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morfologicky kl'udného terénu

V súčasnej dobe pre'bieha v našej vlasti plánovité
topografické
mapovanie'v
mi,erkach 1 :10 000 a 1 :5000.
Vzhladom na túto skutočnosť je účelné zmieniť sa
o zákonitostiach
terénu.
Účelom tohoto článku je rozbor zákonitostí morfologicky krudného terénu, aby prirodzený poriadok v teréne bol vyjadrenýaj
na mapách vrstevnicami/ Upotrebia ho v prvom r.ade topografi a fotograme..tl'i. Aj vo
fotogr'ametricky vyhodnotených
vrstevnicia'Ch sa vyskytujú'rozsahom menšie tvarové nepresnosti, hlavne v miestach s malým sklonom terénu. Ovládanie ďalej uvedených zákonitostí
pomaže
topografom a fotogrametrom
v práci a upozorní ich na nesprávnosti
vo vrstevnicovom obraze terénu.
Treba pripomenúť, že terénne zákonitosti
sú popísané v našej literatúre (inž. dr. F. Boguszak - Topografické mapování, inž. Zouhar - Zkvalitnění 'kresby t,erénního reli-efu s morfologického hlediska. -I GeodeUcký
a kartografický
obzor Č. 9/1956 a iné staršie pomocky),
ale výkonní 'topografi a fotog'rametri ich Úiplne neovládajú, preto aj výškopisy na mapách nie sú na patričnej
úrovni.
Terénne zákonitosti
sa vzťahujú len čiastočne
na
terén, kde na zemský povrch vystupujú
geologické
vrstvy roznej odolnosti voči erózii. Odolnj3jšie horniny
vyčnievajú, alebo majú aspoň nábeh na to, tvoria zvačša
vypuklé 'plochy. Menej odolné horniny sú viac oderodoI.'ané a tvoria na:jčlastejšie vhlbené plochy. V tomto prí~
pade je terén dosť chaotický. Ďalej platia len v obmedzenom rozsahu v teréne krasovom, z naviatych pieskov
a vodou nane'sených rovinách.
Terénne zákonitosti
sa vzťahujú n,a terén tvorený
z geologicky rovnorodých
vrstiev alebo približne rovnakeJ odolnosti voči erózii.
Skor než začnem s rozborom terénnych zákonitostí,
treba sa zmieniť c najd61ežitejších č~arach, používaných
naposúdenie
!priebehu te!rénu. Sú to 'vrstevnice a spádnice. Obe sú myslenými čiarami, ktorými charakterizujeme priebeh terénnej plochy v určitom bode. Vrstevnica je mapový obraz priese'čnej čiary terénnej plochy
s myslenou vodorovnou rovinou s určitou nadmorskou
.výškou. }e preto rovinnou čiarou. V teréne sa. nedá
vrstevnica volným okom presne ustáliť (až na okraje
hladiny jazier, rybníkov, morí a stojacich vod vobec).
Zobrazujeme ju na mape ako prostriedok na vyjadrenie
priebehu terénnej plochy. Spádnica }e priestorováčiaril,
ktorú na mape nezobrazujeme.
Vznikla by ako priesečná čiara terénnej plochy so zvislou ne'pravidelnou
plochou, ktorá by bola charakterizovaná
tým, že v každom pri,esečnom bode s terénom by mala smer najvačšieho spádu terénnej plochy. V teréne vŠ€obecne sa volným okom nedá presne ustáliť. Voda v teréne teči,e po
spádnici.
Zo spádnic sú najd61ežiteJšie údolnica a chr'bátnica.
Údolnica je spádnica spojujúca najvhIbenejŠie body
terénu. Do údolnice sa st,ekajú vody. Okom sa dá dobre
ustáliť len v ostrých a úzkych vhlbených plochách. Na
širších vhIbených plochách
ju mažeme l,en prlbližne
okom ustáliť. Chrbátnica je spádnica, ktorá spojuje najvypuklejšie body terénu. Prakticky je rozvodnou čiarou
terérrnych 'plOch. Vonku sa dá okom ustáliť presne len
na ostrých a úzkych vypuklých terénnych tvaroch. Na
širokých vypuklých tvaroch sa dá len približne okom
ustáliť.
Ďalšou doležitou terénnou čiarou je úpatnica. Je čiarou prechodu
úbočia do údoHa. Spojuje body lomov
vrstevníc alebo najvačšieho
zakrivenia
vrstevníc niektorých vhlbených tvarov - horských širokých údolí,
údolí s rovným a jazykovitým dnom, prípadne v rnkliach
so širším dnom. V horských údoliach tvaru V, v údolných zárezoch, ryhách, zárezoch, rokliach a výmoloch
úpatnice splývajú s údolnicou. V niektorých prípadoch
je úpatnica výrazná na oboch stranách vhlbených tva-

rov a niekedy len na }ednej strane vhlbených tvarov:
Inok,edy ju vobec nevi,eme rozoznať.
Priamym dosledkom vyššie spomenutej
geometrickej
definície vrstevníc a spádnic je, že ,v pr,iestore a v zvislom priemet,e na mape sú na seba kolmé. Údolnioe a
chrbátnice sú tiež spádnicami.
Z toho vyplýva velmi
d61ežité pr.avidlo pre vyhodnocovanie výškopisu vrstevnicami: vrstevnice sú vždy 'kolmé na chrbátnice a údolnice.
Pod terénnymi zákonitosťami
rozumieme daný prirodzený poriadok v terénnych
tvaroch a v prie'behu
terénu neporušený úmyselným zásahom človeka. Avšak
prirodzený poriadok v terénnych tvaroch a v ich priebehu má za následok aj určitý pcriadok v aplikácii
zobrazenia výškopisu zvoleným sposobom. Dnes najužívanejším sposobom zobrazenía výškových pom!lrov terénu je vrstevnicový, ktorým sa v ďalšom budeme zaoherať.
Rozvedenie a rozbor terénnych

zákonitosti

1. Pohoria z ge.ologicky starších hornín maJú menšie
absolútne výšky, menšie relatívne prevýšenia medzi plochami vyvýšen}'mi a vhlbenými, sklon úbočí je menší,
terén je všeobecne kludne'jší, má vačšie zacblené plochy, je menej členitý; má málo hrán .alebo vobec nemá,
plochy vyvýšené a vhl'bené sú široké. Potom 'ai polohopisné či ary majú pravidelný
priebeh.
Ta'kýto terén
v obraze má rLedke zaoblené vr'stevnice s pomerne velkými polomermi zakrivenia. Prechodz
menšiehozakrivenia vrstevníc do vačšieho je pomalý a plynulý. Vrstevnice nemajú lomov. Po;>:riobr. l.
V starších pohmiach sa vyskytujú aj malé hranaté
tvary v priestoroch, :kde v nich pasobili ladovce.
T,erén s velkými rozstupmi vrstevníc sa vyskytuje aj
v mladších horninách, pokial tvoria nízku pahorkatinu
aleho rovinu a nie sÍl rozryté eróziou.
.
2. Pohoria z geologicky mladších hnrnín vykazujú
vačši'e absolútne výiiky, velké rela'tívne pr1evý'šenia, terén
je všeobecne členitejší, sklon úbočí je vačší, má menšie
terénne plochy s extrémnymi polomermi zakrivenia a
výs'kyt hrán je častý. Takýto terén má husté Vf'stevnice .
Polomery ich zakrivenia
sú malé aj velké. Prechody
v ich zakrivení sú náhle. Na vrstevniciach. sa vyskytujú
aj lomy. Plochy vyvýšené a vhlbené sú všeobecne užšie.
Pozri obr. 2.

3. Chrhty a údolia sa na vzaJom striedajú
(chrbát
údolie - chrbát - údolie atď.) a sú medzi seba vklinené. Chrbty a údolia sú približne rovllobežné. Medzi
dvoma údoliami je vždy jedenchrbát
a medzi dvoma
chl'btami je vždy jedno údolie. Tecta výskyt redného
z nich nutne vyžaduje výskyt aj druhého.
4. Zásadne hlavné údolie s vedlajším sa nikdy nelspája
pod vačším uhlom ako 900. Pozri obr. 3. Prl styku dvoch
údolí výsledné údolie musí mať smer, ktorý je lch
vektorovým výsledkom. Smery vektorov sú dané smermi
údoU v mieste styku a velkosti vektorov sú dané wI-

1961/181

Geodetický
obzDr
sv. 7/49 (1961) č.l0
kostami povodí spájajúcich sa údolí. Predpokladom je
rovnaké množstvo vodných zrážok v celom priestore.
Tú10 zákonitost mažu čiastočne ovplyvniť horniny raznej
erozívnej odolnosti. (Pod údolím treha všade rozumiet
aj úžIabie.)
P o zná m k a:
Vo všetkých
obrázkoch
platí, že + značí hore,
- značí dolu, chrbty sú čiarkované
číary s dlhýmí čiarkami, údolia
sú čiarkované
čiary s krátkymi
čiarkami.
praktické
pončenie
z toho je, že styk hlavnéhn
údolia s vedfajším - zobrazený
na obr. 4a - musí byť chybný. Taktiež na obr. 4b
je zobrazený
chybný celkový priebeh
hlavného
chtbta.

5. Vedr~jšie chrbty vznikajÍ! rozvetvovaním hlavného
chrbta, a to aj na úbočí. Hlavný a vedfajší chrhát je
relatívny pojem. Chrbty odbočujú z kap a ,z vypuklej
stranyzakrivenej
hlavnej chl'bátnlce. L.anikélJu I1d du,,,,!

Na obr. 7c, 7d a 7f sú zob['azené pozdlžne profily
typov údolí, ktoré lokálne majú narušenú všeobecnú spádovú zákonitosť údolia bežného pozdlžneho profilu. Na
obr. 7c jepozdlžny
profil údolia s vodopádom. Na obr.
7d a 7e je údolie s lokálne vačším spádom. Oba tieto
'typy sú zriedkavé a spasobené sú neTovnomernou odolnosťou geologických
vrstiev proti erózi.!. Odolnejšie
vrstvy sú nad miestom narušenia pravidelného spádu.
Menej odolné vrstvy mažu byť aj vrstvy v mieste naTUšenia pravidelného spádu.
Na ohl'. 7f je pozdlžny profil údolia s čelnou morénou po Iadovci alebo s priehradou. Obr. 7g zobrazuje
schematicky vrstevnice údolia sčelnou
morénou. Nad
morénou je Iadovcové údolie tWlru U.
Pri vyhodnocovaní vý!ikopisu musíme byt opatrní na
výskyt údolí druhu 7c až 7g. Ak také vonku ,boli spozorované, musia byť vyznačené v 'pofnom náčrt,e. Ináč
sa jedná o chybu.
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Obr. 8.

Obr. 4.

strane údolnice ale'bo v 'priestore styku dvoch údolí
vh~bených plOch. Údolia vznikajú vždy pod chrbtami na
dutej strane zakriv'enejchrbátnice,
ale bo ,pod mies-tom,
kde sa chrbát rozvetvuje. Na obr. 5 miesta označené:
1 znamenajú
odbočenie chrbta
2 znamenajú vznik údolia
3znamenajú
zánik 'chrhta.
Z tejto zá'konitosti vyplýva, re údolle nemare vznikať
na vypukle'j strane chrhátnice, vedlajší chrhát nemaže
r
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7. Pri údoliach dalej platí zákonitosť, že od miesta
ich vzniku mU'sia plynule pokračoWlt teoreticky až po
more. To znamená, že ak sa údolie raz vyskytlo va vyšších polohách, nemaže zaniknút. Teda údolie (úžfabie)
na úbočí maže len vzniknut, mare sa spojit s iným, ale
nie zaniknúť.' Údolie, ktoré vzniklo spojením dvoch, je
obyčajne výrazn8'jšie a všeobecne má menší spád. Pozri
obr. 81a.
Dosť oosto sa vyskytujú chyby na mapách pri údoliach na úbočí tým, že 'SB tratia. Toto je v Ikaždom prípade chybné. Pozri obr. 8b.
.
8. Údolia vždy vznikajú na oroch stranách sedla\ a na
oboch stranách odpqčinku v počte najmenej dve. Pozri
obr. 9 a 10.
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odbočovat z dutej strany hlavnej chrbátnice a chrbát
nemaže končit na vypuklej strane údolnice. Na obr. 6
nemaže na
a) vypuklej strane chrbátnice v miestach označených
1 vznikat údolie,
br dutej stoone chrbátnice v miestach označených 2
vznikat chrbát.
Teda celý obr. 6 je schematicky zlý.
6. Spádu údolia u'búda zvač'šovaním vzdialenosti od
miesfa jeho vzniku. Toznramená,
že pozdlžny profil
údolia všeobecne má byť podfa obr. 7a. Schematické
znázornenie vrstevnicami je na obr. 7b.

Z toho vyplýva poučenie, re v sedle a pod odpočinkom bezpodmieneČ'lle mu:sia začínať aspoň dve údolia.
A'k ich niet, vyhodnotenie nie je správne.
9. Chrbty od miesta ich zániku možno sledoVl8.ťaž na
vrchol. . Chrbát v mieste jeho zániku máva obyčajne
vačší sklon než vo vyšších, polohách. Teda chrhát na
úročí maže byť len plynulým pokračovaním - vetvou
iného chrbta. Nikdy nema2íe vznikať ako nový, bez súvislosti s iným. Správny je obr. 5 a lla. Na obr. lIb
sú vyznačené dva chybné chrbty, ktoré nemajú súvislosti s inými. V rovine nanesenej vodou alebo v naviatych pieskových útvaroch maže sa samostatný chrbát
vyskytnúf.
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z vyšších poloh. Na obr. 21 Je vrstevnicami zobrazený
sutinový kužef, kde poriadok vo vrstevniciach a údolniciach je ten istý! a'ko na obr. 20.
Toto sú dva prípady, keď od prirodzenosti za vhíbenými vrstevnicami" možu nasledovať vypuklé vrstevnlce.
Suti nový kužef vzniká aj na iných teTénnych plochách.
Nánosový kužer vzniká tým, že v údolí má vhodný
prúd vačšiu nosnú silu, lebo má vačší spád. Zmenšením
spádu voda tratí nosnú silu, a preto musí dojsť k uklac
daniu neseného materiálu,
teda k nánosom. Sutinový
kužef vzniká tým, že materiál sa po strmom svahu
sype a utvára taký tvar, aký vzniká pri akomkofve'k sypaní materiálu, teda časť kužefovej jJlochy.
17. Ryhy, výmole a strže vznikajú v rovnorodých horni1iách v smere najvačšieho spádu, alebo sa len málo
od neho odchyfujú, a to v smere hlavného údolia (obr.
22). Ryhy označené 1 a 2 majú spTávny smer. Ryhy
označené 3 majú nesprávny smer.

Nejde tu o pravé vhÍbené plochy, ale o Šikmé zlomy.
Niekedy sú málo vyvinuté, alebo sú už staré, eróziou
čiastočne zrovnané. Pozri obr. 24.
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Obr. 23ab.

Verml zriedka. sa vyskytujú ryhy označené 3. Tie sú,
pravda, podmlenené výskytom menej odolných geologických vrstie-v v ich mieste. lná možnosť je tiež tá,
že prvé začiatky ryhy bolí dané umelým zásahom (dočasná alebo bývalá pofná cesta, v lese miesto vláčenia
dreva, sena a pod.).
18. Na oboch stranách výčnelkov a terás, či už rov
ných alebo šikmých, vznikajú vždy vhÍbené plochy. Ak
výčnelky a terasy sú velké, vhíbené plochy majú svoj
zretefný sled aj v ďalšom prlebehuúbočia.
Ak sú málo
vyvinuté, ich sled ~ ťažko vnímatefný.
To sú terénne zá1konltostlvýškove
výrazného terénu.
Ovládanie zákonitostí terénu a, Ich aplikácia vedie ku
skvalitneniu práce, k fahkému nájdeniu chýb a k rýchlejšej, účelnejšej,
lacnejšej
a lepšej práci v teréne
i vkancelárii.
Neovládanie terénnych zákonitostí vedie
k úmornej, pomal-ej a nekvalitnej práci.
Uvediem aspoň jeden príklad ovládania
terénnych
zákonitostí
a ich správnej aplikácie. Na úbočí vedú
vrezané porné cesty. Topograf vyriešil v'rstevnice tak,
že rez terénom by vyzeral podfa obr. 23a, čiže chrbty
na úbočí 'šikmo k celkovému priebehu vrstevníc. Toto
je Ú'plne chybné riešenie. Správne riešenie je tal{é, pri
ktorom je r,ez terénom zo'brazený na obr. 23b. Zásadou
pri vyhodnocovaní umele narušeného
terénu musí byť
to, alby sa súvislosť terénnych ploch zlachovala a tá
aby bola aj vyjadrená vrstevnicami. Pri vyhodnocovaní
takého terénu treba vopred vyhodnotiť povodný nenarušený terén a až potom výraznými lomami vrstevníc
znázorniť jeho narušenie. Správne riešenia sú na obr. 23c,
23e, 23f. Ch~bné vyhodnotenia
sú na obr. 23d, 23g
a 23h.
.
Ďalej sa treba zmieniť o tom, že v niektorých prípadoch pri celkoVe vhlbených terénnych
plochách nemožno údolnicu viesť zreterne kolmo na vrstevnice.

K poriadku vrstevníc, ktorý vyplýva z terénnych zákonitostí, treba však pripomenúť, že platí len pre blízke
okolie. Táto zásada je samozrejmá už z toho, že v teréne
sa v podstate striedajú plochy vypuklé s vhÍbenými.
Prechody jednej plochy do druhej sú plynulé a skoro
vždy je rovná plocha v mieste prechodu. Rovné plochy
sú také 'plochy, ktorých vrstevnice sú priamkami.
Terénne

zvláštnosti

Ďalej treba poukázať na tO, že terén, tak ako všetko
v prírode, je v,efmi rozmanitý. Uvediem aspoň dva prikllady. Na Plešivskej plošine [vápencové útvary 1 sa vyskytol terén, ktorý je schematic'ky znázornený na obr.
25. Ide tu asi oprepadnutie
jaskýň pod chrbtom, ktorý
mal povodne priebeh asi v smere bodkočiarkovanej
čiary.

v Demanovskej doline na j,ednom chrbte (vápenec) sa
vyskytol tvar, ktorý je schematicky zobrazený na obr.
26. Ide asi o odlomenie kusa chrbta, alebo jeho rozpustenie vodou, prípadne prepadnutle
malej jaskyne.
V oboch týchto prípadoch bol terén fotogrametricky
vyhodnotený, teda hodnoverne!
Lektoroval

inž. Jaroslav

Šlitr,

ÚSGK, Praha.

