebo kubickú zákonitosť.
Ked pozorujeme poradie bodov na obr. 3, tak sa

maže bezpochyby hovoriť o lineárnom stúpaní chýb.
Podfa toho skreslená súradnicová chyba sa móže vyj ad-
riť nasledovne:

z
mx,y = mk + mp -c-

Ale konečne rozhodujúca je súradnicová chyba m~ y re-
dukovaná do ob~azovej roviny. '

, c c
mx, y= mX,y -z-- = mk ---z- + mp' (12)

Táto funkcia chýb platí samozrejme iba pre hranice
asi od 200 ;;2 z ;;2 650 mm.
Vyrovnaním sme našli pre konštantnú časť chyby mk

mk = o,ono mm (13)
a pre koeficient mp

mp = 3,3 (14)
Nápadné je, že konštantný člen chyby tvorí hlavnú

čast z celkovej chyby; to je konštatovanie, ktoré sa
týká predovšetkým konštruktéra, nakofko mu dáva
jednoznačné pokyny, ktoré konštrukčné elem,enty musia
byt prednostne vylepšené. Fotogrametra zllmjíma ale
v prvej rade priebeh kriviek súradnicových chýb,
redukovaných do o1;>razovejroviny. Zistí, že medzi
z = 200 mm a z = 400 mm krivka najprv dosť príkre
klesá a pri z = 600 mm sa vyrovnáva. Prírastok pres-
nosti je tým medzi z = 200 mm a z = 400 mm značný,
zatiaf čo od z=400 mm nahor možno zis.tiťuž len nepa-
trný rast presnosti.
, V diagrame (obr. 3) sú 'vynesené okrem toho na rovinu
obrazu sa vzťahujúce stredrié pozorovacie chyby z jed-
ného nastavenia (získané z dvojitých.meraní). Pozoru-
hodné pritom je, že stredná pozorovacia_chyba v smere
y je vačšia ako v smere x.

Mriežkové modelové meranie
Zatiaf, čo doteraz boli skúmané projektory len jed-

notlive, chceme obrátiť pozornosť k meraniu mriežko-
vých modelov, ktoré svojim spasobom plne odpovedajú
praktickému vyhodnocovariiu, ale iba s tým rozdielom,
že máme do činenia v predloženom prípade namiesto
fotografických snímok s mriežkami. Snímkové chyby sú
teda vylúčené a obdržíme čisto prístrojové chyby.
Nie Jú nám zatiaf zná'lpe žiadne výsledky, získané touto
inetódou, považujeme ale tento nami vyvinutý postup
za vefmi jednoduchý a účelný, aby sme slJopriamou ces-
tou dostali k porovnatefným hodnotám presnosti,
ktoré používatera bezprostredné zaujímájú.

Pri mriežkových meraniach modelov sú súčasne obi-
dva projektory zúčastnené na realizovaní modelového
bodu, ktorý je tentz definovaný ako priesečík dvoch
korešpondujúcich lúčov tiež čo do výšky. Obdobne ako
v praxi sa pracovalo so 66%-ným prekrytom a v troch
projekčných vzdialenostiach z = 206 mm, z = 412mm
a z = 618 mm pri komorovej konštante c = 206' mm,
pri nastavení základnice x "dovnútra"- ako aj "von."
Použilo sa 15 mriežkových bodov (obr. 4), ktorých
mriežky v rovine obrazu činili a' = 40 mm a v druhom
teste a = 30 mm. Keď bol model relatívne a podl'a
možnosti pomocou štyroch rohových bodov čo naj-
lepšie absolútne horizontovaný, boli body vymerané
ČO do výšky a polohy smerom tam a zpať.
K vyšetreniu strednej polohovej chyby nasledovalo

vyrovnanie. Podfa v praxi obvyklého nastavenia foto-
grametrického bodového pofa do pevnej bodovej siete,
podfa princípu Helmertovej transformácie, previedli
sme s mriežkovým modelom transformáciu pri súčasnom
zahrnutí všetkých meraných bodov do vyrovnania. Hfa-
danú strednú chybu súradníc obdržíme opať v rámci
'vyrovnani~ ako strednú váhovú jednotkovú chybu m.
Jestvujú nasledovné vychodzie rovnice:

z
x =-x'c

z
y = -c y' (16)

dx = (x) -x (17)
dy = (y)-y (18)

(x) a (y) predstavujú merané hodnoty oproti skutoč-
ným hodnotám x a y, dx a dy sú predbežne chyby.
Konečne platné zbytkové chyby o Vx a Vy obdržíme po
zavedení transformačných opráv dxo a dyo (posunutie),
. d", (modelové pootočenie) a dm (oprava mierky).

Vx = dxo + xdm - yd", - dx (l9)
Vy = dyo + ydm + x~ - dy. (20)

Stredná súradnicová chyba v rovine projektoru je

mX,y = ±V~~~] (21)
\

Aby sa mohlo zistiť, či sa v obidvoch súradnicových
smeroch vyskytujú rozdielne presnosti, boli mx a my
vypočítané samostatne:

mx ± VTVi~",r (22)

my = ± V [Vi~Y] (23)

Opravy dxo, dyo, d"" dm'a štvorcové chyby [vv] resp.
[v," vx], [Vy Vy] získame z pomerne jednoduchých vzor-
cov:

[dx]'+ [dy]' N,' + N2'
o [vv] = [dxdx]+ [dydY]---15 - - --40--

[dx]' N,'+ 3N.'
[vxvx] = [dxdx] -15- + -~---- -

. N, [dX],+ N. [dx].
---.. 20

[dy]' 3N,' + N.'
[VyVy] = [dydy] -15 + --160- -

N, [dy],+ N. [dy].
20
[dx]

dxo = 15-
[dy].

dyo = '15-

N,
dm = 40a

N•. ec
~c = 4Óa'

N, = [dX], 4--[dy],

N. = [dx]. + [dy).

(30)

(31)

(32)
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[dxh = - dxu - dX21- d:V31- dX41- dXn
+ dx13+ dx'3 + dX33+ dX43+ dX53 (33)

[dx]. = 2 dXl1+ 2 dX12+ 2 dX13+ dX21+ dx.~ + dX'3
- dX41- dx,. - dX43- 2 6X51 - 2 dx5• -
- 2 dX53 (34)

[dY]l = - 2 dYl1- 2dYl. - 2 clY13 - dY21- dy •• -
- dY'3
+ dY41+ dy,. + dY'3 + 2 dY51+ 2 dY5' +
+ 2 dÝ53 (35)

[dy]. = - dyu - dY21- dY31- dY41~ dY61
+ dY13+ dY'3 + dY33+ dY43+ dy.",

,5 - - - vptO~/cťnf;) /Dvine
I,COlmm -- vobroz0Vf!! /Dvine

:xJO 4fX) 5XJ mm B:Xl
ProjeKén:í vzd/Olenosf z

!IJ
opOlmm

0)1 #)

--- 'fJl'?ieJťn~iro.i~ m-ioló:nomtN:c!>ybo á,!j9.-:;'
-- vo6toJPW!!J rrJvine p,tr:1ShlOlb::JOchyl:x:J •••••~/

0',80

3J
qaJ1mm --- vptOflkén(!i/DYi~

--vCJ6rozovej /Dvi~
m.loIrí/no I1If!t:cIiybo
p.naslr:lIor.a::iochybo

Obr. 7: Meračská pr68no~( pre B'4radnice x a y na stereo-
planigrafe (a' = 80 mm).

Celý výpočet bol dalekosiahle racionalizovaný a.postup
výpočtov bol prehfa<bte sostavený do tlačiv •.Ná~ha
je nepatrná. Ešte jednoduchšie sa. previedlo sprostred-
kova.nie výškových uhýb utvorenim aritmetiokýc~

priemerov zo všetkýoh bodov a bežným výpoětom
strednej chyby podra

mh = ± V[VhVh]. (37)
14

Sme oprávnení k takémuto postupu, nakorko pri
urěovaní výšok v praxi nebude prevádzané tiež žiadne
vyrovnanie a pri tomto vyšetrovaní nemá byť umele
vyvolaná žiadna presnosť, ktorása praktickynedosiahne.
Zo všetkých stredných chýb m sa v jednotlivých pro-

jekčných vzdialenostiach utvoril 'aritmetický stred a. na.
základe týchto hodnot bola zistená meračská presnosť
prístrojov ako funkcia projekčnej vzdialenosd z. Za.
týll1'Účelon\. bola tromi bbdmi preložená vyrovnávajúca.
krivka, v protiklade k mriežkovému meraniu 25 bodov
bol lineárny ,člen funkcie chýb nahradený kubickým,
nakorko by vznikli ináě príliš verké odchylky medzi
krivkou a skutočnými hodnotami merania.
Pre~projekěnú rovinu,resp.obrazovú rovinu vznikajú

nasledovné funkcie:

m=mk+m1l(+)".
m'= m~= mk~+ m (~)2.

. Z . Z 11 o

Pre vyrovnaIlie mriežkových modelových merani
o mriežkovej vzdialenosti a' = 40 mm boli k dispozícii
stredné hodnoty o 50 meraniach v troch projekčných'
vzdialenostiach, zatiar čo odpovedajúce výsledky 30
mm-mriežkového modelu sa merali len na S prístro-
joch.Z toho vysvetIuje sa event. aj v obr~ 5 oklon od
obvyklej polohy bj)dov. Obr. 5, 6 a 7 ukazujúgrafické
výsledky. Vedra kriviek stredných súradnicových
a-wýškových chýbv projekčnej a obrazovej rovine sú
vynesené stredné chyby z nastavenia u jedneho pozoro-
vania, získané z dvojitých, n\eraní.

Vyhodnotenie diagramov pripúšťa nasledovné dole-
žité uzávery:

1. Najpriaznivejšia projekčná vzdialenosť stereopla-
nigrafu leží pre normálnu uhlovú komoru (o = 206 mm)
asi pri z = 400 mm, teda pri približne dvojnásobnej
ver,ko'sti komorovej konštanty.V tejto polohe ěiní pozo-
rovacie zvačšenie, ktoré sa počíta podra vzorca. .

. V = 4,2 .'o-~_, ,(38)

asi V = 8, pričom faktor 4,2 predstavuje konštantné
zvaěšenie og meračskej značky až \-:.oku pozorovatela.
Ešte vačšia strojová mierka sposobuje celkom

nepatrný rast presnosti, ktorá s prHiš silným zvaěšením
ide na úkor ostrosti a automaticky k menšiemu zornému
poru. Z diagramov sa dá dalej vyčítať, že pri kratších
projekčných vzd~alenostiach ak z = 400 mm, krivky
chýb stúpajú vždy strmšie, pr!'lto sa v každom prípade
vyhýbame mierkammodelov, ktoré sú menšie ako dvoji.
tá'mierka snímok

fIXX) am
t'fBKo mapy

,Obr. 8: Výkon presnqsti stereoplanigrafu.

V praxi sme sa riadili obyěajne inštinktívne podra.
tohoto prayidla, ktoré je teraz výstižne zdovodnené.
Na..druhej strane je jasné, že pri stupajúcej projek<!nej
vzdialenosti rastie presriosť vyhodnooova.nia, ale nie
lineárne. Tým je zodpovedná otázka Č. 2. :!]
2. Vnútorná na snímkovú rovinu sa vzťahujúca pres-

nosť merqnia, v obidvoch súradnicových smeroch dosa-
huje pre optimálnu projekčnú vzdialenosť v strede asi
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rn~,v = ± 0,009 mm,
pokiar sa predpokladá hranica merania v rovine snímky
80 x 160 mm (obr. 5). Pre odpovedajúcu presnosť
výškového merania vyčítasa z diagramu (obr. 6):

rnh' = ± 0,018 mm = ± 0,08 0/01'

Maže sa očakávať, že na okrajoch modelu vystúpia
o niečo vačšie chyby ako v strede, predpokladá sa
preto, že pri menšej "užitkovej ploche modelu" tiež
chyby budú menšie. Máme teda mriežkové modely
s mriežkovou vzdialenosťou 30 mm vymerané, teda
o meračskej zóne 60 x 120 mm na mriežke, ktorá sa
nachádza medzi obidvoma hlavnými bodmi obrazov.
Stredná súradnicová chyba v rovine obrazu činí potom
asi

rn~,v = ± 0,007 mm
a stredná výšková chyba je

rnh' = ± 0,018 mm = ± 0,080/00
rovnaká ako u 40 mm mriežkového modelu (obr. 6).
Pozoruhodnejší pokles presnosti k okraj u modelu nie je
podra toho zachytený.
3. Rozdiel presnosti pre obidve polohy základnice

"donútra" a "von" taktiež nebol zaznačený., ako ukazu-
jú nasledujúce porovnania:

i z ~ 206 mm I

I m;., I m; I m~,v I

donútra 15,4 I 27,0 9,2
----.------- ---1---

von 16,6 I 27,0 8,9

4. Ako totálna chyba merania tak aj chyba nastavenia
vykazujú presne rovnaké rozdiely medzi obidvomi
súradnicovými smermi x a y; meranie y - súradnice je
o niečo nepresnejšie. Pozoruhodná je skutočnosť, že
chyba nastavenia nezávisle od projekčnej vzdialenosti
zostáva vždy konštantná, činí v smere x ± 0,008 mm
a v smere y ± 0,010 mm pre jedno pozorovanie. Z toho
sa pozná, že kvalita obrazu a jeho zvačšenie v daných
hraniciach prakticky nemajú žiadny vplyv na presnosť
pozorovania polohy. Chyby z nastaveni a výšky sa
s pribúdajúcou projekčnou vzdialenosťou zvačšovali.
Ak redukujeme tieto meračské výsledky do obrazovej
roviny, prejaví sa konštantná chyba z nastavenia
v projekčnej rovine prirodzene s narastajúcou, projekč-
nou vzdialenosťou tak, že sa presnosť stupnuje. podra
absolútnej hodnoty majú chyby z nastavenia voči.
strojovým meračským chybám podradný význam.
Predložené výsledky merania potvrzujú v určitom roz-
sahu zistenia Brucklachera, ktoré previedol v spojitosti
s fotogrametrickým vymeriavaním vyhodnotenia pro-
jektu "Bergen", že chyba nastaveni a v smere y je
vačšia ako v smere x. Zdavodnenie, že chyba výškového
nastavenia je sama o sebe príčinou, sa nám zdá po-
chybné, pretože v protiklade stojí skutočnosť, že pri
mriežkových meraniach, pri ktorých odpadá výškové
nastavenie, Havyskytuje v smere y jednoznačne vačšia
stredná pozorovacia chyba. Tento rozpor sme skúmali
a previedli sme pokusy nastavenia v x, y smere na
stereokomparátore, nakorko sa predpokladalo, že pri
binookulárnom pozorovaní mažu oči nastaviť meračskú
značku na vertikálnu rysku presnejšie než na horizon-
tálnu. Táto donmienka nebola však potvrdená, preto
nastolená otáj\ka musí zostať predbežne otvorená.
K presnosti nastavenia sa ešte poznamenávanasledov-