Literatúra:
[1] Boguszak, F.: Topografické
mapování a Pomocné tabulky k topografickému
mapování.
[2] zouhar,
j.: Zkvalitnéni
kresby terénního
reliefu
s morfologického hlediska.
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Možnosti použitia leteckej fotogrametrie
pri projektovaní ciest
Prof.
Výtah

z refer6.tu

na seminárž

žnž. dr. Pavel Gál, SVŠT, Bratislava

ČSVTS a VLF SVŠT o aktuálnych

problémoch

fotogrametrže

526.918.9:625.7/.8
v8ratžslave

dňa 19. II. 1960.

taktu s terénom, umožňujú mu dokonalé vniknutie do
Uskutočňovanie
rozsiahleho
lnvestičného
programu
jeho podstaty a zvládnutie všetkých skutočností smerov budovaní našej dopravnej siete v rámci tretej paťročdajných pre technicky správny aeikonomicky
účinný
nice vyžiada si nepochybne zapojenie najnovších met6d
projekt.
a prostriedkov
na urýchlenie
projekcie nových ciest
Využitie fotogrametrie
sa však neobmedzuje len na
a autostrád. Velká pozornosť sa v tomto smere venuje
dodanie vhodných projekčných
podkladov kartograficleteckej fotogrametrii,
ktorá met6da vzhladom na svoju
kého charakteru.
Možnosť priameho fotogrametrického
vysokú efektivnosť a nové prostriedky može pri urýchlomerania profilov v. spojení s programove riadenými rýchvaní projekcie
ciest, ako sa to ,už aj na mnohých
lopočítacími strojmi umožňuje výVOj nových met6d, ktokonkrétne vykonaných prácach ukázalo, zohrať významré prispievajú k zrýchleniu a k zkvalitneniu projekcie
nú úlohu. U nás už po mnoho rokov s úspechom použía vo verkej miere umožňujú prechod na automatizáciu
vame metódu leteckej fotogrametrie. nielen pre topov cestnej projekcii.
grafické mapovanie 1:25000 a 1:10000, ale aj pre mapovanie vo veťkých mierkach 1:2000 a 1:1000, pričom vý2. Fotogrametrické
podklady pre projekt a .polob Ich
sledky týchto prác často slúžia práve pre projekty dovyužitia.
pravných spojov. Skúsenosti z týchto prác a pomerne
Aplikácia fotogrametrie
na cestnú projekciu najm1i
velký prístrojový park sú nádejným základom pre ap likáciu ieteckej fotogrametrie aj v našej cestnej projekci!.
pokial ide o vyhotovenie
podkladov kartografického
charakteru už prekročila štádium príprav a mnohé kon1. Požiadavky projektanta ciest na geodetické podklady
krétne vykonané práce, tak u nás ako aj 'v zahraničI,
a možnosti fotogrametrie.
preukázali vysoký stupeň použitelnosti
a spolahlivostl
Pre rozne srtupne projekčnej prípravy používa projekfotogrametricky
vyhotovených podkladov.
tant rozl(čné mapové a plánové podklady: Pre zadávacl
Produkty leteckej fotogrametrie
možno pre potreby
projekt sú to topografické mapy 1:10000 a 1:5000, v ktocestnej projekcie využiť rozličným sposobom. Už samé
rých sa navrhuje predbežná trasa projektovanej cesty aj
letecké snímky, resp. ich kontaktné kópie, ešte bez akés viacerýmialternatívami.
hokolvek ďalšieho zpracovania, sú hodnotným prostriedPo stanovení trasy v zadávacom proje1kte, podkladom
kom pre prieskum pomerov v blízkosti predpokladanej
pre vypracovanie vykoná vacích vý,kresov je vrstevnicový
trasy. Ďalej 8Ú to letecké fotonáčrty
aleto fotoplány
plán v mierke 1:1000 resp. 1:2000, ktorý musí obsahovat
umožňujúce prehrad a zvládnutie problémov projekcie va
všetko, čo maže ovplyvniť vedenie trasy; okr'em toho
vačších súvislostiach, čo je účelné najma pre štúdium
musí byť aj úplným podkladom pre určenie a vyrovnaa projekciu
vedlajších
a pripojených
zariadení.
Zánie hmoty.
kladný technický význam majú potom vrstevnicov~ plány
Nater.az sa tento vrstevnicový plán vyhotovuje prevafue
kartirované priamo z leteckých snímok, ktoré sú protachymetrickým meraním, aleto meraním profilov vztiah·
jektantami
cenené najma pre svoju homogénnu polonutých na polygónový ťah vedený približne v osi prohovú presnosť a vernosť zobrazenia terénu.
jektovanej stavby. O čel tohto plánu pripúšťa neistotu
2.1 Z á s a d y p r e vy 'h o t o ven i e v ,r s t e vn iv určení polohy ± 20 cm, a neistotu v určení výšok
cového
plánu.
± 15 cm, čo v podstate zodpnvedá presnosti tachymetrie.
Vyhotovenie vrstevnicového plánu ako podkladu prll
Pri vli.čšom rozsahu projektu obvykle anť tachymetria
projekciu ciest je pre fotogrametra v podstate rovnaká
nestačl zachovať potrebný predstih, a preto sa hladali
úloha, ako je úloha mapovania vo velkých mierkach pre
možnosti pre rýchlejši,e' získavanie podkladov pre prorozne iné účely, ktoré sa rovnako vyhotovujú v mierjekciu ciest pomocou leteckej fotogranietrie.
kach 1:1000 aleto 1:2000. 80 zretelom na vysoké poZo začiatku boli tu ťažkosti najmli. pokiať ideo zachožiadavky na presnost sú aj tu najvyššie nároky na kvavanie horeuvedenej
požadovanej presnost!. vývoj fotolitu snímok nielen čo do ich rozlišovacej schopnosti, ale
grametrického
mapovania v posledných 10 rokoch však
aj čo do geometrickej presnost!.
ukázal, že horeuvedené požiadavky na presnost možno
Pre vyhodnotenie prichádza potom do úvahy pochopibez ťažkostí ,dosiahnúť aj fotogrametrickou
met6dou.
telne iba univerzálna metóda s použitím precíznych unlV prospech aplikácie fotogrametrie
na projekciu ciest
verzálnych vyhodnocovacích
prístrojov. Nle je bez zahovorí predovšetkým efektívnosť tejto met6dy, ktorá sa
ujímav,osti, že napr. v USA tieto úlohy riešia prevažne
prejavuje znížením nákladov a najma, čo je z hladiska
na Kelshplotteroch,
čo je z nášho hladiska prístroj II.
termlnovania projekčnej prípravy osobitne d61ežité, porádu a docielené výsledky pre potreby projekcie clest
trebný čas sa maže skrátiť až asi o. 60-70 %.
dobre vyhovujú. Aj ,v Nemeckej spolkovej republike, ako
Uveďme si príklad z europských pomerov z NSR ako
o tom referuje Blaschke [1], pri prvej rozsiahlejšej apliuvádza Blaschke [1]. Pre pomerne členité územie vykácii fotogrametrie 'pre cestnú projekciu použili pre
pracovali projekt autostrády v dlžke 40 km na podklaplán v mierke 1:1000 zo snímok vyhotovených Wildovou
doch vyhotovených fotogrametricky.
Konečně náklady
širokouhlou komorou RC 5a v mlerke 1:6000, Wildov autona fotogrametrické
zarheranie boli 40 DM za hektár,
graf A 8, ktorý je tiež kIasifikovaný ako prístroj II.
zatial ČO oferty geodetických podnikov na tachymetrické
rAdu. Výsledky aj v tomto prípade sú viac ako vyhozameranie neklesli pod 100 DM.
vujúce, leto prl takmer 600 skúšaných bodoch sa stredná
Terestrické zameranle.územiét
je teda skoro tri razy
výšková chyba určila s hodnotou iba ± 13 cm.
drahšie, pričom jeho produkt,om sú lba vrstevnlcové
Pekia! ide o presnosť fot!Ogrametricky vyhotovených
plány. Pri fotogrametrickom
zameraní dostane projekcia
plánov, mnohé konkrétne vykonané a preskúšané práakoby na prídavok aj snímky, fotonáčrty
resp. fotoce u nás aj v zahraničí [2], [3] a, [4] ukázali, že letecká
plány územia asi trirazy vač~ieho než je zobrazené na
fotogrametria
čo do presnosti je prinajmenšom rovnotachymetrickom pláne. akrem toho má invest,or možnost
cenná
tachymetlrii
a
pfi
'správne
postavených
za pomerne nízku, sotva polovičnú cenu si dať vyhotechnologických
postupoch ju aj predčí. Aj pri bežnej
toviť v krátkom čase plány širšieho okblia, leto letové
práci bez použitia osobitných prostriedkov
(kompenzáa snimkové náklady sú už kryté. Táto skutočnost je významnou najma pri zmenách projektu, pri prekládkach , cia skreslenia, sklené brúsené dosky pre negatívy a pod.)
netreba .sa obávat vl1čších stredných chýb ako je ± 15
dopravných sPOjOV, pri projektova:ní vedlajších zariacentimetrov v polohe aj vo výške.
dení a pod.
Pokial ide o vyhotovenie, snímok pri zalietaní predLetecká fotogrametria
prináša pre cestnú pmjekclu
podkladanej
trasy, pojde najčastejšie
o nálet jedného
naviac 110vé plánovacie prostriedky, ktorýml sú jednak
pásu. Ked sa predvída vlac alternativ pomerne od seb.
vlastné snímky, jednak z nich vyhotovené, letecké fotonáčrty
aleto fotoplány.
Tleto novodobé plánovacle
vzdla:lených k základným pás'om ss potom rovnobefne
priradia podla potreby ďalšle pásy.
prostrledky privádzajú projektanta
do najužšleho kon-
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I

fotokomorl8
mlerka

plánu

na

I

film,

f = 115,

1: 1000

1 : 6000
snímková mierka
520m
výška letu
1080 m
šírka pásu
1,17 km2
plocha snímky
poč,et snímok pri
p = 60 %[70 %
na 10 km priamej
31
23
trasy
17
22
počet stereiOmodoelov

I

18/18 cm
1 : 2000
1 : 8000
690m
1440 m
2,1 km2
p = 60 % 70%

18
17

23
13

Tab. 1 uvádza niektoré základné hodnoty náletového
plánu pre mierku vrstevnicového plánu 1:1000 aj 1:2000.
Pre vyššiu efektívnosť dáva sa pri riešení tejto úlohy
prednosť širokouhliím
snímkam, pričorn pri p = 70 %
možno s výhodou využit vyhodnotenie ob jeden model.
2.2 P r i e s k u m pod r ale
tec ,k Ý c'h sní m o ,k.
Ako už aj z predchádzajúcich
statí vyplýva, pre potrebu projekcie ciest prichádzajú do úvahy len zvislé
snímky s pozdlžnym prekrytom nie menším ako 60'%.
V domienke, že názornosť leteckých snímok možno ešte
zvýšit, vyhotovujú sa príležitostne
okrem zvislých snímok aj snímky šikmé. I keď obraz na týchto je blízky
navyknutému
pohIadu na terén, podIa skúseností nedávajú inžinierovi-projektantovi
nijaké, alebo len velmi
malé výhody.Perspektívne
sk,reslenie obrazu na šikmej
snímke je už priveIké, čo potom lahk'o mMle vlest
k mýlnemu posudzovaniu proporcií.
Kontaktné kópie zvislých leteckých snímok, resp. Ich
zvi:!čšeniny sa ukázali ako účelný prostrledok pre projekciu dopravných spojov najmi:!, keď využívame možnosti stereoskopického
pozorovania. Stereoskopické
pozorovanie leteckých snímok umožňuje projektantovi vytvoriť si už v atelleri úplný a skutočnosti blízky obraz
zpracovávaneho
územia. Takto sa projektant vo velkej
miere stáva nezávislým od počasia a vzdlalenosti
a
maže si ušetrit mnohé pochadzky v teréne.
Prl prieskume územla po'dIa leteckých snímok zvykneme rozllšovať dve fázy. Prvou fázou je čítanie leteckých snímok, tj. rozoznávanlea
klasifikovanie
zobrazených podrobností.
Pri dobrej priestorovej
predstave,
ktorá sa u projektujúceho
technika právom maže predpokladať a pri určitých skúsenostiach,
ktoré sa lahko
získajú porovnávaním
obsahu snímky so skutočnos1)ou
v prírode, nie je čítanle snímky o nič ťažšle ako čI·
tanie mapy. Zato čítanle snímky povie projektantovi
o mnoho vlac než je mu v stave povedat mapa.
Druhou fázou prieskumu leteckých snímok je interpretácia, čiže výklad snímkového obsahu, ktorý je už zameraný na zodpovedanie pre projekt daležitých otázok.
PodIa účelu a hospodárskej daležitosti bude pre účlnnú
interpretáciu
prípadne potrebné použlť aj snímky z rozličných období [sucho, sneh, vlhkosť pady, stupeň vzrastu polnohospodárských
plodín, Zlallstoole a pod.}, vyhotovených prípadne pri rozllčnom osvetlení alebo na rozličnom materiáli
[farebné, spektrozonálne
alebo infrasnímky}.
Projektant ciest maže prleskumom leteckých sn[mok
vo všeobecnosti získať informácie pre
veIkopriestorovú dopravnú analýzu,
volbu trasy a jej alternatív,
dlslokáciu a zariadenie staveníšť,
geologický prieskum
stavebných
materiálov
[štrk,
piesok, n, kameň a tď.),
zostavenie sondážneho a vrtacieho programu,
klasifikáciu pOdy,
určenle smykových a stržových oblastí,
priestorové začlenenie objektov a odvodňovacích zarladení.
Je zrejmé, že priezkum
leteckých
snímok nemaže
úplne nahradit prieskum v teréne, ale už aj zistenle, kde
sa v teréne má v prleskume pokračovat je neobyčajne
cenné.
2.3 Let e ck é fo ,ton á č r ,t y ,a fo top 1á Il1 y.
Hoci pre projekciu ciest prvoradú technickú daležitost
majú vrstevnicové plány, pri aplikáci! fotogrametrickej

metódy dostáva projektant ciest k dispoZíci! takmer bezplatne akoby naviac aj ďalšie účelné projekčné podklady. SÚ to buď jednoduché letecké fotonáčrty, alebo
pri náročnejších prácach presné letecké fotoplány. Obidvoje pre svoju velkú názornosť a úplnosť zobrazenia
prispievajú . k zrýchleniu a k zlepšeniu práce proje!ktanta.
Fotonáčrty sa v približnej mierke účelne využijú najmu
pre štúdie projektov rozličných vedIajších a prlpojených
zariadení a pre zakresIovanie
výsledkov prieskumu, či
už vykonaného na snímkach v atelieri alebo priamo
v teréne.
Fotoplány sa v cestnej projekci! pO'Užijú predovšetkým
na zobrazovanie alternatív
projektu a ako prehIadné
zobrazenie ikoneč'ného vedeni,a trasy aj so zobrazen[m
príslušných prípojok, objektov atď. Ukázalo sa, že letecké fotoplány najmi:! pri konzultáciách
a rozpravách
pred definitívným schválen[m projektu veImi presvedčivo doplňujú použité mapové podklady.
Fotoplán,
s
vrstevnica~i.
Ako
vieme
polohove
presný fotoplán mažeme vyhotovit len pre prakticky
rovinné územie. V členitom území perspektívne skreslenla vyvolané výškovými rozdlelmi spasobujú chyby v polohe bodov. Projektanti
ciest ako ukazujú príklady zo
za'hraničia v ostatnom čase vysoko oceňujú a pre svoje
práce vyžadujú fotoplány prekreslené
po zónach do
vrstevnlcového
plánu, pričom všetky podrobnosti fotografického
obrazu sú v svojej správnej ortogonálnej
projekci!. Hodnota takéhoto plánovacieho
podkladu je
v :tom, že spojuje náwrnosť
fotoplánu a geometrickú
presnost zobrazenia
získaného priestorovým
vyhodnotením.
Pre prekreslenie po z6nach máme dnes dve možnosti;
buď sn[mku prekreslíme v dostatočne úzkých rovnobežných pásikoch stereomodelu, alebo v úzkych stužkách
medzi .dvoma súsednými vrstevnicam!.

Obr. 1: Konštrukčný

návrh orto!otoskopu
sú znázornené).

(projektory

nie

Pre prvý spasob vyvinuli v U. S. Geological Survey
podla návrhu R. K. Beana prlstroj zvaný orto!otoskop
[4]. Je t'o v podstate dVOjitý projektor s anaglyfickým
premietanlm a pozorovanlm snímok podobne ako u multiplexu [obr. I}. Po vložení snímok a ich orientáci! definujú tieto stereomodel, ktorého sa potom mažeme dotýkat úzkou svetelnou štrbinou v úzkych postupne po
s~be radených pásikoch. Pod štrbinou je svetlocitlivý
~llm, ktorý sa exponuje modro svietiacim projektorom.
Cerveno svietiaci projektor na film nepasobí; slúž[ tu
Iba ako anaglyfická komponenta pre priestorový vnem
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terénneho modelu. Elektromotor pomaly pohybuje štrbinu v smere osi X a pozorovatel má za úlohu iba príslušne pozmeňova ť výšku. Takto svetelná št 'bina prechádza jednotlivými
prúžkami
stereomodelu
[obr. 2)

Obr. 2:
totoskope

Ukázka
(šipky

postťzpu
ukazujú

prekreslenia
rozdelenie

snímky
na ortoúzemia
na páslkYJ.

a postupne exponuje fiim. Film sa potom vyvolá a kopíruje spolu s transparentom
fotogrametricky
vyhotoveného vrstevnicového
plánu, čím vznikne prekreslená
snímka s bielymi už vkopírovanými vrstevnicami.
Druhý
sp6sob prekreslenia
po vrstvách medzi vrstevnicami je dnes už aj u nás dobre známy a v mnohých
svojich alternatívach aj v našej praxi používaný. Nebude
však bez zaujímavosti uviesť, že Kodakove závody vyrobili pre prekreslenie po vrstvách účelnú poml}cku tzv.

Obr.

3. Časť

totoplánu

s vrstevnlcami

vyhotoveného
vrstvy

1_8_7

Kodalith - fóliu. Táto fólia má vlastnosť, že jej emulzia
sa po normálnom fotografickorn procese na neosvetlených miestach rOzpúšťa v teplej vode, zatial čo neosvetlené miesta sú nerozpustné a ostávajú na podklade ďalej. Keď sa vrstevnicový plán vykop!ruje na Kodalith fóliu, čiary vrstevn!c sú neosvetlené a možno ich odplavil. Zčernené pásy medzi vrstevnicami sú síce prilnuté
ďalej na papieri, avšak vzhladom na to, že pevnosť
týchto pásikov je vačšia ako ich prilnavosť, možno ich
postupne po zónach z podložky stiahnul. Takto vlastne
jednotlivé pásy fólie medzi dvoma vrstevnicami tvor!a
krycie masky pre expozíc!u postupne po zónach prekresJ.ovanej sn!mky.
Postup prekreslenia
potom spočíva v tom, že sa na
projekčný stOl prekreslovača
vlož! reprofilm alebo fotografický papier a prikryje sa Kodalith-fóliou. Po normálnom prekreslovacorn
procese pre prvú vrstvu sa
exponované miestí! pr!kryjú retušovacou farbou a stiahnutím ďalš!eho p'ásu Kodalith-fólie sa uvolni susedná
zóna pre expozíciu. Potom sa nastavenie prekreslovača
uprav! pre túto zónu a uvolnený pás sa exponuje. Po
exponovaní všetkých zón sa do prekreslenej
snímky
z negatívu vkopíruje vrstevnicový plán. Výsledkom je potom fotoplán so zakreslenými
vrstevn!cam! v čiernej
farbe [obr. 3).
V SSSR vyvinul! pre prekreslovanie
snímok Clenitého
územia tzv. horský transformátor
[5], ktorý pre účelnosť svojej konštrukc!e a vysokú presnosť móže pre zho·
tovovan!e fotoplánov s vrstevnicam! mnoho znamenal.
3. Fotogrametrické

meranie profilov.

Doteraz prebrané
prostriedky
fotogrametrie,
až na
možnosť prieskumu terénu podla leteckých sn!mok, majú
viac menej kartografický
charakter. Aplikácia fotogrametr!e v cestnej projekci! sa však rozvíja ďalej a sice
smerom na priame fotogrametrické
meran!e profilov.
Ako vjeme pre výpočet a vyrovnanie hmoty potre·
buje projektant dostatočne hustý systém priečných profilov vedených zpravidla kolmo na os stavby, ktorá
v tomto prípade je vzťažnou čiarou. T!eto profily sa
doteraz zamer!avajú n!veláciou, prevažovacou súpravou

pomocou
Kodallth-t6lie
10 stop = 3,25 m.
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alebo aj tachymetricky·. Uvedené geodetické metódy sú
pri vačších stavebných podujatiach jednak nákladné, jednak pomalé. Zostrojovanie profilov z vrstevnicových plánov vyhotovených
fotogrametricky
nie je ešte pre podrobný projekt dostatočne presné. Ani priame kreslenie
profilových čiar s plynulým dotykom meracej značky
vo fotogrametrickom
vyhodnocovacom
prístroji a ich
mechanicky zvačšené kartírovanie v mierke 1:100 alebo
1:200 nedáva uspokojivé výsledky.
Pracovníkom vo fotogrametrii
je známe, že bodové
nasadenje meracej značky je presnejšie
ako plynulé
ťahanie čiary. Táto skutočnost sa už aj dnes maže využit na priame fotogrametrické
zameriavanie
profilov
tým, že sa pozdrž zvolenej profilovej čiary fotogrametricky vymerajú výšky jednotlivých bodov profilu. Pritom je účelné voliť profilové body- v rovnakých odstupoch
a síce po 5-10 m v plóchom teréne alebo po 2 m v členitom teréne. Je to vý,hodné jednak z hlaďiska rýchlejšieho postupu práce pri meraní na autografe, jednak pre
rýchlejší výpočet plOch profilov, ktorý sa potom zjednoduší na prosté sčltavanie profilových poradníc. Sposob bodového merania profilov okrem toho aj dobre
vyhovuje pre výpočet hmoty v programove, riadených
počítačoch.
Pre riešenie úlohy fotogrametrického
merania profilov
boli v ostatnom čase vyvinuté rozličné prostriedky. Všimnime si najskor tzv. profiloskopu, ktorý vyvinuli Wildove závody ako doplňkové zariadenie pre svoje autografy A7 a A8.
Wildov
profiloskop

je v podstate epiprojektor,
ktorý
pomocou zrkadla a objekUvu zobrazuje výsek kresliacej plochy s osemnásobným zvačšením na kruhovú mat-
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na modeli na prvý polygónový bod. Potom pod vozík
kresliaceho hrotu položíme profilový diagram tak, aby
jeho osový nulový bod sa presne kryl so značkou na
matnici. Na stereomodeli
nastavíme značku na druhý
polygónový bod a pri nezmenenej polohe nulového bodu,
zaistenej stojankovým mikroskopom, pootočíme profilový diagram azimutcflne do smeru polygónovej strany. Ako
vidíme p<Jstup je podobný ako pri orientácii mapového
listu pri absolútnej orientácii modelu.
Na jednotlivé profilové body diagramu v požadovanej
šírke profilu postupne nastavujeme značku profiloskopu
ručnými kolieskami pohy'bom v smere X a Y, a súčasne
nožným kotúčom nastavujeme meraciu značku na terén.
Takto je v presnej schéme definovaná poloha každého
profilového bodu; jeho výšku odčítame na výškovom
počítadle autografu. Z uvedeného vypIýva, že pumocou
profiloskopu mažeme vymerať aj akýkolvek predkreslený profil v Iubovolnom oblúku, napr. keď je trasa v pláne vykreslená a staničená. Profiloskop možno použiť aj
na vymeranie bodov v plochom rovihnom území na
sposob plošnej nivelácie pomocou siete, ČO je výhodné
napr. pri zhotovení podkladov
prf3 vodohospodárskf3
stavby.
Pre registráciu
a kartt7'ovanie
jf3stvujú podla rozsahu
prác a sposobu zpracovania rozličné možnosti. Nakolko
poloha každého profilového bodu je stantčením na diagrame jednoznačne určená, stačí odčítanie výšky zapísať do pripraveného
formulára ako tzv. písaný profil
(tab. 2J.
Tab. 2
Vlavo
I

70
75
80
85
90
95

I

I

100

Vpravo

I
358,1
357,6
357,2
357,5
358,4
359,2
359,6

I

100
105
110
115
120
125
130

359,6
359,9
360,5
360,8
361,4
362,9
364,2

K.eď chceme vymerané profily pre planimetrovanie
kartírovať, stačí odčítané Výšky diktovať kresličovi, ktorý ich súčasne vynáša na raster pripravený v požadovanej mierke, ako to znázorňuje obr. 5.

Obr.

4: Wildov

profiloskop

s profilovou

šablonou.

nicu s priemerom 8 cm (obr. 4]. Matnica má čiernu
kruhovú značku pre nastavovanie bodov a je privrátená
k pozorovatelovi,
kt'orý može presne a isto nastavovat
lubovolné body na pláne priamo zo svojho miesta. Pre
vačšie pohodlie je pod okulárom autografa zrkadielko,
takže pozorovatel vidí matnicu bez toho, že by sa musel
otočit.
Pre rýchle určovanie podrobných profilov bodov slúži profilový
diagram
vyleptaný na sklenej doske upevne'nej v kovovom ráme. Napr. diagramová doska pre
mierku 1~1000 má uprostred priamku, ktorá zodpovedá
priamočiaremu
pozd[žnemu profilu alebo napr. polygónovej strane trasového polygónu. Kolmo na túto priamku sú v odstúpoch po 2 cm (20 m v skutočnostiJčiary
priečnych, profilov. Jednotlivé body priečných profilov sú
vyznačf3né' v rovnakých odstupoch po 5 m. V danom
prípade je rozsah priečneho profilu 100 m na obe strany
od osi profilu; tento rozsah vystačí aj pre projekty autostrád s viacerými dopravnými pásmi. Profilové body sú
- očíslované
bez znamienka
zlava doprava hodnotami
O, 5, 10, •.. , 100, ... 200 m, pričom osový bod má označenie 100.Prednosťou
tohto spasobu označovanta je, že
nemožepríst
k omylom zámenou znamtenka.
Postup práce prt merahí prtečnych profilov vztiahnutých na polygónovú stranu je nasledovný. Po absolu4:neJ orientácii
stereogramu
a zapojení kresllaceho
stola na príslušnú mterku, nastavíme meraciu značku

5: Priečný

Obr.

bodmi

profil
v rovnakých

(v originále
odstupoch

1:200)
kreslený

s profilovými
do

rastra.

Pri prácach vačšieho rozsahu je účelné registrovat
odčítané výšky automaticky.
Pre tento účel majú novodobé univerzálne
vyhodnocovacie
prístroje
súradnicové registračné
zariadente
(napr. Wildov EK 2], ktorým pozorovatel stlačením páčky registruje na papter
prtamo hodnoty modelových súradníc aj s nastaveným
označením bodu.
Pre ďalší vývoj majú velký význam elektrtcké
regtstračné zariadenta, ktoréboli
vyvinuté pre analytické
metódy aerotriangulácie
a ktoré v spojení s programove
riadenými rýchlopočítacími
strojmi umožňujú prechod
na účinnú automatizáciu
projekčných
prác. Napríklad
závod Zeiss-Aerotopograph-Miinchen
v NSR vyrobil pre
stereoplanigraf
registračné
zariadenie
pozostávajúce
z magnetíckého počítadla, písacieho automatu a pásikového dterkovača. Registračné zariadenie zapisuje riielell
modelové súradnice a Výšky bodov, ale ich súčasne aj
prenáša
na' dierkové
štítky, pástky alebo magnetofonický pás, čo umožňuje priame použitie fotogrametrických meračských výsledkov V rýchlopočítacích
automatoch. Podobné zariadenie" vyrobiH aj Wildove závody pre
svoje autografy. Z týchto záznam ov možno tiež profily
automaticky
karUrovat pomocou osobitného karUrovll.-
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cieho prístroja, a.ký naprf.klad .vyvinuli závody Contraves v Ziirichú v spolupráci
so závodom Wild. Pre
rovnaký účel slúži aj "Automatic Line Plotter" vyrobený
u Electronics
Association
Eng. Pochopitelne.
možno
do zákres ov automaticky
kartírovat
aj príslušné vzorové profily.
4. Rýchlopočítacie stroje pri projekcli ciest.
V súvislosti s rozborom aplikácie -leteckej fotogrametrie na cesmú proje'kciu treba aspoň v krátkosti
sp·omenút aj ďalší progresívny pracovný prostriedok
a
síce programove riadené rýchlopočítacie
automaty. Ako
je známe, cestná projekcia vyžaduje mnoho počtárských
prác najmi! pri výpočte a vyrovnaní hmoty a pri určovaní vytyčovacích
prvkov. Rozsah týchto počtárských
prác rastie, najmi! a'k sa pre zlepš·eni>é vedenia trasy
rieši viacero alternatív.
Pre zrýchlenie týchto časove
náročných a zdlhavých prác sa v ostatnom čase začínaj'Ú
použÍ\nat rýchlopočitacie
stroje, .ktmé pri jednorázovom programovaní
hravo a rýchle riešia 'Úlohu pre
akékolvek ďalšie alternatívy. lch použitie je zvlášt výhodné práve v spojení s leteckou fotogrametriou,
lebo
ako sme vide li, m6žeme pri tejto metóde úd.aje o teréne dostat už priamo vo forme dierkových štítkov
alebo pásikov už šifrovaných pre prácu na rýchlopočítači.
Používanie počítacích automatov v cestnej projekeii
je najmi! v zahraničí už velmi rozšírené a napríklad vo
Švédsku používajú elektronické počítacie automaty takmel' pri všetkých projektoch, či už sazameranie
vykonalo terestricky
alebo fotogrametricky.
Aby sme mohli
dobre oeeniť možnosti priamej registrácie
terénnych
údajov pri fotogrametriekom
vyhodnotení uvedieme si
v krátkosti techniku a význam programove .riadených
rýchlopočítačov
v aplikáei!
na cestnú projekciu ako
o tom referujú B. Hallmén a G. Wa·erner [6].
Povodnou úlohou strojového výpočtu bolo iba určovanie
hmoty. Už pri týchto prácach sa však ukázalo, že možno súčasrie 'zIskať aj výšky násypov a výkopov, hlbky
jarkov, plochy zatrávnenýah
násypov atď. Všetky tieto
informácie sú totiž v prístroji a treba ieh len vhodne
využit. Ako vstupný materiál pre stroj sa na dierkové
štítky alebo pásiky prenesú
predovšetkým
tieto tri
typy informáci!:
aj Výšky terénu a vttacie hlbky v prome.
b) údaje o cestnom
profile (vzorový
profil a odchýlky od nehol.
e) polohopis trasy a údaje o pozdlžnom profile s 10movými bodmi a polomermi.
Prístroj prevezme údaje z dierkového pásika a podla
stanoveného
programu
vyplývajúceho
z jednotlivých
formulí vypočíta výsledné hodnoty, ako je plocha každého profilu, výšky násypova
výkopov,
polohu dna
jarkov, hmotu atd. Pokial Ide o hmotu, táto sa v zmysle

k,J

Polohopis

:r. z

PozdI} proffl

y, z . Prlečne profily

Obr. 6: ScMma
postupu
pr6.ce pri poloautomatickom
pro;ektovant
ciest s využittm
leteckej
fotogrametl'ie
programove
rladen!lch
poNtaclcll
srro[ov.

a

sondážnych údajov súčasne delI na skaln'Ú hmotu, zeminu a sypanú hmotu. Pre každý typ sa uvádzajú tri
údaje a síce hmota medzi profilmi, suma hmoty výkopov a násypov a priebežná celková suma hmoty kladnej
aj zápornej a ich diferencia.
Jednou z hlavných predností výpočtu hmoty programove rladenými Týchlopočítacími strojmi spočíva v možnosti vykonat zrneny v profiloch a tak rýchle prepočítat viaceré alternativy. To sa vykoná v prvých fázach
najčastejšie zmenou informácie v bode c), teda zm~nou
polohy profilu v teréne;
pri ďalších prepočtoch
sa
tietozmeny
budú najmi! z d6vodov vyrovnania hmoty
týkat len menších výškových úprav.
Pre používanie programove riadených počítacích strojov v cestnej projekci! hovorí predovšetkým významná
úspora času a pracovných síl. Podla 'Údajov z literatúry
[4] čas potrebný na výpočet je iba jednou tridsatinou
a náklady iba jednou pi!tnástinou č'asu a náklad ov, aké
sú potrebné pri terajších met6dach s kreslením terénných a vzorových pr ofi! ov, planimetrovaním
ich plochy
a tak dalej.
V súvislosti s automatizáciou výpočtov pri projekčných
prácaeh treba mať na zreteli ešte jednu významnú okolnost. Často sa stáva, najmi! pri termínovom tlaku, že
množstvo práce spojené s prepočítaním
ďalšej varianty
odradí projektanta
od hladania
ďalšej možnosti zlepšenia trasy, aby sa táto čo najviac priblížila k optimálnym pomerom. Táto skutočnosť a zároveň možnost pre
zlepšenie trasy rychle vykonll.ť príslušné zmeny už aj
okrem zvýšenia hospodárnosti
sama hovorí v prospech
tohto sposobu práce.
5. Perspektivy ďalšieho vývoje nových metód pri projekcii
ciest.
Pri používaní leteckej fotogrametrie
pre účely projekcie dopravných sPOjov prevláda nateraz kartografické vyjadrenie projekčných podkladov. Popri tom sa však
už vyvíjajú aj špeciálne met6dy, ktoré plne využívajú
možnosti leteckej fotogrametrie. Všimnime si najsk6r aký
postup pre projekcie a vytýčenie stavby navrhujú pri
Úrlade pre dialnice v Norimberku NSR [1), [4].
Vpláhe verkej mieTky pripravenom pre vypmcovanie
projektu sa v blízkosti trasy vrstevnice nekartírujú priamo vo vyhodnocovacom prístroji; ale podkladom .pre ich
zostrojenie je sústava dostatočne hustých fotogrametricky bodove zameraných priečných profilov, ktoré sú zároveň podkladom pre výpočet hmoty. Pritom sa 'pre
výpočet a vyrovnanie hmoty predpo kladá výpočet na
programove riadených počítačoch.
Ako ďalší zásadný krok v novom pojatí projekcie je
to, že sa upúšťa od doterajšieho
sp6sobu vytýčenia
osového polyg6nu. Ani trasa, ktorej priebeh v hrubých
rysoch je zo zadávacieho projektu známy, sa nevytyčuje.
Namiesto týchto obvyklých opatrení sa pred zalietaním
v predpokladanom
sn[mkovom páse signalizujú všetky
pevné body, najmi! body trigonometrické
ako aj všetky
závislé body,ktorými
trasa musí nutne prechádzať.
Okrem toho sa pre potrebu výkupu a vyvlastnenia pozemkov signalizujú aj hranice do úvahy prichádzajúeich
pozemkov. Určovanie vlícovacích bodov sa redukuje na
minimum; len v blízkosti trasy sa vedie nivelačný ťah
cez pevné body, ktoré sa potom pri stavbe použijú na
výškové zaistenie trasy a výškové pripojenie vedlajšIch
zariadení.
Súradnice všetkých signalizovaných
bodov sa určia
fotogrametricky
a potom sa transformujú
do jestvujúceho súradnicového
systému. Konečná poloha trasy
sa p'Qtom tak isto vypočíta v tomto systéme a až po jej
schválení a rozhodnuti o stavbe sa vytýči v teréne po14rnymi súradnicami vztiahnutými na signalizované pevné body.
Celková hmota sa určí a vyrovná podla fotogrametrických
priečných profi!ov;
výnimkou od toho sú
len profily v hustom poraste, ktoré sa zamerajú priamo
v teréne.
Navrhnutý sp6sob je pomeme jednoduchý, málo nákladný a rýchly, pričom plne vyhovuje úlohe, plánovaniu a rozpisu zemných prác. Dá sa právom predpokladat, že sa met6da. v praxi dobre osvedčí.
Uveďme si napokon perspektivy vývoj a pri projektovaní dialníc, .ako o tom referuje Schwidevsky [7]. Na
tiešení tejto 'Úlohy sa má podielať kolektiv pozostávajúci z fot{)grametrov, stavebnýchinžinierov
a elektro-
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technikovo Úlohou je poloautomatické určovanie trasy,
vrátane určenia vytYčovaclch prvkov a výpočtu a vyrovnania hmoty. Predpokladá sa tu tesné sklbenie fotogrametrie a elektrickej
registrácie
s výpočtom na
programove riadených rýchlopočltačoch ako to vyplýva
z diagramu na obr. 6: Podkladom práce sú opať letecké
snlmky resp. stereomodely spracovávaného územia utvorené vo velkej mierke 1:600 až 1:1200. Celková práca
sa del! na tri fázy:
1. lnterpretácža
terénu na podklade stereoskopického
vyhodnotenia a prieskumu snlmok; výsledkom je numerický model zvoleného pásu územia. Hodnoty vyjadrujúce tento model sa prenesú na dierkové štítky [alebo
pásiky J, pričom okrem čisto topografických údajov možno na štltkoch vyraziť až do 16 ďalšlch informáci!
-ako je naprlklad
druh plldy, odvodnenie, cena pozemkov atď.
2. Projekčné práce prebiehajú tak, že kvalifikovaný
stavebný inžinier v rámci celého plánovacieho pása
širokého asi 1500 m vol! pre projekčný prepočet užšie
projekčné pásy široké 100-300 m, pričom zároveň aj
určuje technické podmienky projektu ako sú pozdlžné
a priečne sklony, oblúky apod.
3. Spracovanie
údatov v programove riadených pOčltacích automatoch, ktorého výsledkom je hmotníca ako
aj vytyčovacie prvky pre zvolenú trasu. Zpracovanie
informáci! prebieha v plynulom slede, pričom pri alternatívach projektu ostáva mnoho parametrov bez zmeny.
I keď tento program treba zatial brať s určitou výhradou, ukazuje jeden z velmi pravdepodobných smerov vývoja. Ako sa k tomuto progreslvnemu riešeniu
pribl!žime, prlpadne aké ďalšie lepšie riešenie uplatníme, ukážu už praktické skúsenosti.
6. Záver.
Ukázali sme si niektoré z nových možností' leteckej
fotogrametrie, ktoré prispievajú k zrýchleniu a k zlepšeniu práce v cestnej projekcii. Velký krok vpred znaznamená' už použitie čisto topografžcket
fotogrametrie

Změny

v.

s jej leteckými snímkami a produktami kartogL'afického
charakteru. vývoj však ukazuje aj na velkú možnosť
numericket
fotogrametrie najma v súvislosti s programove riadenými počítacími automatmi.
Dobré výsledky, úspora na nákladoch, čase a pracovných silách sú okrem iného tie faktoi'Y, ktoré dávajú
predpoklad, že sa používanie fotogrametrie v cestnej
projekcii stane samozrejmým. Štúdium pomerov v tých
krajinách, ktoré metády leteckej fotogrametrie a výpočet na programove riadených počítacich automatoch
už použlvajú a analýza našich možností ukazujú, že
u nás sú dobré predpoklady pre používanie týchto novodobých prostriedkov. Odhliadnuc od toho, že dnes
už máme pre zadávacl projekt a náletové plány velmi
dobré topografické mapy, máme aj prlstrojový a personálny fond, takže uvedené novodobé prostriedky mažeme pre intenzívne projektovanie ciest kedykolvek nasadit. Treba len koo"dinovať vzájomné požiadavky zúčastnených zložiek, zaistiť ich najtesnejšiu spoluprácu
a primeranú včasnú prípravu.
Literatúra:
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Photogrammetrie,
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fur Vermessungswesen
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šířky na Geodetické observatoři
v období 1958, 7 -1959, 9

Rozbor výsledků pozorování konaných v rámci MGR
1957-1958 a MGS 1959 metodou Horrebow-Talcottovou
Zeissovým lomeným pasážníkem 100j1000 mm. Odvození
ročního nepolárního z-členu, denní vlny, střední 8ířky
observatoře a souřadnic p6lu za uvedené období.
f. Úvod.
Dnem 2. září 1958 započala souvislá řada šířkových
pozorování metodou B:orrebow-Talcottovou
na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova [I]. Měření, v nichž
je stále pokračováno, jsou po klasické práci Weinekově
[2] již nyní nejrozsáhlejším určením zeměpisné šířky na
našem území. Zpracovaný
materiál
obsahuje
1150
šířkových párů a 738 škálových párů pro určení hodnoty
otočky mikrometrického
šroubu. Práce byla vykonána
v rámci Mezinárodního geofyzikálního
roku 1957-58
a Mezinárodní geofyzikální spolupráce 1959. Observovali
in~. A. Riikl a inž. J. Rambousek.