né: Chyby z nastavenia obsahujú čistú chybu zo zacie-
lenia oka, odhadovú chybu na odčítacom bubienku
a všetky rozdiely, spasobené prístrojom medzidvomi
časove rozdielnymi nastaveniami jedného a toho isté-
ho bodu. Chceme ich označiť ako reprodukčné chyby.
K tomu sa počítajú predovšetkým zmeny, podmienené
teplotou prístroja, vratné chJ::by vo vodiacích korajni-
ciach vretenách a pohonoch. Cistá chyba zacielenia činí

v rovine obrazu asi 0,0015 až 0,002 mm, ak sa pracuje
s mriežkami. Pre letécké snímky by nemala táto chyba
zo zacielenia byť podstatne vačšia, ako ukázali vlastné
merania a v literatúre uvedené údaje. Mažeme ju od-
hadnuť asi na 0,003 mm. I ked čiastočne nastavovacia
presnosť jednotlivých bodov je závislá od kvality
snímok, nie je to predsa pri ďalšom také rozhodujúce,
ako sa vŠeobecne predpokladá. Diagram na obr. 6 je
presvedčivým dakazom toho, že pri vermi rozdielnom
zvačšení a kvalite snímky možno sotva zaznamenať
rozdiely presnosti nastavenia. Podl'a toho je možné pri
leteckej snímke, ktorej rozlišovacia schopnosť je 30
čia.rok/mm, to znamená činí asi 0,03 mm, že pri 10 ná-
sobnom zvačšení nastavovacej schopnosti ešte sa
dosiahne 0,003 mm. SÚ to podobné podmienky ako
u teodolitu, ktoréh0 rozlišovacia schopnosť obrazu pri
svetel'nom otvore 40 mm činí asi 3", zatial', čo u pres-
nosti zacielenia trebavynaložiť 10násobok, teda asi
0,3." Je ovšem iná otázka či meranie neostrých čiarale-
bo .bodov namáha podstatne viac, než merariie dobre
definovaných čiar alebo bodov.
Výsledky merania vedú teda k uzáveru, že z hl'adiska

vyhodnotenia predovšetkým majú systematické stro-
jové, chyby vyhodnocovacích prístrojov rozhodujúci
vplyv na konečný výsledok, pričom sú smerodajné
predovšetkým konštantné chyby. Pre presné vyhodno-
tenie vo vel'kých mierkách sa dosahuje dnes absolutná
stredná presnosť asi 0,01 mm v rovine snímok. Pri
strednej chybe rn~.v= ±0,008 mm vyhodnotenie zostane
tým pre E\nímkovúchybu asi rnB = ± 0,006 mm, ktorá
zahrnuje v sebe chyby filmu alebo dosák, chyby objektí-
vu a vonkajšie vplyvy ako refrakciu.
Pýtame sa záverom aká presnosť sa maže dosiahnúť

pri meraní leteckých snímok za normálnych vyhodno-
covacích podmienok pre bodové objekty. Mierka snímky
nech je určená ako~funkcia mierky mapy podl'a známeho
vzťahu

pričom vezmeme do úvahy faktor hospodárnosti
c= 180, odpovedajúci modernej fotografickej komore
s vysoko' výkonným objektívom. rnb je číslo snímkovej
mierky a rnk je číslo, mapovej mierky. Pre strednú
chybu súradníc predpokladáme na snímke rn~ ,v=±
± 0,01 mm, pre strednú výškovú chybu rnh' = ± 0,02
mm. Výsledok výpočtov na tomto založený je znázor-
nený na obr. 8.Vedl'a kriviek, ktoré predstavujú číselnú
vyhodnocovacill presnosť prístroja, bola pre porovnanie
vynesená grafická presnosť ± 0,1 mm, vztiahnlltá na
terén.
Tieto šetrenia vel'mi názorne ukazujú, akú presnosť

je schopná vyvinúť dnes presná fotogrametria.

(Z něrnčiny přeložil1:nž. Josef Hagara, GÚ, Bratislava.)
Orig. otištěno v časopise" Verrnessungstechnik" č. 10/1959,
str. 277-282.

Literatura:
llJ. Brucklacher, \V.: Praktische Untersuchungen uber die \

Auswertegenauigkcit im Stcreoplanigraphen. B. u. L. (1934)
str. 58-63.

[2] Brucklacher, \V.: LuftphotogramrnetrischeVerrnessungder
Flurbereinigung "Bergen." Schriftreihe fur,Flurbereiningung
Lengerich(Westf.) 1955.

[3] Finsterwalder, R.: Genauigkeitsuntersuchungen an einem
Stereoplanigraphen. B. u. L. (1934), str. 120-128.

[4] Finsterwalder, R.: Photogrammetrische Auswertung von
Besitzstandskarten im Gebiet des Vogelsberges (Hessén).
AVN (1953),str. 49-56.

[5] Finsterwalder, R.: PhotogrammetrischejErfahrungen im
Hinblick auf eine gcnaue Katastervermessung. AVN (1953).
str. 56-61.

[6] Hallert, B.: International comparative tests, a suggestion.
Internat. Arch. Photogramrn. XII/4 (1956), II, HlO.

[7] Hallert, B. a Rehnlund, E.: Suggestion for a standarized
test of the projection system in photogrammetric "plotting
instruments. Internat. Arch. Photogramm. XII/4 (1956), II,
HR9.

[8] Hofmann, O.: Die Arbeit mit dem Stereoplanigraphen.
Drnckschrift des VEB Carl Zeiss Jena 14-52/359 - 1.

[9] Hofmann, O.: .Die Justierung des Stereoplanigraphen.
Druckschrift des VEB Carl'Zeiss Jena 14-54/359 - 1.

[10] Jelizarov, N...F.: Posobije po rabote na stereoplanigrafe,
Moskva, Geodezizdat 1956.

[1l'] Kasper, H.: ZUl'Serienkontrolle der Autographen Wild A 7
und der Stereokartiergerate Wild A 8. Schweiz. Z. f. Verm.
(1954),str. 249-255.

[12] Rehnlund, E.: Determination of some systematic deforma-
tlons of the pencils of ray of photogrammetric plotting instru-
ments. Internat. Arch. Photogramm. XII/4 (1956), II, R 2.

1961/170



Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961J č.9

Poznámka prekladatefa:
Z 1,1vedenéhorozboru presnosti stéreoplanigrafu vyplý-

vajú praktické uzávery, tý'kajúce se predovšetkým opti-
málnej strojovej mierky. Hoci dvojnásobná ohnisková
projekčná vzdialenosť má svoje teoretické zd6vodnenie,
predsa podfa doterajších praktických skúseností dochád-
2.a pri tom všetkom len ,k pomerne nepatrnému získimiu
presnosti. Vačšia strojová mierka sp6sobuje síce silné
zvačšenie, ktorá skutočnosť však ide na úkor ostrosti
obrazu a automatický k menšiemu zornému polu.
Z praktického hfadiska najma pri fotogrametrickom

vyhodnotění výškopisu 1: 10 000 v našich vegetačnýcn
podmienkach s priestormi vo vačšine zalesnenými, s vy-
sokým. porastorri a s hustým zápojom, kde nepresnosť
zobrazených vrstevníc je v značnej ruiere ovplyvnená
neistotou v stereoskopickom vedení ponorenej meračskej
značky po "domnelom" teréne, je výhodnejšie dať pred-
nosť tzv. efektívnej strojovej mierky, tzn. v rozpatí 250
až 350 mm. Tým sa síce zmenší zvačšenie, ale vyhodno-
covatefov~ je umožnené pri takto získanom dosť vefkom

zornom poli postrehnúť vo vačšej miere zvýrazriené výš-
kové pomery, ich vzájomnú súvislosť a lepšie vystihnÍ!ť .
malé, utajené, vlastným porastom vyrovnané terénne
zmeny a ich geomorfologiu v d6sledku zvačšenia totál-
nej plastiky.
Tento poznatok potvrdzujú výsledky toporevíznych ove-

rovacích prác, podfa ktorých vyskytujú sa pomerne často
maximálne chyby, ktoré znehodnocujÍ! súhrnnú presnosť
výškopisu. Pri icp rozbore sa zistilo, že vo vačšine prí-
padov sa jednalo o porušenie súvislosti terénnych tvarov
v zalesnených priestoroch s pomerne vysokým porastom,
kde vyhodnocovatef stráca priamy kontakt s terénom po-
zorovaného v modele stereoplanigrafu pri vefkom zvač-
šení a malom zornom poli.
Použitím efektívnej strojovej mierky sa dosiahne nie-

len vyššej relatívnej presnosti vyhodnoteného výškopisu
v zalesnených priestoroch, ale v nemalej miere sa zvýši
produktivita vyhodnocovacích prác a zmenší sa namáha-
vosť zrakovej a nervovej sústavy vyhodnocovatefov.

lnž. Hagara Jozet

Teodolity podobne ako iné meracie prístroje treba
pred započatím sériovej výroby podrobiť skúškam, kto-
rými' sa má overiť sposobilosť prístroja pre ten ktorý
druh prác a zistiť prednosti a nedostatky, ktoré može
výrobný podnik odstrániť pred sériovou výrobou, prí-
padne poča;s sériovej výroby. Okrem toho sa majú
skúšať aj nové typy prístrojov pri preberaní používate-
fom.
Aby výsledky skúšok dali reálny obraz o vlastnostiach

prístroja, je potrebné, aby podmienky a metódy skúša-
nia zodpovedali podmienkam, v ktorých sa s prístrojom
bude pracovať v. praxi a aby zodpovedali druhu prác,
pre ktoré je prístroj určený. Skúšky majú preto prebie-
hať nielen v laboratórnych, ale aj v pofných podmien-
kach.
Doteraz sa vefká pozornosť venovala skúšaniu sekun-

dových a presnejších teodolitov. Minutové teodolity sa
dokladne skúšali len vefmi zriedka a pritom sa nie často
bral do úvahy špecifický charakter minutových teodo-
litov. Nakofko minutové teodolity sa používajú za ťaž-
ších podmienok ako na pro triangulačné teodolity je
potrebné, aby sa pri ich skúške pokiaf možno bral zretef
aj na túto skutočnosť. Z tohoto hfadiska nie je potrebné
skúšať niektoré chyby, ktoré majú význam pri skúšaní
presných teodolitov. Na druhej strane je žiadúce skúšať
niektoré t. zv. laboratórne chyby radšej v nelaboratór-
nych podmienkach - v' teréne.
Výsledky, ktoré takto s prístrojom dosiahneme, ne-

budú sice najlepšími hodnotami, ktoré možno s prístro-
jom, dosiahnúť, ale priemernými hodnotami, ktoré mo-
žeme očakávať pri rneraní v térene. V predloženom člán-
ku je opísaný postup skúšky, ktorý jednak berie do úva-
hy f?odmienky použitia minutových teodolitov a ktorý
nekladia" vefké požiadavky na skušobné laboratórne za-
riadenie. Pre aplikáciu takéhoto sposobu skúšky sa
použil nový československý optický teodolit Meopta
T lc s výrobným číslom OOOS. (Obr. 1.)
Skúška tohoto prístroja pozostávala:
- z určenia chýb v odčítaní a to: na horizontálnom

kruhu, na vertikálnom kruhu, runovej chyby hori-
zontáIneho kruhu, chyby z koincidencie rúrkového
usmerňovača;

- zo skúšky kvality obrazu v odčítacom mikroskope,
- z /Ilrčenia rozlišovacej schopnosti ďalekohfadu,
- zo skúšky chodu pohyboviek,
- z určenia chyby zo zacielenia na vefké vzdialenosti

a na malé vzdialenosti,
- z určenia presnosti merania horizontálneho a verti-

kálneho smeru ako pri cielení na prirodzené sig-
nály, tak aj na zárnerné terče.

Skúšku chodu pohyboviek, skúšku kvality obrazu
v odčítacom mikroskope a koincidenciu rúrkového
usmerňovača srne vykonali v laboratóriu. Pri ostatných
skúškach sme sa pridržiavali zásady, aby skušobné mera-

nia sa konali pokiaf možno za takých podmienok, za
akých sa meria v praxi.

Obr. 1.

Vzhfadom na to, že sa nateraz k prístroju nedodávajú
zámerné terče, hoci prístroj má snimatefnú podložku,
nerobili sme skúšku závislej centrácie. Takisto neuvád-
zame skúšku dele~ia kruhu, pretože zariadenie na SVŠT
v Bratislave je .umožňuje vykonať len meraním stáleho
uhla metódou Heuvelinkovou, Wildovou a pod. Pre
tieto metódy má však te(\)dolit Meopta T 1c ako každý
minutový teodolit pomerne vefkú chybu z odčítania
v hodnote asi ± 8,Scc. Merania potrebné pre určenie
chyby zo delenia kruhu sú natofko zaťažené týmito
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chybami, že výsledné hodnoty by sme nemohli považo. minút. Za túto krátku dobu nemohlo dojsť ku takej
vať za spofáhlivé. V článku neuvádzam ani výsledky zo zmene deklinácie, ktorá by ovplyvnila chybu z koinci-
skúšoktých chýb, ktorých skúšanie je bežné a ktoré sa dencie. V jednotlivých sériach boli docielené tieto hod-
viičšinou vyluč,ujú meraním uhla v dvoch polohách dale- noty strednej chyby z koincidencié7!l'u:
kohfadu (chyba kolimačná, horizontálnej osi, excentri- Séria I. II. III. IV.
cita alidády a pod.). . mu ± 5,13c ± 5,69c ± 4,07c ± 3,92c
Konečnýmkritériom pre posúdenie teodolitu je ob-

vykle stredná chyba meraného horizontálneho smeru. Aritmetický priemer z týchto hodnot dá celkovú strednú
Zisťuje sa obyčajne meraním uhlov na vzdialené signály. chybu z koincidencie rúrkového usmerňovača:
S minutovými teodolitmi sa však vykonáva viičšina mu = ± 4,70c.
uhlových meraní na vzdialenosť do 200 m (meranie Pri meranísa ukázal nevýhodný sposob aretácie mag-
uhlov v polygonovej sieti). Vzhfadom na to sme strednú netky. Ruka je pri držaní aretačného gombíka vo vefmi
chybu v dvoch polohách meraného horizontálneho smeru '\ nepohodlnej polohe a už po niekofkých aretáciach je
určovali na dvá'Sposoby: ' .treba prácu pre únavu ruky prerušiť, lebo chvenie ruky
1. Meraním osnovy smerov na prirodzené signály vo už ovplyvňuje koincidenciu magnetky. Bolo by Výhodné

vačšej vzdialenosti (asi 1,5 km). zmeniť aretačné zariaderiie tak, aby po odaretovaní oto-
2. Meraním smerov na zámerné terče v malej vzdiale· čenímgombíka zostal gombík nadalej v odaretovanej

nosti (do 200 ml· polohe.