-._-_.'-

Pecný

mikrometr mechanikem K. Krumpem vyjmut, rozebrán
a vyčištěn, čímž se závada odstranila. Koncem března
1959 se začalo projevovat
pokračující
rozostřování

II. Přistroj, jeho konstanty a umistěni.
K pozorování sloužil lomený pasážník AP 100 (viz
obr. 1.), vyrobený v roce 1956 :firmou VEB Carl Zeiss
Jena, č. 16069. Průměr objektivu má 100 mm, ohnisková
délka
1000 mm; je opatřen
dvěma
Talcottovými
libelami a speciálním
mikrometrem
pro HorrebowTalcottovu
metodu. Při observaci byl užíván okulár
10 mm, zvětšení bylo tudíž stonásobné.
Ohnisková délka přístroje a tím i hodnota otočky
mikrometrického
šroubu se třikrát změnila, neboť bylo
nutno ve dvou případech mikrometr vyjmout. Činnost
mikrometru byla v prvních dnech září 1958 spolehlivá.
Po "elrr i vlhkém počasí 6. až II. září se během observace
projevil na několika místech extrémní
mrtvý chod
(0,1 až 0,4R), spojený s trhavým
pohybem vlákna,
Stejný úkaz se opakoval při observacích 13. a 29. září
přes předběžné protáčení šroubu. Dne 1. října 1958 byl
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OC
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RC21
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RC23
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R024
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KOZ
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KOZ
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N30

NR3

N30

NR4

N30
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N30

NR6

N30

NR7

N30

RDll

KOZ

RD12

KOZ

RDl3

00

RD14

00

RD15

oe

RD16

00

RD17

00

RD18

OC

RD23

00

RD24

00

RD21

KOZ

RD22

KOZ
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5174
5191
5305
5424
5530
5658
5927
6003'
6079
6179
6715
6732
6849
6859
7822
80'68
7959
8068
8769
8795
8949
9075
9317
9525
14113
14135
14180
14199
14356
14504
16899
16929
17008
17271
17402
17419
17831
17919
18072
18112
22062
22194
22301
22420
oUMI
24 UMi
24425
24549
25047
25104
25088
25104
25212
25348
26074
26233
2287
2310
2340
2366
4391
4414
4448
4467
4586
4638
4638
4652
4677
4714
4781
4808
2767
2792
2806
2830

4h15m
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20
26
30
36
50
54
58
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25
26
30
31
6 07
16
12
16
41
42
48
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7 02
10
10 15
16
18
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26
31
12 22
23
27
40
12 47
48
13 08
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19
21
16 22
28
32
37
17 45
46
56
18 00
19
21
20
21
26
31
57
19 02
18 57
19 06
22
33
49
56
20 05
11
42
55
55
21 01
07
18
39
46
22 23
35
42
54

31755
31812
31880
31962
32294
32307
32428
32452
32901
32965
112
135
655
717
1195
1271
135
150
166
177

43
45
49
52
23 09
10
16
17
39
43
o 06
07
31
34
57
1 01
06
09
19
25
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oprava

otočka

L!d1959,0
5

I

II

6

I

7

14,7'
17,5

,

16,8

,

--

I

I

III

I

8

9

I

II

I
I

10

393
9
372
7
339
30
510
31
374
6
371
6

11,1
13,3
5,9
9,0
12,7
12,7

439
13
3107
11
264
12
372
16
348
7
384
10
391
19
349
6
340
18
301
9
422
7

13,3
9,6
8,1
10,7
13,4
18,7
20,8
16,4
7,5
16,1
20,8
18,4
23,0
21,5
11,5
14,4
8,0
18,2
11,8

330
10
435
7

263
7
348
15

448
14
506
11
323
10
450
8
369
11
439
11
436
22
438
10
356
14
381
-

10,8
10,5
3,4

20,0
16,2
11,3
19,2
9,7
20,8
13,3
19,5
]7,7
7,1

278
19
410
20

-6
5
-64
5

+54
8
-119
9

!

+118
6
-62
5

,,
I

i

+ 194
8
+7

Sloupec 6, 7, 8 v hornl řádce doplněk hodnoty otočky k 51,000',v dolni řádce jeho stfedni chyba
Sloupec 9, 10, 11 v horní řádce relativníopra.varozdiIudeklinací,v dolní řádce počet nocí,v nich!1i
by]opár pozorován.
<:Jísla.
jsou v 0,001',
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9
9
+3
10
+20
10
+15
10
+67
9
+78
9
-85
9
-44
26
+97
26
-129
35
-171
28
+96
28
+128
28
+24
29
-195
26

6
416
12
451
32
383
16
360
27
403
42
339
25
362
7
481
25

14,2

338
11
377
28

-28
+41

+51
8

4,7

13,1

-158
11
+77
11
+104
10
-14
14
+11
14
-42
14
-74
5
+20
4
+33
4
+49
5
-123
5

-27

14,3

17,2

+35
8
+51
8
+112
3
-68
3
+40
5
+56
5

440
28
378
13
409
9
402
13
417
14
376
14
322
8
456
8
429
9
366
8
459
4
479
11
339
6
335
6
385
10
503
12

298
16
358
29

10,1

11

-12
15
+6
15
-41
16

364
10
354
12
379
16

16,5

III

7

-8
8
-22
6
+46
5
+64
6
+10
4
+28
4
+98
6
-107
5
-86
17
-179
16
+116
18
-87
26
+47
]6
-68
18
-39
8
-61
13
+114
10
+25
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observatori

Geodetický

Pecný

Uvá~íme-li proměnnou hodnotu rozdílu deklinací škálových párů minimálně v hodnotě deseti obloukových
minut, potom vliv výběrového efektu bude řádově
odhadnut pro rozdíl období III-II v hodnotě +0,01",
pro II-I v hodnotě +0,03". Tyto eventuální změny
v hodnotě otočky zcela vyhoví odvození změn šířky.
Jejich vliv je nadto utlumen vlastnostmi programu pozorování šířkových párů.
Pozoruhodná je poměrně vysoká relativní oprava
rozdílu deklinací škálového páru RC13, tj. O UMi a 24
UMi. Tento pár zavedený poltavskými astronomy [7)
poskytl z 35 určení výsledek se střední chybou 0,004",
oprava rozdílu deklinací však dosahuje -1,29".
Vysvětlení tohoto rozdílu nebylo zatím nalezeno.
Lze tedy shrnout, že určení otočky přesností deklinací
škálových párů vyhovuje našim úvahám. Průměrné relativní opravy rozdílů deklinací škálových párú jsou
u [3) 0,67",11 [4] 0,75", u [5] 0,30".
'Určení změny hodnoty otočky mikrometrického šroubu v čase a vlivem teploty bylo ztíženo rozdělením celého souboru pozorování na tři období. Bylo analyzováno
pouze poslední nejdelší období III. Hodnoty otočky
jsou sestaveI,J-yv tab. 3. Z prúběhu hodnot nelze zjistit

dalekohledu, způsobené nejspíše znaěnou změnou teploty. Proto byl dalekohled dne 1. dubna 1959 po zaměření poslední řady znovu zaostřen. Dalším zásahem bylo
odstranění nečistoty z pevného vlákna dne 4. května
1959, které se podařilo mechaniku K. Krumpovi bez
demontáže mikrometru. Nenastal tedy v tomto případě
zásah do soustavy přístroj-mikrometr.
Hodnota otočky mikrometrického šroubu byla určována z observací škálových párů. S ohledem na zmenšení vlivu chyb přijatých deklinací a vzhledem k tomu,
!e bylo nutno uvažovat tři oddělená období, byl počet
škálových párů značný a byly observovány pokud
možno každou noc. Seznam škálových párů podává
tab. 1.
V této tabulce obsahuje první sloupec pracovní označení škálového páru, druhý sloupec katalog, z něhož
byly převzaty hodnoty deklinací páru - Ge = [3],
KGZ = [4], N30 = [5], AEž = [6). Třetí sloupec udává
číslo hvězdy v daném katalogu, čtvrtý sloupec rektascensi pro 1959,0, pátý rozdíl deklinací, obou hvězd škálového páru pro 1959,0. Šestý, sedmý a osmý sloupec
hodnotu otočky mikrometrického šroubu, odvozenou
z daného škálového páru a její střední chybu pro jednotlivá období. Výsledné hodnoty pro jednotlivá období se
stanovily za předpokladu, že váh~ výsledku jednoho
páru je úměrná počtu provedených pozorování

Tab. 3.
úasový

Číselné výsledky pro jednotlivá období byly
v období
počet párů výsledná hodnota otočky
2.9.58-13.9.58
35
51,335" ± 0,018"
3.10.58-1.4.59
176
51,357" ± 0,011"
3.4.59-31.12.59
527
51,411" ± 0,004"
Hodnota otočky mikrometrického šroubu z observace
škálového páru se počítá ze vzorce

+ LlMi

. v.

LIM.
Výraz LlMiVi lze pokládat za relativní opravu rozdílu
deklinací škálového páru. Pro výpočet lze klást
60"
LlM,v. ~ v,(Llo;)' 51,4"

=

1,167 (Lloj)' . Vj

(6)

Opravy, jak vidíme v devátém, desátém a jedenáctém
sloupci tabulky 1, dosahují značných hodnot a přesahují
mnohdy přesnost určení otočky z jednoho páru: Položme
si tedy otázku, zda konečná hodnota otočky pro jednotlivá ze tří ,?bdobí není ovlivněna výběrovým efektem.
I když páry jsou vybírány celkem nahodile, není předem
zaručeno, že se v průměru eliminují chyby v přijatých
deklinacích.
Pro posouzení jsou v tab. 2 sestaveny rozdíly oprav
rozdílů deklinací jednotlivých
škálových párů pro
období II! minus I! a I! minus I.
Průměrné hodnoty jsou pro období
III-II +0,13", pro období II-I +0,38".

Obdob!

III-:II

I

Obdob!

I

III~I1

527

I

prúmčl'wl

--j,;piota·-I-otočka
8°C.
7
+11
+ 15
+ 18
+16
+ 17
+12
+ 8
+ 7

+:

I

I

-0,003'
17
+
4
+
1
+
11
+
18
3
15
4
16
+

51,411"
394
407
410
400
429
414
426
415
395

+

1

oprava,

51,411"

I

±o,oor

žádnou průkaznou závislost. Znaěnou nevýhodou je
malý teplotní rozdíl. Nebude tedy v dalším zaváděn ani
člen teplotní, ani člen "stárnutí", neboť jsou pravděpodobně u našeho mikrometru zanedbatelné. Program
na rok 1960 předpokládal u pasážníku AP 100 určení
otočky pomocí škálových řad [8] za použití vysoce přesných deklinací Sollenbergerova katalogu [9), (10]. Pro
zenitteleskop Zeiss 135/1750 mm, který má být v roce
1960 dodán na Geodetickou observatoř Pecný se užije
pro určení hodnoty otočky mikrometrického šroubu
též metody pozorování zenitových hvězd v prvním
vertikále. Je to metoda velmi ekonomická a prakticky
nezávislá na deklinacích užitých hvězd [11) a předčí
metodu, pozorování hvězd v elongaci.
V další fázi zkoumání našeho přístroje uveďme určení
periodických chyb mikrometrického šroubu. Aby bylo
možno sledovat vlastnosti šroubu bez sejmutí mikrometru a přerušení pozorování, postavil technik J. Vacek
podle návrhu inž. A. Rlikla zvláštní mohutný pilíř a na
něm umístil velký Zeissův kolimátor 100/1000 mm
s umělou h.vězdou. Viz obr. 2.
Na rozdíl od obvyklého uspořádání je optická osa
kolimátoru vodorovná, ve stejné výšce jako točná osa
dalekohledu a k ní kolmá. Z mikrometru kolimátoru
vyjmul mechanik K. Krump rámeček se čtyřmi umělými hvězdami a nahradil novým s řadou pěti umělých
hvězd. Na rozdíl od Zeissova uspořádání jsou všechny
hvězdy vidět současně v zorném poli. Hvězdy jsou vzdáleny navzájem asi o 0,25 mm. Elektrický pohyb umělých
hvězd byl nahrazen lankovým pohybem, určeným původně k nařizování rovinného zrcadla kolimátoru
100/1000 mm.

= LI<5i
•
LIM.
kde LI<5i je rozdíl zdánlivých deklinací, opravený o diferenciální refrakci, u severních hvězd eventuálně i o rozdíl
zakřivení hvězdné dráhy. LlM;je průměrný rozdíl čtení
mikrometru na obě hvězdy, opravený o vliv změny
sklonu dalekohledové trubice, odvozený z odečtení
Talcottových Tibel. (3) a (4) poskytuje vztah

~o.

52
54
51
54
51
55
.54
57
55
44

Celkem

R.

=

počet
určenI

.úsek 19591

3. 4. až 16. 4.
20, 4.
20. 5.
17. 6.
22. 5.
8. 7.
18. 6.
7. 8.
9. 7.
20. S.
10. 8.
I. 9.
21. S.
2. ,9.
14. 9.
30. 9.
15. 9.
30.10.
2: 10.

R = l:p.R.
l:Pi
Vi = R-Ri
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Obdob!

III-II

I

Obdob!

II-I

RBll

-0,14'

RB22

-0,05'

RDll

+0,44'

RDlI

+0,60"

RB12

+0,30"

RB23

+0,34'

RDl2

+0,12'

RB12

-0,.55"

RB13

+0,45'

RB24

+0,29'

RD21

-o,so"

RD21

+0,76'

RB21

+0,95'

RB25

+0,33"

RD22

+O,IS"

RD22

+0,69'

I

.
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Otáčením mikrometru na kolimátoru v posičním úhlu
je možno v malých mezích plynule měnit zenitové vzdálenosti umělých hvězd a tak definovat přesně žádaný
interval k proměřováni.
K určení periodických chyb byla zvolena Riedbergova
metoda, která je poměrně nejméně pracná [11]. Předpokládá postupné proměřování konstantního intervalu na
různých částech šroubu. Interval má být dosti přesně
roven určitému zlomku otočky, beze zbytku obsaženém
v celistvém počtu otoček; v našem případě byl interval
roven 3/8 R, takže na 3 otočky připadalo 8 intervalů.
Interval byl realisován obrazy dvou umělých hvězd
v kolimátoru. Při každém z nastavení byla každá z hvězd
pointována pětkrát. Šroub byl proměřován po ti'ech závitech v oboru od třetí do třicáté třetí otočky, tedy
v celém použitelném rozsahu. Měření trvalo od 16. do
29. října 1958. Dalekohled byl vždy přeložen do polohy
kruh na západě. K proměření tří závitů bylo třeba
čtyřiadvacetkrát změřit interval celkem 240 pointacemi,
pro celý šroub bylo 2400 pointacL Střední chyba z. pěti
pointací na umělou hvězdu je 0,002R.
Početní zpracování ukazuje, že periodické chyby zkoumaného šroubu jsou nepatrné a pohybují se v mezích
0,005 R. Grafickým rozborem se podařilo dosti spolehlivě
určit křivku oprav pro celý používaný obor šroubu.
Ukáialo se, že je možno chyby šroubu pro naše úvahy
zanedbat.
Vzdálenost pevných vláken od bezkolimační roviny
byla určena vodorovným kruhem theodolitu Wild T 3,
č. 8624 dne 2. září 1958.

Zavádíme tedy do výpočtů fl = 1,026" bez teplotního
členu. Měření ukázala, že průběh citlivosti u obou libel
je prakticky lineární, jen na okraji dochází k jistým
změnám. Proto se při měření udržují libely ve středu
stupnice a jejich délka přibližně stejná. Nadto je vliv
nepřesností v našich znalostech hodnoty dílku libely
velmi snížen naším programem šířkových párů.
Přístroj je trvale umístěn na zděném omítnutém pilui,
stojícím na cihelné základnové desce. Byl postaven jako
provisorní řešení v roce 1957, je však velmi stabilní, což
dokazuje stálost sklonu točné osy přístroje a neproměnnost nastaveni přístroje v místním poledníku po
mnoho měsíců.

III. Program měřeni zeměpisné šiřky Horrebow - Talcot·
tovou metodou.
Tab. 4.
r

8í~~~Vý

I

I

I

A11
A11
A12
A13
A14
A42
A45
A46

I

Vlákna 1~_5
F

I

O

1__

4_,6

I

51"

3,_7_~_2_,_8
1'44"

2'36"

1_,9
__
5'11"

A21
A22

Citlivost libel byla určována na zkoušeči Askania
č. 361.716 o hodnotě dílku bubínku 1,0074" ± 0,0029"
v celém rozsahu libelových stupnic s posunem bublin

A23
A24
A51
A52
A53
A5'1
B11
B12
B13
B14
B21
B22
B23
B24
C11
C12
C13
C14
C21
C22
- C23
C24
D11

po dvou dí1éích bubínku. Inž. A. Riikl měřil ve dnech
8. 8" 13. 9. a 22. 9. 1958 vždy po čtyřech řadách s vystřídáním O vlevo - O vpravo při teplotách 11,4 °C až
16,0°C. Teplotní koeficient se neprojevil. Výsledky měření citlivosti:
1. libela, číslování 0-40: ftl = 1,033" ± 0,016"
2. libela, číslování 50-90: 1<. = 1,019" ± 0,015"
a střední citlivost
ft = 1,026" ± 0,015"
Podruhé určil citlivost libely 13. a 14. srpna 1959
Igor Brezina při teplotách od 16,4 do 24,0 °C
1. libela, číslování 0-40: ft! = 1,048" ± 0,025"
2. libela, číslování 50-90: ft. = 1,004" ± 0,031"
!l. středni citlivost
ft
= 1,026" ± 0,031"
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D12
D13
DH
D21
D32
D22
D23
D24

1961/193

číslo

GC

2
5761
6003
6173
6341
6496
6636
6909
7130
6079
6341
7265
7497
7612
7757
7236
7322
7553
7853
7959
8211
8508
8686
7822
8211
7959
8211
8332
8501
8630
8719
14682
14798
14910
15119
15372
15582
15686
15781
15962
16153
16373
16825
17620
17702
18297
18469
22584
22785
23071
23147
23266
23543
2370-1
231894
24714
24920
25212
25406
25559
25662
25776
25935
32092
32227
32784
32860
33009
33109
33224
87
256
427
512
634
522
608
774
921
1014
1122

I
I

.

1X1959,0

°1959,0

ID

3

4

5

4h42m
53
5 02
08
17
21
33
40
4 58
5 09
46
55
6 00
05
5 45
48
57
6 08
6 12
20
31
37
07
21
12
21
24
30
36
39
10 39
44
49
58
11 09
18
24
28
36
45
56
12 18
57
13 01
30
37
16 45
.52
17 04
07
12
22
28
36
18 06
13
25
33
18 38
42
47
53
23 00
06
33
37
45
50
55
O 04
12
19
24
30
24
29
37
H
4,9
54

38"11'
61 41
6855
3045
62 37
37 21
6640
3340
6906
3045
3931
60 23
57 01
4240
62 48 •
37 17
51 0·1
4843
591-1
40- 33
55 23
44 22
59 11
40 33
59 14
4033
47 26
5230
71 47
28 14
6840
3054
5648
42" 5i
5422
-1.513
5604
4348
43 51
55 51
61 42
38 08
4004
5956
47 27
52 01
56 51
42 54
4832
50 53
62 55
37 11
5054
4837
5049
4909
65 32
3425
5209
47 34
4902
5039
3424
6524
3748
61 54
57 13
42 41
5948
4011
32 59
66 H
5633
43 16
5625
4343
3038
6906
61 35
3817

6,8
6,9
6,8
6,8
5,9
6,2
6,2
6,8
7,1
6,8
6,9
7,0
6,6
'6,9
6,1
5,0
6,6
6,1
6,8
6,9
6,5
6,8
7,2
7,7
6,8
7,7
6,3
7,2
6,1
6,5
5,9
5,4
5,8
6,7
6,6
6,7
5,8
6,8
.5,5
5,4
6,7
6,7
6,8
6,3
6,9
6,5
4,9
6,7
6,3
6,3
5,5
5,5
7,0
5,5
6,3
6,9
5,0
5,9
5,8
6,8
6,4
5,0
6,7
6,8
6,3
6,7
5,8
6,9
6,4
6,7
6,1
7,1
6,6
6,11
6,8
11,4
S,5
6,4
11,4

3,9

obsažen
V řadě
---6
AI
AI
AI
A1,4
AI
A4
A4
A4
A2
A2
A2
A2
A5
A5
A5
A5
Bl
Bl
B1
B1
B2
B2
B2
B2
CI
CI
CI
CI
C2
C2
C2
C2
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
D2,3
Dll
D2
D2,3
D2,3

Rambousek,

Rukl: Změny

zeměpisné šířky na Geodetické
v období 1958,7-1959,9

Šířkové párY byly sestaveny do čtyřech skupin po
dvou řadách. Řada obsahuje čtyři páry hvězd pro určení
zeměpisné šířky Horrebow-Talcottovou metodou. Důvody, které vedly k vytvoření programu obsahují práce
Fjodorovy [8], [13] a program navržený pro Pecný [14],
který byl upraven pro Zeissův pasážník, tj. nově byly
vypočteny časy průchodů prvním pevným vláknem a
příslušné klady mikrometrú. Pro každý pár byla předepsána výchozí poloha kruhu: kruh na západě KZ, nebo
kruh na východě KV. Hvězdy jasnější páté hvězdné
velikosti se příslušně zeslabují síťkami.
Pozorovací jednotkou, z níž se vychází v dalším zpracování, je úplná řada. Středy skupin jsou navzájem posunuty o šest hodin, takže je možno obvykle pozorovať
jednu skupinu nebo její část před púlnocí - večerní
řady - a následující skupinu po 2-3 hodinové přestávce - ranní řady. Seznam užitých hvězd podává
tab. 4.
Řady, vytvořené vždy ze čtyř hvězdných párů, mají
v soustavě [3] tyto hodnoty deklinací pro 1959,0:
(viz tab. 5).
:Řada I

I

IS 1959,0

I

49'56'02,921 "
49'55'40,090"
49'57'26,072"
49'55'49,389
"
49'50'52,218"
49°52'25,292"

AI
A2
A4
A5
Dl
D2

l:Řada
CI
C2
Dl
D2
D3

j

I

I

81959,0

I

49'53'22,079"
49'55'crO,698 "
49'55'22,091 "
49°56'10,202"
49°63'49,400"

. IV. Výpočet okamžité šířky z pozorováni úplné řady.
Ve formuláři, do něhož se zapisuje při observaci, se
provádí vlastní výpočet. Zeměpisná šířka úplné řady
se počítá ze vzorce [14]:

~=

+

<5

Aa

R

+
+

p

l.f1í

1 --

L1x"

c

+
(7)

•

~

----

32 ([Mv] - [Mz]) + 2 AL + 2Ar +

fIAl

~

N!I·-o.0tJ6'siJr..2z~C8SAe

PECH'!, ~.

"'-55'

s1Jlp8vi

IIJIAIW!J

- O,OI2'SJA.2z.

Pecný

GeodeUck9

obzor

sv. 7/49 (1961) č.1D
čtení bubínku - na každou hvězdu čtyřikrát pointováno - při polohách KV,

KZ
střední citlivost libel
průměrná oprava ze změny čtení Talcottových libel
L1r
prúměrná oprava z refrakce
L1x" ...
průměrná oprava ze zakřivení hvězdné
dráhy
L1a •.•
slapová oprava
c
centrace
Zdánlivou deklinaci počítáme ze vzorce

b=

<5o+p8l"+a'(A+A'H-b'(B+B')+C'O+d'D

ď;;:

(8)

a:

Hodnoty
plS,
b',-C';ď platí pro daný rok i1 vypočtou a tabelují se předem. Rovněž jsou tab21Yi,iny
interpolační členy pro výpočet Besselových denních
čísel A+A',
B+B',
O, D.
Slapy zemské kůry, vyvolané gravitačním působením
Slunce a Měsíce, se projevují také nepatrnými variacemi tížnice místa pozorování. Meridiánová složka
těchto variací vstupuje plnou hodnotou do naměřené
zeměpisné šířky. Naopak z rozsáhlých pozorování šířky
a jejiyh analýzy lze velikost těchto variací odvodit.
Existují ovšem i metody jiné, jako pozorování horizontálních kyvadel. Pro naše účely volíme podle Helmerta [21], [14]:
L1a= - 0,006" sin2zo cos Ao -

V dalším uvažujme pouze úplné řady, tj. se zaměřenými všemi hvězdnými páry. Řadu považujme za
jakousi fiktivní hvězdu.

---

Mv, Mz· ..

observatoři

0,012" sin2z(DcosA(D (9)

Takto vyjádřená oprava šířky může dosáhnout maximálně 0,015" a nebývá běžně zaváděna. Na stálé stanici
při dlouhodobém sledování změn šířky múže mít
určitý význam.
Numerický výpočet slapové opravy je však nehospodárný, protože vyžaduje zdlouhavou transformaci rovníkových souřadnic Slunce a Měsíce (ex, <5) na obzorníkové (z, A), hledání v tabulkách, celkem asi 40 početních úkonů v celkovém trvání 25 minut (bez kontroly).
Vzhledem k nepatrné velikosti opravy se proto nabízí
nomografické řešení. Úkolem je tedy sestrojit nomogram pro pět proměnných (L1a, za, Ao, Z«), A(D), který
by zároveň řešil transformaci rovníkových souřadnic
na obzorníkové.
Navržený nomogram s průsvitkou je na obr. 3. Základní síť je soustavou rovníkových souřadnic ve stereografické projekci pro obor deklinací 30° na sever

CJlSA(

1961/194

Rambousek,

Geodetický
obzor
sv. 7/49 (1961) č.10
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i na jih od rovníku. V této síti je vyznačena -také ekliptika (na originálu červeně). Na průsvitku byla nejprve
vykreslena ve stejné projekci síť obzorníkových souřadnic pro zeměpisnou
šířku
Geodetické
observatoře
Pecný, tj. síť vertikálů
a almukantaratů
po deseti
stupních. Všechny průsečíkyvertikálů
s almukantaraty byly pak ok6továny podle výrazu - 0,012" sin 2z
. cos A a mezi těmito body interpolovány
hodnoty po
0,001", které pak byly spojovány isočárami stejných
slapový.ch oprav. Na originální průsvitce jsou barevně
rozlišeny isočáry kladných a záporných hodnot a dvojí
kótování pro Slunce a Měsíc. Vlastní výpočet se provádí
podle tohoto postupu:
.
1. Dáno je: a) střední rektascense řady (v operátu),
b) rovníkové souřadnice Slunce nebo Měsíce pro střední okamžik pozorování interpolací z [6]
s přesností na půl stupně.
2. Pracovní postup:
a) Bod P na průsvitce, obr. 3b, (pól) se ztotožní se
středem první sítě (obr. 3a) a index na průsvitce se
nastaví proti hodnotě střední rektascense '" na obvodu
první sítě.
b) Podle hodnoty "'O vy,hledáme v první síti polohu
Slunce na ekliptice a pro takto nalezený bod interpolujeme v síti isočar na průsvitce hodnotu A ao podle červených kót na obvodu průsvitky, K6tování je v 0,001".
c) Podle souřadnic "'~, <5~vyhledáme polohu Měsíce
v první síti a podobně jako v předchozím případě interpolujeme v síti isočar hodnotu Aa\!:: podle černých kót,
rozepsaných podle rovníku sítě 1.
d) Celková slapová oprava je potom
Aa

=

Aao

+ Aa~

(10)

Výpočet slapové opravy z nomogramu pro jednu řadu
trvá 3-4 minuty i s kontrolou. Tato doba seještězkrátí
při hromadném výpočtu za delší období.
.
(Pokračování.)

Literární

hlídka

526.99:621.38
Vykutil, ).
Výpočet a vyrovnání délkově měřených sítí. Vydala
Vojenská akademie Antonína Zápotockého roku 1961
jako učební text pro posluchače pod poř. číslem tisku
1988, 60 stran, 16 obrázků.
Skripta prof. inž. dr. ). Vykutila "Výpočet a vyrovnání délkově měřených sítí" jsou věnována dvěma základním otázkám matematického
zpracování
elektronicky měřených délěk: otázce redukce délek na referenční plochu a otázce vyrovnání délkově měřených
sítí. Obě otázky jsou zpracovány s takovou mírou pečlivosti a úplnosti a s takovým pedagogickým podáním,
že se skripta
stala velmi vhodnou pomůckou
pro
výuku posluchačů na vysoké škole i pro praktickou potřebu, která v tomto směru s časem rychle roste.
Obsahem první kapitoly je redukce elektronicky měřených délek na geodetickou
výpočetní
plochu. Po
obecné poznámce. o zakřivení elektromagnetických
vln
autor odvozuje základní vzorec pro převod přímo měřené šikmé délky z prostoru na délku kruhového oblouku náhradní koul·e, což Je tzv. I. etapa matematické
redukce. Toto odvození se sice opírá o postup použitý
). Th. Verstel1em při odvozování redukčního vzorce pro
Shoran, ale vhodnější matematickou úpravou a promyšlenější volbou aproximací
autor dochází k jednoduchému vzorci co do stavby a spolehlivému co do přesnosti až pro délky 200 km. Celá tato stať je původním
přínosem autorovým k problematice
redukcí elektronicky měřených
délek a je doplněna
praktickým
příkladem výpočtu a srovnáním výsledků redukcí, provedených podle vzorce autorova a Delongova. V další
stati je výsledný a obecně platný vzorec autorův zjednodušeIf pro výškové úhly menší než 30 a takto vzniklý
nový vzorec je rovněž přezkoušen na praktickém příkladě. Další zjednodušení,
které je vázáno na malé
výškové rozdíly koncových bodů i na krátké vzdálenosti,
vede jiŽ ke známým opravám délek z výškového rozdílu
a z nadmořské výšky při redukci "na hladinu mořskou".
Následující stať je věnována odvození vzorce pro r'edukci délky pomocí střední nadmořské výšky .a výškového úhlu nebo zenitové vzdálenosti. Výpočet podle

observatoři

Pecný

tohoto vzorce je zde předveden na dvou prak~ických
přikladech.
Kapitola o redukcích je zakončena statí
o převodu délky z náhradní koule na referenční elipsoid a z referenčního
elipsoidu do roviny Gaussova
zobrazení.
Druháka:pitola
skript zasahujc již do problematiky
vyrovnání délkově měřených sití a obsahuje obecné poznámky o volbě způsobu vyrovnání a staťo
váhách
elektronicky
měřených déle;, v trigonometrické
síti.
Autor zde velmi oprávněně
upozorňuje
na nutnost
správné volby vah i váhového poměru mezi měřenými
délkami a úhly při vyrovnání sítí <I přitom poukazuje
na určité možnosti a návrhy v tomto směru.
Třetí kapitola je věnována vyrovnání délkově měřených bodů a sítí metodou zprostředkujících
měření.
Nejdříve je .odvozena obecná rovnice oprav, platná pro
měřenou délku na jakékoliv výpočetní ploše. Pak následuje stalo rovinném vyrovnání souřadnic bodu, určeného protínáním z délek. V této stati autor uvádí dva
způsoby výpočtu přibližných souřadnic určovaného bodu
i s číselným příkladem a odvozuje konkrétní tvar rovnice opravy pro měřenou délku. I tato část statě je
velmi vhodně doplněna příkladem vyrovnání souřadnic
bodu, ve kterém se stýkají 4 měřené délky. V další
části je charakterizována
metodika současného vyrovnání souřadnic dvou nebo více bodů a vyrovnání souřadnic bodu, určeného kombinovaným protínáním délkovým a úhlovým (směrovým). Obsahem další stati je
charakteristika
postupu vyrovnání délkově měřené sítě
podle zprostředkuj cích. na elipsoidu s uvedením Helmertova vzorce pro změnu délky v závislosti na změnách souřadnic lwncových bodů. TentýŽ obsah se zaměřením na výpočetní plochu kulovou má poslední
stať kapitoly.
Ve čtvrté a poslední kapitole je probíráno vyrovnání
délkově měřených sítí metodou podmínkových měření.
Kapitola začíná statí o vyrovnání v rovině, v níž je nejdříve odvozena podmínková rovnice centrálního systému i její přetvořená rovnice závislosti s výpočtem koeficientů podle Hubeného, Warchalowského
a TarczyHornocha. V dalších částech autor probírá sestavení
podmínkové rovnice pro geodetický čtyřúhelník,
pro
diagonální spojnici, pro přebytečný azimut a pro geoúetické základny. Následující stať pojednává o vyrovnání délkově měřené sítě na kouli nebo na elipsoidu
s využitím Légendreovy poučky. Vyrovnání sítě s měřenými délkami i úhly v rovině je předvedeno na případu trojúhelníka
v další staii. Autor ukazuje dva
v podstatě odlišné způsoby odvození přetvořených rovnic závislosti: u prvního způsobu jsou považovány úhly
za přebytečné v'6ličiny, u druhého způsobu délky. Druhého způsobu řešení, jemuž autor přisuzuje menší pracnost, bylo použito v čís,elném příkladě, kterým je stal
uzavřena. Poslední stať kapitoly obsahuje úvahu o určení systematických chyb při vyrovnání sítě jak metodou zprostředkujících,
tak i podmínkových měření.
Práce prof. inž. dr. ). Vykutila je zdařilá a užitečná.
Představuje jasný a srozumitelný výklad otázky redukcí
elektronicky
měřených délek na referenční
plochu a
otázky vyrovnání délkově měřených sítí. Srozumitelnost
a názornost této publikace zvyšují četné číselné příklady, jimiž je teoretický
výklad konkretizován
pro
praktickou
potřebu. Dalším kladným rysem práce je
její vědecká čistota, s níž autor pečlivě odděluje výsledky svých vlastních úvah od výsledků převzatých od
jiných autorů. Seznamy použité literatury prokazují široký autorův rozhled v oblasti projednávané problematiky. Metodická stavba publikace je prQmyšlená, grafická úprava textu i obrázků je vzorná. Skripta lze
doporučit všem pracovníkům, kteří se zajímají o otázky
matematického zpracování elektronicky měřených délek.
G Sc žnž. B. Delong,

VUGTK

526.8 :003.62
Zeichenvorschrift
fiir die. Bearbeitung der Topographischen Karten 1 :25 000, 1 :50 000, 1 :100 000 (Smluvené
značky pro zpracování topografických
map v měřítku
1 :25 000, 1 :50 ODD,1 :100 000) vydala Správa pro vyměřování a mapování ministerstva vnitra NDR po schvál,ení ministerstvem národní obrany v Berlíně v r. 1959.
Služební předpis je zpracován v příruční knížce, v poloplátěné vazbě, kapesního formátu o rozměrech 15 X21
cm a má 88 stránek. Předmětný materiál je rozdělen