1. Určenie chýb v odčítaní 2. Skúška kvality obrazu v odčítacom mikroskope
LI Chyba v odčítaní na hOTizontálnom kruhu Pre použitý systém odčítania má obraz v odčítacom
Pre určenie chyby v odč~taní na horizontálnom kruhu mikroskope vyhovovať týmto podmienkam:

sme vykonali sériu meraní po 20 nastaveniach. Celkom 1. Po zaostrení okuláru odčítacieho mikroskopu mu·
boli odčítané štyri série rovnomerne rozdelené po celom síme vidieť, ostro obrazy delenia všetkých 3 stupníc:
kruhu. V každej sérii bolo 10 nastavení vykonaných stupnice optického mikrometra, horizontálneho aj verti-
~fava a 10 nastavení sprava. Pretože optický mikro- kálneho kruhu, čiže obrazy vo všetkých okienkach mas-
~eter prístroja prakticky nemá mrtvý chod a najmenší ky majú ležať v jednej rovine.
odhadový dielik je 10cc,nevznikli rozdiely pri nastave- 2. Obrazy rysiek majú byť vzájomne rovnobežné
niach v jednom a druhom smere. Merania sme vykonali a rovnobežné s ryskami indexu pri bisekcii.
pri prirodzenom osvetlení a pri vodorovnej polohe dale- 3. Obrazy rysiek majú byť rovnako dlhé.
kohfadu, takže rysky v zornom poli odčítacieho mikro- 4. OsvetlenÍe v celom zornom poli má byť rovnomerné.
~kopu mali zvislú polohu. V jednotlivých sériach boli 5. Obrazy okrajov masky majú 'byť ostré.
zistené tieto chyby v odčítaní: ' Splnenie týchto podmienok sa obvykleposudzuje vof·
ml = ± 7,9ccmIl = ± S,6ccmm = ± 9,~ccmlY = ± 6,7cc ným okom [2]. Pri našej úlohe sme pre objektívne posú-

± 9,6cc ± 9;6cc ) ± 7,9cc ± 7,9cc denie jakosti obrazu odčítacieho mikroskopu použili
,. fotografickú metódu tak, že srhe fotografovali zorné pole

V prvom riadku sú uvedené v každej sérii stredné chyby odčítacieho mikroskopu na roznych miestach. Súčasne
z odčítania pri nastavení zfava a v druhom riadku pri sme fotografovali zorné pole odčítacieho mikroskopu aj
nastavení zprava. Celkove stredná chyba v odčítaní na \ u dafšieho teodolitu Meopta Tlc, ktorý je v zbierkach
horizontálnom kruhu mh je Katedry geodézie a to teqdolit s výrobným číslom 0445.

mh = ± S,5cC

t. j. asi 1/12 najmenšieho dielku stupnice optického
mikrometra. ' .

1.2 Runová chyba horizontálneho kruhu
Runovú c):1ybusme zisťovali na 20 miestach kruhJ.l.

Vždy na každom mieste dvakrá,ť, smerom tam a smerom
spať. Zistená hodllotarunovej chyby + 17ccje necelým
/ dvojnásobkom najmenšieho dielku, ktorý možno ešte
. odhadovať (10CC). Preto rektifikáciu odčítacieho mikro-
skopu možeme považovať za dobrú.
1.3 Chyba v odčítaní na vertikálnom kruhu'
Pri určovaní tejto chyby sme postupovali podobne ako

pri určovaní chyby z odčítania na horizontálnom kruhu.
Boli prevedené štyri série po 20 nastaveniach. V jednot-
'livých sériach boli zistené tieto hodnoty pri nastavení
. zfava a zprava:
ml = ± S,5cc,mlI = ± 7,5ccmlIl = ± 9,6cc mlY = ± S,lcc

± 9,4cc ± 6,7cc ± 9,5cc ± 7,5cc

Celkove stredná chyba v odčítaní na vertikálnom k~uhu
mv je

• mv = ± S,4cc
Ako ukazuje preskúšanie spofahlivosti strednej chyby

I
podfa Gaussovho vzorcax = ± m V2(ri.C=~ lfsúobidve
chyby z odčítaniá určené s velikou -istotou. Pre n = SO
a mh ~ mv ~ S,4ccdostaneme neistotu x = ± 0,67cc, čo
je len 1/13 strednej chyby z odčítaniar.

1.4 Chyba z koincidencie rúrkdvého
usmerňovača ••

. Pre posúdenie presnosti koincidenčného rúrkového
magnetického usmerňovača boli vykonané štyri série
.meraní po 10 koincidenciach v čase magneticky pokoj-
nOln. Prístroj' bol postavený na pilieri. Po opatrnom
odaretovaní magne'tky a po jej ustálení, ktoré trvalo
/1ž30 sec., sme otáčaním pohybovky alidády skoincido-
vali ~once u~merňovača. V kaž,d~j sérii sme koincido,vali
len Jedným llmerorh. Jedna sena meraní trvala aSI 10

Na obr. č. 2 je fotografická snímka zorného pofa odčíta-
cieho mikroskopu teodolitu'Tlc s výrobnÝrn číslom 0005.
Na obr. 3 snímka zorného pofa teodolitu s výrobným
číslom 0445. Z obrázkov 2 a 3 vidíme, že najmarkant-
nejšou chybou je nerovnaká ostrosť obrazu delenia hori-
zontálneho a vertikálneho kruhu. Stupnica optického
mikrometra je rovnako ostro zobrazená ako stupnic a
horizontálneho kruhu. Obraz horizontálneho kruhu
a stupnice optického mikrometra sú v jednej rovine
a obraz vertikálného kruhu v inej rovine. Pti odčítaní na
vertikálnom kruhu preto musíme preostrovať okulár
odčítacieho mikroskopu .
Ostatné podmienky sú u prístroja splnené pomerne

dobre. Osvetlenie je rovnomerné vo všetkých okiéIlkach
zorného pofa odčítacieho mikroskopu a okrem toho dele·
nie aj číslovanie kruhov je syté a kontrastné. Hrúbka
číslic a rysiek by však mohla byť menšia.
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Obr. 3.
Na chybu z odčítania posobí u bisekčneho sposobu

tiež šírka medzery medzi dvojryskami. U teodolitu
s výrobným čÍBlom0445 je medzera medzi dvojryskami
príliš široká, takže bisekcia je menej presná. Je potrebné,
aby pre justáž bola predpísaná maximálna šírka med-
zery (asi 3 až 4 násobok hrúbky indexovej rysky).

3. Urěenie rozlišovacej schopnosti ďalekohladu
Rozlišovaciu schopnosť ďalekohTadu posudzujeme

podla uhla 'IJ! daného vzorcom:
d

'IJ! = -8--

kde d = najmenšia vzdialenosť _medzi dvomi bodmi
alebo úsečkami, ktorú ešte možno rozlíšiť,

8 = vzdialenosť skušobného testu od ďalekohladu.
Pre jej určenie sme použili Foucault-Bigourda,nov test.
V použitom usporiadaní bolo na jednom liste umiestne-
ných viacej testov s'roznymi hrúbkami čiar a medzier.
Pri vzdialenosti testu 10m udáva číslo príslušného testu
n, na ktorom rozlíšime smery úsečiek, priamo rozlišova-
ciu schopnosť ďalekohTadu.
Namiesto laborat6rného určenia najnižšej testovej

hodnoty rozlišovacej schopnosti, sme určovali jej po-
mernú hodnotu vzhladom na teodolit podobného druhu
Zeiss Theo030 za podmienok pri meraní vonku. Teodo-
lity Meopta Tle a Zeiss' Theo 030 s výrobným číslom
101489 sme postavili vedTaseba na pilier plochej strechy
SVŠT a Foucault-Bigourdanov test bol postupne sta-
vaný na vzdialenosti 20, 30, 40, 50 ID od stanovišťa prí-
stroj ov. Po zaostrení obidvoch teodolitov na test sme
počas niekoTkých sekúnd určili ich rOj'llišovaciu schop-
nosť. Pre kontrolu sme jeden rad pozorovaní vykonali
smerom tam a druhý smerom spať. Meranie' sa konalo
pri slnečnom osvetlení o. počiatočnej intenzite 6000
luxov, za jasnej oblohy. Vzdialenosť 10 m, pre ktorú je
test sostrojený nebolo možno použiť, pretože rozlišovacia
sc:I,J.opnosťteodolitu Zeiss Theo 030 bola vyššia ako naj-
měnšia hodnota na teste 4". Rozlišovacia schopnosť je
v našom prípade pre vzdialenosť -8 metrov daná vzorcom

10 n
cp= 8

Výsledky určenia rozlišovacej schopnosti obidvoch
teodolitov aj s redukciou všetkých meraní podra hore-
uvedeného vzorca sú v tab. 1.

20 m-~n~f~---lOsn

Z redukovaných hodnot rozlišovacej schopnosti na
vzdialenosť ID m odvodili sme jej stredné hodnoty pre
obidva teodolity. Pre teodolit Meopta Tle .sme takto
dostali priemernú rozlišovaciu schopnosť 4,6" a pre
teodolit Zeiss Theo 030 3,2". Teodolit Theo 030má lepšiu
rozlišovaciu schopnosť, ačkoTvek má mcnšie zvačšenie
(Z = 25x) ako teodolit TIe (Z = 28x). Bude preto
potrebné optiku ďa,lekohTaduteodolitu Tlc prepracovať.
Ako vidieť z taburky 1 počas merania pribúdalo inten-

zity osvetlenia. Hodnoty rozlišovacej schopnosti pri
meraní spať sú menšie ako pri meraní tam. Táto skutoč-
nosť však nemala vplyv na určenie pomerných hodnot
rozlišovacej schopnosti, pretože vlastné meranie na jed-
notlivé vzdialenosti sa vykonruJo za niekoTko sekúnd.
Dokazuje to aj rozdiel medzi rozlišovacími schopnosťa-
mi pri roznych vzdialenostiach, ktorý je veTmistálý.

4. Kvalita chodu pohyboviek
Súosové riešenie pohybovky alidády je najma z hra-

diska rýchlosti a pohodlnosti merania veTmi výhodné,
je však potrebné, aby mala taký pravidelný .chod ako
jednoduché pohybovky. '
Aby sme získali objektívny posudok alidádovcj pohy-

bovky, previedli sme s ňou skúšky, pri ktorý.ch sme
súčasne skúšali aj pohybovku vertikálneho kruhu toho
istého prístroja a pohybovku alidády teodolitu Zeiss
Theo 030. Pri skušobnom meraní sme postupovali takto:
Teodolit bol upevnený na pilieri v geodetickom labo-

ratóriu. Vo vzdialenosti 8,5 m sme vodorovne položili
kovový lineár vynášacej súpravy. Pohybovku sme vyto-
čili na jednu stranu a ďalekohradom zacielili na mera·
dielko. Po každej celej otočke pohybovky sme odčítali
polohu vertikálnej rysky nitkovóho kříža na lineári.
Tým sme obdržali lineárny posun ďalekohradu odpove-
dajúci jednej celej otočke pohybovky. Je zrejmé, že čím
je hodnota posunu menšia a pri ďarších otočkách stálej-
šia, tým je pohybovka lepšia. Pohybovku sme otáčali
vždy jedným smerom.
Pri skúšání pohybovky vertikálncho kruhu smc po

jednotlivých otočkách pohybovky odčítali polohu hori-
zontálnej rysky nitkového kríža na zvisle postavcnom
meradle.
Zo všetkých nameraných hodnot sme zostrojili graf

chodu pohyboviek (obr. 4), na ktorom je nejlepšie vidieť
akosť ich chodu. *) Na osi x sú vynesené priebežne otočky
a na osi y lineárne posuny prislúchajúce otočkám. Prie-
merná hodnota posunu na danú vzdialenosť 8 = 8,5 m
pre jednu otočku u jednotlivých pohyboviek je: .

: amm a"
1. Pohybovka alidády teodolitu Tlc . . 86,6 35'08,7"
2. Pohybovka alidády teodolitu íI'heo 030 74,7 30'12,7"
3. Pohybovka vertikálneho kruhu Tlc. . 62,0 25'04,5"
Z uvedcnÝch pohyboviek najjemnejší posun ďaleko-

hradu umožňuje- pohybovka vertikálneho kruhu teodo-
litu Meopta Tlc, pretože má najmenší lineárny posun
odpovedajúci jednej otočke. LineárJ;ly posun alidádovej
pohybovky teodolitu Tlc je naproti ťomu najvačší. Pohy-
bovka alidády teodolitu Zeiss ,Theo 030 jemnosťou
nastaveni a je približne v strede medzi pohybovkami
teodolitu Tlc.
V grafe sú hrubou lomenou čiarou vyznačené lineárne

posuny pre celý priebeh pohybovky a- tenšOu vodorov-

OJ Pozm,mka: Aby graf nevyšiel príliš vysoký boli lineárne po-
suny u pohyboviek vynášané tak, že pre každú pobybovl,u má os x
inú zákla<lnú hodnotu.

1:-1 ';: ~n I s<ro::
I ,I s I

::,5 1:.---:-::- I::- ~:~-I::~
I I

I
16,5 1._ ~~_ .1 _~_1__

lI! 2,8 I 14

Hf'n
s

4,2 i'---I---~2,8 3,1
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nou priamkou je vyznačená priemerná hodnota posunu.
V každom grafe je číselne vyznačená<maximálna a mini-
málna hodnota posunu. Ako je vidnonajviičšie výkyvy
v posune pozorujeme u pohybovky alidády teodolitu
Meopta Tlc. Ovel'a menši-e výkyvy v chode vykazuje
pohybovka vertikálneho kruhu toho istého prístroja
a pohybovka alidády teodolitu Zeiss Theo 030.

pohvbovka c/idódy teodolitu Meopta T I'

pohybovka alidády teodolitu Zeiss Theo030

oblohe a pri teplote + II 00. Vybrali sme 3 prirodzené
~iele, vel'mi dobre viditel'né, ležiace vo vzdialeIlosti 500
až 1000 m. Výsledky meraní sú uvedené v tab. 2.
PJ;i teodolite Meopta Tlc mažeme teda pri dobrých

poveternostných podmienkach očakávať chybu zo za-
cielenia na vzdialené dobre viditel'né signály okolo
± 5ee.Na minútový teodolit je to hodnota vel'mi malá.
Pretože sme ju dosiahli za ideálnych podmienok bude pri
priemernom počasí vždy vyššia.
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Obr. 4.

5. Určenie chyby zo zacielenia
Ohyba zo zacielenia závisí předovšetkým od optických

vlastností teodolitu (zvačšenie, svetel'nosť, rozlišovacia
schopnosť, akosť obrazu), od tvaru signálu, prostredia,
fyziologických vlastností po,?orovatel'a a čiastočne tiež
od akosti pohyboviek. Určovanie tejto chyby sa často
řobí v laboratóriu priamymi, alebo nepriamymi metó-
dami. Podmienky v laboratóriu sú však vel'mi odlišné od
podmienok, zaakých sa meria teodolitom v praxi.
Dížka zámer, obmedzená rozmermi laboratória, býva
vel'mi krátka a okrem .toho sa zaciel'uje na špeciálne
vyhotovené terče a pri umelom osvetlení. V geodetickej
praxi sa však uhly merajú za iných podmienok. Najma
s minutovými teodolitmi sa vačšina meraní vykonáva pri
dennom svetle, najčastejšie na 'vzdialenosť od 50 do
200 m. Pritom za ciel slúžia prirodzené signály, trasírky
alebo zámerné terče trojpodstavcovej súpr$,vy. Preto
pre geodeta najlepší obraz ochybe zo Ilacielenia dajú
skúšky vykonané cielením na také signály, aké sú ob-
vyklé v praxi a za podobných podmienok. Výsledky
skúšok budú sice ovplyvnené prostredím, ale pre prax
majú vačší význam. Aj optická výkonnosť teodolitu sa
najlepšie ukáže za týchto podmienok.
Strednú chybu zo zacielenia sme určovali vónku na

pilieri viacnásobným zacielením na dobre viditel'né
ciele. Pri každom zacielení sme starostlivo odčítali na
vodorovnom kruhu. Na každý ciel' sme zamerali vo
dvoch sériach po 10 pozorovaní. Aritmetické priemery
z jednotlivých sérií sú vla~ne strednými chybami smeru
m", meraného v jednej porohe ďalekohl'adu. Z nej určíme
strednú chybu zo zacielenia podl'a známeho vzťahu

ml = m",2~mo2
kde mo je stredná chyba z odčítania. Pozorovania sme'
robili opať na dvojaké vzdialenosti.

5.1 Ohyba zo zacielenia na vačšie vzdialenosti
Merania prebiehali za ideálne dobrých poveternost-

ných podmienok, pri po}wjnom ovzduší, zamračenej

CieI I m", I ?nz!

Výšková stavba A . ± 11,7cc ± 4,9cc
± 7,gec

---~-~.~---------~ -_._----~

FAPS B ± 8,2cc ± 4,3cc
± 10,9cc.

-- ._-

Stožiar vysielačky O ± 10,lcC

!
± 5,3ec

± 10,lee
I

5.2 Ohyba zo zacielenia na malé vzdialenosti
Tuto chybu sme určovali zo zacielení na terče vojpod-

stavcovej súpravy Meopta THO 30. Signály boli posta-
vené vo vzdialenosti 100-200 m od piliera, na ktorom
bol postavený teodolit, za oblačného počasia, pri mier-
nom chvení ovzdušia (tab. 3).
Ako vidieť chyby zo zacielenia na jednotlivé terče sa

navzájom líšia viac než v predošlom prípade. Je to za-
prÍčinené raznym osvetlením terčov. Terč 1bol osvetlený
priamo, zatial' čo terč 2 bol osvetlený zboku a terč 3 bol
po slnku - v tieni.

Tab. 3.

Cier I .m", I mz

1. (vzdialenosť 110 m) ± 11,2ec ± 6,2ee
± 9,8ec

.- -_._-_ .._--~._----- ----._- -~-_._--

2. (vzdialenosť 130 m) ± 14,lec ± 9,gee
± 11,8cc

_. -"_.- .--

3. (vzdialenosť 200 m) ± 13,4cc ± 11,4ce
± 15,lec
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m,,---- 8~~~.1--poč::i~--I-=:-~
± 19,3 I 6 ! + 4 oe I ± 19,8

I ! \
1---1

± 17,4 i 6 I jasno
__ o I~__
± 29,4 I 6 silný

vietor

Můžeme povedať, že pri cielení na malé vzdialenosti
za priemerných poveternostných podmienok je stredná
chyba zo zacielenia pri teodolite Meopta Tlc okolo
± IOcc. Je zistená tiež spofahlivo, pretože neistota. v jej
určení x =± 0,9cc, čo je len 1/11 jej hodnoty.

6. Presnosť merania horizontá!neho smeru
Meračské a optické vlastnosti a výkonnosť (presnosť>

teodolitu sa najmarkantnejšie prejavia pri meraní vodo-
rovných uhlov. Presnosť mera.nia týchto uhlov sa po-
sudzujezvyčajne podfa strednej chyby meraného hori·
zontálneh0 smeru meraného vo dvoch polohách daleko·
hfadu. Tato hodnota slúži ako charakteristika pre posú·
denie teodolitu. Abysme dostali dokonalejší obraz o kva-
litách prístroja a vefkosti strednej chyby meraného
horizontá1neho smeru, merali sme vodorovné uhly za
rozdielnych poveternostných podmienok.
V prvej etape merania v zime 1957/58 sme merali za

nepriaznivých podmienok pri teplote od 0° do + 5 oe
a za silného vetra. V druhej etape na jar roku 1958 sme
merali pri vyšších teplotách ako + 10 oe a pri pokojnom
ovzduší. Okrem toho jedna časť skúšok sa robila mera-
ním na signály vo vačšej vzdialenosti, dr.uhá časť na
signály z trojpodstavcovej súpravy Meopta THO 30 vo
vzdialenosti 100 až 200 m od stanovišťa.

6.1 Určenie strednej chyby meraného horizon-
tálneho smeru na vefké vzdialenosti

Tato chyba sa určovala z merania uhlov v skupinách
na 5 ciefov vo vzdialenosti 1 až 2,5 km. Za ciele slúžili
hroty veží kostolov: Martin (vzdialený 1,6 km), Alžbeta
(1 km), Kalvária (1,3 km); vrchol televízneho vysielača
na Kamzíku (vzdialený 2,5 km) a hrot vežičky na Redute
(1,6 km). Podmienky merama neboli priazmvé, pretože
zámery pJ;'echádzali viac-menej ponad strechy domov.
Najma zámera na cief Kalvária prechádzala tesne ponad
komín plynového kúrema.Ohrievaný vzduch spůsoboval
stále chvenie a mierne zadymenie obrazu, a preto tento
smer sme neskůr vypustili z merania. Zámera na smer
~elevízny vysielač bola zo všetkých smerov najvýhod.
nejšia, pretože prechádzala najvyššie ponad budovy. Pri
oblačnom počasí však bolo tu cielenie obťažnejšie alebo
vůbec nemožné, pretože vysielač v tomto období bol
vefmi často v mrakoch. Z tohoto důvodu sme pri niekto·
rých meraniach na tento cief nemerali. eelkove boli

Tab. 4.

1 Séria 1

I Poč. I Počasie Iskup.

Reduta. .1 6 I + 3 oe---1-1

Martin. o 6 zamračené

f~· '1 've ml SIny
vietor

Televíz.
vysielač . .1

v prvej etape, pri nižších teplotách prevedené 3 sene
meranÍ, každá za inej viditefnosti (pri jasnom, pri za-
mračenom a .pri hmlistom počasí). Výsledky merania
spolu s údaj mi sú uvedené v tab. 4.
Aj v druhej etape merania pri teplotách vyšších ako

+ 10 oe a za celkove lepších podmienok sme uskutočnili
3 série meraní vždy po 6 skupinách. Teplota pri všetkých
sériach bola približne rovnaká, len stav ovzdušia sa
menil (tab. 5).
Ako vidieť, v prvej etape merania sa stredná chyba

meraného horizontálneho smeru m"pohybuje v medziach
± 17,3cc až ± 32,5cc a jej priemernáhodnotaje ± 22,8cc.
Vo dvoch prípadoch bola tato chy:Qablízko ± 30cc. Bolo
to práve na Smere Kalvária. Pri meraní sa prejavili nevý-
hody pohybovky alidády. Zacielenie trvalo vefmi dlho,
pretože otáčanie pohybovky bolo vefmi tuhé a posun
nepravidelný. Tuhší chod mala aj reiterácia, aj samotná
alidáda. '
Pri priaznivejších podmienkach v druhej etape nepre-

kro čila m" hranicu ± 30cc a len dvakrát bola vačšia ako
± 20cc. Jej maximálna hodnota je ± 27,9cc a minimálna
± 9,7cc. Záverom můžeme povedať, že pri priemerne
prieznivých podmienkach možno pri teodolite Meopta
TIc očakávať strednú chybu meraného vodorovného
smeru m" na vefké vzdia1Emosti od ± 13cc do ± 18cc.
Pritom táto hodnota neprekročí hranic u ± 30cc. Zo
všetkých troch sérií dostaneme strednú hodnotu m" =
= ± 15,6cc určenú s neistotou x = ± 1,4cc.

6.2 Stredná chyba meraného horizontálneho
smeru na zámerné terče

Jej hodnoty sme získali z merania uhlov v skupinách
medzi troma terčami trojpodstavcovej súpravy Meopta
THO 30, ktoré boli postavené na vzdialenosť 100 až 200
m od piliera. Jednu sériu meraní po 6 skupinách sme
robili pri kraj ne nepriaznivom počasí, vefmi silnom vetre,
hmle a teplote + 3 oe v zime 1957/58. Výsledky merania
sú v tab. 6.
Najhorší výsledok, sme dostali zo zámery na terč B,

pretože tu bol použitý starší terč Meopta so širokým zá-
merným obrazcom. Hoci sme merali za podmienok,
v ktorýc4 sa v praxi meria len výnimočne, predsa m"
zostala pod hranic ou uvádzanou prospektom ± 50cc.
Ďalej sme určovali strednú chybu meraného vodorov-

ného smetu za podmienok obv'yklých pri meraní v praxi,

Poč.

I Počasieskup.
o

I 3 + 4 oe
I

I

Poznáulka
m"

.

I

± 21,0 I
I

I P.re zh?rš~-± 21,0 nle pocasla
boli v sérii
3 merané

± 25,0 len 3 sku-
pmy

1

I hmlisto
I

vefmi silný
vietor

Séria 1
" Séria 2 Séria 3

Smery
Poč. I I ~Poč. I

I
Poč. I

Iskup. Počasie m" skup. I Počasie m" skup. Počasie m"
I

Reduta 6 + 10 oe ± 12,1 ~ + 10 oe ± 16,6 6 + 13 oe ± 11,5

Martin 6 zamračeno ± 19,4 6 oblačno ± 27,9 6 striedavo ± 14,7
---

Televíz. vysielač 6 bezvet. ± 9,7 6 vietor ± 10,4 6 oblačno ± 15,3
._--

Kalvária 6 ± 23,3

Alžbeta. \
I

6 ± 10,8,
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Terč I Vzdialenosť I ma,,
A 100 m' ± 31,5cc
--~----- ----, _. -

B 130 m ± 41,3cc
-------_._.- -_.~---------- ---_._- -_.-

C 200 m ± 30,ScC

Smery I

Trasírka II

vzdiiJJ. 100 m. .

Terč A. " I

Terč B. :.~-: -~ I

I Séria 2

I ma " Počasíe 1/
I / ! I
! ± 23,S 1 + 13°C

I± 22,0 I vibrácia
1~9,2
. . . I
I ± Ht,SI

pri teplote vyšš\Jj ako + ID °C a pri roznom stave ovzdu-
šia a poveternosti. Celkove sme vykonali 4 série meraní
po 6 skupinách na 3 teroe Meopta a ná jednu trasírku.
Terč so širokým signálnym obrazcom z predošlého meta-
nia sme zamenili novým. Výsledkysú uvedené v tab. 7.
Horšie výsledky v prvých dvoch sériach boli zapríči-

nené vibráciou, ktorá bola najma v sérii 2 silnejšia.
Séria 3 a 4 prebiehali za priaznivejšieho oblačného po-
časia. Maximálna stredná chyba meraného vodorovného
smeru zo všetkých meraní je ± 32,5cc (v sérii 2) a mini-
málna ± 11,2 (v sérii 4). Hranica ± 30ccsa pritom pre-
kročila len raz. Pri cielení na trasírku bola ma vždy asi
± 20cc.Z priemerných hodnot ma v jednotlivých sériach
vidíme, že za bežných podmienok možno pri teodolite
Meopta Tle'očakávať strednú chybu meraného horizon-
tálneho smeru ma od ± 15cc do ± 25cc, pri cielen, na
menšie .vzdialenosti od 100 do 200 m, ktoré' sa b~žne
používajú pri polyg6novom meraní. Zo všetkých štyroch
sérií dostaneme strednú hodnotu chýby meraného ameru
± 20,Scc,ktorá je podfa Gauss'ovho vzorca určená a ne-
istotou ± 1,6cc, čo je len 1/13 jej hódnoty.

7. presnosf merania vertikálnych uhlov
Presnosť merania vertikálnych uhlov posudzujeme

pódfa strednej chyby vertikálneho uhla'meraného raz vo
dvoch polohách ďalekohfadu. Tli,to chyba okrem od
chyby zo zacielenia a chyby z odčítania závisí aj od
chyby z urovnania indexovej libely, a preto px:,edurče~
ním strednej chyby meraného vertikálneho uhla by sa
mala zistiť aj chyba z urovnania libely. Keď túto otiizku
skúmame u teodolitu Meopta TIc,zistíme; že určenie tejto
chyby nie je potrebné, pretože chyba z urovnania libely
u tohoto prístroja prakticky neovplyvní meraný"uhol.
Je tOmu tak preto, že indexová libela je koincidenčná
a má citlivosť 30", takže jej presnosť urovnania je asi 1",
takže leží podpresnosťou odčítania. ,
Pre určenie strednej chyby meraného. vertikálneho

uhla boli odmerané zvislé uhly na vzdialené signály
a te~če trojpodstavcovej súpravy Meopta THO 30. .
7.1 Určenie strednej chyby meraného vertikál-

neho uhla na vačšie vzdialenos ti
Z piliera na streche SVŠT boli odmerané zvislé uhly

na 3 kontrastné, vefmi dobre vidite1né ciele ležiace vo
vzdialenosti 500 až 1000 m od stanovišťa. Na každý cief
bol meraný vertikálny uhol postupne 10krát vo dvoch
polohách, čiže cielené bolo celkom 20krát. Merania sa

Tab. S.

Cie1 Počasie -me -
D . '. ± 9,ScC Striedavá'
E ± 6,6ce oblačnosť
F ± 7,5cC + 10°C

konali za vefmi dobrej viditefnostL Výsledky sú uvedené
v tab. S.

.7.2 Urěenie strednej chyby vertikálneho uhla
I na zámerné terče

Z tqho istého stanoviska ako v predchádzajúcom prí-
pade merali sme zvislé uhly na 3 terče Meopta vzdialené
od teodolitu 100, 130 a 200 m. Na každý terč bolo za-
cielené 10krát v ohidvách polohách. Celkom boli preve-
dené 2 série meraní v roznych dňoch. Pre jednotlivé

I ma ,

! ± 22,1

I ± 16,0

I--=-=~~-
t ± 20,0

1~2~
i ± 20,S
;

± 25,21

Počasie I ma

+ 14 °C I ± 17,4

±26,4 I

Tab. 9.