1961/195

Geodetický
obzor
sv. 7/49 (1961) č.10
na 5 samostatných stati, a 10: smluvené značky, vzory
pfsma, vysvětlivky k smluveným značkám, seznam zkratek a rejstřík.
K příručce jsou připojeny též vzory
rámů mapových listů pro všechna tři měřítka.
První staf příručky obsahuje 373 smluvených značek
rozčleněných do pěti skupin: a) zobrazení sfdlišť (tab
1-7),
ve kterých najdeme značky pro města a okrajové části měst, pro různé typy venkovských sídlišť
a zastavění vesnic, pro zobrazovánf bloků domů ve
městech, případně i jednotlivých budov, a několik vzorových kreseb větších a různě zastavených ploch (34
značek), b) značky průmyslových objektů, různých věžf
a továrních komínů, trigonometrických
a jiných pevných bodů, náboženských
symbolů, dálkových spojů,
různých druhů potrubí a dalších předmětů měřenf (tab.
8-14),
ke kterým jsou připojeny též značky železnic
a jiných kolejových komunikací, silnic a cesto' hranic
a ohrad (113 značek), c) vodstvo (tab. 15-19],
(86
znabek), d) terén (tab. 20-21) s dvěma ukázkami zobrazování různých terénních prvků a tvarů (23 značek),
a konečně e) druhy obhospodařované
Ipůdy,porostů
(tab. 22-28) a půdního povrchu (duny, pfsčiny, močály
atd.). Jsou uvedeny příklady zobr,azení půdy různě obhospodařované s rozličnými porosty a různé kombinace
značek močálů a porostů
(70 zn.aček). Značky jsou
kresleny pro prvá dvě měřítka v prvém sloupci tabulek
a pro třetí měřítko v druhém sloupci tabulek. Pro'
vysvětlivky je rezervován sloupec třeti, 'kde jsou v hranaté závorce uvedena i čfsla paragrafů
vysvětlivek.
V poslednfm sloupci je pamatováno na číslo šablony
pro rytí smluvené značky.
Příručka je v kresebné části zpracována jak po stránce formální, tak i věcné do všech podrobnosti. Jen
přHiš drobné písmo vysvětlivek by mělo být tištěno
většfm typem; je přiliš náročné na zrak. To plati i
o číslech kát. V prvých dvou měřítkách byla zavedena
nová úprava kresby sídlišť, podle které bloky domů
s převážně
ohnivzdornými
budovami jsou vybarveny
karmínově, zatímco bloky s budovami převážně spalnými jsou vybarveny žlutě (akr). Tento způsob adjustace
činí mapu sice přehlednější,
s příjemným měkkým dojmem, ale zato tíže udržovatelnou
v souladu se skutečnosti, neboť v zastavění se mapa rychle měnf a
brzy zastarává.
Stejně jako v obdobných sovětských
značkách
nejsou
zakreslovány
značkou
trojúhelnfka
trigonometrické
body kostelních věží a jiných vysokých
staveb, což poněkud ztěžuje měřickou aplikaci mapy.
Tabulky 26-27 ukazují, jak úsporně zobrazova t kumulaci druhů pozemků, aniž utrpí čitelnost mapy. V takových případech
je dovoleno zakreslovat
značky nejvýše třf druhů obdobně, jak tomu je i u našich československých smluvených značek.
Vzorům písma je věnováno 6 tabulek (tab. 29-34),
obsahujících celkem 85 typů. Druhy pfsma, jeho přede·
psaná velikost a jiné adjustační
požadavky jsou po·
drobně rozv,edeny ve zvláštním přehledu na straně 37.
fe zajímavé, že v popisu má velkou př·evahu pfsmo
grotesko
Důležitou je staf tře ti, vysvětlivky
k smluveným
značkám. Je rozvinuta do 14 samostatných
článků, po'
jednávajících o jednotlivých značkách v 59 paragraf,ech,
jejichž obsah je seřazen souběžně se stati prvou. Vy'
světlivky podávajf podrobné pokyny pro volbu i kresbu
jednotlivých značek; uvádějí i pořadová čísla značek
k usnadnění přehledu.
Seznam zkratek, jakožto samostatná
stat čtvrtá, obsahuje názvy jednotlivých topografických
jevů a jejich
předepsané zkratky. Uspořádání je abecednf, takže pro
topografa je jednoduchou a také nepostradatelnou
po·
můckou.
Věcný abecední rejstřík předmětťi měřenf a topografických
Jevťi usnadňuje
práci
topografa
v terénu
i v .kanceláři;
u každého předmětu je uvedeno čfslo
značky i čfslo příslušného
paragrafu
vysvětlivek, přfpadně i s poznámkou o zkratce. Jsou tedy jednotlivé
statě vzájemně spoutány více, než je pro kvalifikova·
-'ného topografa třeba.
Úprava rámťi listťi vychází z mezinárodní
soustavy
Ga.ussova. zobrazení az
kladu listťi mapy 1:1 000 000.
Z toho dťivodu patrně je v příručce zobrazen úplně jen
rám pro list mapy 1 :25 000, zatimco rámy pro druhá
dvě měřítka jsou naznačeny jen schematicky. Rozměry
a označenf listu všech třf map ,je shodné s naJim uspo-

řádáním, a proto by bylo zbytečné zabývat se jím podrobněji.
Povšechné uspořádání příručky i její obsah ovil. a formálnf úprava ukazují, že byly čerpány zkušenosti ze
smluvených značek sovětskýcll. Vysvitá to nejen z porovnánf vzorových kreseb v německé příručce obsažených se vzorovými kresbami v příručce sovětské, ale
i ze shodnosti skoro všech značek vůbec. Sovětské
smluvené značky posloužily obdobně jako v jiných
socialistických
zemích i v tomto případě jako vzorový
originál k sestavení smluvených znač,ek dalšího socialistického státu, Německé demokratické repubhky. Podle
toho žádoucí proces jednotné mezinárodní
adjustace
mapového díla dále slibně pokračuje po nadějné cestě
k dosaženf unifikovaných
map celého bloku socialistických státťi, čímž bude splněno dávné přánf vědeckých, technických i vojenských kruhů.
L.
330.42
Bruder, Z., Mužík, K.
Aktuality z účetní evidence a hospodaření
podniků.
Vydalo SNTL v dubnu 1961 v řadě ekonomické literatury. Stran 224, oená brožovaného výtisku 8,90 Kčs.
Publikace poJednáv§ o řadě aktuálních otázek účetnf
evid'ence a hospodaření podniků, zejména o obtížnějších
případech účtO'vání. Zabývá se léž některými zásadamI
fina~cování
a změnami v metodice účetnf evidence,
ktere vyplývají z nových úprav financování po územní
r,eorganizaci, provedené v r. 1960 v ČSSR. V knize je
vysvětleno, j,ak se tyto změny projevují v účtárnách
podniků a u jejich nadřízených
orgánů, rozvádí a doplňuje je vysvětlivkami. Ve složitějších případech
je
uvedeno
schéma
účtováni.
Z těchto
hledisek
jsou
v knize řešeny závažné otázky, související
zejména
s podnikovou bytovou výstavbou, polytechnickou výchovou, závodním stravováním, komplexními rozbory, inventarivzací, financováním a účtováním nákladů týkajících
se skod na hmotném národním majerku apód. U každé
jednotlivé kapitoly je uveden seznam právních norem
které danou finanční operaci upravují.
'
SVÝ!11obsahem je publikace určena účetním finančním a ostatním ekonomickým
pracovníkum
podniků
a nadřízených
orgánů. Je také vhodnou učební pomůckou pro studium na školách ekonomického smeru.
lnž. Vyskočil

621.39.001
Bell D A
Teorie informace a její použití v technice. Překlad
z anglického originálu Infmmation Theory and its Engineering Applications, Sir Isaac Pitmanand
Sons LTD
London 1956, vydalo SNTL v květnu 1961 v Teoretické
knižnici inženýra. Stran 196, obr. 40, cena vázaného výtisku 15,20 Kčs.
Kniha britského odborníka, působícího v současné době na universitě v Manchestru, podává pi'ístupný úvod do
teorie informaee, především z hlediska sdělovací technl~y. Jsou to tedy základní otázky souvisící s praktickými
ukoly přenosu a zpracování signálů, tj. fyzikálních dějů,
ktere jsou nositeli informace. Teorie informace zkoumá
soustavy sdělovací techniky z obecného hlediska, řeší
zásadní otázky, jako zachování či úbytek informace při
přeměnách signálů, ztráty informace za přítomnosti šumu, problémy filtrace, dosah možností sdělovací soustavy a posléze s01.jvislost s fyzikálním pojmem entropie,
známým z termodynamiky. V knize jsou tyto teoretické
problémy řešeny v praktické aplikaci v různých odvětvích, jako přenos zpráv v telefonii a telegrafii, paměťové
soustavy v radarových zařízeních, televize apod. Význam
teorie informace však svou náplní přerustá rámec prosté
sdělovací techniky, neboť některé závěry lze aplikovat na
procesy probfhající v živých organismecH. V tom lze
spatřovat také širšf význam této knihy, která je tedy
i úvodem do nového vědního oboru - kybernetiky.
Přes značnou stručnost, která je sice diktována obsažností řešených problémů, ale je současně i na závadu
obsahu, je kniha psána přfstupnou formou a lze jf uspokojit široký okruh zájemcťi z řad technické veřejnosti.
Hlavním kladem knihy je souvislý výklad základů teorie
informace a jejich praktické aplikace. Pro informaci čtenáři'! mužeme vyjmout z obsahu knihy: počet dvojkových
mfst jako mfra informace; entropie a informace, šířka
pásma a rychlost přenosu; poměr signálu a šumu, kódovánf; dekódovánf; Wienerova teorie filtrace; použití
v praxi (telegrafie, telefonie, televize, barevná televize);
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elektronkové počítače a zpracování údajů. Text knihy le
pri'tběžně doplněn údaji o vhodné anglické literatuře.! Je
závadou českého překladu, že neobsahuje také seznam
české, případně i dostupné zahraniční literatury, zabývající se jednotlivými problémy ve větší šíři. Svým obsahem
zasahuje kniha také do moderní geodézie, a nelze proto
její význam pro náš obor podceňovat.

77.02
Biskup B., Tausk P.
Fotografování
s výměnnými objektivy. Vydalo SNTL,
Praha 1960. Stran 212, obrázků 171, tabulek 7. Gena brožovaného výtisku 17,50 Kčs.
Publikaoe je určena nejširší veřejnosti fotografů-amatéri't a seznamuje čtenáře s vlastnostmi
a možnostmi
výměnné fotografické optiky, která poskytuje fotografujícímu nepřeberné množství možnost! osobitého tvůrčího
pojetí a výrazu při zobrazování
jakýchkoli
motivů.
Přináší jednak stručný popis konstrukoe a vlastností fotografických objektivi't a j1ejich hlavn~Gh .druhů u současných fotokomor, jednak obecná pravidla pro fotografování s výměnnými objektivy. Stať přináš,ejicí praktické
příklady použití výměnných objektivů je doplněna b~hatým fotografickým
ma teriá1em, na kterém je praktIcky
ukázán vliv použitých objektiv(1 na zobrazení daného
motivu.
Svým obsahem je příručka určena pokročilejším fotografům-amatéri'trm, neboť klade di'traz na tvi'trčí t:praoování motivu a výtvarně dokonalou kompozici fotografického' snímku.

Kasper, H.
Schiirba, W.
Lorenz, H.·
Die Klotoide als Trasierungselement
(Klototda jako
trasovací prvek j, třetí rozšířené vydání, Ferd. Dummlers Verlag, Bonn, 1961, 392 stran formátu A4 se 113
obrázky.
.
Moderní výstavba dopravních cest - silnic, dálnic a
železnic vyžaduje, aby se projektanti
při projekci
těchto zařízení řídili teoreticky a prakticky ověřenými
základními zákony jízdy rychlých motorových vozidel
a dbali při tom ekonomie technického provozu dopravních prostředků
i estetického
začlenění moderních dopravních spojů do krajiny, s níž mají vytvořit harmonický celek.
Projekce a výstavba nových moderních
dopravních
pozemních cest i rekonstrukce
starých, dnešním prostředkům na bezpečnost
jízdy rychlých vozidel nevyhovujících
silnic pak vyžadují, aby jejich trasy byly
voleny z technického, ekonomického a estetického hlediska tak, aby jízda po nich byla nejen bezpečnou, tj.
odpovídala skutečnému pohybu motorového vozidla zejména při přechodu pohybu vozidla z přímého směru
do pohybu po kružnicovém oblouku nebo z kružnicového oblouku do přímé trasy, z jednoho kružnicového
oblouku do druhého apod., ale aby jízda rychlými matorovými vozidly byla, pokud jde o spotřebu paliva a
mazadel, opotřebování
vozi't a únavu řidiči't vozidel, co
nejhospodárnější
a bezpečná a nakonec, aby nové dopravní dá.lkové, silniční a železniční spoje nenaruš.ovaly
ráz krajiny, splývaly s ní a cestujícím v dopravních
prostředcích
poskytovaly pohodlnou jízdu s příjemnými
panoramatickými
výhledy. do kraje, kterým procházl.
V inženýrské praxi se stále víc a více dbá těchto
požadavků a pro navrhování
tras nových dálkových
spojů jsou také více a více využívány oblouky s p ř ec hod nic e m i, kt8ré vyhovují zákonitostem
pohybu
rychlého vozidla, jim se přizpi'tsobují a z nich vycházejí. Jednou z přechodnic,
která se nejlépe přimyká
přirozené křivce pohybu vozidla při přechodu z přímé
trasy do kruhového oblouku, je k 1 o t o i d a, která se
již stala v inženýrské praxi běžně používaným trasovacím prvkem, jak o tom svědčí již třet! vydání recensavané publikace").
Recensované tabulkové dílo je proti prvnímu vydán,!
rozšířeno o 25 tabulek pro 25 vzorových "vejcovek
(přechodnic mezi shodně směrnými kružnicovými oblou526.967
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kyj, které jsou nově propočítány. Tabulky S - křiv.ek
byly rozmnoženy o 6 tabulek a připoi'ena další nová
tabulka
souřadnic
charakteristických
bodi't klotoidy.
V textové části je připojen nový odstavec o tvoření
"vejcovek" pomocí vzorovýchklotoid.
.
Pro naše mladší čtenáře shrnujeme obsah díla, které
je výsledkem mnohaletých
zkušeností autori't - teorliltiků i praktiků :
A. Návod pro
s t a ve b n í in žen Ý r y. Nástin
zpracování návrhů s klotoidou. 1. Zpi'tsoby použití klotoid. 2. Vlastnosti klotoid. 3. Tabulka jednotkové klotoldy. 4. Použit! tabulky jednotlivé klotoidy. 5. Tabulk~
pro vzorové klotoidy. 6. Použití tabulek pro vzorove
klotoidy. 7. Pozoruhodné
vztahy mezi klotoidami ri'tzných rozměrů. 8. S - křivky složené ze vzorových klototd. 9. Křivky vejcovitého tvaru (EHinien)
vytvořené
vzorovými klotoidami. 10. Silniční okraje. 11. Křivítka
pro kresbuklotoid.
B. Návod pro zem ě měř i c k é in ž e 11 Ý I' y. I. Geometrické základy a pomůcky: 1. Definice, použité označení a di'tležité geometrické
vlastnosti klotoidy. 2. Tabulky jednotkovéklotoidy
(hodnocení tabulek t, II, III).
3. Speciální tabulky k usnadnění praktického
používání
klotoidy. Hodnocení vzorových tabulek pro zaokrouhlené parametry klotoidy (Tabulky IV. a V.] a vzorových
tabulek pro zaokrouhlené
poloměry křivosti (tab. VI.).
4. Základní úlohy výpočtu klotoid. 5. Otázky přesnosti
a přibližovací
zpi'tsob: a) Přesnost výpočtu délek a
úhli't. b) Směrník sečny klotO'idy. c) Přibližovací výpočet sečny klotoidy. d] Vyšetřen,f (zjištění) klotoidy dané
čtyřmi body. e) Přibližovací vzorce pro přibližné výpočty.
II. Okoly projekce a navrhování tras: 1. Klotoida jako
přechodnice mezi přímou trasou a kružnicovým obloukem [použití tab. I. až VI.). 2. Spojování předem dálkově daných oblouki't (spojovací křivky): a] Nesouměrný případ (klotoida - kružnice klotoida). b) Symetrické klotoidické
větve. c] Spojovací křivky stejných délek oblouki't. d) Vrcholová křivka. e) Symetrická
vrcholová křivka. f) Symetrická vrcholová křivka procházející jedním daným bodem. g] Vrcholová křivka
dotýkající se dané tečny. h) Vrcholová křivka s ne pří:
stupným prllsečíkem
tečen. i) Symetrická
spoJ ovaCl
křivka daná délkami tečen. iJ Asymetrická
spo,jovací
křivka daná délkami tečen. k) Poznámka o smyčkách.
3. Klotoida jako zvra tná křivka mezi protisměrnými
kružnicovými oblouky (S-křivka). 4. Klotoida jako přechodnice mezi shodně směrnými kružnlcovými oblouky
[ vejcovka" ~ [Ei-linie]). 5. Spojování klotoid.
"III. Vytyč ovací způsoby: 1. Vytyčování pravoúhlými
souřadnicemi:
a) Vytyčování od hlavní tečny [použití
tab. V.). b) Vytyčování od libovolné sečny [tětivy], jejího prodloužení
a tečny. c) Dvojúhlová metoda ke
zhuštění bodi't. 2. Polárné souřadnice: a) Vytyčování od
hlavní tečny. b) Vytvtčování metodou sečen. 3. Polygonové pořady. 4. Tečny a příčné profily.
IV. Transformace
souřadnic.
V. Vzorce pro vý.pO'čet klotoidy přibližovací metodou.
C. Tabulky.
I. Tabulka jednotkové klO'toidy pro každou tisícinu
délky oblouku (E - tabulka).
II. Tabulka jednotkové klotoidy pro každý celý grad
19) úhlu t'ečen [Tg tab.).
III. Tabulka jednotkové klotoidy pro každý stupeň (0)
úhlu tečen (TO - tab.).
IV. Tabulka pro 70 vzorových klotoid se zaokrouhlenými parametry
[A - tab.].
V. Vytyčovací tabulka pro pravoúhlé
souřadnice
se
zaokrouhlenými 'délkami vzorových klotoid (L
tab.).
VI. Tabulka pro 65 zaokrouhlených
poloměrů [R
tab.].
VII. Tabulka pro 19 vzorových; zvratných
tzv. S
křivek [S - tab.).
VIII. Tabulka pro 25 vzorových "vejcovek" [Ei
tab.).
IX. Charakteristické
body klotoidy.
K t,echnickému provádění projektů klotoidických přechodnic byla zhotovena křivítka (šabIO'ny) pro obvyklá
měřítka
mapových
podkladů.
Recenzované
tabulkové
dílo je velmi pěkně vypraveno, tištěno na křídovém papíře, vázáno v celoplátěné
vazbě a jeho třetí vydání
svědčí o jeho o·blibě v inženýrské a geodetické praxi.
Št.
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{nž. Jaroslav Průša, předseda Ústřední správy
geodézie a kartografie, pětapadesátníkem
92 Průša:"525

vývoj československé
geodézie a kartografie po druhé světové válce je po celou dobu spjat se jménem s. inž.
Jaroslava Průši, Jehož cílevědomé snažení a soustředění
zeměměřické služby v Československu
bylo korunováno
úspěchem, vytvořením Ústřední správy geodézie a kartografie, jejímž je od počátku předsedou.
Dnem 11. října 1961 dovršil předseda ÚSGK s. inž. Jaroslav Průša 55 let svého věku. Toto životní jubileum
je nám příležitostí,
abychom si připomenuli
některé
skutečnosti z jeho života, které jej chrakterizují
a kt,eré jej postavily do čela československé
geodézie a kartografie.
Soudruh inž. Jaroslav Prflša se narodil 11. října 1906
v Praze-Liboci, jako jedno z 10 dětí rodiny řetězokováře. Od útlého mládí poznával důležitost
a význam
manuální práce, neboť musel stejně jako všichni jeho
sourozenci velmi záhy vypomáhat při zajišťování prostředků k opatřování základních potřeb pro obživu početné rodiny. Vyrůstal ve skromných poměrech, z nichž
bylo jemu jako jedinému z 10 sourozenců
umO'žněno
na doporučení
třídního
učitele vystudovat
malostranskou reálku.
Po maturitě
pracoval příležitostně
u různých firem
jako stavební dělník. Schopnosti
k vyššímu povolání
ho přivedly ke vstupu na České vysoké učení technické
v Praze, kde se věnoval studiu na oddělení zeměměřickéhO' inženýrství
vysoké školy speciálních
nauk. Při
studiu byl nucen, tak jak to joeho sociální poměry vyžadovaly, aby si své nejnutnější Životní potřeby opatřoval kondicemi a příležitostným
zaměstnáním.
Závěrečnou fázi vySDkoškolského
studia prožil ve vojenské
inženýrské
koleji v Praze a studium zeměměřického
inženýrství ukončil v roce 1932, když mezitím v letech
1926-1928 splnil svou občanskou povinnost vojenskou.
Od roku 1932 vykonával různé odborné inženýrské
práce Zieměměřické u zemskéhO' vojenského velitelství
v Bratislavě, v KO'šicích a v Hradci Králové do .roku
1939, kdy na vlastní žádost přešel do oboru působnosti
ministerstva
veřejných prací. Tady se významně podílel na budování základních sítí výškového měření státníhO' území.