I
I. séria II. séria

Vzdiale-
nost 1ns

I Počasie me I Počasie
I

I
± zamračené I100 m S,2ee ± 9,lee zamračené

130 m ± 9,3cc t= + 11oC
j
± 11,4cc t= + 24°C

200 m ± 10,5cc ± 14,6cc

terče sa dosiahli)tredn(chyby vertikálneho uhla m , ako
je vidno z tab. 9.

8. Záver
Ako vidieť z vykonaných m~raní možno od teodolitu

Meopta Tlc očakávať strednú chybu raz v dvoch polo-
hách meraného horizontalneho smeru ma od ± 15 do
± 25cc. Hodnoty m", vačšie ako 30cc dostaneme len pri
yefmi nepriaznivých podmienkach merania.
, Záverom treba dodať, že získané výsledky a prípadne
nedostatky sa vzťahujú len na prístroje prvých sérií. Na
základe uvedených skúšok vykonal n. p. Meopta-Košíře
u novších sérií vo výrobe nápravné opatrenia. Okrem
toho všetky poznatky získané zo skúšok boli využité pri
vývoji novéh9 typu min,utového teodolitu"MeoptaMT 10.
Lektorovali: prof. inž. dr. Pavel Gál, Katedra geodézie

SVŠT Bratislava,
inž. Jiří Adámek, VÚGTK, Praha
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Literární hlídka
526 Bohm, J.
Vyšší geodézie. Vydalo SNTL Praha v marci 1961, 340

strán, 224 obr. Skriptum pre poslucháčo\r fakulty sta-
vebnej - smer zememeračský. Tlač: ofset, cena 27 Kčs.
Autor, prof. inž dr. J. Bohm, dr. Se. v tejto učebnici

prepracoval a doplnil obsah svojej učebnej pomilcky:
"Úvod do vyšší geodesie" Praha 1955 a tak výher látky
a jej sled upravil s ohladom na nový učebný plán cel-
kom do 11 kapitol. '
V úvode sa zaoberá úlohami vyššej geodézie, počiat-

kami určenia tvaru a velkosti Ilemského telesa od Py-
thagora a Aristotela v stručnom prehfade až po našu
dobu, pričom v primeranom rozsahu venuje pozornost
sovietskej i českej g'eodézii.
Po uvedení niektorých matematických vzorcov a kon-

štant pristupuje k
1. kapitole "Sférické výpočty", v ktorej zoznamuje

s' tvarom zemského telesa, geoidom, referenčnými plo-
chami, .zákla,dnými pojmami sférickej geodézie, riešením
sférických trojuholníkov, sústavami sférických súradniC,
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riešením geodetických úloh v týchto sústavách a ich
vzájomnou transformáciou. .
V 2. kapitole: "Zemský elipsoid" sa zaoberá základ-

nými pojmami a vzťahmi na rotačnom elipsoide, polo-
mermi krivosti, rektifikáciou meridiánu, výpočtom plOch
častí a celého rotačného elipsoidu. Uvádza klasický
sposob odvodenia parametrov rotačného elipsoidu a
stručné dejiny stupňových meraní. V ďalších statiach
tejto kapitoly zaoberá sa normálovými rezmi, geode-
tickou čiarou, loxodromou, riešením elipsoidických troj-
uholníkov a metódami riešenia hlavných geodetických
úloh, napr. metódou Legendreovou, Gaussovou a Schrei-
berovou. Autor výčcom týchto metód a číselnými prí-
kladmi nekončí, ale upozorňuje na celý rad ďalších me-
tód riešenia hlavných geodetických úloh a to nielen
pre bežné držky, ale stredné i veImi dlhé .geodetické
čiary s odkazom na bohatú literatúru.
V 3. kapitole: "Vyrovnání samostatných trigonome-

trických sítí" vysvetruje sposob a účel budovania tri-
gonometrických sietí, všetky druhy podmienkových rov-
níc prichádzajúcich do úvahy pri uhlovom, alebo sme-
rovom vyrovnaní trigonometrických sietí,ktorých spo-
soby tu uvádza i s kritériami presnosti. V poslednej
stati tejto kapitoly SR -zaoberá trilateráciou a metódami
merania dIžok súpravami SHORAN, DECCA, HIRAN,
ktoré stručne popisuje a v podrobnostiach odkazuje
na odbornú literatúru.
V 4. kapitole: "Tuhost sítě. Hospodárnost měření"

pokračuje v problematike trigonometrických sietí, teo-
retickým rozborom tuhosti trigonomerickej siete s me-
ranými uhlami, s meranými dIžkami, zaoberá' sa vá-
hami v trojuholníku s vyrovnanými uhlami ako i tu-
hosťou siete s vyrovnanými prvkami (uhlami, smermi
a d!žkami). Uvádza typy a teóriu základnicových sietí
a vzájomne ich zhodnocuje. Zaoberá sa teóriou naj-
priaznivejšieho rozdelenia váh v základnicOvej sieti, čo
ilustruje na Kroměřížskej základnicOvej sieti.
V 5. kapitole: "Odchylky tížnic" dostává sa do ob-

l~sti dynamickej geodézie, vysvetruje pojem hladinových
plOch a nulovú hIadinovú plochu, ktorou je definovaný
geoid. Zaoberá sa relatívnymi zvislicovými odchYlkami,
odvozuje Laplaceovu rovnicu a uvádza sposob odvo-
denia rozmerov elipsoidu plošnou metódov, vysvetruje
pojem absolutných zvislicových odchylok, vliv topogra-
fického zemského pQvrchu na zvislicové odchylky a za-
oberá sa teóriami izostázie zemskej kory, astronomickou
niv'eláciou a znázornením geoidu v rozsahu ČSSR, Euro-
py a celej Zeme.
V 6. kapitole: "Přehled vyrovnání trigonometrických

sítí" vracia sa k problematike trigonometrických sietí,
opiSuje rozne sposoby vyrovnaní veIkých sietí .napr.
Boltzovu, Křovákovu, Bowieho, Krasovského, Urmajeva
i Pranis-Praneviča.
V 7.. kapitole: "Přesné měření délek" zaoberá sa me-

trickou sústavou, archívnym i normálnym metrom, inWi-
rom a jeho vlastnoťami, komparáciou pevnýc.h meradiel,
teóriou reťazovky, korriparáciou netuhých meradiel, zá-
kladnicovými súpravami, organizáciou merania základ-
níc, chybami a kritériami presnosti meranej zákl/ldnice.
Primeraný rozsah venuje princípu užitia interferencie
svetla v metronomii a geodézii a elektronickým diaI-
komerom. Kapitolu uzatvára presnou polygonometriou.
Kapitolu 8. "Přesné měření úhlů" začíná staťou o re-

kognoskácii, stabilizácii a signalizácii trigonometrických
bodov, pokračuje popisom teodolitov pre základnú tri-
anguláciu napr. popisom teodolitu Chasselon, Wild T3,
sovietského TI 2/6 a celým radom ďalších. Zaoberá sa
metódami vyšetrenia chýb v delení kruhu, zdrojmi chýb
pri meraní uhlov, priečnou refrakciou, laboratórnou
jednotkou a rozborom chýb v nameraných laborator-
ných jednotkách. Uvádza metódy merania a vyrovna-
nia súboru uhlov na stanovišti a skúma i hospodárnosť
každej metódy merania uhlov.
V kapitole 9.: "Př,esná nivelace" popisuj.e niektoré

nivelačné prístroje pre presnú niveláciu, zdroje nive-
lačných chýb, zaoberá sa nivelačnou refrakciou, me-
tódou ;nivelácie vysokej presnosti, zákonom hromadenia
nivelačných chýb, kritériami presnosti nivelácie, vy-
konáva rozbor a kritiku vzorcov LaUemandových, Rune-
ových i, Vignalových. Kapitolu uzatvára poznámkami
k vyrovnaniu nivelačných sietí.
Kapitola 10.: "Tíhové pole a geometrická nivelace"

je pokračovaním predchádzajúcej kapitoly. Ide tu o te-

orlU roznych druhov nadmorských výšok s ohIadom na
vliv gravitačného poIa, teda z hradiska ge/lfyzikálneho
vysvetruje normálne ortometrické výšky, výšky pravé
ortometrické (geoidické), normálna výšky podIa Molo
d09nského a zaoberá sa prevodom "normálnych ortome-
trických výš ok" na výšky normálne.
Kapitola 11.: "Základní geodetické sítě" je záve

rečnou kapitolou, ..i ktotrej vysvetruje funkciu základ·
ných trigonometrických sletí z hIadiska ich medziná-
rodného významu. Budovanie trigonometrickej siete
i výškovl;lj siete na územi ČSSR uviedol V stručnom
historie kom priereze.
VeImi obsiahlu, náročnú látku, patriacu do odboru

vyššej geodézie, je velmi ťažko prístupnou a vyčerpáva-
júcou formou spracovať do jedinej učebnice - skrípt
v rozsahu zodpovedajúcom pomerne malému počtu
prednáškovýCh hodín. Ak saautor snažil na 340 st rán-
kach' vyporiadať v ueelenej forme s problematikou vyš-
šej geódézie, mohol to urobiť len tak, že menej dOle-
žité partie podal v skrátenej forme, aby doležitejšie
state podal dokladnou podrobnosťou vlastnou autorovi.
Velmi cenné sú jeho vyčerpávajúce rozbory chýb, či

už ide o delený kruh teodolitu, meranie uhlov, alebo
nivelačné chyby, popis, zhodnotenie metód merania,
vyrovnania meraných vodorovných uhlo v, vyrovnania
trigonometrických sietí, tuhostí sietí atď.
Cenné sú autorové časté odvolávky na odbornú lite-

ratúru domácu i zahraničnú, ČO umožňuje rýchlu orien-
táciu v zložitej problematike vyššej geodézie.
Prof. Bohm je skúsený praktik a výtečný teoretik.

Svojím poslucháčom touto učebnicou odovzdáva bohaté
skúsenosti, ukazuje sposob prístupu ku štúdiu a odha-
luje mnohé praktické i teoretické proqlémy vyššej geo-
dézie. Autor touto svojou učebnicou odstránil akútny
nedostatok učebníc vyššej geodézie, keďže kniha ak.a-
demika J. Ryšavého i autor ov "Úvod do vyšší geodézie"
je už dávno roz obraný.
Napokon treba uviesť,že v knihe sú menšie. tlačově

chyby, ktoré si čitatel lahko opraví.
SNTL treba adresovať skromné želanie, aby repro-

dukciám fotografii venoval vačšiu pozornosť, lebo tieto
sú nejasné, ČO je na úkor pedagogického účinku.
Podobne falcovaniu zložiek by bolo treba venovať

vačšiu pozornosť. (Opačne vložené zlošky, poprípade
zloška sa opakuje aj 5krát.)

526.99:621.873 ÚSGK
Směrnice na proměřování jeřábových drah geodetickými

metodami
Ústřední správ-a geodézie a kartografie v Praze, vy-

dala v červnu 1960 "Směrni ce na proměřování jeřábo-
vých drah geodetickými- metodami". Byly vypracovl\ny
na základě návrhu Ústavu geodézie a kartografie v Pra-
ze, kde se tyto práoe již prováděly. Návrh připravil
pracovník Ústavu s. inž. Ctibor Drtina za spolupráce
těch, kteří podobná měření prováděli. Návrh byl před-
ložen k vyjádření a připomínkám zájmovým organiza-
cím_ Konečné zpracování provedla Ústřední správa -
odd. 222 s. inž. Krátký.
Směrnice obsahují úvodní část, sedm kapitol, čtrnáct

tabulek a grafických příloh. V úvodu se stanoví účel
směrnic, tj. technicky nejvhodnější a nejhospol:tárnější
pracovní postup pro zjišťování poruchovosti jeřábů
geodetickými metodami. Popisuje se pracovní prostředí,
ztížené pracovní podmínky a nebezpečí úrazu při těch-
to speciálních geodetických pracích a zdůrazňuje zod-
povědnost vedoucího pracovníka, protože výsledků mě-
ření se použije pro rektifikaci nebo rekohstrukci, tj.
odstranění příčin poruchovosti či vadného chodu je-
řábu. Základní požadavky správného chodu jeřábu, uve-
dené dále, bylo by vhodné doplnit podmínkou, aby
maximální a minimální rozpětí jeřábové dráhy bylo
v mezích maximálního a minimálního rozpětí 'pojíždě-
jících jeřábových mosti!.
V prvých dvou kapitolách směrnic isou osvětleny zá-

kladní pojmy o jeřábu, jako je rozpětí dráhy, nosnost,
zdvih, apod., a rozdělení jeřábtl podle druhu pohybu,
pohonu nebo konstrukce. Ve třetí kanitole se podrob-
něji popisuje mostový jeřáb, jako nejběžnější a v prů-
mvslových závodech nejpoužívanější typ jeřábů; uvá-
dějí se součásti a jednotlivá zaříZiení, včetně trolejo-
vého vedení- a vypínačů.
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Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) č.9

V kapitole čtvrté se uvádějí případy, kdy se používá
geodetických metod k proměřování jeřábu. Při stavbě
nových jeřábU se provádějí vytyč ovací práce, řízení
montáže ocelových konstrukcí a úplné proměření do-
končeného jeřábu. Při deformaci některé součásti je-
řábu, vyjíždění vadného jeřábového mostu a jiných po-
ruchách zjistí se proměř'ením příčiny vadného chodu,
aby se mohla provést úprava. Pravidelným proměřová-
nim jeřábu v delších' či kratších int,ervalech se sleduje
vliv provozu na jeřábovou dráhu i jeřábové mosty a
výsledné měřické elaboráty jsou vítaným pomocníkem
jeřábového referenta a provozní údržby. V závěru této
kapitoly se podrobně uvádí, co je předmětem měření
a zjišťováni u jeřábových drah a jeřábových mostů.
Nejobsažnější je pátá kapitola, kde se podrobně popi-

suje postup měřických prací, počínaje průzkumem pra-
coviště. Pro zaměřeni směrového průběhu os kblejnic
jeřáboyé dráhy se volí dvě rovnoběžné pozorovací přím-
ky; rovnoběžnost se zajišťuje změř,ením a vytyčením
vzdálenosti [na mm) ocelovým pásmem, napínaným
dynamometrem stejným tahem. Zde by bylo vhodné
uvést i úhlovou kontrolu rovnoběžnosti. Mělo by se
také zduraznit, že během měřeni směrových odchylek
u obou kolejí a měřenim rozpětí se nemá s jeřábovým
mostem pojíždět ani jeho poloha měnit. Mohlo by, ze-
jména u starších jeřábových drah, dojí~ ke změně roz-
pěti la potom k nesouhlasu mez} rozpětím měřeným a
vypočteným z měřených směrových odchylek obou ko-
lejí. Při proměřování j<eřábových mostů [hlavně star-
šich - po výměně kol) je žádoucí kontrolovat i obvod
hnacích kol na pojíždějících plochách; různost by
mohla způsobovat vyjíždění jeřábového mostu z kolejí
nebo křižení mostu. V závěru tétO kapitoly jsou uve-
deny maximální přípustné odchylky podle "Podmínek
pro přejímáni montáží ocelových konstrukcí ... ", a to
v rozpětí jeřábové dráhy, v,e výšce kolejnic, ve svis-
losti sloupu a vzdálenosti středu patek.
Přfpustné odchylky při dvojím měření geodetickými

me~odami nebyly dosud stanoveny; směrnice však uvá-
dějí maximální odchylky při dvpjím měřeni a přesnost
jednotlivých měření hodnotami,i které byly určeny na
zákl'adě výsledků, docílených v praxi.
Kapitola šestá uvádí všechny součásti výsledného mě-

řického elaborátu. Nejduležitější jsou grafická 'zná-
zornění jak směrového, tak výškového průběhu obou
koleji jeřábové dráhy, schéma jeřábových mostů s vý-
počtem maximálního a minimálníhorozpěti obou párů

- pOjiŽdějících kol a technická zpráva. Technická zpráva
obsahuje kromě účelu měřeJ;1i 'a popisu pracovního po-
stupu t1aké zhodnocení výsledků měřeni s upozorněním
na závady, které musí být odstraněny. Mezi čtrnácti
tabulkami je zařazen i úplný výsledný měřický. elaborát
jako vzor.' ,
Závěrečná kapitola pojednává o bezpečnosti práce.

Upozorňuje se zde na velké nebezpečí pádu do hloubky
a úrazu elektrickým proudem [blízkost troleje o napěti
380-500 V). Uvádějí se bezpečnostní předpisy, které
jsou závazné pro všechny, kdo pracují na jeřábech;
je bezpodmínečně nutno je znát a dodržovat .•
Vydánim těchto směrnic sledovala Ústřední ,správa

geodézie a kartografie jistě nejen jednotnost ve způ-
sobu zaměřování, ale i v přesnosti měření a zpracování
výsledného měřlckého elaborátu. Směrntce jsou vlastně
podrobným návodem, jak tyto speciální práce provádět,
obs1ahuji i obrázky potřebných pomůcek [většinou pro-
totypů) a vzor výsledného měřického elaborátu. Tím
je dána možnost i začátečníkum, aby se pustili do to-
hoto úkolu bez obav, že úkol nesplní úspěšně.
Také jsou. tu důvody hospodářské. Pravidelným pro-

měřovánim jeřábů dá se zjistit nepříznivý vliv provozu
na chod jeřábu a včas zabránit jeho poruchám nebo
haváriím. Vyřazením jeřábU z Činnosti vznikajizávodu
ztráty nejen výdaji na' opravu nebo rekonstrukci, ale
I omezenim provozu v celé hale a neplněnim výrobního
plánu. lnž. Jaroslav Kadlec

526.99:624 Brajt, P. J., Pereponova, E. M.
Rukovodstvo po geodezičeskim metodam izmerenija

gorlzontalnych směščenij v osnovanijach souruženij. [Ru-
kovět geodetických metod měření horizontálních defor-
mací zá'kladů staveb, Akademie stavebnictva ,a architek-
tury SSSR, vědeckovýzkumný ústav základů podzemních
stáveb, Moskva 1960, 77 stran, 45 obr.

V úvodě ,autoři vysvětlují, žeu mnohých staveb občan-
ských i průmyslových jsou horizontální posuny zá-
kladů mnohem menší než posuny vertikální, a protože
také po stránce metodické i technické je jednoduší sle-
dování pohybů svislých, byLo možno pro praktické účely
'u některých staveb pozorování horizontálních posunů
zanedbat. Na druhé straně užitek, který stavbaři z pozo-
rování deformací získají, je mnohem větší, jsou-li sledo-
vány i posuny horiwntální.
Proto laboratoř mechaniky zemin v r. 1957 počala se

zpracováním metodiky měření horizontálních posunů
Uvedené metody byly prověř1eny v praxi běh,em tří let.
Látka knihy je rozdělena do osmi k'apitol.
V I. kapitole "Všeobecná část" je uvedena žádaná

přesnost Výsledků měření: u skalních pod:oží ±1-1,5 mm,
u málostlačit,eln ých podloží ± 2--3 mm a u silně stlači-
telných podlOŽÍ ± 5-7 mm. Oznaeční různých druhů
bodů je voleno podobně jako u nás: ověřovací [opornye),
kontrolní, kontrtDlnye, zajišťcivací [vzpomagat,elnye),
orientační, orientirnye. Body pozorovací a ověřovací
nejsou rozlišeny. Dále' je uViedena organizace pozorování
výpočtu a zpracování Výsledku.
V'€ II. kapitole "Periodičiliost měIíení" jsou vyznačeny

doby měření prvého a dalších cyklů. Prvé měIíení se ])ro-
vádí po stabilizaci ověřovacích bodů v době, kdy nedoš'o
ještě k horizontálním pohybům, poslední po stabilizaci
objektu.
V začátku III. kapitiOly "Rozmístění geodetic:kých zna-

ků" je zdůrazněno. že rozmístění znaků na pozorovaném
obj'8ktu j'e hlavní částí celé práce. Principy rozmístění
znaků jsou na ,obrázcích. Maximální vzdálenosti kontrol-
ních bodů od bodů ov,ěřujících se pohybují:
a) u hydnotechnického zařízení do 12UOm,
b) u průmyslových a občanských staveb do 200 m,
c) u přístav. zařízení do 100 m.
Pobet kontrol znaků se mění podle druhu stavby.

Umístěni bodů zajišťovacích a orient.ačních jie stejné
jako u nás.
Kapitola IV. "Konstrukce ,Il'eodetických znaků., jejic:1

zhotovení a osaz1ení" poj-ednává o různých konstrukcích
ověřovacích bodú a způsobů oentrace. Jsou připoj-eny
četné obrázky. Na obr. 18 je zakresleno zařízení, jímž
možno pomocí zenitového přÍstnoje (zenitprioor) zjišťo-
vat horizontálni pohyby bodu v revizních chodbách uvnitř
přehrady. Zenit přístrojem se svislým otvorem [troubou),
procházejicím celou přehradou, promítne kontrolní bod
vně tělesa ,poohrady ,a označí se zvláštním znakem; jehož
poloha [změna polohy) Sl'! určuje stejně jako ostatních
kontrolních bodu na hrá~i. Postup se zdá poněkud složitý
a otázkou je i dosa~ená přesnost. K označ,ení kontrolních
bodů na vzdušném líci hráze je doporučena naše skleně-
ná značka s klínovou kresbou. K signalizaci zajišťovacího
bodu je rovněž doporučen jeden z našich způsobů - be-
tonový pilířek se značkou [Orava, Slapy).
V V. kapitole "Geodietické metody měření horizontálních

posunů základů staveb" jsou uvedeny známé metody
měření od přímky pomocí záměrného měřítka a paralak-
tických úhlů a metoda trigonometrická.
. Nové jsou některé způsoby určení relativních změn
[např. metoda plovoucí struny).
U trigonometrické metody je pvpsán způsob užívaný

v ČSSR a uvedeny obrázky trigonometrické sítě 2 čs.
přehrad. Autor ale rozlišuje metodu trigonometrickou
a metodu oddělených směrů [otdělnych napIlavlenU), tj.
určení posunů kontrolních bodů protínáním vpřed z po-
z,orovacích bodů, j-ejichž poloha se kontroluje protínáním
z;pět ze vzdálenějších zajišťovacích bodu. Uvažuje přes-
nost určení h,orizontálních posunů touto metodou ± 2
až 3 mm při přesnosti měřeného směru m= ±0,7" a vzdá-
lenosti kontrolních bodů od bodů pozorovacích L = 1000m!
[u nás je L =100-200 m, a tudíž přesnost znač;11ěvyšší).
Další způsob je "metoda kombinovaná, užívaná v pří-
padech, kdy ,pozorovací body záměrné přímky nejsou
stálé a body zajišťovací nemohou být zřízeny. Při výpočtu
pohybu kontrolních bodů je v těchto případech nutno
uvážit i pohyb pozorovacích bodů, určených Hmto nebo
oním způsobem.
. Dále jsou v této kapitole obsaženy poznámky k různým
druh lim nahodilých a systematických chyb úhlových mě-
ření. Při měření je třeba zjistit teplotu vzduchu, vody a
betonu objektu. Zjišťují se také hodnoty horizontálního a
vertikálního tlaku na stavbu.
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VI. kapitola "Přístroje a záměrné terče" obsahuje popis
přístrojů a terčů užívaných pro měření posunů. Přístroj
Belicinův, konstruovaný pro měření od pi'ímky, umožňuje
vyloučit chybu ze zaostřování a zaměřovat s mindnální
chybou, nezávislou na vzdálenosti od kOntrolních bodů.
Alignometr Zeissův (přístroj' pro měření od přímky -
alignementj má speciální konstrukci, dovolující měřit
posuny kontrolních značek do vzdálenosti 600 m se
střední chybou ± 1 mm. Stejného typu je i přístroj Dur-
něvův, jímž je možno měřit posuny metodou od přímky
a paralaktických úhlů.
K měření horizontálních' úhlů při vzdálenosti znaků do

,300 m je možno užít vteřinových přístrojů s'e zvětšením
27krát. K nim patří TB- 1 a Zeiss T 40. Při větších vzdá-
lenostech je nutno užít velmi přesných theodolitů DT-02
(an~logie Wild T3) ne,bo triangul. theodolitů TT - 2"/6"
a AU - 2"/10". Dále, jsou vyobrazeny užívané záměrné
terče, mezi nimiž je také náš přenosný terč (Slapy, Žer-
manicej a zčÚllěrná měřífka pro měření od přímky. Jsou
uvedeny konstrukce Muravěva, Rumjanceva, systém
CNIIMF (autor Rumjacev a Sirotkin) a Metra (ČSSR)

V VII. kapitole "Zpracování výsledků měření a oce-
nění jejich přesnosti" je podán způsob výpočtu výsledků
při měření různými metodami oď pi'imky, příslušných
středních chyb a způsob ocenění přesnosti při protínání
vpřed.
Dále jsou různé ukázky grafického vyjadřování posunů

kontrolních bodů.
V VIII. kapitole "Počtářsko·technické dokumenty a je-

jich úschova" je uvedeno, že hlavním technickým doku-
mentem jé záznam s udáním cíle, metody měření, pří-
strojů, potřebnij a možné přesnosti měření, period pozoro-
vání, metod zpracování a vyčíslení deformací. K tomu
náleží různé přílony jako plán a řez stavbou, geologický
řez podložím, siťuační plán s rozmístěním kontrolních a
ostatních bodů atd.
N!l konci publikace jsou vzory různých vyplněných

formulářů a sestavení výsledků.
Na rozdíl od první publikace' téhož autora (Izmerenie

osadok i deformacij souruženij, Moskva 1959, viz - Geo-
detický a kartografický obzor 6/1960), zahrnují:::í v celé
šíři látku týkající se posunů vertikálních, je druhá
jeho publikace skutečně jen příručkou, obsahující zá·
kladní zásady měření horizontálních posunů, s' částí
potřebnou k běžnému výkonu prací.
S uspokojením možno konstatovat" že naše práce v tom-

to oboru našla příznivý ohlas a ocenění sovětských geo-
detů.
Tisk i způsob zpracování publikace jsou velmi pěkné

a četné obrázky a tabulky knihu dobře doplňují. Rukověť je
určena inženýrfun a technikům geodetům zabývajícím se
měřením deformací, ale je 'možno očekávat, že i ostatní
geodeti ji přečtou se zájmem. -. Staněk

331.875 Konson, A. S.
Ekonomická efektivnosť novej techniky. Vydalo Slo-

venské vydavaterstvo politickej literatúry, I. vydání,
Bratislava 1960. Cena brož. Kčs 17,40, váz. Kčs 21,80.
Stále živou problematikou v odvětví geodézie a karto-

grafie je a zůstane problematika řízení technického
rozvoje a uskutečňování hmotné zainteresovanosti na
rozvoji a zavádění nové techniky.
V každé etapě vývoje nové techniky, počínaje první

myšlenkou a konče' jejím pJ;aktickým uskutečňováním,
je třeba ji ekonomicky vyhodnoco.vat a odpovídat na
tyto otázky: V čem spočívá ekonomický efekt použití
nové techniky? S jakými náklady je spojeno dosa2ení
tohoto efektu? Jaká je efektivnost zavedení nové tech'
niky? I

Na tyto a mnoho jiných závažných otázek spojených
se zaváděním nové techniky do praxe dává odpovědi
recenzovap.á publikace. Její autor, doc'ent Leningrad-
ského polytechnického institutu Aron Solomonqvič
Konson, 'dlouholetý odborník, autor mnoha publikací,
se ve své práci zabývá základy teorie a metodamiur-
čování ekonomické efektivnosti rlOvé techniky v socia-
listickém hospodářs.tví. Přináší mnoho podnětných teo-
retických myšlenek, které doplňuje mnohými příklady
z projektové a hospodářské praxe. Metody ekonomic-
kéhO rozboru a výpočtů vysvětluje v takové šiřce, která
umožIiuje navrhovaná opatření použít v Ipraxi a při
perspektivním plánování ve strojírenství.

Kniha dá čtenáři odpověď na živé a u nás velmi aktu-
ální otázky: plánování. konstrukce, osvojování a využí-
vání nové techniky. Má tři části. V první vysvětluje
,úkoly a všeobecná kritéria určování ekonomické efek-
tivnosti nové techniky. Druhá část seznamuje čtenáře
s metodami použití těchto kritérií na určování porov·
natelné ekonomické. efektivnosti variant nově vytvo·
řených pracovních nástrojů a třetí část s výpočty eko-
nomické efektivnosti, modernizace a náhrady staré tecb-
niky novou.
Osvojení si poznatků, které autor analyzuje, může

značně zkvalitnit práci inženýrsko-technických pra-
covníků v průmyslových podnicích, pro které je hlavně
určena, i, ve všech ostatních odvětvích našeho národ-
ního hospodářství.
Vhodnouaplikacf metodiky ekónomických rozborů

dojdeme i v' cboru geodézie a kartografie k tomu, že
všechny projekty nové techniky, ·ať jde o projekty vě-
deckých úkolů nebo o projekty úkolů aplikovaného vý-
zkumu v provozní praxi na ústavech geodézie a kartoc
grafi,e a všechna v nich 'obsažená technická řešení (jako
navrhované technologické postupy, použití přfstrojů a
pomůcek), budou zakončena podložením ekonomické
efektivnosti jejich zAvedení. K plnění těchto úkolů po-
může recensovaná kniha, kt,erou doporučujeme k pro-'
studování nejen ekonomům a pracovníkům výzkumu a
t'echnického rozvoj'e, ale, i všem nynějším i budoucím
vedoucím pracovníkům odvětvf geodézi,e a 15artografie,
kteřf jsou odpovědni za jeho urychlený technický rozvoj.