V roce 1942 při částečném sO'ustředění zeměměřické
služby byl spolu s dalšími pracovníky převeden do Zeměpisného ústavu ministerstva vnitra, který byl později
přetvO'řen na Zeměměřický
úřad a ještě později na
Státní zeměměřický a kartografický
ústav. V době okupace byl s. inž. Pri'lša zařazen v oddělení výš:kových
sítí jako řadový pracovník.
Svého postavení využíval
k podpoře hnutí prO'ti okupantflm. Navázal spojení s ilegální skupinou, pro kt,erou dodával potřebné mapové
materiály a vhodným způsobem zadržoval výsledky zeměměřických
prací z okupovaných
území určené pro
potřebu hitlerovských voj sk.
Ve dnech okupace účastnil se významným způsobem
osvobození Prahy. Za to byl vyznamenán
medailí za
chrabrO'st a pamětním odznakem II. národního odboj'e.
Na osvobozovací činnost navázal ihned po revoluci
aktivním bojem za převzetí politické
a hospodářské
moci ve státě dělniclcou třídou jako uvědomělý příslušník Komunistické strany Československa.
V čele komunistů býv. SZKÚ prosazoval
nové myšlenky v řadách
pracovníků
ústavu a v Národohospodářské
komisi při
Ov KSČ uplatňoval prosazení potřebného rozvoje zeměměřické služby v souladu s vývojem a perspektivami
hospodářského
a politického života našeho státu. Kromě toho byl soustavně zapojen v četných akcích strany
v místě bydliště, okresu, kraje i ústředního výboru ..
Vzhledem ,ke svým bohatým politickým a odborným
zkušenostem byl po únoru 1948 postaven do čela obrozené zeměměřické
služby. Po překonání četných obtíží
a zvládnutí
jednotlivých
vývojových organizačních
forem dosáhla zeměměřická služba za jeho vedení v roce
1954 úplného soustředění.
Tím byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby geodézie a kartografie
mohla podle
potřeb národního hospodářství
a obrany socialistického
státu poskytovat potřebné mapy, služby a práce.
Jeho láska k povolání zeměměřického
inženýra, bezpříkladná pracovní
obětavost
a houževnatost,
boha té
zkušenosti
získané výkonem vedoucích hospodářských
funkCí umožnily mu úspěšně vést resort geodézie a kartografie i v dalším období. Za splnění dliležitých úkolů
strany a vlády v tomto období mu bylo uděl'eno v roce
1958 státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu". U pří['8žitosti udělení tohoto vyznamenání
přÍnesl náš časopis na str. 78, v Č. 4, sv. 4/46 [1958 J zhodnocení úspěchů československé
geodézie a kartografie, kterých bylo
dosaženo pod přímým vedením s. inž. Jaroslava Průši a
za kt,eré mu bvlo uděleno toto vysoké státní vyznamenání. Našim Čtenářům a současníkům
s. inž. Průši
a zejména těm, kteří s ním bezprostředně
spolupracují,
jsou jeho zásluhy o rozvoj československé
geodézie
a kartografie
známy a nebudeme je znovu O'pakovat.
Četné zásadní články z pera s. Ínž. Jaroslava Průf,i
jsou dokladem jeho péče o rozvoj geodézie a kartografie v našem státě a o jeho nejvvšší účinnost v rámci
celého národního
hospodářství
Československé
socialistické republiky. Úsilí, které k tomuto cíli až do
dnešní doby S, inž. Jaroslav Průša vynaložil a stále
vynakládá, je veliké a po zásluze bylo odměněnu.
Jeho dosavadní dlouholetá a usilovná práce pro ťO'zvoj sil pokroku a míru byla sice namáhavá, avšak radostná. Proto mu uchovala i v jeho 55 letech nebývalou duševní a tělesnou
svěžest a energii·, která je.
předpokladem
jeho dalšího úspěšného vedení československé geodézie a kartografie,
jejíž rozvoj je příspěvkem k rozvoji národního hospodářství
a kultury ČSSR,
přírodních a technických věd a k zachování míru.
Přejeme s. inž. Jaroslavu Průšovi do dalšícht let mnoho úspěchů v jeho odpovědné řídící činnosti a v osobním životě hodně zdraví, štěstí a spokojeností.

Redakce

Vyhodnocení socialistického soutěžení
za II. čtvrtletí 1961
526 : 331.876
Ve II. čtvrtletí 1961 se úroveň socialistického soutěže-aí
v ústavech geodézie a kartografie
dále prohloubila.
Působením příkladu předních ústavů a výměnou zkušeností mezi ústavy se dále ZVÝšIla iniciativa pracujících
za dosahování lepších hospO'dářských výsledků. Dřívější
rozdíly mezí jednotlivými ústavy v plnění hospodářských
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ukazatelů a v rozvoji socialistického
soutěžení se v důsledku toho postupně zmenšují.
Pracující ústavů se o soutěž silně zajímají, usilují
o nejlepší hospodářské
výsledky vlastní práce, zajímají
se o průběh soutěže-aí i v jiných ústavech a o metody,
které vedou k lepším výsledkům. Plně si uvědomují, že
největším úkolem, který je před nimi, je úspěšné splnění
prvního roku třetí pětiletky.
Uvědomují si, že heslo
"vyrábět více, lépe a levněji" neztratilo ani dnes nic na
své aktuálnosti a že přeměňovat toto heslo ve skutečnost
z·aamená soustavně vnášet do výrobního procesu plánovitost, a to nejen z hlediska celého ústavu, ale tak, aby
každé pracoviště znalo svůj konkrétní mobilizační plán
a podle něho pracovalo. Znamená to také odhalovat rezervy ve výrobě a plně jich využít, podporovat zlepšovatelské hnutí a novátorské
metody práce, zavádění
pokrokové techniky a tech·aologie.
V tomto směru výsledky II. čtvrtletí 1961 ukázaly, že
socialistické soutěžení v ústavech Ústřední správy geodézie a kartografie
plnilo svou úlohu výchovy pracujících k socialistickému
poměru k práci. V ústavech se
do1{ře rozvinulo hnutí brigád socialistické
práce, které
stále roste.
Brigády socialistické práce zasáhly hluboko do života
ústavů a }ejich příklad vyvolává snahy k následování.
Clenové kolektivi'1 brigád socialistické
práce prosazují
novou techniku, pronikají do její podstaty, snaží se ji
ovládnout, studují, pomáhají slabším, přecházejí dobrovolně na slabší pracoviště a ukazují nové cesty ve výchově pracujících.
K prohloubení
socialistických
závazků pracujících
ve
II. čtvrtletí velmi pomohlo usnesení V. sjezdu Odborováho svazu místního hospodářství, které bylo v ústavech
probíráno a diskutováno a v jehož intencích byly uzavírány závazky.
Obsahově se zaměřovaly závazky na přijímání progre'sivních plánů, provádění prací ve vzorné kvalitě, snižování vlastních nákladů, úspory materiálu, přejímání výrobních prostředků
do socialistické
péče, zlepšování
pracovního prostředí a dále' na patronáty nad studujícími
spolupracovníky.
Popularil':ace nových forem soutěžení v Ústředním věstníku přispěla k jejich rozšíření ve všech ústavech a zvýšila výměnu zkušeností mezi jednotlivými ústavy, zvláště
ve zlepšovatelském
hnutí a propagaci technického rozvoje, což přineslo kladné výsledky ve všech ústavech.
Ve II. čtvrtletí bylo realizováno 89 zlepšovacích návrhů, jejichž prozatímní ekonomický efekt předsfavuje
hodn.(Jtu 550 tisíc Kčs.
Ve vnitroústavním
socialistickém soutěžení je zapojeno
celkem 93,5 % z celkového počtu přímo výrobních pracovníků a splněné socialistické závazky v hodnoceném
čtvrtletí představují
hodnotu 2 milióny 560 tisíc Kčs.
V hodnotě závazků jsou zahrnuty závazky na přijetí progresívních plánů, na snižová·aí vlastních nákladů, na pomoc zemědělství a v akci Z.
Ve II. čtvrtletí byl zaznamenán další rozvoj hnutí BSP.
Pučet kolektivů soutěžících o titul BSP vzrostl ve II
čtvrtletí na 257 kolektivů, ve kterých je zapojená 65,1 %
z celkového počtu výrobních pracovníků. Ve II. čtvrtletí
získalo titul BSP 18 soutěžících kolektivů, takže v současném období je v ústavech ÚSGK celkem 43 kolektivů,
které již obdržely titul BSP. V těchto kolektivech je zapojeno 13,8 % z celkového počtu přímo výrobních pracovníků.
Další zmínky si zaslouží pozornost, kterou věnovaly
ústavy pomoci JZD. Ústavy se Zaměřily v tomto čtvrtletí
více na politickou práci mezi družstevníky,
na pomoc
v jejich úsilí o vyvolání nových pokrokových forem soutěžení, jako jsou brigády socialistické
práce apod. Nejvíce úspěchů v této akci dosáhly GTÚ Praha a ÚGK České
Budějovice. V manuální
brigádnické
pomoci byly závazky překročeny všemi ústavy. Rozšíření hnutí brigád
socialistické práce do JZD, prohlubování soutěžení o titul
BSP tak, aby napomáhalo
rozvoji zemědělské
velkovýroby a upevnění družstev, aby probojovávalo nejpokrokovější formy výroby a práce hlavně cestou dalšího rozvoje mechanizace
a všestranného
zvyšování techniky,
to je dnes prvořadým úkolem a právě zde se otvírá pole
působnosti pro brigády socialistické
práce, pro družby
mládežnických
organizací ústavů s mládežnickými
vesnickými organizacemi.

V zajišťování bezpečnosti práce jsou na ústavech vyhlašovány měsíce bezpečnosti
za účelem seznamování
pracovníků s požadavky ochrany a bezpečnosti práce.
K smrtelným, ani vážným úrazům v průběhu II. čtvrtletí
v ústavech nedošlo. Převážná část úrazů, které se vyskytly, byly drobné úrazy, zaviaěné neopatrností pracovníků při práci v terénu.
Významné pro další rozvoj socialistického
soutěžení
v ústavech geodézie a kartografie
Je to, že ústavy začínají přecházet k vyšší formě soutěžení o získání titulu
"Středisko socialistické práce" (ÚGK České Budějovioe)
a "Provoz socialistické
práce"
(KRÚ Modra a ÚGK
Praha).
Nejdůležitější
podmínkou
pro tuto formu soutěžení
zůstává široký rozvoj správně organizovaného
vnitroústavního soutěže·aí. Soutěžit o tento titul mohou jen ta
střediska, dílny a provozy, v nichž je většina pracujících
zapojena do soutěžení o titul BSP.
Hlavním obsahem soutěžení o získání titulu střediska,
dílny nebo provozu socialistické práce je. plnění mobilizačních úkolů, zejména v kvalitativních
ukazatelích,
v růstu produktivity práce, v maximál-aím využití dosavadní a v zavádění nové techniky a pokrokové technologie-, v používání nových pracovních metod, ve zrychleném zavádění zlepšovacích návrhů a vynálezů do výroby, ve využívání a úspoře materiálu, v uplatňování
pokrokových metod organizace práce, v dodržování zásad
a předpisů bezpeč-aosti a Dchrany zdraví při práci, ve
vytváření podmínek pro bezpečné a zdravé prostředí, ve
zvyšování odborné kvalifikace a všeobecného vzdělání,
v dodržování a upevňování pracovní disciplíny a technologické kázně, v prohlubování soudružských vztahů. Soutěžení o titul střediska, dílny, nebo provozu socialistické
práce vytváří bohaté možnosti, jak iniciativu pracujících
dále rozšiřovat a správně využívat.
Jednotliví zasloužilí členové kolektivů budou soutěžit
o titul "Průkopník
socialistické
práce".
Zaměstnanci
v nevýrobních složkách ústavi'1 ustavují kolektivy vzorné
práce.
Všechny podmínky socialistického soutěže-aí za II. čtvrtletí splnilo 8 ústavů: GTÚ Praha, GÚ Bratislava, KRÚ
Praha, KRÚ Modra-'Harmónia, ÚGK České Budějovice,
ÚGK Pardubice, ÚGK Brno, ÚGK Bratislava.
Při komplexním hodnocení uvedených ústavů, zejména
v rozvoji iniSiatlvy pracujících,
prohlubování
vnitroústavního soutežení na pracovištích, v přijímání progresívních plánů a jejich rovnoměrném plnění, v růstu produktivity práce, v kvalitě prováděných prací, v rozvoji
nové techniky, jako'ž i v plnění ostatních hospodářských
ukazatelů vyhodaotilo kolegium předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie· a předsednictvo
ústředního
výboru Odborového svazu místního hospodářství
jako
nejlepší G e ode t i c k Ý a top o g r a f i c k Ý úst a v
v P I' a ze.
Propůjčení Rudého praporu v I. čtvrtletí 1961 pomohlo
ústavu z.ejména v tom, že se zvýšila iniciativa pracujících
i vedení ústavu v dalším prohlubování
socialistického
soutěžení.
Závodní stranická a odborová organizace spolu s vedením ústavu uskuteč-aily na základě provedeného rozboru a zhodnocení dosavadních zkušeností opatření, která zvýšila zájem pracujících
na hospodářských
výsledcích jejich práce.
Ústav přikročil k rozpisu přímých vlastních nákladů
na provozy, oddíly i čety. Vedoucí oddílů i ostatní pracovníci začali se podrobněji zabývat hospodářskými
výsledky vlastní práce, což vede - na základě soutěživosti
- k dalšímu s-aižování vlastních nákladů, Znají-li pracovníci důkladně nejen plánované úkoly, ale i plánované
vlastní náklady, mohou potom uZiBvírat konkrétní závazky na zvyšování hospodárnosti. Oddíly soutěží mezi sebou
o dosaže·aí nejlepších výsledků, zejména v progresivitě
plánu a ve snižování vlastních nákladů.
Ústav úspěšně zajišťoval úkoly technického
rozvoje,
které mu vy,llatně pomohly k plnění plánovaných úkolů.
V zavádění mechanizace a automatizace' se opět uplatnila významným způsobem aerotriangulace
na univerzálních strojích. Fotogrammetrickým
určováním vlícovacích bodů bylo ušetřeno 60 tisíc Kčs na vlastních nákladech. Aerotriangulace
byla použita s úspěchem ve
velmi obtížných terénech s řídkou sítí bodů geodetických základů. Dalším důležitým činitelem je odstraňování sezónnosti prací tohoto oboru. Výrobní linka aero-

;
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triangulace o 7 pracovnících dodává plynule k vyhodnocení vIícovací podklady pro B mapových listů měsíčně.
Při zavádění aerotriangulace
i při jejím širším uplatnění
sehrálo důiežitou roli hnutí brigád socialistické práce.
Hodnotnými závazky na vyšší plnění úkolů a zvyšováním
klasifikaoe se dosáhlo plynulého plnění harmonogramu
aerotriangulace.
Jednotliví pracovnici byli vycvičeni tak,
že mohli pracovat na různých místech výrobní linky.
Kromě toho provádí ústav i aerotriangulaci
metodou
analytickou, při které není třeba používat vyhodnocovacích strojů prvního řádu, těžiště prací je tu přesunuto
na samočinné počítače.
Zlepšovatelské hnutí v ústavu se zkvalitnilo, zamítnutých návrhů ubývá a realizace přijatých jde rychleji kupředu.
ústavní soutěž zlepšovatelů ]e vyhodnocována v každém čtvrtletí. Tematické úkoly jsou orientovány na naléhavé otázky plánu příštího roku.
Velmi dobře rozvinul ústav spolupráci s patmaátním
Jzn v Sobě chlebech. ústav neposkytuje družstvu pouze
pomoc v manuálních
brigádách, na požádání družstva
uvolnil 4 soudružky na týdenní výpomoc při inventuře
a účetních pracích. Dobrou politickou prací pracovníků
ústavu bylo vyvoláno v Soběchlebech us-aesení, že tři
kolektivy družstva (živočišná výroba, rostlinná výroba
a mechanizační úsek) přihlásí se do soutěže o títul BSP.
Ústav dobře plní i sdružený socialistický závazek na
vyhotovení katalogfi základních geodetických sítí.
V hodnoceném čtvrtletí bylo v ústavu v platnosti 105
kolektivních a 9B i-adividuálních socialistických závazků.
Ústav má v soutěži ve výrobních útvarech zapojeno 100
procent všech ITP. Všechny kolektivní i individuální
socialistické závazky v hodnoceném čtvrtletí byly splněny'a vykazují hodnotu 93300 Kčs.
V hnutí brigád socialistické práce vzrostl počet soutěžících kolektivů o 4, takže v současném období je do
této soutěže zapoje·ao celkem 57,5 Ofo z ce'lkového počtu
všech přímo výrobních pracovníků.
Příkladem soutěžícím kolektivům je nositelka titulu
BSP "Přátelství", kde mládežnický kolektiv utvořil kroužek nové techniky, studuje výzkumné zprávy VÚGTK
a řeší tematické úkoly vypsané ústavem. Brigáda "Přátelství" má družbu s kolektivem BSP mechanické dílny
(při jehož ustanovení pomáhala) a společně řeší různé
zl,epšcivací náměty. Dva členové brigády přešli na pomoc
do skupiny pracovníkfi na vIícovacích pracích v terénu,
kde utvořily nový kolektiv soutěžící o titul BSP.
Kolektivy zapojené v hnutí BSP pořádají pravidelné
týdenní besedy, které se zabývají konkrétním řešením
výrobních úkolů. Kolektivy soutěží též o zvýše·aí kulturnosti pracovního prostředí.
Ústav dosáhl nejvyššího plnění plánu produktivity práce ze všech ústavů ÚSGK (106,2 Ofo], přičemž plán vlastních nákladfi splnil na 92 Ofo.
Předseda Ústřední správy geodézie a kartografie soudruh inž. Jaroslav Průša se zástupcem ústřed-:lího výboru Odborového svazu místního hospodářství
soudruhem Karlem Drvotou odevzdrali vyznamenanému ústavu
putovní Rudý prapor Ústřední správy geodézi,e a kartografie a ústředního výboru Odborového svazu místního
hospodářství
na slavnostní schůzi dne 26. srpna 1961
v Praze.

Kurs oprav geodetických přístrojů
VEB Car! Zeiss lena
526.91:347.5
Ve dnech 18. až 26. B. 1961í byl z inicíativy podniku
zahraničního
obchodu KOVO uspořádán v zasedací síni
Ústavu geodézie a kartografie
v Praze na Smíchově
2. kurs oprav geodetických
přístrojů nár. pod. Carl
Zeiss Jena (1. 'kurs byl pořádán v Polsku). Kursu se
zúčastnilo 22 účastníků, mechaniků i Inženýrů, z ústavů geodézie a kartografie,
dolů a projekčních ústavf.l
z celé republiky, majících větší park Zeissových přístrojů. Po zahajovací přednášce s. Rosta, v níž byl podán přehled o produkci geodetických přístrojů jenského závodu, následovaly
po celých 14 dní zajímavé
přednášky o konstrukčních
prvcích a zvláštnostech jednotlivých nových i starších typů výrobků firmy Zeiss.
Pro každý typ byla velmi podrobně probrána rekt!fikace nejprve teo'retlcky a poté i prakticky. Z úst s. Per-

leta, jednoho ze starých zkušených mistrů montáže, se
naši mechanici dověděli o tom, co a jak mohou sa!Ili
opravit a jak racionálně postupovat při dílenských rektifikacích. Byli rovněž upozorněni na nejčastěji se vyskytující provozní závady přístrojů, jejich nejekonomičtější odstranění a rovněž na to, do jakých oprav se
sami nemají pouštět, poněvadž tyto opravy vyžadují
speciálních přípravků a postupů, které je možno pro-

vést pouze v jenském závodě. Během kursu bylo pod
dohledem mistra Perleta a mechanika Hoffmanna opraveno a vyčištěno značné množství přístrojů, zaslaných
k tomuto účelu z oelé republiky. Jedno odpoledne bylo
věnováno
přednášce
s. Wagnera
o nejdůležitějších
pojmech z geometrické optiky. Rovněž bylo promítnuto
několik instrukčních
filmů. Účastníkům byly předány
návody k obsluze přístrojů, seznamy náhradních dílů,
návody k opravám, doprovázené
velmi instruktivními
fotografiemi, a soupravy speciálního opravářského
nářadí. Podle vyjádření účastníků byl -kurs velmi užitečným a zdařilým. Rovněž druhá strana, pracovníci nár.
pod. Zeiss chválili zájem a zdatnost našich mechaniků
a velmi přátelské pracovní prostředí jimi vytvořené.
Foto inž. Vondruška.
Hauf

021.7162
Stává se již pravidelným zjevem, že technické knihy
bývají během velmi krátké doby rozebrány. Je to jistě
potěšitelné, neboť to znamená, že se knihy dostávají
tam, kam patří, tedy do rukou čtenářů. Méně potěšitelné je však to, že zůstává neuspokojeno
ještě mnoho
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zájemců, na které se nedostalo, nebot s nimi nemohlo
být počítáno
přes nejpečlivější
předběžný
pnizkum.
A přece je zde poměrně snadná a jednoduchá cesta,
jak se vyhnout této nesnázi.
Klub čtenářů technické literatury, který již dva roky
sdružuje čtenáře z řad technických
a hospodářských
pracovníků, si především vytkl za úkol, zajišťovat svým
členúm plynulé a spolehlivé dodávání technických knih.
Tedy i těch nebo - lépe řešeno - zejména těch, které bývají na knižním trhu okamžitě rozebrány. Přitom
nejde jen o publikace Státního nakladatelství
technické literatury, ale i o odborné knihy ostatních nakladatelství, které technickou literaturu
vydávají, tedy nakladatelství .Československé akademie věd, Slovenského
vydavatefstva technickej literatúry, Nakladatelství Práce a Vydavaterstva Slovenskej akadémie vied.
Velkou výhodou Klubu čtenářů technické literatury
je, že na rozdíl od jiných klubů, např. 'krásné literatury, neodebírají
členové knihy z pevně stanovených
řad, nýbrž vytvářejí si odběrové řady samostatně. Neodebírají tedy předem určené knihy, ale vybírají si
z edičního plánu Klubu čtenářů technické literatury ty
publikace, které potřebují pro svou práci a studium.
Je pochopitelné,
že členové Klubu mají ještě další
výhody. Tak např. odebere-li člen během kalendářního
roku knihy v celkové hodnotě nejméně 120 Kčs, dostane zdarma knižní prémii, rovněž podle vlastního výběru, a to v hodnotě 15 % z celkové částky, za kterou
knihy odebral. Stejnou prémii obdrží i v tzv. doplňkových akcích, které se vztahují na všechny technické
knihy starší produkce. K tomu přistupuje jako zvláštní
výhoda i možnost výběru a získání prémie z původní
sovětské literatury.
Kromě toho dostává každý člen zdarma měsíčník
Členský zpravodaj, kterým je informován o technické
literatuře a klubovém životě, o čtenářských besedách,
diskusních
večerech
s autory, význačnými pracovníky apod.
Členství je bezplatné a členem může být každý jednotlivec, který se k členství přihlásí a současně závazně objedná z edičního plánu nejméně tři knihy. Objednané knihy mohou být v jakékoliv ceně, platí pouze
omezení, že od jednoho titulu může být objednán pouze jeden výtisk. Sleduje se tím úmysl, aby čtenářům
byly poskytovány jen takové výhody, které odpovídají
jejich osobním potřebám. Členy mohou být též podniky, organizace, instituce apod., nevztahují se však na
ně výhody 15% bonifikací.
Ohlas, který vzbudilo ustaveni Klubu čtenářů technické literatury ve veřejnosti, dokazuje nynější počet
členů, který přesáhl číslici 27000. Zvlášť potěšitelný
je zájem mládeže - studentů a učňů. Klub dnes představuje organizaci našich nejlepších
techniků, mistrů
a dělníkú, novátorů a zlepšovatelů, členů brigád socialistické práce a vůbec všech pokrokových pracovníkll,
kteří v technické literatuře vidí nástroj zvyšování odborne kvalifikace, hledají lepší technologické postupy
a produktivnější
metody práce, kterým odborná kniha
je pramenem nových podnětů a myšlenek.
V letošním březnu, v tradičním Měsíci knihy, dostal
Klub čtenářů technické literatury důstojný stánek, odpovídající jeho významu. Nově otevřené Středisko technické literatury v Praze ve. Spálené ulici, které svým
uspořádáním a vybavením představuje zařízení v Evropě a prakticky v celém světě ojedinělé, je rovněž domovem Klubu čtenářů technické literatury a vede jeho
centrální evidenci.
Staňte se proto i Vy členem Klubu čtenářů technické
literatury.
Zajistíte si tím přinejmenším
spolehlivé a
včasné dodávky vybraných knih, které si budete moci
osobně nebo poštou na dobírku odebírat od kterékoliv
specializované
prodejny technické literatury
v Č'eskoslovensku.

Přírůstky mapové dokumentace Vt)GTK v Praze
P oIsko
Školní

nástěnné

mapy:

Azla poludnlowo·wschodnla
(jihovýchodní
Asie). Měřltko 1:3 000 000.
Redaktor
J. Knopik. Warszawa,
PPWK 1960, 4 listy ve spol. ramu,
vícebarev.
75X70 (92X80j.
VŮGTK čís. přír.
67/61.
Školní nastěnná
mapa fyzických
poměru má terén ~obrazen
výškovýmí barevnými
vrstvami
300, 500, 1000, 2000, 3000 a nad 3000 m
a hloubky moří hloubnicemi
200, 2000, 4000, 7000 a barevným
od·
stínem pod 7000 m. Zakreslena
le hydrografická
síl a hlavní že·
lezniční
spoje. sídliště
jsou uvedena
ve čtyřech
velikostech
podle
počtu obyvatel.
Francia
(Francie).
Měřítko
1:750000.
Redaktoři:
B. Grzelitiska
a D. Pliszka,
Warszawa,
PPWK 1960, 3 listy ve spol. rámu, vícebarev. 104X70 (118X78).
VŮGTK čís. přír. 82/61.
Školní
nástěnná
mapa
fyzických
poměrů
má terén
zobrazen
vrstevnicemi
v barevném
odstupňování
výšek v deviti odstínech
až
nad 3000 m a stinováním,
hloubky
moří hloubnicemi
do 4000 m
v sedmi odstínech.
Zakreslena
je vodní,
hlavní
železniční
i silniční siť a města v sedmi velikostech
podle počtu obyvatel.
Wyspy Brytyjskie
(Britské
ostrovy).
Měřítko
1:750000. Redaktor
B. GrzelifIska.
warszawa,
PPWK 1960. 3 listy ve spol. rilmu, více·
barev.
83X87 (96X94).
VŮGTK čís. přír. 68/61.
•
Škoiní
nástěnná
mapa
fyzických
poměru
má terén
zobrazeR
vrstevnicemi
v barevném
odstupňování
výšek
v šesti
odstlnech
až nad 1000 m a stínováním,
hloubky
moře hloubnicemi
až do
2000 m rovněž v šesti odstínech.
zakreslena
je vodní, hlavní železniční
a silniční
síť. Města jsou uvedena
v sedmi velikostech
podle počtu obyvatel.
Pólwysep
Balkaňski
(Balkánský
poloostrov).
Měřítko
1:750000.
Redaktor
B. BrzelifIska.
Warszawa,
PPWK 1960. 4 listy ve spol.
rámu,
vícebarev.
92X85 (104X92).
VŮGTK čís. přír. 69/61.
Školní
nástěnná
mapa
fyzických
poměrů
má terén
zobrazen
vrstevnicemi
v barevném
odstupňování
výšek v sedmi odstínech
až nad 2000 m a stínováním,
hloubky
moře hloubnicemi
až do
4000 m v pěti odstinech.
Zakreslena
je vodní,
hlavni
železniční
a silniční
síť. Města
jsou uvedena
v sedmi
velikostech
podle
počtu obyvatel.
.
Europa
w latach
1789-1814
(Evropa
v letech
1789-1814).
Měřitko
1:3500000.
zpracoval
M. KomaszyfIski.
Warsza'Na,
PPKW
1960. 2 listy ve spol. rámu,
vícebarev.
108X86 (120X95).
VŮGTK čis. přír.
71/61.
Školni
nástěnná
mapa
schválená
ministerstvem
osvěty
znázorňuje dějinné
události
v Evropě od vzniku Velké francouzskě
revoluce
až do pádu
Napoleona.
Dvě doplňkové
mapy
"Francja
W
okresie
wielkiej
rewolucji
1789-1794"
a "Nielllcy
i Wiochy
W latach
1795-1805"
jsou v měřítku
hlavní mapy. Připojeny
jsou
četné vysvětlivky.

Bulharsko
Narodna
Republika
Balgarija.
Fizičeska
karta.
(Bulharská
lidová
republika.
Fyzická
mapa J. Měřítko
1 :300 000. Sofia,
UGK 1960.
4 listy ve spol. rámu, vícebarev
67X96 (84X105].
VÚGTK čís. přír. 83/61.
Nástěnná
mapa
fyzických
poměrů
(doplněné
vydáni
z roku
1958) s tvary zemského
povrchu
v třinácti
barevně
odlišných
výškových
stupních
s vrstevnicemi
a se stínováním,
s hloubkaini
moři v sedmi odstinech
modré barvy. Sidliště jsou uvedena
v je·
denácti
velikostech
podle počtu obyvatel.
Zakreslena
je hydrografická,
hlavní
železniční
i silniční \ síť. Vyznačena
jsou místa nalezišť nerostných
zdrojů.
Admínistralivna
karta
na NR BiHgarija
(Administrativní
mapa
Bulharské
lidové
republiky).
Měřítko
1:300000. sofia,
UGK 1960.
4 listy ve spol. rámu, vícebarev.
59X92 (67X100].
VŮGTK čís. přír. 85/61.
Nástěnná
mapa správního
rozdělení
na kraje v plošném
koloritu má zakreslenou
vodní,
silniční
a železniční
síť a sídliště
v deseti
velikostech
podle
počtu
obyvatel.
Karta na selskoto
stopanstvo
na NR Balgarija
(Mapa zemědělského hospodářství
Bulharské
lidové republiky].
Měřítko 1:300000.
sofía,
UGK 1960. 4 listy
ve společ.
rámu,
vícebarev.
58X90
(70X100).
VŮGTK čís. přír. 86/61.
Nástěnná
mapa má ve státních
hranicích
Bulharska
plošně
vybarvené
druhy
pěstebních
oblastí
II drobnými
kresbami
zeměděl·
ských
plodin
vyznačená
místa
jejich
pěstování.
Mapa obsahuje
vodní, hlavní železniční
a silniční síť a sídliště
v osmi velikostech
podle počtu
obyvatel.
Při dolním
okraji
inapy jsou .vysvětlivky
k smluveným
značkám
a připojeny
statistické.
údaje
rústu
zemědělského
hospodářství
v minulých
letech.
Golemi socialisličeski
stroež! v NR Biilgarija
[Velké socialistické
. stavby
v Bulharské
lidové
republice).
Měřítko
1:400000. Sofia,
UGK - Geokartfond
1960. 2 listy ve spol. rámu, vícebarev.
88X68
(106X84).
VŮGTK čís. přír.
89/61.
.
Nástěnná
mapa v plošném
politickém
koloritu
má zakreslenou
vodní,
hlavní
železniční
a silniční
síť a sídliště
ve čtyřech
velikostech.
Kresbami
prumyslových
závodů
v barvě
červené
jsou
označena
centra,
kde byly stavebně
dokončeny
objekty v provozu,
v zelené
barvě
jsou zakresleny
prumyslové
objekty
při provozu
_rozšiřované
a v modré barvě jsou objekty,
:,teré jsou ve stavbě
do roku
1965. Na řekách
jsou
vyznačeny
údolní
přehrady
se
zátopovou
plochou
modře
vybarveno u, které
jsou dohotoveny,
a
modře šrafovanou
plochou,
které jsou ve stavbě do roku 1965. Cer:
veně vyznačené
úseky železnic
v mapě byly postaveny
po 9 IX.
1944.

Hor.

Vydává Ůstřední
správa
geodézie
a kartografie
ve Státním naJkladatelství
technické
literatury,
n. p., Spálena 51, Praha
I, tel. 23-44-41.
- Redakce:
Ůstřední
sprava
geodézie
a kartografie,
Hybernská
2, praha 1. Vedouc! redakce
inž. Vladislav
sachunsk1.
Výkonný redaktor
Inž. František
Štorkán,
VOGTK v praze, politických
vězňů 12, Praha ,1· Nové Město, tel. 224775. - Inzertn!
oddělenf:
SNTL, spálená
51,
Praha I, tel. 234441. Tiskne MIR, novlnařské
závo.dy, n. p., zavod I, václavské
nám. 15, Praha 1. - Vychaz! 12krát ročně; toto čfslo
vyšlo 17. 10. 1961. Cena jednotlivého
čísla 4,- Kčs; celoroční
předplatné
48,Kčs. Rozšiřujepoštov:ní
novinová
služba,
objednávky
a předplatné
přij!ma
Poštovn!
novinov1
úřad • ústředn!
administrace
PNS, Jíndřišsk3
14, Praha 1. Lze také objednat
u každého poštov·
n!ho úřadu nebo doručovatele.
objednavky
do zahraní či vyřizuje
poštovnf
novinový
úřad • vývoz tisku,
Jindřišská
14, Praha
1. DO
sazby 7. 9. 1961, do tisku 10. 10. 1961; náklad 2400 výtiskú. Papír: Text a přflolra
7208·11170 g, obalka
7209·41/80 g. Otisk dovolen
jen
s udanfm pramene
a se zachován lm autorských
prav.
A-08'1l680
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Doporučujeme vlÍm

200 stran, 167 obrázkll, 37 tabulek, váz. 17,60 Kčs, 1957
Příručka obsahuje popis dálkoměrných
užívaných při polygonových pracích.

přístrojll

Z OBSAHU •

•

•

•

a příslušných

měřických

i výpočetních

metod, po-

Optické měření délek
Dálkoměry se základnou na stanovisku
DálJwměry
nitkové, dotykové a diagramové - Dálkoměry dvojobrazové - Paralaktické měření délek se základnovou latí Paralaktické měř,ení délek s pomocnými základnami Srovnáni přesnosti různých metod optického
měřeni
délek - Prameny chyb - Určení konstant uptických
dálkoměri'l
Měření vodorovných úhlil
Dostředění theodolitu a cílové značky
Zpiisob měření a jeho přesnost
Zásady a pokyny
Polygonové pořady
Rozdělení pořadtl
Signalizace a postup při merení
Směrové a polohové připojení
Výpočet a vyrovnání polygonových pořadil
Přesnost různých druhú pořadů
Rozbor přesnosti měřených pořadi'1
Optické dálkoměry \' měřické praxi
Zhušťování
Pomocné (zhušťovací) body
Vlícovací body
Polygonové pořady podle "Návodu A"
Zvláštní bodové podklady

268 stran, váz. 27,50 Kčs, 1958
Tabulky obsahují součiny čísel 1 až 1000 X 1 až 1(10,které jsou spojeny na společných dvojstránkáclJ
s tabulkami funkcí čísel 1 až 1000, jež určují číselné hodnoty n2,
n3,
ltn:2, 1000:n, ltn2:4.
n2:4, log n a 19 n. Dále jsou v knize tabulky prvočísel, prvočíselných součinitelů čísel 1 až 1000,
tabulky vyšších mocnin čísel 1 až 100, tabulky druhých a třeUch odmocnin desetinných zlomki'l 0,01
až 0,09, 0,1 až 0,9 a tabulky důležitých čísel potřebných k technickým výpočtům.

Vn.

Všem technickým pracovníkům
posluchačům odborných škol.

v pri'lmyslových

Vn,

Závodech, kteří se zabývají

technickými

výpočty,

Dr. F. Mliller

PĚTIMÍSTNÉ LOGARITMY A JINÉ MATEMATICKÉ TABULKY
216 stran, váz. 18,-

K~s, 1957 (2. vydání)

Pětimístné dekadické logaritmy čísel 1 do 1000 s připojenými partes proportionales, s kterými lze
vyčíslit logaritmy až do čísla 10009, logaritmy goniometrických
funkcí s krokem po 1', přirozené
hodnoty goniometrických funkcí, J;ůzné doplňkové tabulky, vhodné zejména pro techniky [eX, hyperbolické funkce, mocniny, délky oblouků a tětiv, vzepětí atd.).
Pomi'lcka pro školní vyučování a pro teclmiky v praxi.

Knihy jsou z produkce
STÁTNÍHO NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ
LITERATURY a dostanete
je v prodejnách
technické
literatury
n. p.
KNIHA nebo přímo ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY
v Praze 1, Spálená 51
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