Št.

655.26 Wick, .K.
Sazba J!latematillkých vzor cd čtyřřádkovým způsobem.

Vydalo NCSAV, Praha 1961. Vydánf první. 96 stran, cena
Kčs 11,30. ,
'Sázení matematických vzorců je jednou z nejobtfžněj-

ších a nejnákladnějšfch'pracf v tiskárnách. }e proto zcela
na místě hledat takové oesty, které by vedly k sázení
matematických vzorců strojem. Knfžka Karla Wicka sle-
duje tuto· oestu. Snaží se vytvořením nových pravidel

"sazby, která by plně vyhovovala všem požadavkům vě-
deckých pracovnfků ,a byla přitom v souladu s technic-
kými možnostmi tiskárny, 10 zvýšenf hospodárnosti a
efe'ktivnosti polygrafické výroby. Tato pravidla mají být
závazná pro všechny autory matematických prací. Dále
pak je veden snahou seznámit sazeče na sázecích stro-
jích Monotype i sazeče.v ručních sazárnáchse čtyřřád-
kovým způsobem matematické sazby písmem Tímes.
Plné využití nov,ého c;tyřřádkového způsóbu mat'ema-

tické sazby bude vyžadovat těsnější spolupráci mezi
autory. r'edakcemi a tiskárnou. :l<nížka K. Wicka dává
všem, kteří spolupracují na časopisech a knihách obsa-
hujících mat,ematické vzorce, návod, jak "lepšit dosa-
vadnfzpůsGby, jak u~adnit práci sazečům a jak dosáh-
nout zvýšení produktivity práce v tiskárnách.
Autorům textu s matematickými vzorci doporučuje, aby

všechny dvouřádkové nebo ,víceřádkové výrazy umísťo-
vali, pokud je to možné, mi'IDOběžný hladký tex.t.
jinak se tu autoři dov,ědí zásady pro psaní matematic-

kých výrazů, které mají význam pro předcházení omylům.
Tak kupř. malá písmena v mate~atioo doporučuje se
psl'it obyčejným psacím písmem, velká písmena hůlkovým
písmem. Protože písmeno ,,1" (181) psané na stroji se
neliší od číslice' 1, vyznačí se tato číslice v rukopisech ve
všech případech, kde by záměnou mohl vzniknout omyl,
tím, že se k hořenímu levému konci připíše inkoustem
praporečel (bičík], který připomíná ručně psanou jed-
ničku.
Důležité pro sazbu jsou závorky v matematichých vzor-

cích. Proto se doporučuje áutorům, kteří mají psací stroj
jen se šikmou čarou (lomítkem) mfsto okrouhlé závorky,
aby závorky okrouhlé, hranaté a složené vyznačovali
ručně. Šikmou čáru mohou používat ve zlomku (alb).
Další dopotučující Zásady týkají se psaní pomlk, psaní
různých značek a znaků udržování správného rozestupu
matematických symbolů, zařazování mezer apod.
Dále se tu čtenář seznámí se základními druhy písem

pro matematickou sazbu a se způsobem jejich vyznačování
v rukbpisných materiálech pro sazbu.
Hlavní d]1raz klade autor publikace na zácvik strojo-

, vého sazeče na Monotypu ve zpflsobu čtyřřádkové mate-
matické sazby.
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Tato knížka muze pomáhat zhospodárnit výrobu ze-
jména matematic;kých, fyzikálních a technických kl'lih
a časopisů, dostane'·li se do rukou těch, kteří sv::m spolu-
prací mají vytvářet podmínky pro uplatnění zásad čtyř-
rádkové matematické sazby. Doporučujeme ji všem spo-
lupracovníkům, abychom zavedením nového způsobu
čtyřřádkové sazby matematických vzorců přispěli ke
zhospodárhění tisku našeho odbornéhó časopisu a našich
odborných knih. Št.

621.71 :744.4 Vlk M.
Obrázky v technických publikacích. Vydalo SNTL,

Praha 1961. 76 stran, 54 obrázků a 8 příloh. Cena brož.
výtis!ql 7,90 Kčs.

Publikac'e zajímavým a přístupným zpllsobem ukazuje
na nedostatky a závady, které se často vyskytují při vy-
hotovování obraztElvých a grafických příloh technických
článků a pub!ik,ací. Seznamu}e čten,are jednak s druhy
vyobrazení (pérovky, pérovky' s tangýruu, autotypie a
kombinace pérovky a autotypie), jednak s požadavky,
které klad'e tisk na grafické přílohy. Na prakllckých pří-
kladech je popsáno správné vyhotovování grafických pří-
loh, voHía druhu vyobrazení, rozvržení kflesby, volba roz-
měrů kresby a velikosti písma a vliv zmenšení kresby při
tisku na čitelnost j'ednotHvých údajů., Zvláštní pozornost
je věnována otázkám grafické úpravy a správného vyvá-
žení připra'lrované kresby a dále pak, volbě nejvhodněj-
šího stupně zmenšení. Autor se pak také zabývá vlast-
nostmi materiálu užitého při vyhotovování grafických
příloh, tj. papírem a rýsovacími pomllckami. V publikaci
je také popsán způsob údržby a broušení rýsovacích per.
V příručce jsou vyČierpány všechny otázky, se kterými

se můž,e autor technických poj,ednání při vyhotovování
grafických příloh setkat. Závěry v ní uv,edené značně
usnadní první kroky začínajících autc,rů a přinesou
mnoho nového i autorům zkušenějším. Pro tyto příznivé
v,astnosti reoenzované publikaúe by bylo správné, aby se
s jejím obsahem seznámil každý, kdo publikuje nebo
hodlá publikovat jakékoli technické pojednání.. Jistě by
se to pak pro}evilo na zvýšení úrovně grafických příloh
a tím i oelkového vzhl€du techických publikací a časo-
pisů. .

413.2:62=85=3 Kol,ektiv
Cesko-německý technický slovník. Vydalo SNTL

v únoru 1961 v řadě teéhnických slovníků. Stran 954, cena
v~z. výtisku 60 Kčs. I

Slovník obsahuje 74000 hes,el z oborů: astronmllie,
automobilový průmysl, cukrovarnictví, dřevozpracující
průmysl a těžba dřeva, ekonomika, elelnronika, el,ektro-
technika, energetika, fotografický a filmový průmysl,
fyzika, geodézi€, geologie, gumárenskf priimysl, hor-
nictví, hutní průmysl, chemie, jaderná fyzika, keramický
průmysl, kování, ko2\edělný průmysl, kvasný průmysl, le-
tectví, lisování, lodě, lodní doprava, matematika, me-
teorologie, mineralogie, mlynářství, optický priimysl, pa-
pír1ensK'ýprůmysl, polygrafie, potravinářský průmysl,
priimysl nátěrových hmot, sklářský průmysl, slévárenství,
stavebnictví a archite'ktura, strojírenství, textilní prů-
mysl, váloování, zemědělské stroje, železniční doprava.
Při/excerpci hesel pro tento slovník bylo použito nej-

modernější Ďeské a německé litoeratury a státních nmem
ČSN aDIN. Je to zárukou toho, že od každého oboru byla
zachyceuil základní skupina hesel, potřebných pro pře-
klady ve jmenovaných oborech. Kladem obsahu slovníku
je i to, že mnohá hesla nejsou sice normalizována, ale
vyskytují se často v odborné nebo časopisecké litera-
tuře. Tato okolnost znamená samozrejmě obohacení cel-
kového terminologického obsahu slovníku a přispívá tak
k jeho všeobecnějšímu užití. Tato stručná charakteristika
udává i rozsah ve slovníku obsažených geod:etických
hesel. Je to něoo málo přes 1006 hesel, která však postačí
pro pre'klady běžných g,eodetických textů. Spolu s dru-
hým dílem, tj. se sl6vníkem německo-českým, který má
vyjít v SNTL v lednu 1962, stane se jistě tato publikace
nepostrádatelným obsahem knihovny každého geodeta,
který při své práci používá německých textů n'8bo provádí
preklady z jednoho jazyka do druhého

Geodetický obzor /
sv. 7/49 (1961J č.9

711.1 Lorenz, V.
Územní plánování. Vydalo SNTL, Praha 1961. 300 stran,

100 obr,ázků, 12 barevných příloh. Cena váz. výtisku
30 Kčs.
Autor publikace, dlouholetý pracovník na poli rajóno-

vého plánování a generální proj,ektan.t úspěšné česko-
slovenské expozice na světové výstavě u~banismu a
bydl,ení r. 1958 v Liěge v Belgii, shrnuje tu v uoelené po-
době své bohaté praktické zkušenosti. Obsah knihy je
shrnut do ~ří základních částí: Podstata, vývoj a základní
vztahy územního plánování; Územní hlediska perspek-
tivního plál10vání rozvoje výroby a osídlen'í; Plánování
rozvoje sídlišt.
V první části se autor zabývá podmínkami pro vznik

územního plánování a jeho významem v socialistické
společnosti. Podl'Obně je zde popsána podstata územního
a rajónového plánování, jmenovány stupně územního
plánu a vztahy mezi nimi a j,e podána metodika rajóno-
vého plánování s ukázkami podrGbné technické analýzy
současného stavu zastavění a využití ploch a s vyhodno-
cením jednotlivých variant návrhu.
V druhé č,ástI jsou podrobně rozebrána hlediska přt

územním plánování průmyslových oblastí ve vztahu k cel-
kovému rázu úZlemía k nutným hygienickým opatřením.
Je probrána problematika výpočtu obyvatel vzhledem
k výrobě a osídlení a souvislost mezi územním plánová-
ním výrobních center a otázkami dojíždění do zaměstná-
ní. V této části jsou také uvedena konkrétní čísla pOe
třeby zdravotnických a kulturních zařízení, prodejen a
služeb v j,ednothách na 1000 obyvatel, nutná k plánovánl
jmenovaných zařízení.
Třetí, poslední část. je v,ěnována plánování a výstavbě

měst. Na obrazových příloháoh jsou uvedeny příklady
grafického vyjádření územního plánování dané oblasti
na mapě v měřítku 1 : 25 000 z hlediska klimatologické-
ho, geologického, biologie a hygieny krajiny, demografie,
průmyslu a energetiky, zemědělství a lesní výroby, do-
pravy, vodního hospodářství, ekonomile výstavby a urba-
nismu.
Autor publikace vychází z \vlastních zkušeností a ze

zkušeností zahraničních, zvláště ze SSSR, které vhodně
aplikuje na poněkud odlišné podmínky v ČSSR. Tato
vlastnost publika oe, spolu s okolností, že jako první
shrnuje v naší odborné literatuře otázky a postupy sou-
visící s územním plánováním, činí z ní velmi potřebnou
knihu právě v současné době nebývalého rozmachu vý-
stavby v naší republice. Proto2\e se při územním pláno-
vání značnou částí práce podílí i Zleměřič při tvorbě
podkladů a vytyčOvání konkrétních projektů, bude jistě
správné, jestliže se i tato kniha ocitne v odborné
knihovně geodetů, alespoň těch, kteří se na proojektování
sídlišť a výrobních oenterpřímo podíl'ejí.

lnz. Vyskočil

778.6 Baran L.
Zpracování barevného fotografického materiálu. Vydalo

SNTL, Praha 1960. 96 stran, 13 obrázků, 2 přílohy. cena
brožovaného výtisku 4,95 Kčs.
Příručka je IP5ána spíš-e pro potřeby fotografů-amatérů

a ve stručnosti seznamuje s poqstatou barevného fotogra-
fování a s chemickými pochody při vyvolávání barevného
materiálu. Přináší jednoduché předpisy na levné vyvolá-
vací a ustalovací lázně a seznamujoe s j,e'iich přípravou
a postupem při zpracování. V publikaci je dále popsán
postup při zpracování inverzních bar,evných materiált"l,
pozitivních barevných filmů a barevného papíru a vznik
a příčiny barevných závojů. Podrobně je rovněž pOj'8id-
náno o postupu při zhotovování barevného pozitivu me-
todami opravné filtrace s použitím subtrí!ktivních filtrů.
Stručná zmínka je také věnována zvláštnostem při zvět-
šování barevných fotcgrafií. Publikace ie doplněna tabul-
kami podílu modré, zelené a rerv,ené u 'světelných zdrojů,
svět,elných poměrů fotografických objektivů, barevné
t,eploty denního světla, tabulkami pro vyrovnání od-
stínů použitím subtraktivních filtrů a barevné teploty
různých osvětlovacích zdrojů. Na zvláštních přílohách
pak jsou. tabulky k přepočítávání -expozice při změně
filtrace a tabulka udáv!ající prodlouž1sní expozioe.
Příručk,a přináší převážně levné praktické postupy a

na metody náročnější upozorňujoe pouz,e okrajově. To
však nesnižuj,e její význam, neboť právě proto hude slou-
žit široké veřejnosti fotografů-amatérů.

lnž. Vyskočil
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Různé
Afril<a - 19&0. Měřítko 1:25000000. Vydala ŮSGK. Zpracoval

a vytiskl KRÚ v Praze. 1. vydání - 1961. Náklad 16380 výtisků.
Rozměr kresby 30,5X33 cni, složená do formátu llX17,5 cm. Cena
Kčs 2,-.
VÚGTK čís. přír. 26/61.
Přírúční mapa určená pro nejširší veřejnost k současnému sle-

dování rozpadu koloniálního systému v Africe.
Hlavní mapa s politickým rozdélením má v podkladu stino"/aný

terén, zakreslenou hydrografickou siť, nejdůležitější železnice
a vyznačená letiště. SidlJště jsou uvedena v pěti velikostech ~odle
počtu c~yvatel. V dodatkových mapkách je uveden stav kolJniál-
niho panStví na africkém kontmentě v letech 1914, 1945, 1958 a 1960.
Na rubu mapy je text k mapě a tabelárni přehled.
Českusluvenská socialistická republika - fyzická mapa. "'1ěří~ko

1:1 500 000. Plochojevné kuželové zobrazení. Vydala ÚSGK. Zpra·
coval KRÚ v Praze. Vytiskl KRÚ v Modre-Harmónii. Dotisk 1. vy·
dáni - 1950. Náklad 25000 výtisků [150000-175 OCU). Cena Kčs 0,80.
VÚGTK čis. přir. 1,0/61.
Dotisk příručni mapy schvtrlené ministerstvem školství a kultury

jako uéebni pomůcka pro šKoly všeobecně vzdělávací.
Mapa je v témže provedení jako nástěnná mapa v měřítku 1:400000

[pOpiS VIZ Obzor 'v. 6/48/1960. čís. 5).
Československá socialistická republika, plastická· mapa. Měřít.ko

1:1 5UOOOU. Kuželové vyruvnávaci zobrazení. Vydala ÚSGK na Slo-
vensku. Z mapových podkladů KRÚ v Praze vytiskl a plastické
ztvárnění modelu uskuteČnIL KRO v Modre·Hormónii. 2. české vy·
dciní - 190U. Nahlad 10000 výtisků. Vytištěno ofsetelll na fatroidě.
Rozměr kresby 52X27 cm. cena Kčs 36,-.
VUGTK ČIS. přir. 335/6U.
Přiručni mapa Československa ze školního zeměpisněho atlasu

známá v mnoha vydánich sepdrátnich výtisků je vytištěna na
omyvatelné fóliI fatroidu a za tepla formována na plastickém
reliéfu.
Plastická mapa je schválena ministerstvem školství a kultury

jako pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací.
Mirové soutěžení mezi socialismem a kapitalism~m. Vydala ŮSGK.

Zpracoval a vytiskl KRŮ v praze. 1. vydáni - 1900. Náklad 1500-0
výtisků. Pormát 15X21 cm [12"1na~. Cena Kčs 2,90.
VÚGTK čis. přír. 506/60. ; •
Mírové ekonomické soutěžení dvou světových společenských sou-

stav - socialismu a kapitalismu -8 zvláště pak prevahu sv~tové
socidlistické soustavy nad kapitalistickou názorně demonstruje vy·
daný soubor dvanácti mapek a dlagramú.
Na mapkách světa kruho~ými symboly, plošným vybarvením

a četnými diagramy na okrajich je znázorněn vzrůst průmy;IDvé
výroby, těžba uhli, těžba nafty, výroba EleKtrické energie, výl'Oba
oceli, výroba cementu, Živočlšná výrobá, rostlinná výroba, roz~
dělení výdajů rozpočtů, školství a kultura, zdravotnická péče
a obyvatelstvo té které soustavy.
obsahlý text na obou stranách každé mapky hodnotí, které zří-

zeni lépe zajišťuje potřeby lidu, a vyzvedá vymkající úspěchy.
a perspektivy ekonomického rozvojesvétové socíalistické sou·
stavy.

Polsko
Turistické mapy:
Góry Šwietokrzyskie (Svatokřížské hory). Měřitko 1:400000.

Warszawa, PPWK 1960. 1 lIst více barev. 23X38. Doplňková mapa
v měřítku 1:133000 vícebarev. 2UX38' (slož. 17X11j. Cena zl. 10,-
VÚGTK čis. přír. H/61.
r-,'l rozvodí Odry a Visly se prostírá Malopolská vrchovina, která

dosahuje ve Svatokřižských horách výšky 611 m. Hlavní mapa
zobrazující východní část Malopolské vrchoviny je všeobecně ze·
měpisná. Terén má plochy mezi vrstevnicemi vybarvené podle
stanovené stupnice barev. DOplňková mapa Svatokřižských hor má
terén stínovaný a sídl iště vyznačená schematickými čenJcně šra-
fovanými půdorysy. Obě mapy ve společném rámu obsahuji množ-
ství smluvených značek, důležitých pro turisty.
Beskid S,!decki. Měřitko 1 :75000 Warszawd, PPWK 1960. 1 list

vicebarev. 46X72 ('slož. 18X12). Cena zl. 10,-
VÚGTK čís. přir .. 75/61.
Turistická mapa části Východních Beskyd zobrazuje dolinu Po,

pradu (na sever po město Nowy S,!cz) a na západ od ní se
táhnoucí pásmo hpr Radziejowej a na východ pásmo jaworzyny.
Mapa s vrstevnicemi. a stínovaným terénem má vyznačeny růz·

nobarevne turistické cesty, lyžařské sjezdy a uvedeno množství
smluvených značek důležítých objektů pro turisty. •
Okolice Olzstyna (OkoJl Olzstyna). Měřítko 1:175000, Warszawa,

PPWK 1960, 1 list vícebarev. 55X65 (slož 20X12). Cena LI. 10,-.
VÚGTK čís. přir. 78/61.
Turistická mapa Mazurské jezerní plošiny v okolí města Olszty·

na. Mapa s plochami vybarvenými mezi vrstevnicemi podle připo·
jené stupnice barev má zakreslenou hydrografickou síť s množ-
stvím pojmenovaných jezer a silniční i železniční síť. Při horním
okraji hlavní mapy a v jejím dolním pravém rohu jsou další
mapky turistických úseků jezerní plošiny, které jsou mimo rámec
hlavni mapy. Dalším obsahem uvedených map je množství smlu·
vených značek, důležitých pro turistiku.
Pobrzežc Baltyku (Baltské pobřežl). Měřítko 1:400000. Warszawa,

PPWK 1960. 1 list vicebarev. ,54X92 (slož. 20X12]. Cena. zl. 15.-.
VŮGTK čís. přír. 79/61. .
Turistická mapa všeobecně zeměpisná, zobrazuje PomoN od

štětinské zátoky po Gdanskou zátoku.
Téměř jednu třetinu mapy překrývají situační plány Štětína,

Gdanska .se Sopotem a Elblagu.

Terén. na mapě je zobrazen vybarventmi plochami vrstevnic
podle připojené stupnice barev. Výrazné je z"kreslena
siť autostrád a silnic. Uvedeno je těž množsni smluve-
ných značek, .. důležitých pro turisty.
Mapy států:
Rumunía (Rumunsko). Měřitko 1:1000000. Warszawa, PPWK 1960.

1 list vicebarev. 64X74 (slož. 23X12). cena :tI. 12,-.
VÚGTK čis. přir. 72/61.
Wlocliy '(Itálie). Měřítko 1:1500000. Warszawa, PPWK 1960. 1 list

vícebarev. 85X64 (slož. 23X12). cena zl. 12,-.
VŮGTK čís. přír. 73/~L
Mapy státu ze série "Mapa przeglqdowa Europy" (PřehlednA

mapa Evropy) jsou obecně zeměpisne a maji plochy mezi' vrstev·
nicemi vybarvené podle stanovených stupnic. zakreslena je vodní,
žeiezniční a silnični siť. Sidliště jsou vyznačena signaturami podle
počtu obyvatel. Města nad 250000 obyvatel jsou označena šrafo·
vaným schematickým půdorysem.

Plány měst:
Plan dzielnic centralnych miasta poznanla (Plán vnitřních čtvrtí

města Poznaně). Warszawa, PPWK 1960. 1 list vícebarev. 54X78
(slož. 21X13). Cena zl. 10,-.
VUGTK čís. přír. 76/61.
ptan miasta Szczecina (Plán města štětina). Warszawa, PPWK

i960. 1 list vícebarev. 63 X55 (slož 23X13). Cena zl. 10,-.
VŮTGK čís. přír. 77/61.
Schematické plány měst maji vyznačeny hranice čtvrti, za-

stavovací plochy vybarveny okrem, plochy porClstů zeleně a vody
modře. UlIční prostor je bez vybarvení a s pojmenováníDi. za·
kresleny jsou dopravní linky městské dopravy. Na zadní straně
obou plánů je podrobný seznam ulic a povšechné informace.
Mapy správního .rozdělení:
Mapa Wojewódstwa lódzkiego (Mapa vojvodství Lódž - okolí).

Měřítko 1:5UU000. Warszawa, PPWK 1960. 1 Í!st vicebarev. 39X38
(slož. 23X14). Cena zl. 10,-.
VÚGTK čís. přír. 80/61.
Mapa Województwa bydgoskiego (Mapa vOjvodství Bydgoszcz).

Měřítko 1:50U 000, warszawa, PPWK 1960. 1 list vicebarev. 39X38
(slož. 23 X14). Cena zl. 10,-.
VÚGTK čis. přír. 81/61.
Mapy fyzicko·politické mají plochy mezi vrstevnicemi vybarve-

né podle uvedených stupnic barev. Zakreslena je síť hydrogra·
fická, železnični a silni.ční. Sidliště jsou velikostí smluvených zna·
ček rozlišena podle poč/u obyvatel.
Po pravé straně map jsou. uvedeny vysvětlivky a schematický

plánek příslušného sídla vojvodství. Na zadní straně map je
. text, podávající přehled politických, přírodníc;, a hospodářských
poměrů vojvodství.

Školní příruční mapy:
Polska - Mapa adminlstracyjna (Polsko administrativní ma·

pa). Měřítko 1:2000 UOO. warszawa, PPWK 1960. 1 list vicebarev.
38X48 (45X55). cena zl. 3.-. .
VÚGTK čis. přír. 61/61.
Skolní příruční mapa schválená ministerstvem osvěty obsahuje

správni rozdělení polska na VOJvodství. Náplni mapy je kolont
jednotlivých správnich obvodů, zakresrená vodní, železnični a I
hlavni silOlční síť se sídlišti v devlti velikostech podle počtu aby·
vatel. .'
pólkula zachodnia, pólkula wschodnia. Mapa polityczna (Západní

a východní polokoule. Politická mapa). Měřitko 1:60000000. War·
szawa, 'PPWK 1960. 1 list vícebarev. (40X69J.
VÚGTK čís. přír. 60/61. .
Školni při ruční mapa schválená mínísterstvem osvěty má plošný

politický kolorit, hlavní toky řek a sidliště v pěti velikostech
podLe počtu obyvatel.

Školní nástěnné mapy:
polska. Mapa geologiczna (Polsko. "Geologická mapa). Měřítko

L:700 000. Vědecky zpracovaii: E. Ríihle, St. Sokolowski, M. Tyska.
Warszawa, PPWK i960. 2 listy ve spoL rámu, více barev. 103X54
(119 X651.
VÚGTK čís. přír. 63/61.
polska. Mapa gleb (Poisko. půdní mapa). Měřítko 1:700000.

Vědecky zpracovaii: K. Konecka·Betrey a R. Truszkowska. War·
szawa, PPWK 1960, 2 listy ve spoL rámu, více barev. 113X52
[118X53).
VŮGTK čís. přír. 64/61.
obě mapy v dalším vydání jsou ministerstvem osv'ěty schváleny

pro školy.
Pólkula zachodnia. Mapa polityczna (Západni polokoule. poii·

tická mapa). Měřítko 1:20000000. Redaktoři: P. Melnicka, W. Ko-
ziorowska. Warszawa, PPWK 1960. 2 listy ve ~pol. rámu, vícebarev.
[79X98).
VŮGTK čís. přír. 65/61. "

pólkula wschodnia. Mapa polityczna (Východní polokoule. Po-
litická mapa). Měřítko 1:20000 000. Redaktoři: P. Melnicka, W.
Koziorowska, warszawa, PPWK 19~O, 2 listy ve spoL rámu, vlce-
barev. (79X98).
VÚGTK čís. přír. 66/61.
Školní mapy schválené minísterstvem o,věty jsou v politickém

koloritu a maji zakreslené hlavní toky řek s pojmenováním a
sídiiště v pěti velikostech podle počtu obyvatel.
Kraje demokracji ludowej wEnropie. Mapa fízyczna (Lidově

demokratické státy v Evropě. Fyzická mapa). MěřítKo 1:1000000.
Warszawa, PPWK 1959, 4 listy ve spol. rámu, vícebarev. 84X95
(94X102).
VŮGTK čís. přír. 70/61.

Školní nástěnná mapa fyzických poměrů má terén zobrazen
vrstevnícemi v barevném odstupňování výšek až nad 3000 m vde·
setí barevných odstínech a stínováním, hloubky moří hloubnicemi
do 3000 m v sedmi odsUnech. Skreslena je vodnf, hlavní železniční
a ,silniř-ní. síť. MP-sta jsou uvedena v šesti velikostech porllp. počtu
obyvatel. Hor.
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vyšlo 17. 9. 1961. Cena jednotiivého čísla 4,- Kčs; .celoroční předplatné 48.- Kčs. - Rozšiřuje poštovní novinová služba, objednávky
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ního úřadu nebo doručovatele: Objednávky do zahraničí vyřízuje Poštovní novinový úřad • vývoz tisku, )indřišská 14, Praha 1. - Do
sazby 8, 8. 1961, do tisku 9. 9. 1961; náklad 2400 výtisků. Papír: Text a přlloha 7208·11/70 g, obálka 7209·~1/80 g. - Otisk dovolen jen
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Upozortiw;eme vás Ha dvě "ovi"ky SNr!
Dr. Jar. Salda:

OFSETOVÝ TISK NA POSTUPU
Vázaná asi 10,20 Kčs
Knížka se zabývá základními otázkami ofsetové tiskové

techniky; zvláštní pozornost je věnována novinkám, které
se v poslední době v .tisku z plochy uplatňují. Srozumitel·
nou formou vysvětluje všechny závažnější problémy ofseto-
vých paplrů, barev a strojů, seznamuje s principem čtyř-
barevného ofsetu a poukazuje na vYUžití ofsetu při tisku
barevných obrázkových novin. Upozorňuje na závady, ke
kterým při ofsetu dochází a uvádí návody, jak je odstra-
nit. Naznačuje výhledy ofsetové techniky v nejbližší
budoucnosti.
Určeno všem zájemcům o ofsetový tisk.

Prof. dr. Zd. Horák- in!. dr. Fr. Krupka -
in!. dr. V: Sindeláf:

TECHNICKA FYZIKA
Vázaná 90 Kčs
Kniha obsahuje základy mechaniky, akustiky, nauky

o teple, elektřiny a magnetismu, optiky a atomové fyziky
se zvláštním zřetelem k aplikaci těchto fyzikálnich oborů
v technických vědách. Jednotlivé kapitoly pojednávají
o měřicich metodách a zpracování výsledků měření, o ki-
nematice a dynamice hmotného bodu, o gravitačním poli,
o základech mechaniky hmotných soustav. probírají me-
chaniku dokonale tuhých těles, pružnost a pevnost pev-
ných těles, tření, ráz tělesa, mechaniku kapalin, tlak, me-
chaniku plynů. Dále se zabývá kníha akustikou, naukou
o teple, elektřinou, magnetismem a optíkou. Z atomové fy-
zíky probírá modelovou atomovou teorii, vlastnosti atomo-
vých jader, transmutaci prvků a fyzíkální základy jader-
ného inženýrství.
Určeno technikům, inženýrům. studujícím vysokých škol,

zejména fakult strojního inženýrství.

Obě knihy obdržíte v prodejnách tech-
nické literatury n. p. KNIHA nebo přímo
ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY

v Praze 1, Spálená 51.

Sdružrní čs. nakladatelství a knižního obchodu
Státní nakladatelství technické literatury

Vás zvou
na reprezentační výstavu vědecké a odborne

literatury

nak ladatelství

26. října až 3. listopadu 1961
ve Středisku technické literatury

v Praze I, Spálená 51

8. listopadu až 15. listopadu 1961
v Technickém museu v Brně, Urlí 20

20. listopadu až 26. listopadu 1961
ve Slovenské technické knihovně
v B[atlslav~, GOllwaldovo nám. 2


